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1. CANNABIS 

1.1 GESCHIEDENIS 

De eerste tekenen van het gebruik van cannabis zijn afkomstig uit Azië in de periode rond 5000 v. Chr. De 
daarop volgende eeuwen zal cannabis stilaan zijn weg vinden naar Europa en Afrika. In die tijd werd 
cannabis gebruikt als een grondstof voor kleding en touw maar ook als medicijn. Rond circa 1000 v. Chr. 
gebruikten de Grieken en de Romeinen cannabis voor het verbeteren van de spijsvertering, tegen oorpijn en 
ter vermindering van de lasten van menstruatie.  
 
In 1452 zorgde hennep (Cannabis sativa) voor een snelle groei van de boekdrukkunst. Later 
werd cannabis ook gebruikt voor het maken van zeilen en touwen voor schepen. 
Desondanks het intensieve gebruik van de hennepvezel bleef het een moeizaam en 
arbeidsintensief proces. Een gebrek aan mechanisatie en de opkomst van katoen en 
houtpulp, zorgden ervoor dat de hennepteelt afnam. 
 
Enkele eeuwen later, in 1908, vond er een internationale opiumconferentie plaats en sloot men het 
befaamde “Opium Act”. Net als verschillende Europese landen sloot Canada zich hierbij aan, hetgeen 
resulteerde in een verbod op het bezit van opium en later ook cannabis. 
 

1.2 CANNABIS, WIET OF HENNEP? 

Vandaag de dag worden de woorden cannabis, wiet en hennep vaak verkeerd gebruikt. Men gebruikt vaak 
de term wiet wanneer men over cannabis praat… Maar, er is wel degelijk een onderscheid tussen deze drie 
benamingen. 
 
Allereerst is het belangrijk te weten dat zowel wiet als hennep afkomstig zijn van de cannabisplant 
(cannabis sativa). Cannabis wordt daarom gebruikt wanneer we over de plant zelf praten of wanneer we 
exact weten of het over wiet of hennep gaat. 
 
Vervolgens is er de term wiet, die wordt gebruikt om de vrouwelijke bloemen van de cannabisplant te 
benoemen. Wietkwekers trachten altijd een plant te kweken met een zo hoog mogelijke THC-waarde, dit 
zorgt voor het high of stoned effect. 
 
Tenslotte zijn er de cannabisplanten die gebruikt worden voor industriële doeleinden, dergelijke planten 
krijgen de verzamelnaam hennep. Voor telers van dergelijke planten is het net belangrijk om een zo laag 
mogelijke THC-waarde te hebben. 
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2. CANNABIS IN CANADA 

2.1 CANNABIS ACT 

In april 2017 kwam er een eerste officiële doorbraak in het legaliseren van cannabis. Er kwam een eerste 
voorstel om het bezit van cannabis, voor personen van 18 jaar en ouder legaal te maken. Het voorstel 
omvatte een nationale wet die het bezit tot 30 gram zou toelaten, daarnaast konden de verschillende 
provincies verdere beperkingen opleggen op vlak van bezit, verkoop en gebruik.  
 
Op 17 oktober 2018, onder premier Justin Trudeau, werd Canada wereldwijd het tweede land (na Uruguay) 
dat cannabis legaliseerde. De befaamde “Cannabis Act1’ zorgde ervoor dat het recreatief gebruik van 
cannabis legaal werd over het hele land. Ondanks het legaliseren van cannabis werden er enkele regels 
opgelegd. Zo mocht elk huishouden maximaal vier cannabisplanten kweken, werd het toegestane bezit van 
cannabis beperkt tot 30 gram en moest elke provincie eigen procedures en sancties opleggen. 
 

2.2 DOEL 

Het invoeren van de Cannabis Act heeft twee hoofddoelen, enerzijds moet het de jeugd verhinderen om in 
aanraking te komen met cannabis en anderzijds moet het de illegale verkoop van cannabis tegengaan. Er 
geldt een strenge nationale wetgeving op het: 

- inschakelen van jongeren bij de cannabishandel  
- het verkopen aan <18-jarigen 

 
De Cannabis Act is er niet enkel gekomen ter bescherming van de jeugd maar ook voor de lokale 
gemeenschap. Via strikte wetgeving tracht men een gecontroleerde kwaliteit te leveren met een 
gereguleerde supply chain. 
 

2.3  BELANG SECTOR 

Sinds de legalisering van cannabis houdt Statistics Canada verschillende parameters in het oog.  
Vooreerst is er het absoluut belang van de cannabis-sector. De totale omzet in deze sector bedroeg in 2019 
8,26 mld CAD en stelde 9200 personen tewerk.  
In het eerste jaar dat cannabis legaal verkocht werd, gaven de Canadezen maar liefst 908 miljoen dollar uit 
aan niet-medicinale cannabis, een gemiddelde van ±24 dollar per inwoner. 
Een ander opmerkelijk gegeven is het aantal cannabiswinkels. Het aantal retail winkels is gestegen van 217 
naar 407. Alberta heeft het hoogste aantal winkels namelijk 176, dit is bijna het driedubbele van British 
Columbia dat het tweede hoogste aantal heeft (57 winkels). 

 
1 Cannabis act: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/fulltext.html  

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/fulltext.html
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Een laatste opvallend feit is de online verkoop van cannabis. Deze is gezakt van 43,4 procent tot 5,9 procent 
in elf maanden tijd. Dit is onder meer te wijten aan het groot aantal winkels dat opende op relatief dichte 
afstand van het publiek. Zo leeft 19 procent van de bevolking binnen een straal van drie kilometer van een 
cannabiswinkel. 
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3. WETGEVING 

De wetgeving omtrent het gebruik en de verkoop van cannabis staat zeer gedetailleerd omschreven in de 
Cannabis Act. Deze is voor het laatst aangepast op 17 oktober 2019. De wetten zijn onderverdeeld in twee 
grote hoofdstukken:  

- Algemene wetgeving en wetgeving omtrent cannabis in voeding, extracten en crèmes;  
- Wetgeving rond de industriële vorm van cannabis: hennep. 

 

3.1 ALGEMENE WETGEVING 

Het eerste deel omvat wetten die gelden voor zowel de productie als het gebruik van medicinale en niet-
medicinale cannabis. Om een erkende ‘’Cannabis Licence Holder’’ te worden, dient men in veel gevallen twee 
vergunningen te bekomen, één van Health Canada en één van het Canada Revenue Agency. 
 
Kort samengevat zijn deze vergunningen nodig voor het produceren, verwerken en verkopen van cannabis 
en cannabis-houdende producten, dit voor zowel medicinale als niet-medicinale doeleinden. Tevens zijn de 
vergunningen ook verplicht wanneer men onderzoek op en met cannabis wil uitvoeren. 
 
Daarnaast is er een bijkomende wetgeving omtrent eetbare cannabis, cannabis-extracten en crèmes 
Op 17 oktober 2019 is de wetgeving omtrent cannabis uitgebreid. Zo zijn er onder meer regels bijgekomen 
over het gebruik en de verkoop van eetbare cannabis alsook extracten en crèmes. Een overzicht van deze 
nieuwe regelgeving is terug te vinden in bijlage 1 (p.1313) alsook op de website van de Canadese overheid2. 
 

3.2 WETGEVING INDUSTRIËLE CANNABIS: HENNEP 

In de Cannabis Act staat omschreven dat we kunnen spreken over hennep wanneer de cannabis een THC-
waarde heeft die lager is dan 0,3%. Om industriële cannabis te mogen telen, moeten landbouwers aan 
bepaalde eisen voldoen. Zo mag men enkel hennep produceren afkomstig van op voorhand vastgelegde 
types cannabis. Deze lijst kan men terugvinden op de website van de Canadese overheid3. Verdere 
wetgeving staat volledig omschreven in de “Industrial Hemp Regulations’’ 4. 
 

3.3 PROVENCIALE WETGEVING 

Zoals reeds verteld in hoofdstuk 2.1 omvat de Cannabis Act de wetgeving en reguleringen op nationaal 
niveau, verder is het aan de provincies om verdere restricties op te leggen.  

 
2 Nieuwe wetgeving omtrent eetbare cannabis, extracten en crèmes: http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-06-26/html/sor-dors206-eng.html 
3 Lijst industriële cannabis: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/producing-selling-hemp/commercial-licence/list-approved-
cultivars-cannabis-sativa.html 
4 Industrial Hemp Regulations: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2018-145/ 

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-06-26/html/sor-dors206-eng.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/producing-selling-hemp/commercial-licence/list-approved-cultivars-cannabis-sativa.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/producing-selling-hemp/commercial-licence/list-approved-cultivars-cannabis-sativa.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2018-145/
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3.3.1. Québec 

Québec heeft, bovenop de nationale wetgeving die van kracht is door de Cannabis Act, extra wetten 
ingelast om een veilige omgeving te kunnen garanderen. Zo is Québec de eerste provincie die de 
minimumleeftijd voor het bezit en gebruik van cannabis verhoogd heeft van 18 jaar naar 21 jaar. Daarnaast 
is het ook op elke publieke plaats verboden om cannabis te roken of te vapen. Zo heeft de provinciale 
overheid hoge boetes opgelegd voor het gebruiken van cannabis op publieke plaatsen en omgevingen waar 
minderjarigen aanwezig kunnen zijn.  
Verder is het Société Québécoise du Cannabis (SQDC5) het overkoepelende orgaan dat de productie, gebruik 
en verkoop van cannabis in Québec controleert. De SQDC heeft als doel legaal cannabis te verkopen, 
conform aan de Cannabis Act, en zo consumenten te beschermen tegen slechte cannabis. Meer informatie 
kan men terugvinden op de website van de provincie6. 

3.3.2. Alberta 

De wetgeving in Alberta is grotendeels gelijk aan diegene omschreven in de Cannabis Act. Het kopen en 
bezitten van cannabis is legaal vanaf 18 jaar en men mag 30 gram bij zich hebben. De verkoop van cannabis 
is in handen van het AGLC (Alberta Gaming, Liquor and Cannabis Commission). Verkopers van cannabis 
dienen een vergunning te hebben die uitgereikt wordt door de commissie. Meer informatie kan men 
terugvinden in bijlage 2 en op de website van het AGLC7. 

3.3.3. Ontario 

In tegenstelling tot de Cannabis Act is de toegestane leeftijd voor het kopen, telen en bezitten van cannabis 
in Ontario 19 jaar. Verder is het toegestaan cannabis te roken of te vapen op publieke plaatsen zoals 
bijvoorbeeld parken en voetpaden. Ondanks deze brede omschrijving zijn er veel beperkingen opgelegd 
waardoor het aantal plaatsen waar het effectief mag vrij beperkt wordt. Meer informatie kan men 
terugvinden op de website van Ontario8. 

3.3.4. British Columbia 

Net zoals Ontario heeft British Columbia de leeftijd voor het kopen, telen en bezitten van cannabis 
verhoogd naar 19 jaar. Wel mag men een hoeveelheid van 30 gram op zich dragen. Men mag thuis  
maximaal 1.000 gram in bezit hebben. Verdere wetgeving is terug te vinden op de website van British 
Columbia9.  
  

 
5 Website SQDC : https://www.sqdc.ca/en-CA/about-the-sqdc/the-sqdc?origin=footer&c1=about&c2=the-sqdc&clickedon=the-sqdc 
6 Website provincie Québec: https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/en/loi/loi-encadrant-le-cannabis/ 
7 Alberta Gaming, Liquor and Cannabis Commission: https://www.alberta.ca/cannabis-framework.aspx 
8 Ontario: https://www.ontario.ca/page/cannabis-laws 
9 British Columbia : https://cannabis.gov.bc.ca 
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4. REGISTRATIE 

Zoals aangekaart in hoofdstuk 3.1 Algemene wetgeving zijn bedrijven verplicht om twee vergunningen te 
hebben alvorens men legaal cannabis kan telen en verkopen. 
 
De eerste vergunning wordt uitgereikt door Health Canada en stelt de houder in staat om: 

- Cannabis te telen voor commerciële doeleinden (op grote of kleine schaal); 
- Cannabis te verwerken tot een afgewerkt product (inclusief de verpakking en labelling); 
- Cannabis te verkopen voor medicinale redenen; 
- Onderzoek uit te voeren op en met cannabis. 

 
De tweede vergunning wordt uitgereikt door de Canada Revenu Agency (CRA). Producenten en verwerkers 
van cannabis-gerelateerde producten, dienen dergelijke vergunning te bekomen. Vervolgens heeft men drie 
verplichtingen waar men steeds aan moet voldoen: 

1) Het aanbrengen van een accijnsstempel op de producten (indien verpakt) 
a. Deze stempel is verplicht op alle cannabisproducten die te koop worden aangeboden. Dit 

met uitzondering voor producten die een THC-waarde bevatten die lager is dan 0,3%. 
2) Het berekenen van de belastingen op verkoop 
3) Het aangeven van opbrengsten en belastingen op accijnzen bij de CRA 

 
De procedure voor het aanvragen van de juiste vergunningen bestaat uit verschillende onderdelen, die 
terug te vinden zijn op de website van de Canadese overheid10. 

  

 
10 Licentie aanvragen: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/industry-licensees-applicants/applying-licence.html 
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5. OVERHEID 

Voor specifieke informatie kan men contact opnemen met de overheid. De instantie die hier grotendeels 
voor bevoegd is, is Health Canada: 
 

Health Canada 
Address Locator 0900C2 
Ottawa, Ontario 
K1A 0K9 

 
Email: Info@hc-sc.gc.ca 
Tel: +1-613.957.2991 
Toll free: +1-866.225.0709 

 
In onderstaande link kan met de specifieke deelorganen van Health Canada terugvinden: 

- https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/contact-us.html 
 

  

https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/contact-us.html
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6. FEDERATIES EN BEDRIJVEN 

NUTTIGE CONTACTGEGEVENS 

In deze sectie volgen enkele niet-exhaustieve lijsten met adressen van potentieel interessante 
federaties/bedrijven uit de Canadese cannabis-sector. Voor meer specifieke contactpersonen bij deze 
federaties/bedrijven kan u steeds terecht bij het FIT-kantoor van Montreal.  

 

6.1. FEDERATIES 

6.1.1. Cannabis Council of Canada 

De Cannabis Council of Canada is een organisatie die producenten, die een vergunning hebben verkregen 
via Health Canada, samenbrengt. Het doel van de CCoC is een stem te vormen voor de vele producenten 
binnen de industrie. Ze streven naar een verdere ontwikkeling en groei van de legale cannabisindustrie en 
profileren zichzelf als een belangrijke bron voor het gecontroleerde gebruik van zowel medicinale als niet-
medicinale cannabis. 
 
De organisatie heeft 20 leden waarvan Aurora Cannabis en Canopy Growth de bekendste zijn.  
 

6.1.2. Canadian Cannabis Association 

De Canadian Cannabis Association ondersteunt haar leden bij het uitwerken van projecten. Dit doen ze 
door middel van het verlenen van advies en het aanreiken van potentiële partners. Daarnaast hebben ze 
ook machines om cannabis om te vormen tot afgewerkte producten zoals oliën, crèmes, gels etc.  
Ten slotte heeft het ook een medisch team voor het ondersteunen van projecten omtrent medicinale 
cannabis. 
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6.1 BEDRIJVEN 

6.2.1. 48North 

48North is een bedrijf dat zich richt tot de gezondheids- en wellnessmarkt. Het bedrijf heeft een 
productiecapaciteit van 86.000sq ft. Het heeft verschillende producten in haar assortiment gaande van 
gedroogde cannabis tot oliën. 
 

6.2.2. Aphria inc 

Aphria Inc is een cannabisproducent met meer dan 1.000 werknemers en actief in 10 landen. Met een globale 
oppervlakte van 2,4 miljoensq ft. produceren ze maar liefst 255.000kg in Canada.  
 

6.2.3. Aqualitas 

Aqualitas is opgericht met als doel mensen met een ernstige ziekte te helpen door het produceren en 
verkopen van medicinale cannabis. Ze staan voor innovatie, een goede levenskwaliteit en een duurzame 
omgeving. Ze produceren en verkopen gedroogde cannabis en cannabisolie. 
 

6.2.4. Aurora 

Aurora is een cannabisproducent die zijn oorsprong kent in de Rocky Mountains. Hun medicinale cannabis is 
sinds 2016 op de markt. Ze promoten het gebruik van medicinale cannabis en streven naar een goede 
kwaliteit aan betaalbare prijzen. Voor B2B-samenwerkingen heeft het een speciaal formulier dat men kan 
terugvinden op hun website11. 
 

6.2.5. Beleave 

Beleave is een producent van medicinale cannabis. Het bedrijf is ervan overtuigd dat cannabis bepaalde 
ziektes en symptomen kan verhelpen. Op lange termijn trachten ze een gestandaardiseerd en betrouwbaar 
product te maken dat geschikt is voor ieders noden. Daarnaast trachten ze hun ecologische voetafdruk zo 
laag mogelijk te houden. 
 

6.2.6. Canopy Growth 

Canopy Growth streeft ernaar om het grootste cannabisbedrijf te wereld te worden. Ze proberen steeds 
hun technieken te verbeteren en te vernieuwen. In 2014 trok het als de eerste cannabisproducent naar de 
beurs. Daarnaast heeft Canopy Growth een dochteronderneming genaamd Tweed. Het doel van de 
dochteronderneming is om cannabis betaalbaar te maken voor hun patiënten. 
 

 
11 Formulier B2B: https://www.auroramj.com/b2b/index.html?inquiry=Partnership 
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6.2.7.Cronos Group 

Cronos spitst zich er op toe om nieuwe technologieën en producten te ontwikkelen. Ze streven naar het 
verhogen van het cannabisgebruik op een veilige en verantwoorde manier. Daarnaast heeft Cronos een zeer 
breed portfolio met diverse merken. Vandaag de dag produceert en distribueert het bedrijf in vijf 
continenten. 
 

6.2.8. Delta 9 

Delta 9 is ontstaan in 2012 en verkreeg in 2014 haar vergunning voor het verdelen van medicinale cannabis. 
Het bedrijf heeft een productiecapaciteit van 80.000sq ft. en telt 150 werknemers. Hun doel is om tegen eind 
2020 17.000 kilogram cannabis te verkopen en 300 nieuwe jobs te creëren. Het bedrijf heeft een breed 
assortiment gaande van gedroogde cannabis tot voeding met cannabis. 
 

6.2.9. Eve 

Eve profileert zich als cannabisproducent voor vrouwen. Men hun producten trachten ze cannabis 
aantrekkelijker te maken bij de vrouwelijke gemeenschap. Eve verkoopt zowel gedroogde cannabis als 
cannabisplanten. Daarnaast voorziet het klanten van alle nodige informatie en risico’s omtrent het gebruik 
van cannabis.  
 

6.2.10 The Green Organic Dutchman 

De naam van het bedrijf verraadt al grotendeels waarvoor het bedrijf staat. The Greek Organic Dutchman is 
een cannabisproducent die gaat voor ecologisch verantwoorde cannabisteelt. Gedurende de productie gaat 
het bedrijf zeer bewust om met het verbruik van water en energie. Het ecologische aspect is ook terug te 
vinden in hun verpakking.  
 

6.2.11 Green Relief 

Green Relief is het enige cannabisbedrijf dat gebruik maakt van aquaponics, waardoor men 90% minder 
water verbruikt dan bij de traditionele cannabisteelt. Naast het produceren van cannabis doet Green Relief 
enorm veel research. Zo heeft het bedrijf een laboratorium van 10.000sq ft. om aan R&D te doen. 
 

6.2.12 James Wagner Cultivation 

JWC is een in 2013 opgericht familiebedrijf dat staat voor kwalitatieve en met passie geteelde cannabis.  
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7. BIJLAGEN 

7.1 BIJLAGE 1: OVERZICHT WETGEVING EETBARE CANNABIS, EXTRACTEN EN 

CRÈMES 
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8. BRONNEN 

Allen geraadpleegd in de periode van 01/01/2020 tem. 27/03/2020.  
 
Geschiedenis 

- https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_history_of_cannabis_in_Canada 

- https://informatiecentrumcannabis.nl/wat-is-cannabis/geschiedenis-van-cannabis/ 

Algemene info 
- https://globalnews.ca/news/6283995/canada-legal-cannabis-spending/ 

- https://nl.wikipedia.org/wiki/Cannabis 

- https://nl.wikipedia.org/wiki/Cannabis_(drug) 

- https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/research-data.html 

- https://www.canada.ca/en/services/health/campaigns/cannabis.html 

- https://www.canada.ca/en/services/health/campaigns/cannabis/canadians.html 

Canada 
- https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis_in_Canada 

- https://www.cbc.ca/news/politics/un-united-nations-canada-marijuana-cannabis-drugs-1.5400112 

Wetgeving 
- http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-06-26/html/sor-dors206-eng.html 

- https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cannabis 

- https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/en/loi/loi-encadrant-le-cannabis/ 

- https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/fulltext.html 

- https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2018-145/ 

- https://vancouver.ca/doing-business/cannabis-retail-dealer-business-licence.aspx 

- https://www.canada.ca/en/health-canada/services/cannabis-regulations-licensed-producers.html 

- https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-

regulations.html 

- https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-

regulations/regulations-support-cannabis-act.html 

- https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/industry-licensees-

applicants/licensed-cultivators-processors-sellers.html 

- https://www.canada.ca/en/health-canada/topics/cannabis-for-medical-purposes.html 

- https://www.sqdc.ca/en-CA/about-the-sqdc/the-sqdc?origin=footer&c1=about&c2=the-

sqdc&clickedon=the-sqdc 

- https://www.theguardian.com/world/2018/oct/17/cannabis-becomes-legal-in-canada-marijuana 
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- https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis_in_Quebec 

- https://www.alberta.ca/cannabis-framework.aspx 

- https://www.calgary.ca/CSPS/ABS/Pages/Bylaws-by-topic/Cannabis.aspx?redirect=/cannabis 

- https://www.calgary.ca/CSPS/ABS/Pages/Bylaws-by-topic/public-consumption-of-cannabis.aspx 

- https://www.ontario.ca/page/cannabis 
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De informatie die u in deze publicatie vindt, is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen 
een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld 
op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft 
bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit 
beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & 
Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, 
weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor 
het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar 
bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders 
Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 
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