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Medicinale cannabis 

Geachte heer Blok, geachte mevrouw Schippers en geachte leden van de Eerste Kamer, 

Met interesse heb ik kennis genomen van de discussie rond medicinale cannabis die in de marge 

van de debatten over het wetsvoorstel 'Wet gesloten coffeeshopketen' wordt gevoerd. 

Burgemeesters worden namelijk steeds vaker om hulp gevraagd door mensen die zich - gelet op 
de door hen ervaren grote voordelen van het gebruik van cannabis voor hun gezondheid - 

gedwongen voelen om thuis cannabis te kweken. Zij doen dat alleen voor eigen gebruik en om 
gezondheidsredenen, maar wel illegaal, omdat het in strijd is met de wet en met de regels die 

bijvoorbeeld woningcorporaties hebben vastgesteld. Sommige van deze mensen gebruiken 
cannabis uit thuisteelt vanwege diverse ziekten, bijvoorbeeld omdat zij geen doktersverklaring 

hebben om apothekerswiet te kunnen krijgen. Anderen geven aan dat de aangeboden 
apothekerswiet voor hen niet voldoet of dat de verzekering deze wiet niet (of slechts beperkt) 

vergoedt. 

Bestuursrechtelijk wordt op de kleinschalige thuiskweek voor eigen gebruik  (tots  

cannabisplanten) in vrijwel geen enkele gemeente gehandhaafd. Strafrechtelijk echter leidt de 
thuiskweek van een klein aantal planten (zonder diefstal van stroom, overlast of handel) al snel tot 
inbeslagneming en soms zelfs tot vervolging. Vaak dreigt bij thuiskweek ook ontbinding van de 

huurovereenkomst en uithuiszetting. Of iemand kweekt ten behoeve van het medicinaal 

gebruiken van de cannabis maakt daarvoor geen verschil. 

Los van de onlangs door de Tweede Kamer aangenomen initiatiefwet over gereguleerde wietteelt 
en de motie van de Kamerleden Volp en Van Tongeren ten aanzien van medicinale cannabis, zie ik 

- gelet op het bovenstaande - aanleiding en voel ik urgentie om dit probleem bij u te onder de 

aandacht te brengen. Op 3.5 maart 2017 werd in de Amsterdamse gemeenteraad bovendien een 
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motie aangenomen die mij verzocht hierover een brief aan het kabinet en de Eerste Kamer te 
sturen. De huidige gedoogrichtlijnen geven beperkingen ten aanzien van het kweken van cannabis 

voor medicinaal gebruik. Het aanbod van medicinale cannabis in de apotheek is in de ogen van 
veel patiënten te beperkt (gelet op varianten, verhouding gehaltes cannabinoïden  etc.)  en 
zorgverzekeraars vergoeden medicinale cannabis niet of slechts ten dele. 

Daarom wil ik pleiten voor een eenvoudiger en laagdrempeliger toegang tot medicinale cannabis 
voor mensen die daar die daar om gezondheidsredenen baat bij hebben. Ook wil ik pleiten voor 

overleg hierover met alle betrokkenen, waaronder de farmaceutische industrie en 
zorgverzekeraars. Indien gewenst ben ik bereid om hierover met u in gesprek te gaan. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,  

Mr.  E.E. van der Laan 
T Burgemeester van Amsterdam 
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