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Analyseren cannabis en verzoek om informatie

Geachte mevrouw Hutten en heer De Bruijn, ?::;:::':t::::;:t:Ji:;::
met vermelding van de

Met uw brief van 6 junijongstleden heeft u mijn aandacht gevraagd ten aanzien iz:::r:;:*r"nmerkvan
van het mogelijk maken van laboratoriumonderzoek voor cannabis dat cofÍeeshops
aankopen of cannabis die thuis gekweekt wordt.

Zoals u wèet is het op het moment zo geregeld dat cannabis voor medicinaal
gebruik,  medicinale cannabis van het Bureau voor Medicinale Cannabis,  al leen
verstrekt mag worden op recept via de apotheek. Deze medicinale cannabis wordt
onder strikte condities geteeld. Vervolgens wordt elke batch van deze medicinale
cannabis getest op kwaliteit en sterkte en op afwezigheid van pesticiden, zware
metalen, bacteriën, schimmels of andere ziekteverwekkers. De medicinale
cannabis voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en is daarmee niet te vergelijken
met de cannabis dat door coffeeshops wordt aangeboden of thuis wordt gekweekt.

De door coffeeshops aangeboden en de thuis gekweekfe (tot maximaal vijf
p lanten) cannabis heeft  een lage opsporingsprior i tei t  maar bl i j f t  i l legaal.  Indien
het mogelijk gemaakt zou worden voor erkende laboratoria om voor kwekers voor
coffeeshops of voor thuis gekweekte cannabis analyse te laten doen dan wordt de
indruk gewekt dat deze cannabis zou kunnen voldoen aan de kwal i tei t  die van
medicinale cannabis geëist  wordt.  Dit  is niet  het geval en bovendien is deze
cannabis ondanks de lage opsporingsprioriteit i l legaal. Zolang de coffeeshop en de
thuis gekweekte cannabis nog i l legaal is,  is het op grond van de Opiumwet voor
laboratoria niet toegestaan deze cannabis te analyseren en wordt dit ook niet
gewijz igd.



Ten aanzien van uw tweede vraag geldt hetzelfde aangezien de cannabis die u dan
aangeboden zou kr i jgen i l legaal is.  Dat u er als st icht ing dan tussen zi t  maakt niet
dat het legaal wordt. Ik kan u dan ook geen Opiumwetontheffing voor analytisch-
chemisch onderzoek verlenen.

Hoogachtend,
de minister voor Medische Zorg
en Sport,
namens deze,
de directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie,
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