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VOC en LOC slaan 
handen ineen 
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De VOC heeft de handen ineen 
geslagen met het Landelijk 
Overleg Coffeeshopbonden 
(LOC). Een nieuwe Taskforce 
Handhaving Cannabis werkt 
aan een concreet regule-
ringsmodel voor cannabis en 
coffeeshops.  
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Het LOC is een overlegorgaan waarin 
acht lokale coffeeshopbonden ervaringen 
uitwisselen en dossierkennis opbouwen. 
Contacten tussen het LOC en de VOC 
bestaan al veel langer, maar dit najaar 
is de samenwerking geformaliseerd met 
de oprichting van de gezamenlijke Task-
force Handhaving Cannabis (THC). Deze 
werkgroep werkt aan een concreet regu-
leringsmodel dat op maximaal draagvlak 
kan rekenen van alle partijen in cannabis-
land: consumenten, ondernemers, acti-
visten en wetenschappers. Deze maand 
verschijnt een concept van het voorstel; 
in de komende weken wordt iedereen uit-
genodigd commentaar te leveren. 

Bundelen expertise
Dat kan via de website en mailinglist van 
de VOC, maar de Taskforce organiseert 
ook drie bijeenkomsten in het land. Hier 
kan iedereen zijn of haar zegje doen over 
het reguleringsvoorstel. 

‘De Taskforce doet wat de politiek na-
laat’, legt Joep Oomen van de VOC uit, 
‘een concreet plan opstellen dat de be-
staande problemen rond cannabis op-
lost. Door het bundelen van de expertise 
en de netwerken van de VOC en het 
LOC kunnen we een realistisch en breed 
gedragen voorstel formuleren, waar de 
politiek niet omheen kan. Natuurlijk zijn 
er onderling soms verschillen van inzicht, 
maar het gezamenlijk belang is duide-
lijk: fatsoenlijk gereguleerde teelt en 
werkbare regels voor de coffeeshop en 
daarmee een beter product en het voort-
bestaan van de coffeeshop als veilige en 

vertrouwde omgeving om cannabis te 
kopen en consumeren.’
In de uiteindelijke blauwdruk wordt ook 
aandacht besteed aan de kabinetsplan-
nen voor coffeeshops en de te verwach-
ten negatieve effecten. Zo zal invoering 
van een pasjessysteem en uitsluiting 
van buitenlandse bezoekers leiden tot 
een forse toename van illegale handel 
op straat, in woonhuizen en door drugs-
runners. Verdere verruiming van het zo-
genaamde afstandscriterium voor cof-
feeshops in de buurt van scholen zal 
tientallen, zoniet honderden shops de 
kop kosten. De overgebleven coffee-
shops zullen het nog drukker krijgen, 
zodat de regering het tegenoverstelde 
bereikt van wat zij na zegt te streven: 
kleinschalige coffeeshops. Ondertussen 
blokkeert het kabinet elk voorstel voor 
regulering van de achterdeur en aanpas-
sing van de onwerkbare voorraadregel, 
die bepaalt dat coffeeshops nooit meer 
dan 500 gram voorraad mogen hebben. 

Hypocrisie huidige beleid
Minimaal één minister in het kabinet Rut-
te weet precies waar de schoen wringt: 
Gerd Leers. Zijn vlammend pleidooi 
voor regulering en tegen de hypocrisie 
van het huidige beleid was een van de 

hoogtepunten van het tweede Cannabis 
Tribunaal. Tijdens de High Times Cup in 
Amsterdam werd de DVD van het Can-
nabis Tribunaal gepresenteerd, dit keer 
mét Engelse ondertiteling. De DVD en 
het bijbehorende boekje worden deze 
maand opnieuw verspreid onder politici, 
burgemeesters en journalisten. Zodat 
niemand kan zeggen: wir haben es nicht 
gewusst, zoals Ben Dronkers ooit op-
merkte over de DVD van het eerste Can-
nabis Tribunaal. Via de VOC-website zijn 
exemplaren te bestellen voor vijftien euro 
(exclusief verzendkosten); alle opbreng-
sten gaan naar de VOC. 

‘De echte oplossing van de drugsover-
last ligt niet bij de coffeeshops, maar bij 
de politiek. Want het is toch te gek voor 
woorden dat wat aan de voordeur is toe-
gestaan aan de achterdeur niet binnen 
mag komen?’ (Gerd Leers tijdens het 
Cannabis Tribunaal 2010)

Wat is de VOC?
De Vereniging voor Opheffi ng 
van het Cannabisverbod is dé 
koepel van alle organisaties en 
individuen in Nederland die af wil-
len van het verbod op cannabis. 
De VOC voert een permanente 
lobby richting pers, politiek en 
publiek, houdt bliksemacties en 
organiseert jaarlijks het Can-
nabis Tribunaal en Cannabis 
Bevrijdingsdag. Meer informatie 
op: www.voc-nederland.org
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