
Persbericht 

3 oktober: demonstratie bij Tweede Kamer 
tegen kabinetsplannen cannabis en coffeeshops 
Op maandag 3 oktober a.s. organiseert de VOC een demonstratie tegen de kabinets-plannen 
met cannabis en coffeeshops op het Plein tegenover de Tweede Kamer in Den Haag. 
Aanleiding is het rondetafelgesprek over drugsbeleid dat die dag in de Kamer plaatsvindt.

Vanaf 10.00 uur zullen demonstranten met protestborden aandacht vragen voor een rationeel en 
effectief cannabisbeleid en protesteren tegen de wietpas, het afstandscriterium en andere 
repressieve maatregelen van het kabinet. Tegelijk met de demonstratie zal een aantal 
drugsbaronnen het kabinet bedanken voor het in stand houden van het cannabisverbod, waaraan 
zij immers hun torenhoge winsten te danken hebben. 

De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod werd begin 2009 opgericht en verenigt alle 
personen, partijen en organisaties die af willen van het contraproductieve en onnodige verbod op 
cannabis. Regulering van de cannabisteelt is de enige logische en duurzame oplossing voor de 
problemen die nu spelen rond teelt en groothandel. Zeker nu cannabis in landen als Spanje, België, 
Tsjechië, de VS en Portugal is gedecriminaliseerd, is er volop ruimte om de volgende stap te zetten: 
regulering van de achterdeur van de coffeeshop.

De repressieve maatregelen van dit kabinet, of het nu gaat om de wietpas, het 350 meter afstands-
criterium voor coffeeshops of het toevoegen van 'geselecteerd zaad' als verzwarende factor voor 
telers: het is allemaal symboolpolitiek die niet tot minder, maar tot meer problemen zal leiden.  

Een concreet en haalbaar alternatief voor het falende overheidsbeleid ligt op tafel tijdens de 
rondetafelgesprekken van 3 oktober. Het regulerinsgmodel van de Taskforce Handhaving 
Cannabis, een werkgroep van de VOC en de coffeeshopbranche, zal door meerdere deelnemers 
onder de aandacht worden gebracht. Namens de VOC voert Derrick Bergman het woord. Het 
THC-model, 'Van gedogen tot handhaven' is in PDF-formaat te vinden op de VOC-site: 
www.voc-nederland.org/cannabis-debatten-2011/
 
Meer informatie over de VOC vind u op www.voc-nederland.org. U kunt ook contact opnemen met de 
volgende VOC-woordvoerders:
    

Derrick Bergman telefoon: 040-2572818 mail: d.bergman@gonzomedia.nl
Joep Oomen telefoon: 00-32-495122644 mail: joep@voc-nederland.org


