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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

2780
Vragen van de leden Berndsen-Jansen, Bergkamp en Verhoeven (allen
D66) aan de Minister van Veiligheid en Justitie, de Staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Economische Zaken
over de gevolgen van de onlangs ingevoerde aanpassing van de Opiumwet
(nieuw art. 11a) voor Nederlandse ondernemers in de hennepzaadindustrie en
in de aanverwante industrieën (ingezonden 8 juni 2015).
Mededeling van Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie), mede namens
de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van
Economische Zaken (ontvangen 30 juni 2015).
Vraag 1
Kent u het nieuwsbericht «Veel zaden in beslag genomen bij actie tegen
growshops»?1
Vraag 2
Is bij u bekend of de verkoop van hennepzaad kan vallen onder de strafbaarstelling van artikel 11a Opiumwet, zoals onlangs ingevoerd via een wijziging
van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter
voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt?
Vraag 3
Weegt u in uw antwoord op vraag 2 mee dat in de memorie van toelichting
bij het wetsvoorstel waarin het nieuwe artikel 11a werd toegelicht, wordt
gesproken van plantenbakken, potaarde, groeilampen, stekken en apparatuur,
maar niet van hennepzaad?
Vraag 4
Indien u van oordeel bent dat de verkoop van hennepzaad kan vallen onder
de strafbaarstelling van artikel 11a Opiumwet, is dan ook bij u bekend boven
welke hoeveelheid hennepzaad de verkoper zonder meer een ernstig
vermoeden moet hebben, zoals bedoeld in artikel 11a Opiumwet? Zo ja, acht
u, gelet op het feit dat hennepzaad uitdrukkelijk is uitgesloten van de onder
de in de Opiumwet opgenomen strafbaarstellingen, artikel 11a in strijd met
het legaliteitsbeginsel? Waarom wel of niet?
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Vraag 5
Wat is er bij u bekend over de economische omvang van de hennepzaadindustrie in Nederland? Hoe verhoudt die Nederlandse industrie zich ten
opzichte van de hennepzaadindustrieën van andere landen? Hoe verhoudt de
mogelijke strafbedreiging zich tot de Green Deal voor Bevordering Groene
Maakindustrie, waarbinnen de ambitie is uitgesproken om de hennepteelt
opnieuw tot een gangbaar rotatiegewas in de Nederlandse landbouw te laten
uitgroeien?
Vraag 6
Voor welke legale toepassingen wordt het uit de hennepzaadindustrie
afkomstige hennepzaad gebruikt?
Vraag 7
Lopen betrokkenen in de hennepzaadindustrie het risico te worden uit- of
overgeleverd als gevolg van verkoop van hennepzaad, terwijl diezelfde
verkoop in Nederland niet tot een strafrechtelijke veroordeling zou leiden?
Vraag 8
Is bij u bekend hoeveel rechtshulpverzoeken Nederland heeft ontvangen die
te maken hadden met de handel in hennepzaad?
Vraag 9
Bent u tevreden over de duidelijkheid omtrent de reikwijdte van artikel 11a
Opiumwet ten aanzien van hennepzaad en de daarmee samenhangende
rechtszekerheid voor de betrokkenen?
Vraag 10
Kent u het bericht «Politie en OM gaan zelf wiet kweken»?2
Vraag 11
Heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een ontheffing
verleend voor het mogelijk kweken van wiet zoals daar in dit bericht melding
van wordt gemaakt? Zo ja, op welke grond? Zo nee, hoe verhoudt dit kweken
zich dan tot de verboden in de Opiumwet?
Mededeling
Hierbij bericht ik u, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en de Minister van Economische Zaken, dat de schriftelijke
vragen van de leden Berndsen-Jansen, Bergkamp en Verhoeven (allen D66)
over de gevolgen van de onlangs ingevoerde aanpassing van de Opiumwet
(nieuw art. 11a) voor Nederlandse ondernemers in de hennepzaadindustrie en
in de aanverwante industrieën (ingezonden 8 juni 2015) niet binnen de
gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle
benodigde informatie ontvangen is.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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