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Erop en erover
Foto’s: Gonzo Media, Jolien Holthuis

Het is nagelbijten voor het VOC en hopen op een goede afloop
van de kabinetsformatie. Niet alleen de wietpas moet van tafel,
ook de andere onzinnige maatregelen van het vorige kabinet:
het 15% thc maximum en het afstandscriterium. De nieuwe
regering moet zich gaan richten op de echte oplossing: regule-

Agenda

ring van de teelt. 'Erop en erover' noemen we dat bij het VOC.

18-22 november
25th annual High Times Cannabis Cup,
Amsterdam

Het bidbook dat het VOC voor de kabinetsformatie heeft samengesteld is inmiddels

de coffeeshops. En diegenen die voor de
coffeeshops komen, doen óók de musea

aan zijn derde druk toe. Er zijn nu ruim
duizend exemplaren verspreid, niet alleen

en ook dit en ook dat.”

Rechtszaak coffeeshop Toermalijn,
Tilburg tegen de wietpas.

naar landelijke politici, maar ook naar bur-

Van der Laan noemde de wietpas 'een

Rechtbank Breda.

gemeesters, wethouders en raadsleden
van coffeeshopgemeenten en aan de in-

reëel probleem dat op ons af komt'. “Wij
weten dat van de zes à zeven miljoen toe-

4 december

vloedrijkste media van Nederland. Het bid-

risten die hier komen per jaar anderhalf

Rechtszaak Vereniging Officiële

book bevat de belangrijkste argumenten
tegen de repressieve maatregelen van het

miljoen ook naar de coffeeshop gaat. Als
die daar niet meer mogen kopen, zullen

Coffeeshops Maastricht tegen
de wietpas.

vorige kabinet en vóór regulering van de
teelt voor persoonlijk gebruik en aanleve-

ze cannabis op straat gaan kopen. En dan
heb je een paar grote nadelen: je krijgt

Rechtbank Maastricht.

23 november

ring van coffeeshops. Op de VOC-website
is het bidbook in pdf beschikbaar. Op het
omslag staat de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan, een uitgesproken tegenstander van de wietpas.

Lonely Planet
Op 22 oktober was Van der Laan te gast
bij Pauw & Witteman. Aanleiding was de
uitverkiezing van Amsterdam als op één
na beste stad ter wereld door reisgids
Lonely Planet. Het gesprek kwam al gauw
op de wietpas. Van der Laan deed een
aantal belangrijke uitspraken. Zo ontzenuwde hij de mythe dat toeristen die coffeeshops bezoeken alleen daarvoor naar
veel meer overlast, je krijgt meer criminali-

jarigen, en men kijkt naar de kwaliteit en

teit, en ook straatroof zal toenemen. Maar

de samenstelling van de wiet. Dat raakt

ook: ons coffeeshopstelsel - wat echt een
paar nadelen heeft waar ik graag ook met

door de wietpas allemaal verloren. En ik
weet niet of u zich herinnert, de Zeedijk in

u over praat - heeft een paar grote voor-

de jaren tachtig, dat was echt een getto

delen: er wordt niet verkocht aan minder-

in Nederland. Als je dat terug krijgt, dan
gaan wij de volgende keer geen tweede
worden in de Lonely Planet.”

Amsterdam komen: “Er zijn heel veel toeristen die ook voor de coffeeshop komen,

Eisen
teruggeschroefd

want er komen namelijk gigantisch veel

Het Algemeen Dagblad meldde een paar

toeristen naar Amsterdam elk jaar. Maar
er komen er ook een heleboel niet voor

dagen eerder, op 18 oktober, dat de eisen
voor de wietpas drastisch terug geschroefd
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zullen worden. “De kans is klein dat de wietpas per 1 januari landelijk wordt ingevoerd.
Er is een compromis in de maak waarbij
klanten van coffeeshops zich niet meer verplicht hoeven registreren, melden Haagse
bronnen. Coffeeshops zijn dan geen besloten clubs meer. Ook kunnen klanten weer

naliseren en ondergronds duwen van cannabis en cannabisconsumenten of eindelijk
kiezen voor regulering van de hele keten.

bisbeleid innerlijk tegenstrijdig en contraproductief is.

Internationaal komt de focus van het cannabisbeleid steeds meer te liggen op harm

Deze maand beginnen de voorbereidingen
voor het jaarlijkse gratis publieksfestival van

reduction en decriminalisering (zie hoofdstuk

het VOC: Cannabis Bevrijdingsdag. Op zon-

8: Internationaal). Dat biedt een unieke kans

dag 16 of zondag 23 juni 2013 vieren we

Deelnemers aan het Beleg van Woudrichem dat het VOC
deze zomer in samenwerking met Canna organiseerde.

in het hele land softdrugs kopen. Buitenlan-

om Nederland veiliger en gezonder te ma-

in het Westerpark in Amsterdam ons eer-

ders zouden nog wel uit de coffeeshops ge-

ken door volledige transparante regulering

ste lustrum: de vijfde editie. Heb je zin om

weerd moeten worden.” Het mag duidelijk
zijn dat het VOC blijft inzetten op het volledig

van cannabis.

als vrijwilliger mee te helpen, stuur dan een
mailtje naar info@voc-nederland.org. Nog

schrappen van de wietpas. Hetzelfde geldt

UÊÊiÀi}ÕiiÀ`iÊÌiiÌÊÃÊ}i`ÊÛÀÊ`iÊÛÃ-

een belangrijke dienstmededeling: het VOC

voor de 15% thc grens en het afstandscriterium voor coffeeshops nabij scholen.

gezondheid: controle op productieomstandigheden, pesticidengebruik etc. en

heeft sinds kort een eigen bankrekening.
Donaties zijn voortaan welkom op:

deugdelijke samenstellingsinformatie over
We zullen niet nalaten de PvdA aan te
spreken op hun verkiezingsprogramma en

de verschillende werkzame stoffen. Niet
slechts thc, maar bijvoorbeeld ook cbd

de uitspraken van Diederik Samsom vòòr
de verkiezingen. Kort samengevat: coffee-

(cannabidiol).
UÊÊiÀi}ÕiiÀ`iÊÌiiÌÊÃÊ}i`ÊÛÀÊ`iÊÛi}-

shops moeten normale winkels worden en

heid: criminelen worden buitenspel gezet

de wietpas moet zo snel mogelijk van tafel.
Normale winkels worden op een normale

bij de aanlevering van coffeeshops, die
volledig transparant kunnen gaan werken.

manier bevoorraad; dat betekent dus re-

UÊÊiÀi}ÕiiÀ`iÊÌiiÌÊÃÊ}i`ÊÛÀÊ`iÊÃV >Ì-

gulering van de cannabisteelt. In hoofdstuk
zes van het VOC bidbook staan de voorde-

kist, vanwege inkomsten uit accijns en belasting, en besparing op de kosten voor

len van regulering op een rij:

Een veiliger
en gezonder
Nederland
Regering en parlement staan voor een fundamentele keuze: doorgaan met het crimi-

ABN/AMRO 429817126
Stichting Verbond voor Opheffing van
het Cannabisverbod
o.v.v. 'donatie'

Wat is het VOC?
Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod is een onafhankelijke, nietcommerciële koepelorganisatie van alle in-

bestrijding van de hennepteelt.
UÊÊiÀi}ÕiiÀ`iÊÌiiÌÊÃÊ}i`ÊÛÀÊ`iÊÜiÀ-

dividuen en organisaties in Nederland die

gelegenheid: duizenden bestaande banen

Sinds 2008 strijden we voor rechtvaar-

blijven behouden, duizenden zwarte banen worden wit.

dig en rationeel cannabisbeleid en tegen
betutteling, symboolpolitiek en repressie.

UÊÊiÀi}ÕiiÀ`iÊ ÌiiÌÊ ÃÊ }i`Ê ÛÀÊ `iÊ }iloofwaardigheid van de overheid: zelfs
een leek kan zien dat het huidige canna-

gekant zijn tegen het verbod op cannabis.

Meer informatie:
www.voc-nederland.org
twitter.com/#!/vocnederland
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