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Bijlage 
A en B 

Geachte 

In uw brief van 21 juli 2021, ontvangen op 22 juli 2021, heeft u met een beroep 
op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht om alle directe en 
indirecte bronnen die ten grondslag liggen aan het evaluatierapport over de rol, 
taken en activiteiten van het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC), dat eerder 
dit jaar is gepubliceerd. 

Uw Wob-verzoek luidt als volgt: 

"Het verzoek betreft met name, doch niet uitsluitend de volgende documenten: 

1. Alle door het BMC namens de minister verleende ontheffingen, met vermelding 
o.a. van de ontheffingsgronden, inclusief, per ontheffing, de toetsing op basis van 
de "beslisboom". Dat betreft o.a. de verkenning waaraan in doc 2 van het wob-
besluit wordt gerefereerd en waaruit blijkt dat "een aantal activiteiten waarvoor 
men voorheen ontheffing kon aanvragen bij het BMC wettelijk zijn voorbehouden 
aan het BMC of zelfs helemaal niet zijn toegestaan". 
2. Voor elke door het BMC namens de minister verleende ontheffing, een kopie 
van de op grond van artikel 8i, lid 2 van de Opiumwet afgesloten overeenkomst. 
Deze overeenkomsten, ook al van civielrechtelijke aard, vallen wel onder de 
bepalingen van de wob, aangezien zij direct verband houden met het 
overheidsbeleid, zie https://zoek.officielebekendmakingen.ni/kst-27874-6.pdf  uit 
2001). 
3. Eventuele intrekkingsbesluiten en/of besluiten tot het niet verlengen van 
ontheffingen en/of afzonderlijke afspraken over ontheffingen die na de "interne 
verduidelijking" op onrechtmatige gronden verleend bleken te zijn of die niet 
binnen het beleidskader passen. 
4. Verslagen, berichten en allerlei communicatie tussen het BMC, de directie GMT, 
en eventuele andere afdelingen over individuele casuïstiek m.b.t. beslissingen op 
ontheffingsaanvragen. 
5. Communicatie met ontheffingshouders over de intrekking en/of het niet 
verlengen van hun ontheffing(en). 
6. De verslagen van overleggen in het kader van de afstemming met de directie 
GMT over aanvragen die niet meer verlengd kunnen worden en over aanvragen 
waarvoor het beleidskader (nog steeds) geen duidelijkheid biedt. 
7. De twee recentelijk afgewezen aanvragen voor handels gerelateerde doeleinden 
inclusief afwijzingsbesluit, de drie on hold gezette aanvragen voor het leveren van 
THC-extracten en halfabricaten, de vier aanvragen voor veredeling (zie: 
Berenschot p. 19). 
8. De tien sinds december 2019 in de wacht gezette ontheffingsaanvragen (zie 
Berenichot p. 22). 
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9. Alle communicatie van het Bureau Medicinale Cannabis met ontheffinghouders 
en/of ontheffingsaanvragers waarin direct of indirect melding wordt gedaan dat 
het beleidskader (mogelijk) zal worden herzien en waaruit blijkt dat er bij deze 
partijen een zekere verwachting is gewekt dat verandering opkomst is. 
10. Overzicht van lopende bezwaar/beroepsprocedures naar aanleiding van 
afgewezen ontheffingsaanvragen, niet verlengende en/of ingetrokken 
ontheffingen, inclusief beslissingen op bezwaar en/of rechterlijke uitspraken 
hieromtrent. 
11. De nieuwe aanvraagformulieren die zijn opgesteld om het wettelijke kader 
"correct en begrijpelijk weer te geven". 
12. Ale andere besluiten die zijn genomen om het correcte wettelijke kader te 
herstellen en terug te gaan naar naleving van het wettelijke kader zoals bedoeld. 
13. M.b.t. de vergoedingsproblematiek van medicinale cannabis verslagen van 
rondetafelgesprekken en/of overleggen met ZIN en andere betrokken instanties, 
waarbij o.a. alle mogelijke vergoedingstrajecten worden verkend (zie b.v. doc. 24 
van het wob-besluit) 
14. De dienstverleningsovereenkomst en dienstverleningsafspraken met de 
huidige gecontracteerde teler samen met de motivering voor de onrechtmatige 
verlenging na 30 april 2018. 
15. De ministeriële richtlijn over de export van medicinale cannabis en alle andere 
documenten m.b.t. de beleidskaders voor import en export van medicinale 
cannabis en cannabis preparaten, inclusief de afzonderlijke afspraken met 
Duitsland en Italië. 
16. Het advies dat de directie GMT na ontvangst van het rapport en op basis van 
interne afstemming t.a. v. de evaluatie, aan de minister heeft voorgelegd (zie wob-
besluit doc 25). 
17. Recente communicatie over vervolgstappen m.b.t. de eventuele wijziging van 
de Opiumwet en de herziening van de beleidskaders. Dat betreft, o.a.: uitwerking 
van lange termijn scenario's, communicatie naar stakeholders toe en 
aanbevelingen aan het nieuwe Kabinet." 

Bij brief van 16 augustus 2021 is de beslistermijn met vier weken verdaagd tot 
16 september 2021. 

Omdat uw verzoek te ruim en op sommige punten onvoldoende duidelijk was, 
volgde op 17 augustus 2021 een preciseringsgesprek tussen u en medewerkers 
van mijn ministerie. Tijdens dit gesprek zijn alle punten van uw verzoek 
besproken. In dit gesprek heeft u aangegeven ook de bronnen, zoals vermeld in 
bijlage 2 van het evaluatierapport, te willen ontvangen, waarmee uw verzoek 
achttien onderdelen beslaat. 

Bij e-mailbericht van 20 augustus 2021 heeft u ermee ingestemd dat ik door 
middel van deelbesluiten op uw verzoek zal beslissen. 

Hierbij treft u deelbesluit 1 van 2 aan. Dit besluit heeft uitsluitend betrekking op 
de onderdelen 1 en 3 tot en met 17 van uw verzoek. Het tweede deelbesluit, dat 
ziet op onderdelen 2 en 18, ontvangt u zo spoedig mogelijk. 

Besluit 
Ik besluit de door u gevraagde informatie grotendeels openbaar te maken. Ik licht 
mijn besluit hieronder toe. 

Inventarisatie documenten 
Een zoekslag naar de door u gevraagde informatie heeft in totaal 185 documenten 
opgeleverd. Gebleken is dat de informatie onder de punten 3, 5 en 8 van uw 
verzoek, niet aanwezig is. Op 16 september 2021 heeft een medewerker van mijn 
ministerie u hierover geïnformeerd. 
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De documenten zijn opgenomen in een inventarisatielijst, die als bijlage B bij dit 
besluit is gevoegd. In deze inventarisatielijst staat per document welke 
weigeringsgronden zijn toegepast. 

Een aantal documenten zijn middels een eerder Wob-besluit (kenmerk: 2021.049) 
aan u verstrekt. Deze betrek ik daarom niet bij mijn besluit. Voor de vindplaats 
daarvan verwijs ik naar de inventarislijst. 

Belanghebbenden 
Bij de openbaarmaking van een groot aantal documenten spelen de belangen van 
derden een rol. Deze belanghebbenden zijn vooraf in de gelegenheid gesteld om 
hun zienswijze naar voren te brengen. Het merendeel van de belanghebbenden 
verzet zich tegen de openbaarmaking van de vestigingslocatie en 
persoonsgegevens. Zij voeren - kort samengevat - aan dat de openbaarmaking 
van deze gegevens kan leiden tot misbruik en dat de veiligheid van de 
medewerkers en andere betrokkenen hierdoor in het geding is. De zienswijze van 
de belanghebbende heb ik in mijn belangenafweging meegenomen. Per 
weigeringsgrond licht ik dit hieronder nader toe. 

Wettelijk kader 
Uw verzoek om informatie is beoordeeld op grond van de Wob. Voor de relevante 
bepalingen verwijs ik u naar bijlage A. 

Het recht op openbaarmaking dient het publieke belang van een goede en 
democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Er 
wordt niet gekeken naar het specifieke belang van de verzoeker. 

Openbaarmaking in de zin van de Wob betekent openbaarmaking voor iedereen. 
In dat licht vindt de afweging dan ook plaats. Hierbij wordt getoetst aan de 
artikelen 10 en 11 van de Wob waarin is aangegeven in welke gevallen 
openbaarmaking kan of moet worden geweigerd. 

Motivering 

Bedrijfs- en fabricagegegevens (artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wob) 
Openbaarmaking van informatie blijft achterwege indien het bedrijfs- en 
fabricagegegevens betreft die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. 
Onder bedrijfs- en fabricagegegevens worden verstaan: al die gegevens waaruit 
wetenswaardigheden kunnen worden afgeleid over de technische bedrijfsvoering, 
het productieproces, de afzet van producten of de kring van afnemers of 
leveranciers. Ook gegevens die uitsluitend de financiële bedrijfsvoering betreffen 
kunnen als bedrijfsgegevens worden aangemerkt. 

In diverse documenten staan dergelijke bedrijfs- of fabricagegegevens. Het betreft 
onder andere informatie over het aantal geteelde planten en de namen van 
leveranciers en afnemers. Deze informatie is vertrouwelijk aan mij overhandigd in 
het kader van een aanvraag voor (uitbreiding van) een opiumontheffing. Uit deze 
informatie kunnen wetenswaardigheden over het productieproces, de 
bedrijfsvoering, de beveiliging, de afzet van de producten en de kring van 
afnemers of leveranciers worden afgeleid. Ik maak deze informatie daarom niet 
openbaar. Waar van toepassing heb ik deze informatie onleesbaar gemaakt onder 
vermelding van: 10,1.c. 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e, 
van de Wob) 
In diverse documenten staan persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die herleidbaar 
zijn tot een persoon, zoals namen, e-mailadressen, functienamen en 
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telefoonnummers. Openbaarmaking van deze gegevens zou een inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer van de betrokkene maken. Ik weeg het belang van 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder dan het belang van 
openbaarmaking. Deze informatie maak ik dan ook niet openbaar. Waar van 
toepassing heb ik deze persoonsgegevens onleesbaar gemaakt onder vermelding 
van 10.2.e. 

In diverse documenten staan persoonsgegevens van ambtenaren. In het kader 
van goed werkgeverschap ben ik van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens 
het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet 
wegen dan het belang van openbaarheid. Dit ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van de betrokken ambtenaar. Daarbij is van belang dat het hier niet 
gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een 
ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in de zin van 
de Wob. 

Dit is alleen anders wanneer er sprake is van namen van ambtenaren die besluiten 
krachtens mandaat hebben ondertekend. Uit het oogpunt van controleerbaarheid 
van de taakuitoefening wordt in dat geval de naam van de betrokken ambtenaar 
wel openbaar gemaakt. 

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10, tweede 
lid, onder g, van de Wob) 
Openbaarmaking van informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan 
niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling 
of benadeling van belanghebbenden bij die informatie. 

Indien bekend wordt welke bedrijven over een opiumontheffing voor cannabis 
beschikken en waar deze cannabis ligt opgeslagen of wordt verwerkt, bestaat het 
risico dat deze bedrijven worden geconfronteerd met inbraken of overvallen. Ter 
voorkoming van dit onevenredige nadeel heb ik in de documenten de namen en 
locaties van de ontheffinghouders, alsook informatie over de door hen getroffen 
veiligheidsmaatregelen onleesbaar gemaakt. 

In een aantal documenten staan bankrekeningnummers vermeld. Deze 
bankgegevens zijn fraudegevoelig. Het belang bij het voorkomen van fraude weeg 
ik hier zwaarder dan het algemene belang van openbaarmaking. Ik maak deze 
informatie dus niet openbaar. 

Waar ik ter voorkoming van onevenredig nadeel informatie in de documenten 
onleesbaar heb gemaakt, heb ik dat gedaan onder vermelding van: 10.2.g. 

Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad (artikel 11, eerste 
lid, van de Wob) 
Uit artikel 11, eerste lid, van de Wob volgt dat geen informatie wordt verstrekt 
over persoonlijke beleidsopvattingen in voor intern beraad bestemde documenten. 
Op grond van het tweede lid kan in het belang van een goede democratische 
bestuursvoering niettemin informatie over persoonlijke beleidsopvattingen worden 
verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. 

Documenten die zijn opgesteld voor intern beraad zijn onder andere: nota's van 
ambtenaren, correspondentie tussen de onderdelen van een ministerie en tussen 
ministeries onderling, concepten van stukken, agenda's, notulen, samenvattingen 
en conclusies van interne besprekingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen 
worden verstaan: meningen, opinies, commentaren, voorstellen, conclusies met 
de daartoe aangevoerde argumenten. 
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Onder de documenten bevindt zich e-mailcorrespondentie tussen ambtenaren van 
mijn ministerie, waarin zij hun mening geven over het verlenen van 
opiumontheffingen aan diverse aanvragers. Het gaat hier dus om persoonlijke 
beleidsopvattingen in een voor intern beraad bestemd document, die ik op grond 
van artikel 11, eerste lid, van de Wob niet openbaar maak. 

Ter toelichting merk ik op dat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van 
hen die van buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -
voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling 
en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de 
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. 

Op grond van artikel 11, tweede lid, van de Wob kan ik besluiten informatie te 
geven over persoonlijke beleidsopvattingen in het belang van een goede en 
democratische bestuursvoering. Zoals u in uw verzoek heeft opgemerkt kan 
daartoe aanleiding bestaan, indien het verzoek betrekking heeft op een politiek-
bestuurlijk (hoog)gevoelig dossier. Daarvan kan sprake zijn, indien het dossier in 
de media en/of de Tweede Kamer veel aandacht genereert, zoals bijvoorbeeld het 
geval was bij de Kinderopvangtoeslagenaffaire. Uw verzoek heeft betrekking op de 
evaluatie van de rol, taken en activiteiten van het BMC. Dit is geen dossier dat 
zodanig in de belangstelling van de media en/of politiek staat, dat gesproken moet 
van een politiek-bestuurlijk (hoog)gevoelig dossier waarin aanleiding bestaat 
toepassing te geven aan artikel 11, tweede lid, van de Wob. Ik zie dan ook geen 
aanleiding informatie te verstrekken over persoonlijke beleidsopvattingen. 

Wijze van openbaarmaking 
De belanghebbenden krijgen twee weken de tijd om de rechtbank te verzoeken 
een voorlopige voorziening te treffen. Daarvoor is vereist dat zij een 
bezwaarschrift indienen. Als de belanghebbenden dit niet doen, worden de 
documenten u na afloop van deze termijn toegestuurd. Als de belanghebbenden 
wel bezwaar maken en verzoeken om een voorlopige voorziening, wordt deze 
procedure afgewacht. 

Plaatsing op Internet 
De stukken worden na de feitelijke verstrekking met een geanonimiseerde versie 
van dit besluit voor een ieder kenbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl. 

Afschrift aan belanghebbenden 
Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden. 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de plv. secretaris-generaal, 
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Bezwaar 
Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. 

Heeft u vragen over dit besluit of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
http://www.rijksoverheld.nliministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd 
wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit en misschien bezwaar wilt maken. 
Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten. 
Wilt u bezwaar maken, dan moet dit binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief 
staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden. 

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij voorkeur met een 
ingescande handtekening. 

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post naar: 
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, 
Postbus 20350, 
2500 E) Den Haag. 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

Noem in het bezwaarschrift: 
• uw naam en adres 
• de datum 
• het kenmerk van deze brief (dit vindt u in de rechterkantlijn) 
• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing 

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het bezwaarschrift. 

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de 
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u bevoegd 
bent tot het indienen van het bezwaar. 

Informatie voor het treffen van een voorlopige voorziening (vovo) 	1 
Conform het bepaalde in artikel 6, vijfde lid, van de Wob, worden de belanghebbenden in de 
gelegenheid gesteld om binnen twee weken na dagtekening van deze beschikking, aan te 
geven of men bedenkingen heeft tegen openbaarmaking van de door u gevraagde 
informatie. Dit kan door het indienen van een bezwaarschrift bij het ministerie van VWS en 
door daarnaast bij de rechtbank te verzoeken om, bij wijze van voorlopige voorziening, dit 
besluit tot openbaarmaking te schorsen. Indien binnen twee weken na dagtekening van dit 
besluit een bezwaarschrift is ingediend en een voorlopige voorziening is aangevraagd, wordt 
de uitspraak van de voorzieningenrechter afgewacht, voordat tot daadwerkelijke 
openbaarmaking wordt overgegaan. 
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Bijlage A 

Artikel 1 van de Wob, luidt, voor zover relevant, als volgt: 
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander 
materiaal dat gegevens bevat; 
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Artikel 3 van de Wob luidt als volgt: 
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een 
bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder 
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of 
bedrijf. 
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het 
daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te 
ontvangen. 
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan 
de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem 
daarbij behulpzaam. 
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10 en 11. 

Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor 

zover dit: 
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de 

Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking 
kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 

organisaties; 
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 

nemen van de informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan 
wel van derden. 

Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 

behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot 
personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of Pagina 7 van 9 



zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot 
personen herleidbare vorm worden verstrekt. 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het 
voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan 
de leden van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden 
kenbaar is gemaakt. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het 
belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen 
kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, 
tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. 
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Bijlage B Inventarislijst Wob-verzoek 2021.165 

Nr. Omschrijving  Openbaarmaking Weigeringsgronden Opmerkingen 

Deels 1 140424 Raamovereenkomst.pdf 10.1.c, 10.2.e en 10.2.9 

Deels 2 160812 Opiumontheffing 5314 co w.pdf 10.2.e en 10.2.g 

161031 aanvraagformulier opiumontheffing 6833 
CO h.pdf 

Deels 3 10.2.e en 10.2.g 

Deels 4 170131 Aanvraagformulier opiumontheffing 6923 
CO w.pdf 

10.2.e en 10.2.9 

170301 Opiumontheffing 6685 CO i.pdf Deels 5 10.2.e en 10.2.9 

Deels 6 170508 aanvraag opiumontheffing 7001 Co W.pdf 10.2.e en 10.2.g 

7 Deels 170617 aanvraagformulier 5463 CO w.pdf 10.2.e en 10.2.g 

170621 aanvraagformulier opiumontheffing 5651 
CO w.pdf 

8 Deels 10.2.e en 10.2.g 

9 170726 aanvraagformulier verlenging 
opiumontheffing 5277 CO w.pdf 

Deels 

10 10.2.e en 10.2.9 Deels 170802 aanvraagformulier 6999 CO w.pdf 

10.2.e en 10.2.g 



Deels 171017 Opiumontheffing 6923 CO W.pdf 11 10.2.e en 10.2.9 

Deels 171115 Opiumontheffing 5277 CO w.pdf 12 10.2.e en 10.2.9 

Deels 171117 Opiumontheffing 6883 CO h.pdf 13 10.2.e en 10.2.9 

Deels 171128 Opiumontheffing 5463 Co w.pdf 14 10.2.e en 10.2.g 

15 Deels 171221 Opiumontheffing 5651 CO w.pdf 10.2.e en 10.2.9 

Deels 180118 Opiumontheffing 7001 CO w.pdf 16 10.2.e en 10.2.g 

17 Deels 180122 aanvraag handelsgerelateerde doeleinden 
extracten.pdf 

10.2.e en 10.2.9 

180124 aanvraagformulier opiumontheffing 5501 
CO h.pdf 

18 Deels 10.2.e en 10.2.9 

19 180322 aanvraag Opiumontheffing 108461 CO 
w.pdf 

Deels 10.2.e en 10.2.9 

20 180327 Opiumontheffing 5501 CO H.pdf Deels 10.2.e en 10.2.g 

21 180327 Opiumontheffing 6992 CO I.pdf Deels 10.2.e en 10.2.9 



Deels 22 180425 Wijziging Raamovereenkomst.pdf 10.2.e en 10.2.9 

23 180426 Kamerbrief medicinale cannabis Italie.pdf  Reeds openbaar  Vindplaats: 
https://a pp.1848. nl/docume 
nt/kamerbrief/30164 

Deels 24 180506 aanvraagformulier opiumontheffing 
10143 CO w.pdf 

10.2.e en 10.2.g 

180531 aanvraagformulier opiumontheffing 5903 
CO W.pdf 

Deels 25 10.2.e en 10.2.9 

180601 Opiumontheffing 5197 CO W.pdf Deels 26 10.2.e en 10.2.g 

27 Deels 180614 aanvraagformulier verlenging 
opiumontheffing 6770 CO w.pdf 

10.2.e en 10.2.9 

180619 Opiumontheffing 108461 Co w.pdf 28 Deels 10.2.e en 10.2.9 

29 Deels 180818 aanvraagformulier opiumontheffing 11184 
CO w.pdf 

10.2.e en 10.2.9 

30 Deels 180821 aanvraag opiumontheffing 13190 CO 
w.pdf 

10.2.e en 10.2.g 

31 Deels 180903 aanvraagformulier verlenging 6826 CO 
w.pdf 

10.2.e en 10.2.g 

32 180903 aanvraagformulier verlenging 6826 CO 
w.pdf 

Niet openbaar Dubbel zie doc 31 



Deels 33 180908 Opiumontheffing 16278 CO w.pdf 10.2.e en 10.2.g 

Deels 34 180918 Opiumontheffing 6770 CO w.pdf 10.2.e en 10.2.9 

35 180918 aanvraag wijziging opiumontheffing 5904 
CO w.pdf 

Niet openbaar  Uitsluitend administratieve 
informatie 

36 180918 aanvraag wijziging opiumontheffing 6850 
CO h.pdf 

Niet openbaar Dubbel zie doc 35 

Deels 37 180918 Opiumontheffing 6850 CO h.pdf 10.2.e en 10.2.g 

181005 aanvraagformulier verlenging 104685 CO Deels 38 10.2.e en 10.2.g 

Deels 39 181009 Opiumontheffing 6826 CO w.pdf 10.2.e en 10.2.9 

Deels 40 181017 Opiumontheffing 5903 Co w.pdf 10.2.e en 10.2.9 

41 Deels 181019 aanvraagformulier opiumontheffing 15213 
CO w.pdf 

10.2.e en 10.2.g 

42 Deels 181022 aanvraagformulier opiumontheffing 10160 
CO w.pdf 

10.2.e en 10.2.9 

Deels 43 10.2.e en 10.2.g 181024 Opiumontheffing 10160 CO w.pdf 



181116 teeltovereenkomst 7000 CO W.pdf Deels 44 10.2.e en 10.2.g 

Deels 45 10.1.c, 10.2.e en 10.2.9 181211 aanvraag uitbreiding opiumontheffing 
6512 CO h.pdf 

Deels 46 181211 aanvraag verlengingn opiumontheffing 
5438 CO h.pdf 

10.2.e en 10.2.9 

47 Deels 181212 aanvraagformulier opiumontheffing 16271 
CO h.pdf 

10.2.e en 10.2.g 

181217 Opiumontheffing 13190 CO w.pdf 48 Deels 10.2.e en 10.2.9 

Deels 49 181219 Opiumontheffing 15213 CO W.pdf 10.2.e en 10.2.g 

181224 Opiumontheffing 5438 CO h.pdf Deels 50 10.2.e en 10.2.9 

51 Deels 190121 aanvraagformulier opiumontheffing 16278 
CO w.pdf 

10.2.e en 10.2.g 

52 Deels 190205 aanvraagformulier ontheffing 105227 CO 
w.pdf 

10.2.e en 10.2.g 

53 190212 Opiumontheffing 104685 CO H.pdf Deels 10.2.e en 10.2.g 

54 10.2.e en 10.2.9 Deels 190214 Opiumontheffing 11184 co W.pdf 



55 Deels 190215 aanvraagformulier opiumontheffing 16289 
Co h.pdf 

10.2.e en 10.2.9 

Deels 56 190319 Aanvraagformulier opiumontheffing 
16338 Co w.pdf 

10.2.e en 10.2.9 

Deels 57 190325 Opiumontheffing 6512 CO H.pdf 10.2.e en 10.2.9 

58 Deels 10.1.c, 10.2.e en 10.2.g 190325 Opiumontheffing 107062 CO w.pdf 

190408 teeltovereenkomst 6999 CO W.pdf Deels 59 10.2.e en 10.2.g 

60 Deels 190415 aanvraagformulier opiumontheffing 16345 
CO w.pdf 

10.2.e en 10.2.9 

61 Deels 190423 aanvraagformulier opiumontheffing 16362 
CO w.pdf 

10.2.e en 10.2.9 

62 Deels 190430 aanvraagformulier opiumontheffing 16361 
CO w.pdf 

10.2.e en 10.2.9 

63 Deels 190510 aanvraag handelsgerelateerde 
doeleinden.pdf 

10.2.e en 10.2.g 

64 Deels 190529 aanvraagformuler verlenging 
opiumontheffing 5905 CO w.pdf 

10.2.e en 10.2.9 

65 Deels 190529 aanvraagformulier opiumontheffing 16385 
CO w.pdf 

10.2.e en 10.2.9 



66 Deels 190617 aanvraagformulier opiumontheffing 16404 
CO w.pdf 

10.2.e en 10.2.g 

67 Deels 190617 aanvraagformulier opiumontheffing 16405 
Co w.pdf 

10.2.e en 10.2.9 

Deels 68 190619 Aanvraagformulier verlenging 
opiumontheffing 107062 CO W.pdf 

10.2.e en 10.2.9 

69 Deels 10.1.c, 10.2.e en 10.2.g 190620 Opiumontheffing 10143 Co w.pdf 

190705 aanvraagformulier handelsgerelateerde 
doeleinden.pdf 

Deels 70 10.2.e en 10.2.g 

71 190712 Kamerbrief 
Levering_van_extra_medicina le_cannabis_aan_Du 
itsland.pdf  

Reeds openbaar  Vindplaats: 
https://zoek.officielebekend  
makingen.nl/kst-29477-
608.html 

190712 teeltovereenkomst 10143 CO W.pdf 72 Deels 10.2.e en 10.2.9 

73 Deels 190722 aanvraagformulier verlenging 
opiumontheffing 6168 CO w.pdf 

10.2.e en 10.2.9 

74 Deels 190725 Wijzigingsovereenkomst 1 april 2021.pdf 10.2.e en 10.2.g 

75 Deels 190727 aanvraagformulier opiumontheffing 16448 
CO w.pdf 

10.2.e en 10.2.g 

76 10.1.c, 10.2.e en 10.2.g Deels 190819 Opiumontheffing 6468 CO W.pdf 



Deels 77 190909 aanvraagformulier opiumontheffing 
105815 CO w.pdf 

10.2.e en 10.2.9 

78 Deels 190911 aanvraagformulier 
CO w.pdf 

opiumontheffing 16441  10.2.e en 10.2.9 

79 Deels 190912 aanvraagformulier 
CO w.pdf 

opiumontheffing 16454  10.2.e en 10.2.9 

80 Deels 191001 aanvraagformulier 
CO w.pdf 

opiumontheffing 6109  10.2.e en 10.2.9 

Deels 81 191007 Opiumontheffing 16271 CO h.pdf 10.2.e en 10.2.9 

191007 Opiumontheffing 16289 CO w.pdf Deels 82 10.2.e en 10.2.9 

Deels 83 191007 Opiumontheffnig 105227 CO w.pdf 10.1.c, 10.2.e en 10.2.9 

191009 aanvraag veredeling.pdf 84 Deels 10.2.e en 10.2.9 

85 

86 
	

191021 Vervolg beleidskader med cannabis.pdf Deels 10.2.e 

191017 Opiumonttheffing 5905 CO W.pdf Deels 10.2.e en 10.2.g 

87 10.2.e en 10.2.9 Deels 191101 aanvraagformulier 16468 CO w.pdf 



88 191101 aanvraagformulier analytische 
doeleinden.pdf 

Niet openbaar Dubbel zie doc 87 

Deels 89 191108 aanvraagformulier ontheffing 16473 CO 
w.pdf 

10.2.e en 10.2.9 

Deels 90 191113 Opiumontheffing 6168 Co w.pdf 10.2.e en 10.2.9 

191113 Opiumontheffing 104686 Co w.pdf Deels 91 10.2.e en 10.2.9 

191115 aanvraagformulier ontheffing 16474 CO 
w.pdf 

Deels 92 10.2.e en 10.2.9 

191206 Aanvraagformulier veredeling.pdf Deels 93 10.2.e en 10.2.9 

Deels 94 191206 aavraagformulier opiumontheffing 16515 
CO w.pdf 

10.2.e en 10.2.9 

95 Deels 191210 Aanvraagformulier veredeling.pdf 10.2.e en 10.2.g 

191210 Opiumontheffing 16338 CO W.pdf 96 Deels 10.1.c, 10.2.e en 10.2.9 

97 Deels 10.2.e en 10.2.g 

98 191217 teeltovereenkomst 16338 CO W.pdf Deels 10.2.e en 10.2.9 

191217 Aanvraagformulier veredeling.pdf 



Deels 99 191219 Opiumontheffing 5904 Co w.pdf 10.2.e en 10.2.9 

10.1.c, 10.2.e en 10.2.9 Deels 191231 Opiumontheffing 6999 CO w.pdf 100 

Deels 101 200110 aanvraag gedeeltelijk on hold.pdf 10.1.c, 10.2.e en 10.2.g 

Deels 102 200116 BMC, GMT en WJZ ontheffingsaanvraag 
pdf 

10.2.e en 10.2.9 

200123 Casus en algemeen beleidskader.pdf 10.2.e en 11.1 103 Deels 

Deels 104 200130 Aanvraagformulier Opiumontheffing 
104637 CO w.pdf 

10.2.e en 10.2.g 

Deels 106 200214 Opiumontheffing 16404 CO W.pdf 10.1.c, 10.2.e en 10.2.9 

200225 Opiumontheffing 16441 CO H.pdf 107 Deels 10.2.e en 10.2.9 

108 200225 Opiumontheffing16385 CO W.pdf Deels 10.2.e en 10.2.9 

109 10.1.c, 10.2.e en 10.2.9 Deels 200228 Opiumontheffing 16361 Co W.pdf 

200131 aanvraagformulier opiumontheffing 16509 
Co W.pdf 

10.2.e en 10.2.9 105 Deels 



200303 teeltovereenkomst 16361 CO W.pdf Deels 110 10.2.e en 10.2.9 

200303 teeltovereenkomst 16404 CO W.pdf 111 Deels 10.2.e en 10.2.9 

200319 aanvraag uitbreiding 108389 CO w.pdf 112 Deels 10.2.e en 10.2.g 

114 Deels 200401 Opiumontheffing 16509 Co w.pdf 10.2.e en 10.2.g 

200403 BMC en GMT 115 Deels 10.2.e en 10.2.9 

116 Deels 200417 Opiumontheffing 6109 CO W.pdf 10.1.c, 10.2.e en 10.2.g 

200417 Opiumontheffing 16345 CO W.pdf 117 Deels 10.1.c, 10.2.e en 10.2.g 

118 Deels 200417 Opiumontheffing 16362 CO W.pdf 10.2.e en 10.2.g 

119 200417 teeltovereenkomst 16345 CO W.pdf Deels 

120 10.2.e en 10.2.9 Deels 200417 teeltovereenkomst 16362 CO W.pdf 

10.2.e en 10.2.g 

113  200326 Casus  Deels 10.2.e en 10.2.g 



121 
	

200511 aanvraag handelsgerelateerde doeleinden Deels 
	 10.1.c, 10.2.e en 10.2.g 

extracten.pdf 

122 
	

200515 Opiumontheffing 16448 CO w.pdf 
	

Deels 	 10.2.e en 10.2.g 

123 
	

200515 Opiumontheffing 16405 CO w.pdf 
	

Deels 	 10.1.c, 10.2.e en 10.2.9 

124 
	

200515 Opiumontheffing 16454 Co W.pdf 
	

Deels 	 10.1.c, 10.2.e en 10.2.9 

125 
	

200515 teeltovereenkomst 16454 CO W.pdf 
	

Deels 	 10.2.e en 10.2.g 

126 
	

200515 teeltovereenkomst 164448 CO W.pdf 
	

Deels 	 10.2.e en 10.2.9 

127 
	

200528 Casus.pdf 
	

Deels 	 10.2.e en 10.2.g 

128 
	

200608 Aanvraagformulier uitbreiding 6804 CO 
	

Deels 	 10.2.e en 10.2.g 
w.pdf 

129 
	

200610 Afwijzing aanvraag opiumontheffing.pdf 
	

Deels 	 10.2.e en 10.2.9 

130 
	

200615 Casus.pdf 
	

Deels 	 10.2.e en 10.2.9 

131 
	

200709 Opiumontheffing 105815 CO w.pdf 
	

Deels 	 10.1.c, 10.2.e en 10.2.9 



134 200728 Nota minister nota Bureau voor 
Medicinale Canabis.pdf 

200709 Opiumontheffing 108389 CO w.pdf Deels 132 10.1.c, 10.2.e en 10.2.9 

Deels 133 200716 BMC en VWS ontheffingsaanvraag pdf 10.1.c, 10.2.e en 10.2.9 

135 Deels 200729 Aanvraag verlenging 6452 CO w.pdf 10.2.e en 10.2.g 

136 Deels 200814 geen ontheffing voor analyse.pdf 10.2.e en 10.2.g 

140 Deels 200925 Aanvraagformulier 5197 CO w.pdf 10.2.e en 10.2.g 

141 201008 BMC, 1G.3 en VWS ontheffingsaanvraag 
pdf 

Deels 10.2.e en 10.2.g 

142 10.1.c, 10.2.e en 10.2.g Deels 201008 Opiumontheffing 104637 CO w.pdf 

Deels 10.2.e 

200918 Beslisboom Opiumwet versie 200917. pdf Reeds openbaar Reeds bekend bij verzoeker 137 

200918 wettelijk kader advies VWS commissie 
bezwaarschriften inzake Tree of Life.pdf 

Reeds openbaar Reeds bekend bij verzoeker 138 

200918 wettelijk kader medicinale cannabis.pdf Reeds openbaar Reeds bekend bij verzoeker 139 



201026 Opiumontheffing 16468 CO w.pdf Deels 143 10.2.e en 10.2.g 

Deels 144 201116 aanvraag wijziging 5460 COw.pdf 10.2.e en 10.2.9 

Deels 145 201116 Opiumontheffing 16473 CO w.pdf 10.2.e en 10.2.9 

Deels 146 10.1.c, 10.2.e en 10.2.9 201116 Opiumontheffing 16474 CO W.pdf 

Deels 147 201127 Opiumontheffing 6804 CO w.pdf 10.2.e en 10.2.g 

Deels 148 201216 aanvraag verlenging 5758 CO w.pdf 10.2.e en 10.2.g 

200618 BMC en GMT ontheffingsaanvraag.pdf 149 Deels 10.2.e en 10.2.g en 11.1 

150 Deels 210125 afhandeling volgens gewijzigd inzicht 
opiumwet.pdf 

10.2.e en 10.2.g 

151 210212 
Voortgang_algemeen_geneesmiddelenbeleid_202 
1.pdf 

Reeds openbaar 

Deels 152 10.2.e en 10.2.9 210303 BMC en GMT Aanvraag ontheffing.pdf 

Vindplaats: 
https://www.rijksoverheid.n1  
/documenten/kamerstukken 
/2021/02/12/kamerbrief-
over-voortgangsbrief-
algemeen-
geneesmiddelenbeleid-2021 

149.01  200618 Actiepunten  Deels 10.2.e en 10.2.9 



Deels 153 10.1.c, 10.2.e, 10.2.9 en 
11.1 

210303 BMC, WJZ en GMT Aanvraag ontheffing 
.pdf 

10.1.c, 10.2.e en 10.2.9 Deels 210316 aanvraag wijziging opiumontheffing 
108996 CO te.pdf 

154 

10.1.c, 10.2.e en 10.2.g Deels 210317 Opiumontheffing 5460 CO w.pdf 156 

Deels 157 10.1.c, 10.2.e en 10.2.g 210317 Opiumontheffing 5758 CO w.pdf 

Deels 158 210319 aanvraag per mail on hold.pdf 10.1.c, 10.2.e en 10.2.g 

210321 aanvraagformulier verlenging ontheffing 
7000 CO W.pdf 

Deels 159 10.2.e en 10.2.9 

210421 Opiumontheffing 6452 CO w.pdf 161 Deels 10.2.e en 10.2.9 

210422 Opiumontheffing 108996 CO te.pdf 162 Deels 10.1.c, 10.2.e en 10.2.g 

Deels 163 210504 afwijzing aanvraag opiumontheffing.pdf 10.2.e en 10.2.g 

210316 Voornemen tot afwijzing en zienswijze.pdf 10.2.e en 10.2.9 Deels 155 

210408 Uitspraak Rechtbank. pdf Reeds openbaar Vindplaats: 
https://uitspra  ke n. rechtsp ra 
ak.nl/inziendocument?id=EC  
LI: NL: RBZWB: 2021:1019 

160 



173 210701 Nota minister uitkomsten evaluatie en 
informeren TK.pdf 

210510 teeltovereenkomst 16515 CO W.pdf Deels 164 10.2.e en 10.2.g 

166 Deels 210516 BMC en GMT uitbreiding ontheffing pdf 10.2.e, 10.2.g en 11.1 

167 Deels 210603 BMC en GMT verlenging ontheffing 
handelsgerelateerde doeleinden .pdf 

10.2.e en 10.2.9 

168 Deels 210624 BMC-GMT .pdf 10.2.e en 10.2.9 

169 Deels 210624 GMT-WJZ .pdf 10.2.e en 10.2.g 

170 Deels 210624 Opiumontheffing 16515 Co w.pdf 10.1.c, 10.2.e en 10.2.g 

171 Deels 210625 Aanvraagformulier verlenging 107384 CO 
w.pdf 

10.2.e en 10.2.g 

172 210625 BMC-GMT Casus .pdf Deels 10.2.e en 10.2.9 

174 10.2.e en 10.2.9 Deels 210702 aanvraag on hold ontheffing 
handelsgerelateerde doeleinden.pdf 

210511 Concept aanvraagformulier 
opiumontheffingen BMC artikel 8 lid 1 (002).pdf 

Niet openbaar Dubbel zie doc 182 165 

Deels 10.2.e 



175 210702 Kamerbrief uitkomsten evaluatie BMC.pdf Reeds openbaar Vindplaats: 
https://www.rijksoverheid.n1  
/documenten/kamerstukken 
/2021/07/02/kamerbrief-
over-eindrapport-evaluatie-
rol-bureau-voor-medicinale-
canna bis 
10.1.c, 10.2.e en 10.2.g Deels 210702 Opiumontheffing 7000 co w.pdf 176 

Deels 177 210702 teeltovereenkomst 6748 CO W.pdf 10.2.e en 10.2.g 

Deels 178 210704 aanvraagformulier verlenging 6748 CO 
w.pdf 

10.2.e en 10.2.9 

210713 aanvraag on hold uitbreiding ontheffing 
6923 CO w.pdf 

Deels 179 10.2.e en 10.2.9 

210715 aanvraag ontheffing on hold.pdf Deels 180 10.2.e en 10.2.9 

Deels 181 210721 Opiumontheffing 6748 CO w.pdf 10.2.e en 10.2.9 

182 Aanvraagformulier Opiumontheffing obv artikel 8h 
en 8i Opiumwet.pdf 

Volledig 

183 Bijlage bij aanvraagformulier opiumontheffing op 
grond van de Opiumwet - locatie.pdf 

Volledig 

184 Richtlijn export medicinale cannabis.pdf  Volledig 

185 10.2.e en 11.1 Voorwaarden exportontheffing WO 
ontheffinghouders teelt CONCEPT.pdf 

Deels 
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