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REGNED KENNISPLATFORM GDP-RP

Voor alle registratiehouders die een groothandelsvergunning of een 
fabrikantenvergunning hebben, hebben wij het Kennisplatform GDP-RP 
opgericht. De initiatiefnemers van dit platform organiseren bijeenkomsten 
met actuele, GDP gerelateerde, onderwerpen voor Responsible Persons. 

Ook op LinkedIn is het Kennisplatform GDP-RP actief, voor NVFG leden. 
Als je je wilt aansluiten bij de LinkedIn groep klik dan op bijgaande 
link: https://www.linkedin.com/groups/12189802/ en meld je aan. 
Op dit platform kun je vragen en informatie uitwisselen, en relevante 
documenten vinden (b.v. over georganiseerde bijeenkomsten en FTOI 
vergaderingen). 

REGNED KENNISPLATFORM GDP-RP VOORJAARSBIJEENKOMST

https://www.linkedin.com/groups/12189802/


Volg de NVFG ook op social media: 



Voor NVFG Leden;

Wil jij geen uitnodiging of nieuws van de NVFG missen?

Zorg dan dat jouw contactgegevens up-to-date zijn in e-captain.

(HTTPS://NVFG-SITE.E-CAPTAIN.NL/INLOGGEN) 

Automatisch incasso

• Vul het machtigingsformulier in door inloggen in e-captain

• Na inloggen onder “mijn gegevens” bankrekening toevoegen

• Incassoronde gepland begin juni van ieder jaar

• Automatische incasso korting op het lidmaatschap



OPIUMWET, ONTHEFFINGHOUDERS 
EN INSPECTIE
De ins en outs van de inspecteur
opiumwetzaken
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Wim Best - coördinerend/specialistisch senior-inspecteur, 

Unit Opiumwetzaken, IGJ



Opiumwet
Ontheffinghouder
Inspectie

Wim Best
coördinerend/specialistisch senior-inspecteur 
Opiumwetzaken



Rode draad

• Waarom

• Wat staat er in

• Wat betekent dat

• Wat doen wij

• De praktijk



Waarom

Internationale Verdragen

• 1912 Opium

• 1925 Coca, Cannabis

• 1961 Narcotica

• 1971 Psychotrope middelen

• 1988 Precursoren (efedrine, ergotamine)



Uitgangspunten

• Beschikbaarheid absoluut noodzakelijk
• medisch gebruik
• wetenschappelijk onderzoek

• Bescherming volksgezondheid

• Voorkomen van misbruik



Wat staat er in 1

• art 2 (lijst 1) en 3 (lijst 2), alles is verboden:

• A. binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen

• B. telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, 
verstrekken of vervoeren

• C. aanwezig hebben

• D. vervaardigen



Wat staat er in 2

• Ontheffingen

• Beroepsbeoefenaren

• Voorschrijven (heroïne)

• Recepten



Ontheffingen

• Volksgezondheid

• Diergezondheid

• Onderzoek, wetenschappelijk / analytisch

• Instructief (honden, studenten) 

• Handelsgerelateerd

• Telen (cannabis) (medicinaal, veredeling)



Farmatec versus BMC

• Farmatec 

• Alles, behalve ………
https://www.farmatec.nl/

• BMC
• Hennep (cannabis), hasjiesj en hennepolie

https://www.cannabisbureau.nl/

https://www.farmatec.nl/
https://www.cannabisbureau.nl/


Uitzondering

De verboden inzake het 
vervoeren of aanwezig hebben
zijn bovendien niet van toepassing op hen die de middelen vervoeren of 
daartoe aanwezig hebben in opdracht van degene die tot zodanig 
vervoer bevoegd is

Denk aan een transporteur, een bezorger.

En hoe zit het dan met Ex-works?



Opiumwet en meer

• Opiumwetbesluit

• Uitvoeringsregeling Opiumwet 

• Beleidsregels VWS 

• Beleidsregels OM

• Voorwaarden in de ontheffing



Intermezzo apotheek vs industrie

• Opiumwet

• Opiumwetbesluit (afgeleide eisen)

• Voorwaarden in de ontheffing 
(locaties, handelingen en middelen)

• Richtsnoer GDP

• Regeling Gnw



Wat doen wij 

• Inspecties

• Adviezen (Farmatec, BMC, VWS)

• In/uitvoer ontheffingen (meer dan 9200 in 2021) 
(en internationale rapportages) 

• Beleid (adviseren en beoordelen nieuwe producten)

• Ondersteuning en expertise voor andere afdelingen 
of diensten bij inspecties of vragen



Inspecties 1

• Apotheken, regulier of nav signaal

• Ziekenhuizen, nav signalen

• Heroïne-units, methadon posten

• Ontheffinghouders
• Voor aanvang
• Na 1 jaar
• Regulier (risicogebaseerd)
• Nav signalen



Ontheffingen 3

• 250 ontheffinghouders

• 300 ontheffingen

• 370 locaties

• +/- 60 cannabis



Ontheffingen 4

• Fabrikanten (geneesmiddelen, API’s)

• Groothandelaren  (incl. logistieke dienstverleners, MAH’s, ook 
veterinair)

• Onderzoeksinstituten

• Laboratoria (NFI, douane, RIVM)

• DIMS project



Inspecties 2

Toezicht ontheffinghouders (van telen tot distributie)



Goede x Praktijken

• Lokalen

• Kwaliteitssysteem

• Administratie 

• Personeel



Waar kijken we naar:

• Opslag (lees alle ruimtes waarin een middel aanwezig kan zijn)

• Beveiliging

• Administratie

• Procedures (nadenken, nalaten)

• (Personeel)



Opslag / ruimtes / lokalen

• Lijst 1 en Lijst 2 middelen

• Grondstoffen

• Preparaten

• Werk onder handen

• Laboratorium

• Monsters



Beveiliging 1



Beveiliging 2



Beveiliging 3



Beveiliging 4

• Schillen, van buiten naar binnen

• Detectie (PIR)

• Camera’s

• Sleutels of biometrie





Administratie

• Doorlopend, sluitend

• Alle aanwezige middelen:

• Grondstoffen
• Preparaten
• Work in progress (granuleren etc)
• Monsters
• Retouren
• Middelen die nog niet vernietigd zijn



In- en uitvoer

• Duidelijke aanvraag
• Product
• Verpakking
• Aantal

• Geldigheidsduur 3 maanden
• Uitzonderingen

• Letter of No Objection (LONO) (denk aan ketamine)

• https://www.farmatec.nl/import-en-export/invoer-of-uitvoerontheffing-
opiumwetmiddelen

https://www.farmatec.nl/import-en-export/invoer-of-uitvoerontheffing-opiumwetmiddelen


Maandverantwoording

• Te laat

• Onvolledig

• Correcties

• Nooit meer, minder mag

• NB douane en competent authorities komen ook met info



Voorraadopgave 31-12-20XX

• Lezen & rekenen (niet afronden, punt vs komma)

• N vs P 

• Alfabet

• Verkeerde berekening (mg, g, kg)

• “dat geldt niet voor ons”

• “in de apotheek hoeft het ook niet”



Procedures 1

• procedure voor omgang met Opiumwetmiddelen
met alle aspecten die voor uw organisatie van toepassing zijn

• Bestellen
• Controle van leveranciers
• Aanvragen in- of uitvoerontheffingen
• Maandverantwoording
• Jaaropgave
• Ontvangst goederen
• Opslag goederen



Procedures 2

• Toegangsregels opslag (BHV, directie)
• Medewerkers (VOG), uitzendkrachten
• Verkoop (GDP richtsnoer)
• Controle van afnemers
• Order picking en controle (vier ogen?)
• Vernietiging (witte zakken vs zwarte zakken)
• Productie
• Distributie
• Vervoer (ex-works)
• Diefstal, vermissing
• Teelt (uitsluitend cannabis)



GDP richtsnoer 5.3

Kwalificatie van klanten

Groothandelaars moeten:

• Onregelmatigheden in transacties
• Opvallende verkooppatronen
• Onderzoeken en zonodig melden

• IGJ kan verplichtingen opleggen



Casus Oekraïne

• Via SFK wordt verdacht recept gespot door IGJ
• Contact met apotheker
• Groothandel levert meer dan 200 verpakkingen morfine ampullen aan 

stadsapotheek
• Sorry, we zijn nog bezig met de procedure dus hebben we niet opgelet
• O ja, van andere sterkte ook 200 verpakkingen verstuurd
• Bij bezoek aan apotheek nog twee producten gemist door groothandel



De praktijk van alledag

• Diefstal, vermissing (camera’s helpen)

• Problemen met een zending

• Niet-legale invoer van OW-middelen en dan

• Voorraadverschillen

• Onoplettendheid, teveel vertrouwen



https://online-apotheker.net/winkel
https://deapotheker.com/shop

https://online-apotheker.net/winkel
https://deapotheker.com/shop


Casus diefstal

• Man, opgeleid als apothekersassistent

• Nu werkzaam op de ict-afdeling

• Al een tijdje verslaafd

• Kennis van apotheek en systemen

• Middel ontvreemd, administratie klopt, voorraad niet



Wat komen we verder tegen 1

• Administratie niet op orde
• Middelen die nog niet weg zijn, maar wel afgeboekt
• Goederen onderweg tussen twee vestigingen
• Diverse opgaves niet met elkaar in overeenstemming

• Retourgeneesmiddelen
voor het grijpen



Vernietiging 1



Vernietiging 2



Wat komen we verder tegen 2

• Gebrek aan overzicht (geen verantwoordelijke)
Wat doet een QP, RP, AP eigenlijk

• Gebrek aan inzicht (wijziging in maand en vervolgens geen correctie 
jaaropgave) 

• Gebrek aan kennis (gedeutereerde stoffen)

• Niet-bestaande locaties

• Werken op vreemde tijden



De inspecteur 1



Samenwerken loont

• KNMP (administratie, electronisch vs papier)
KNMP en IGZ presenteren handreiking 
opiumadministratie (2016, 2020)

• SFK (IMM recepten)

• Groothandels (ontvangstbewijzen electronisch)

• FTOI

• Kennis van het veld (tekorten, referenties, leveranciers, etc)



En vergeet niet ……

• Geneesmiddelenwet

• Wet Dieren (cascaderegeling)

• Antifolter verdrag (barbituraten)

• Chemische wapens verdrag



Nieuwe ontwikkelingen 1

• Lijst 1A, Nieuwe psychoactieve stoffen (designer drugs)

• Lachgas (lijst 2), uitgezonderd:
• Culinair gebruik
• Slagroomspuiten
• Technisch gebruik

• Vezelhennep en Cannabidiol



Wijziging van de wet

• Hoe doet u dat met andere wetten?

• Laatste relevante wijziging: tapentadol





The end

opiumwet@igj.nl
w.best@igj.nl

mailto:opiumwet#@igj.nl
mailto:w.best@igj.nl
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DISCLAIMER:
De bijgevoegde slides zijn van degene die de 

presentatie heeft gegeven en mogen niet worden

gereproduceerd, weergegeven, verspreid of hergebruikt

zonder toestemming van degene die de presentatie

heeft gegeven
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