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Geachte heer de Graaf, 

Naar aanleiding van uw artikel, “Klant van coffeeshop kan binnenkort weer 

pinnen” van 20 januari j.l., hebben wij een reactie geschreven. Deze reactie vind 

u als bijlage bij deze brief. 

Voor nadere informatie kunt u ons telefonisch bereiken op de mobiele 

verenigingstelefoon 06 - 555 95 943, danwel mailen naar info@vvcc.nl. 

Hoogachtend, 

Bestuur VVCC 

 

R. Huijbregts 

Voorzitter      

  



Banken weigeren consumenten vereniging!  

Met verbazing lazen wij afgelopen 20 januari het artikel 'Klant van coffeeshop 

kan binnenkort weer pinnen'. Hierin wordt beschreven dat minister Bos nogmaals 

de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) haar leden verzoekt  

om niet langer coffeeshops te weigeren of hun rekening te beëindigen.  

Uiteraard zijn wij als cannabis consumenten vereniging blij met de inzet van 

minister Bos naar aanleiding van kamervragen van Tang , Bouwmeester en Vos 

dat coffeeshops niet langer uitgesloten kunnen worden van het gangbare 

economische verkeer. De VVCC is inmiddels anderhalf jaar doende om een 

rekening te openen maar verkeerd thans in ongeveer dezelfde problematiek als 

door de bank geweigerde  coffeeshops. Dit terwijl wij geen coffeeshop zijn, maar 

een vereniging zonder winstoogmerk en niets te maken hebben met de in- en 

verkoop van cannabis (hennep). Een bankrekening is nodig om de contributie à € 

5,= per jaar te ontvangen en facturen voor drukwerk, website, postbus, en 

verzenden van brieven te kunnen voldoen. 

Het doel van de vereniging is belangen van de cannabisconsument te behartigen 

alsmede heersende vooroodelen ten aanzien van cannabis te verhelpen, een 

informatieve en educatieve organisatie te zijn voor zowel de gebruiker als de 

niet-gebruiker (zoals ouders en opvoeders). Dit doel hopen wij te bereiken door 

de komende jaren diverse projecten te ondernemen. Overigens is gebruik van 

cannabis niet strafbaar gesteld bij opuimwet. 

De VVCC i.o. is in 2008 op zoek gegaan naar één bank die voor ons een 

rekening-courant wil openen. Dit bleek echter moeilijker te zijn dan wij 

verwachtten: we kregen telefonisch van de door ons benaderde banken te horen 

dat wij als klant niet gewenst waren, terwijl alleen de Rabobank ons dit  op 

schrift heeft medegedeeld. (zie bijlage) 

In 2009 zijn onze statuten gepasseerd bij de notaris, wij zijn ingeschreven 

in het Verenigingenregister (van de Kamers van Koophandel) en 

zijn wij daarmee een volwaardig rechtspersoon geworden. 

 

Daarna hebben wij onze aanvragen schriftelijk gedaan en hebben wij 10 banken 

aangeschreven. In reactie hierop hebben wij van Bizner, ABN Amro en SNS bank 

afwijzingingen ontvangen. Uitsluitend ABN Amro besloot onze statuten op te 

vragen, de andere banken hadden onze statuten kennelijk niet nodig bij hun 

oordeelvorming. Dit getuigd vooral van onnauwkeurigheid en onzorgvuldigheid. 

 

Onze vereniging heeft intussen meer dan 100 leden in alle hoeken van het land 

die allemaal geen contributie kunnen overmaken. Hierdoor worden wij 

belemmerd in onze activiteit omdat onze vereniging de ons gezonden facturen 

niet kan voldoen. En hierdoor worden wij ook uitgesloten om donaties te 

ontvangen van geestverwante organisaties. Wij vinden dat de vrijheid van 

vereniging zoals gegarandeerd in artikel 8 Grondwet, kennelijk voor ons niet 

geldt, waarmee wij ons opgescheept zien met de aanduiding “unbankable”. 


