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Het
‘hoofdlijnendebat
drugsbeleid’ is inmiddels
drie keer uitgesteld; oorspronkelijk zou het op 17
november vorig jaar plaatsvinden. Na het debat moet
er nog een drugsnota komen van het kabinet, die
dan weer besproken gaat
worden in de Tweede Kamer. En omdat in het regeerakkoord is vastgelegd
dat er deze kabinetsperiode geen experimenten
zullen komen met het cannabisbeleid, zou het maar
zo kunnen dat het hele onderwerp
doorgeschoven
wordt tot na de landelijke
verkiezingen.
Zeker
als
ook Balkenendes vierde
kabinet de eindstreep niet
haalt, wat met de dag waarschijnlijker wordt. In de
week van het drugsdebat
organiseert de VOC een
mailbombardement
aan
alle leden van de Tweede Kamer, met argumenten voor opheffing van het
cannabisverbod en een
protest tegen de repressieve koers van de kabinetten
Balkenende.

Komt er eigenlijk wel een drugsdebat in de Tweede Kamer? Of is het kabinet
gevallen als het eindelijk zover is? De VOC is er in elk geval klaar voor en
zal alle Kamerleden duidelijk maken dat vasthouden aan het cannabisverbod een politieke blunder is en opheffing een kans voor open doel.

(...) All in all it was a quite positive meeting, with her acknowledging the irony
that while the Dutch debate over coffeeshops is not entirely settled, but the
growing acceptance of cannabis in the
US, especially for ‘medical’ purposes,
does seem to be.’ Van Bolhuis bezocht
ook een aantal ‘dispensaries’ waar volwassen Amerikanen op vertoon van een
pasje cannabis kunnen kopen.

Klopjacht
De Kamervraag over het werkbezoek
luidt, in de woorden van VOC-er Joep
Oomen: ‘Is dit geen signaal dat het Nederlandse beleid niet alleen navolging
krijgt in het buitenland, maar zelfs voorbijgestreefd wordt door nota bene de
VS?’ De tweede Kamervraag gaat over
het prijskaartje dat aan het cannabisverbod hangt: wat kost de bestrijding van
cannabis de belastingbetaler? Volgens
Hans van Duijn, voormalig voorzitter van
de Nederlandse Politiebond en actief
binnen de VOC, gaat het om een bedrag
van zo’n anderhalf miljard euro. Opheffing van het cannabisverbod is niet alleen
een leuke opsteker voor de schatkist. De
markt voor cannabis is door de klopjacht
op kleine kwekers ernstig verhard: feitelijk betalen we jaarlijks anderhalf miljard
voor het uitbesteden van de cannabisteelt aan criminele organisaties. Ook in
die zin is opheffing van het cannabisverbod een schot voor open doel.

Wat is de VOC?
De Vereniging voor Opheffing
van het Cannabisverbod is een
landelijk samenwerkingsverband
van organisaties en personen die
op willen komen voor een einde
aan het cannabisverbod in Nederland. Alleen met verdere decriminalisering kunnen bestaande problemen effectief worden
bestreden. De VOC ontstond na
het eerste Cannabis Tribunaal in
Den Haag, in december 2008.
Sluit je aan op voc-nederland.org

van de benodigde fondsen om het tribunaal professioneel neer te zetten is
inmiddels binnen. Om de begroting sluitend te maken wordt de komende weken
serieus werk gemaakt van fondswerving,
zowel bij blowers als bij ondernemers uit
de cannabisbranche. Iets meer financiële
armslag is ook essentieel om van Cannabis Bevrijdingsdag (8 mei) een groot
evenement te maken. Hou www.voc-nederland.org in de gaten voor het laatste
nieuws...

Tribunaal 3 mei
Werkbezoek VS
Daarnaast probeert de VOC twee Kamervragen te laten stellen, door politici
die hun kop niet in het zand steken als
het om cannabis gaat. De eerste gaat
over het werkbezoek dat de Nederlandse ‘drugstsaar’ Annemiek van Bolhuis
in december aan de Verenigde Staten
bracht. Van Bolhuis voerde overleg met
haar Amerikaanse collega en sprak op
de Nederlandse ambassade in Washington met drie grote organisaties die pleiten voor decriminalisering van cannabis.
Onder hen Allen St. Pierre, directeur van
NORML, die een kort verslag van het gesprek aan VOC’er Freek Polak stuurde.
‘Dr. van Bolhuis was quite nice, she indicated a basic support for coffeeshops

Tijdens de politieke lobby van de VOC
gaan de voorbereidingen voor de tweede editie van het Cannabis Tribunaal
gewoon door. Het Tribunaal staat gepland voor maandag 3 mei in Dudok,
Den Haag, de plek waarvandaan NOVA
op vrijdag uitzendt. De centrale stelling
luidt: het cannabisverbod is schadelijk voor de Nederlandse samenleving.
Er worden drie zittingen gehouden: na
afloop doet een rechtbank uitspraak
over de kwaliteit van de gebruikte argumenten. Voor het slotdebat worden alle
drugswoorvoerders uit de Tweede Kamer uitgenodigd. De VOC probeert de
voorzitter van NORML of Drug Policy Alliance over te laten overkomen om een
inleidende speech te houden over de
ontwikkelingen in de VS. Een flink deel

Annemiek van Bolhuis, hoofd van de Nederlandse delegatie bij de VN
drugs-top in Wenen, 11-12 maart 2009.
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