
   

Eindhoven, 8 november 2011

Geacht raadslid,

Namens de Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) vragen wij uw aandacht voor het 
volgende. Op 26 oktober heeft minister Opstelten een brief over de aanscherping van de gedoogcriteria voor 
coffeeshops naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister vraagt coffeeshopgemeenten spoedig hun beleidsnota's 
aan te passen. Daarmee komt ook de (financiële) aansprakelijkheid bij de gemeenten te liggen en dat kan flinke 
risico’s inhouden. 

Een concreet voorbeeld is de 'zaak Josemans' over rechtsgeldigheid van het ingezetenencriterium voor coffeeshops 
in Maastricht. Deze procedure ging in 2006 van start en pas dit jaar werd de gemeente in het ongelijk gesteld. Als 
de betreffende coffeeshop in 2006 daadwerkelijk gesloten was, zou dat een enorme schadeclaim voor de gemeente 
Maastricht hebben opgeleverd. Het is daarom zaak dat gemeenten goed weten wat de consequenties zijn van de 
invoering van de nieuwe maatregelen.

Veel zaken worden in Opsteltens brief niet benoemd. Gelet op de jurisprudentie zullen bij een eventuele 
rechtszaak gemeenten nu wél verplicht worden alle alternatieve, minder zwaarwegende maatregelen voor 
toepassing van een ingezetenencriterium te beproeven. Het EU Hof heeft in haar vonnis aangenomen dat dit in 
Maastricht is gebeurd, maar in werkelijkheid zijn deze maatregelen helemaal niet beproefd. Bovendien spreekt het 
Hof over overlast door drugtoerisme, niet over een algemeen streven naar “kleinere en meer beheersbare 
coffeeshops”, zoals Opstelten nu voor ogen staat. Kan ook dit nieuwe criterium de rechterlijke redelijkheidtoets 
doorstaan? De minister geeft de gemeenten hiervoor geen enkel handvat.

Waarom worden de maatregelen wel in het zuiden maar (nog) niet in de rest van ons land ingevoerd? Is dat wel 
toegestaan? Waar blijven de gevraagde toelichtingen op de handhaving? Hoe zit het met privacy gevoelige 
gegevens? Door omzetdaling van de coffeeshops en verminderde  bestedingen van buitenlandse bezoekers voor de 
lokale economie, komt er bij de gemeenten straks aanzienlijk minder geld binnen, terwijl er veel meer geld aan 
handhaving besteed zal moeten worden. Wie betaalt deze rekening? 

U ziet, er liggen nog veel onbeantwoorde vragen. Als bijlage voegen wij daarom een reactie toe van advocaat en 
drugsbeleidspecialist Mr. Beckers en de brief van minister Opstelten. In Beckers' analyse worden de gemeentelijke 
valkuilen en risico's helder en gemotiveerd beschreven. Op onze website vindt u uitgebreide informatie over de 
VOC, onze doelstellingen en onze visie op rechtvaardig en rationeel cannabisbeleid: www.voc-nederland.org.

Wij zijn van harte bereid aanvullende informatie te verstrekken. U kunt ons bereiken
per mail: info@voc-nederland.org 
per telefoon: 040-2572818 (Derrick Bergman), 0032-495122644 (Joep Oomen) 

Met vriendelijke groet, namens de VOC,

Derrick Bergman, Joep Oomen
Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod


