
Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. 
Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op 
zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De 
stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.  
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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
27874  Wijziging van de Opiumwet  
 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 11 april 2002 met algemene 
stemmen aangenomen.  
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 8f 
8 (Apostolou) 
Met dit amendement wordt beoogd onderscheid te maken tussen telers van hennep en 
degenen die zich met opiumwetmiddelen in het normale handelsverkeer begeven, zoals 
geneesmiddelenfabrikanten. De voorraadverwijdering bij telers van cannabis moet goed 
worden geregeld, omdat het gevaar van weglekken bij deze telers groter is dan bij 
geneesmiddelenfabrikanten. 
Het eerste lid van dit artikel heeft betrekking op opiummiddelen in het normale 
handelsverkeer. Bij intrekking van een opiumontheffing in deze gevallen moet aan de 
ontheffinghouder in beginsel een redelijke periode worden gelaten om van zijn voorraden af 
te komen. In de mededeling van intrekking wordt een en ander vastgelegd. 
Het tweede lid heeft betrekking op de telers van cannabis voor medische doeleinden. Bij 
intrekking van de opiumontheffing bij telers van medicinale cannabis dient hun voorraad te 
worden vernietigd of overgedragen worden aan het Bureau Medicinale Cannabis (BMC). In 
de opiumontheffing voor deze telers dient de termijn waarop zij bij intrekking van de 
ontheffing zich van hun voorraden moeten ontdoen te worden vermeld. De in de nota naar 
aanleiding van het verslag genoemde termijn van 14 dagen dient te worden toegepast. (TK, 
vergaderjaar 2001–2002, 27 874, nr. 6, pag. 10). 
Aangenomen met algemene stemmen 
 


