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Uitspraak Hof doorbraak in cannabisbeleid
EINDHOVEN – Het Gerechtshof te Leeuwarden heeft donderdag j.l. een arrest gewezen dat -indien
het stand houdt in een eventuele cassatieprocedure- voor een belangrijke doorbraak kan zorgen in
het repressieve overheidsbeleid waarmee sinds enige jaren de paradox van de achterdeur in stand
wordt gehouden. Dat concludeert het VOC (Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod).
Het Hof moest in hoger beroep oordelen over een eerder vonnis van de rechtbank Leeuwarden waarbij
wietteler Doede de Jong uit Appelscha werd veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van
twee maanden en een taakstraf van honderd uur. Hij teelde immers wiet op grotere schaal dan de
gedoogde vijf planten voor privégebruik, en leverde die aan een gedoogde coffeeshop als vaste afnemer.
Het Gerechtshof heeft dit vonnis in hoger beroep nu vernietigd.
De verdachte werd weliswaar schuldig bevonden aan de ten laste gelegde feiten maar het Hof besloot
hem geen straf of maatregel op te leggen, omdat er van de voor strafwaardigheid vereiste
wederrechtelijkheid niet of in verminderde mate sprake was.
In zijn oordeel gaat het Hof uit van een groot aantal overwegingen die betrekking hebben op de
maatschappelijke ontwikkelingen in het cannabisdossier. Uit de juridische termen vertaald komt dat er
op neer dat de politieke meningsvorming weliswaar nog niet is uitgekristalliseerd, maar zich niettemin
duidelijk begeeft in de richting van een ander beleid waarbij regulering van de teelt het uitgangspunt
vormt. Het Hof gaat hierbij onder meer in op het Manifest Joint Regulation waarin zestig gemeenten, van
Amsterdam tot Maastricht, aandringen op regulering van de wietteelt en ook op het wetsontwerp dat op
initiatief van het vorige week -wegens leeftijd- afgetreden D66 Kamerlid Magda Berndsen.
In feite concludeert het Hof dat Doede de Jong door op een transparante en biologische wijze wiet te
telen zonder buitensporig winstoogmerk en uitsluitend aan een gedoogde coffeeshop te leveren, zich
daarbij op geen enkele manier in het criminele circuit begevend, wel strafbare feiten pleegde maar dat
dit niet strafwaardig was.
In dit arrest van het Hof Leeuwarden komt -zoals in eerdere uitspraken van lagere rechters- duidelijk
naar voren dat de overheid dient in te spelen op de gewijzigde maatschappelijke verhoudingen waarbij
het draagvlak voor een ander beleid de laatste jaren sterk is toegenomen. Voor de ruim 800.000
incidentele en regelmatige consumenten van cannabis betekent deze uitspraak dus een belangrijke
mijlpaal.
Het D66 wetsontwerp kan thans bij indiening rekenen op steun van 73 van de 150 zetels. Het VOC
spreekt de verwachting uit dat deze uitspraak er bij een toekomstig kabinetsformatie toe zal leiden dat
de deelnemende partijen niet meer om een forse stap in de richting van regulering heen zullen kunnen.
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