Protocol ‘Opiaten in het buitenland’ en ‘Medicinale cannabis tijdens
Wielewaalactiviteiten’
1. Opiaten in het buitenland
In veel landen is het bezitten en gebruiken van medicijnen op basis van opiaten streng verboden.
Wanneer je deze medicatie gebruikt, heb je een officiële verklaring nodig om deze mee te nemen
naar het buitenland. Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van deze
verklaring.
Er zijn twee soorten verklaringen:
 De Schengenverklaring voor reizen binnen het Schengengebied.
 De Engelstalige medische verklaring voor reizen buiten het Schengengebied:
Reizen naar een land aangesloten bij het Apostilleverdrag, waarbij de verklaring is
goedgekeurd met een Apostillestempel.
Reizen naar overige landen, waarbij de verklaring is goedgekeurd door de ambassade van
het betreffende land.
Het CAK
Het CAK legaliseert medicijnverklaringen.
Alle informatie over het aanvragen van een officiële verklaring is te vinden op de website van het
CAK (Centraal Administratie Kantoor), www.hetcak.nl. Klik op ‘CAK Klanten’, dan op ‘Medicijnen
mee op reis’ en selecteer vervolgens het land waar je naar toe gaat onder ‘Kies uw bestemming’.
Meer informatie vind je ook in de folder ‘Medicijnen op reis’, die je ook vindt op de site van het
CAK.
2. Medicinale cannabis gebruik tijdens Wielewaalactiviteiten
Tijdens een Wielewaalactiviteit wordt geen drugs gebruikt. Een uitzondering wordt gemaakt voor
medicinale cannabis. Cannabis valt officieel onder de Opiumwet. Dit houdt in dat er bepaalde regels
zijn voor het gebruik ervan.
Schriftelijke artsenverklaring bij gebruik van cannabis tijdens activiteiten in Nederland
Op een binnenlandactiviteit kan cannabis alleen worden meegenomen als uit een schriftelijke
verklaring van de behandelend arts blijkt dat de cannabis voor medicinaal gebruik is. Als deelnemer
ben je zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van deze verklaring.
Gelegaliseerde verklaring bij gebruik van cannabis tijdens buitenlandvakanties
Voor Wielewaalactiviteiten naar het buitenland heeft de deelnemer een verklaring nodig, zoals
hierboven (‘opiaten in het buitenland’) is beschreven. Cannabis is in Nederland een vrij verkrijgbaar
product, maar de regels in het buitenland zijn een stuk strenger. Niet alle vormen van cannabis
mogen mee de grens over, ook niet met een officiële verklaring.
Het CAK
Het CAK legaliseert medicijnverklaringen.
Alle informatie over het aanvragen van een officiële verklaring is te vinden op de website van het
CAK, www.hetcak.nl. Klik op ‘CAK Klanten’, dan op ‘Medicijnen mee op reis’ en selecteer
vervolgens het land waar je naar toe gaat onder ‘Kies uw bestemming’. Daarnaast is meer informatie
te vinden onder de button ‘Cannabis mee op reis’.
Omdat de regels rondom cannabis zo kunnen verschillen per land, vraagt het CAK meer informatie
wanneer je een verklaring (voor medicinale cannabis) door het CAK laat legaliseren. Het CAK kan de
verklaring alleen waarmerken wanneer het product door een apotheek bereid is. Wanneer de
cannabis (of vorm van cannabis) niet afkomstig is van een apotheek, kan het CAK deze niet
accepteren. Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van deze verklaring.
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Verantwoordelijkheid deelnemer
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het meenemen en bij zich dragen van de verklaring van
de behandelend arts en/of de officiële goedgekeurde verklaring. Vóór vertrek controleert de
reisleiding of de verklaring inderdaad aanwezig is. Wanneer deze vóór of tijdens de activiteit niet
getoond kan worden, mag de cannabis niet mee op de activiteit of dient ter plaatse vernietigd te
worden.
Gedragsregels Wielewaal en gebruik van cannabis
Bij het gebruik van medicinale cannabis geldt op Wielewaalactiviteiten een aantal gedragsregels:
- De deelnemer moet de afgegeven verklaringen altijd bij zich dragen.
- Het gebruik dient zodanig te gebeuren dat derden er geen hinder van ondervinden. Er mag nooit
in gebouwen of in vervoersmiddelen gerookt worden.
- De cannabis is strikt voor eigen gebruik. Indien, op welke wijze dan ook, cannabis aan derden
verstrekt wordt, wordt de deelnemer direct van de Wielewaalactiviteit uitgesloten.
- Een deelnemer die zonder verklaring cannabis meeneemt, wordt door de reisleiding verzocht de
cannabis te vernietigen. Als de deelnemer hieraan geen gehoor geeft, neemt de reisleiding
contact op met kantoor en zal de deelnemer direct van de Wielewaalactiviteit worden
uitgesloten.
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