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esteld door 

nota 
(ter beslissing) 	Informeren Tweede Kamer over het medicinale cannabisbeleid. 

1. Aanleiding 
Kamerlid Paulusma (D66) heeft verzocht om ruim voor het Commissiedebat 
van 9 juni as over het geneesmiddelen en hulpmiddelenbeleid en 
pakketbeheer te worden geïnformeerd over de vervolgstappen naar 
aanleiding van de uitgevoerde evaluatie van het medicinale cannabisbeleid. 
Daarnaast heeft het Bureau voor Medicinale Cannabis (hierna: BMC) in 
samenwerking met het Instituut Medicinale Cannabis (hierna: IMC) een 
Medicinale Cannabis Symposium gepland op 8 juni as. 
Met bijgevoegde brief aan de Tweede Kamer informeert u de Kamer en alle 
stakeholders vooruitlopend op beide events over uw beleidsinzet de komende 
jaren, waar uw recente besluit om de rol en taken van het BMC anders vorm 
te geven, onderdeel van uitmaakt. 

2. Geadviseerd besluit 
Graag uw akkoord om bijgevoegde brief aan de Tweede Kamer te verzenden 
en deze, indien u akkoord bent, te ondertekenen. Om te kunnen voldoen aan 
het verzoek van Kamerlid Paulusma is de deadline voor ondertekening van 
deze brief maandag 30 mei. 
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3. Kernpunten 
Met deze brief informeert u de Kamer dat uw inzet er de komende jaren op is 
gericht het medicinale cannabisbeleid toekomstbestendig te maken. U focust 
op wetenschappelijk onderzoek omdat de herziening van de rol en taken van 
het BMC, waartoe u recent besloten heeft, daarmee samenhangt, evenals met 	2 r, r 	-21 
geneesmiddelenontwikkeling. 
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Maar niet met de overheid als opdrachtgever van de productie en levering van 
medicinale cannabis aan apotheken, ter verstrekking aan patiënten. 

In de kern bestaat het anders vormgeven van de rol en taken van het BMC uit 
het inperken van diens monopoliepositie op handel met medicinale cannabis. 
Voor deze herziening is een wijziging van de betreffende artikelen in de 
Opiumwet noodzakelijk. 

Omdat een wetstraject lange tijd kan duren, geeft u in deze brief ook aan 
aandacht te hebben voor de korte termijn, waarbij u samen met het BMC uit 
gaat werken hoe de wettelijk verankerde rol van het BMC zodanig ingevuld 
kan worden om de drempel te verlagen voor handel tussen houders van een 
Opiumwetontheffing. Kort gezegd komt het erop neer dat het BMC diens 
monopoliepositie voortaan contractueel in zal vullen, waardoor het weliswaar 
alle inkoop/verkoop en import/export kan blijven monitoren, maar niet meer 
juridisch en praktisch verantwoordelijk is voor de verhandelde medicinale 
cannabis(producten). 

De rol en taken van het BMC ten aanzien van productie en levering van 
medicinale cannabis aan apotheken ter verstrekking aan patiënten blijft 
onveranderd, evenals ten aanzien van de beoordeling van aanvragen voor 
een Opiumwetontheffing. 

4. Toelichting 

a. Draagvlak politiek 
Verwachting is dat dit onderwerp ter sprake komt tijdens het Commissiedebat 
op 9 juni over het geneesmiddelen- en hulpmiddelenbeleid en pakketbeheer. 
U kunt rekenen op steun vanuit uw eigen partij. Andere partijen, in ieder 
geval de CU, zullen eerder kritisch zijn over uw plan om de overheidsrol te 
beperken zodat bedrijven zelfstandig handel kunnen drijven. U kunt dan 
wijzen op de controle van het BMC aan de voorkant (verlening van 
Opiumwetontheffingen) en het toezicht van de IG3. Verder kunt u benoemen 
dat het gaat om serieuze (farmaceutische) bedrijven en 
onderzoeksinstellingen die hart hebben voor de zaak en toewerken naar 
resultaten (wetenschappelijk bewijs dan wel een geregistreerd 
geneesmiddel). 

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
De wensen van patiënten zijn onvoldoende in kaart gebracht. Wel ontvangt 
het BMC regelmatig signalen dat patiënten uit meer soorten medicinale 
cannabis zouden willen kunnen kiezen. Dit is mede reden geweest om in de 
momenteel lopende aanbesteding twee producenten te contracteren in plaats 
van één producent, zoals nu al jarenlang het geval Is. 
Uw besluit om de rol en taken van het BMC anders vorm te geven biedt straks 
de mogelijkheid aan bedrijven en onderzoeksinstellingen om zelfstandig 
handel en onderzoek te ontplooien. Verwachting is dat dit zal leiden tot meer 
soorten medicinale cannabis voor patiënten. 

c. Financiële en personele gevolgen 
Als overheden en bedrijven in het buitenland rechtstreeks handel gaan 
drijven met houders van een Opiumwetontheffing in Nederland, raakt het 
BMC (een deel van) diens extra inkomsten uit export kwijt. In de periode 
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2019-2021 zijn van deze extra Inkomsten twee ZonMw 
onderzoeksprogramma's gefinancierd. Verder zijn deze extra inkomsten 
gebruikt voor het verder verlagen van de prijs van medicinale cannabis. 

d. Juridische aspecten haalbaarheid 
W)Z heeft aangegeven dat de voorgenomen wetswijziging haalbaar is en zal 
zich de komende tijd buigen over de precieze uitwerking daarvan. 

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
De Kamerbrief is afgestemd met WJZ en het BMC. VGP (i.v.m. het 
wietexperiment) en de IG3 zijn aangehaakt. 

f. Gevolgen administratieve lasten 
N.v.t. 

g. Toezeggingen 
Aan het einde van de brief geeft u aan dat u zich nog aan het beraden bent 
ten aanzien van de vierde aanbeveling, het beter in kaart brengen van de 
wensen van de (potentiële) doelgroep, en zegt u de Kamer toe dat u daar op 
een later moment op terugkomt. 

h. Fraudetoets 
N.v.t. 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
In deze nota zijn alle tot personen herleidbare gegevens op ambtelijk niveau 
onleesbaar gemaakt. 
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