
en etizolam 

Doc. 2 

Van: 	 5.1.2.e 
Aan: 	 5.1.2.e 	 5.1.2. 
cc: 	 5.1.2.e 	 5.1.2.e 
Onderwerp: 	RE: aanpassingen lijst I Opiumwet 
Datum: 	 donderdag 15 april 2021 23:49:05 
Bijlagen: 	 Aanvulling Opiumwet Apr 2021 .docx 

Beste 

Bijgevoegd het lijstje stoffen zoals wij denken dat deze aan lijst I en II van de Opiumwet 
toegevoegd kunnen worden. 

Er is voor de lijst II stoffen gekozen om niet de chemische beschrijving te geven onder 'nadere 
omschrijving'. Dit is in lijn met het overgrote deel van de,overige stoffen op lijst II. 

Buiten reikwijdte van het verzoek 

Vriendelijke groet, 
51 

Van: 5.1.2.e 	 < 5.1.2.e 	@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 14 april 2021 11:46 
Aan: 5.1.2.e < 5.1.2. @igi.1-11>; 5.1.2.e 	 <5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 	 < 5.1.2.e @minvws.nl>; 5.1.2.e 
<5.1.2.e t@rninvws.nl> 

Onderwerp: aanpassingen lijst I Opiumwet 

Beste al e 

@nfi.nl> 

We zijn bezig met de voorbereidingen voor een amvb waarin we stoffen gaan toevoegen aan 
lijst I bij de Opiumwet. Het gaat dan in ieder 'eval om de stoffen die vorig jaar zijn vastgesteld: 

Resolutions and Decisions 2020-2029 (unodc.org  

Voor de aanpassing graag jullie hulp bij het volgende: 

• Zouden jullie een omschrijving willen geven van de 12 stoffen die vorig jaar zijn 
vastgesteld? 

• Buiten reikwijdte van het verzoek 21.11~1.11.11~11 

• 
• 

Alvast veel dank! 



Vriendelijke groet, 
5.1.2J 

5.1.2.e 
5.1.2.e 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
-71,2 06 5.1.2.e 
E 5.1.2.e 	(minvws.n1  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht 
te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 



Doc. 3 

Buiten reikwijdte van verzoek. Pagina 1 is VërWijdëtd.-- 

lijst II 

International Non-proprietary Name (INN) 	 andere benamingen 	nadere omschrijving 

etizolam 

Buiten reikwijdte V-a"h-fiet'VerZeiëk. Pagina 3 is VerWijdeed. 
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