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Ondanks breed verzet houdt het kabinet halsstarrig vast aan de
verplichte omvorming van coffeeshops tot besloten clubs. De
enige partij die zal profiteren van dit plan is het illegale circuit.
De volksgezondheid, de veiligheid en de belastingbetaler zijn de
grootste verliezers.
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Niet-Nederlanders

Maastricht heeft inmiddels enige ervaring met het weigeren
Het is maar een kort zinnetje in het regeervan niet-Nederlanders.
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Logboek VOC • februari 2012

20 februari
Einddatum petitie Stop de Wietpas:
http://petities.nl/petitie/stop-de-wietpas

20 april
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Anti weedpass protest Smokeout,
Museumplein, Amsterdam

17 juni
Vierde editie Cannabis Bevrijdingsdag,
Westerpark, Amsterdam

volksgezondheid wil bevorderen
en de criminaliteit bestrijden, moet
zij de teelt fatsoenlijk reguleren.
Het ontbreken van een degelijke
regeling voor de aanvoer van de
coffeeshop is de olifant in de kamer waar het kabinet omheen
blijft draaien, te midden van een
rookgordijn vol overbodige, onuitvoerbare en contraproductieve
regels. In plaats van criminelen de
pas af te snijden door de cannabisteelt te reguleren en belasten,
stimuleert het kabinet criminaliteit
en verspilt belastinggeld aan een
zinloze ‘oorlog tegen cannabis’.
De besloten club is een aangekondigd fiasco.

In plaats van criminelen de pas af te
snijden door de cannabisteelt te reguleren en belasten, stimuleert het kabinet
criminaliteit en verspilt belastinggeld

dus ingrijpende maatregelen door zonder parlementair debat en zonder
deugdelijke
juridische
onderbouwing, maar legt
de verantwoordelijkheid
voor de uitvoering bij de
gemeenten. Zij draaien
dus ook op voor eventuele schadeclaims
van coffeeshops die de maatregelen juridisch laten toetsen.

Proefproces
Interessante vraag voor zo’n proefproces: kan de overheid een ondernemer
verplichten een club te beginnen voor
mensen die structureel de wet overtreden? Verkoop en bezit van cannabis zijn
immers nog steeds formeel verboden,
net als elke vorm van teelt. En daar zit
het échte probleem van het coffeeshopbeleid. Als het kabinet de veiligheid en

www.dutchpro.nl

Het is nog niet te laat om deze waanzin
te stoppen. In Spanje, Tsjechië, België,
Portugal en de VS zijn sinds 2000 stevige stappen gezet richting decriminalisering en regulering van cannabis. Nederland was met de invoering van het
coffeeshopmodel ooit gidsland in het
drugsbeleid. Door nu afscheid te nemen
van dit model maken we ons onsterfelijk
belachelijk. Het cannabisverbod is zo
ineffectief en heeft zoveel negatieve effecten dat afschaffing op termijn onvermijdelijk is. Niet de plant is het probleem,
maar het verbod.
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