
Job Cohen, de man die bij de vorige ver-

kiezingen 80.000 stemmen tekort kwam 

om premier te worden, wees er in NRC/

Handelsblad op dat de VVD nu in een heel 

Wat doen Diederik 

en Mark? 

Ook voor het VOC was de verkiezingsuitslag een verrassing. 

Het slechte nieuws is dat de partijen die tegen de wietpas 

en voor regulering zijn, samen slechts 73 zetels hebben ge-

haald. Dat zijn er drie te weinig voor een meerderheid. Toch 

is er ook reden voor optimisme.

andere positie zit dan destijds. Cohen: “Het 

spel is omgekeerd aan twee jaar geleden. 

Toen hadden wij de VVD nodig, zij ons niet. 

Nu is het andersom.” Mocht de formatie 

met de PvdA stranden, dan blijft de VVD 

buiten de regering, aldus Cohen. De PvdA 

heeft wel een alternatief: een kabinet met 

D66, SP en CDA. 

Vrije kwestie
Voor het VOC is de cruciale vraag natuur-

lijk wat Samsom en Rutte gaan doen met 

de coffeeshops. In het VOC bidbook, dat 

naar ruim 130 politici, journalisten en 

decision makers is gestuurd, pleiten we 

er voor het cannabisbeleid tot een “vrije 

kwestie” te maken. Citaat: “De mogelijk-

heid bestaat dat - hoewel het draagvlak 

in de Kamer groot is voor regulering - de 

toevallig aantredende coalitie, van welke 

signatuur dan ook, compromissen heeft 

moeten sluiten tijdens de formatie. Daar-

om pleiten wij er voor om van het canna-

bisbeleid een VRIJE KWESTIE te maken. 

Dat is de enige manier om een einde te 

maken aan de jarenlange houdgreep van 

politiek correcte retoriek en stigmatise-

ring, die de laatste drie decennia een 

pragmatischer aanpak dwarsboomt.” 

De term “vrije kwestie” wordt doorgaans 

alleen gebruikt voor controversiële on-

derwerpen als abortus en euthanasie. 

Het biedt Kamerleden de mogelijkheid 

naar hun eigen geweten en opvattingen 

te stemmen over een onderwerp, ook als 

die stem afwijkt van de partijlijn. Concreet: 

als het cannabisbeleid een vrije kwestie is, 

dan kunnen individuele VVD Kamerleden 

vóór regulering van cannabis stemmen.  

Of vóór afschaffing van de wietpas. 

Foto’s: Gonzo Media

Logboek VOC

Bidbook VOC  

Het VOC bidbood, dat inmiddels in ruime 

mate verspreid is onder politici, journalis-

ten en decision makers, is ook digitaal in 

pdf vanaf de VOC website te downloaden. 

www.voc-nederland.org
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Wietpas?

Op de VOC mailinglist wordt druk gespe-

culeerd over het lot van de wietpas. Een 

Eindhovense coffeeshopondernemer is pes-

simistisch gestemd, gezien zijn ervaringen 

met burgemeester Rob van Gijzel (PvdA): 

“Van Gijzel hanteert al vanaf het allereerste 

begin van de wietpas een dubbele agenda. 

Feit is dat hij zelf (mede)verantwoordelijk 

is voor de invoering van dit misbaksel. Het 

kwam namelijk voort uit het B5 overleg, dat 

door Van Gijzel is geïnitieerd. Naar aanlei-

ding van een beschieting op een huis van 

een zware crimineel in Eindhoven, wat door 

Van Gijzel als 'wietcriminaliteit' werd bestem-

peld. Hij heeft toen spoedoverleg met de 

B5 en Opstelten gevoerd en daaruit kwam 

o.a. de versnelde invoering van de wietpas 

in het zuiden voort. Wat vervolgens in het 

drugsdebat erdoor werd gedrukt omdat Ivo 

nu eenmaal een meerderheid achter zich 

had op dat moment. Ik vrees dat de wietpas 

een gegeven is waar geen ontkomen meer 

aan is. Het vermoeden bestaat dat tijdens 

de onderhandelingen van PvdA en VVD de 

wietpas natuurlijk een makkelijk 'ruilobject' is 

voor Samsom. Zeker als er geen derde (an-

ti-wietpas) partij aan deze coalitie wordt toe-

gevoegd. Natuurlijk blijven we hopen dat de 

signalen over (jeugdige) straathandel, lege 

shops en verloren spin-off alsnog voldoende 

politici wakker schudden, maar persoonlijk 

heb ik er een hard hoofd in.”

15% 
THC-maatregel
Anderen wijzen op de moties die zijn aange-

nomen op het laatste VVD-congres van 25 

augustus: tegen landelijke invoering van de 

wietpas en vóór lokaal maatwerk. De VOC 

lobbywerkgroep blijft politici, bestuurders en 

media tijdens de kabinetsformatie voorzien 

van relevante informatie en argumenten. 

Bijvoorbeeld over de rechtszaken over de 

wietpas die in november en december op de 

rol staan (zie agenda). Naast de wietpas zijn 

er nog twee grote bedreigingen voor de cof-

feeshops en onze cannabiscultuur: het 350 

meter afstandscriterium voor shops nabij 

scholen en het geplande verbod op cannabis 

met meer dan 15% THC. Samen met het 

Platform Cannabisondernemingen Neder-

land (PCN) en consumentenorganisatie We-

Smoke maken we een informatiepakket over 

de geplande THC-maatregel, die volstrekt 

onnodig is, maar desastreuze gevolgen voor 

cannabisland zal hebben. 

Cruciaal
De rol van de PvdA is cruciaal; als Samsom 

zijn rug recht houdt en het cannabisbeleid 

niet uitruilt, ziet de toekomst er zonnig uit. 

Tijdens de verkiezingscampagne sprak de 

PvdA-leider duidelijke taal. Over de wietpas 

zei hij op 10 augustus tijdens een town hall 

meeting in Breda: “Die moet zo snel moge-

lijk weg. Alle waarschuwingen om het niet 

te doen zijn in de wind geslagen, en je ziet 

wat er van komt. Meer en meer straathan-

del, want daar zit geld in. Die pas is hele-

maal niets.” Een belangrijke nieuwe speler 

is PvdA Tweede Kamerlid Myrthe Hilkens, 

de opvolgster van Lea Bouwmeester als 

woordvoerder drugsbeleid. Hilkens (33) 

komt uit Limburg, studeerde journalistiek 

in Tilburg en brak in 2008 door met haar 

boek McSex, de pornoficatie van de samen-

leving. Op de PvdA-website zegt ze bij te wil-

len dragen “aan het herstel van optimisme 

en vertrouwen in onze samenleving”. Wij 

zijn er klaar voor!

Agenda  

12 november

Vierde Cannabis Tribunaal, 

Den Haag (onder voorbehoud). 

Organisatie: VOC.

18-22 november

25th annual High Times Cannabis Cup,

Amsterdam.

23 november

Rechtszaak coffeeshop Toermalijn, 

Tilburg tegen de wietpas. 

Rechtbank Breda. 

4 december

Rechtszaak Vereniging Officiële Coffee-

shops Maastricht (VOCM) tegen de wiet-

pas. Rechtbank Maastricht. 

Wat is het VOC? 

Het Verbond voor Opheffing van het Can-

nabisverbod is een onafhankelijke, niet-

commerciële koepelorganisatie van alle in-

dividuen en organisaties in Nederland die 

gekant zijn tegen het verbod op cannabis. 

Sinds 2008 strijden we voor rechtvaar-

dig en rationeel cannabisbeleid en tegen 

betutteling, symboolpolitiek en repressie.

Meer informatie: 

www.voc-nederland.org 

twitter.com/#!/vocnederland

Diverse media en andere belangstellenden tijdens de presentatie.

Tijdens de presentatie van het bidbook gaven verschillende mensen een toelichting. V.l.n.r. Henk 

Poncin (voorzitter VOC), Doede de Jong (biologische wietkweker), Hans van Duijn (oud-voorzitter 

Nederlandse Politiebond) en Job Joris Arnold (spreekstalmeester).
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