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S O C I A A L
J A A R V E R S L A G

Voor u ligt het Sociaal jaarverslag van de Vereniging Coffeeshops Eindhoven.
We hebben de belangrijkste gebeurtenissen op een rij gezet. Dit jaarverslag
geeft u een overzicht van alle activiteiten die door de VCE zijn verricht.

Het Jaarverslag is zowel in druk als online beschikbaar.JAARVERSLAG
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Wie zijn wij 

Wat is de Vereniging Coffeeshops Eindhoven?
De VCE (Vereniging Coffeeshops Eindhoven) is een belangenvereniging van exploitanten van
coffeeshops in de gemeente Eindhoven. In 1999 opgericht als VCB (Verenigde Coffeeshops
Brabant), heeft de vereniging in 2007 besloten om zich te richten op coffeeshops in
Eindhoven en omgeving. De VCE wordt geleid door een bestuur waarbij de leden invloed
hebben via regelmatige ledenvergaderingen. Ook zijn de leden welkom op alle
bestuursvergaderingen om hun mening of probleem kenbaar te maken.

Wat wil de VCE?
De VCE streeft naar decriminalisatie en normalisatie van cannabisgebruik. Duidelijk is dat
coffeeshops een belangrijke sociale en maatschappelijke functie hebben.
Bovendien zorgen zij voor een scheiding tussen hard- en softdrugs. Echter, het imago van
coffeeshops is voor verbetering vatbaar.
Door middel van het uitwisselen van informatie onderling, het instrueren van eigen
personeel en het geven van voorlichting aan klanten, wil de VCE bijdragen aan een
verstandig cannabisgebruik. Verder moeten uniforme huis-en gedragsregels voor
aangesloten leden bijdragen aan een positiever beeld.
Kortom, de VCE streeft naar een volwassen branche met verantwoording richting
consument en wetgever.

Wat doet de VCE?
Een belangrijke rol van de vereniging is die van belangenbehartiger. Soms namens
individuele leden, maar vaker namens alle Eindhovense coffeeshops. De VCE streeft dan
ook naar een actieve rol in de discussie over cannabisgebruik, -verkoop en -teelt.
Bijvoorbeeld door zitting te nemen in diverse overleg organen. Dit kan variëren van
gemeenteraadsleden tot winkeliersvereniging of van buurtbrigadier tot omwonenden.
Verder is de VCE aangesloten bij het LOC (Landelijk Overleg Coffeeshops) welke overleg
heeft met de desbetreffende Ministeries (Volksgezondheid, Binnenlandse zaken, Justitie en

Financiën) en bij PCN (Platform Cannabis ondernemingen Nederland).
Als eerste vereniging van coffeeshops in Nederland namen wij in 2008 de eerste stappen ons
via onze verenigingspostbus en de oproep op onze VCE flyer (oplage 60.000) open te stellen
voor klachten en hebben we een klachtenregeling voor zowel bewoners van de wijk als
bezoekers van de coffeeshop. Wij proberen onze collega’s in den lande te enthousiasmeren
ook dergelijke klachtenregeling in te voeren. 
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HET BESTUUR
Ons bestuur bestaat uit 6 personen (31-12-2017).
Voorzitter: Mw. L. Lankes
Secretaris: Dhr. M. Tagluk 
Penningmeester: Dhr. D. van Haaren
Woordvoerder: Dhr. A. Ackermans
Bestuurslid: Dhr. E. Demirci
Klachtencommissie: 
Voorzitter: Dhr. N. Ayal
Vicevoorzitter: Dhr. E. Demirci
Commissielid: Dhr. D. Bergman, freelance journalist en fotograaf 

Aantal meldingen klachten:
VCE heeft geen klachten ontvangen.
Leden administratie:
De ledenadministratie is in handen van Jeanny van Dongen.
Aantal leden per 31 december 2017: 8
Postadres:
Postbus 88, 5600 AB, Eindhoven
Meer informatie:
Tel: 040-2114300
e-mail: info@vce-eindhoven.nl
website: www.vce-eindhoven.nl

Klachten of suggesties kunt u indienen bij:
VCE, Postbus 88, 5600 AB, Eindhoven



Aangesloten leden bij het VCE hanteren uniforme huis- en gedragsregels.
Iedere bezoeker en medewerker dient zich binnen de coffeeshop te gedragen volgens de
regels van goed fatsoen. Daardoor blijft de coffeeshop gezellig en veilig voor iedereen die de
coffeeshop bezoekt. De onderstaande punten geven aan wat in ieder geval de grenzen van
goed fatsoen overschrijdt.
Verboden zijn in ieder geval:

1. Discriminerend en/of fascistisch gedrag ten aanzien van cultuur, ras of seksuele 
geaardheid.

2. Bedreigen of mishandelen van medewerkers of bezoekers.
3. Ongewenste intimiteiten en elke andere vorm van seksueel geweld.
4. Het dragen van wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen 

worden.
5. Handel en gebruik van harddrugs is verboden. Bezoekers kunnen verzocht worden

de inhoud van hun tassen en (broek)zakken te tonen. Bij weigering wordt ervan 
uitgegaan, dat de inhoud tegen één van de huisreglementen verstoot en dient de 
betrokken bezoeker in kwestie de zaak te verlaten.

6. Dronkenschap, of ander hinderlijk en aanstootgevend gedrag of het zich niet 
uiterlijk verzorgen volgens geldende normen en waarden c.q. zich profileren als 
zijnde zwervend.

7. De toegang voor personen beneden de 18 jaar. Bezoekers moeten op verzoek 
legitimatie kunnen tonen.

8. Eigendommen van de coffeeshop of van bezoekers te beschadigen, te vernielen of
ongevraagd mee te nemen.

9. Handel in goederen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie (van handel
in gestolen goederen wordt aangifte gedaan)

10. Alcohol drinken en dranken nuttigen welke niet door de coffeeshop zijn 
verstrekt. Consumptie is verplicht.

11. Fotograferen en filmen binnen de coffeeshop zonder uitdrukkelijke toestemming 
van de directie.

12. Zich met meerdere personen bevinden in één toilet en/of toiletten te gebruiken die
bedoeld zijn voor het andere geslacht.

13. Gok- en kaartspelen om geld.
14. Overtreding van het reglement uitlokken of aanzetten tot overtreding.
15. De coffeeshop maakt gebruik van camerabewaking. Personen die de coffeeshop 

betreden stemmen erin toe om opgenomen te worden. (Bij een misdrijf kunnen de
opnames als bewijsmateriaal gebruikt worden.)

16. Het management behoudt zich het recht voor om (te grote) groepen de toegang tot
de zaak te weigeren.

17. De directie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke 
eigendommen.

Het overtreden van de regels 1 t/m 8 leidt altijd tot verwijdering uit de coffeeshop. Bij regel
9 t/m 14 wordt de betrokkene gewaarschuwd, geeft deze geen gehoor dan volgt
verwijdering uit de coffeeshop. Deze duurt tenminste tot de eerste bijeenkomst van het
managementteam welk dan de uiteindelijke sanctie bepaalt. Als dat een lokaalverbod is,
wordt dit gemeld bij de politie. Overtreding van dit verbod leidt tot aangifte en uitzetting
door de politie en de bijbehorende gerechtelijke procedure. Van gepleegde strafbare feiten
binnen de coffeeshop wordt altijd aangifte gedaan.

Gedragsregels zijn ook van toepassing op de directe omgeving van de bij VCE aangesloten
coffeeshop.

1. Dubbel parkeren voor de zaak.
2. Tegen het verkeer in parkeren.
3. Lawaaioverlast in de vorm van muziek of ander luidruchtig gedrag.
4. Het blokkeren van het trottoir met rijwielen en scooters.
5. Elke andere vorm van hinderlijk gedrag.

Bij overtreding van deze gedragsregels kan de toegang tot de coffeeshop geweigerd
worden.
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VCE LEDEN
12 PUNTEN VOOR 
BONAFIDE 
COFFEESHOPS

1. Geen agressieve verkoop, geen verkoopbevorderende reclame.
2. Geen harddrugs (lijst 1), geen handel/heling.
3. Het trachten te voorkomen van onaanvaardbare overlast. Probeer goede contacten te 

onderhouden met je omgeving.
4. Geen verkoop aan minderjarigen.
5. Verkoop van reële gebruikershoeveelheden (regiovoorziening).
6. Op de cannabisgebruiker toegesneden drugsinformatie voor consument.
7. Warenkennis, kwaliteitsbeheersing, huisregels voor het waarborgen van een goede en

veilige sfeer.
8. Medewerking verlenen aan door de brancheorganisatie geformuleerde

vakbekwaamheidseisen.
9. Meewerken aan kwaliteitsonderzoek naar cannabisproducten.
10 Ingericht naar horeca-eisen, ingeschreven bij de KvK.
11 Lid van een cannabisorganisatie die bonafide coffeeshops vertegenwoordigt.
12 Streven naar regulering van de achter/tuindeur.
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DANKWOORD
In dit dankwoord willen wij uiteraard iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit Sociaal Jaarverslag.  
Een woord van dank ook aan de bestuursleden, die vaak op de achtergrond hun steentje bijdragen om de vereniging te vertegenwoordigen,   
de belangen te bewaken en te behartigen en deze ook organisatorisch en financieel draaiende te houden.

Een speciaal dankwoord gaat uit naar onze voorzitter Lisa voor haar stimulerende invloed en haar tomeloze inzet. 
Onze dank gaat verder uit naar Ylona, Jeanny van Dongen en Ger Gosen, voor de ondersteuning, lay-out en grafisch ontwerp en Derrick Bergman
(Gonzo Media) fotografie.
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Preventie en voorlichting is belangrijk, maar we zouden het graag
ook een over de andere 90% cannabisgebruikers willen hebben,
die geen problemen hebben met het gebruik ervan.
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VOORWOORD
De War on Drugs lijkt verloren, in steeds meer landen wordt een andere aanpak besproken.

In plaats om cannabisbeleid verder te liberaliseren heeft onze overheid de laatste decennia

alle pijlen op de cannabisteelt gezet. Door de prioriteitstelling zijn de prijzen voor cannabis

gestegen, die van harddrugs daarentegen daalden, het laatste genoot dan ook weinig

opsporingsprioriteit op de bolletjesslikkers na. Vermoedelijk door Brabantse Hennep

Taskforce zijn de zware crimi’s zich op chemische drugs gaan toeleggen, thans worden er de

laatste jaren steeds meer dumpingen van drugsafval en laboratoriums ontdekt. 

Het tij lijkt te keren. Nederland wil de wietteelt reguleren. Verschillende landen zoals bij

voorbeeld Uruguay en Canada hebben intussen stappen gezet om legalisering mogelijk te

maken, alsook verschillende federale staat van Amerika. De leden van de VCE hopen dat de

Nederlandse overheid soortgelijke stappen wil ondernemen richting legalisering van

cannabis. Dat het recht op roes alleen alcohol mag omvatten is niet meer van deze tijd, na

40 jaar gedoogbeleid weet de gemiddelde Nederlander dat na gebruik van cannabis niet de

pleuris uitbreekt en alcoholgebruik een veel groter maatschappelijk probleem is. Onze

vereniging zal zich blijven inspannen om regulering dan wel legalisering in goede banen te

geleiden. 

Wij hopen dat het stigmatiseren van cannabisgebruikers dan een einde kan nemen.

Problematisch cannabisgebruik heeft meestal met onderliggende psychische problemen te

maken, die behandelt moeten worden. Bij cannabis spreken we eerder over gewenning dan

over verslaving, het ook niet zo dat je steeds meer moet gebruiken om hetzelfde effect te

bereiken wat wel het geval is bij verslavende drug en barbituraten. Preventie en voorlichting

is belangrijk, maar we zouden het graag ook eens over de andere 90% cannabisgebruikers

willen hebben, die geen problemen hebben met het gebruik ervan, in aanloop op het

kabinetsbesluit een experiment te willen starten. 

Lisa Lankes (voorzitter VCE)
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INLEIDING
De Eindhovense coffeeshops worden in het hele land gezien als voorlopers op
kwaliteitscontrole. Doormiddel van een actieve houding naar de buurt en de gemeente toe
heeft de Vereniging Coffeeshops Eindhoven (VCE) zich geprofileerd als een serieuze partner.
Een van de redenen voor de inzet van de VCE is de onevenredige strafmatrix. Zo is de
handelsvoorraad van 500 gram allang niet meer toereikend. De regio heeft volgens
onderzoek behoefte aan meer dan dertig coffeeshops, echter zijn er op dit moment nog
maar twaalf operationele shops. Als men drie halve glazen in een glas giet, zal deze
overlopen. Graag zouden wij met de gemeente de strafmatrix willen bespreken, zodat het
voor alle stakeholders een werkbare situatie wordt. In het verleden hebben wij al vaker
gemeld dat de sancties in het gemeentelijke coffeeshopbeleid disproportioneel hoog zijn en
wij daardoor steeds meer in de problemen dreigen te raken. Coffeeshops houden zich
keurig aan de AHOJG(I)-criteria ’s, geen berispingen, waarschuwingen of sluitingen
daaromtrent, wat bestuurders niet weerhouden heeft de sancties voor coffeeshops verder
aan te scherpen. Kijken we wat in de nieuwsbladen te lezen valt over sluitingen van
coffeeshops, gaat het doorgaans om te ruime handelsvoorraad. Wij ervaren weinig begrip
van de zijde van bestuurders als wij onze problemen voorleggen. Gelukkig merken wij enige
kentering in opvattingen bij de strafrechters op en komt het steeds vaker tot een
veroordeling zonder strafoplegging. 
Coffeeshops zijn in de laatste 2 decennia met meer dan de helft verminderd, zo ook in
Eindhoven. Redelijkerwijs zou dan toch op zijn minst een verdubbeling van de voorraad van
de 500-gram regel, die ergens bungelt in de inleiding van het openbaar ministerie,
bespreekbaar moeten zijn. In aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen van 15
maart 2017, bespeuren wij in menig partijprogramma enige kentering ten aanzien van het
coffeeshopbeleid. Er is sprake van regulering. In geval er na de verkiezingen daadwerkelijk
regulering van cannabisteelt aan de orde is, zal een teler niet dagelijks 500 gram kunnen
telen, als een door de overheid ingestelde limiter. Er zal een teelperiode van 6 tot 12 weken
overbrugd en een misoogst ingecalculeerd moeten worden, dat vereist aanhouden van
voorraad tot de volgende oogst klaar is x 2. Hoe willen we in de toekomst ooit in kaart
brengen wat de daadwerkelijke behoefte is, van de hoeveelheid die geteeld zou moeten

worden, als we de benodigde handelsvoorraad van een coffeeshop verder ignoreren en niet
bespreekbaar willen maken?
De VCE heeft het vertrouwen weten op te bouwen een serieuze gesprekspartner voor de
gemeente en burgemeester te zijn, er is bij de gemeente de goede gewoonte ontstaan een
aanspreekpersoon voor de coffeeshopbranche aan te wijzen. Door ons niet bekende reden
of omstandigheden is, na het vertrek van de laatste contactpersoon, geen vervanger
aangewezen.   
Het eerste gesprek tussen de VCE, burgemeester Jorritsma en wethouder Richters
resulteerde in het verzoek van de burgemeester aan de VCE om een werkplan op te stellen,
waarin de knelpunten zijn opgenomen en die de communicatie tussen de VCE en de B&W
moet structuren. We hopen dat het werkplan een dynamisch karakter krijgt. 
De eerste generatie coffeeshopondernemers begint op leeftijd te geraken. Onder huidig
beleid mag de coffeeshop aan eerstegraads familieleden worden overgedragen, echter
sommige ondernemers hebben geen eerstegraads familieleden die in aanmerking zouden
kunnen komen om het bedrijf over te nemen. Het zou betekenen dat de coffeeshop moet
sluiten en de vergunning zou komen te vervallen. Wij zijn van mening indien de ondernemer
een geschikte overnamekandidaat heeft gevonden, een bedrijfsoverdracht mogelijk zou
moeten zijn. Teneinde resulteert een bedrijfsoverdracht altijd in een nieuwe
vergunningaanvraag en heeft de gemeente ook na een transparante voorbespreking de
mogelijkheid de vergunning niet uit te rijken als de burgemeester aanleiding ziet de
vergunning te weigeren op grond van het advies van de Bibob-ambtenaar. Een openbare
uitschrijving bezorgt de gemeente op het algemeen veel werk in zake
informatieverstrekking, gevolgd door vragen die beantwoord moeten worden en om de
uiteindelijke aanvragen in behandeling te nemen. De gemeente Helmond heeft hierin
ruimschoots ervaring opgedaan. 
Het omzetten van een eenmanszaak naar een besloten vennootschap verlangt het opnieuw
opzetten van een onderneming. Omdat er door het uitsterfbeleid het aantal coffeeshops op
het getal 13 is vastgesteld, mogen er geen nieuwe coffeeshops bij komen en wordt de
nieuwe vergunning o.a. om die reden geweigerd. Een ordelijke bedrijfsoverdracht op
dochter en/of zoon en daarmee gepaard gaande omzetting van een eenmanszaak naar een
besloten vennootschap zoals geadviseerd door de accountants, blijkt daarom niet mogelijk
te zijn en wordt alsnog bedrijfsoverdracht gefrustreerd binnen familieleden de
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eigendomsverhoudingen en zeggenschap naar behoren te regelen. Leden van de VCE willen
hun bedrijven ordelijk kunnen overdragen aan een volgende generatie ondernemers
volgens algemeen geldend recht voor Nederlandse ondernemingen.  
Indien een horecabedrijf een nieuwe leidinggevende aan de vergunning wil toevoegen, het
gaat dan meestal om een floormanager, is er een voor de natte- horeca gemakkelijke
procedure via de website van de gemeente een leidinggevende toe te voegen. Een
coffeeshopondernemer moet hiervoor telkens een geheel nieuwe vergunning aanvragen,
dit maakt het aanstellen van een floormanager of toezichthouder een langdurig traject,
zulks omdat doorgaans een bibob-onderzoek volgt voor zo’n 8 a 12 maanden, een periode
waarin de coffeeshop ook geen nieuwe leidinggevende kan toevoegen of nog erger, de
nieuwe floormanager, waarvoor al de moeite moet worden gedaan, na afgifte van de
vergunning niet meer in de coffeeshop werkt. Komt er een langdurig ziekte- of een
sterfgeval erbij, ontstaat de situatie dat er maandenlang nieuwe floormanagers werken,
maar niet aangemeld kunnen worden bij de afdeling vergunningen als leidinggevenden. Dit
is pas weer mogelijk als de nieuwe vergunning binnen is, gevolgd door wederom een
nieuwe vergunningaanvraag. 
VCE- leden voelen zich ernstig belemmerd in de alledaagse bedrijfsvoering en willen graag
behandeld worden als de reguliere horeca en tegen en soortgelijk tarief leidinggevende

kunnen toevoegen aan de bestaande vergunning. Omdat de vergunning al om de 5 jaar
vernieuwd moet worden, zien de VCE geen reden om de uitzondering, dat coffeeshops bij
elke nieuwe toevoeging van een leidinggevende een geheel nieuwe vergunning moeten
aanvragen, voort te zetten. 
Onze leden onderscheiden zich van andere coffeeshops door lid te zijn van een lokale
vereniging van coffeeshopondernemers en actief te zijn in positief maatschappelijk
ondernemen, hetgeen van ons allen extra (vrijwillige) inspanningen vraagt. We zijn een
voorbeeld voor velen in onze branche. De gemeente Haarlem beschikt o.a. over een
coffeeshopkeurmerk, wij willen hierbij opmerken dat onze leden nog lang vóór de invoering
van het Haarlems keurmerk volgens gezamenlijke standaards werken, en proberen deze
steeds te verbeteren, aangepast op nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Echter worden wij
in Eindhoven niet beloond met een halvering van de sancties zoals in Haarlem voor goed
ondernemerschap. Wij hopen de burgemeester te kunnen overtuigen dat de bij ons
aangesloten leden het waard zijn om minder hard gestraft te worden. Door goed
ondernemerschap en extra inspanningen te belonen, zou het ook bij andere coffeeshops tot
verbetering en zekere standaarden kunnen komen. Aan het coffeeshopbeleid behoeft
slechts een enkele wijziging te worden toegevoegd, namelijk dat lidmaatschap bij een
(lokale) vereniging verplicht is. 
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Trainingsportaal medewerkers. 

Deskundigheid bevorderen met e-learning
Om bezoekers goede   voorlichting te kunnen geven is het belangrijk dat
coffeeshopmedewerkers over voldoende vakkennis beschikken. De Vereniging Coffeeshops
Eindhoven wil bereiken dat cannabisconsumenten zo verstandig mogelijk hun cannabis
consumeren. Met de juiste instelling en informatie kan de coffeeshopmedewerker deze
daarbij helpen en van informatie voorzien, zodat de kans op het ontstaan van problemen zo
klein mogelijk wordt gehouden. Begin 2015 heeft de Vereniging Coffeeshop Eindhoven
besloten een handboek samen te stellen en in 2016 uit te brengen. Het handboek behandelt
alle relevante onderwerpen die te maken hebben met het werken in een coffeeshop, met als
doel een uniforme informatie en kennisverstrekking aan medewerkers van bij de VCE
aangesloten coffeeshops. Tijdens de inwerkperiode worden nieuwe medewerkers op hun
kennis getoetst. Het streven is om de informatie toegankelijk te maken voor alle
coffeeshopmedewerkers doormiddel van hedendaagse en moderne scholingsvormen. In
2016 zijn we een vervolgproject opgestart met het ontwikkelen van een website (e-learning)
die de deskundigheid van onze medewerkers moet bevorderen.
Al vanaf 2008 hebben de VCE-leden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld een
gemeenschappelijk huisreglement, het voorhanden hebben van (drugs) voorlichting en
huis, - en (in)werkregels voor coffeeshopmedewerkers. Bijvoorbeeld geen
harddrugsgebruik, geen verkoop aan verwarde mensen (doorverwijzing Novadic-Kentron).
Over onze aanpak zijn we wel eens eerder gecomplimenteerd door Novadic-Kentron en zijn
de lijnen kort als het nodig is. 
We hebben veel werk in dit project gestoken om tot een relevant en op een

coffeeshopmedewerker toegesneden informatiemateriaal te komen, ook onze
medewerkers hebben nuttige bijdragen geleverd. Hoe moet zo’n website eruitzien? Hoe
moet het werken? Wat is de juiste wijze om informatie goed over te brengen, etc. Wat
begonnen is met een inwerkprotocol mondde uit in een – door de website - dynamisch
informatiepakket dat nieuwe werknemers binnen de kortste tijd in zich op kunnen nemen.
Alleen ondernemers hebben via een inlogcode toegang tot de website (niet openbaar) en
hebben daarmee de mogelijkheid een nieuw personeelslid aan te melden. De nieuwe
werknemer ontvangt dan een e-mail met de uitnodiging om deel te nemen aan het
programma. 
Wij zien in dit digitale systeem meerdere voordelen, o.a. komen we zo tot een uniforme
deskundigheid onder de werknemers en beschikt een werknemer snel over in onze ogen
relevante informatie. Er kunnen ook veranderingen of nieuwe (wetenschappelijke)
inzichten sneller verwerkt worden, waarmee de informatiestoom dynamisch blijft. Er is
weinig verloop onder het coffeeshoppersoneel, de optie een mondelinge cursus te
ontwikkelen had praktische bezwaren. Met om en nabij 573 coffeeshops in Nederland, zal
nadat iedereen is opgeleid, nog maar zelden of in een zeer lage frequentie een cursus met
genoeg deelnemers plaatsvinden, met het gevolg dat nieuwe werknemers pas laat toegang
tot nuttige informatie kunnen krijgen. Dat zou in Eindhoven nog veel moeilijker te
organiseren zijn, met slechts 13 coffeeshops hoogstens 1 keer per jaar met een handvol
deelnemers. Het gaat niet over hogere wetenschappen om coffeeshopmedewerker te
kunnen worden, maar het is wel goed dat je over relevante informatie beschikt alvorens je
aan dit werk begint. 
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De nieuwe coffeeshopmedewerker gaat tijdens de inwerkperiode aan de slag met het
trainingsportaal. Tijdens de inwerkperiode wordt getoetst of men de basiskennis hieruit
beheerst.

Het trainingsportaal (e-learning) bestaat uit vier delen. In deel 1 wordt de algemene kennis
behandelt, maar niet getoetst. De algemene kennis bestaat onder andere uit inleidende
informatie over de coffeeshop. Tevens wordt hier een stuk van de geschiedenis omtrent
coffeeshops en het drugsbeleid behandelt, en is er een algemene uitleg over medicinale
cannabis.  
Deel 2 richt zich op wet- en regelgeving, waaronder het gedoogbeleid, de AHOJGI-criteria en
cannabis en de wegenverkeerswet. In dit deel wordt ook de productinformatie en de
werking van cannabis besproken.  Bij productinformatie kan worden gedacht aan de plant
zelf, de productie, de consumptie, maar ook de aandachtspunten bij het gebruik van
cannabis. Over de werking van cannabis wordt gesproken over de werkzame bestanddelen,
de werking op de hersenen, de effecten van cannabis (korte- en lange termijn), psychoses
en blowen op jonge leeftijd. 
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Het derde deel van het Trainingsportaal richt zich op voorlichting en veiligheid. Hier worden
tips bij cannabisincidenten gegeven, gezondheidstips, blowen zonder tabak etc. besproken
en tevens tips voor verstandig gebruik. 
Het laatste en vierde deel gaat over het intern beleid en betreft de veiligheid en
dienstverlening. Hoe te handelen bij de overtreding van huisregels, ruzies. Maar ook hoe te
handelen bij brand of een ongeval. Ook wordt er aandacht besteed aan klantvriendelijkheid
en klachtenafhandeling en natuurlijk ook aan hygiëne. 

Ervaringen over het trainingsportaal van coffeeshopmedewerkers:
•  “Het niveau is niet te hoog gegrepen, maar sluit goed aan bij de begrijpelijkheid van de 
   tekst” 
•  “Alle nieuwe informatie is prettig” •“Het is een goede basis om mee te starten, en blijft 
   handig om vergeten informatie op te rakelen” 

Een uniforme branche gerelateerde lesinhoud is van zeker belang. In de opbouw van het
trainingsportaal heeft er een gedachtewisseling plaatsgevonden met Stichting Cannabis
Vakbekwaamheid Cannabisketen (SVCK) en is daar een begin mee gemaakt. De training
cannabisverkoper van SVCK is in 2015 opgenomen op de website loketgezondleven.nl van
het Ministerie van Volksgezondheid. 
Collega’s in Breda hebben belangstelling getoond en de landelijke bond Platform
Cannabisondernemingen Nederland (PCN) heeft toegezegd het trainingsportaal e-learning)
aan haar leden aan te willen bieden.  



Samenwerking Cannabis Connect
Op 22 februari 2017 kwamen voor het eerst in de geschiedenis meer dan 200
cannabisondernemers bij elkaar op de eerste Cannabis Connect Ondernemersdag. De
bijeenkomst was uitsluitend toegankelijk voor cannabisondernemers.
Het Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN), de Bond van Cannabisdetaillisten
(BCD) en Epicurus Foundation hebben in overleg besloten om samen te werken in zake de
regulering achterdeur van de coffeeshops of andere gemeenschappelijke belangen. 
De samenwerking heeft de naam Cannabis Connect gekregen.  Er werd een roadtrip
gemaakt door heel Nederland om coffeeshops te bereiken en er werden meerdere
ondernemersdagen georganiseerd om de opvattingen van de coffeeshopondernemers
bijeen te brengen. 
De PCN, BCD  en Epicurus vertegenwoordigen zo’n 140 coffeeshops, 1/3 van de Nederlandse
coffeeshops.

De toekomst van het cannabisbeleid!
‘Deelname VCE Podiumdiscussie met parlementsleden’
(3 maart 2017)

In de afgelopen jaren ondertekenden 61 burgemeesters het manifest Joint-Regulation. De
regering verbiedt de gemeentes echter om te experimenteren. Enkele bezorgde burgers
vroegen zich af hoe regulering van cannabis er in de praktijk uit zou moeten zien.
Deze burgers verenigden zich in de Regulator werkgroep en kwamen met een korte zelftest
op reguleren.com – die mensen inzicht geeft in hun eigen kijk op de verschillende
‘reguleermodellen’. Mag het soft, of moeten de nieuwe regels streng worden?
Het onderzoek heeft inmiddels ruim 4300 respondenten en opvallende resultaten
opgeleverd. Onder de bezielende leiding van ‘Hokjesman’ Michael Schaap worden de
resultaten deze avond gepresenteerd en met alle betrokken experts besproken. Een avond

voor iedereen die wil meedenken over de toekomst van het drugsbeleid in Nederland.
Het programma:

•   Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) geeft uitleg over haar wetsvoorstel ‘Gesloten 
        Coffeeshopketen’

• Journalist Thijs Roes (De Correspondent) laat zien hoe de rest van de wereld op dit 
        moment cannabis reguleert, en welke discussiepunten daarbij naar boven zijn 
        gekomen.

•   Onderzoeker Tom Blickman (Transnational Institute) vertelt hoe TNI o.a. Jamaica en 
        Uruguay heeft geadviseerd in het opzetten van een gereguleerd systeem, en hoe 
        Nederland een fair trade hasjhandel met Marokko juridisch zou kunnen regelen.

•   Nederland’s bekendste wietkweker Doede de Jong presenteert een gesproken column.

Een debat met Vera Bergkamp, Kamerlid Michiel van Nispen (SP), Maurice Veldman (VVS
Advocaten), Lisa Lankes (voorzitter Vereniging Coffeeshops Eindhoven).

Bron: Derrick Bergman stichting VOC
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Niets dan lof op afscheidsreceptie van
Rob van Gijzel in Klokgebouw
Tijdens de drukbezochte afscheidsreceptie van burgemeester Rob van Gijzel in het

Klokgebouw in Eindhoven telkens weer hetzelfde compliment: "Hij heeft Eindhoven op de

kaart gezet." 

Na ruim acht jaar stopt Rob van Gijzel als burgemeester van Eindhoven en daarmee ook
als voorzitter van de stichting Brainport. 
Tijdens de bijeenkomst in het Klokgebouw komt Brainport, met Eindhoven als hart van de
regio, in het spotlicht te staan. Alles komt aan bod, van cultuur, technologie, sport tot
economie. Inclusief de maatschappelijke betrokkenheid die de inwoners van Brainport aan
de dag leggen om van hun regio een aantrekkelijk werk- en leefomgeving te maken.
Iedereen is welkom om die bijeenkomst mee te maken. Als lid van een maatschappelijke
organisatie of vereniging of als een individuele inwoner of ondernemer. Vlak voor zijn
afscheid publiceerde Rob van Gijzel nog het boek ‘De Stad die de Toekomst maakt, het
Eindhoven van Rob van Gijzel’. In het boek, geschreven door journalist Hans Horsten, komen
gedachtegoed en ervaring samen van Rob van Gijzel, die hij ontwikkelde tijdens acht jaar
burgemeesterschap van Eindhoven en als voorzitter van de stichting Brainport.

Sociale top
Op 23 januari 2017 vond de Sociale Top in Eindhoven plaats. Op meer dan 50 locaties in en
om de stad gingen zevenhonderd denkers aan de slag om aan de hand van stellingen,
oplossingen te bedenken op het gebied van onderwijs, wonen, werk, sport, cultuur,
veiligheid en integratie. Ook de Vereniging Coffeeshops Eindhoven nam hier aan deel, als
een van de 50 locaties. Tijdens de Sociale Top, georganiseerd op initiatief van de
Rijksoverheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), is in twee verschillende
groepen gediscussieerd over het volgende dilemma:

“Het beleid dwingt bestaande coffeeshops tot schaalvergroting, terwijl kleinschaligheid
nodig is voor de gewenste preventie en verantwoord gebruik.”

De Vereniging Coffeeshops Eindhoven streeft naar ‘Harm Reduction’. Voorlichting is nodig
zodat de gebruiker betere afwegingen kan maken op grond van informatie. Zo zijn er onder
andere voorlichtingsfolders te vinden en wordt personeel middels een speciaal
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Dick van Haaren overhandigd Rob van Gijzel het VCE Jaarverslag



trainingsportaal opgeleid om betere voorlichting aan de gebruiker te kunnen geven. 

Echter, de burgemeester bepaalt onder andere hoeveel coffeeshops een gemeente mag

hebben en door tal van regels wordt normale bedrijfsvoering belemmerd. Bijvoorbeeld: de

coffeeshops zijn meer dan gehalveerd, waardoor het bij de resterende coffeeshops steeds

drukker wordt, er is dan minder tijd voor voorlichting en een praatje met de bezoeker. Ook

verhuizen en/of uitbreiden is niet mogelijk. Ze pleiten al lang dat raadscommissies die gaan

over de volksgezondheid zich willen mengen in de discussie over beleid als het om

coffeeshops gaat. 

Tijdens de Sociale Top is men over dit onderwerp in discussie gegaan en werd er gekeken

naar eventuele oplossingen. Er is gekeken of er een creatieve oplossing gevonden kon

worden om het beleid te volgen, en toch op een gewenste manier een coffeeshop te kunnen

runnen, zodat het geen afhaalloket gaat worden. Wie en wat er daarvoor nodig zijn en of er

manieren te bedenken zijn om het beleid op gemeentelijk niveau aan te kunnen passen. Uit

de discussies is onder andere de suggestie gekomen om werkgroepen van

belanghebbenden en deskundigen in te stellen om op die manier een beter beleid te

kunnen implementeren. 

17

Harm Reduction vormt sinds jaar en dag een integraal onderdeel in het Nederlandse
drugsbeleid. Er wordt in de Nederlandse aanpak van drugsproblematiek een grote
nadruk gelegd op de bescherming van de volksgezondheid, waar onder andere de
aandacht voor de beheersing van de gezondheidsschade door drugsgebruik uit
voortvloeit. De belangrijkste peilers van het Harm Reduction-beleid in Nederland
bestaan uit opiaatonderhoudsprogramma’s, laagdrempelige voorzieningen (zoals
gebruiksruimten) en interventies gericht op de preventie van infectieziekten, en zijn
gericht op de problematische harddrugs- en alcoholgebruikers



Sluiting coffeeshop De Apotheker Ons bereikte het nieuws dat burgemeester Jorritsma het voornemen heeft om coffeeshop
de Apotheker voor een periode van twaalf maanden te willen sluiten, vanwege een
overtreding van de 500-gram regel.
Twaalf maanden sluiting betekent verlies van de horeca exploitatievergunning met
verstrekkende gevolgen. Enige jaren geleden hield ons coffeeshopbeleid de term - twaalf
maanden minus 1 dag, hetgeen behoud van de vergunning betekende – in, dat is later
veranderd in de volle twaalf maanden. Wij hebben de burgemeester verzocht om een
heroverweging aangaande de sluiting, zodat tenminste behoud van de vergunning mogelijk
is om de volgende redenen. 
Bij het verlies van een vergunning ontstaan grote gevolgen voor de bedrijfsvoering en
daarmee ontstaan ook grote, structurele financiële consequenties. De bank zegt onder
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De politie trof de voorraad hasj en wiet aan op 13 december 2016, waarna de
burgemeester van Nuenen de woning liet sluiten en de huur opzegde. Met het besluit
van de Eindhovense burgemeester om ook de coffeeshop een jaar te sluiten, is er
feitelijk sprake van twee keer straffen voor hetzelfde delict, iets dat in ons land niet is
toegestaan.
Belangrijker is het feit dat hier een nieuwe grens wordt overschreden: tot nu toe ging
het in zaken over de voorraad van coffeeshops altijd om stashes in, boven of vlakbij de
coffeeshop. In dit geval lag de stash op ruim tien kilometer afstand van de coffeeshop
en ook nog eens in een andere gemeente.
De hele kwestie laat opnieuw pijnlijk duidelijk zien hoe hard reële regulering nodig is,
of anders gezegd: wat een puinhoop het coffeeshopbeleid op dit moment is. Dat is niet
de schuld van de coffeeshopondernemers, van de consumenten of van de
cannabisplant, dat is de schuld van de politiek. Als het burgemeester Jorritsma ernst is
met de openbare orde en veiligheid in zijn stad, dan moet hij zijn besluit heroverwegen.
Sluiting van De Apotheker lost geen enkel probleem op, maar veroorzaakt juist meer
problemen.

Bron: Derrick Bergman, voorzitter stichting VOC



andere meteen de lopende rekeningen op. Kosten zoals salaris, huur, gas, water, elektra etc.
betalen geeft dan problemen en voor een heropening van de rekening kom je niet in
aanmerking om bekende redenen. Ook verzekeringen zeggen de polissen op en wederom
blijkt het moeilijk om een verzekering af te sluiten.
Wij vragen ons af of de openbare orde daadwerkelijk gediend is als de Apotheker nu
gesloten wordt omdat  de situatie op het Sratumseind anders is dan elders in de stad. Onder
andere is de handhaving van het I-criterium opgeschort, mogelijkerwijs gaan de
straatdealers zich in de nabijheid van de gesloten coffeeshop opnieuw manifesteren. Wij
hebben in het verleden vaker op het tekort aan coffeeshops gewezen. Onder de leiding van
de toenmalige burgemeester Kortmann, van de gemeente Best, besteedde een bestuurlijke
werkgroep in 2011 hieraan aandacht. De uitkomst was dat zo’n 28 coffeeshops voor deze
regio noodzakelijk zijn. Wij hebben veel inspanningen geleverd, door onder andere

raadsleden uit de regio meerdere keren uit te nodigen voor een
rondleiding in onze coffeeshops, met aansluitende gesprekken.
Er zijn helaas geen coffeeshops bijgekomen en is het toch al
schaarse aantal coffeeshops door voormalige burgemeester Van
Gijzel met noch eens 2 verminderd. 

GROTE VRAAG IS NU: 
WAT DOET BURGEMEESTER
JOHN JORRITSMA? 19

Goed coffeeshopnieuws uit Eindhoven: De Bakkerij en coffeeshop De Apotheker, is
volledig vrijgesproken. De rechtbank oordeelde dat de politie haar boekje ver te buiten is
gegaan bij de huiszoeking die hen naar de voorraad van dit Eindhovense instituut leidde.
21-08-2018



Op woensdag 15 maart hebben van de
12.893.466 kiesgerechtigden 10.563.456
personen hun stem uitgebracht voor de
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer.
Het opkomstpercentage van deze verkiezing
(81,9%) was daarmee het hoogst sinds de Tweede Kamerverkiezing van 1986 (85,82%)..
Dertien partijen hebben genoeg stemmen behaald om een zetel te bemachtigen in de
Tweede Kamer. Dit is het hoogste aantal partijen sinds 1972 (bron: kiesraad.nl).
De bij de Vereniging Coffeeshops Eindhoven aangesloten coffeeshops doen bij alle
verkiezingen aan opkomstbevordering. ‘Ga stemmen’ is het motto. Van medewerkers wordt
verwacht dat er actief flyers en filtertips worden uitgedeeld aan de coffeeshopbezoeker in
de dagen voor en tijdens de verkiezingen en tevens speciaal bedrukte T-shirts en buttons
worden gedragen. 
Tijdens de verkiezingen van 15 maart 2017 is ook meer aandacht besteed om jongeren naar
het stembureau te krijgen. De coffeeshop bevordert de gang naar de stembus, maar zal
nooit zeggen op welke partij gestemd dient te worden. Het streven is om bewustwording te
creëren om de cannabisconsument het belang van stemmen in te laten zien. Hoe meer
mensen gaan stemmen, hoe beter de afspiegeling voor onze democratie. 

“Onderzoek heeft aangetoond dat de kans groot is dat mensen ook op latere leeftijd naar de
stembus blijven gaan als ze daarmee beginnen zodra ze kiesgerechtigd zijn.

Volgens het CBS heeft 1 op de 3 jongeren interesse in politiek. Hoe ouder, hoe meer
politieke interesse, “De politieke interesse neemt toe met het vorderen van de leeftijd: van

38 procent onder 15- tot 25 jarigen tot
achtereenvolgens 58 en 57 procent onder 55-
tot 65-jarigen en 65- tot 75-jarigen, waarna de
interesse afneemt tot 52 procent onder de 75-
plussers.”

De Cannabis Kieswijzer werkt met de slogans: Laat je stem niet in rook opgaan, Stem
Bewust, Ga Stemmen! Stem cannabisvriendelijk. Laat je stem niet verdampen! 
De website www.canabis-kieswijzer.nl vervulde een centrale rol in de
opkomstbevorderingsacties van coffeeshopbedrijven en –ondernemersverenigingen: op
posters, flyers, folders, filtertipboekjes, jointdoosjes (etc.) en op hun websites werd de
cannabis-kieswijzer genoemd. 
De stichting SMC heeft ten doel informatie voor het algemeen publiek te verzamelen, te
analyseren en het ontsluiten van (wetenschappelijke) informatie op het gebied van het

gevoerde of voorgenomen lokale, regionale, nationale en/ of internationale beleid ten
aanzien van legale en illegale drugs, waaronder met name cannabis (hasj en wiet). 
Stichting SMC tracht daarnaast de volksgezondheid te bevorderen door het nastreven van
decriminalisering van zowel cannabisgebruik als kleinhandel in cannabis en het bevorderen
van de normalisatie van de (thuis-)kweek van cannabis. 
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Kiezers bepaalden zo welke 150 Nederlanders namens hen vier jaar lang
volksvertegenwoordiger mogen zijn. 28 partijen deden mee aan de verkiezingen.

Op 4 juli 2014 is de Stichting Maatschappij en Cannabis (SMC) opgericht. De website
www.cannabis-kieswijzer.nl is een onderdeel van deze stichting. 

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017
'Ga stemmen, maak gebruik van uw democratisch recht! 



2e kamer verkiezingen 2017Ga stemmen!Woensdag 15 maart 2017
Laat je stem niet in rook opgaan!

 
Stem bewust!

w w w.cannabis-k ieswi  jzer.n l

Deze flyer wordt u aangeboden door de VCE. Kijk

Er is maar één manier om wat te veranderen: 

ga stemmen!'
Hooguit 3 % van de Nederlanders is lid van een politieke partij en zodoende wil meer dan
97% van de kiezers kennelijk geen enkele invloed uitoefenen op de door de partij
opgestelde verkiezingsprogramma's, kandidatenlijsten en rangordeningen daarin.
Miljoenen willen immers geen lid van een politieke partij worden, zien af van beweging,
inspraak, tegenspraak en medebeslissingsmogelijkheden. 
En dan kan het klagen een aanvang nemen, waarom zijn we niet geraadpleegd, waarom is
er geen ruimte voor door ons voorgestelde veranderingen?  De kloof tussen 'ons' en 'de
politiek' blijft op die manier onoverbrugbaar, het ravijn valt zo niet te dichten. 
Dan opereren kranten, radio en tv-nieuwsuitzendingen, actualiteitenrubrieken, makers van
specials, reportages enzovoorts met hapklare opinies en sensatie doorspekte informatie
voor de burger met weinig nuance en diepgang. 
Dan treffen we ook de lobbyisten, die eigenlijk ingehuurd worden om de stelling, het
standpunt alsnog bij de partij(en) ingang te doen vinden, ongeacht de mening van de leden
of het bestuur van die partij(en). 
Opgelet! Wat betreft de kiezers, zijn er nationale peilingen, representatieve panels,
vergelijkingen enzovoorts. Daaruit blijkt dan dat er weer veel zwevende kiezers zijn, die
kunnen neerkomen op, hetzij de te verwachten historische nederlaag van de partij, hetzij de
plotseling opduikende grootste overwinning ooit.  
Tenslotte vormt het verkiezingsuitslag de enig juiste uitslag en zitten we met het

onwrikbaar punt dat we
pas over vier jaar echt weer
heel eventjes kunnen laten
merken wat we er concreet
van vinden. 
De meeste mensen sterven
en zijn niet gelukkig. Het is
de moeite waard de

veranderingen nog tijdens ons leven te ervaren, het is de moeite waard thans nog gelukkig
te worden en zodoende van een goed leven in een goed land te genieten. 

Koos Zwart, † 19 mei 2014
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2e kamer verkiezingen 2017

Ga stemmen!
Woensdag 15 maart 2017
Laat je stem niet in rook opgaan!

 

Stem bewust!

w w w.cannabis-k ieswi  jzer.n l

Deze flyer wordt u aangeboden door de VCE.   Kijk voor meer informatie op: www.vce-eindhoven.nl



Vroeger was Nederland een “Gidslan
worden we aan alle kanten voorbij geINDIAN22

Vroeger was Nederland een “Gidsland” , maar nu
worden we aan alle kanten voorbij gehold.
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Kennismakingsgesprek VCE, burgemeester Jorritsma

en wethouder Richters

Op 27 maart 2017 heeft het kennismakingsgesprek

plaatsgevonden. Het eerste gespreksonderwerp ging over de

huidige situatie van coffeeshops in Eindhoven. Er is onder andere

gesproken over het uitsterfbeleid, de strafmatrix waar coffeeshops

mee te maken kunnen krijgen, de horecaexploitatievergunning,

de Wet Bibob, en de wijze van het controleren van ID-kaarten van

coffeeshop bezoekers.

Vervolgens is er gesproken over de “3 petten” van de Burgemeester. Het ging hier

voornamelijk om de toepassing van de Wet Damocles. Burgemeesters bepalen de

sanctiematrix, sturen de politie op de overtreder af en spreken vervolgens de veroordeling

uit op hun eentje, wat met de Trias Politicas van de democratie weinig van doen heeft. De

rankinglist van schadelijke drugs is aangehaald. Ook is er gesproken over de bijdrage die de

VCE levert op het gebied van voorlichting en volksgezondheid.   Dit gebeurt onder andere

door middel van drugsvoorlichting te verschaffen, deskundigheidsbevordering van de

coffeeshopmedewerker, en campagnes om de cannabis consument te attenderen op de

gevaren van rijden onder invloed. 

We misten in het verleden een geluid vanuit de gezondheidszorg als het over

coffeeshopbeleid ging en wij van onze vereniging doen al vele jaren aan drugsvoorlichting

en dan niet alleen over cannabis, maar zijn blij dat coffeeshopbeleid nu wel terug te vinden

is in de portefeuille van de wethouder zorg en welzijn. De leden over alle drugs. 

Burgemeester Jorritsma en wethouder Richters hebben een werkbezoek toegezegd, naast

frequenter ambtelijk overleg. Coffeeshopondernemers zouden knelpunten bespreekbaar

mogen maken.
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Wet Damocles
De Wet Damocles is een Nederlands juridisch instrument om op te treden tegen een
coffeeshop die de voorwaarden overtreedt of de handel in drugs vanuit andere lokalen
zoals cafés en winkels, maar ook woningen.
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Een vergelijking van de schadelijkheid van drugs Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) rapport 430001001/2009 Auteurs: J.G.C. van
Amsterdam, A. Opperhuizen, M.W.J. Koeter, L.A.G.J.M. van Aerts en W. van den Brink Bron: www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/340001001.html  

Totale schade: Maatschappelijk: Individueel: 
01 Crack 5,04 2,41 2,63
02 Heroïne 4,83 2,3 2,53 
03 Alcohol 4,52 2,36 2,16 
04 Tabak 4,47 2,27 2,2
05 Cocaïne 3,99 1,93 2,06 
06 Methamfetamine 3,73 1,67 2,06
07 Methadon 3,62 1,68 1,9
08 Amfetamine 3,48 1,64 1,84
09 GHB 2,85 1,32 1,53 
10 Benzodiazepines 2,69 1,36 1,33
11 Cannabis 2,45 1,26 1,19 
12 Buprenorfine 2,31 1,00 1,31 
13 Ecstasy (MDMA) 2,09 1,03 1,06 
14 Ketamine 1,89 0,82 1,07 
15 Methylfenidaat (Ritalin) 1,54 0,69 0,85 
16 Anabole steroïden (AAS) 1,45 0,67 0,78 
17 Khat 1,18 0,52 0,66 
18 LSD 1,11 0,46 0,65 
19 Paddo's 0,71 0,31 0,40

Rapport in het kort: “Alcohol en tabak scoren hoog op de schaal van schadelijkheid voor de volksgezondheid en zijn daarmee relatief schadelijker dan veel andere soorten
drugs. Dit blijkt uit een nieuwe risico-evaluatie van het RIVM, waarin 19 genotmiddelen zijn gerangschikt naar hun schadelijke karakter. Heroïne en crack blijken samen met
alcohol en tabak relatief het meest schadelijk te zijn. Paddo's, LSD en khat scoren relatief laag op deze lijst. Het gebruik van cannabis en ecstasy valt in deze rangschikking
op individueel niveau in de middencategorie, maar scoren vanwege de omvang van het gebruik hoger als je naar de schadelijkheid voor de gehele bevolking kijkt. 
De rangschikking is bepaald op basis van de driedeling: hoe giftig is het middel (op korte en lange termijn), hoe verslavend is het, en wat is de maatschappelijke schade.
Voorbeelden van de laatste factor zijn agressie, verkeersonveiligheid, arbeidsverzuim en zijn zowel op individueel niveau gemeten als op het niveau van de samenleving in
zijn geheel. Bezien vanuit de gehele samenleving stijgt de schadelijkheid van deze middelen als ze veel worden gebruikt. De maatschappelijke schade gaat dan zwaarder
wegen. 
De evaluatie is uitgevoerd door een panel van 19 experts, die de schadelijkheid beoordeelden op basis van hun eigen wetenschappelijke expertise en de beschikbare
literatuur over de middelen. Deze onderzoekswijze is in Nederland voor het eerst op drugs en genotsmiddelen toegepast; internationaal gezien was het de tweede keer. De
bevindingen van deze onderzoeken komen overeen. Dit RIVM-onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS.”



Tijdens dit werkbezoek op 20 oktober 2017 dat in coffeeshop Pink

georganiseerd werd, zijn door de VCE leden een aantal

prangende onderwerpen voorgelegd en besproken voor de

gedachtevorming van het van het huidige coffeeshopbeleid. 

Er is gesproken over de Wet Bibob, het trainingsportaal voor coffeeshopmedewerkers,
regulering van de achterdeur, verschillende onderzoeksrapporten en is er een blik op de
toekomst. Zo is de mogelijkheid van een keurmerk voor coffeeshops toegelicht, waar
kwaliteitsverbetering in ruil voor lagere sancties (model Haarlem) onderdeel van het
gesprek waren.
Kort na het bezoek van de Burgemeester en Wethouders waren de Kabinetsplannen over het reguleren van de wietteelt in Nederland bekend gemaakt. De Vereniging Coffeeshops

Eindhoven is blij met deze ontwikkeling en hopen vooral dat het systeem op een dergelijke
manier wordt uitgewerkt dat alle partijen, de overheid, de coffeeshops, maar vooral ook de
consument er tevreden mee kunnen zijn. 
De Burgemeester is geattendeerd op praktijkervaringen opgedaan in de staat Colorado
(Verenigde Staten). De Vereniging Coffeeshops Eindhoven is er niet van overtuigd dat enkele
grote telers de oplossing bieden aan verschillende vraagstukken die heden ten dage nog
spelen. Wellicht kunnen kleine (thuis)telers hier een oplossing bieden. Bij coffeeshops zit
veel expertise en kennis die men graag wil delen.
Het blijft duidelijk dat het belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven om een manier
te vinden hoe dit beleid het beste uitgevoerd kan worden. Onze overheid spreekt veel over
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Wachten op de burgemeester!

BURGEMEESTER JORRITSMA EN WETHOUDER RICHTERS OP
WERKBEZOEK BIJ VCE

“McWiet op elke straathoek”

Colorado legale teelt marihuana Denver

Legaal wiet telen, in delen van de VS mag dat al. Colorado, hart van de

Amerikaanse marihuanamarkt, weet wat Nederland kan verwachten als

de wietwet daadwerkelijk ingaat.



kleinschaligheid, maar blijft coffeeshops sluiten, waardoor het bij de overgebleven
coffeeshops steeds drukker wordt. Het aanstellen van enkele grote telers heeft niets met
kleinschaligheid te maken, veel eerder is sprake van enkele grote spelers op de markt, wat
nooit gunstig kan zijn voor de consument.

Blik op de toekomst
Kwaliteit (keurmerk) tegen sanctieverlaging:
De coffeeshopbranche is een gevoelige branche met veel onderwerpen die moeten worden
besproken. Echter is dit in het huidige tijdsframe haast onmogelijk en wordt ernaar
gestreefd om een aantal speerpunten nauwkeuriger te behandelen en uit te werken.
Doormiddel van een actieve houding richting
buurt, de gemeente en andere instanties, heeft
de VCE zich geprofileerd als een serieuze
partner. De VCE wil zich inzetten om in de
onevenredige strafmatrix wijzigingen aan te
brengen. In ruil voor een eerlijkere strafmatrix
wil de VCE (samen met partners) een keurmerk
ontwikkelen, zoals elders in het land ook al
succesvol is uitgevoerd. Het maken van een
keurmerk is echter een proces waar nog
andere partners aan mee zouden moeten
werken. 
Met de huidige burgemeester en wethouder
zouden we graag een begin willen maken dit
proces in gang te zetten om tot een positief
resultaat komen.  Hierdoor kan de kwaliteit
van de anticiperende coffeeshops op een
hoger niveau worden gebracht. Punten zoals
het voorhanden hebben van relevante
drugsvoorlichting, een trainingsportaal voor
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Keurmerk
Het Keurmerk is een initiatief van de VCE in navolging van onder andere
de gemeente Haarlem. Het Keurmerk beschrijft de normen waaraan een
coffeeshopondernemer moet voldoen. Het Keurmerk is momenteel nog
in ontwikkeling, waarbij er tussen verschillende partijen afspraken
worden gemaakt en concrete stappen worden genomen om dit te
kunnen realiseren. Er vinden momenteel besprekingen plaats over de
wijze waarop toetsing van de eisen plaatsvindt en de wijze waarop
wordt besloten of aan het bevoegd gezag kan worden geadviseerd het
keurmerk te verlenen met eventueel daaraan te stellen condities.
De eisen zullen van toepassing zijn op coffeeshops in de gemeente
Eindhoven. 
Maatschappelijke veranderingen kunnen het noodzakelijk maken om
eisen of andere onderdelen van dit keurmerk aan te passen, zulks in
overleg met de andere inbrengers en voor de samenstelling
verantwoordelijke organisaties. 



Nieuwe
onderzoeksrapporten 
Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid. 
Het jongste onderzoek naar wietteelt in Nederland dateert uit 2017 en is van Intraval. Uit dit
rapport komen realistische beelden naar voren over onze achterdeur en, waar de, in de
campagne ‘georganiseerde criminaliteit aanpakken’, door onze overheid geheel
weggeprate kleine teler, weer eens een keer naar boven komt. Ook worden criminele
bendes belicht die zich met wietteelt en productie en handel van harddrugs bezighouden.  

Een ander nieuw rapport is van het Trimbos-instituut. 
In dit rapport worden de situaties weergegeven van 4 Amerikaanse staten, waar op federaal
niveau legalisatie van cannabis heeft plaats gevonden. Het is wellicht interessant welke
ervaringen men aldaar heeft gemaakt
.
Onze leden vragen zich af hoe bij deelname aan een experiment met het I-criterium zal
worden omgegaan. Omdat andere Brabantse steden buitenlanders weigeren is de toeloop
in Eindhoven toegenomen, echter zien wij een veranderde situatie voor ons. Het is niet zo
dat stromen Belgen, Fransen en Duitsers voor onze deur staan, door een toename van
expats en de toename van het toerisme in het algemeen, wellicht door de aanwezigheid van
het nabijgelegen vliegveld Welschap, krijgen de coffeeshops een breed gezelschap toeristen
en buitenlanders over de vloer.

Korte stedentrips behoren tot de veranderringen binnen de toeristenbranche en Eindhoven
blijkt steeds populairder te worden, met Dutch Design wordt Eindhoven zowat onder de
voeten gelopen en ook de coffeeshops zijn verbaasd over de enorme bezoekersaantallen
die Eindhoven inmiddels trekt. Termen als ‘coffeeshoptourisme’ lijken wat achterhaald,
men komt voor Dutch Design en niet voor de coffeeshops. Deze vertegenwoordigen in de
lange rij van de te bezoeken attracties een stukje Nederlands liberalisme dat men vaak in
eigen land niet kent en men geniet heel eventjes van dit kleine stukje Nederlandse vrijheid. 

28

de coffeeshopmedewerkers, een uniforme klachtenprocedure en standaardprocedure in
omgang en communicatie met de buurtbewoners , gebieds- coördinator, wijkagent  of
kwaliteitscontrole van de aangeboden cannabis, indien mogelijk, brengen een
kwaliteitsverbetering, wat wederom door de burgemeester gewaardeerd kan worden door
aan desbetreffende coffeeshops bij een overtreding een lagere sanctie op te leggen dan
gebruikelijk is. Het keurmerk zou hetzelfde behandeld moeten worden als een café. Als een
minderjarige in een café betrapt wordt op het drinken van alcohol, volgen tot twee keer toe
fikse geldboetes voordat na een schorsing de vergunning uiteindelijk zelfs kan worden
ingetrokken. Maar een minderjarige in een coffeeshop betekent direct een halfjaar sluiting,
een “draconische maatregel”.  Bij de VCE-leden ligt de lat hoog, elke bezoeker wordt om een
ID gevraagd om jongeren die er een sport van maken om bij ons binnen te dringen buiten te
houden. 
Het blijft duidelijk dat het belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven om toekomstige
ontwikkelingen in goede banen te geleiden. Onze overheid spreekt veel over
kleinschaligheid, maar blijft coffeeshops sluiten, waardoor het bij de overgebleven
coffeeshops steeds drukker wordt. Het aanstellen van enkele grote telers heeft niets met
kleinschaligheid te maken, veel eerder is sprake van enkele grote spelers op de markt, wat
nooit gunstig kan zijn voor de consument. 
Zo hopen we de gemeente over de streep te trekken met een keurmerk. Dat zou moeten
worden toegekend aan coffeeshops die aan extra kwaliteitseisen voldoen. In Haarlem is
zo'n keurmerk ingevoerd en mogen coffeeshops daarmee twee keer zoveel voorraad
hebben als daarvoor.
De coffeeshopondernemers zouden het liefst meerdere kilo's softdrugs op voorraad willen
hebben. De huidige maximale handelsvoorraad van vijfhonderd gram cannabis zijn niet
toereikend en is een willekeurig getal. 
De Vereniging Coffeeshops Eindhoven is blij met de nieuwe kabinetsplannen en hopen dat
een experiment uitgewerkt wordt waarmee alle partijen, de overheid, de coffeeshops, maar
vooral ook de consument er tevreden kunnen zijn. 



Een onzekere toekomst

Tot nu toe is er nog te weinig bekend over de exacte plannen van de regering, maar eerste
berichten geven blijkbaar ruimte aan de experimenten, ofwel lijkt het erop dat alle 6 tot 10
gemeenten hetzelfde moeten doen en er voor verschillende experimenten geen ruimte is.
Met de invoering van het B- en I-criterium hebben coffeeshops enorm veel werknemers
moeten ontslaan en hebben maandenlang tegen een faillissement aangekeken. De
Vereniging Coffeeshops Eindhoven is ernstig bezorgd, indien namelijk de bezoeker niet

tevreden kan worden gesteld dreigt een gelijke situatie, echter terugkeren naar een oude
situatie is heel wat minder het duurde lang tot de Nederlandse bezoekers weer vertrouwen
hadden en terug keerden in de coffeeshops.

Er wordt uitgekeken naar een goede samenwerking en er wordt gehoopt dat met een eerste
concept werkplan een basis is gelegd waarop nadere invullingen plaats kan vinden om tot
een definitief werkplan te komen, waarna het startsein gegeven kan worden.  

sinds 2014 met 48 procent, berekende Bloomberg.

,,Legalisering kan de productie- en distributiekosten van cannabis drastisch verminderen'', legt Beau Kilmer uit,

onderzoeker van het RAND instituut. Het risico van inbeslagname en arrestatie hoeft niet doorberekend te worden,

telers hoeven hun planten niet meer te verstoppen en kunnen dus profiteren van schaalvoordelen en nieuwe

technologie gebruiken.

Minimumprijs

Iets waar Nederland over na moet denken, waarschuwt Kilmer. Want goedkope wiet maakt het niet alleen

interessanter om het spul in het buitenland door te verkopen, het maakt een joint ook aantrekkelijker, vooral voor

jongeren. ,,Om dat te voorkomen kun je bijvoorbeeld een minimumprijs eisen, of accijns heffen."

De drugsbestrijdingsdienst van de Rocky Mountains is niet blij met het beleid in Colorado. In een rapport

waarschuwde taskforce HIDTA vorig jaar dat het steeds meer marihuanasmokkelaars arresteert, vaak Amerikanen

uit de rest van het land die het spul de staatsgrens over willen brengen voor handel of eigen gebruik.

Om de zwarte markt zo veel mogelijk uit te bannen, zegt Freedman, zal Nederland om de tafel moeten met de

beunhazen die nu de wiet leveren en hun illegale broodwinning in rook zien opgaan als coffeeshops moeten

inkopen bij kwekers met een licentie. ,,Je moet een pad naar legalisering voor ze bedenken."

Het zijn in Colorado vooral thuistelers die de zwarte markt in stand houden, zeggen Freedman en Kilmer: op

licentiekwekers is veel meer toezicht. Burgers mogen thuis 99 planten voor medisch gebruik telen. Voor recreatie

zijn zes planten toegestaan, en kweken mag in groepsverband. Daarop is weinig toezicht. Gouverneur

Hickenlooper wil nu een einde aan de groepskwekerijen en registratie voor medische thuistelers, zodat de politie

legale en illegale teelt beter van elkaar kan onderscheiden. De Amerikanen overwegen ook 'proeflokalen' à la

coffeeshops toe te staan, zodat klanten de producten niet meer op straat hoeven te gebruiken. Amsterdam style

noemen ze dat in Colorado.

Bron KARLIJN VAN HOUWELINGEN, Eindhovens Dagblad, 24 februari 2017

“McWiet op elke straathoek”
Colorado legale teelt marihuana Denver

Legaal wiet telen, in delen van de VS mag dat al. Colorado, hart van de Amerikaanse marihuanamarkt, weet wat

Nederland kan verwachten als de wietwet daadwerkelijk ingaat.

Als Andrew Freedman één ding heeft geleerd als 'marihuanatsaar' van de gouverneur van Colorado, is het wel dat

je commerciële wiettelers met een licentie héél goed in de gaten moet houden. ,,Als marihuana illegaal blijft in

omringende landen, is de economische prikkel om het spul daar te gaan verkopen gewoon heel groot",

waarschuwt Freedman. ,,In Colorado levert een pound, ongeveer 450 gram, 1.000 dollar op, elders in de VS wel

4.000 dollar. Als je niet wilt dat het de grens over gaat, moet je elke plant monitoren."

Freedman, net aan een nieuwe carrière als adviseur begonnen, was coördinator van het softdrugsbeleid van

Colorado sinds die staat in 2012 teelt, verkoop, bezit en gebruik van marihuana toestond. Bewoners stemden daar

in meerderheid voor. Inmiddels hebben acht Amerikaanse staten marihuana geheel gelegaliseerd. De VS is

daarmee progressiever dan gedoogland Nederland. De Tweede Kamer wil in Nederland nu ook teelt van

marihuana onder toezicht gedogen. Het lijkt Freedman een verstandige stap:,, Het lijkt bij ons te werken."

Dat president Trump met Jeff Sessions een minister van Justitie heeft aangesteld die pertinent tegen legalisering

is - 'Goede mensen roken geen marihuana', zei hij eens - maakt Colorado wel nerveus. Gaat Sessions ingrijpen? In

korte tijd is marihuana een belangrijk onderdeel van de economie geworden. Er waren vorig jaar 424

marihuanawinkels in Colorado, tegen 202 filialen van McDonald's. In 2016 werd voor 1,3 miljard dollar aan

marihuanaproducten verkocht.

Sinds Colorado licenties uitgeeft aan telers, kan het ook invloed uitoefenen op de kwaliteit van hun oogst. Zo bleek

dat veel schadelijke pesticiden werden gebruikt. Dat mag niet meer - elke teler moet zich houden aan een 26

pagina's lange lijst van toegestane middelen en uitvoerig registreren wat hij op zijn planten spuit. Snel en

makkelijk rijk worden is er zo dus niet bij. Al helemaal omdat de prijs van marihuana in Colorado gestaag daalt,
29
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We zijn een betrouwbare
gesprekspartner voor de gemeente
en politie en ons imago is sterk
verbeterd in de stad.
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ALL 

Help de idealist(en) met
de bevrijding van 5

planten door je stem te
verheffen in

de partij die het volgens
jou bij het verkeerde eind

heeft en tegen beter
weten in

pleiten voor het
voortzetten van de War

On Drugs.
Wordt je eigen lobbyist en

probeer de opvattingen
en vooroordelen te

veranderen. Dan gaat er
hopelijk  ordelijk

beweging in komen in die
amorfe

massa die we aanduiden
met het begrip 

'de politiek'.

Koos Zwart †
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Sinds 1 juli 2017 mag de politie
gebruik maken van een
speekseltest om drugsgebruik
achter het stuur aan te tonen.
Worden sporen van drugs
aangetroffen volgt een
bloedproef – het wettelijk
onomstotelijk bewijs.
Worden er meerdere drugs of
een combinatie van drugs en
alcohol aangetroffen zijn de
consequenties extra zwaar.

Het gebruik van cannabis in het verkeer is verboden volgens artikel 8 lid 1
van de Wegenverkeerswet 1994: “Het is eenieder verboden een voertuig te
besturen of als bestuurder te doen besturen, terwijl hij verkeert onder
zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet
weten, dat het gebruik daarvan – al dan niet in combinatie met het gebruik
van een andere stof – de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot
behoorlijk besturen in staat moet worden geacht.”
Om de cannabisconsument en de coffeeshopbezoeker op de hoogte te
stellen omtrent de nieuwe regelgeving en de speekseltest is de Vereniging
Coffeeshops Eindhoven benaderd voor een samenwerking met Nul
Verkeersdoden Brabant, een onderdeel van het Verkeersveiligheidsplan
Brabant
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Samenwerking Nul Verkeersdoden Brabant
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Op 13 juli 2017 zijn de organisaties Nul Verkeersdoden Brabant, de
Vereniging coffeeshops Eindhoven, Novadic Kentron en afgevaardigden van
Politie-Eenheid Zeeland-West-Brabant, samen gekomen voor een
brainstormsessie om de campagne vorm te geven. Dit heeft tot veel
verschillende inzichten geleid die zich vooral hebben gericht op de
boodschap en de vormgeving, en hoe deze het beste over te brengen naar
de cannabisconsument. De focus is komen te liggen op een juiste
voorlichting, een duidelijke boodschap en een heldere vormgeving, die
vooral jongeren aan zal spreken over het rijden onder invloed. 

31 Augustus 2017 KNMP wil aanpassing wet medicijngebruik in het verkeer
Gebruikers van medicinale opiaten, amfetaminen en cannabis lopen sinds 1 juli het risico
op een boete of rij-ontzegging als zij deelnemen aan het verkeer. Een nieuwe speekseltest
van de politie signaleert de medicijnen als drugs. Apothekersorganisatie KNMP heeft bij
de ministers van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Veiligheid en Justitie (VenJ)
aangedrongen op een oplossing.
De aangescherpte Wegenverkeerswet wet wijkt af van het verkeersdeelname-advies van
de KNMP. In dat advies staat dat gebruikers na twee weken gebruik weer veilig kunnen
autorijden, tenzij bijwerkingen dat in de weg staan. Maar de wet maakt geen
uitzondering voor bestuurders die de middelen medicinaal gebruiken. Ook niet als ze aan
de politie een medische verklaring kunnen overleggen.
De KNMP heeft IenM en VenJ gevraagd een uitzondering te maken voor patiënten die de
stoffen om medische redenen, dus als geneesmiddel gebruiken. Ook pleit de
apothekersorganisatie voor uitstel van handhaving tot een structurele oplossing is
gevonden.

Oplossing
Volgens de KNMP heeft het ministerie van IenM toegezegd op zoek te gaan naar een
oplossing voor de kwestie. Tot die oplossing er is, blijft de nieuwe wetgeving van kracht.
Patiënten die de voornoemde medicatie gebruiken, lopen bij een controle het risico op
een boete en ontzegging van de rijbevoegdheid.

Bron: Skipr Redactie 31 augustus 2017
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Coffeeshops zijn er! En
zullen er altijd zijn! In
welke vorm dan ook.
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‘Cannabis en Rijden? Speel op zeker!’

In coffeeshop Pink lanceerde Vereniging Coffeeshops Eindhoven

de campagne ‘Cannabis en Rijden? Speel op zeker!’ De provincie

Brabant presenteerde haar campagne ‘Ik rij drugsvrij!’.

Men kreeg tijdens de lancering van de campagne de mogelijkheid om zelf een speekseltest

te proberen en het gezamenlijke belang van de samenwerking werd gepresenteerd:

“Bewustwording creëren bij de consument.” Vaak beseft de consument niet wat de regels

en de risico’s zijn, en daar wordt middels de campagne, met verschillende

communicatiemiddelen, zoals posters, voorlichtingsflyers en bedrukte tipblokjes, aandacht

voor gevraagd. 

De posters en flyers van de ‘Cannabis en Rijden? Speel op zeker!’ campagne zijn deze week

verstuurd naar alle 573 coffeeshops van Nederland.  De campagne werd breed gedragen

door verschillende organisaties zoals Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN),

Bond van Cannabis Detaillisten (BCD), Vereniging De Achterdeur (VDA) Tilburg, Actieve

Bredase Coffeeshops (ABC), Team Haarlemse Coffeeshops (THC), stichting Verbond voor

Opheffing van het Cannabisverbod (VOC), stichting WeSmoke (consumentenbond),

Cannabis Kieswijzer / stichting Maatschappij en Cannabis,  die voor de financiering en de

distributie van het campagnemateriaal zorgden.

De Brabantse coffeeshops krijgen ook het campagnemateriaal van de provinciale Brabant

aangeboden. In 2009 lanceerde de VCE een soortgelijke lokale campagne onder de noemer

De Groene BOB. Destijds maakte Veilig Verkeer Nederland bezwaar vanwege vermeende

auteursrechtenschending. Nu juicht Veilig Verkeer Nederland de campagne wel toe,

verklaarde woordvoerder Rob Stomphorst in de Telegraaf: “Alles wat de verkeersveiligheid

bevordert is positief, zeker als dat door de branche zelf wordt geïnitieerd.”
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Aernout Ackermans (VCE) doet de speekseltest, rechts Bertien Koopman (campagnecoördinator

provincie Brabant).

De VCE heeft consumenten met de Groene BOB-campagne in 2009  en 2014 geadviseerd
om gebruik te maken van het openbaar vervoer, taxi of de Groene BOB (Bewust
Onbenevelde Bestuurder). Veilig Verkeer Nederland (VVN) wist een verbod op de
campagnes te bewerkstelligen met een beroep op plagiaat. VVN hekelde de gelijkenis
met de Gele BOB, de Bewust Onbeschonken Bestuurder, maar ontwikkelde zelf geen
campagne om te waarschuwen tegen het gebruik van cannabis in het verkeer.



Tijdens de lancering ondergingen diverse aanwezigen een speekseltest ter beschikking
gesteld door de provincie Brabant. 0pmerkelijk genoeg scoorde niemand positief, ook niet
de persoon die twee uur eerder nog een joint had gerookt. In de presentaties van Aernout
Ackermans van de VCE en Bertien Koopman van de provincie Brabant kwam het
gezamenlijke belang naar voren: bewustwording bij de consument. Want die heeft vaak
geen idee wat de regels en risico’s zijn.

Tijdens de discussieronde erkende
Charles Dorpmans van
verslavingszorginstelling Novadic-
Kentron dat de speekseltest positief
kan uitslaan als het effect van

cannabis al voorbij is. Zoals de flyer
van de campagne ‘Brabant gaat voor

nul verkeersdoden’ het formuleert:
“chronische blower kan dagen later nog

positief testen”. Dit blijft een zwak punt van
de testmethode. Daarnaast is er behoefte aan

degelijk onderzoek naar het daadwerkelijke effect
van cannabis op de rijvaardigheid. De onderzoeken en

studies die beschikbaar zijn spreken elkaar tegen, soms is syntethische cannabis gebruikt
en in veel gevallen gaat het niet om onderzoek met proefpersonen maar om statistische
analyses.
Op de website cannabisenverkeer.nl zijn (initiatief Vereniging Opheffing Cannabisverbod
(VOC) PDF’s te vinden van de poster en flyer, links naar informatie van de rijksoverheid over
de regels en straffen, maar ook kritische beschouwingen van onder meer cannabis
onderzoeker Nicole Maalsté en advocaat Maurice Veldman. De site zal regelmatig aangevuld
worden als er nieuwe ontwikkelingen zijn rond de speekseltest en de aangescherpte
Wegenverkeerswet. 

Cannabis en verkeer: nieuwe regels

Sinds 1 juli 2017 gelden nieuwe limieten voor het gebruik van drugs in het verkeer, ook voor
cannabis. De politie controleert de nieuwe limieten met een speekseltest en een bloedtest.
Wat betekenen de nieuwe regels voor de cannabisconsument en de medicinale gebruiker?
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Wat is de uitslag

Tipjes van de provincie



De procedure
De politie gebruikt de speekseltest ‘als er aanwijzingen zijn dat een automobilist drugs

heeft gebruikt’. Hieronder vallen bijzonder rijgedrag, verwijde pupillen en ‘wegrijden na het

bezoek aan een coffeeshop’. Agenten kunnen je verplichten mee te werken aan het afnemen

van speeksel. Als de speekseltest positief is, volgt een bloedonderzoek; de uitslag hiervan

geldt als enig wettig bewijsmiddel. De

politie kan verdachten melden bij het

CBR (Centraal Bureau

Rijvaardigheidsbewijzen) die onderzoek

kan doen naar je ‘afhankelijkheid van

drugsgebruik’. De kosten lopen in de

honderden euro’s.

De limiet
Voor cannabis geldt een limiet van

3,0 microgram THC per liter

bloed. Voor gebruik van een

combinatie van drugs, of drugs

en alcohol, geldt een nul limiet.

Hiervoor word je dus altijd

vervolgd.

Geen uitzondering voor patiënten
Aanvankelijk bestond er in de nieuwe regels GEEN uitzondering voor mensen die medicinale

cannabis gebruiken op doktersvoorschrift. Na Kamervragen en kritiek van de KNMP, de

brancheorganisatie van apotheken, heeft de minister toegezegd hier een oplossing voor te

gaan zoeken.
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Cannabis en rijden?
SPEEL OP ZEKER!

Cannabis blijft tot 14 uur na gebruik aantoonbaar met de speekseltest. Ook als je niet meer 
onder invloed bent, kun je dus positief scoren bij een politie controle. De gevolgen kunnen 
zeer ingrijpend zijn, o.a. boetes en intrekken van je rijbewijs. Wil je op zeker spelen, regel dan 
een chauffeur die niet heeft gedronken of geblowd, gebruik het openbaar vervoer, de fiets 
of een taxi. Meer weten? Check de website www.cannabisenverkeer.nl, een initiatief van de 
stichting VOC (Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod).

Deze poster is u aangeboden door:

www.wesmoke.nl www.vce-eindhoven.nlwww.platformcannabis.nlwww.cannabis-kieswijzer.nlwww.voc-nederland.org

Een negatieve test uitslag



Autoverzekering
Sinds de nieuwe regels van kracht zijn, heeft een aantal medicinale cannabisgebruikers van
hun verzekeraar te horen gekregen dat zij onverzekerd rijden als zij dagelijks cannabis
gebruiken. Hierover is nog veel onduidelijkheid. Ben je betrokken bij een ongeluk en is
vastgesteld dat je onder invloed van drugs was, dan kan de verzekeraar de uitgekeerde
bedragen terugvorderen. Ook als de schuld niet bij jou lag.

Speel op zeker
Cannabis blijft tot 14 uur na gebruik aantoonbaar met de speekseltest. Ook als je niet meer
onder invloed bent, kun je dus positief scoren bij een controle en bestaat de mogelijkheid
dat ook een bloedtest positief is. Wil je op zeker spelen, regel dan een chauffeur die niet
heeft gedronken of geblowd, gebruik het openbaar vervoer, de fiets of een taxi.
Bron: Derick Bergman, Stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC)
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Brabant gaat voor nul
 verkeersdoden

Discussie over cannabis en verkeer
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Coffeeshops zijn niet de boosdoeners,
maar een onderdeel van de oplossing.
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In het verleden

Drie decennia geleden bestond de cannabismarkt met name uit buitenlandse hasjsoorten,
komend uit Marokko, Libanon, Afghanistan, India etc., wiet daarentegen was in mindere
mate op de markt en kwam destijds uit landen zoals Columbia, Mexico, Jamaica, Thailand
of Zuid-Afrika. Een groot deel van de Nederlandse markt was toen in handen van
internationaal opererende criminelen. Met de komst van de Nederwiet in de jaren 80 en 90
is Nederland grotendeels zelfvoorzienend geworden. De komst van de kleine telers heeft
ervoor gezorgd dat (drugs)winsten bij vele kleine telers terecht is gekomen en niet bij
drugsbendes, ook steeds minder Nederlanders belanden vanwege hasjsmokkel in
buitenlandse gevangenissen.  

Vanaf 2010 trachten wij enige
diepgang aan te brengen in
toekomstperspectieven. Uiteindelijk
zijn we tot de conclusie gekomen dat
coffeeshops beter zelf hun achterdeur
kunnen organiseren.
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BACKDOOR
VCE VISIE
Toekomstperspectieven achterdeur experimenten



Ondanks een nipte Kamermeerderheid is de regering in 1996 niet overgegaan om de
achterdeur van coffeeshops te reguleren. Een getal vaststellen, zoals de 500 gram
handelsvoorraad voor de coffeeshop, blijkt achteraf niets anders dan het vaststellen van
een criminogeen getal. Door de keuze op een zo laag aantal grammen te laten vallen, ver af
van de realiteit van alledaagse bedrijfsvoering, worden de ondernemer gedwongen
dagelijks de wet overtreden. De handhaving hierop door interventieteams, gelijk een
politie-inval, heeft alleen voor extra wietzolders gezorgd.

De in beslag genomen en uitsluitend voor de coffeeshopbezoeker bedoelde hasj- en
wietvoorraad van de coffeeshop wordt altijd vernietigd en wat aan de markt onttrokken
wordt moet weer opnieuw worden gekweekt, immers het aantal gebruikers is niet, zoals de
coffeeshopvoorraad, in rook opgegaan. Met een verhoging, in plaats van een inbeslagname
van de coffeeshopvoorraad, had onze overheid kunnen voorkomen dat opnieuw
wietzoldertjes ontstonden. Let wel, het gaat bij een in beslagname van de
coffeeshopvoorraad niet om een wietkwekerij waarvan niet duidelijk is of de oogst wel of
niet voor de export bedoeld is, de voorraad van de coffeeshop is duidelijk voor de
coffeeshopbezoeker bedoeld. Een in beslagname zo kort voor de eindstreep – de
consument - is met het gedogen van de cannabisverkoop aan de consument nogal
tegenstrijdig. Het doel, minder criminaliteit, wordt hier niet behaald. 

Als we aan onze buurlanden denken, dan hebben we niet het beeld voor ogen dat het
Koninkrijk België of de Bondsrepubliek Duitsland landen zijn waar men zich niet houdt aan
wat je zou kunnen noemen "de internationale verdragsverplichtingen", een vaag begrip. De
perceptie is dat zij zich, net als wij, doorgaans aan de verdragen houden. Dat de Europese
beleidsvarianten naar elkaar toe groeien blijkt uit het gezamenlijk overeengekomen besluit
te beoordelen of het hier om een grote kwekerij of om een kleine kwekerij gaat en of het bij
de boeven om een grote hoeveelheid hasjiesj gaat of als kleine boeven te beschouwen
figuren. Dat klinkt mooi en de bedoelingen zijn goed, maar willen we wel weten waar de
grens ligt tussen groot en klein. In 'n Europees Kaderbesluit staan deze grenzen vermeld. 

De landen van Europa leggen vast dat 500 gram hasjiesj of meer wordt beschouwd als een
grote hoeveelheid en wat betreft het kweken, is vanaf 200 planten sprake van een grote
wiet-plantage. Dus met minder op zak gaat het om een geringere hoeveelheid. De als
voorraadregel opgelegde 500 gram is in dit Kaderbesluit vastgelegd als zijnde de
begrenzing, terwijl 'de 500 gram' nog steeds aan de in de Nederlandse Richtlijnen vervatte
opsomming ontbreekt tot 30 gram is categorie b tot 1000 gram is categorie c. 
Daar zit geen categorie tot 500 gram tussen. Het strafrechtelijk regime maakt
dientengevolge geen onderscheid tussen een coffeeshopondernemer met 499 gram of
minder en een coffeeshophouder met 500 gram of meer - in beide gevallen moet het OM het
'bezit tot 1000' ten laste leggen en dezelfde sanctie eisen. 

'De 500 gram regel is geen wettelijke regel, De politierechter in Almelo was de eerste rechter
in ons land, die de Officier van Justitie vroeg op papier te tonen, dat het om een wettelijke
regel of voorschrift ging. De Officier van Justitie vroeg en kreeg schorsing van de zitting en
kon bij hervatting van de zitting enkele weken later geen documentatie tonen want, zo
verduidelijkte de OvJ, het ging hier om een gepubliceerde afspraak. De politierechter sprak
de verdachte hierop vrij. Het Openbaar Ministerie heeft volgens ons ten dienste staande
informatie de beroepstermijn laten verstrijken. Bericht uit de Leeuwarder Courant van 2 jan.
2001. 

Wat Nederland uniek maakt binnen Europa en ten opzichte van de rest van de wereld, is het
Opportuniteitsbeginsel, wat er - kort-door-de-bocht beschreven, op neerkomt dat de
Officier van Justitie de vrijheid en de verantwoordelijkheid is toebedacht zaken al dan niet
strafrechtelijk te vervolgen. En misschien tussentijds tot een heroverweging te komen of de
maatschappij daarmee gediend is, of juist helemaal niet. Via een artikel 12 procedure kan
de burger (her)overwegingen van de OvJ door het Hof laten toetsen. De internationale
verdragen verplichten verdragspartners tot strafbaarstelling, maar strafvordering en
strafmaat worden door de verdragspartners naar eigen inzicht zelf bepaald, daar ben je als
land vrij in. 
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Het experiment en instellen van een commissie 

Huidige kabinetsplannen staan een experiment regulering achterdeur coffeeshops toe. Een
onafhankelijke commissie is ingesteld die de regering moet adviseren, de resultaten
worden eind 2018 verwacht. De experimenten moeten unaniem zijn vanwege de
wetenschappelijke context, hoeveel ruimte dit biedt voor lokaal beleid valt te bezien. De
commissie is er nu, maar in onze opvatting ontbreekt het aan een bioloog, het gaat immers
om planten en een econoom i.v.m. de financiële haalbaarheid en de bedrijfsrisico’s, de
huidige opstelling van commissieleden bestaat uit de ons oud bekende samenstelling en
dan wel in tweevoud en een voedseldeskundige, coffeeshops en consumenten maken
hiervan geen onderdeel uit.  

Europese aanbesteding en de financiering 

Er is sprake van een aanbesteding aan een enkele teler. Wij verwachten dat het om
een groot aantal aanvragen zal gaan, die te verwerken enige tijd in beslag zal
nemen. 

De Nederlandse banken stellen geen leningen ter beschikking en een enkele
investeerder zal over veel eigen vermogen moeten beschikken of elders
vreemd vermogen moeten aantrekken, om te investeren in een megagrote
wietkwekerij en de duur van de opstartperiode financieel te overbruggen. Wil men
een vergunning krijgen moet men op het algemeen al over een locatie beschikken
op die en kweekvergunning kan worden afgegeven. Mocht je die niet krijgen, zit je met een
huurcontract in je maag. Of bestaat een aanbesteding uit het indienen van alleen een mooi
ondernemersplan en een VOG? 

In het geval dat het experiment zou mislukken, zal het enige tijd duren tot 13 coffeeshops in
staat zijn om aan de vraag van de consumenten te voldoen via het illegale circuit en ook



Bedrocan heeft niet de capaciteit om 13 coffeeshops eventjes uit de brand te helpen.
Hoeveel voorraad zal als buffervoorraad door een teelbedrijf moeten worden aangehouden
als een oogst mislukt of voor de exit fase?

Lokale verschillen

Wij geloven niet dat 1 teler voor geheel NO-Brabant in de vraag kan voorzien en voor
voldoende variëteit kan zorgen. Als de bezoekers met een eenheidsworst komen te zitten of
met mindere kwaliteit cannabis, gaan ze naar een andere stad, daar waar geen
coffeeshopexperimenten plaats vinden of bij de illegale markt hun heil zoeken. Indien alle
coffeeshops dezelfde producten verkopen is van een concurrentiepositie geen sprake meer,
het ontneemt ons de mogelijkheid ons te onderscheiden als alle 13 coffeeshops dezelfde
wietsoorten aanbieden. Als we Helmond met 1 concurrentieloze coffeeshop vergelijken met
Eindhoven, waar 13 concurrerende coffeeshops gevestigd zijn, wordt duidelijk dat er lokaal
grote verschillen zijn. Wij in Eindhoven kunnen ons geen fouten veroorloven, de impact zal
hier vele malen groter zijn dan in Helmond. Zelfs een kind begrijpt, dat het met de factor 13
en de omvang van het verzorgingsgebied wel een heel erg grote kwekerij zal moeten
worden. Echter is de vraag over de wenselijkheid van slechts één grote teler, gezien de
enorme omvang en een concurrende verkoop in deze vorm niet is.
De (bedrijfs) risico’s zijn met 1 teler gecentraliseerd, waar
wij denken een spreiding van risico’s meer voor de hand
liggend zou zijn.  

Variëteit en kwaliteit 

Wij denken dat met maar 1 leverancier de gevraagde diversiteit
niet gegarandeerd is. 13 coffeeshops met tot 10 of meer
wietsoorten op de menukaart maken al snel samen zo’n 130
verschillende soorten wiet. Wat tot nu toe over het
kweekexperiment op het papier staat lijkt mogelijk als het om
een stad zoals Helmond met maar 1 coffeeshop gaat. Bedrocan
beleverd alle apotheken van Nederland met slechts 5 soorten wiet,

het zou een reden kunnen zijn waarom medische gebruikers o.a. ook de coffeeshop
opzoeken. De coffeeshopbezoeker daarentegen kan uit zo’n 100 soorten kiezen en
ook al bezoekt hij alleen de coffeeshop in zijn buurt, worden hem gedurende het
jaar circa 50 tot 60 of meer verschillende cannabissoorten aangeboden waaruit hij
kan kiezen. Er is ons te verstaan gegeven dat, indien een gemeente meedoet aan
het experiment, alle coffeeshops mee moeten doen. Wij willen in deze graag een
helder standpunt innemen, wij zijn niet voornemens om wiet van slechte
kwaliteit af te nemen, om zo onze bedrijven de das om te doen, een teeltbedrijf
moet de kwaliteit eerst op orde hebben.

Wij konden allen maar eens zijn met de onderzoeker Garretsen, die in zijn
eigen rapport het getal 15 % THC willekeurig vond, maar toch deed
aanbevelen als een maximale sterkte THC. Aan een onderbouwing waarom
15,1% THC schadelijker zou zijn dan wiet met 14,9% ontbrak het en dat we
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in Nederland al 50 jaar hasj roken die
sterker is dan 15% zonder dat de
pleuris is uitgebroken, deed er ook
niet toe. Het deed er sterk op lijken
dat het de bedoeling geweest is om
met deze maatregel de hasj van de
menulijst van de coffeeshop te laten
verdwijnen en hasj alleen nog maar
op de illegale markt te verkrijgen zou
zijn geweest. Uit een WOB-procedure
werd duidelijk dat de procureurs-
generaal, de politie en het
Forensisch Instituut niets voelden
voor de invoering van 15% THC als
een maximum. Je zou het gerust een
criminogeen getal kunnen noemen,
de gebruiker is namelijk geheel
kansloos bij gebrek aan
geavanceerde meetapparatuur of
snel-tester, met het blote oog kun je
het verschil van THC-sterkte
namelijk niet zien.  En wat te doen
met verschillende meetwaarden op

1 plant – topje voor topje meten? - en wat als het metertje uitslaat naar 15,2% THC, dan zit
je ala minute in een ander strafregime (Harddrugs) met alle gevolgen van dien, inclusief
huisuitzetting. Je moet zien dat je er zo snel mogelijk vanaf komt, maar een simpel
weggooien in de vuilniszak niet voldoet, dan maar door de WC. Is de wiet sterker, gebruik je
minder, dat is beter, aldus oud-minister van VWS, Els Borst.

Wat zinvol zou zijn tijdens een experiment, is het ontwikkelen van een standaard
meetprocedure die de verschillende waarden op 1 plant vertalen tot een gemiddelde
waarde THC en CBN en een ijkwaarde (0-meeting) waaraan meetapparatuur geijkt kan

worden. Aan de sterkte van cannabis
kan bijvoorbeeld een
doseringsaanbeveling worden
toegevoegd of een gemiddelde per in
te nemen eenheid, indien men
cannabis oraal inneemt. De veel
voorkomende vraag van
coffeeshopbezoeker – hoeveel hasj
moet ik gebruiken voor een hasjcake
of hoeveel wiet voor wietkoekjes? - is
verwerkt in ons trainingsportaal voor
coffeeshopmedewerkers, opdat zij
een juiste doseringsaanbeveling
kunnen doen (0,2 gr gemiddelde
sterkte hasj per plak cake of per
wietkoekje. Er is veel vraag naar
cannabisolie (Opiumwet Lijst I –
Harddrugs) en als we al spreken over
een limiter, zou het wellicht zin
maken om cannabisproducten,
gewonnen uit extraheren, in portie
en sterkte gelijk te stellen aan de
werking van een joint. We denken
namelijk niet dat deze ontwikkelingen tegen te houden zijn i.v.m. de medische toepassing
van cannabis en ook omdat recreatieve gebruikers op zoek zijn om op andere manieren
cannabis te gebruiken dan alleen via een joint met tabak (roken).

De voorkeur verdient om eens niet hysterisch te doen, maar regulering van geëxtraheerde
cannabisproducten ter hand te nemen zonder inzet van de strafwet en kan door een
experiment een verhouding van extract en dosering worden ontwikkeld.  Een
softdruggebruiker wordt onnodig gecriminaliseerd door aan de wietplant een maximaal
THC-gehalte te willen toepassen en deze discussie zouden wij moeten stopzetten en
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adviezen over dosering uitwerken. Op een fles strohrum staat een percentage van 80%
en elke Nederlander weet dat je dit niet puur moet drinken, we weten dus dat het goedje
heel sterk is. Wij pleiten ervoor om cannabisextracten in een experiment mee te nemen
en op een wetenschappelijke wijze dosering en sterkte vorm te geven, zoals gezegd de
trend is onomkeerbaar en lijkt ons reguleren beter dan criminaliseren. Hetzelfde geldt
voor buitenlandse hasj, met als uitgangspunt dat er minder criminaliteit gewenst is en
gedurende het experiment buitenlandse hasj niet uitgesloten wordt. 

Een kwart van de cannabisgebruikers is liefhebber van buitenlandse hasj en in het geval
van Eindhoven telt wederom de regiofunctie, waardoor het om een aanzienlijke groep
gebruikers gaat. Wij pleiten om in elk geval tijdens een experiment periode te proberen,
naast Nederlandse hasjsoorten gemaakt van Nederwiet ook buitenlandse hasjsoorten na
te maken ofwel teeltomstandigheden na te bootsen en te kiezen voor eenjarige
plantensoorten die sterk lijken op de buitenlandse soorten waarvan hasj gemaakt wordt

Sociaal plan
Wij horen dat alle gekweekte cannabis op één centrale plaats zou moeten worden
ingepakt. In dat geval worden van bestaande structuren geen gebruik gemaakt en zal bij
het aantal van 13 coffeeshop een sociaal plan moeten worden gemaakt voor de
werknemers die tot dan toe deze werkzaamheden verricht hebben, zij worden namelijk
werkeloos.
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Wij leven in een goed land waarin het loont om zich
voor de vrijheid van vijf wietplanten in te zetten om
in een goed land ook gelukkig te worden.
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Coffeeshops zijn zelf heel goed in
staat hun achterdeur in te richten.
Een tijdrovende openbare
aanbesteding zou dan overbodig
zijn als de teeltlocatie aan de
coffeeshopvergunning gekoppeld
wordt of aan de coffeeshop een
aanvullende teeltvergunning wordt
verstrekt.

Bestaande en al 35 jaar goed werkende
structuren kunnen worden vastgehouden,

bedoeld zijn hiermee huidige werknemers
die zakjes wiet en hasj afwegen. Inzake
financiering investeert elke coffeeshop zelf
in zijn eigen achterdeur, hetgeen o.a. ook
financiële risicospreiding inhoudt, omdat
niet door 1 partij alleen het geld moet

worden opgebracht, maar door 13. Gezien
de vele malen grotere omvang van

benodigde cannabis in Eindhoven als bij
voorbeeld in Helmond met 1 coffeeshop, is een

zekere spreiding van risico’s zeker van belang. In
geval van misoogst, brand of sabotage kan de uitval

worden ondervangen door het ontstane tekort aan te
vullen uit de voorraden van de andere 12 coffeeshop-kwekerijen.

Het aanwijzen van maar 1 kweeklocatie verhoogd de bedrijfsrisico’s enorm, in geval van
plantenziekte, beestjes en schimmels kan een groot deel van de oogst of zelfs de gehele
oogst verloren gaan en zouden in zo’n geval zowat alle coffeeshops tegelijk worden droog
gelegd, met een ‘cold turkey’ voor heel Oost-Brabant. Huidige kabinetsplannen bevatten
vooralsnog geen visie als het om een groter verzorgingsgebied gaat zoals een gehele
provincie, tot dusver gaat het alleen over gemeenten, wat een vertekend beeld kan geven
van de daadwerkelijke situatie ofwel de omvang van het verzorgingsgebied.  
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HOE DENKEN VCE-LEDEN DAT EEN EXPERIMENT SUCCESVOL
ZOU KUNNEN ZIJN
Geen tijdrovende aanbesteding



Vermindering huidige wietzolders

Het is niet aannemelijk dat huidige telers stoppen indien in Eindhoven een experiment
plaats vindt, immers in de rest van Nederland wordt dan nog steeds ruimschoots illegaal
gekweekte wiet gerookt. En niet te vergeten, al zouden we met alle 573 coffeeshops het
experiment ingaan, wellicht de export naar het buitenland een grotere rol zou kunnen gaan
spelen, gelijk het voorbeeld van Colorado. 

Huidige telers, met een VOG, zouden in dienst kunnen treden bij een coffeeshop-
stadstuinkwekerij gedurende de periode van het experiment, waarbij een jaar voor afloop
van het experiment enige duidelijkheid zou moeten komen hoe in de rest van Nederland na
het experiment zal worden verder gegaan met de achterdeur van de coffeeshops. 

Wij begrijpen de angsten van de overheid voor inmenging van criminelen, maar Bibob-
onderzoek kan worden toegepast bij verstrekking van de teeltvergunning, echter zou de
burgemeester een uitzondering kunnen maken voor telers die slechts 1 keer gepakt zijn en
waar de in beslag genomen planten het getal 500 niet overschreed. Ook het getal 250 is bij
ons aan de vergadertafel gevallen, maar aangezien onze overheid geen verschil maakt
tussen planten en stekken - een stekje telt als 1 plant ook al zit er geen milligram THC aan
vast – zou een teler met 500 planten als kleine kweker aangemerkt kunnen worden. In het
verdrag van Wenen vinden we het getal tot 200 planten aangemerkt als een kleine kwekerij

en wordt aldaar de grens getrokken. Ook onze overheid maakt verschil in het aantal planten
in strafbaarstelling, echter wordt de kleine teler in verhouding zwaar gestraft als het om het
aantal planten gaat, want hoe meer planten hoe groter de korting voor de grote boef. We
gaan er wel vanuit dat zich een teler met of zonder VOG vrijwillig onderwerpt aan een Bibob-
onderzoek bij aanvraag van de vergunning voor de teeltlocatie en indien daar aanleiding
toe is, bijvoorbeeld als een teler uit dienst treedt en een andere komt hiervoor in de plaats.
Aanhoudende pogingen van banken om de rekeningen van coffeeshops op te zeggen, even
als het openen van een reguliere bankrekening doorgaans met nee beantwoord wordt,
wellicht een aanwijzing van de verantwoordelijke minister benodigd om het openen van
een bankrekening voor een teeltbedrijf mogelijk te maken. 

Niet alle kleine telers zijn gepakt met hun teeltlocatie, maar de ervaring ligt doorgaans bij
telers die iets langer hiermee bezig zijn of bezig zijn geweest en de kans dat men dan een
keer tegen de lamp gelopen is, is gegeven. In New Zeeland wordt gestart met het telen van
medicinale cannabis, sollicitanten die een keer gepakt zijn voor illegale wietteelt maken de
meeste kans om te worden aangenomen. In het afgelopen decennia zijn coffeeshops een
kleine telers door onze overheid neergezet als criminelen en in één adem genoemd met
zwaarste misdaad die ons land kent. Al maakt de rechter wel een verschil, onze overheid
doet dit niet en blijft men de burger schrikscenario’s opdringen over hennepteelt-
criminelen en ook de toonzetting in het experiment is even standvastig, bijna iconisch
vasthoudend aan de sfeer van criminaliteit. Wij streven naar minder wietzolders door
huidige telers proberen in te binden in regulering van de cannabisteelt, waardoor we
enigszins garantie hebben dat daadwerkelijk sprake is van een vermindering van illegale
kweekzolders. 

Een stukje veiligheid uit bestaande structuren

Veiligheid zal ongetwijfeld een belangrijk onderwerp zijn. Voor een experiment heb je
betrouwbare medewerkers nodig en niet 100 malloten die maar wat wiet inpakken zonder
kennis over het product en door fatale loslippigheid de veiligheid van het experiment en
personen die daarin deelnemen in gevaar kunnen brengen. Het zijn in 35 jaar opgebouwde
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Door de banken worden coffeeshops nog steeds de bankrekeningen opgezegd en
verkeren sommigen in situaties alleen via de privérekening de bedrijfskosten te kunnen
betalen of men beschikt alleen over een rekening voor uitsluitend pintransacties. Wij
nemen aan dat toekomstige telers niet contant, maar per bankoverschrijving betaald
moeten worden, echter dit vereist dat een coffeeshop de contante baromzet moet
kunnen afstorten bij een bank zodat de factuur van de teler betaald kan worden.



goedlopende en betrouwbare structuren, het lijkt ons onlogisch om hierop niet voort te
willen bouwen in een gesloten coffeeshopketen, wat een coffeeshop met eigen teeltlocatie
ook is. De angst van onze overheid, dat dan de wiet niet meer te volgen zou zijn, lijkt ons
ongegrond. Een streepjescode en een deugdelijke voorraadadministratie kunnen ervoor
zorgen dat de wiet altijd te volgen is, van kweeklocatie tot coffeeshop ofwel van plant tot
klant. Zoals elk ander bedrijf in Nederland moet een coffeeshop beschikken over een
deugdelijke administratie, het hebben van een voorraad- en financiële administratie
behoort tot de normale bedrijfsvoering. Een verdere mogelijkheid zou zijn om via
ssr/microsatelliet plaatjes een genetische vingerprint van de oogst te maken, zodat bij
vervolgcontroles kan worden getest of genetische beginwaarden overeenkomen met de
waarden van de controlemonstertjes. https://nl.wikipedia.org/wiki/Microsatelliet 

Genetica wietzaden

In ons kweekplan uit 2013 (plan binnen huidig gedoogbeleid met telers tot 5 planten)
hebben wij al onze zorgen geuit en onze gedachten neergeschreven over de genetica van
wietzaden. Wij denken dat het van groot belang is dat een genenbank wordt opgericht,
waarbij cannabis genetica in stand wordt gehouden voor duurzaam gebruik voor huidige en
toekomstige generaties. Volgens het VN Biodiversiteitsverdrag is Nederland als
ondertekenaar van dit verdrag verplicht hieraan te voldoen, echter strekt de diversiteit van
hennepzaad in Nederland niet verder dan het bewaren van zaad voor vezel (Ruderalis).
Onderzoekster drs. H. Kooistra probeert dit nog steeds onder de aandacht te brengen bij de
verantwoordelijke ministeries, maar het lijkt erop dat het bij de ministeries aan de nodige
kennis ontbreekt, om in het kader van diversiteit en behoud hiervan ook voor cannabiszaad
bedoeld voor medicinale en recreatief doeleinden de noodzaak te zien, om actieve
medewerking te verlenen bij het oprichten van een genenbank. Wellicht dat de
strafbaarstelling van cannabis tot onzekerheid leidt bij betrokken, echter omdat cannabis
als medicijn verstrekt en gebruikt wordt, ontneemt het Nederland niet de verplichting om
in het kader van de verplichtingen van het VN Biodiversiteitsverdrag ondersteuning te
bieden bij het inrichten van een genenbank voor cannabiszaad. 

Zo hoe de zaken nu ervoor staan, begint het experiment eigenlijk met zaadjes uit een
crimineel verleden. De vatbaarheid voor plantenziekten is door het mendelen toegenomen.
Beschikt men over een genenbank kan men bijvoorbeeld schimmelresistente wietsoorten
ertussen mendelen om de weerstand van een plant terug te brengen.

Een groot probleem is gefeminiseerd zaad, in huidige situatie creëert het afhankelijkheid
van de zaadproducenten, die op deze wijze de markt proberen naar zich toe te trekken,
door telers alleen gefeminiseerd zaad te laten kopen. Van de meeste soorten is geen
mannelijk zaad te koop, slechts enkele spelers op de markt beschikken hierover. Willen wij
ons niet afhankelijk maken van deze markt en zelf kunnen bepalen welke soorten we willen
kweken, dan is een genenbank een vereiste. Hierin kunnen we zelf de verhoudingen van
THC, CBD en CBN bepalen en het experimenteren mogelijk maakt om ook buitenlandse
hasjsoorten na te maken of wetenschappelijke experimenten voor medicinale doeleinden. 

De zaad producenten zijn niet geïnteresseerd om de biodiversiteit op een dusdanige wijze
vast te houden dat de mensheid hiervan gediend is, bij hen telt het gewin en het
marktaandeel. Zouden ze liefde voor de plant hebben zouden ze voorstanders zijn van
biodiversiteit en aan hobbytelers behalve vrouwelijk zaad ook mannelijk zaad leveren of
zaaddragende soorten verkopen. Deze werkwijze heeft tot gevolg dat mannelijk zaad een
raar artikel is geworden en niemand die ervoor zorgt dat er een paar zaadjes in Spitsbergen
bewaard blijven. Onze geschiedenis kent plantenziekten, waarna een gewas zowat
uitgestorven raakte en nog steeds verdwijnen dagelijks planten van onze aardbol. We willen
niet dramatisch doen, maar wij zien een bittere noodzaak van een genenbank.  

Nederland staat bekend om zijn gewassen. Wij hadden mogen verwachten dat bij
betreffende ministeries alleen al omwille van de medische cannabis voortschrijdend inzicht
voor de noodzaak (spoedig) van een genenbank aanwezig zou zijn. Het is kijken naar
geklungel zijdens onze overheid, terwijl commerciële Amerikaanse en Canadese bedrijven
de markt overnemen. Niet wij bepalen dan wat er geblowd wordt, zij doen dit dan. In onze
opvatting is het belangrijk om hierin zeggenschap ofwel zelfbeschikking te hebben als we
praten over de volksgezondheid. We zijn met een eigen genenbank in staat kwalijke
eigenschappen eruit en goede erin te mendelen of er kan naar een betere balans tussen
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THC en CBD gezocht worden. In het belang van de patiënt van medische cannabis en verder
wetenschappelijk onderzoek van medicinale toepassing ervan lijkt het ons juist van groot
belang om over een genenbank te kunnen beschikken. Ons Eindhovens kweekplan bevat in
elk geval vooralsnog het opzetten van een genenbank in de hoop hiermee een begin te
maken wat al lang nodig zou zijn geweest. Inmiddels zijn er ook Kamervragen gesteld
hierover.

Kleine praktische zaken, maar van belang

Wiet wordt in kleine plastic zakjes verkocht, zulks om uitdroging te voorkomen. Willen we
alle productinformatie op gripzakjes verstrekken en ook van waarschuwingen voorzien, is
het oppervlak van het zakje (incl. streepjescode) veel te klein. De verpakking zou dan groter
moeten zijn, echter een bezoeker zal daar terecht niet blij mee zijn omdat er te veel
harsdeeltjes in de (te grote) verpakking achter blijven. Hij/zij lijdt verlies, vergelijkbaar met
de waarde van halve jointvulling en veel plastic is slecht voor het milieu. Je zou ook kunnen
denken aan een klein zakje en een flyer bedrukt met voorlichtingsinformatie, waaraan het
zakje vastgeniet kan worden. Het zijn praktische problemen waarvoor we een oplossing
proberen te bedenken en wellicht de streepjescode, die uitgebreide informatie over de wiet
kan verstrekken via een app een uitkomst zou kunnen bieden. Normalisering moet worden
tegengegaan, de consument moet worden doordrongen van de gevaren van het product,
welke etikettering we wellicht na afloop van dit experiment ook op elke bierfles willen
introduceren, naast de tabaksfabrikanten zijn alcoholproducenten namelijk de enigen die
niet op de gevaren wijzen bij gebruik. Wij zijn vóór voorlichting en wij hebben intussen meer
dan 60 000 voorlichtingsflyers verspreid, de zgn. ‘Hasj en wiet tips’. Het zijn voor ons gewone
zaken om te doen. Tijdens onze laatste vergadering is besloten om onze voorlichtingsfolder
ook Engelstalig uit te brengen voor een toenemend aantal expats, personen met een
(tijdelijke)verblijfstatus en bezoekers veelal uit Italië en Oostbloklanden alsook andere
Europese landen en de rest van de wereld door toenemend toerisme en vormen heden ten
dage Duitsers en Belgen beslist niet de grootste groep bezoekers, althans niet in Eindhoven. 

Uniformiteit van het experiment

Wij kunnen ons goed voorstellen dat een raamwerk ofwel uniforme regels gelden wat
bijvoorbeeld de administratie betreft of het transport van de cannabis naar de coffeeshop,
de eis van etikettering (streepjescode van plant tot consument) en telen vrij van pesticiden,
een milieuvriendelijke werkwijze, afspraken over onverkoopbare winkeldochters (b.v.
verbranding of hergebruik voor wietolie, hasj, edibels e.d.), veilige kweeklocatie, opslag etc.
Wij denken dat enige flexibiliteit vereist is bij een 4 jaar durend experiment om zo ook op
nieuwe ontwikkelingen te kunnen inspelen, daarvoor zijn het immers experimenten. In zake
ontmoediging tabaksgebruik zouden bijvoorbeeld nieuwe producten kunnen worden
ontwikkeld. 

In ons diagram geven we weer hoe een experiment in Eindhoven eruit zou kunnen zien.
Gezonde concurrentie blijft overeind, coffeeshops zijn ruimschoots betrokken en investeren
zelf in hun eigen achterdeur, waardoor een experiment eerder kans maakt succesvol te zijn.
Gedurende de experimentperiode zullen de winsten van het teeltbedrijf gebruikt worden
om de gedane investeringen in te lossen en middels een bijdrage binnen een, daarvoor
speciaal opgerichte stichting, de gemeenschappelijke belangen te realiseren: bijvoorbeeld
aanschaf van dure meetapparatuur, inrichten van een genenbank, organiseren recycling,
het verrichten van onderzoeken, etc. 

Wensen van de consument

Al met het schrijven van het 1e VCE-kweekplan uit 2013 (plan binnen huidig gedoogbeleid
met telers tot 5 planten), ontstonden vele discussies aan de VCE-vergadertafel, intussen zijn
tal van deskundigen geraadpleegd om onze inzichten te vergroten in de huidige situatie en
een mogelijke overgang naar regulering. In onze beleving genieten coöperaties van kleine
telers met enkele honderd planten nog steeds de voorkeur en ook de consument sprak zijn
voorkeur hierover uit in de enquête https://www.reguleren.com/ door het veilingmodel te
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kiezen ofwel modellen waar verdiensten over meerdere hoofden verdeeld zijn in het
algemeen door de consumenten als sympathieker worden ervaren. In hoeverre met deze
wensen in de toekomst rekening zal worden gehouden moet nog blijken. In ons model zijn
vooralsnog alle 13 teeltlocaties verbonden aan een stichting, waarin gelijk aan een
coöperatie gemeenschappelijke belangen georganiseerd of gefinancierd worden
gedurende het experiment. Deze stichting zou kunnen dienen als model voor op te richten
coöperaties, zoals de consument voor ogen heeft. 

De perioden na het experiment, maar Europa blijft

achter

De gedachte, dat in de toekomst enkele grote telers alle Nederlandse coffeeshops beleveren
lijkt ons onverstandig, zo zijn we in Nederland al snel overgeleverd aan een paar grote
spelers op de markt. De politiek behoord de burger hiervoor te beschermen. Het zal ook tot
protesten bij de buurlanden kunnen leiden als ze horen dat Nederland kweekvergunningen
uitgeeft, als aldaar het stenen tijdperk en de war on drugs blijft voortduren. 

Afhankelijk van het politieke klimaat in de Europese landen om ons heen ten aanzien van
regulering/legalisering van cannabis, zouden bij een geslaagd experiment in Eindhoven, in
de rest van Nederland de kweeklocatie eveneens aan de coffeeshop gekoppeld kunnen
worden om zoveel mogelijk wietzolders weg te krijgen en een snelle en soepele overgang te
genereren van illegale naar gereguleerde teelt. Uiteindelijk houdt het niets anders in dan
een verruiming van de coffeeshopvoorraad in afwachting dat onze buurlanden
verantwoording nemen voor hun eigen gebruikers en normalisering van cannabis in eigen
land ter hand nemen. Wij verkeren dan weliswaar nog steeds in een gedoogsituatie, maar
voor de cannabisconsumenten in Nederland hoeft zo geen illegale wietzolder meer opgezet
te worden. 

Met de afgifte van enkele teeltvergunningen om de 573 coffeeshops te kunnen leveren
ontstaat de noodzaak om met opkopers ofwel een tussenhandel te werken, zodat

ruimschoots keuze is voor de coffeeshops in het land. Het maakt de wiet echter alleen maar
extra duur en het geheel beslist niet overzichtelijker. Let wel, het is nog steeds geen legale
situatie die wij schetsen, stappen in richting legaliteit vraagt om meer overeenstemming
binnen de Europese landen en zolang het niet zo ver is, zal de uitgifte en aanbesteding van
kweekvergunningen en instaleren van een tussenhandel tot meer weerstand bij de
buurlanden kunnen leiden, dan de verruiming van de coffeeshopvoorraad binnen een 40
jaar oud gedoogbeleid als een verbetering van huidig beleid kan worden verklaard.  

Wij hebben ons eerste VCE-kweekplan nog steeds

niet verworpen.

Terugkijkend naar het Besloten club-criterium kunnen we niet zeggen dat we alleen slechte
ervaringen hebben gemaakt. Nadat de eis was komen te vervallen om een uittreksel niet
ouder dan 4 weken, als bewijs dat men in Nederlandse gemeente ingeschreven was, te laten
zien bij inschrijving op de ledenlijst van de coffeeshop, nam de weerstand om zich in te
laten schrijven af, maar pas toen het B-criterium ingetrokken werd door de minister
kwamen bezoekers, met name de jongeren, weer terug . Wij zouden ons goed kunnen
voorstellen dat de weerstand tot inschrijving op een ledenlijst sterk zou kunnen
verminderen, indien men zich op vrijwillige basis kan inschrijven beperkt tot basale
gegevens zoals naam en geboortedatum op vertoon van een identiteitsbewijs. De
coffeeshop wordt dan een soort van clubhuis voor wiens leden tot 5 planten per lid
gekweekt kan worden op een (gemeenschappelijke) locatie die beheerd wordt door de
coffeeshop, als een variant. 

Het oorspronkelijke VCE-kweekplan omvatte een coöperatie van kleine telers met tot 5
planten met een gemeenschappelijke kweeklocatie die door een beheerder beheerd zou
worden, een mogelijkheid om binnen huidig gedoogbeleid wietteelt mogelijk te maken.
VCE-leden hebben aangegeven ook de weg met lidmaatschappen - het ‘clubmodel’ - in te
willen slaan om voorzetting van regulering na een experimentperiode in het hele land
mogelijk te maken. Het zou een model kunnen zijn dat misschien eerder geaccepteerd zou
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kunnen worden in de buurlanden, omdat we ook hier binnen huidig gedoogbeleid blijven
werken, maar zonder illegale kweek ten behoeve van de coffeeshopbezoeker. 
Wij merken op dat het inschrijven van bezoekers enorm veel werk was om alle basale
gegevens op te nemen in beschermde computerbestanden. Bij de 8 leden van de VCE bleef
de teller na een jaar besloten club criterium staan op 48.000 inschrijvingen. Uit onze VCE-
enquête 2012 bleek dat 1 op de 5 bezoekers trouwe klant is, de rest bezocht ook andere
coffeeshops. In de praktijk was er dus sprake van talloze dubbele of meervoudige
inschrijvingen van één persoon bij verschillende coffeeshops en is er ook een groep
bezoekers die maar kort in Eindhoven verblijven voor een bezoek aan vrienden of familie,
een karwij, congres, bijeenkomst, etc., maar elders wonen – let wel, het ging destijds niet
om toeristen, i.v.m. het I-criterium zijn in 2012 alleen Nederlandse ingezetenen
geënquêteerd -. Van coffeeshop Indian (vereniging) weten we dat zich vanaf hun bestaan
(jan. 1994) 35.000 leden t/m 1 mei 2012 hadden ingeschreven op de ledenlijst, een ledenlijst
die ze per die datum konden weggooien. De één gebruikt meer dan een ander, soms wordt
het gebruik tijdelijk gestopt of begint men tijdelijk een studie of werk in het buitenland, al
met al een niet overzichtelijke indicatie voor hoeveel gekweekt zou moeten worden als we
de teelt van inschrijvingen afhankelijk zouden maken, maar een ledenlijst is wellicht een
basis waarmee de voor coffeeshops benodigde cannabis geteeld kan worden. De leden van
de VCE hechten ook geen waarde aan het woord coffeeshop prominent op de gevel, al kun
je na 40 jaar de coffeeshop wel tot een de Nederlandse cultuur rekenen. Het is echter voor
ons geen reden om te transformeren tot een clubhuis, indien dit nodig is de discussie met
de buurlanden te vermijden. Terug naar de illegale markt vinden wij namelijk geen
alternatief. 

Overigens kunnen we na het loslaten van de handhaving op het I-criterium niet het beeld
schetsen dat in Eindhoven massaal Duitsers, Belgen en Noord-Fransen op de coffeeshops
zijn afgekomen, ondanks dat in de rest van Brabant en Zeeland en delen van Limburg het I-
criterium gehandhaafd werd. Onder de Belgen valt ons op dat het meer de oudere
bezoekers betreft en de leeftijdsgroep (18 tot 35 jaar), die normaal de grootste groep
uitmaakt, veel minder vertegenwoordigd is. Ouderen weten niet gemakkelijk de weg naar
de illegale markt te vinden, jongeren daarentegen hebben nog contacten van schoolplein
en door het uitgaansleven waarin zij zich actief bewegen. Wij konden dit ook merken met de
invoering van het B-criterium, ook destijds bleven de jongeren massaal weg. Nederwiet is
geen exclusief goedje, in de rest van Europa worden steeds meer wietkwekerijen opgerold
en worden ook zij zelf voorziend. 

Zouden we opnieuw teruggaan naar het clubmodel, lijkt ons voldoende om alleen de naam
en het geboortedatum op te nemen in een ledenlijst om de drempel voor de
coffeeshopbezoekers zo laag mogelijk te houden en andermaal de enorme administratieve
druk te verminderen, die wij al een keer eerder ondervonden hebben door het B-criterium
gestelde eisen betreffende op te nemen gegevens en het controleren ervan. Het opschonen
van die ledenlijst een jaar later als zeer bewerkelijk is gebleken ofwel dagelijkse controle
nodig was om verlopen inschrijvingen uit het systeem te verwijderen, indien de inschrijving
na een jaar niet verlengd was. Dat waren dan de 20% trouwe klanten die de inschrijving
verlengden, de ander 80% kon je in de loop van het jaar weer opnieuw inschrijven.     

Een andere optie is dat Nederland moed bewijst en de strafbaarstelling van cannabis
stopzet en in zijn argumentatie naar een geslaagd Nederlands experiment naar Amerika en
Canada alsook Uruguay verwijst, die blijkbaar door de VN geen strobreed in de weg wordt
gelegd, al overtreden deze landen de internationale verdragen. Een zucht slakend als we
denken aan het Enkelvoudig Verdrag, waar alle chemische drugs niet eens in voorkomen en
als achterhaald mag worden beschouwd. Het zou zin maken een experiment te starten dat
ons ook naar afloop niet al te zeer beperkt in het reguleren van cannabisteelt en een
terugkeren naar een illegale markt uitsluit. Meer als de helft van de Nederlandse bevolking
heeft ooit eens cannabis gebruikt en ook al heeft men het niet gebruikt blijkbaar bij

Het kweekplan, ook wel genoemd het Plan Regulering Achterdeur Coffeeshop, zit
tijdens het schrijven nog in de conceptuele fase. Het is een dynamisch proces, waarbij
verdere details nog uitgewerkt dienen te worden. De Vereniging Coffeeshops
Eindhoven hebben knelpunten aangegeven en een raamwerk geschetst waarin
regulering - onder huidig gedoogbeleid - mogelijk zou kunnen zijn. Tal van gesprekken
met onze adviseur (Koos Zwart †) en discussies over dit complexe onderwerp zijn aan
de vergadertafel hieraan voorafgegaan. 



bekenden, vrienden of de volwassen kinderen, die het wel eens gebruikt hebben, niet de
pleuris is uitgebroken en de houding van onze overheid ten aanzien van cannabis op steeds
minder begrip kan reken bij de Nederlandse bevolking voor hun jacht op de wietplant en zo
blijft de verwijdering van de amorfe massa, die wij de politiek noemen, voortduren. Wij
vragen ons af wat er zou gebeuren als coffeeshops zelf op verantwoorde wijze telen voor
hun leden op de ledenlijst op een locatie bekend bij de gemeente en de burgemeester geen
bestuursdwang toepast om de locatie te sluiten. Het begrip ‘openbare orde’ zou zo meer tot
zijn recht komen dan het laten voortduren van de huidige situatie met wietzolders,
waardoor brandgevaar. 

Overgang van experiment naar regulering,

buurlanden liberaliseren cannabis

Wij kunnen ons na een experiment-periode in Eindhoven ook volgend scenario voorstellen,
echter zouden onze buurlanden idem vergaande stappen gezet moeten hebben i.z.
cannabisregulering of legalisering. De kwekerijen kunnen aan de coffeeshop gekoppeld
blijven of verkocht worden aan de in dienst zijnde telers. Dit zouden dan zelfstandige
teeltbedrijven kunnen worden met een eigen vergunning. Mochten wij over 6 jaar in Europa
in een situatie verkeren die vergaande veranderingen mogelijk maken, zouden huidige
telers of reguliere teeltbedrijven die over de kennis beschikken gewoon een vergunning
kunnen aanvragen en zou ook een coffeeshop een teeltbedrijf kunnen beginnen, immers
dan zouden er geen belemmeringen zijn om dergelijke ontwikkelingen toe te laten. 

Wij bespeuren dat ook in de ons omringende landen enige liberalisering van cannabis op
gang is gekomen en we hopen dat Nederland diplomatieke inspanningen levert om de
landen te overtuigen strafbaarstelling van cannabis stop te zetten, drugsbeleid te
formuleren op basis van (onvervalst) wetenschappelijk onderzoek en op te houden de
menselijke natuur – wel eens te willen ontspannen en daarvoor middelen te gebruiken –
strafbaarstelling in het vooruitzicht te stellen aan de minderheden die liever cannabis dan
alcohol willen gebruiken. 

Wel of geen deelname experiment

Wij hadden nog niet de indruk dat de visie op de experimenten zo ver strekt, dat de
geschetste uniformiteit voldoende perspectieven biedt tot regulering en intussen heeft ons
het nieuws bereikt dat 6 maanden voor einde experiment de coffeeshops terug moeten
naar de situatie van vóór het experiment, ofwel terug moeten naar de illegale markt.
Vooralsnog kunnen wij onze burgemeester niet adviseren om Eindhoven in het experiment
te laten anticiperen en vragen wij de burgemeester ernstig rekening te houden dat
coffeeshops zullen weigeren om mee te doen. Wij zien niet de intentie van de overheid
reguleren een kans te willen geven, niet eens een evaluatie wordt afgewacht. Met 13
coffeeshops tegelijk terug naar de illegale markt 6 maanden voor afloop experiment,
betekend een enorme en ongekend grote vraag naar wiet, wat prijsopdrijving in de hand
werkt. Ondernemers, wiens coffeeshop voor een periode van 12 maanden wegens het
teveel op voorraad hebben van hasj en wiet, gesloten werden, weten dat het wel tot 1,5 jaar
kan duren tot men weer op voldoende kleine telers beroep kan doen die goede wiet
kweken. Met 13 coffeeshops tegelijk terug naar de illegale markt is niet realistisch, evenmin
kan men wiet uit de illegale markt wiet 4 jaar lang bewaren om de plotseling enorme vraag
op te vangen. Wat voor een boekhouding moeten we na afloop experiment en overgang
naar de illegale markt, aanhouden? De belastingambtenaar moet melding maken indien uit
de boekhouding criminele handelingen blijken. Wij willen daarna niet meer terug naar de
illegale markt, net zomin als onze gemeente.  

Je zou ook kunnen zeggen dat het juist de omvang van Eindhoven aantrekkelijk maakt om
een experiment op de ons voorgestelde wijze op te zetten, echter wij komen niet verder als
tot de aanbeveling zich bij het experiment te beperken op een gemeente met 1 of 2
coffeeshops of per gemeente hoogstens 1 of 2 coffeeshops op vrijwillige basis aan het
experiment te laten deelnemen en o.a. vrijwillige deelname minder de indruk van
rechtsongelijkheid wekt, dan een toewijzing en een verplichte deelname van alle
coffeeshops van een gemeente naar de illegaliteit investering in duurzaamheid bij voorbaat
onderbindt.
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Op ons drugsbeleid, gemaakt in het belang van de volksgezondheid, blijkt justitie
ongeoorloofde invloed te hebben uitgeoefend op wetenschappers van het WODC en zoals
we inmiddels weten op softdrugs en coffeeshopbeleid verband houdende
wetenschappelijke rapporten. De drukpers van de fabeltjeskrant voor het parlement en de
burger werd in gang gezet en wildste verdachtmakingen hebben hun intrede genomen, de
wietindustrie werd het speerpunt. Bijvoorbeeld een exportcijfer van 85% niet kon worden
onderbouwd door grote inbeslagnames Nederwiet in het buitenland en overlast rondom

drugstoerisme werd opgeblazen, terwijl gemeenten het tegenovergestelde berichten ofwel
men had nauwelijks overlastklachten van coffeeshops te melden. 
Het heeft nu veel vraagtekens opgeworpen over de kwaliteit van de rapporten betreffend
huidig cannabisbeleid en minister Grapperhaus heeft beloofd 2 rapporten nader te laten
onderzoeken.  Het laatste nieuws is dat zich meer klokkenluiders hebben gemeld, gevreesd
wordt dat het onderzoeken van 2 rapporten te weinig diepgang zal hebben om het
probleem in kaart te brengen.
Gemanipuleerde onderzoeksrapporten hebben van de invoering van het I- en B- criterium

zowat een openluchtexperiment gemaakt met het gevolg van veel onzekerheid en stress,
niet alleen voor ons, maar ook voor onze bezoekers. 

THC waarden

De VCE heeft zicht verdiept in de metingen van THC-waarden en hebben ons o.a. door
verschillende wetenschappers laten voorlichten. Als men dan begrijpt waar het overal fout
kan gaan en hoe de verschillen in de metingen tot stand komen, is het onbegrijpelijk hoe het
ooit tot een aanbeveling van een maximering van 15% THC heeft kunnen komen, als de
metingen van laboratoria onderling al afwijken, lijkt rechtszaak op rechtszaak in het
verschiet. Opgave van THC-percentages brengen slechts schijnveiligheid en zal eerder een
verkoop bevorderende werking op de consument hebben door zich door deze getallen, die
slechts indicaties zijn en sterk kunnen afwijken van hetgeen daadwerkelijk in het zakje zit,
te laten leiden in zijn aankoop cannabis.
Stage Analytics heeft een meetapparaat die een meetanalyse via licht maakt, een z.g.
fotospectrometer, waarna THC- en CBD-waarden worden weergegeven op een display. Het
apparaat komt uit America en wordt gebruikt voor metingen van medische cannabis en o.a.
ook voor metingen van cannabis voor recreatief gebruik. Uit eerdere (wetenschappelijke)
vakliteratuur bleek dat metingen van hetzelfde cannabisproduct bij verschillende
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ONDERZOEKSRAPPORTEN WETENSCHAPPELIJK 
 ONDERZOEKS- EN DOCUMENTATIECENTRUM (WODC)

Klokkenluider WODC: grote zorgen over onderzoeken onafhankelijkheid
Marianne van Ooyen werd tegen wil en dank klokkenluider. Haar interne klacht uit
2014 bracht de zaak rond de politieke sturing op het Wetenschappelijk Onderzoeks- en
Documentatiecentrum (WODC) aan het rollen. "Ik schrok nogal dat die was uitgelekt.
Voor mij was het een afgesloten hoofdstuk."
De klacht, waarin zij sprak over de sturende invloed van beleidsambtenaren op
rapporten van het WODC, kwam via een andere partij in handen van Nieuwsuur. Zelf
wilde Van Ooyen toen buiten de publiciteit blijven. Maar nu, aan de vooravond van het
Kamerdebat over de kwestie, wil ze toch van zich laten horen.
De klokkenluider plaatst vraagtekens bij de drie onderzoeken die minister Ferdinand
Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laat doen naar het onderzoeksinstituut. Zo
wordt in een onderzoek de wetenschappelijke standaard van twee rapporten getoetst,
maar volgens Van Ooyen is aan de rapporten niet te zien "dat er op de achtergrond zo'n
druk werd uitgeoefend".
Ze noemt bijvoorbeeld het WODC-onderzoek naar de wietpas dat volgens het boekje is
opgezet. Een analyse van alleen de rapporten lijkt haar daarom niet voldoende. "Ook
de interne communicatie en de conceptversies van rapporten zijn relevant. Misschien
zou de commissie zelfs terug moeten gaan naar de oorspronkelijke data."
21 januari 2018



laboratoria uiteenliepen bij metingen middels gaschromatografie alsook de high
performance liquid tests (kosten apparatuur € 150.000,-), hetzelfde gold voor metingen
waar gebruik werd gemaakt van een fotospectrometer (kosten apparaat ca. € 25.000,-). Hoe
kan dat?
Een ander fenomeen is dat metingen gedaan doormiddel van gaschromatografie afwijken
van metingen gedaan met een fotospectrometer, de laatste doorgaans een 6 tot 10% hoger
THC-gehalte aangeeft. De reden voor deze verschillen is de voorafgaande bewerking van de
cannabis indien men gebruik maakt van gaschromatografie, bij metingen met een
fotospectrometer wordt de wiet alleen verkruimeld. Dat er van verschillende laboratoriums
ondanks gebruikmaking van dezelfde meetapparatuur verschillende meetwaarden
afkomen, ligt daaraan dat niet overal een gelijke meetprocedure plaats vindt en het bij
cannabis om een natuurproduct gaat. Dat de metingen enorm kunnen verschillen hebben
ook heel wat coffeeshopondernemers ondervonden toen ze éénzelfde cannabis van
verschillende laboratoriums en bedrijven, die cannabis testen, hebben laten onderzoeken.
Het zou ons niet verbazen dat ook per land verschillen kunnen optreden in meetwaarden.
Let wel, cannabis is een natuurproduct en na 6 tot 8 maanden - vergelijkbaar met kruiden,
waar naar verloop van tijd de etherische oliën verdwijnen – ook de THC-waarde en andere
waarden zoals CBD, afnemen. Bij een verkeerde opslag treedt snel kwaliteitsvermindering
op, te veel warmte, vocht, blootstelling aan open of (zon) licht kunnen de kwaliteit van
kruiden en ook die van cannabis negatief beïnvloeden. Bij een meting gaat het slechts om
een momentopname en in deze zin kan enkel sprake zijn van een indicatie. 
Het verschil in meting kan tot verwarring leiden bij de consument en bieden THC-
percentages tot na de komma alleen een schijnzekerheid. In Nederland mag een
laboratorium de meetwaarden pas weken later versturen, er mag immers geen verkoop
bevorderende informatie worden verstrekt op dreiging van verlies van de ontheffing
Opiumwet. Strikt genomen heeft een vermelding van (hoge) THC-percentages niets anders
dan een verkoop bevorderende boodschap, iets wat onze overheid juist wil vermijden. 
Als het Trimbosinstituut wiet met 18% THC als sterk omschrijft, zal aan de sterkte van de
wiet niets veranderd zijn als deze bij een meeting op een fotospectrometer 25% THC meet.
Als nu ineens alle coffeeshops hun cannabis willen gaan meten, zullen met het enorme
aantal soorten wiet de officiële laboratoria vermoedelijk de vraag naar metingen niet eens
aan kunnen, bovendien duurt het vaak te lang eerdat een ondernemer antwoord krijgt. Wij
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verwachten daarom een enorme run op meetapparatuur zoals de fotospectrometer. Het
opsturen en meten van een monstertje wiet zegt overigens niet werkelijk alles, het kan
namelijk gaan om wiettopjes uit het bovenste segment van de plant, die ongetwijfeld een
hogere THC-waarde zullen hebben dan een topje uit het middensegment of van helemaal
onderin en ook het meest exacte meetapparatuur NMR (nucleair magnetische resonantie)
kan dit probleem in verschil in THC-waarden per plant niet verhelpen (kosten apparaat € 1.000.000,-).
Tussen de wiettoppen bovenin en de toppen onderin zijn meer dan 10% THC-verschil
mogelijk bij metingen met een fotospectrometer, aldus de uitleg over metingen 7 mei jl. Bij
metingen doormiddel van gaschromatografie valt te verwachten dat het percentage tussen
de verschillende toppen van een wietplant lager zal liggen, vermoedelijk is dan een getal
tussen de 5% en 7 % reëel. Te verwachten is een bonte reeks aan meetwaarden met de ene
wiet nog sterker dan de andere en natuurlijk storten zich allerlei bedrijven met test- en
meetapparatuur op deze markt. In America zijn commerciële testlaboratoria uit de grond
geschoten, waar de ‘beste’ de z.g. de ‘sterkste wiet’ meet. Ja, ja, testen in het wilde westen.
Zonder meetstandaards (monografie methodiek), waaronder een hele oogst getest kan
worden, zijn vermeldingen van THC-sterkte onbetrouwbaar en zullen eerder een verkoop
bevorderend effect hebben voor de sterkste wiet op de menulijst van de coffeeshop. Omdat
het praktisch voor coffeeshops niet mogelijk is de gehele (illegale)aankoop cannabis naar
een laboratorium te sturen voor een onafhankelijke monstername, maar stel dit zou wel
mogelijk zijn, het slechts tot gemiddelden zou kunnen komen omdat de gehele oogst uit
toppen met verschillende THC-sterktes bestaat. Het is dan nog steeds mogelijk dat in het
ene zakje een iets sterker wiettopje zit dan in een ander zakje.  Dit zal tijdens een experiment
niet anders zijn, ook al verdeeld men de planten in 3 meetsegmenten met een gemiddelde
meetwaarde, zijn er nog steeds verschillen per topje en kan de consument een zakje wiet
krijgen waarvan de inhoud net iets sterker of slapper is als vermeld op de verpakking. Als
meetwaarden daardoor slechts een indicaties zijn, maakt een vermelding van een cijfer t/m
na de komma niet werkelijk zin als alle toppen van een oogst vermengd worden.
Misschien zouden wij ons als branche voorlopig moeten beperken tot 3 kaders van THC-
sterkte, bijvoorbeeld gering, gemiddeld en een hoog THC-gehalte. Voor de bezoeker die een
keuze wenst te maken voor sterke wiet de focus dan niet op de sterkste wiet komt te liggen,
maar op een assortiment sterkere wietsoorten. Overigens bestaat de kans dat ‘de sterkste
wiet’ niet aan te slepen valt, wat prijsopdrijving en verschraling van de markt kan

betekenen, als de vraag ernaar stijgt, gaan telers proberen wiet met (nog) hogere THC-
waarden te telen. Pas als de teelt van cannabis voor alle coffeeshops mogelijk is, kan sprake
zijn van metingen van een gehele oogst, verdeeld in 3 segmenten ofwel een range tussen
het topje met het minste gehalte THC, het gemiddelde en de hoogste THC-gehalte. Wellicht
kan het verstandig zijn om in de toekomst 1 oogst in 2 of 3 segmenten te verdelen en ook
als dusdanig aan de consument aan te bieden.
Tot slot: sterke wiet of hasj zijn de dure producten op een menulijst van een coffeeshop en
een ervaren gebruiker weet dat hij/zijn voor sterke wiet of hasj heeft gekozen. Een
onervaren gebruiker kan zich flauw en misselijk voelen na het roken van sterke wiet of hasj,
een ervaren gebruiker legt de joint gewoon terzijde als hij zich stoned voelt. Het ontbreken
van een getal dat informatie over de THC-sterkte van de wiet of hasj verstrekt, heeft in het
verleden niet tot significante problemen geleid. Als branche zou je graag gedegen
productinformatie aan de consument willen verschaffen, maar wij (VCE)zien geen heil in
opgeblazen THC-waarden, ook niet op de menulijst van een coffeeshop die deelneemt aan
het experiment.
In hoeverre is de consument op de hoogte van de werking van verschillende terpenen
(cannabinoïden)? Wat is de behoefde van de recreatieve gebruiker om tot een op de
consumentgerichte en toegesneden informatie te kunnen komen? Wij krijgen veel vragen
aan de counter naar de werking – is de wiet/ hasj high of stoned? - en natuurlijk over de
smaak of over dosering als men een hasjcake wil maken. Wat de vragen over THC en CBD
betreft gaat het meer om de verhoudingen van deze 2 terpenen, ook omdat steeds meer
informatie hierover te vinden is. Wij denken als de consument meer zou weten over de
werking van verschillende terpenen, hij/zij een bewustere keuze zal maken. Wij begrijpen
dat collega’s beste bedoelingen hebben en graag een meetapparaat zouden willen
aanschaffen, maar we denken dat het beter is om nog eens goed na te denken hoe we de
meetresultaten willen aanbieden, zodat niet alleen de allerhoogste THC-meting de nieuwe
focus wordt, zowel voor de coffeeshopondernemers als voor de bezoekers en lijkt een NMR-
machine het meest betrouwbare meetapparaat als reverentie om doormiddel van foutloze
metingen standaards voor de uitgifte van THC-waarden te ontwikkelen. Maar waar wij en de
bezoekers nou echt vanaf willen is het gebruik van pesticide, reden genoeg om de teelt
volledigtereguleren.Alsweovergezondheidpratenzoudaaronzeaandachtopmoetenliggen.
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HIGH TIMES62

Ieder weldenkende ondernemer

zal nooit meer voorraad 

hebben als strikt noodzakelijk.
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Pragmatisch gezien kun je je afvragen of een 500
grams voorraad beperking nog wel een realistisch
beeld geeft?! In de tijd (1997) dat deze maatregel
werd ingevoerd waren in Nederland nog ruim
2.500 coffeeshops, nu nog slechts 573 (2017).

Moet er wel een maximale voorraad bestaan of zijn

de coffeeshops in staat hierin zelf meer te reguleren?
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Donaties/ ondersteuning 
Op Cannabis Bevrijdingsdag 23 juni 2016 werd de Grass Poll gelanceerd, een online
enquête voor cannabisconsumenten door stichting Epicurus. De VCE heeft het initiatief
van harte ondersteund en de onderzoeksvragen van de VCE-enquête ingebracht, alsook
een financiële bijdrage gedaan om enquête-teams met een laptop langs de bij de VCE
aangesloten coffeeshops te sturen. Op een vaste laptop op de counter konden
bijvoorbeeld in coffeeshop Pink de bezoekers de GrassPoll enquête invullen.  Bij het ter
perse gaan van dit jaarverslag zijn echter maar enkele onderzoeksresultaten bekend. Tot
op heden hebben wij de onderzoeksresultaten niet kunnen vergelijken met eerdere door
de PCN gehouden enquêtes uit 2008/09 Nederland>12.428/Eindhoven >3077 en de VCE-
enquête uit 2012, Eindhoven 2421.
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De stem van velen
De dagen van het Nederlandse gedoogbeleid voor hasj en wiet lijken geteld. Een leger
ambtenaren, politici en bestuurders denkt al maanden na over een nieuw systeem van
wietproductie en handel. Het oude systeem met coffeeshops gaat daarbij mogelijk op de
schop.

Coffeeshops dicht of open, een totaalverbod
op wiet, staatswinkelwiet, social clubs,
wietapotheken… Er liggen allerlei plannen
op tafel. Maar niemand die vraagt wat
blowers en andere cannabisconsumenten
ervan vinden. Grass Poll gaat dat veranderen
en vindt het hoog tijd om consumenten te
betrekken in de discussie over de toekomst
van hasj en wiet in Nederland.

Grass Poll geeft consumenten een stem met
een grote landelijke enquête, ontwikkeld
door de cannabissector samen met
organisaties die zich inzetten voor
cannabisconsumenten zoals WeSmoke,
VOC-Nederland, Suver Nuver, Mediwiet en
PGMCG.

Grass Poll gaat er met een publiekscampagne voor zorgen dat politiek Den Haag de stem
van de cannabisconsument hoort. Gelegenheidsroker, verstokte blower, medicinale
verdamper, ieders mening telt. Laat daarom via Grass Poll weten hoe jij erover denkt. Dat
kan geheel anoniem.

Tijdelijke opschorting
I-criterium 2016 – 2017 
Coffeeshops in heel Nederland dienen zich wettelijk aan verschillende criteria te houden, de
zogenoemde AHOJGI-criteria. Deze staan voor het volgende:

• A: Geen Affichering: dit betekent dat geen enkele vorm van reclame anders dan een 
      summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit is toegestaan. 

• H: Geen harddrugs: dit betekent dat geen harddrugs voorhanden mogen zijn en/ of 
     verkocht worden.

• O: Geen overlast: onder overlast kan worden verstaan parkeeroverlast rond de 
     coffeeshops, geluidshinder, vervuiling en/ of voor of nabij de coffeeshop rondhangende
     klanten.

• J: Geen verkoop aan jeugdigen en geen toegang voor jeugdigen tot een coffeeshop: gelet
     op de toename van het cannabisgebruik onder jongeren is gekozen voor een strikte 
     handhaving van de leeftijdgrens van achttien jaar.

• G: Geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie: dat wil zeggen hoeveelheden 
     groter dan geschikt voor eigen gebruik (=5 gram). Onder “transactie” wordt begrepen 
     alle koop en verkoop in één coffeeshop op eenzelfde dag met betrekking tot eenzelfde 
     koper. 

• I: geen toegang voor en verkoop aan anderen dan ingezetenen van Nederland. 
  Daarnaast gelden ook nog de zogenaamde plus-criteria, deze houden het volgende in:

• Geen alcohol: coffeeshops mogen geen alcoholische dranken verkopen of ter verkoop 
     aanwezig hebben.

• De handelsvoorraad van de coffeeshops mag niet meer dan 500 gram bedragen.
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Vooral het I-criterium heeft voor problemen gezorgd omtrent overlast in met name de
grensgebieden. Daarnaast heeft het voor deze gebieden ook niet geholpen dat onze
overheid eventjes met grote borden aan de grens met ‘No Drugs’ en her en der flyers met
dezelfde tekst in de veronderstelling dat alle Europese cannabisgebruikers dan op de
hoogte zijn van warrig Nederlands gedoogbeleid. In de ene stad mag je als toerist wel
cannabis aanschaffen, in de andere stad niet, probeer dat eens 10, 20, 50 of in geval van een
evenement 100 keer en vaker uit te leggen. Het is dan niet gedaan met een simpel ‘No
Drugs’.

Het strenge handhaven van het I-criterium heeft ertoe geleid dat overlast in deze
gemeentes sterk is toegenomen, met name straatdealers hebben hun weg weten te vinden
in het straatbeeld. 
Per besluit van de Burgemeester van Eindhoven, geldend vanaf 15 juli 2015, werd
handhaving op het I-criterium stopgezet
De eerste periode liep van 15 juli 2015 tot 15 januari 2016, waarna een evaluatie volgde.
Pushers en straatdealers waren verdwenen. De periode werd daarna telkens verlengd met
6 maanden, telkens gevolgd door een evaluatie tot nu toe.
Voor de invoering van het Ingezetenen-criterium (I-criterium) maakte het aantal
buitenlandse bezoekers in Eindhovense coffeeshops 8,7% uit (enquête 2008/09 >3077). We
kunnen in Eindhoven niet zeggen dat nadat de handhaving op het I-criterium werd
stopgezet onze stad overspoeld werd door Duitsers, Belgen en Noord-Fransen, veel eerder
kijken we tegen een stijgend aantal toeristen uit heel Europa en elders uit de wereld aan en
hier (tijdelijk) werkende of studerende expats, als we over buitenlandse bezoekers spreken.
Geen Maastrichtse toestanden hier in Eindhoven, niet voor en niet na het I-criterium, met de
aanwezigheid van een populair vliegveld en door organisatie van (internationale)
evenementen (Dutch Design, Glow) een vergelijk met Amsterdam of Rotterdam eerder voor
de hand ligt, als het om de diverse herkomstlanden van de toeristen gaat. Als dan een
toerist al een coffeeshop bezoekt, gaat het vooral erom van een stukje unieke Nederlandse
gastvrijheid te genieten en niet om het meenemen van cannabis naar het thuisland. 

Voor de invoering van het I-criterium kende Eindhoven geen straatdealers voor of in de
buurt van coffeeshops, na de invoering bleken de dealers een vast bestanddeel te
worden en ook de minderjarigen wisten gemakkelijk de weg te vinden tot deze
straatdealers, die anders achter elke met rolkoffer, reistas of rugzak getooide en zonet bij
de deur van de coffeeshop afgewezen toerist na sprintten of vanuit een portiek of
gangetje opererend elke passant aanspraken met “Ssst, wiet kopen?”. Sinds niet meer op
het I-criterium gehandhaafd wordt zijn de straatdealers in de buurt van de coffeeshops
verdwenen. 
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Enkele ervaringen van Coffeeshop personeel: 

•  “Ik ben blij dat ik geen politieagent meer hoef uit te hangen” (In verhouding tot het 

       telkens wegsturen van dealers die overlast rondom de coffeeshop veroorzaken)

•  “Ik heb het drukker gekregen op mijn werk, gelukkig verveel ik me daardoor niet 

       meer”

Om tot enige spreiding van buitenlandse bezoekers die cannabis in een coffeeshop komen
kopen, hebben wij een brief aan alle politieke fracties in de gemeenteraad van de 4 grote
steden in Brabant (Tilburg, Breda, Den Bosch en Helmond) gestuurd, met het verzoek om bij
hun burgemeester erop aan te dringen eveneens te stoppen met de handhaving van het
ingezetenen -criterium, al dan niet in de vorm van een pilot. 

Gemeente Tilburg
In navolging van onder andere gemeente Eindhoven is op 21 februari 2018 naar buiten
gekomen dat de gemeente Tilburg van 1 maart tot 1 oktober 2018 niet langer actief gaat
handhaven op het I-criterium. De gemeente Tilburg heeft met veel buitenlandse bezoekers
al een eerste stap gemaakt door dit criterium niet te handhaven tijdens twee grote festivals
in de stad. De ervaringen hieromtrent worden door de gemeente als zeer positief ervaren en
hebben geleid tot minder overlast. De volgende logische stap is een langere proefperiode
die sinds 1 maart van start is gegaan.
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Sinds deze nieuwe maatregel van kracht is, verdween de straathandel vrijwel geheel
uit de stad, meldt de Vereniging van Coffeeshophouders in Eindhoven, en daarmee
natuurlijk ook de overlast die daardoor werd veroorzaakt. Vorig jaar is tijdens 2 grote festivals in Tilburg met veel buitenlandse bezoekers al een

eerste stap gemaakt in het niet handhaven op het I-criterium. De ervaringen rond deze
festivals waren positief en hebben zelfs geleid tot minder overlast. De volgende,
logische, stap is een wat langere proefperiode (van 1 maart tot 1 oktober) waarin de
gemeente niet langer meer actief handhaaft op het I-criterium in Tilburg. Ook in
andere steden wordt al niet meer actief gehandhaafd op het I-criterium.
Bron: gemeente Tilburg 



Eddy Klokgieters  1951 – 2016
Eindhovense pionier in hasjhandel

Kees Hoekert 1929 - 2017
grootvader van de Nederwiet
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IN MEMORIAM

De op 24 april 2016 overleden Eindhovenaar Eddy Klokgieters begint in 1984 de eerste
Eindhovense coffeeshop. The Pink Panther vestigde zich in de Willemstraat. In 1995 zette
Klokgieters op vrijwel dezelfde plek een nieuwe, vervangende coffeeshop op: The Pink, die
tot op de dag van vandaag in bedrijf is. Met zijn (zaken)partner Lisa Lankes – met wie hij
twintig jaar getrouwd was – baatte Klokgieters de shop uit, met een duidelijke filosofie: de
verkoop van harddrugs en softdrugs moest gescheiden blijven. Tot dat inzicht was
Klokgieters gekomen in de jaren dat hij gold als een van de eerste hasjdealers in Eindhoven.
Vanaf een vaste barkruk in cafés als The White Horse en Poort van Kleef deed hij zaken. “Als
je daar een stukje stuff bij hem kocht en je ging naar de wc, werd je gevolgd door een
cokedealer die je zijn spul wilde aansmeren”, herinnert Lisa Lankes zich. “Daarom is Eddy
begonnen met een coffeeshop, waar alles softdrugs te krijgen zijn.”
Lankes viel destijds op de stoere man met de lange haren, het leren jasje en de
cowboylaarzen onder zijn jeans. Ze kreeg met hem zoon Felix (33), die  nu werkt in The Pink.
“Een gezellige man en de enige andere science-fictionfan die ik kan”, zo herinnert Felix zich
zijn vader. “Met hem kon ik stokbroodgevechten houden en over Star Wars praten.”
Klokgieters was trots op de transparante inrichting van The Pink, met veel glas en ruimtes.
De zaak moest uitstralen dat er niks te verbergen is. Een knauw kreeg Klokgieters in 2008,
toen The Pink een jaar dicht moest omdat er veel meer hasj en wiet was aangetroffen dan
de toegestane handelsvoorraad van 500 gram. “Hij voelde zich toen niet serieus genomen
en vond dat hij als een crimineel werd weggezet”, zegt Lankes. 
De laatste jaren was Klokgieters vaak te vinden in Thailand, waar hij met zijn Thaise vriendin
dochter Mindy (3) kreeg. Daar overleed hij ook aan darmkanker. 
Bron: Eindhovens Dagblad, april 2016

Met zijn acties en de daaruit voortvloeiende rechtszaken dwong Kees Hoekert in de jaren
zestig en zeventig het Nederlandse gedoogbeleid voor softdrugs af. Op de laatste dag van
2017 overleed hij op 88-jarige leeftijd.
Achterop zijn boot De Witte Raaf, in parken en plantsoenen, in de plantenbakken op de
vensterbank van het politiebureau tegenover zijn boot - overal plantte Hoekert
hennepzaadjes, samen met zijn gabber Robert-Jasper Grootveld, provo en overtuigd
cannabist. De twee verkochten in 1971 in enkele weken tienduizenden hennepplantjes voor
een gulden per stuk. Maximaal tien per klant, kwam die uit het buitenland mocht hij er 25
meenemen. De toeloop was zo groot dat de politie zich genoodzaakt zag het verkeer te
regelen. Ze vergaarden hiermee in één klap een stevig bedrijfskapitaal voor de Lowlands
Weed Company die zich ten doel stelde 'de verhenneping van onze maatschappij' te
bevorderen. Rokers moesten zelf met het zaad in de weer kunnen gaan om hun eigen
marihuana te verbouwen. 
Het ging Hoekert vooral om het spel, hij wilde de autoriteiten tarten en plezier hebben. De
verkoop was bijzaak, rijk is hij er niet van geworden. Bovenal was hij uit op vervolging, dan
kon de wetgeving worden opgerekt. Hij kreeg zijn zin, hij werd gedagvaard wegens
overtreding van de Opiumwet. Gebarend als een operazanger voerde Hoekert zijn eigen
verdediging. Met zijn optreden dreef hij het Amsterdamse hof tot wanhoop. 'De Opiumwet?
Een vergiet, edelachtbaren. Onderweg naar het gerechtshof zag ik alleen al achter vier
ramen aan de Prinsengracht de hennep bloeien. En ook: Marihuana is onkruid en komt dus
altijd weer terug. Je kan het daarom ook niet verbieden' waren veel gebruikte uitspraken
van Hoekert vanachter het hekje. 
In 1976 bracht de overheid een onderscheid aan tussen hard- en softdrugs en werd het bezit
van kleine hoeveelheden hennepproducten niet langer strafbaar. Jammer voor Hoekert:
geen rechtszaken meer.
Bron: Volkskrant ,1 januari 2018
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De teelt zal gereguleerd moeten worden zodat we op een

normale en maatschappelijk verantwoorde manier zaken

kunnen doen en een einde komt aan de hypocrisie.



LEGALISATIE WERELDWIJD
In het nieuws komen wereldwijd steeds meer
berichten over landen en verschillende staten
die het gebruik van cannabis, op zowel
medicinaal als recreatief vlak, willen legaliseren.
De komende jaren zullen cruciaal worden. Mede
onder invloed van de wereldwijd op gang
gekomen trend, waarbij diverse staten in de
Verenigde Staten, maar ook Canada over zijn
gegaan tot niet alleen wettelijk aanvaarde
regulering maar zelfs in bepaalde gevallen al tot
legalisering van cannabis voor ‘recreatief
gebruik”.

De ontwikkelingen op dit terrein gaan tegenwoordig zo snel dat we op korte termijn
ongetwijfeld meer landen aan dit overzicht kunnen toevoegen.  Meer en meer komt men tot
het besef dat het verbod op cannabis onwenselijk, onwerkbaar en onhoudbaar is en
vooruitgang in de weg staat.  Cannabis is gewoon een plant met vele waardevolle
toepassingen. tot op heden is elk bezit van cannabis strafbaar. De zonet bij de coffeeshop
aangeschafte gram kan door de politie in beslag worden genomen, gevolgd door een
politiesepot, maar je bent de wiet wel kwijt wat ook een vorm van boete is.
De samenleving is gebaat bij een harmonieuze verstandhouding tussen consumptie en
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productie.   Tot op heden is elk bezit van cannabis strafbaar. De zonet bij de coffeeshop

aangeschafte gram kan door de politie in beslag worden genomen, gevolgd door een

politiesepot, maar je bent de wiet wel kwijt wat ook een vorm van boete is.

Hier volgt een overzicht van verschillende landen, waar cannabis is gelegaliseerd of in de

nabije toekomst gelegaliseerd gaat worden.

Argentinië 
In 2017 is een wetsvoorstel aangenomen dat het gebruik van medicinale cannabis heeft
gelegaliseerd. Daarnaast heeft het hooggerechtshof in 2009 al geoordeeld dat de
Argentijnse regering geen wetten op mag leggen die tot een beperking van de persoonlijke
levensstijl van burgers mag leiden. Het bezit van kleine hoeveelheden cannabis voor
persoonlijk gebruik wordt, op voorwaarde dat het een hoeveelheid van minder dan 5 gram
betreft en wordt geconsumeerd in de huiselijk omgeving, gedoogd.

Australië

Het gebruik van medicinale cannabis is sinds 2017 legaal in het gehele land. Hoewel het
gebruik van cannabis voor recreatieve doeleinden niet is gelegaliseerd, is het bezit hiervan
in de meeste regio’s van het land gedecriminaliseerd. 

Belize

Eind 2017 heeft de regering van Belize het bezit van cannabis tot een hoeveelheid van 10
gram gedecriminaliseerd. Dit mag in je eigen huis worden gerookt, of bij iemand anders
thuis, mits daarvoor expliciete toestemming is gegeven.

België

Als meerderjarige wordt bezit voor persoonlijk gebruik toegestaan. Hieronder wordt
verstaan het bezit voor persoonlijk gebruik tot 3 gram cannabis of 1 geteelde plant.

Cambodia

Cannabis is illegaal in Cambodia, echter wordt er door de politie niet opgetreden tegen
consumenten en bedrijven die cannabisproducten gebruiken of verkopen. In Cambodia
worden in restaurants zelfs “Happy” gerechten op menukaarten aangetroffen. Dit zijn dan
eet- of drinkbare producten waar cannabis in verwerkt zit.

Canada

Op 17 oktober 2018 zal Canada het gebruik van cannabis voor recreatieve doeleinden
legaliseren. Tevens kunnen kwekers een vergunning van de overheid krijgen voor het
kweken van cannabis. De provincies zullen vervolgens bepalen hoe de cannabis
gedistribueerd en verkocht zal worden.

Colombia

In 2012 heeft de overheid het gebruik van cannabis voor recreatieve doeleinden
gedecriminaliseerd tot een hoeveelheid van 20 gram. In 2015 is hieraan toegevoegd dat het
in bezit hebben tot 20 cannabis planten ook wordt toegestaan en daar geen juridische
gevolgen aan verbonden zijn. In datzelfde jaar is het gebruik van medicinale cannabis
gelegaliseerd en zijn sindsdien richtlijnen voor distributiepunten opgesteld.
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Costa Rica

Het gebruik van cannabis is illegaal, maar het roken van een jointje brengt geen juridische
gevolgen met zich mee, dit wordt gedoogd. 

Ecuador

Hoewel ook in Ecuador het gebruik en het kweken van cannabis illegaal is, wordt het in bezit
hebben voor persoonlijke doeleinden gedoogd, mits dit niet meer dan 10 gram overschrijdt.  

Jamaica

Het gebruik van cannabis is in Jamaica in 2015 gedecriminaliseerd. Hoewel volgens de wet
dus nog steeds illegaal, wordt het bezit van kleine hoeveelheden dus gedoogd. 

Kroatië

In Kroatië is het gebruik van cannabis voor persoonlijke doeleinden gedecriminaliseerd,
hoewel dit in sommige gevallen nog steeds beboet kan worden. Sinds 2015 is het gebruik
van cannabis voor medicinale doeleinden gelegaliseerd. 

Laos

Cannabis is illegaal in Laos en het gebruik hiervan in publieke plaatsen kan leiden tot 12
maanden celstraf. Echter, zijn er hier, net als in Cambodia, veel restaurants met “happy”
producten op het menu. Dit zijn eet- of drinkbare producten met cannabis erin verwerkt.

Ondanks de strenge wetten in Laos wordt cannabis toch in het openbaar verkocht en
gebruikt, waardoor het erop lijkt dat straffen niet snel worden gegeven.

Mexico

Het in bezit hebben van cannabis tot een hoeveelheid van 5 gram is gedecriminaliseerd. Dit
houdt in dat wanneer iemand wordt betrapt met 5 gram cannabis of minder, hier geen
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juridische gevolgen aan zitten. Cannabis is, ondanks het gedogen van een kleine

hoeveelheid voor persoonlijk gebruik, nog steeds illegaal en mag dus ook niet worden

gekweekt of verkocht.

Oekraïne

Hoewel cannabis illegaal is in Oekraïne, wordt het wel gedoogd dat met tot 5 gram cannabis

of 10 planten in bezit heeft. Wanneer men met een van deze hoeveelheden wordt betrapt

wordt dit bestempelt als administratieve overtreding en wordt men beboet en volgt

inbeslagname van de cannabis en/ of de planten. 

Peru

Net als in meerdere landen is het kweken en verkopen van cannabis illegaal. Echter wordt

er in Peru gedoogd dat men cannabis gebruikt voor persoonlijke doeleinden, mits dit bezit

minder dan 8 gram bedraagt en men het op een discrete manier gebruikt, oftewel thuis en

niet op publieke plaatsen.

Portugal

Al in 2001 heeft Portugal alle drugs gedecriminaliseerd. Er worden geen celstraffen gegeven

voor het in bezit hebben van drugs, wellicht dat men in een enkel geval een boete opgelegd

kan krijgen, maar veelal wordt een behandeling voor drugsverslaving verplicht opgelegd.

Deze methode blijkt goed te werken tegen opiaten verslavingen. 

Rusland

Rusland heeft het gebruik van cannabis tot hoeveelheden van 6 gram cannabis en 2 gram

hasj in 2006 gedecriminaliseerd. 

Spanje

In Spanje zijn de zogenaamde Social Clubs aanwezig, waar men zich bij in kan schrijven om

cannabis te kunnen krijgen. Deze Social Clubs kweken de eigen cannabis en verkopen deze

aan zijn leden. Ondanks de aanwezigheid van Social Clubs is het verkopen en importeren

van elke hoeveelheid cannabis illegaal. 

Tsjechië

Sinds 2010 is het in bezit hebben van cannabis voor persoonlijk gebruik gedecriminaliseerd.

Het wordt gedoogd om tot 15 gram cannabis of 5 planten in bezit te hebben. Sinds 2013 is

ook het gebruik en het in bezit hebben van cannabis voor medicinale toepassing legaal in

Tsjechië. 

Uruguay

Uruguay is het eerste land ter wereld waar cannabis voor meerderjarigen volledig is

gelegaliseerd, maar men dient zich dan wel te registreren bij de overheid voor het kopen,

verkopen of kweken van cannabis. Sinds 2017 wordt cannabis ook commercieel verkocht

door apotheken. 

Verenigde Staten 

Het rechtssysteem in de Verenigde Staten laat het toe dat de staten eigen wetten kunnen

creëren wat betreft het gebruik van cannabis. Het land is daarom erg verdeeld. In een aantal

staten, waaronder Californië, Alaska en Colorado, is het gebruik van cannabis gelegaliseerd

voor recreatieve doeleinden. In weer andere staten, zoals Arizona en Florida, wordt het

gebruik van cannabis met medicinale doeleinden toegelaten en in weer andere staten,

Idaho en Kansas, is het gebruik van cannabis illegaal. 
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Voor het ter perse gaan van het VCE sociaal jaarverslag 2016/17 konden wij een nieuw lid begroeten, coffeeshop New
Wave, waarmee het totale aantal leden op 9 is komen te staan. Van de in totaal 13 in Eindhoven gevestigde coffeeshops
zijn 4 geen lid van de VCE. Wij heten ons nieuw lid van harte welkom bij de vereniging.

Er wordt wel eens geroepen door collega’s: “wat doen jullie voor mij”, echter verenigingsleven bestaat met name uit
vrijwilligerswerk en zou de betekenis van een lidmaatschap hieruit moeten bestaan: “wat kan ik voor de vereniging
doen”. Vrijwilligerswerk betekend dat de contributie gebruikt wordt voor uitgaven en activiteiten ten behoeve van alle
leden, de vele uren en het geploeter van actieve leden wordt zelden vergoed. Ons land telt vele verenigingen zoals bij
voorbeeld politieke partijen waar de leden zich inzetten voor onze democratie, het zijn de gearrangeerde vrijwilligers die
een vereniging dragen, hun inzet om zaken aan te pakken, te veranderen, te verbeteren, te organiseren verdiend onze
waardering.

In ons geval leidde het lidmaatschap bij de VCE tot een kwaliteitsverbetering bij de aangesloten coffeeshops. Zo zijn bij
voorbeeld in elke coffeeshop voorlichtingsfolders aanwezig over ‘verstandig gebruik’ van wiet en hasj. De ontwikkeling
van een trainingsportaal voor coffeeshopmedewerkers, een gemeenschappelijk huisreglement zijn daar onderdeel van.
Wij zijn een serieuze gesprekspartner geworden voor tal van instanties zoals de gemeente Eindhoven en er is een goed
contact met de gemeenteraad. Onze vereniging zal zich blijven inzetten voor decriminaliseren en normaliseren van de
cannabis-kleinhandel en wij kijken uit naar regulering en uiteindelijk legalisering van recreatieve cannabis.

70% van de Nederlandse bevolking wil dat de kwestie cannabis een keer wordt opgelost (Motivaction /10-06-2015 NOS),
echter zijn de opvattingen van de volksvertegenwoordiging, het parlement, niet altijd de zelve als die van zijn burgers.
Onder andere spraken zich veel kiezers van partijen, die volgens hun partijprogramma tegen regulering van cannabis
zijn, uit vóór gecontroleerde cannabisteelt. Het is hopen dat de amorfe massa, die wij ‘de politiek’ noemen mee beweegt
met maatschappelijke veranderingen. Wij leven in een goed land waarin het loont om zich voor de vrijheid van 5
wietplanten in te zetten om in een goed land ook gelukkig te worden. 

LANKESLISA
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Uit het oogpunt van zorgvuldigheid werd aan de teksten en beelden de grootst mogelijke aandacht

besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie ontegensprekelijk volledig

correct is. Er kunnen daarom geen rechten ontleend worden aan deze teksten en beelden.
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