Logboek VOC

Nieuw VOC bidbook:
'Reguleren?
Yes we can..!'
Onlangs verscheen een nieuw VOC bidbook, een
brochure met actuele informatie en achtergronden
over cannabis en coffeeshops. De bidbooks, waarvan het VOC er tot nu toe vier heeft gepubliceerd,
zijn in eerste instantie bedoeld voor Tweede Kamerleden. Maar ze zijn ook heel geschikt om lokale politici en journalisten te informeren en de vele misverstanden en vooroordelen met feiten te bestrijden.

De VOC lobbywerkgroep is verantwoordelijk voor de samenstelling en
uitgave van de bidbooks. De eindredactie ligt bij mr John Roozen, ons
geheime wapen in Den Haag. Sinds
2012 zet John zijn decennia lange
ervaring als lobbyist en politiek
journalist in om de boodschap van

Reguleren?

sober en helder. Over elke illustratie en elk woord is nagedacht.

Gratis
downloaden
De pdf-versie van het bidbook is gratis te downloaden op de VOC-website,
bij Publicaties (www.voc-nederland.
org/publicaties/). Gedrukte exemplaren zijn te bestellen à 7,50 per
stuk; mail naar info@voc-nederland.
org. Vanaf tien exemplaren is de prijs
5 per stuk. In dit Logboek kun je alvast het voorwoord lezen. En vooruit:
hierin pleit onze voorzitter Henk Poncin wel een beetje... Maar daar is het
ook een voorwoord voor!

Agenda
2 - 4 oktober
Cultiva, Eventpyramide,
Vösendorf, Wenen,
Oostenrijk.
15 oktober
Hoger beroep in de zaak
tegen biologisch wietkweker
en VOC’er van het eerste
uur Doede de Jong.
Gerechtshof Leeuwarden,
Wilhelminsastraat 1, 14.30
uur. Komt allen om Doede
te steunen!
6 - 8 november
Cannafest, zesde editie.
Incheba Expo, Praag,
Tsjechië.

Yes we can..!

Voorwoord VOC
Bidbook 2015:

Barack Obama, 44e president van de Verenigde Staten:
‘‘It’s important for cannabis legalization to go forward because
it’s important for society not to have a situation in which a
large portion of people have at one time or another
broken the law and only a select few get punished’
´We should follow the science as opposed to ideology on this issue´

Leden van de Staten-Generaal,
Verbond voor Opheffing
van het Cannabisverbod
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het VOC tot op de hoogste niveaus
door te laten klinken. Zijn motto
geldt ook voor de bidbooks: 'niet
pleiten, maar feiten'. Elke claim en
elk citaat is voorzien van een bronvermelding; alles is terug te zoeken. De opmaak van de bidbooks is

56

Bij deze bieden wij U, ter gelegenheid van de aanvang van het parlementaire jaar, een update aan van
actuele ontwikkelingen in het cannabis-dossier.
In het politieke debat over cannabis
komen twee argumenten steeds terug: regulering is niet mogelijk vanwege internationale verdragen en
niet zinvol omdat 80% van de teelt

voor export is bestemd. In dit bidbook wordt aangetoond dat beide
beweringen - en een aantal andere
- geen steek (meer) houden.
Door het uitblijven van regulering zet
de wildgroei aan criminaliteit door.
Politie en justitie 'dweilen met de
kraan open', omdat de criminaliteit
wordt veroorzaakt door het in wezen
criminogene beleid dat de paradox
van 'de achterdeur' handhaaft.
En waarom dit alles? Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Freek Polak en John Roozen

constateerde in 2009 dat cannabis
veel minder schadelijk is dan tabak
en alcohol. In de RIVM ranking, in
opdracht van volksgezondheidsminister Klink (CDA), staat cannabis op de
elfde plaats, terwijl alcohol en tabak
op plaats drie en vier staan, direct na
crack en heroïne. Dit zou op zich al
aanleiding mogen zijn voor heroverweging van het veelal op emoties in
plaats van op feiten gebaseerde, repressieve cannabisbeleid.
Het argument dat verdere regulering
van cannabis zou worden belemmerd
door de internationale verdragen
wordt ook door de huidige minister
van V&J wel gebezigd. De recente
geschiedenis toont echter aan dat
deze verdragen voor een reeks Europese en Zuid-Amerikaanse staten
geen beletsel hebben gevormd om
cannabis te reguleren of zelfs legaliseren. Met name het feit dat zelfs
in de Verenigde Staten, ooit Urheber
van de 'War on Drugs', nu met morele en feitelijke steun van president
Obama succesvolle experimenten
met regulering lopen, zou het kabinet
er toe moeten brengen dit argument
eens grondig te herzien.

Daarbij wijzen we er op dat in de
Tweede Kamer, zowel in de huidige
als in recent gepeilde virtuele samenstelling, een substantiële minderheid
voorstander is van regulering, al dan
niet experimenteel. Het gaat om 73
vóór- en 77 tegenstanders. Aangetekend zij hierbij dat het breed erkende
'staatkundig geweten' van de Kamer,
SGP fractievoorzitter Kees van der
Staaij, recent het standpunt naar buiten bracht dat binnen een democratie
een - in zijn aard toevallige - meerderheid binnen de volksvertegenwoordiging in zijn beleid niet voorbij mag
gaan aan de gerechtvaardigde belangen van een substantiële minderheid.
Nu er bij de Raad van State een initiatief wetsvoorstel ligt over regulering
van cannabis, wordt het zaak dat de
krapst mogelijke meerderheid niet
automatisch tegen stemt, maar serieus in gaat op de argumenten. Die
zijn ook te vinden in het manifest Joint
Regulation, een dringend pleidooi
voor wijziging van het beleid, van uitzichtloze repressie naar doelmatige
regulering. Dit manifest wordt inmiddels ondersteund door 59 gemeentes, van Amsterdam tot Maastricht,

die samen ruim 79 procent van alle
coffeeshops in ons land herbergen.
Te hopen valt dat met het aantreden
van de nieuwe V&J bewindslieden
nieuwe kansen ontstaan voor serieuze herbezinning op het tot nu toe gevoerde repressieve cannabisbeleid.
Moge Uw Kamer hieraan een krachtige impuls geven.
Namens het Verbond voor Opheffing
van het Cannabisverbod,
Henk Poncin
Voorzitter

Over het VOC
Het Verbond voor Opheffing van het
Cannabisverbod is een onafhankelijke, niet-commerciële stichting,
opgericht na het eerste Cannabis
Tribunaal in december 2008. Het
VOC strijdt voor fatsoenlijk cannabisbeleid inclusief het recht op eigen teelt en tegen betutteling en
repressie. Meer informatie:
www.voc-nederland.org
twitter.com/@vocnederland
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