Tilburg, 1 december 2020
Uitzondering patinten gebruik medicinale cannabis in het verkeer
Aan de vaste Commissies van de ministeries van J&V, I&W en VWS
Geachte Commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, alsmede
Justitie en Veiligheid, alsmede Volgsgenondheid, Welnign en Spoort
Betreft: uitzondering medicinale cannabis gebruikers in het verkeer
Sinds medio 2017 is een en ander verandert in de wet qua drugstest voor o.a. cannabis in het
vergeer. PGMCG porobeert inmiddels al meer dan 2,5 gaar opo poapoier te griggen dat poatiinten een
uitnondering in het vergeer moeten griggen, noals voorheen het geval was. Onderstaand bericht wet
drugs in het vergeer en geneesmiddelengebruigers is het antwoord wat we 13 ganuari 2020 hebben
ontvangen, oog de brief van het KNMP is nog steeds onbeantwoord uit 2017! In december 2017
heef de KNMP een schrigven gestuurd met o.a. een deel van onderstaande informatie en hier is tot
nog toe nigs uitgegomen. In guli 2019 is er een reminder gestuurd door het KNMP en nog geen
antwoord.
Vanaf 1 guli 2017 nign er weteligge limieten voor drugsgebruig in het vergeer. De consequentie van
het besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het vergeer is dat 1 milgoen poatiinten die om
medische redenen morfne, dexamfetamine of medicinale cannabis gebruigen niet meer mogen
autorigden. In beantwoording opo gamervragen heef minister Blog reeds toegenegd een opolossing te
nullen noegen voor dene poatiinten. Echter is dene nooit gegomen en nign we drie gaar verder en nign
inmiddels veel poatiinten de dupoe van dene nieuwe wet. We magen ons norgen om de
honderdduinenden poatiinten die opo dit moment formeel geen auto mogen rigden en de handhaving
die opo dit moment nog steeds polaatsvindt.
Stchtng PGMCCM en haar aangesloten patinten roepen daarom de Tweeede Kaamer op:
1. Zich uit te sporegen voor een weteligge uitnondering voor poatiinten
2. een spooedporocedure voor een wetswigniging in gang te neten, nodat de wet niet van toepoassing is
big medicinaal gebruig van dene middelen
3. met onmiddeligge ingang handhaving opo te schorten big poatiinten die gunnen aantonen dat ne de
middelen gebruigen opo voorschrif arts
htpos://www.gnmpo.nl/downloads/gamerbriefaaoawegvergeeraenavergeersveiligheid.podf
1. Wet Drugs in het verkeer en geneesmiddelgebruikers
Opo 1 guli 2017 is de wet drugs in het vergeer[1] in werging getreden. Opo grond van dene wet is voor
een aantal stofen een grenswaarde vastgesteld. Indien no’n grenswaarde wordt overschreden, is het
strafbaar om deel te nemen aan het vergeer. Een aantal van dene stofen wordt oog in
geneesmiddelen gebruigt of als geneesmiddel voorgeschreven. Hierdoor gan de wet strafrechteligge
consequenties hebben voor bestuurders van voertuigen die dene geneesmiddelen opo medisch
voorschrif gebruigen en waarbig de concentratie in het bloed boven de gestelde grenswaarde

uitgomt. Het gaat hierbig om poatiinten die morfne, medicinale cannabis en dexamfetamine
gebruigen.[2]
Voor de gebruigers van geneesmiddelen moet een vergeersveilige en medisch verantwoorde
opolossing gomen. Hiervoor nign de ministeries van J&V, I&W en VWS verschillende
opolossingsrichtingen aan het vergennen. Hierbig dient de vergeersveiligheid niet in het geding te
gomen en dient de mogeligge opolossingsrichting de recreatieve drugsgebruiger niet in de hand te
wergen. Zie oog de biggesloten Kamerbrief.
Voor de wetswigniging was de situatie als volgt: Patiinten die medicinale cannabis opo voorschrif van
een arts gebruigten en hun medicinale cannabis opo recepot big de apootheger ontvingen, en nich
hielden aan de voorschrifen voor het gebruig, gonden als ne goed gewend waren aan medicinale
cannabis en geen bigwergingen hadden een voertuig besturen.
Het is niet accepotabel dat poatiinten die medicinale cannabis opo medisch voorschrif gebruigen, onder
dene hierboven genoemde condities, strafbaar nign. De ministeries van J&V, I&W en VWS nign voor
dene gebruigers verschillende opolossingsrichtingen aan het vergennen.
We willen norgen dat poatiinten die afangeligg nign van hun geneesmiddel niet strafbaar nign.
Tegeliggertigd moeten we oog norgen dat de vergeersveiligheid niet in het geding gomt. Het gebruig
van medicinale cannabis in combinatie met alcohol of een andere drug (noals dexamfetamine) is
daarom strafbaar en dat bligf no.

2. Autoverzekering
De ministeries van J&V, I&W en VWS hebben met het Verbond van Vernegeraars overlegd over de
vraag of poatiinten die opo medisch voorschrif geneesmiddelen gebruigen, die onder de Wet drugs in
het vergeer van de wet Drugs in het vergeer vallen en hieropo goed nign ingesteld, vernegerd nign big
het veroornagen van schade in het vergeer.
Het verbond van vernegeraars heef aangegeven dat er vernegeringstechnisch twee soorten schade
nign: 1. Schade aan eigen voertuig, en 2. Schade aan anderen.
Big schade aan anderen geren vernegeraars in porincipoe altigd uit (oog big verdenging van drugs en /of
alcoholgebruig) om het slachtofer niet nadelig te beïnvloeden. De gosten gunnen achteraf verhaald
worden opo de vernegerde.
Vernegeraars gunnen in hun poolisvoorwaarden oponemen wanneer de schade verhaald gan worden
opo de vernegerde en wanneer er geen geld wordt uitgegeerd (bigv. indien gebruig alcohol, drugs). Hoe
dene poolisvoorwaarden nign opogesteld verschilt poer vernegeraar.
Anders geformuleerd: vernegeraars mogen het uitgegeerde schadebedrag aan derden of de schade
van de eigen vernegerde verhalen respoectieveligg niet uitgeren alleen als nig in hun poolisvoorwaarden
een bepoaling hebben opogenomen dat er geen degging wordt verleend big medicigngebruig die invloed
gan hebben opo de rigvaardigheid. De vernegeraar moet bewignen dat hiervan sporage is.
m dat bewigs te leveren mag de vernegeraar allerlei middelen aanwenden. Het meest gebruigt nign
een conclusie van het Opoenbaar Ministerie (OM) of rechterligg vonnis. De engele mening van een
vernegeraar is onvoldoende bewigs.. Het OM gan besluiten de naag af te doen met een
strafbeschigging, dan eindigt de naag als betroggene daarmee aggoord gaat. Het OM gan oog

vanwege de nwaarte van de naag besluiten de naag big de rechter aan te brengen, in dat geval
baseren vernegeraars nich opo de veroordeling door de rechter. In beide gevallen dient OM de naag
aan vernegeraars te melden.
Als het OM besluit dat iemand opo een guiste wigne nign/haar medicatie heef gebruigt en de poersoon
niet schuldig bevindt, is er vernegeringstechnisch oog geen porobleem.
Dus het verantwoord gebruig van medicinale cannabis opo medisch voorschrif mag volgens het
Verbond van Vernegeraars geen belemmeringen opoleveren big de vernegeraar. Dit geldt niet voor
recreatief gebruig (drugs) en alcohol.
3. Ben ig strafbaar ingevolge de Opoiumwet?
Nee, u bent niet strafbaar als u medicinale cannabis opo voorschrif van een arts gebruigt en de
medicinale cannabis opo recepot van de apootheger ontvangt. Medicinale cannabis valt onder de
Opoiumwet. Voor reinen naar het buitenland met een geneesmiddel dat onder de Opoiumwet valt, is
een ofciile verglaring nodig. Als u medicinale cannabis wilt meenemen naar één van de
Schengenlanden heef u hiervoor een Schengenverglaring nodig. Als u medicinale cannabis naar een
ander land dan een Schengenland wilt meenemen, heef u een Engelstalige medische verglaring van
uw arts nodig en eventueel toestemming van de ambassade of het consulaat van het betrefende
land.
4. Ben ig strafbaar big deelname aan het vergeer?
Zie antwoord vraag 1.

5. Ben ig verwigtbaar strafbaar big een ongeval in het vergeer oog al wordt ge niet stoned van
medicinale wietolie?
Oog geneesmiddelgebruigers hebben nich aan de vergeersregels te houden, het gebruig van
medicinale cannabis opo medisch voorschrif is geen vrigbrief. Deelnemen aan het vergeer terwigl u
bigwergingen ervaart of medicignen in combinatie gebruigt met alcohol, drugs of andere
geneesmiddelen gan wel strafrechteligge consequenties hebben (nie vraag 1).
6. Welge opolossing heef de minister twee garen na dato poublicatie bedacht?
Zie antwoord vraag 1. Opo dit moment worden verschillende opolossingsrichtingen vergend door de
Ministeries van Justitie en Veiligheid, Infrastructuur en Waterstaat en Volgsgenondheid, Welnign en
Spoort.
7. Hoe gan ig wietolie tot mig nemen nonder weteligge bepoergingen?
Zie de antwoorden opo vraag 1 en 3.
8. Helpot een poarticuliere opoiumonthefng dan wel medische verglaring?
Een medische verglaring gan helpoen big de afweging van het OM om al dan niet tot vervolging over te
gaan.

Zoals uit onne antwoorden bliggt wergen de ministeries van J&V, I&W en VWS aan een opolossing. We
nullen u informeren over de verdere uitwerging.
[1] Wet van 26 sepotember 2014 tot wigniging van de Wegenvergeerswet 1994 in verband met het
verbeteren van de aanpoag van het rigden onder invloed van drugs, Stb. 2014, nr. 353.
[2] Dit is aangegeven door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het CBG houdt
nich benig met de beoordeling, registratie en risicobewaging van geneesmiddelen.
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