
Fundamentele keuze
Regering en parlement staan bij het bepalen van de koers 
voor het toekomstige cannabisbeleid voor een fundamen tele 
keuze: criminalisering of regulering van cannabis. Internatio
naal vindt het Nederlandse gedoogbeleid inmiddels navol ging 
en komt regulering van cannabis steeds hoger op de politieke 
agenda. Toch kiest het Nederlandse kabinet voor een repres
sieve koers, alle resultaten en waarschuwingen van experts 
ten spijt. De positieve resultaten van ons cannabisbeleid op 
het gebied van volksgezondheid, scheiding der markten en 
openbare orde dreigen met de voorgenomen maatregelen 
verloren te gaan. Experts en onderzoeksresultaten wijzen er op 
dat deze maatregelen contraproductief zullen uitpakken.

Onze grootste zorgen
n Het omvormen van coffeeshops tot besloten clubs,  

met verplichte clubpas en registratie van privacy
gevoelige gegevens, zal honderdduizenden con  
su men ten doen uitwijken naar het illegale straatcircuit  
(waar geen controle is op kwaliteit noch voorlichting),  
thuisteelt of allebei.

n Door plaatsing van cannabis met meer dan 15% THC 
op lijst I Opiumwet zullen consumenten van zwaardere 
cannabis kiezen voor het illegale circuit. Voor coffee
shopondernemers is het bovendien juridisch en  
praktisch onmogelijk om hun cannabis nauwkeurig  
te (laten) testen op THCgehalte. 

n Strenge handhaving van een afstandscriterium van  
350 meter voor coffeeshops nabij scholen zal leiden  
tot problematische verhuistrajecten, verdere decimering  
van het aantal shops en groei van het illegale circuit. 
Daarmee worden alle soorten drugs makkelijker toe
gankelijk, voor alle leeftijden.. 

Wij zijn van mening dat...
…het Nederlandse gedoogbeleid niet zomaar moet worden 
teruggedraaid. Het is tijd voor een plenair drugsdebat in de  
Tweede Kamer, waarin op basis van feiten en ervaringen  
de successen en problemen rond het gedoogbeleid en can
nabis vanuit de inhoud worden besproken. Invoering van de 
geplande maatregelen aan de voordeur en voor producten 
van de coffeeshop zal leiden tot groei van het illegale straat
circuit, grotere toegankelijkheid van alle soorten drugs,  
meer overlast, meer criminaliteit en meer schade voor de 
volks gezondheid. 

 Internationale ontwikkelingen
De tijd dat Nederland alleen stond met decriminalisering van 
cannabis ligt definitief achter ons. Zowel Portugal als Tsjechië 
hebben gebruik van alle drugs gedecriminaliseerd. Belgische 
volwassenen hebben sinds 2005 recht op bezit van drie gram 
cannabis en één plant. De politie mag dit anders dan in  
Nederland niet in beslag nemen. In Spanje opereren  
honderden ‘Cannabis Social Clubs’ zonder veel overheids
bemoeienis. Zestien Amerikaanse staten hebben medicinale 
cannabis gelegaliseerd; ruim de helft van alle Amerikanen 
kan een pasje voor een marijuana dispensary aanschaffen. 

U kunt ons helpen
Om te voorkomen dat de geplande maatregelen worden 
doorgevoerd en om op korte termijn het plenair drugsdebat 
te laten plaatsvinden. Steun ons om de goede kanten van  
ons cannabisbeleid te behouden en de slechte kanten 
duurzaam op te lossen. 

‘Ook bij de politie is sprake van een hoop geld dat nog  
niet zo doelmatig besteed wordt als dat kan. Er worden  
honderden miljoenen in Nederland besteed aan rechters  
en politiemensen die bezig zijn om een drugsmarkt te con
tro leren, die ze niet kúnnen controleren. Als we dat op een  
verstandige manier met elkaar onder een vergunningen stelsel 
zouden brengen zou er een heleboel geld vrij komen dat 
gewoon gebruikt kan worden voor blauw op straat.  
Dat lijkt me een veel slimmere manier van aanwenden.’

Wouter Bos, voormalig minister van financiën, NOVA, 24 februari 2010

‘Van gedogen naar handhaven’: model voor regulering
In september 2011 publiceerde de Taskforce Handhaving 
Cannabis, een werkgroep met vertegenwoordigers van 
de Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod 
en de coffeeshopbranche, de brochure Van gedogen naar 
handhaven. Hierin wordt een concreet en haalbaar model 
beschreven voor regulering van cannabis binnen de inter
nationale verdragsverplichtingen. De brochure is aan alle 
Kamerleden gestuurd en is als PDF beschikbaar op  
www.vocnederland.org.

Cannabis reguleren voor een veiliger en gezonder Nederland

Het kabinet is voornemens het beleid ten aanzien van cannabis en coffeeshops ingrijpend te wijzigen. 
De voorgestelde maatregelen staan echter haaks op de doelstellingen die sinds 1976 centraal staan in het 
Nederlandse drugsbeleid: bevordering van de volksgezondheid, decriminalisering van de consument en 
scheiding van de markt voor cannabis van die voor andere (hard)drugs. De kabinetsplannen zijn stevig 
bekritiseerd door lokale overheden, de VNG, wetenschappers, de verslavingszorg, de cannabisbranche  
en -niet in de laatste plaats- de cannabisconsumenten. 



Voordelen van regulering
n gereguleerde teelt is goed voor de volksgezondheid: con

trole op productieomstandigheden, pesticidengebruik etc. 
en deugdelijke samenstellingsinformatie over de verschil
lende werkzame stoffen. Niet slechts THC, maar bijvoor
beeld ook CBD.

n gereguleerde teelt is goed voor de veiligheid en openbare or de: 
criminelen worden buitenspel gezet bij de aanlevering van 
coffeeshops, die volledig transparant kunnen gaan wer ken.

n gereguleerde teelt is goed voor de schatkist, vanwege 
inkomsten uit accijns en belastingen en besparing op de 
kosten voor bestrijding van de hennepteelt. 

n Nederland telt 1,4 miljoen ‘zware drinkers’, 885.000  
gebruikers van antidepressiva en zo’n  10.000 mensen  
die hulp zoeken vanwege problemen met cannabis gebruik. 

n Het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugs
verslaving schat dat 74 miljoen Europeanen ooit cannabis 
hebben gebruikt; één vijfde van alle 15 tot 64jarigen.

n Uitgaande van de cijfers uit 2009 valt het percentage  
recente en actuele cannabisgebruikers in Nederland  
precies samen met de Europese gemiddelden. 

n Cannabisgebruik onder Nederlandse jongeren en scholieren 
blijft dalen (Nationale Drug Monitor, Jaar bericht 2010).  
In ziekenhuizen worden nog steeds weinig mensen op
geno men met cannabismisbruik en –afhankelijkheid als 
hoofd diagnose. In 2009 ging het om 75 opnames.

n Onderzoek (Bonger Instituut, DOS Amsterdam) wijst uit dat 
83% van de coffeeshopbezoekers tegen registratie is om 
aan een wietpas te komen. Slechts 32% is van plan een 
pas aan te vragen.

n Sinds 1 oktober hanteren de Maastrichtse coffeeshops 
een ‘buurlandcriterium’; alleen inwoners van Nederland, 
België en Duitsland hebben toegang. Al na een maand 
constateerden negen buurtplatforms een toename van 
het aantal drugsrunners en de illegale straathandel.  

n Het gemiddelde THCgehalte van in Nederlandse  
coffeeshops verkochte nederwiet daalt sinds 2004  
en staat volgens de laatste Trimbos metingen op  
16,5%. In 2004 was dit nog 20,4%.

n THC is zeker niet de enige actieve stof in cannabis; 
in totaal zijn ruim 100 verschillende cannabinoïden 
aangetoond. De rol van cannabidiol (CBD) is tot nu toe 
sterk onderschat; deze stof vermindert de werking van 
THC en dempt angsten en andere negatieve gevoelens. 

n Onderzoek van Intraval in Rotterdam wijst uit dat slui
ting van zestien coffeeshops op basis van een afstands
criterium van 250 meter geen enkel effect heeft gehad  
op cannabisgebruik onder jongeren, noch op hun  
norm besef over cannabis. 

n Slechts 23% van de gemeenten heeft een of meer coffee
shops. Toch verschilt het cannabisgebruik in de overige 
77% zonder coffeeshops niet van dat in de coffeeshop
gemeenten, ook niet onder jongeren.

n	 Volgens econoom Boermans levert regulering van  
cannabis minimaal 850 miljoen per jaar op.

Meer informatie en contact
Woordvoerders:  
Derrick Bergman:  0402572818 
Joep Oomen:  0032495122644 
of:   info@vocnederland.org
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