pagina 26 van 38

Hoge Raad

Een kweek duurt bij ons tussen de 16 en 18 weken en op de manier van de verdachte minimaal 12 à
13 weken, maar ik denk zeker 15 weken. Het probleem is de betaaibaarheid van het legale product.
Het kost tussen de 8,5 en 9,5 euro per gram. Het ziekenfonds vergoedt dit niet. Dit betekent dat hét
20 à 30 euro per dag kan kosten. Een aantal verzekeringen heeft een coulance vergoeding variërend
van 450 tot 900 euro per jaar. Het is te duur voor patiënten. In de coffeeshop kost de cannabis
gemiddeld 5 à 6 euro per gram en de thuiskweek kost nog geen euro per gram. De helft van de
artsen is zonder meer bereid om cannabis voor te schrijven. Maar voor de meeste patiënten is het
niet te betalen, dat maakt het voor de arts ook moeilijk om het voor te schrijven. De patiënten geven
ook aan dat er behoefte is aan meer variëteit in de cannabis dan nu door de apotheek wordt
geleverd."
D.RA Uges, ziekenhuisapotheker en hoogleraar klinische en forensische toxicologie, heeft als
deskundige ter zitting, zakelijk weergegeven, onder meer het volgende verklaard:
"Er is een meetbaar effect op de pijnsensatie bij MS-patiënten bij gebruik van cannabis. De door de
verdachte gebruikte dosis van 3 gram per dag is niet ongebruikelijk. Temeer daar de concentratie
werkzame stof kan variëren. De cannabis uit de coffeeshops kan seravmiddelen/landbOUWjif
bevatten.
Bij thuiskweek zal dat niet het geval zijn.
THC is over het algemeen een vrij veilig middel. De gezondheidsrisico's
het door middel van roken wordt gebruikt."

zijn te verwaarlozen, tenzij

Het hof neemt deze bevindingen over en maakt deze conplusies van de deskundigen tot de zijne en
komt met behulp hiervan tot het volgende.
Cannabis kan heilzaam zijn voor MS-patiënten. Er zijn vele soorten cannabis en de werkzame stoffen
van de cannaboiden verschillen per soort. De uitwerking van die werkzame stoffen. verschilt per
gebruiker, afhankelijk van de cannabisreceptoren in het centrale zenuwstelsel die per individu
verschillen.

De door Moorlag gebrUikte dosis van 3 gram per dag is niet ongebruikelijk. De groeitijd is tussen de
12 en 15 weken. De teelwijze van verdachten levert bij benadering een opbrengst op van 300 gram
per oogst, derhalve per (omstreeks) 15 weken ofwel 105 dagen; dit past bij het gebruik van 3 gram
per dag. Dat verdachten een "voorraad" bezaten ten tijde van de inval, maakt het telen voor
uitsluitend eigen medicinaal gebruik door Moorlag niet minder aannemelijk gezien zijn afhankelijkheid
van de zelfgeteelde cannabis.
Het hof is van oordeel dat er in de onderhavige zaak sprake is van een conflict van belangen.
Enerzijds het maatschappelijk belang-bij naleving van de Opiumwet en anderzijds het bestrijden van
de spasticiteit en de pijn bij Moorlag veroorzaakt door de ziekte MS.
Nu verdachten cannabisplanten hebben geteeld die precies bij Moorlag's cannabinoid-receptoren
pasten en die daarom een bijzonder positieve uitwerking op zijn ziekte hebben en er blijkens de
hiervoor weergegeven verklaringen van de deskundigen geen redelijke alternatieven zijn, is het hof
van oordeel dat, onder alle voornoemde bijzondere omstandigheden, het belang van het bestrijden
van de spasticiteit en de pijn door de ziekte MS bij Moorlag zwaarder moet wegen dan het
maatschappelijk belang bij handhaving van de Opiumwet. Verdachten hebben bij afweging van de
belangen een keuze gemaakt die, objectief beschouwd en gelet op de zich in dit geval voordoende
bijzondere omstandigheden, naar het oordeel van het hof gerechtvaardigd was. Het hof honoreert het
door de raadsman gedane beroep op overmacht-noodtoestand en zal verdachte ontslaan van alle
rechtsvervolging, omdat het bewezen verklaarde in de onderhavige zaak geen strafbaar feit oplevert."
Beoordeling van het middel
5.1. Het middel komt op tegen het ontslag van alle rechtsvervolging, primair met een rechtsklacht
ensubsidiair met motiveringsklachten.
5.2. Bij de beoordeling van het middel moet het volgende worden vooropgesteld:

http://www.wimmoorlag.nllhoge_raad.htm

28-2-2012

