
Blauwdruk eerlijk 
cannabisbeleid 

Tijdens het derde Cannabis 
Tribunaal werden vijf model-
len voor modernisering van het 
gedoogbeleid gepresenteerd 
en beoordeeld. De Taskforce 
Handhaving Cannabis, een 
werkgroep van de VOC en de 
coffeeshopbranche, presen-
teerde een nieuwe versie van 
haar reguleringsmodel ‘Van 
gedogen naar handhaven’. In 
dit logboek een samenvatting 
van deze presentatie. 

Tekst: Derrick Bergman / G0NZ0 media

 Recht op eigen teelt en bezit 
Meerderjarigen (18+) hebben het recht 
om voor persoonlijk gebruik een beperkt 
aantal vrouwelijke cannabisplanten te 
bezitten. Een maximum van vijf ligt voor 
de hand, maar is niet zaligmakend. Denk 
aan medicinale gebruikers, voor wie rui-
mere maxima dienen te gelden. Meerder-
jarigen (18+) hebben het recht om voor 
persoonlijk gebruik een beperkte hoe-
veelheid cannabis op zak te hebben. In 
de Opiumwet geldt bezit vanaf 30 gram 
nu als misdrijf; die norm kan voor per-
soonlijk bezit gebruikt worden.

 Normalisering van de  
 coffeeshop 
Verkoop van cannabis is enkel mogelijk 
in coffeeshops. De hoeveelheid per dag 
per klant mag de maximale persoonlijke 
bezitshoeveelheid niet overschrijden.  
Coffeeshops mogen een voorraad aan-
houden die gerelateerd is aan hun omzet. 
Dit is eenvoudig aantoonbaar middels 
fi scale omzetgegevens. De coffeeshop 
blijft toegankelijk voor iedereen die zich 
kan legitimeren en minimaal 18 jaar is. 
Het afstandscriterium voor coffeeshops 
nabij scholen vervalt. Coffeeshops ver-
plichten zich tot optimale toegangscon-
trole, uitsluitend aan de hand van een 
geldig identiteitsbewijs. Coffeeshops 
blijven zich inspannen om hun klanten 
gedegen voorlichting en deskundig per-
soneel te bieden. 
Gemeenten krijgen ruimte voor een ef-
fectief spreidingsbeleid, afgestemd op 

lokale omstandigheden. Eventuele over-
last kan zo beter worden tegengegaan. 
Ook landelijk zou spreiding effectief 
werken: nu heeft slechts 23% van de 
gemeenten coffeeshops en is er veel 
binnenlands coffeeshoptoerisme. Betere 
spreiding beperkt dit en bevordert klein-
schaligheid. 

 Vergunningen voor 
 professionele teelt 
Voor aanvoer van coffeeshops gaat een 
vergunningsysteem gelden. Zo’n vergun-
ning is verplicht voor iedereen die meer 
teelt dan het maximaal toegestane aantal 
planten voor persoonlijk gebruik. 
De (lokale) overheid stelt redelijke vei-
ligheids- en kwaliteitseisen aan deze 

vergunning, inzake verantwoord gebruik 
van elektra, pesticiden etc. Doel is een 
veilige, transparante teelt en een eco-
logisch verantwoord eindproduct, zo-
dat betrouwbare productinformatie kan 
worden gegeven. Controle gebeurt door 
bestaande instanties: brandweer, milieu-
dienst, VWA.
Het is essentieel dat de opgebouwde 
expertise bij telers behouden blijft; eer-
der opgelopen cannabisgerelateerde 
veroordelingen mogen geen belemme-
ring vormen voor het verkrijgen van een 
vergunning. Met name medicinale telers 
beschikken over een schat aan kennis 
over cannabis, die nu nauwelijks wordt 
benut. Vergunde telers mogen een voor-
raad gereed product aanhouden om ca-
lamiteiten op te vangen. Deze voorraad 
is gerelateerd aan hun omzet. Telers le-
veren met BTW-factuur, worden giraal 
betaald en staan als regulier bedrijf inge-
schreven. 

Wat is de VOC?
De Vereniging voor Opheffi ng van 
het Cannabisverbod is dé koepel van 
personen en organisaties  die af wil-
len van het verbod op cannabis. De 
VOC strijdt voor rechtvaardig en ra-
tioneel beleid en tegen betutteling, 
symboolpolitiek en repressie. Elk jaar 
organiseert de VOC het Cannabis 
Tribunaal en Cannabis Bevrijdings-
dag. Hulp is welkom: kijk op www.
voc-nederland.org/steun-voc
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12 voordelen van het THC-model
 1 Decriminalisering van de consument door wettelijke verankering van het recht om 
cannabis(planten) voor eigen gebruik te bezitten. Nu neemt de politie stelselmatig 
gebruikshoeveelheden in beslag en criminaliseert zo nodeloos gewone burgers.
2 Versterking van het consumentenrecht: consumenten krijgen toegang tot be-
trouwbare productinformatie en een gecontroleerd, verantwoord geteeld product.
3 De (lokale) overheid kan eisen stellen aan de productie. Dat is enorme winst voor 
de volksgezondheid. Coffeeshops hebben nu nauwelijks zicht op teeltmethodes, 
pesticidengebruik etc. Een product dat honderdduizenden Nederlanders gebrui-
ken is aan geen enkele controle onderhevig, dat is onwenselijk en onhoudbaar.
4 Structurele ontlasting van politie en justitie. Alleen teelt voor export en het ille-
gale circuit blijft in dit model strafbaar. Bestrijding hiervan kost veel minder capa-
citeit en is effectiever als de hele coffeeshopketen gereguleerd is. 
5 Het enige doelmatige wapen tegen illegale handel is een gereguleerd aanbod; 
dat is de belangrijkste les van de Amerikaanse Drooglegging. Fatsoenlijke regu-
lering maakt cannabis veel moeilijker verkrijgbaar voor minderjarigen; het illegale 
circuit kent geen leeftijdsgrens en zeker geen scheiding van markten. 
6 Terugkeer naar een maximale aankoophoeveelheid van 30 gram p.p.p.d. zal 
de aanloop bij coffeeshops fors verminderen. Hierdoor zullen ook de verkeers-
bewegingen rond shops stevig afnemen: minder overlast en milieubelasting.
7 Om overloop naar het illegale circuit te voorkomen, biedt het systeem ruimte voor 
voldoende kwaliteit en variatie. De consumentenvraag en het marktmechanisme 
zijn leidend.
8 Spreiding en herindeling zal leiden tot toename van het aantal shops en de 
gewenste kleinschaligheid bevorderen. Het aantal shops is sinds de jaren ‘90  
meer dan gehalveerd; logischerwijs hebben de resterende shops het veel drukker 
gekregen. Herindeling is ook effectief tegen drugsrunners, die klanten benaderen 
tussen parkeerplaats en coffeeshop. Bij verhuizing kan direct naast de shop par-
keerruimte worden gerealiseerd, zodat drugsrunners buitenspel staan. 
9 Versterking van de voorlichtingsfunctie van coffeeshops. Zij zijn zeer geschikt 
gebleken om laagdrempelig informatie te verstrekken. 
10 Concurrerende prijzen voor een gecontroleerd product. Gereguleerde wiet 
zal goedkoper zijn dan de wiet die nu in coffeeshops ligt. De extra kosten van 
belastingen, elektra, beveiliging, personeel e.d. zijn lager dan het ‘risicogeld’ dat 
kwekers nu krijgen. 
11 Bij gereguleerde productie hoeven op termijn geen cannabisproducten meer 
geïmporteerd te worden. Wel is een overgangstermijn nodig, zodat telers erva-
ring op kunnen doen. Ondertussen hanteert justitie het opportuniteitsbeginsel: een 
totaalverbod op buitenlandse cannabisproducten is een directe impuls voor het 
illegale circuit. 
12 Een stevige structurele bijdrage aan de schatkist door belasting op cannabis 
en besparing van kosten voor bestrijding. Volgens econoom Boermans gaat het 
om 850 miljoen euro per jaar. 
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DUTCH PASSION’S TROTS:

3 FANTASTISCHE 
TOPVARIETEITEN

The Ultimate ®
Voor topoogsten

Mekong High ®
Originele Jungle Sativa

Dutch Haze ®
Connoisseur Kwaliteit Haze

NU VERKRIJGBAAR: 3 ZADEN VERPAKKING / ZIE ONZE NIEUWE COMPETITIEVE VERKOOPPRIJZEN
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Creator of the Revolutionary Feminized Seed Technology
Amsterdam, Hoogoorddreef 109, telefoon 0031 (0)20 4215051
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