
 

 

 

 

 

 

Besluit van  
 
houdende wijziging van lijst I en II, behorende bij de Opiumwet, in verband met de 
plaatsing op lijst II van 3-MMC, alsmede plaatsing op lijst I en II van enkele andere 
middelen  

 
 
 
 
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van  
xx-xx-2021, kenmerk  xxxx-WJZ;  
 
Gelet op Gedelegeerde richtlijn (EU) 2020/1687 van de Commissie van 2 september 
2020 tot wijziging van de bijlage bij Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad in verband 
met het opnemen van de nieuwe psychoactieve stof N,N-diethyl-2-[[4-(1-
methylethoxy)fenyl]methyl]-5-nitro-1H-benzimidazool-1-ethanamine (isotonitazeen) in 
de definitie van “drug” (PbEU 2020, L 379) en artikel 3a, eerste en tweede lid, van de 
Opiumwet; 
 
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van xx-xx-xxxx, nr.                
xxxxx); 
 
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
van xx-xx-xxxx  , kenmerk xxxxx-WJZ; 
 
Hebben goedgevonden en verstaan:  
 
Artikel I  
 
A 
 
Lijst I, behorende bij de Opiumwet, wordt als volgt gewijzigd:  
 
 
1. Na de tekst die betrekking heeft op het middel 4,4’-DMAR wordt ingevoegd: 
a. in de kolom “International Non-proprietary Name (INN)”: -; 
b. in de kolom “andere benamingen”: 4-CMC (clefedron, 4-chloormethcathinon);   
c. in de kolom “nadere omschrijving”: 1-(4-chloorfenyl)-2-(methylamino)propaan-1-on.  
 
2. Na de tekst die betrekking heeft op het middel 4-FA wordt ingevoegd: 
a. in de kolom “International Non-proprietary Name (INN)”: -;  
b. in de kolom “andere benamingen”: 4F-MDMB-BINACA; 
c. in de kolom “nadere omschrijving”: methyl 2-{[1-(4-fluorbutyl)-1H-indazol-3-
carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoaat. 
 



3. Na de tekst die betrekking heeft op het middel 4-MEC wordt ingevoegd: 
a. in de kolom “International Non-proprietary Name (INN)”: -; 
b. in de kolom “andere benamingen”: 5F-AMB-PINACA (5F-AMB, 5F-MMB-PINACA);  
c. in de kolom “nadere omschrijving”: methyl 2-{[1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-
carbonyl]amino}-3-methylbutanoaat 
 
4. Na de tekst die betrekking heeft op het middel 5F-APINACA wordt ingevoegd: 
a. in de kolom “International Non-proprietary Name (INN)”: -; 
b. in de kolom “andere benamingen”: 5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201);  
c. in de kolom “nadere omschrijving”: methyl 2-{[1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-
carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoaat. 
 
5. Na de tekst die betrekking heeft op het middel AB-CHMINACA wordt ingevoegd: 
a. in de kolom “International Non-proprietary Name (INN)”: -;  
b. in de kolom “andere benamingen”: AB-FUBINACA;  
c. in de kolom “nadere omschrijving”: N-[1-amino-3-methyl-1-oxobutaan-2-yl]-1-[(4-
fluorfenyl)methyl]-1H-indazol-3-carboxamide. 
 
6. Na de tekst die betrekking heeft op het middel alfa-methylthiofentanyl wordt 
ingevoegd: 
a. in de kolom “International Non-proprietary Name (INN)”: -;  
b. in de kolom “andere benamingen”: alfa-PHP;  
c. in de kolom “nadere omschrijving”: 1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexaan-1-on.  
 
7. Na de tekst die betrekking heeft op het middel concentraat van bolkaf wordt 
ingevoegd: 
a. in de kolom “International Non-proprietary Name (INN)”: -;  
b. in de kolom “andere benamingen”: crotonylfentanyl;  
c. in de kolom “nadere omschrijving”: (2E)-N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-
yl]but-2-eenamide.  
 
8. Na de tekst die betrekking heeft op het middel DMHP wordt ingevoegd: 
a. in de kolom “International Non-proprietary Name (INN)”: -;  
b. in de kolom “andere benamingen”: DOC (4-chloor-2,5-dimethoxyamfetamine);  
c. in de kolom “nadere omschrijving”: 1-(4-chloor-2,5-dimethoxyfenyl)propaan-2-amine.  
 
9. Na de tekst die betrekking heeft op het middel N-ethyl-3,4-
methyleendioxyamfetamine wordt ingevoegd: 
a. in de kolom “International Non-proprietary Name (INN)”: -;  
b. in de kolom “andere benamingen”: N-ethylhexedron;  
c. in de kolom “nadere omschrijving”: 2-(ethylamino)-1-fenylhexaan-1-on.  
 
10. Na de tekst die betrekking heeft op het middel isomethadon wordt ingevoegd:  
a. in de kolom “International Non-proprietary Name (INN)”: –;  
b. in de kolom “andere benamingen”: isotonitazeen;  
c. in de kolom “nadere omschrijving”: N,N-diethyl-2-[[4-(1-methylethoxy)fenyl]methyl]-
5-nitro-1H-benzimidazool-1-ethaanamine. 
 
11. Na “mefedron” in de kolom “andere benamingen” wordt toegevoegd “(4-MMC, 4-
methylmethcathinon)”.  
 
12. Na de tekst die betrekking heeft op het middel UR-144 wordt ingevoegd: 
a. in de kolom “International Non-proprietary Name (INN)”: –;  
b. in de kolom “andere benamingen”: valerylfentanyl;  
c. in de kolom “nadere omschrijving”: N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-
yl]pentaanamide.  
 
B 
 



Lijst II, behorende bij de Opiumwet, wordt als volgt gewijzigd:  
 
1. Vóór de tekst die betrekking heeft op het middel allobarbital wordt ingevoegd: 
a. in de kolom “International Non-proprietary Name (INN)”: –;  
b. in de kolom “andere benamingen”: 3-MMC (3-methylmethcathinon);  
c. in de kolom “nadere omschrijving”: 2-(methylamino)-1-(3-methylfenyl)propaan-1-on. 
 
2. Na de tekst die betrekking heeft op het middel ethylamfetamine wordt ingevoegd: 
a. in de kolom “International Non-proprietary Name (INN)”: etizolam; 
b. in de kolom “andere benamingen”: -. 
 
3. Na de tekst die betrekking heeft op het middel fentermine wordt ingevoegd: 
a. in de kolom “International Non-proprietary Name (INN)”: -;  
b. in de kolom “andere benamingen”: flualprazolam. 
 
 
Artikel II  
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 
Staatsblad waarin het wordt geplaatst.  
 
 
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 
 
 
de Staatssecretaris van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
P. Blokhuis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


