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Advocaat André Beckers:

'Rechtspraak dreigt vast te lopen door wietpas'
WOUDRICHEM – Vervolging van alle extra Opiumwetzaken als gevolg van de wietpas kan de
Nederlandse rechtspraak op termijn vast doen lopen. Dat zegt strafrechtadvocaat André
Beckers, bekend van een groot aantal zaken op het gebied van coffeeshops en cannabis.
Beckers doet zijn uitspraken in een interview met het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC), opgenomen tijdens het Beleg van Woudrichem vorige maand. 'Alvorens een systeem
echt vastloopt, ben je wel wat jaren verder', aldus Beckers. 'Opsporing is natuurlijk de eerste stap,
maar daarna komt de vervolging. Doorgaans duurt dat een behoorlijke tijd. Hoe sneller je die
vervolging ter hand neemt, hoe meer dat ten koste gaat van andere zaken die spoedeisend zijn.
Natuurlijk is het voor de rechter frustrerend als de politiek hem met werk opzadelt, waar hij niet op
zit te wachten.'
De gefaseerde invoering van de wietpas verdient geen schoonheidsprijs, vindt Beckers. De
instructies van de overheid aan de coffeeshops zijn, op zijn zachtst gezegd, onduidelijk. 'Er zijn nu
vooral een hoop vragen. Die wietpas wordt sinds 1 mei in het Zuiden gehandhaafd, maar veel
coffeeshophouders weten niet goed hoe ze zo'n ledenlijst moeten maken. Wat kun je je klanten
beloven? Kun je zeggen: uw gegevens zijn veilig bij mij, die komen nooit op straat? Kun je zeggen:
de overheid gaat die gegevens nergens anders opslaan, bewaren of gebruiken? En als je zoiets zegt
als coffeeshophouder, waar baseer je dat dan op?'
Beckers is betrokken bij meerdere rechtszaken om de B (Besloten club) en I (Ingezetenen) criteria
van tafel te krijgen. De cruciale wetsartikelen in die procedures: artikel 1 van de Grondwet, dat
discriminatie verbiedt, en artikel 8, dat vrijheid van vereniging garandeert. In het interview licht
Beckers een aantal overtuigende argumenten toe. Zo acht hij de kans klein dat een vonnis dat
specifiek de uitzonderlijke Maastrichtse situatie betreft, mag gelden voor heel Nederland. Het is
evenzeer de vraag of de overheid cannabisconsumenten kan dwingen lid te worden van een
coffeeshop. Doel van die vereniging is immers een nog altijd illegale activiteit: het kopen en
opzettelijk voorhanden hebben van cannabis.
Het hele interview, gefilmd tijdens Het Beleg van Woudrichem op 26 juli 2012, is te zien op
tinyurl.com/wietpasbeckers en de website van het VOC: www.voc-nederland.org.
Een volledig transcript treft u als bijlage aan.
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