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Naar aanleiding van de vragen, welke binnen de bijzondere commissie 
voor het drugbeleid nog zijn gerezen bij kennisneming van de memorie van 
antwoord op het voorlopig verslag over het ontwerp van wet mogen de on-
dergetekenden nog als volgt antwoorden. 

De leden, behorende tot de P.v.d.A.fractie, zouden gaarne vernemen of 
Italië Partij is bij het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van 
1961. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord. Inmiddels isdoordeeer-
ste ondergetekende opdracht gegeven tot het met spoed vertalen van de ltali-
aanse wet nr. 685, dd. 22 december 1975 inzake verdovende middelen en 
psychotrope stoffen. 

De leden van de fracties van P.P.R. en P.S.P. hebben zich afgevraagd welke 
motieven de ondergetekenden hebben bewogen tot de door deze leden ge-
citeerde uitspraken betreffende een partiële legalisatie van hennepproduk-
ten. 

De ondergetekenden wijzen erop dat een tot stand brengen van een wetti-
ge distributie van hennepbladeren voor andere dan medische en weten-
schappelijke doeleinden een operatie is, waaraan belangrijke logistieke pro-
blemen verbonden zijn, en met name ook onoverzienbare internationale im-
plicaties. Bovendien is het gebruik van hennepbladeren uiterst beperkt. Een 
eventueel gelegaliseerd aanbod van hennepbladeren zal niet met de vraag 
corresponderen en dus nauwelijks in een behoefte voorzien. Ook wijzen de 
ondergetekenden op de bestaande verbanden tussen het beleid ten aanzien 
van traditionele hennepprodukten enerzijds en de beleidsvoornemensten 
aanzien van de drugs met onaanvaardbare risico's, met name heroïne, an-
derzijds. De nationale en internationale geloofwaardigheid van het drugbe-
leid van de Nederlandse regering staat of valt met de doeltreffendheid waar-
mede de internationale handel in heroïne wordt bestreden en een efficiënte 
organisatie van de hulpverlening wordt bevorderd. De thans gaande zijnde 
ontwikkelingen op deze terreinen zijn niet meer dan een begin. De aanvaar-
ding door de Staten-Generaal van het voorliggend wetsontwerp zal daaraan 
een zeer belangrijke bijdrage leveren. Geloofwaardigheid is een eerste voor-
waarde voor het welslagen van het door ondergetekenden voorgestane be-
leid, zowel nationaal als internationaal. Deze overweging heeft aanleiding 
gegeven tot het gebruik van de term «sluipweg» in de memorie van ant-
woord op het voorlopig verslag inzake het wetsontwerp. 
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De ondergetekenden wijzen erop dat het door hen beoogde einddoel, te 
weten een zodanige wijziging van het Enkelvoudig Verdrag, dat het partijen 
vrijstaat om een eigen beleid ten aanzien van de traditionele hennepproduk-
ten te voeren, slechts kan worden bereikt in overleg met andere landen die 
een belangrijke internationale invloed hebben. Er zijn tekenen dat de opvat-
tingen van de Nederlandse Regering ook in het buitenland veld winnen. Een 
eenzijdig hanteren van marginale openingen, welke door het Enkelvoudig 
Verdrag voor een gelegaliseerde verkoop van hennepbladeren worden ge-
geven, kan om vorengenoemde redenen niet als doelmatig worden be-
schouwd. 

De ondergetekenden hopen met het voorgaande de binnen de bijzondere 
commissie nog gerezen vragen voldoende te hebben beantwoord. 

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
I. Vorrink 

De Minister van Justitie, 
A. A. M. van Agt. 
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