
Henk Poncin is met zijn 75 jaar de nestor 
van het VOC. Vijftien jaar geleden richtte hij 
het Cannabis College in Amsterdam op: een 
gratis toegankelijk informatiecentrum over 
alle aspecten van de plant. Om het tienjarig 
jubileum van het Cannabis College te vieren, 
werd in december 2008 het eerste Can-
nabis Tribunaal georganiseerd, in Nieuws-
poort, Den Haag. Dat eerste Cannabis Tri-
bunaal is de geboortegrond van het Verbond 
voor Opheffing van het Cannabisverbod. 
Leidende gedacht was en is nog steeds het 
stimuleren van overleg en uitwisseling tus-
sen de verschillende clubs, organisaties en 
individuen die bezig zijn met cannabis.
 

Inspiratie
Tijdens zijn presentatie bij het PCN in Breda 
zei Henk Poncin: “De maandelijkse VOC-ver-

gaderingen zijn voor iedereen toegankelijk en 
bieden een ruimte om elkaar op de hoogte 
te houden, te inspireren en waar mogelijk 
tot samenwerking te komen. Inmiddels heb-
ben we zo’n beetje in elke provincie verga-
derd, van Terneuzen tot Sneek. Met enige 
trots kan ik melden dat er sinds de eerste 
bijeenkomst in januari 2009 geen maand is 
geweest zonder VOC-vergadering.” Naast 
deze algemene maandelijkse vergaderingen, 
voeren de lobbywerkgroep van het VOC en 
het productieteam van Cannabis Bevrijdings-
dag apart overleg, wat de slagvaardigheid 
ten goede komt. Henk Poncin noemde vijf 
speerpunten van de VOC lobbywerkgroep 
voor de komende periode:

- het 15% THC-maximum
-  het van tafel krijgen van het 
 Ingezetenencriterium - experimenten met gereguleerde teelt

-  wetsvoorstel Opstelten over faciliteren 
 illegale hennepteelt
- het dossier rijden onder invloed

Dit lijstje maakt duidelijk dat er allesbehalve 
reden is om achterover te leunen of te den-
ken dat het allemaal wel goed zal komen 
met de coffeeshops. Als het onnodige en 
contraproductieve verbod op cannabis met 
meer dan vijftien procent THC echt wordt 
ingevoerd, zullen coffeeshops nog veel mak-
kelijker gesloten kunnen worden. Het illegale 
circuit zal, net als eerder met de wietpas in 
Zuid- Nederland, juichend in het gat in de 
markt springen. Wil je “sterke” wiet? Bel de 
wiettaxi! 

Bedreiging
Het Ingezetenencriterium, het restant van 
wat ooit de wietpas was, is ook een niet te 
onderschatten bedreiging. Ook al handha-
ven veel gemeenten dit criterium niet, de 
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Vier bedreigingen en 
één kans 
Tijdens de algemene ledenvergadering van het PCN (Platform 
Cannabisondernemingen Nederland) hield VOC-voorzitter 
Henk Poncin op 18 maart een presentatie over de activitei-
ten van het VOC. Hij noemde vijf speerpunten voor de ko-
mende periode: vier bedreigingen en één kans.

Logboek VOC 

Agenda  

20 april
420 Smoke out, Amsterdam. 
Organisatie: Peter Lunk / 
Coffeeshopnieuws.nl

4 mei
Global Marijuana March, 
wereldwijd in meer dan 300 steden.

7 mei
Uitzending documentaire ‘The House I 
Live In’ over de War on Drugs bij VPRO 
Import.

16 juni
Vijfde editie CANNABIS BEVRIJDINGS-
DAG, Westerpark, Amsterdam. 
Organisatie: VOC. 
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regel staat wel in de Opiumwet, geldt voor 
heel Nederland en de coffeeshop blijft ver-
antwoordelijk als er niet-ingezetenen binnen 
zitten. Nu de Nationale Politie een feit is, 
kan Opstelten landelijke agenten afsturen op 
coffeeshops in steden waar de burgemees-
ter niet handhaaft. Het Amerikaanse mo-
del, zeg maar. Bovendien heerst nu totale 
rechtsongelijkheid: Enschede ligt dichter bij 
de grens en trekt meer buitenlandse cof-
feeshopbezoekers dan Eindhoven. Toch mo-
gen zij in Eindhoven niet de coffeeshop in en 
in Enschede wel. De oplossing ligt voor de 
hand: het Ingezetencriterium moet gewoon 
van tafel.

Kans
‘Experimenten met gereguleerde teelt’ is het 
enige speerpunt dat geen bedreiging van 
de cannabiscultuur vormt, maar een kans. 
Door het hele land werken gemeenten aan 
plannen voor gereguleerde teelt. Groningen 
en Utrecht organiseren een bijeenkomst 
met Rotterdam, Leeuwarden, Nijmegen, 
Eindhoven en Tilburg om te praten over een 
gezamenlijk initiatief. Het VOC heeft alle 104 
coffeeshopgemeenten in maart gemaild 
over de laatste ontwikkelingen op dit vlak en 
hen aangespoord een teeltplan in te dienen 
bij Opstelten. Dankzij het VOC-netwerk van 
deskundigen, activisten, ondernemers en 
consumenten kunnen we de vinger aan de 
pols houden en betrouwbare informatie ver-
strekken aan journalisten, politici en andere 
belanghebbenden.

Het wetsvoorstel over faciliteren en ver-
gemakkelijken van illegale hennepteelt is 
net als het THC-maximum een potentiële 
bom onder het hele gedoogbeleid. Tegelijk 
staat het voorstel symbool voor de schizo-
frenie van het Opstelten beleid: terwijl hij 
gemeenten uitnodigt om plannen in te stu-
ren voor regulering van de cannabisteelt, 

maakt hij tegelijk alles en iedereen die ook 
maar iets met teelt te maken heeft straf-
baar. De man lijkt werkelijk nog steeds te 
geloven dat je de cannabisplant kan uit-
roeien met het strafrecht.    

Hypocrisie
Laatste speerpunt van de lobbywerkgroep 
is de geplande aanscherping van de We-
genverkeerswet om bestuurders die canna-
bis hebben gebruikt makkelijker hun rijbe-
wijs af te kunnen pakken. Ook in dit dossier 
viert de hypocrisie hoogtij. De meer dan 
een miljoen Nederlanders die legale tran-
quilizers (slaap- en kalmeringsmiddelen) ge-
bruiken, mogen zoveel pillen slikken als ze 
willen: op deze middelen wordt niet getest. 
Maar je bent straks wel je rijbewijs kwijt als 
je gisteren een joint hebt gerookt en van-
daag wordt getest door de verkeerspolitie. 
Een speekseltest kan namelijk tot veertien 
uur ná het gebruik sporen van cannabis 
detecteren. Het effect of de roes van can-
nabis is na maximaal zes uur - meestal snel-
ler - verdwenen. De kans is dus zeker niet 
denkbeeldig dat je veroordeeld wordt ter-
wijl je op geen enkele manier onder invloed 
was op het moment van de test. Het VOC 
brengt deze bezwaren onder de aandacht 
van de Tweede Kamerleden, zodat zij Op-
stelten met feiten kunnen bestrijden. 
 

Bigger and 
Better
Gelukkig hoeven we ons niet alleen met poli-
tiek bezig te houden. Deze maand start de 
campagne voor Cannabis Bevrijdingsdag, de 
vijfde editie, op zondag 16 juni in Amster-
dam. Op 15 april maken we het volledige 
programma bekend. Dankzij hoofdsponsor 
Dutch Passion Seeds wordt ons eerste lus-
trum in elk opzicht bigger and better. Eén 
van de nieuwe onderdelen is de feestelijke 

Wat is het VOC? 

Het Verbond voor Opheffing van het Can-
nabisverbod is een onafhankelijke, niet-
commerciële koepelorganisatie van alle in-
dividuen en organisaties in Nederland die 
gekant zijn tegen het verbod op cannabis. 
Sinds 2008 strijden we voor rechtvaar-
dig en rationeel cannabisbeleid en tegen 
betutteling, symboolpolitiek en repressie.
Meer informatie: 
www.voc-nederland.org 
twitter.com/#!/vocnederland

Steun de strijd voor beter beleid
Op de VOC website kun je met een paar 
muisklikken (of met je smartphone) digi-
taal doneren. Het kan al vanaf vijf euro, 
ook anoniem en je kunt kiezen uit negen 
betaalwijzen, waaronder iDeal. Met je do-
natie draag je bij aan het behoud van onze 
cannabiscultuur, een professionele lobby 
en het gratis blijven van Cannabis Bevrij-
dingsdag. Alvast bedankt! 
www.voc-nederland.org/doneren

uitreiking van de Highlife Cup 2013 op het 
hoofdpodium. Reken verder op vijf geweldige 
live acts, topsprekers uit binnen- en buiten-
land, een grote hennepmarkt, de verdam-
pers van Evert en het cannabis filmfestival in 
de grootste Ger van Europa. Allemaal gratis.  

Tenslotte een boodschap voor de onder-
nemers. In februari hebben een kleine 
duizend groene ondernemers een fonds-
wervingsbrochure van de VOC lobbywerk-
groep ontvangen. Wij kunnen ons voor-
stellen dat u vergeten bent op dit verzoek 
te reageren of dat de brochure kwijt ge-
raakt is. Wilt u een nieuwe brochure ont-
vangen stuur dan even een mailtje naar  
info@voc-nederland.org. Direct digitaal 
doneren kan via www.voc-nederland.org/
doneren.
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