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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.

De afgelopen jaren waren voor ons allemaal, vol veranderingen, spanningen
en onzekerheden. 
De VCE schrijft met dit jaarverslag ook een stukje Nederlandse geschiedenis
met betrekking tot het coffeeshopbeleid.

Het Jaarverslag is zowel in druk als online beschikbaar.JAARVERSLAG
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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 growshops en/of coffeeshops

vertegenwoordigt.
12 Streven naar regulering van de achter/tuindeur.

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 decriminalisering 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).

Voorwaardenscheppende activiteiten
Onder voorwaardenscheppende activiteiten verstaan we alle activiteiten die ervoor zorgen
dat het mogelijk is om hoofdfuncties van de vereniging uit te voeren.

Deze hoofdfuncties zijn:
● Informatievoorziening
● Belangenbehartiging
● Het bestuur en de ledenadministratie zorgen ervoor dat de middelen en de menskracht

van de vereniging goed zullen worden ingezet zodat deze taken optimaal kunnen worden
uitgevoerd.

● Imagoverbetering van coffeeshops 
● Uniforme huis- en gedragsregels voor aangesloten leden

Ons bestuur bestaat uit 6 personen (31-12-2015).
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 2015: 8

Professionele ondersteuning:
Adviseur Koos Zwart † 8 mei 2014

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

Wie zijn wi
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In dit dankwoord willen wij uiteraard iedereen bedanken die een bijdrage
hebben geleverd aan het tot stand komen van dit sociaal jaarverslag. 

Wij danken de leden voor hun ontvangen gevraagde- en ongevraagde
adviezen en hun persoonlijke bijdrage. Vanuit het perspectief van
coffeeshopondernemers was dat voor de vereniging weer bijzonder
waardevol. 

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar onze voorzitter Lisa voor haar
inzet, expertise, tekstuele bijdrage en de vele uren voor de samenstelling
van dit vele jaren omvattende jaarverslag.

Onze dank gaat verder uit naar Jeanny en haar man Ger, voor de
ondersteuning, lay-out en grafisch ontwerp en Derrick Bergman (Gonzo
Media) fotografie. 

Op de eerste plaats zijn we dank verschuldigd aan Koos Zwart. Met
Koos hebben we een van de markantste en meest effectieve
cannabisactivisten uit de Nederlandse geschiedenis verloren. 
Ook al is de pen door iemand anders vastgehouden, het is met
name zijn gedachtegoed aan wie we de inhoud van dit jaarverslag
te danken hebben. 
Vooral achter de schermen heeft Koos er zijn levenswerk van
gemaakt om de erfenis van zijn moeder, het gedoogbeleid 
‘een effectief harm reduction drugsbeleid’, te beschermen en uit te
bouwen. 

Het zijn met name zijn adviezen en ondersteuning die ons tot
verantwoordelijke ondernemers heeft gemaakt. 

Ook in de toekomst, dankzij zijn input zullen we de vereniging
levendig houden.

Harm reduction
Bij harm reduction wordt er gefocust op het terugdringen van de negatieve consequenties ten gevolge van het gebruik van drugs
voor zowel het individu als zijn omgeving. In eerste plaats streeft harm reduction er dus naar om drugsgerelateerde schade te
verlagen en niet zozeer om het drugsgebruik zelf te verlagen. Zo wordt aanvaard dat drugs een onderdeel uitmaken van de
samenleving en dat het gebruik ervan niet weg te denken is.

76
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Na meer dan 40 jaar coffeeshops in Nederland kunnen we niet zeggen dat er door de
aanwezigheid van coffeeshops meer gebruikers van cannabis zijn dan in de ons omliggende
landen. De aanwezigheid van coffeeshops heeft in Nederland niet tot meer consumptie van
cannabis geleid. Je zou dus eerder kunnen veronderstellen dat een bepaald deel van de
bevolking gewoon cannabis gebruikt als een vaststaand gegeven en uitgangspunt voor het
te formuleren beleid. In verschillende landen zien wij liberalisering van cannabis grote
stappen nemen en ook Nederland is aan een tweede fase toe om in een vervolgstap op
huidig gedoogbeleid de cannabisteelt te reguleren. 
Graag willen wij beleid meehelpen ontwikkelen, knelpunten aangeven en onze jarenlange
ervaringen en expertise kunnen inbrengen bij nieuw de vormen en breed gedragen beleid in
samenwerking met alle belanghebbenden. 

Het VCE kweekplan voorziet in belangrijke elementen en de leden hebben vele uren van
discussie en onderzoek achter de rug om knelpunten naar voren de brengen en

mogelijkheden van gereguleerde teelt te onderzoeken. Een zelfvoorzienend systeem
waarbij de wind uit de zeilen van criminele telers wordt genomen. Het kweekplan biedt een
interessant perspectief in een situatie van gedoogde teelt. Als meerdere (gespecialiseerde)
partijen hun input geven, komen we tot een steeds beter plan om de cannabisteelt te
reguleren. Wij streven naar transparantie en uitwisseling van opvattingen, zodat nodige
informatie leidt tot verbetering van een goed uitgewerkt plan. Een dynamisch plan, waar
alle belangrijke aspecten in verwerkt zijn, zal tot een goed eindresultaat kunnen leiden. 

De toekomst van het softdrugsbeleid in Nederland is al jaren onderwerp van discussie,
zowel op landelijk als op lokaal niveau. De invoering van het Besloten Club- en
ingezetenencriterium (wietpas) en de handhaving daarvan hielden de gemoederen geruime
tijd bezig. 

De gemoederen waren nog niet bedaard of de vraag over het reguleren van de achterdeur
kwam naar voren. De minister van Veiligheid en Justitie informeerde bij de
coffeeshopgemeenten of zij plannen hadden ten aanzien van lokale wietteelt, om daarna
mee te delen dat er geen juridische ruimte bestaat voor het uitvoeren van dergelijke
experimenten. Ook Eindhoven had bij de minister aangegeven de achterdeur te willen
reguleren. Na de afwijzing van de minister volgde het door veel burgemeesters met
coffeeshops in hun gemeente ondertekende manifest ‘Joint Regulation’, waarin het kabinet
werd opgeroepen om een landelijk stelsel van gecertificeerde en gereguleerde wietteelt in
te voeren. Deze oproep tot regulering kon niet rekenen op bijval van minister Opstelten. 

Lokale overheden hebben begin 2014 initiatief getoond met de Wiettop. Op dit overleg,
tussen tientallen Nederlandse burgermeesters, werd onder meer een voorstel gedaan voor
gereguleerde hennepteelt. Bij veel gemeenten heerst het gevoel dat het drugsbeleid, zoals
het nu is, niet werkt. In Nederland geldt namelijk een gedoogbeleid voor softdrugs, maar
het telen van wietplanten is wel verboden. We kunnen beter spreken van een inconsistent
drugsbeleid. Enerzijds wordt van coffeeshops verwacht dat ze aan de vraag van de
consument voldoen, anderzijds is de bevoorrading van coffeeshops of het aanhouden van
benodigde voorraad verboden, in beide gevallen in het belang van de openbare orde. Er
wordt geroepen: “het gedoogbeleid is failliet” en het gaat alsmaar over de coffeeshops,
maar zelden over de consumenten en diens behoeften. In veel drugsnota’s komt het dan
ook niet verder als dat de consument beschermd moet worden, waarvoor precies? Dat is
vaak niet nader uitgewerkt. We wilden die consument ooit beschermen voor pushers en

dealers in donkere steegjes en dealen vanuit woonhuizen tegengaan, daarom heeft onze
overheid eerst huisdealers in jongerencentra en later coffeeshops, die onder bepaalde
voorwaarden, onder andere ‘geen harddrug’ cannabis mochten verkopen, toegestaan. Tot
op heden heeft dit vele voordelen opgeleverd voor met name de consument, die op een
veilige plek terecht kan voor aankoop en het gebruik van cannabis en waar
(drugs)voorlichting voorhanden is. Op dat punt is het gedoogbeleid geenszins failliet, het is
veel eerder onvolledig te noemen en hebben we weer stapjes achteruit gedaan, door
bijvoorbeeld alsmaar coffeeshops te sluiten zonder naar de behoefte of vraag van de
gebruiker te kijken. 

Intussen is er veel ongenoegen geuit, burgemeesters willen een ander beleid en zijn ook de
opvattingen van raadsleden van conservatieve partijen soms lokaal anders dan die van de
landelijke partij. Door de verregaande criminalisering van de cannabissector worden zowel
consumenten als coffeeshopondernemers en hun medewerkers onnodig gestigmatiseerd.

1110
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Nieuwe prioriteitstelling?

In 1976 heeft het parlement vastgesteld dat de prioriteit ligt bij de opsporing van handel in
harddrugs (Lijst I Opiumwet). In de paarse drugsnota van 1996 geeft minister van Justitie
Sorgdrager aan dat de prioriteit onverminderd ligt bij de bestrijding van de handel in
harddrugs. 

De laatste 10 jaren is echter cannabis een project geworden, de politiecommissaris Max
Daniel is door toenmalig minister ter Horst voorzien van de taak de bevolking gevraagd en
ongevraagd voor te lichten, wat betreft het voornemen de allerhoogste prioriteit aan de
totale uitroeiing van hennepteelt te geven. Heden ten dage worden naast de wietzoldertjes
en loodsen ook de zgn. ‘gedoogde 5 planten’ met veel machtsvertoon door een bestuurlijk
interventieteam uit je tuin gerukt, lezen we in de lokale krant en intussen denken ook de
buren dat je een wietboef bent. 

Wat zijn de ontwikkelingen

in het coffeeshopbeleid geweest? 

We beperken ons tot Noord-Brabant en kunnen ontwikkeling in de gemeente Eindhoven
weergeven. Het op 9 februari 2009 tegemoet geziene debat in de Tweede Kamer over het
drugsbeleid, heeft pas op 1 maart 2011 plaats gevonden. Uit het regeerakkoord 2010
konden wij opmaken dat een aanscherping van het coffeeshopbeleid in aantocht was. Dat
Brabant en wellicht geheel Zuid- Nederland nog een extra aanscherping tegemoet kon zien,
bleek uit een reeks persoonlijke (uitlatingen) bezoeken van minister Opstelten aan allerlei
ambtelijke functionarissen, partijafdelingen en de jongerenorganisatie. Of zette per
telefoon fractievoorzittende gemeenteraadsleden voor het blok (jullie moeten voor de

wietpas stemmen, of woorden van soortgelijke strekking). Een getuigenis van gestrengheid
is de door één van de B5 burgemeesters geproduceerde raadsledeninformatiebrief (3 dec.
2010, Breda). 

De Tweede Kamer kwam in vergaderjaar 1975/76 tot de uitspraak het nieuwe drugsbeleid
duchtig te zullen evalueren. Tegelijkertijd besloot de Tweede Kamer geen grootschalig
onderzoek naar de omvang van het aantal gebruikers te (laten) ondernemen, helaas!
Daardoor ontbreekt het ons aan de nulmeting, die ook in de opvolgende jaren stelselmatig
aan onderzoeken en becijferingen voor wat betreft de werkelijke omvang van het
drugsgebruik en de te kiezen ontmoedigingsmethoden ontbrak. Toentertijd (1975/76) werd
ingeschat dat het om ongeveer 680 000 gebruikers van cannabis ging. Onze huidige kennis
reikt wat dit betreft dus niet verder, wel kunnen kiezen voor een werkhypothese. Als je een
willekeurige populatie bevraagt dan valt te verwachten dat ongeveer 5% van die populatie
een andere mening is toegedaan dan de overige 95%. Dan komen we tot de volgende
berekening, waarbij we aannemen dat zo'n 23% van de Nederlandse bevolking nog
minderjarig is: op de huidige, totale bevolking van meer dan 17.000.000 ingezetenen is 13
miljoen meerderjarig. De werkhypothese is: 95% gebruikt geen cannabis, 5% wel. Dat komt
dan neer op 650 000 personen. Maar waar het ons ontbreekt aan de nulmeting en aan
grootschalig longitudinaal onderzoek, is het ook mogelijk dat er meer dan 1 miljoen
cannabisgebruikers in ons land zijn. Een aanwijzing dat dit niet zo is ontlenen wij aan
onderzoek door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) in de Europese Unie, waaruit
bleek dat Nederland 4% cannabisgebruikers zou hebben. Burgemeester van Gijzel heeft de
moeite genomen om tot een concrete schatting van het aantal cannabisgebruikers in
Eindhoven en omstreken te komen: 35.000. De burgemeester maakt hierbij geen
onderscheid tussen meerderjarigen en minderjarigen, voor hem was dat irrelevant (net als
voor de W.H.O.), hij wilde de omvang van het hele gebruikerscircuit bepalen). 

De situatie in de regio

Brabant Zuid-Oost:

In de regio zijn 14 coffeeshops (13 in
Eindhoven en 1 "tot 01-01-2014”in Helmond).
Dit is een klein aantal in een gebied met 750.000 inwoners en ruim 35.000 gebruikers. 

Notitie Softdrugsbeleid van de bestuurlijke werkgroep Softdrugsbeleid van het Regionaal
College van de regio Brabant Zuid-Oost t.a.v. het bezoek van de commissie Van der Donk,
vrijdag 13 maart 2009. 

Er is geen cijfermateriaal beschikbaar waarmee effecten van beleid getoetst kunnen
worden, afgezien van de jaarlijkse momentopname van de stand van zaken onder
scholieren (de jaarlijkse Jellinek scholierenmonitor), een kleiner jaarlijks (deel) onderzoek,
met een geringer aantal ondervraagden. 

Van het in de midden 70er jaren, geuite bezwaar, als zouden alle cannabisgebruikers
overstappen naar harddrugs, is niets gebleken. Er zijn heden ten dage nog minder dan 7.000
opiaatverslaafden, terwijl minstens 650.000 cannabisgebruikers de afgelopen 37 jaar
dagelijks weer géén harddrugs tot zich nemen. 
Er zouden in ons land meer dan 30.000 cannabisverslaafden zijn, zo bleek in 2011 tijdens
het drugsdebat, maar tot onze verbijstering is het in voorbije jaren nog nooit tot een
algemeen bekend behandelplan gekomen, zodat dit ook binnenshuis, door ouders of
familie of do it yourself toegepast kan worden. De drugshulpverlening is de enige die hier
hulp schijnt te kunnen bieden en die zichzelf toegekende monopolie spekt hun begroting
(die geteisterd is door het steeds teruglopend aantal heroïneverslaafden). Een kartel van
woordvoerders die steevast allerlei doemcenario’s oproepen en de oplossing even
meeverpakken. Als het dreigingsbeeld werkelijk zo serieus is, dien je flux een op ervaring
gebaseerde goed onderbouwde, brede aanpak te organiseren. Bij het inschakelen van
ieders hulp kun je wetenschappelijk verantwoorde inzichten verspreiden. 

Eens te meer stellen we vast dat de kenmerken van verslaving (physical dependence) zich
bij cannabis niet voordoen: bij cannabisgebruik geen overdosisrisico, geen neiging tot
permanente dosisvergroting en geen ontwenningsverschijnselen bij het staken van het
gebruik. Nicotine werkt verslavend, tabaksgebruik is door de W.H.O. aangemerkt als
gewoontevormend (psychological dependence). 

Om achteraf maar enkele vooroordelen, angsten te noemen, die niet zijn uitgekomen:
Het excentrieke Nederlandse beleid heeft in die zin een positief resultaat opgeleverd. Van de
in 1975/76 in het parlement geuite veronderstelling dat alle cannabisgebruikers van de hele
wereld hier zouden komen wonen, van die zogenaamde internationale aanzuigende
werking van ons beleid is getalsmatig niets gebleken, maar het toerisme is er zeker wel
drukker op geworden en helpt mee de Nederlandse economie overeind te houden. 

Ons parlement heeft destijds bij bespreking van de wetswijzigingen aangekondigd het
nieuwe beleid te gaan evalueren. Dit gezond voornemen is tot op heden niet ten uitvoer
gebracht. Het is niet geagendeerd, maar ergens blijven hangen en langzamerhand richting
minister geschoven. Mallotig zou het zijn als er door minister uitgevoerd beleid,
geëvalueerd wordt door de minister zelf. Als de minister zich nu eens tot de wetenschap zou
wenden, bijvoorbeeld door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR),
dan zou je die een studie kunnen laten doen met hopelijk geen of milde kritiek op gevoerd
beleid en wellicht met bruikbare betrouwbare voorspellingen (aan metingen gekoppeld),
conclusies en aanbevelingen. De WRR is aan de regering verbonden om haar desgewenst
van advies te voorzien. Had je je gewend tot de Koninklijke Nederlandse Academie van
Wetenschappen, een van Kabinet- en Parlement los staand instituut, kan het de
buitenstaander zijn die objectiviteit in acht neemt. En op het punt waar de WRR-rapportage
te kort schoot, kon je als minister even snel een commissie Van der Donk of Garretsen in het
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REGULEREN

leven roepen, om zo tot een conclusie te komen om een heldere, doch willekeurige,
discutabele grens te stellen. Overduidelijk is, dat de WRR hiertoe niet bereid was. 

Na de parlementaire hoorzitting van 1972 is het eigenlijk nooit meer tot een hoorzitting
gekomen, waarop vertegenwoordigers van allerlei diensten en instellingen het woord
konden voeren over de in het drugsbeleid te kiezen weg. Waarvan naderhand een

samenvattend verslag verschijnt, voor hoorzittingen gelden regels die in acht
genomen moeten worden. Betrokkenen konden hun mening 40 jaar geleden

voor het laatst laten vastleggen, dat is wel erg lang geleden. In het recente
verleden kwam het tot een Ronde Tafelgesprek met enkele Kamerleden

en vertegenwoordigers van andere fracties. Voor Ronde Tafelgesprekken
gelden eigenlijk geen regels, Kamerleden kunnen kennis nemen van de
zienswijze van aanwezigen. Dat was in 2010 het geval en onder grote
belangstelling uit de branche. Maar er is ook een Ronde Tafelgesprek
mogelijk met een aanzienlijk kleiner gezelschap, zoals door D66

georganiseerd op 23 april 2013. We tellen op: 1 hoorzitting, 3 Ronde
Tafelgesprekken en 5 drugsdebatten (1975/76, 1996/97, 2008, 2011 en

2014). Dit is de magere oogst van meer dan 40 jaar en het is in die jaren
duidelijk dat gemeenteraden aan een aanzienlijk hogere werkdruk zijn

blootgesteld, want coffeeshopbeleid is gemeentebeleid en regelmatig
onderwerp van gesprek in de raadscommissie en in die zin wellicht in een gemeente

al 40 keer besproken. 

Het liberale beleid maakte plaats voor wildste verdachtmakingen. Door steeds meer
repressie toe te passen, bereiken we het tegenovergestelde van wat we zouden willen.
Burgemeesters dringen al jaren aan op regulering van de wietteelt en als burgers van dit
land vragen wij van het kabinet de maatschappelijke processen in goede banen te leiden,
het op een acceptabele manier omgaan met één van de minderheden van dit land. Het
stigmatiseren en criminaliseren van minderheidsgroepen is ongewenst en sociologisch
onverantwoord. 
Internationaal vinden veranderingen plaats en eerste landen of Amerikaanse Staten zijn tot
legalisatie overgegaan, de verenigde Naties zullen in april 2017 in New York vergaderen over
wijzigingen van beleid en efficiency van de huidige war on drugs, waar drugslords steeds
rijker en machtiger worden en hele landen corrumperen. REGUL14
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In Frankrijk kent men dit onderscheid niet ongeacht de hoeveelheid cannabis wordt de
inhoud van je portemonnee verbeurd verklaard omdat al het geld wat je bij je hebt wordt
aangemerkt als handelsgeld. Dit biedt de Franse politie de mogelijkheid je een boete op te
leggen nu je net van al je geld afgeholpen bent, dus moet je gaan pinnen. In België kun je op
grond van een bezit van 5 gram of meer niet als handelaar aangepakt worden maar als een
verslaafde en dan dreigde opname in een Inrichting tot Bescherming van de Maatschappij,
wij zouden eerder denken aan gekkenhuis (en onwillekeurig denk je dan ook aan TBR).
Waar zich onder de jeugdige opgeslotenen een ware epidemie van zelfmoorden voordeed,
is de gevangenisstraf daardoor weer uitdrukkelijk in beeld verschenen. In Portugal en
Tsjechië heeft het parlement aan de strafbaarstelling van gebruik een eind gemaakt, het
daarmee overeenkomende juridische begrip “aanwenden” is geschrapt. Deze vooruitgang
laat zich niet vangen in Nederlandse begrippen als legaliseren, regulariseren of
liberaliseren. Een begrip als “vrijgeven” komt meer in de buurt. In Uruguay is het idee kleine
winkeltjes te bevoorraden vanuit (zoals Pim Fortuyn het noemde) de staatsboerderij, dit
zodat alle tussenpersonen geen kans hebben hier tussen te gaan zitten. Je zou ook kunnen
zeggen, de criminaliteit beroven wij van hun vaste percentages en bonussen. De grote
georganiseerde misdaad zal andere wegen moeten zoeken om aan inkomsten te komen en
door de korte aanvoerlijn is zelfs corruptie niet meer mogelijk. De President wil hiermee
voorkomen dat zijn land uitgroeit tot een 2e Colombia, of nog erger, een 2e Mexico. De
boeven in Mexico hebben eigen burgemeesters en ambtenaren in de steden waar ze het
door wapengeweld voor het zeggen hebben. De situatie in Parijs, wijken onder controle van
drugs-pushers bestond ook in Mexico, Colombia en Uruguay, hele favelas. 

Wij willen niet dat Nederland ooit deze kant opgaat en daarom hadden wij een goed beleid
om het tegen te gaan (de harm reduction), de beperking van de schade, deze lijn van denken
is vastgelegd in de motie Van der Ham, Dibi c.s., en dit is de enige motie die bij de
stemmingen na het drugsdebat is aangenomen). Ons kabinet besloot echter het vrije
verkeer in te perken, modelhelikopters snuffelend rond te laten vliegen en als
wereldkampioen afluisteren te proberen nog dit jaar de eigen records te verbeteren. 
K. Zwart

Aanloop en de voorbereidingen Besloten Club- en

Ingezetenencriterium 

Inwoners werden Ingezetenen

Zo begon het jaar 2011 over het al dan niet invoeren van een wietpas. Hoe groot zo'n club
moet worden? 1.500? of 2.000 leden? Een tijd lang is er sprake geweest, dat het alleen zou
kunnen gaan om inwoners van de gemeente, in welk geval de inwoners van de zgn.
0-optiegemeenten terstond geen enkele coffeeshop meer konden bezoeken (104
gemeenten met coffeeshops en meer dan 300 nuloptiegemeenten). 
In onze coffeeshops zitten ook wel eens mensen te schaken of staan ze aan het poolbiljart
en beperken ze zich tot koffie en frisdranken, er wordt op hen geen enkele druk uitgeoefend
cannabis aan te schaffen. En om dat te zien, moet je ter plaatse komen. De minister en
staatssecretaris kwamen uit eigen beweging niet, maar de gemeenteraadsleden van
Eindhoven kwamen gelukkig wel, ze kwamen op werkbezoek, zo ook raadsleden uit 20
aangrenzende 0-optiegemeenten. 

DEEL 1 'DE WIETPAS'
Terugblik van januari 2011 tot 1 mei 2012

We worden Europa: vrij verkeer van personen en goederen is de nobele
doelstelling en de belofte van de Unie. Het vrije verkeer van gedachten en ideeën zou dan
vanzelf wel komen. Feit is dat sinds 1970 aan de Franse grens de Gendarmerie met hun
mitrailleurs op wacht staan om de drugs buiten Frankrijk te houden. Feit is dat in Nederland
alle grensbewaking opgeheven is en al het douanepersoneel en het personeel van de
Koninklijke Marechaussee, voor zover het de grensbewaking betrof, is afgevloeid of
herplaatst. Sinds een jaar of 5 staat zo nu en dan een team van de KONMAR versterkt met
het FIOD-busje aan de grens voor een ouderwetse controle. Na ingrijpen van de
bestuursrechter is het de KONMAR verboden op de grens grensbewakingcontroles uit te
voeren, ze staan dan ook 8, 14 of 20 km van de grens en noemen het verkeerscontrole. Voor
de eenvoudige kiezer betekent dit dat personenauto’s groepsgewijs van de weg gehaald
worden en dat het vrije verkeer alleen nog geldt voor verzegelde vrachtwagens. Er is ons iets
beloofd waar de hele tijd aan geknabbeld wordt, waarbij de gesuggereerde vrijheid via
decreten en ambtelijke afspraken weer langzamerhand terug worden gedraaid. 

Wat betreft de gedachten en ideeën heeft de Nederlandse opvatting van het te voeren
drugbeleid (gericht op harm reduction) geleid tot het ontvangen van duizenden delegaties,
die de moeite namen zich ter plaatse te informeren en het met eigen ogen te zien. Dit leidde
tot een omvangrijk pakket studiemateriaal, wat mede de direct aangrenzende buurlanden
aanleiding gaf enkele wijzigingen door te voeren, die sterke gelijkenissen vertonen met
enkele elementen uit ons drugbeleid. Zo is in Nederland een gebruiker gedefinieerd als
iemand die strikt voor persoonlijk gebruik tot en met 29 gram cannabis in huis heeft,
daarvoor bij het betrappen een waarschuwingen krijgt, bij hardnekkige herhaling een boete
en indien men de boete niet betaalt, men in de gevangenis geworpen wordt om de boete
omgezet in dagen uit te zitten. Vanaf 30 gram en meer is er sprake van bezit met
dealerindicatie, dan wel sprake van schuiven van kilo’s, hele vrachtwagens en
scheepsladingen, dat is allemaal strafbare handel.

Club- en

JAARVERSLAG
We eindigden in ons

jaarverslag 2009/2010 met een
wensenlijst en goede

voornemens. Wat onze wensen
lijst betreft kunnen we 5 jaar

later zeggen dat de
verstandhouding met de

burgemeester en de
Eindhovense raadsleden

verbeterd is. Door de invoering
van nieuwe beleidsregels

hebben we alle zeilen moeten
bijzetten. 

VERENIGING COFFEESHOPS EINDHOVEN
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Opstelten oefent druk uit

Het op 9 februari 2009 tegemoet geziene debat in de Tweede Kamer over het drugsbeleid,
heeft pas op 1 maart 2011 plaats gevonden. Uit het regeerakkoord 2010 konden wij
opmaken dat een aanscherping van het coffeeshopbeleid in aantocht was. Dat Brabant en
wellicht geheel Zuid- Nederland nog een extra aanscherping tegemoet konden zien, bleek
uit een reeks persoonlijke (uitlatingen) en bezoeken van minister Opstelten aan allerlei
ambtelijke functionarissen, partijafdelingen en de jongerenorganisatie of zette per telefoon
fractievoorzittende gemeenteraadsleden voor het blok (jullie moeten voor de wietpas
stemmen, of woorden van soortgelijke strekking). Een getuigenis van gestrengheid is de
door één van de B5 burgemeesters geproduceerde raadsledeninformatiebrief (Breda 3 dec.
2010). 

De moeilijkheden in de grensstreek oplossen 

Aan de hand van Staatsalmanak 2008 is in 2009 een overzicht gemaakt, waaruit blijkt dat er
van de 71 grensgemeenten er 56 nuloptiegemeenten zijn. Er zijn dus 15 grensgemeenten
met 1 of meer coffeeshops. Klachten over het zogenaamde drugstoerisme kennen we van
de gemeente Maastricht en de combinatie Roosendaal/Bergen op Zoom. Van de overige 13
grensgemeenten met 1 of meerdere coffeeshops is nooit een klacht vernomen. 

Feitelijk gaat het om problemen van enkele grenssteden met wat aangeduid werd als   ‘de
moeilijkheden in de grensstreek oplossen’ stellen we vast, dat deze leuze slechts betrekking
kan hebben op de 15 grensgemeenten met coffeeshops (en Roosendaal met 4 coffeeshops
dicht, waarvan er thans nog 1 open is als koffie-, thee-, frisdrankverstrekker en zonder ook
maar iets van cannabisverkoop). Naast Roosendaal (samen met Bergen op Zoom) hebben
de gemeenten Venlo en Maastricht landelijk aandacht gevraagd voor de
verkeersproblematiek. In Venlo was de verkeersdrukte in het centrum afgenomen door de
verhuizing van 2 shops naar de rand van de stad, dit is door betrokkenen ervaren als een
opluchting. We stellen vast dat in Maastricht een dergelijke verhuizing ook nu nog niet heeft
plaatsgevonden.

In Terneuzen werd de verkeersdrukte omgeleid naar een groot parkeerterrein, waardoor de
gemeente ook bebording liet plaatsen. Deze coffeeshop Checkpoint kwam op geheel

andere manier in het nieuws,
doordat in dit geval werd
opgetreden door het Openbaar
Ministerie. Dat betekende
onmiddellijke sluiting en
dagvaardingen voor de eigenaar
en een groot aantal
personeelsleden. Het O.M. in
Middelburg is teruggefloten, er
volgde namelijk uiteindelijk
ontslag van rechtsvervolging.
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De gemeente Terneuzen heeft nooit landelijk aandacht gezocht voor haar
verkeersproblematiek, coffeeshopbeleid is gemeentelijk beleid en de gemeente Terneuzen
vond van zichzelf dat ze haar eigen zaakjes goed geregeld had. Van de andere 13 gemeenten
kan slechts vastgesteld worden dat, zoals in Terneuzen, de verkeersproblematiek niet
dusdanig was, dat er geklaagd werd of gevraagd werd om hulp uit Den Haag. Overigens is
Bergen op Zoom geen grensgemeente, Bergen op Zoom grenst aan Roosendaal. Van de 15
gemeenten is Maastricht de enige gemeente met aanhoudende klachten over verkeers -
problematiek en is gevraagd om hulp uit Den Haag.

De generalisatie ‘de moeilijkheden in de grensstreken oplossen’ blijkt feitelijk neer te komen
op de moeilijkheden in één grensgemeente. In Terneuzen is nog 1 coffeeshop geopend en
in Venlo heeft de gemeente met ontzetting kennis genomen van de sluiting van de 2
coffeeshops aan de rand van de stad, waarmee hernieuwd verkeersproblematiek in het
centrum ontstond. Wat betreft Roosendaal: de burgemeester is zich aan het oriënteren of
het mogelijk is de coffeeshop te laten exploiteren in de vorm van een stichting (hiertoe
bezocht de burgemeester coffeeshop Xpresso te Zwijndrecht). 

Voor de goede orde sommen wij op, van noord naar zuid en van oost naar west, alle
grensgemeenten met coffeeshops die geen moeilijkheden, geen verkeersproblematiek,
aangemeld hebben (afgezien van reeds opgeloste problemen of sinds recent opgetreden
negatieve ontwikkelingen). Het gaat om 14 gemeenten: 
• Delfzijl, Emmen, Coevorden, Hardenberg, Enschede, Winterswijk, Venlo, Roermond, Sittard-

Geleen, Kerkrade, Heerlen, Weert, Breda en Terneuzen. En dan is er nog Roosendaal waar
niets is, maar misschien wel nog wat komt. 
Wij hebben voorgaand cijfermateriaal ontleend aan de documentatiereeks
‘Hangditopindeshop’ nr. 12, uitgegeven door Capricorn (Heerlen, 22-03-2012). 

Ook Eindhoven is geen grensgemeente, uit de enquête onder coffeeshopbezoekers
2008/2009 (n = 3077) is gebleken dat in 12 van de 15 coffeeshops het aantal buitenlandse
bezoekers gemiddeld 8,7% bedroeg. In onze opvatting is het tamelijk onlogisch in
Eindhoven een ‘wietpas’ te introduceren om de verkeersproblematiek in Maastricht
hardhandig op te lossen. Wij vroegen de Eindhovense raadsleden dan ook in onze brief van

Plannen van de regioburgemeesters om coffeeshops te herverdelen en 8 extra coffeeshops
voor de regiogemeenten met een 0-optie en dat coffeeshops in de toekomst alleen voor de
lokale bevolking toegankelijk zou zijn, heeft ertoe geleid dat de VCE een 3-tal rondleidingen
(25/28-02 en 17-03-2012) heeft georganiseerd voor raadsleden uit de regio. We hebben
goede nota genomen van het feit dat minister Opstelten in eerste instantie dacht aan een
pasje, wat alleen aan inwoners van een gemeente verstrekt kon worden. Gemakshalve ging
hij voorbij aan de 310 gemeenten met een 0-optie, waar geen enkele coffeeshop te vinden
is. Op één van onze vergaderingen vatte onze adviseur dit samen met de kreet: “dat
betekent in 310 gemeenten cold turkey afkicken! Is de minister werkelijk zo onverstandig?”.
En zo werd de in het spraakgebruik ingeburgerde ’I’ van Inwoner ergens veranderd in de ‘I’
van Ingezetene van Nederland. 

Commissie Van der Donk

Noch de minister, noch de staatssecretaris is komen kijken bij coffeeshop Indian in
Eindhoven, waar al 17 jaar met een pasje gewerkt wordt en de Indian iets meer dan 35000
inschrijvingen heeft verricht (die hij op 1 mei 2012 kon weggooien en gewoon overnieuw
moest beginnen). De Indian was niet de enige in het land met zo’n pasjessysteem. Ook de
commissie Van der Donk vond een bezoek aan de Indian niet nodig en liet deze ervaringen-
met-de-pas geheel buiten beschouwing. 

En voor een coffeeshop, die over het rustig voortbestaan in onzekerheid verkeert, is de
keuze om ‘verplicht vrijwillig’ mee te werken aan een pasjesproef ‘n betere keuze, dan de
keuze niet mee te werken en misschien zelfs sluiting te riskeren. De commissie Van der Donk
wilde aan haar rapport de resultaten van een veldproef toevoegen, om het eigen gelijk met
enkele basale gegevens te beklemtonen. De gevonden resultaten werden niet vergeleken
met bestaande systemen, die in de tekst niet geduid werden, noch is de veldproef
geëvalueerd. De exploitant van de coffeeshop moest extra kosten
(magneetstriplezer/chipscanner) maken en genoegen nemen met steeds minder bezoekers,
steeds grotere omzetverliezen en is op zeker ogenblik ertoe over gegaan de veldproef te
beëindigen. Deze Eindhovense coffeeshop is overigens geen lid van de VCE. 
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8 december 2010 de pilot ‘wietpas’ niet aan te vangen. Het overall beleid in de 14
opgesomde gemeenten is stil en rustig van aard. De ontwikkelingen sindsdien in
Roosendaal, Terneuzen en Venlo hebben dit beeld van stilte en rust niet echt verstoord, het
waren ons inziens, de hoge Haagse heren die zich een smakelijk verkiezingsstandpunt
toedienden (om met de woorden van Nixon-adviseur John Ehrlichmann te spreken: ‘Drugs
are a very sexy political issue’). 

Naar het oordeel van de leiding in Den Haag zijn een aantal lokale situaties dermate uit de
hand gelopen, dat alleen volstaan met aanscherping van het beleid onvoldoende zou zijn.
Door introduceren van de slagzin ‘de moeilijkheden in de grensstreek oplossen’ legitimeert
het Kabinet het tot stand brengen van algemeen geldende regelgeving en dat gaat dan
vergezeld van een massale en strikte handhaving. Dit begrepen we uit de veelheid van
interviews die minister Opstelten heeft afgegeven. Nog tijdens het kerstreces (vergaderjaar
2010-2011) gaf de minister aan, hierover met de 2e Kamer van gedachten te willen wisselen.
In de media werd die aanscherping van beleid en het voorkomen van moeilijkheden zoals
verkeersoverlast, verenigd in het alles samenvattende begrip ‘de wietpas’.

Wat is vastgelegd en wat is afgekondigd

Waar het om draait is het afkondigen van de (in een Richtlijn door de Procureurs Generaal)
aan de AHOJ-G gedoogvoorwaarden toe te voegen nieuwe extra letters ‘B’ (Besloten) en ‘I’
(Ingezetenen van NL). De nieuwe richtlijn voor coffeeshops is gepubliceerd in de
Staatscourant van 27 december 2011, hierin werd aangekondigd dat de nieuwe richtlijn
ingaande 1 januari 2012 te 00:00 uur in werking trad, dat is dus ongeveer 100 uur later en
dat midden in het parlementaire reces! Dit haastwerk leidde tot fouten die hersteld werden
met een rectificatie in de Staatscourant (nr. 22936, blz. 6, 12 januari 2012). 
De publicatie heeft de vorm van een Aanwijzing Opiumwet: 

B: een besloten club: dit houdt in dat uitsluitend toegang kan worden verleend en verkocht
mag worden aan leden van de coffeeshop, waarbij bepaald is dat de coffeeshop in één
kalenderjaar maximaal tweeduizend lidmaatschappen mag uitgeven en dit documenteert
in de vorm van een controleerbare ledenlijst. Een coffeeshop heeft maximaal 2000 leden.
Het lidmaatschap is beperkt tot één coffeeshop;
I: geen lidmaatschap voor de coffeeshop voor anderen dan ingezetenen van Nederland van
achttien jaar of ouder. Deze criteria gelden per 1 januari 2013 in heel Nederland.

En dan wordt het februari

In februari werd het ons duidelijk dat het steeds opgeschoven en uitgesteld debat over het
drugbeleid dan toch plaats zal gaan vinden. We hebben via het PCN (Platform
Cannabisondernemingen Nederland) aan de vooravond van het debat onze bezwaren
tegen het nieuwste drugsbeleid, zoals afgekondigd door de PG’s (procureurs-generaal) aan
Kamerleden kenbaar gemaakt en toegelicht. En ons afgevraagd waarom de 2e Kamer 9
weken na de feitelijke inwerkingtreding van aangescherpt beleid niet tot het inzicht kwam,
dat er in dezen al sprake was van nieuw beleid, nog voordat de Kamer dat beleid zelfs maar
geformuleerd had, laat staan vastgesteld. Op 1 maart kwam deze gang van zaken maar heel
even en zo nu en dan in zicht. Dit debat (en de voortzetting ervan op 28 maart) toonde
vooral de vooroordelen die de Kamerleden op dit gebied hebben en herhalingen daarvan. 

Dat de procureurs-generaal tijdens de recesperiode toegeslagen hebben en zo elk mogelijk
verzet in de Kamer hebben weten te voorkomen, is ons duidelijk, door het daar niet over te
hebben. Door het er niet over te hebben, is de noeste arbeid van de PG’s beloond, die
kunnen volstaan met de melding dat niemand in de Kamer zich er tegen uitsprak. Dit
ontwijken van discussie vinden wij een ondemocratische gang van zaken. En,
gemeenteraadsleden wordt gevraagd zich te beraden over het coffeeshopbeleid, waarbij
rekening moet worden gehouden met weer nieuwe regels, waarop een Raad geen enkele
invloed heeft kunnen uitoefenen. Wat we behoren te zien: coffeeshopbeleid wordt
vastgesteld door de gemeente. Daarbij verzekert het kabinet iedereen die het maar horen
wil, dat de gemeenten daarin bevoegd zijn en vrij kunnen bepalen, maar datzelfde Rijk
schaaft telkens weer een stukje weg van de, de gemeente toebedachte bevoegdheden en
beleidsvrijheden. 

Van wietpas naar ledenlijst en gesprekken met de
burgemeester
Vanaf oktober 2011 werden de maandelijkse vergaderingen voor de VCE-leden
geïntensiveerd tot wekelijkse bijeenkomsten met veel discussie en voorstellen, om tijdig
met voorbereidingen te kunnen beginnen betreffende de aangekondigde
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beleidsveranderingen. 1500 of 2000 leden te registreren en opnieuw jaarlijks te
herregistreren stelde ons voor de vraag hoe een eventueel enorme administratieve
lastendruk geautomatiseerd kan worden. Er zijn verschillende op de markt voorhanden
zijnde registratiesystemen onderzocht en bedrijfsbezoeken afgelegd om ons te oriënteren.
Waar de overheid eerst sprak van een pasjessysteem en verwachtte dat 800.000 pasjes
zouden worden uitgegeven, bleek uiteindelijk het begrip 'controleerbare ledenlijst' voet
aan de grond te krijgen. 

Na Nine Eleven kwam het in dit land tot de Wet Identificatieplicht, in wezen liepen de
coffeeshops toen al 8 jaar lang te oefenen. Met het in werking treden van deze wet (10 jaar
geleden), konden wij ervan uitgaan dat zowat iedereen een identiteitsbewijs bij zich draagt.
Zo is er ‘n compacte paspoortlezer (ID-reader) op de markt verschenen, de onderneming
Van der Eng te Heemskerk importeert ID-readers uit Canada. Readers, die een alarmerende
piep kunnen geven als de persoon minderjarig is of voor de volwassenen een deur kunnen
openen. Eigenlijk moet deze ID-reader buiten opgehangen worden, waar het gaat om
minderjarigen en buitenlanders, die geen toegang tot de coffeeshop hebben buiten te
houden. Om niet elke week een nieuwe op te moeten hangen, zou aan de buitendeur een
vingerafdrukscanner kunnen worden bevestigd, opdat het bij de inschrijving vastleggen van
een unieke vingerafdruk vergeleken kan worden met de actuele scan, zijn ze identiek, dan
gaat de deur/tourniquet open. Juridisch gezien gaat het erom dat minderjarigen,
buitenlanders en nog-niet-ingeschrevenen geen toegang tot de coffeeshop hebben. Om de
nieuwe inschrijvingen te behandelen, dienen wij plaats te nemen op het trottoir voor de
coffeeshop, ongeacht de gevolgen voor openbare orde en van ons wisselvallig zeeklimaat? 
Wat we zoeken is een ruimte gescheiden van de rest van de shop, doch gelegen in de shop,
die we als secretariële ruimte of (in)checkdesk kunnen gebruiken voor inpandig inschrijven
(of, desgewenst, uitschrijven) van namen. Aangezien het hier gaat om een structurele
voorziening, in alle coffeeshops, zou de burgemeester hier wellicht een praktische
oplossing voor kunnen vinden in het driehoeksoverleg. 

Wij hebben onze opvattingen over gasten- en leverancierslijsten en andere lijsten aan de
burgemeester kenbaar gemaakt. Dat bijvoorbeeld bij een 100% controle op het B-criterium,
waar boetes geïnd kunnen worden, de coffeeshop tot een politiefuik transformeert en dat
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voorwaarden van inschrijving, gewijzigde huisregels met de folder 'Uitleg over de wietpas'
(die op de VCE-website te vinden was) op moment van inschrijving, samen met een
enquêteformulier aan de bezoekers overhandigd. 
Voor diegenen die zich niet willen inschrijven hebben wij een bloemlezing mogelijk
gemaakt door A5 kaarten uit te geven met lege alinea's, die na invulling naar het
klachtenpostbusnummer van de VCE konden worden verstuurd of afgegeven aan de
counter van de coffeeshop.

- Waarom niet? Beleid is niet duidelijk. Legaal, illegaal? Ben ik strafbaar? Als ik niet zeker 
weet of ik iets verkeerd doe, laat ik mij niet registreren.

- Zover gaan met die pas, uittreksel of vingerafdrukken... Waarom niet gewoon legitimatie
laten zien aan de bar?

- Ik hoop dat het nieuwe kabinet zich druk gaat
maken over dingen die niet werken i.p.v. goed
lopende systemen te beëindigen.

- De grootste reden waardoor ik me niet in wil
schrijven voor de wietpas is dat er niet genoeg
informatie over bekend is. Bijvoorbeeld over
de bewaking van persoonsgegevens en
waarvoor het gebruikt word en de
toekomstplannen met de wietpas. De wietpas
halen is voor veel mensen een drempel,
voornamelijk door het gebrek aan privacy. Er is
een hele grote kans dat mensen dit illegaal
gaan verkrijgen of zelf gaan kweken, waarbij
het zelf kweken van de wiet eveneens de
kwaliteit beïnvloed. Conclusie: Er moeten
duidelijke toekomstplannen worden gemaakt
en meer informatie verstrekken aan iedereen, waarna de regering een wietpas in zou
mogen voeren. Alles moet inzichtelijk zijn voor iedereen. Nederland is Nederland niet, want
door de pas wordt de Nederlandse vrijheid beperkt. En waarom? Joost mag het weten.

6 oktober 2011 - Verslavingszorg ziet geen noodzaak voor wietmaatregel

Voorlichting aan buitenlandse bezoekers en toeristen

De VCE heeft een voorlichtingsfolder voor buitenlandse bezoekers uitgegeven in uiteindelijk
8 vertalingen. Te verwachten viel dat de personeelsleden van de coffeeshop, naast de
administratieve lasten verzwaring van de
inschrijvingen het ingewikkelde beleid uit
moeten leggen aan buitenlandse bezoekers.
Wij zien liever niet dat toeristen ten prooi

vallen aan straatdealers, het is dan beter
als ze doorreizen naar een stad in het
noordelijke deel van Nederland. In onze
brief aan de raadsleden van 8 december
2010 hebben wij in de appendix
onderscheid gemaakt tussen dagtoeristen
en toeristen die langer in ons land
verblijven. Wij maakten het verschil tussen

buitenlandse bezoekers die naar de coffeeshop komen en cannabis aanschaffen en vrijwel
daarna huiswaarts rijden en de cannabis dus meesmokkelen. Bezit en smokkel van
cannabis is verboden, smokkel wordt zelfs zwaarder bestraft. Binnen de VCE is destijds door
verschillende leden de afweging gemaakt om deze groep bezoekers uit eigen beweging te
weigeren en geen cannabis meer te verkopen, alleen toeristen die langer verblijven in ons
land kunnen dan gebruik maken van dit stukje gastvrijheid, omdat we redelijkerwijs ervan

Enkele reacties op de omstreden wietpas!
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Jouw bloemlezing 
tegen de wietpas
Als je je niet wilt inschrijven voor een wietpas, schrijf ons dan een brief 
waarin je uitlegt waarom je je niet wilt inschrijven bij een coffeeshop. Wij 
maken van alle argumenten een bloem lezing, uiteraard blijf je dan anoniem. 
Je kunt ook gebruik maken van de daarvoor bestemde formulieren in het 
folderrek van de coffeeshop.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

          

As from 01-05-2012
Von 01-05-2012

Après 01-05-2012

As from 01-01-2013
Von 01-01-2013

Après 01-01-2013

NL  Beste bezoeker uit het buitenland, Per 1 mei 2012 zijn de 
Nederlandse Co
eeshops in het zuidelijke provinties ge-

dwongen hun deuren te sluiten voor buitenlandse bezoekers. De rest 
van de co
eeshops volgt per 1 januari 2013, daarna is in heel Nederland 
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middels een GBA (uittreksel gemeentelijke basisadministratie) het ingezetenenschap aan te
tonen drempelverhogend zal werken, waren onze zorgen over de praktische problemen die
wij met de invoering van de nieuwe richtlijnen verwachtten. Onze zorgen en
aandachtspunten hebben wij op 16 maart 2012 op schrift gezet (zie www.vce-eindhoven.nl)
en aan de met dit onderwerp belaste ambtenaar Kitty Bergacker voorgelegd met het
verzoek, om deze en andere vraagstukken met de burgemeester te kunnen bespreken. 

Eenmalige kans
Bij de invoering van ‘n totaal nieuw systeem is er maar éénmaal de kans onverkort te
registreren wat er gebeurt, als bezoekers zich ongelimiteerd kunnen inschrijven. Door vanaf
de eerste dag de inschrijvingen zorgvuldig te tellen en dat geruime tijd vol te houden,
kunnen we erachter komen met welke snelheid die inschrijvingen plaatsvinden. We
beschikken dan over het eerste cijfermateriaal wat naderhand als nul-meting-punt gebruikt
kan worden om naderhand verzamelde cijfers ermee te verglijken. Wij hebben de
burgemeester daarom gevraagd in 2012 geen maximum te willen verbinden aan het aantal
inschrijvingen. 

Voorlichting aan de ingezetenen 

Om de stroom vragen van de bezoekers te kunnen beantwoorden, heeft de VCE voor
coffeeshopbezoekers relevante informatie op haar website gebundeld en met de uitgifte
van een kaartje: Meer info over de wietpas ga naar www.VCE-eindhoven.nl. De pers
beperkte zich tot de alles samenvattende term 'de wietpas' en wat dit nogal inhield voor de
buitenlandse bezoeker en toerist, voor de Nederlandse ingezetene was weinig informatie te
vinden, die uitleg gaf over de nieuwe regels voor de coffeeshopbezoekers. Onder andere
richtten zich de VCE-leden aan CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) met
de vraag: hoe met de gegevens van de op de lijsten ingeschreven bezoekers om te gaan,
zodat wij deze konden informeren aan welke wetten wij ons moeten houden. Wij wilden
onze bezoekers geruststellen dat zij op een zorgvuldige omgang met hun gegevens door de
coffeeshopondernemer konden rekenen. Er zijn inschrijfformulieren, algemene

Voorlichting aan de ingezetenen 
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Contact met collega's in het Zuiden

De bij het PCN aangesloten VCE-leden hebben tijdens PCN-vergaderingen hun
onderzoeksresultaten ten aanzien van registratiesystemen, privacywetgeving etc. andere
collega's hierover geïnformeerd. Op ons aandringen heeft een presentatie plaatsgevonden
van de ID-reader, de VCE heeft voor de personeelsleden van coffeeshops een tweetal les- en

Een vernietigende prognose voor de bedrijfseconomische toekomst van een coffeeshop bij
een beperkt aantal inschrijvingen tot 2000, verder beredenerend op de frequentie van het
coffeeshopbezoek en de gemiddelde besteding. 

24 1. Ben je voor of tegen de wietpas? [voor/tegen] 2. Bezoek je ook andere coffeeshops? [ja/nee] 2524

introductiedagen georganiseerd, dit om de werknemers met de apparatuur bekend te
maken en 'het inschrijven' te oefenen. Coffeeshoppersoneel uit Uden en onder andere Den
Bosch vergezelden de Eindhovense werknemers gedurende 4 dagdelen, om zo tot een
zekere routine te komen in omgang met de inschrijfprocedure: waar moet je allemaal op
letten, wat moet je precies doen als je iemand inschrijft, wat moet worden vastgelegd,
antwoorden op vragen van bezoekers, toelichting op voorlichtingsmateriaal, inschrijf- en
enquêteformulieren, etc.

3. Frequentie coffeeshopbezoek?[1x d/m 2/3x w/m 3x j]

uit kunnen gaan dat de aangeschafte cannabis gedurende het verblijf in Nederland wordt
opgerookt en niet mee naar huis genomen. Wij pleiten er nog steeds voor om toeristen die
langer in Nederland verblijven en beschikken over een hotelinschrijvingsbewijs te
beschouwen als tijdelijk ingezetenen, toe te laten tot de coffeeshops,  zodat de
straatdealers die in de buurt van coffeeshops rondhangen weer verdwijnen. De
zogenaamde 'dagtoerist' rijdt al lang een beetje verder naar een stad in het vrije Noorden,
waar andere regels gelden als in het Zuiden. 

Een enquête voorbereiden 

Voor ons onderzoek Nulmeting Coffeeshopbezoekers Eindhoven 2008/’09 werd op 2 x 3
dagen (op maandag-dinsdag-woensdag in eerste cluster of, in cluster twee: op donderdag-
vrijdag-zaterdag) door enquêteurs (uitzendbureau werkstudenten), uitgerust met een
laptop en een printer, de vragenlijst coffeeshopbezoekers afgenomen en zijn de
antwoorden direct op de laptop ingevoerd. Stadsgezicht 2008/2009 (n = 3077), de
stadsgezichten zijn door het PCN gebundeld in het landelijk overzicht 2008/2009 (n =
12533). 

Door de korte tijd waarin coffeeshops en gemeenten alle voorbereidingen dienden te
treffen, was een ruimschoots opzetten van een enquête met enquêteurs, zoals in 2008/2009,
niet meer mogelijk en werden de enquêtevragen stadsgezicht 2012 op papier geprint om de
gegevens later in te voeren in een laptop. Aan de enquête 2012 zijn 3 vragen toegevoegd,
waaronder ook de door onze burgemeester voorgestelde vraag: 

1. Ben je voor of tegen de wietpas? [voor/tegen]
2. Bezoek je ook andere coffeeshops? [ja/nee] 
3. Frequentie coffeeshopbezoek? [1x d/m 2/3x w/m 3x j]

Met de uitkomst van vraag 2 werd duidelijk dat 1 op de 5 bezoekers vaste klant is van de
coffeeshop, dit zou betekenen dat met een ledenaantal van 2000 slechts 20% als trouwe
bezoeker kon worden beschouwd, de ander 80% zie je misschien nooit of ooit weer terug.
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DEEL II 'DE WIETPAS' 
Terugblik van 1 mei 2012 t/m december 2015
Invoering van het B- en I- criterium

Aan de straathandel wordt door het kabinet het grootste cadeau uitgedeeld wat ze zich
maar hadden kunnen wensen, hun concurrentie, dat zijn wij met onze coffeeshops, daar
zijn ze dan niet op termijn, maar per direct vanaf. Het verkiezingsprogramma voor de
straathandel kiest voor het verdwijnen van de coffeeshops, een opvatting die bij CDA en
geestverwanten CU en SGP terug te vinden is in toon en tekst van de (verkiezings-)
programma’s. Wie we wel mochten binnenlaten waren de mensen op onze besloten
clublijst, daarvoor moest je je inschrijven, een uittreksel uit de gemeentelijke
basisadministratie (GBA) en je paspoort tonen dat hij/zij inderdaad een ingezetene is van
ons steeds minder gezellige koninkrijk, je kreeg dan het welkomst/infopakket met
huisregels en voorwaarden met klachtenregeling en klachtenkaart. 

Welkomst/infopakket :
• A5 formaat flyer in 4 talen voor de buitenlanders 
• inschrijfformulier, huisregels, algemene voorwaarden 
• enquêteformulier, uitleg over de ledenlijst en privacy
• een A5 Minigrip met welkomstgeschenkjes [vloeitjes, grinder, filtertips 

aansteker en een voorlichtingsfolder "tips voor verstandig gebruik"] 
• de kaart inzending voor de bloemlezing 

9 december 2013 - Plattelandsgemeenten in Brabant hebben in toenemende mate te
kampen met drugsoverlast. Terwijl de Nationale Politie zich richt op de problemen in de
grotere steden, nemen de problemen in de regio toe. De middelen om de problemen het hoofd
te bieden ontbreken, zeggen twee burgemeesters.

Wat betreft onze rijksgenoten, onze gekleurde medemensen, heeft het Kabinet het nodig
geoordeeld de overzeese rijksgenoten voor een deel onafhankelijk te maken en de overige
Antillen gemeentelijk. Zij allen hebben geen toegang tot de coffeeshop. Dat is pure
discriminatie en uitsluiting. Het spreekt vanzelf dat dit nergens in het kabinetsstandpunt
terug te vinden is, want dat zou de fractievoorzitters in de 2e Kamer in rep en roer brengen,
want het venijn zit hem in de vermelding ingezetenen ‘van Nederland’. Het is dus ook
belangrijk dat je bij dit soort 3-woordencombinaties je even af moet vragen, wat staat hier
niet, maar bedoelen ze wel. 

Het Besloten Club criterium

Ons werd opgedragen onze coffeeshops ontoegankelijk te maken, besloten club te zijn.
Hierdoor hebben alle coffeeshops in de Zuidelijke Nederlanden per 1 mei 2012 hun
bezoekersaantallen zien kelderen naar niveaus die doen denken aan de thuisdealers van
destijds: er komen een paar mensen per dag om niet op te vallen. Het heeft er alles van dat
het een lijdensweg zal worden, want op 2 mei zag je niemand in de coffeeshop en de dag
ervoor waren er minder dan 10 klanten. We waren geschokt door het massale wegblijven
van de bezoekers. Al hadden we onze bezoekers getracht ruimschoots te informeren over
onze registratiesystemen en de zorgvuldigheid die we betreffende de privacy in acht gingen
nemen, hebben het algehele wantrouwen bij de bezoekers tegen verplichte registratie niet
kunnen wegnemen. Burgemeester Van Gijzel liet na 3 dagen de GBA-eis vallen, er kon
worden ingeschreven op vertoon van een Nederlands paspoort, vanaf dat moment
begonnen bezoekers zich in te schrijven. 

Geruchten over ten hoogste 1500 clubleden werden vervangen door geruchten over ten
hoogste 2000, waarbij we als VCE toentertijd al bij de burgemeester bepleit hebben hieraan
geen maximum te willen verbinden, omdat het de eerste keer is dat coffeeshops de namen
van hun klanten opslaan, nu juist geen maximumaantal aan het aantal inschrijvingen te
verbinden, dubbele inschrijvingen toe te staan (= bezoekers kunnen ook in andere
coffeeshops inschrijven), teneinde tot een zo groot mogelijk aantal inschrijvingsformulieren
te komen en te zien in welke mate het door de burgemeester geschatte aantal
cannabisgebruikers benaderd kon worden. Overigens konden we ons niet voorstellen hoe

het mogelijk zou zijn bezoekers te verplichten maar in één coffeeshop in te schrijven. Najaar
2012 stond de teller al op bijna 23.000 inschrijfformulieren en vroegen de VCE-leden zich af
wat de zin zou kunnen zijn van het jaarlijks vernieuwen van al deze papieren. 

Volg je de richtlijn op, blijken ook Leveranciers en andere gasten, zoals raadsleden,
familieleden, ouders van gebruikers met vragen, de buurman die over een probleem in de
straat even wil bijpraten, de coffeeshop te willen bezoeken, maar er is geen intentie om als
vaste bezoeker van de coffeeshop te worden ingeschreven. Leverancierslijsten en een

gastenboek zouden een uitkomst kunnen bieden, hebben we aan de burgemeester
voorgesteld. Op 4 juni 2012 brachten Eindhovense raadsleden een werkbezoek aan
coffeeshop Indian om zich op de hoogte te stellen op consequenties en gevolgen van de
invoering van de z.g.n. wietpas, op verzoek van burgemeester Van Gijzel hebben de
raadsleden zich ingeschreven in een gereedliggend gastenboek. De behoefte aan
informatie was groot en zo heeft onder andere het CDA de VCE verzocht om het één en het
ander komen toe te lichten tijdens een fractievergadering op het gemeentehuis, enkele
raadsleden en toenmalig burgemeester Kortmann van Best, voormalig 2e Kamerlid Magda
Berendse hebben een bezoek gebracht aan coffeeshop Pink om zich te laten voorlichten,
collega's uit het Noorden van het land met vragen over de gevolgen van het nieuwe beleid,
journalisten en ook de buurman konden gebruik maken van de mogelijkheid zich in een
gastenboek in te schrijven met slechts hun naam en de leveranciers op de leverancierslijst. 

Bewaarplicht belastingdienst

De Belastingdienst in Brabant koppelde aan de B-eis (besloten club) de extra eis, dat dit
bestand jaarlijks vernieuwd moet gaan worden, daartegenover beloofde de belastingdienst
de namen op de jaarlijkse lijst bij controle te zullen anonimiseren (met een zwarte
viltschrijver). Terzijde: het gebruik (“aanwenden”) van cannabis is (sinds 1976) niet
strafbaar gesteld, cannabis-bezit is wel strafbaar gesteld - ambtelijk zit het dus eigenlijk zo:
feitelijk is geen hond geïnteresseerd in de namen, want ‘wat hepjedur an’, wat moet je er
mee of wat zou je er mee aan kunnen vangen? Via de lijst van inschrijvingen gebruikers
oppakken en in de cel zetten? Dan heb je tussen de 640.000 en de 1.332.000 cellen te
bouwen. Zit je in het misverstand of in paranoia verder te redeneren, dan ben je tijd kwijt,
tijd die je later tekort komt en dan niet meer kan inhalen, hebben we aan onze collega’s in
het noorden laten weten en ze op 11 juli 2012 uitgenodigd ons in Eindhoven te komen
bezoeken om van onze ervaringen te leren, zodat tijdig nodige voorbereidingen getroffen
kunnen worden, want ook in het noorden van het land zal het B- en I- criteria per 1 januari
2013 worden ingevoerd.

burgemeester
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eerder vertoond dieptepunt duikelde (in vergelijking met de omzet april 2012). Ons inziens
is het weigeren zich te laten registreren de belangrijkste oorzaak geweest van het tot de
helft (of nog minder) teruggevallen van de omzet. Praktisch gesproken gaat de uitleg,
waarom je als dagtoerist geen toegang hebt tot de coffeeshop, neerkomen op een gesprekje
van kortere of langere duur. 

Het Ingezetenen criterium 

Ingaande 2012 is ook de letter 'I' aan de gedoogvoorwaarden AHOJ-G toegevoegd. De 'I'
staat hier voor ingezetenen. Men deinsde er voor terug het begrip 'inwoners' te verbinden
aan de 'I', waarmee hier wonende en werkende buitenlanders net als de toeristen, de
toegang tot de coffeeshop ontzegd moest gaan worden. 

Hoe stel je vast dat een in ons land wonende Nederlander een ingezetene is? Dat doe je door
aan het tonen van een paspoort of ID-card de eis te verbinden, dat alle bewoners van ons
land zich bij de Gemeentelijke Basisadministratie dienen te melden en tegen een zeker
legesbedrag een uittreksel op te halen dat aantoont dat hij/zij inderdaad in ons land woont.
Talloze coffeeshopbezoekers hebben zich in die eerste weken na de invoering van deze
richtlijn bij ons beklaagd, omdat in Eindhoven de Gemeentelijke Basisadministratie op de
interne stukken (zeker goed bedoeld) noteerden, dat de aanvraag plaats vond in verband
met 'coffeeshop', dat dergelijke uittreksels maar een beperkte tijd geldig is (4 weken) en dat
de legesbedragen in verschillende gemeenten nogal uiteenlopen (7,- / 21,- euro!).

In augustus dreigde het een hele opgave te worden voor de coffeeshops om 23.000
inschrijfformulieren te registreren en voor december gold hetzelfde.  Daarna doet zich de
vraag voor of het werkelijk nodig is om deze papiermassa elk jaar in januari nogmaals te
produceren.

Uit de tijd dat we als hier Nederlands ingezetenen nog allemaal een GBA zouden moeten
halen - dat we hier wonen: ‘n Aantal gemeentelijke basisadministrateurs wil weten
waarvoor je het uittreksel nodig hebt en schrijft dat dan in de rechterbovenhoek (de
adviseur adviseerde: vertel het gewoon niet). De burgemeester van Eindhoven laat merken

het noteren “uittr. ivm. lidm. aanvr. coffeeshop” bepaaldelijk niet op prijs te stellen en een
goed ambtenaar heeft aan ‘n half woord al genoeg de overbodige (en onze privacy
toetakelende) taakverzwarende werkzaamheid per direct verder achterwege te laten. 

De nieuwe gedoogvoorwaarde 'I' gedoogt niet langer de verkoop, maar gedoogt nu alleen
nog verkoop aan ingezetenen van Nederland. In de stapel inschrijvingen komt dan ook
geen enkele buitenlandse toerist voor. Tot zo ver de papieren inspanningsverplichting, die
vergezeld gaat van veel mondelinge toelichting met de uitleg, dat als je geen Nederlands
paspoort of ID-card hebt, je geen toegang verleend wordt tot de coffeeshop. Anders gezegd:
de verkoop aan dagtoeristen wordt niet gedoogd en wordt strafrechtelijk (een
bestuursrechtelijk) aangepakt. Wij hebben van meet af aan bepleit dat hier wonende
buitenlanders gerekend worden tot de ingezetenen. De houders van een niet-Nederlands
paspoort die hier wonen, dienen te bewijzen en te beschikken over een geldige GBA. Tot op
heden hebben onze opvattingen geen bezwaren opgeroepen. 

Ergens figureert ook nog het woord ‘verblijfstitel’. Achter dit ene woord verschuilt zich een
veelheid van documenten. Was het maar zo simpel dat iemand een verblijfstitel had en dat
aan kon tonen. 

Wat zijn de verschillen: 
• Documenten gaan over een aanvraag verblijfstitel - maar die is er nog niet. 
• Kom je van buiten de EU, dan heb je andere documenten, dan een emigrant die

terugkeert naar het land van herkomst. 
• Het kan ook gaan om een aanvraag tijdelijk visum, correspondentie over ‘n

werkvergunning of een verklaring der douane. 

2928

De onzalige brief van de Belastingdienst Brabant had als klein addertje onder het gras. De
eis, dat inschrijvingsformulieren voor bezoekers of lijsten daarvan niet de gebruikelijke
termijn van 5 jaar bewaard zouden moeten worden, maar 2 jaar langer, namelijk 7 jaar.
Gelukkig is het B- uiteindelijk door de minister ingetrokken, want anders stonden we over 7
jaar aan het hoofd van een kantoor waar maar liefst meer dan 100.000 inschrijfformulieren
en eenzelfde aantal GBA-tjes, die verwerkt zouden moeten worden, d.w.z., 1.150
verhuizingen per jaar inboeken en heel wat arbeid om dit alles in de computer te stoppen
om überhaupt wat op te kunnen zoeken, een administratieve megaklus. Een aldus
verzamelde papierberg getuigt van de inspanningen van de coffeeshopondernemers,
inzicht te krijgen, wie de klanten zijn. Wij hebben ons vanaf januari 2012, samen met onze
adviseur Koos Zwart, ingespannen de richtlijn B (Besloten Club) te doen verdwijnen langs
dezelfde weg waarlangs 'ie tot ons gekomen was en hebben onze inspanningen beloond
gezien. 

De administratieve lastendruk

Er is veel variatie in de  GBA's en documenten die de Nederlandse gemeenten uitgeven. Als
u zo'n papier voor de eerste keer ziet, kunt u onmogelijk beoordelen of het vals is of niet. Wij
missen de expertise om de echtheid en rechtsgeldigheid van deze documenten te kunnen
controleren. Voorbeelden van wat we zoal aan zouden kunnen treffen hebben wij niet en
moeten we genoegen nemen met een verklaring van de douane. De Gemeentelijke
Basisadministratie is beter in staat om de hoeveelheid van documenten op hun waarde en
echtheid te kunnen beoordelen. 
De nieuwe regels brachten vooral verhoging van werkdruk en administratieve lastendruk
met zich mee. Waar is dit allemaal voor nodig? Om de dagtoeristen buiten de deur te
houden? Tienduizenden toeristen gaan weigeren? Nee, want in 2008/09 is in kaart gebracht
in welke mate dagtoeristen een deel zijn van het totale coffeeshopbezoek. Uit Stadsgezicht
1 blijkt dat in Eindhoven dagtoeristen 8,7 % van alle coffeeshopbezoekers uitmaken. Het
gaat hier spreekwoordelijk om van een mug een olifant te maken. Dat de buitenlandse
bezoekers niet meer toegelaten worden in de coffeeshops per 1 mei 2012, verklaart niet hoe
het komt dat in alle Eindhovense coffeeshops de omzet in de maand mei naar een niet
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OVERZEESE GEMEENTEN
En wat betreft de derde beleidsvariant, hebben we te maken met 3 overzeese gemeenten met een 0-optie (dus zonder coffeeshops), het gaat daar niet
gebeuren, waardoor er ook binnen het Koninkrijk het euvel van het ontbreken van eenheid van beleid opduikt. Voor zover Antilliaanse rijksgenoten in ons land
een coffeeshop willen bezoeken, zullen ze aan de deur geweigerd worden, omdat zij geen ingezetene van Nederland zijn. Dat je in een Nederlandse gemeente
woont helpt je niet, als die gemeente buiten Nederland ligt. We hebben heel wat boze Antillianen aan de deur gehad, die zich zwaar aangepakt voelen.
Antillianen maken duidelijk diep gekrenkt te zijn, hun verbijstering maakt plaats voor woede, ze voelen zich gediscrimineerd en wij mogen als coffeeshops in
deze 1 op 1 voorlichting uitleggen, dat wij niet willen discrimineren, maar dat de regering ons opdraagt dit wel te doen. Ons kabinet, het college van
Procureurs- Generaal denken misschien dat je te apart (en te zwart?) bent om de coffeeshop binnen te mogen. 

3130

As from 01-05-2012
Von 01-05-2012

Après 01-05-2012

As from 01-01-2013
Von 01-01-2013

Après 01-01-2013

NL  Beste bezoeker uit het buitenland, Per 1 mei 2012 zijn de 
Nederlandse Co
eeshops in het zuidelijke provinties ge-

dwongen hun deuren te sluiten voor buitenlandse bezoekers. De rest 
van de co
eeshops volgt per 1 januari 2013, daarna is in heel Nederland 
geen toegang meer voor buitenlanders tot de Nederlandse co
ee-
shops. Buitenlanders die in Nederland wonen (ingezetenen) kunnen 
zich wel inschrijven in een co
eeshops, op vertoon van een bewijs van 
inschrijving in een Nederlandse gemeente, niet ouder dan 4 weken.  
Als wij aan de deur vaststellen dat u een buitenlandse pas hebt en  
geen residential alien-kaart kunt tonen, dan kunnen we u niet binnen 
laten. Dus beste buitenlander, na 35 jaar gastvrijheid moeten wij 
u vragen bij jullie thuis uw eigen co
eeshop mogelijk te maken.  

D  Sehr geehrte Ausländer, ab 1.Mai 2012 sind die niederländischen 
Co
eeshops, in den südlichen Provinzen, gezwungen, ihre Türen 

für ausländische Besucher zu schließen. Alle restlichen Co
eeshops 
folgen zum 1.Januar 2013. Danach wird der Zutritt, für ausländische 
Besucher zu Co
eeshops, in den gesamten Niederlanden nicht mehr 
möglich sein. Ausländer, welche in den Niederlanden wohnen, können 
sich in niederländische Co
eeshops einschreiben. Dazu müssen sie einen 
Nachweis erbringen, der nicht älter sein darf als 4 Wochen, dass sie in einer 
niederländischen Gemeinde als Bewohner gemeldet sind.Wenn wir bei der 
Kontrolle, an der Eingangstüre feststellen, dass sie einen ausländischen Pass 
und keine residential alienkaart besitzen, dürfen wir ihnen keinen Zutritt 
gewähren. Lieber ausländischer Besucher, nach 35 Jahren Gastfreiheit, 
bleibt uns keine andere Möglichkeit, als sie aufzufordern, bei sich zu 
Hause, einen eigenen Co
eeshop möglich zu machen.

UK    Welcome foreign visitor,  As of May 1st 2012, all co
eeshops in 
the three southern provinces of the Netherland will be forced to 

refuse entry to visitors from abroad. Co
eeshops in the rest of the country 
will follow on January 1st 2013, after which all Dutch co
eeshops will 
be o
 limits to foreign visitors. Residential aliens (foreigners who live in 
the Netherlands) can however register at a co
eeshop, after presenting 
evidence of residence in a Dutch municipality. This means presenting 
a certi�cate, no older than four weeks, from the municipal personal 
records database (GBA). If you cannot present a residential alien-card 
with your foreign passport at our door, we cannot register you or let you 
inside. So, dear foreign visitor, after 35 years of hospitality, we now have 
to ask you to facilitate your own co
eeshop in your home town. 

FR   Chers visiteurs étrangers, À partir du 1er mai 2012, les 
co
eeshops néerlandais des provinces du sud des Pays-Bas 

(Zélande, Brabant-Septentrional et Limbourg) seront contraints de 
fermer leurs portes aux visiteurs étrangers. Dès le 1er Janvier 2013, 
la mesure sera étendue à l’ensemble des co
eeshops du pays. Les 
touristes étrangers désirants entrer dans un co
eeshop s’en verront 
refusés l’accès, et cela pour l’ensemble des co
eeshops aux Pays-Bas.  
Les étrangers résidants aux Pays-Bas pourront cependant se rendre 
dans un co
eeshop sur présentation d’un certi�cat d’inscription dans 
une commune néerlandaise (GBA), datant de plus de 4 semaines. 
Si nous constatons à l’entrée d’un co
eeshop que vous avez une pièce 
d’identité étrangère et que vous n’êtes pas en possession d’une carte de 
résident valide, l’entrée vous sera refusée. Donc, chers touristes, après 
35 ans d’hospitalité, nous avons le regret de vous annoncer que vous ne 
pourrez plus avoir accès à nos co
eeshops. 

www.vce-eindhoven.nl
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Informatie en voorlichting

Hoe vaak geven we opnieuw aan wat de nieuwe regels zijn? Door wat te turven zijn we
erachter gekomen, ondanks onze flyer (vertaald in Frans, Duits, Engels, welke set nadien is
uitgebreid met geprinte vertalingen in het Italiaans, Spaans, Pools, Tsjechisch, Servisch), wij
dagelijks (meerdere malen per uur) een diepgaander gesprek moesten voeren om alle
bijkomende vragen te beantwoorden. Wij proberen daarmee misverstanden te voorkomen.
Is er daarentegen sprake van feestdagen, popfestivals, voetbal en andere aandacht
trekkende grootstedelijke activiteiten kan dit aantal op zulke dagen enorm oplopen. Op die
dagen was de toegang weigeren voortdurend aan de orde. Overheidsvoorlichting gericht op
de dagtoerist is niet voorhanden, anders dan een beginactie met grote lichtborden langs de
rijksweg waarop je kon lezen "No Drugs" en folders met de zelfde tekst, maar helaas niet te
vinden op de vliegvelden en stations in ons land, neergezet als een soort korte Postbus 55 -
actie, alsof er maanden of de jaren daarna geen toeristen ons land meer zouden komen
bezoeken, verder strekte de voorlichtingsactie niet. De gemeente, die moet gaan
handhaven, heeft een heel klein beetje info op de website staan. Goed bedoeld en
interessant, maar een wat passieve vorm van voorlichting. De   VCE-website heeft heel wat
meer informatie. 

Uit een oplage van 20.000 VCE-flyers en een veeltal prints in de overige vertalingen voor
buitenlandse toeristen blijkt, dat de overheid wel van plan was één beleid in het hele land
in te voeren (in juridische termen: territoriale eenheid van beleid). Dit brengt ons op het
derde element wat tegelijk met de 'B' en 'I' -eis werd vastgelegd, namelijk de melding, dat
één en ander in werking trad per 01-01-2013. Zo stond het in de Staatscourant en zo stond
het vermeld op de VCE-flyer. Daar is niets verkeerds aan. Bij het drukken van de flyer wisten
we nog niet dat ergens in de buurt van de Procureurs- Generaal besloten werd, het nieuwe
beleid in het Noorden voorlopig niet in te voeren en dat staat niet in de Staatscourant. En
het is fout, want als Procureurs- Generaal heb je toe te zien op die eenheid van beleid overal
in het land. Er hangt iets in de lucht, die rust kan zomaar ineens afgelopen zijn. Voor zover
deze situatie voortduurt, voelen wij ons als zuidelijke coffeeshops zwaar aangepakt en
werken we in een soort uitzonderingstoestand, want ja, het Noorden van het land heeft er
weinig last van.
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NA 4 MAANDEN 'WIETPAS'
We hebben vastgesteld dat het naar de straathandel weglekken van meer dan 40% van onze
klandizie zich vooral manifesteert in het wegblijven van de klanten tussen de 18 en 25 jaar,
in geen enkele leeftijdcategorie was de teruggang zo groot. We moeten ons standpunt
nuanceren, het is juist in deze leeftijdscategorie dat iedereen nog wel iemand van de oude
school kent, die weet hoe je eraan moet komen. Ben je 25 of ouder dan weet je niet meer
wie er op school stond te dealen. Moeten we ons gelukkig prijzen dat de route nu nog via de
oude school gaat en nog niet aan de straathandel? Beangstigend is het dat ook op iets
minder dan de helft van de scholen geen enkele vorm van drugsvoorlichting wordt gegeven
en dat de concessionele daaraan niets doet. Lichtpuntje is de binnenkort in werking
tredende verplichting voor scholen geweldsincidenten te melden waaraan ter elfder ure
ook drugsincidenten werden toegevoegd, dankzij voortreffelijk parlementair werk van de
geachte afgevaardigde Ton Elias (VVD): Heb je een drugsincident, maar geen
drugsvoorlichting, dan heb je daardoor een probleem - Als de school  slecht nieuws in de
doofpot stopt, en de leden van de schoolvereniging verbiedt met buitenstaanders te
praten!  Dat tijdperk is voorbij. 

14 juli 2012 -Honderden ontslagen bij coffeeshops door invoering wietpas!
Coffeeshops in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland hebben “minimaal 600
personeelsleden ontslagen” vanwege de invoering van de wietpas op 1 mei.

14 juli 2012 -‘De wiet ligt weer op straat’
Sinds twee maanden is de wietpas verplicht in Limburg, Zeeland en Noord-
Brabant. Honderden coffeeshopklanten zijn verdwenen. De straatdealer en
thuisteler komen terug.

De huidige activiteiten wat betreft de straathandel, de grote georganiseerde misdaad
vereist massale inzet, zo hebben we in de krantberichten kunnen lezen, over 300

opsporingsambtenaren en nog eens 150 politieambtenaren in Tilburg. Menig record
sneuveld, maar het is wel voor het eerst in de pakweg 30 jaar dat iets tegen de concurrenten
van de coffeeshops (de straathandel) of tegen de prijsopdrijving door criminelen (aan de
achterdeur) gedaan wordt. Het wordt ze zo moeilijk mogelijk gemaakt. Je zou zeggen er
komen minder mensen in de coffeeshops, dus de prijzen zouden moeten zakken omdat
even blijkt dat er teveel geproduceerd is. Het tegenovergestelde bleek het geval.

Onze inschrijvingen waren, dankzij het snelle ingrijpen van onze burgemeester, makkelijker
geworden, omdat wij niet aan elke Nederlander vroegen ons een papier te tonen of hij of zij
in Nederland woont. Het GBA-tje (uittreksel gemeentelijke basisadministratie) is alleen
nodig voor houders van buitenlandse paspoorten, waaruit we zeker niet kunnen opmaken
waar hij of zij woont, dus vragen wij om een GBA-tje te laten zien. Dit lijkt een heldere
regeling. Alle coffeeshops in de zuidelijke provincies hebben bijna alle oproepkrachten
verteld dat ze voorlopig niet meer hoeven te komen werken, kostbare deskundigheid ging
verloren door ontslag van vaste werknemers. Het was dus zaak, met een sterk verminderde
omzet een nieuw break even point voor de exploitatie vast te stellen. Dan rijst de vraag, is
dit op den duur economisch vol te houden?

Geen correlatie 
Het aantal ingeschrevenen steeg dagelijks. Zo werden in 4 maanden tijd vele inschrijvingen
verwerkt. Op 1 mei 2013 waren er 1448 voorinschrijvingen, dat was in augustus opgelopen
tot 22.865, dat is dus 15 keer zoveel. Er was geen enkele relatie te vinden tussen het alsmaar
toenemend aantal inschrijvingen en de omzet die niet toeneemt, maar blijft in april 2012
hangen op ongeveer 50% van de omzet. Van de 9 coffeeshops zijn er 5 die op minder dan de
helft van de omzet van april 2012 zitten, de 4 anderen zitten er iets boven. Er hebben zich
situaties voorgedaan waarin 2/3e van de omzet wegviel, oplopend tot 75%. Het herstel van
de omzet, zoals die in april was, gaat in de buitenwijken iets sneller, dan bij coffeeshops in
het centrum. 

Eén van de bizarre zaken die zich hierbij voordoen, is de 'B' en 'I' -gedoogvoorwaarde
vergezeld met de aankondiging dat op 1 januari 2013 een en ander in werking zal treden.
Van een eensgezindheid van beleid is al lang geen sprake meer. Er bestaat al enkele jaren

Menig record
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een groot verschil tussen Noord- en Zuid Nederland. Al enige tijd zijn wij niet gelukkig met
deze situatie. Nu heeft justitie de mogelijkheid tot strafrechtelijke vervolging van
coffeeshops, maar heeft de gemeenten beloofd dat het aan hun is bestuurlijke sancties aan
coffeeshops op te leggen. Je zou kunnen zeggen: Justitie laat het aan de gemeente over.
Vaak klopt dat, maar Justitie blijft bevoegd om voor overtredingen van de
gedoogvoorwaarde als de 'I' (en de AHOJG), dagvaardingen uit te delen. 

Handhavings modellen in andere zuidelijke
coffeeshop gemeenten
Die ene agent (zomertenue) die langs komt fietsen om even ‘de lijsten’ op te halen en net
doet alsof dat vanzelfsprekend is (Limburg-Noord). Hallo !!: als je de lijsten mee geeft heb je
ze de eerstvolgende dag zelf niet meer tot je beschikking, kan je ze niet tonen aan de
volgende controleurs en moet je voor 1 dag een nieuwe lijst aanleggen. De agent mag
nagaan of er een lijst is en controleren of iedereen die er is, ook daadwerkelijk op die lijst
voorkomt en dat was dan dat. We begrijpen ook nog dat de agent een gezochte boef mee
mag nemen, maar ons van onze lijst beroven en de ondernemer daarmee in bewijsnood
achterlaten, nee, nu even niet, want daartoe strekten de instructies van hogerhand niet.
Jezelf van zo’n instructie voorzien is het tegengestelde van doorgaans vereiste ambtsedige
waarheid, de suggesties niet iets schokkends te doen, maar iets ‘volkomen normaals’ te
vragen niet integer is (de lijst wordt immers verkregen door iemand op het verkeerde been
te zetten, te belazeren). 

Bar en boos

Een 100% controle, waarbij alle aanwezige klanten worden gecheckt (je zou ook een
steekproef hebben kunnen doen of je matigen, bijvoorbeeld tot 1 op de 3 bezoekers, maar
met 100% is iedereen de pineut). Je burgerservicenummer wordt luidkeels doorgemeld aan
het Politionele Hoofdkwartier en zo gaan we merken dat onze klanten soms verhuizen (of
vaak), na heftig de liefde bedreven te hebben te lang ongeregistreerd bij de geliefde
verblijven of na heftige ruzie vertrokken te zijn met de uitroep ‘Hier zet ik geen stap meer

een groot verschil
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binnen’ nu elders bivakkeert . Dat mag natuurlijk allemaal wel, vrijheid blijheid, maar het is
de opvatting van de leiding van dit land dat je dit soort dingen even aan de bevoegden moet
melden. 
Met name de 100% controle levert achterstallige boetes op, openstaande
belastingrekeningen, dan wel alsnog te executeren straf/strafjes (uitzitten van straf of
voltooien van gevangenisvervangende taak-strafarbeid). Wat betreft het achterstallige
boetevoorbeeld stellen wij vast dat er coffeeshops zijn zoals ‘t Paradijs te Breda, die in de
ter plaatse ontstane geldnood voorzag, door de gewaardeerde ‘te snelle’ bezoeker aan te
bieden die boete snel te betalen. Maar we kunnen niet voor anderen in de bak gaan zitten
en als je je belastingen niet betaalt, krijg je alleen gezanik, wat we zeker niet even kunnen
oplossen. Binnen 10 weken na ingangsdatum was het krachtig bijstellen: als
coffeeshopondernemer kon je dit niet weten, tot dat je er mee geconfronteerd wordt.
Achteraf moeten je erkennen toch enkele klanten te hebben toegelaten die hun zaken niet
goed geregeld hadden en niet zo keurig waren als de andere bezoekers. 

VRIJ RUSTIGE HANDHAVINGSMODELLEN
50%, 33% en 20% controles hebben in de betrokken 3 provincies plaatsgevonden.Uit Uden
komen geen alarmerende berichten en van Helmond weten we niets, want ze komen niet en
sturen ons ook niets op. In Den Bosch was het de gemeenteraad, die de burgemeester
verzocht strikte handhaving uit te stellen. Inmiddels zijn ook de Eindhovense shops enkele
keren bezocht en is steekproefsgewijs rustig gecontroleerd op I en B eisen, door de
bezoekers naar hun legitimatiebewijs te vragen, na te gaan of de namen op de
genodigdenlijst vermeld staan en verkregen data in een klein computertje in te voeren om
via C2000 (= politieterm communicatie 2.000) te verzenden? Dat ging wel rustig en was
beperkt, maar toch laat zo‘n controle een vervelend gevoel bij de bezoeker achter.
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De bij de VCE aangesloten coffeeshops, zijn na de intrekking van het B-criterium in
november 2012, doorgegaan met het registreren van hun bezoekers, in de hoop de
burgemeester te kunnen overtuigen het GBA 1 jaar geldig te laten zijn voor ingezetenen met
een buitenlands identiteitsbewijs die ingeschreven staan op een ledenlijst en zoals
voorheel meerderjarige bezoekers op vertoon van een Nederland identiteitsbewijs toe te
laten in de coffeeshop, zonder hieraan de eis te verbinden een GBA-tje te tonen. 

Braking News: 

28 januari 2013 heeft de Eindhovense burgemeester de raadsleden een verhelderende brief
doen toekomen. Aan het 2e blad ontlenen wij het volgende citaat :

Alles overwegende is in overleg met de driehoek van 28 januari 2013 het volgende
afgesproken .  
De coffeeshophouder mag meerderjarige bezoekers in de coffeeshop toelaten die zich
kunnen legitimeren met: 

•  een geldig Nederlands paspoort of- identiteitsbewijs 
•  een geldige verblijfstitel- niet zijnde een visum voor voorlopig verblijf = maximaal 90
    dagen-in combinatie met een geldig identiteitsbewijs.
•  een buitenlands paspoort en een aantoonbaar bewijs ingezetene te zijn van Nederland,

aan te tonen bijvoorbeeld door middel van een uittreksel GBA. 

In het laatste geval ziet de coffeeshophouder er op toe dat een bezoeker bij registratie en
daarna minimaal eens per jaar aantoont dat hij ingezetene is van Nederland, bijvoorbeeld
door deze een recent GBA-uittreksel te laten overleggen. Indien geen registratie van deze
bezoekers plaatsvindt, zullen zij in de coffeeshop een geldig uittreksel GBA bij zich moeten
hebben, gelet op het feit dat de politie controleert op ingezetenschap aan de hand van de
GBA. De handhaving van de AHOJG-I criteria vindt plaats via het reguliere proces van politie,
met periodieke controles vanuit het BITE. 

Uit de krant vernamen we dat de Brabantse B5 burgemeesters en minister Opstelten, eerder
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diezelfde dag in Nuenen, voor een vergadering bijeengekomen waren. Ons gezond verstand
leidt ons tot de gedachte dat burgemeester Van Gijzel ‘s morgens de eerder genoemde brief
in concept bij zich had gestoken. Wat we zeker weten is, dat er getoast is op de Koningin, die
op die dag haar aftreden bekend maakte, want dat was de hele inhoud van het
krantenbericht. Kennelijk heeft de minister tegen de hierboven beschreven opvattingen
geen bezwaar gemaakt, als door Van Gijzel verwoord. En staat, zoals hij eerder al
aankondigde, achter de aanpak van onze burgemeester. 

We menen er nu vanuit te mogen gaan, dat in de 4 overige B5-gemeenten het beleid zal
toegroeien naar, wat we hier met recht het ‘Eindhovens Model’ kunnen noemen. We zien
geen aanleiding te veronderstellen dat de overige Brabantse gemeenten (Uden, Oss, Etten-
Leur, Roosendaal) nu tot 'n geheel andere opvatting zouden komen. De komende tijd wordt
duidelijk of het ‘Eindhovens Model’ ook het ‘Brabant Model’ geworden is.
En: Hoe zal het Limburg en Zeeland vergaan? In het spraakgebruik gaat het over de
gedoogvoorwaarden AHOJ-G-I. Daar moeten we aan wennen, zoals we in de toekomst
moeten wennen aan één vergunning, waar alle afzonderlijke vergunningen worden
samengebracht in een omgevingsvergunning (horeca- terras, precario- en andere
gemeentelijke vergunningen). Aan de afzonderlijke bibob-toetsingen komt dan een eind,
eentje is dan voldoende. 

Pilot: Juli 2015, tijdelijke stop handhaving

ingezetenencriterium

De Eindhovense gemeenteraad heeft in de commissievergadering Veiligheid & Bestuur d.d.
23 juli 2015 besloten, de handhaving van het I-criterium voor een periode van 6 maanden
op te schorten op grond van een door de burgemeester voorgestelde pilot. VCE-leden
hebben op deze vergadering gesproken en hun opvattingen kenbaar gemaakt.

Live-debat commissievergadering V&B 23-06-2015:
http://eindhoven.raadsinformatie.nl/vergadering/149406/Commissie+Financi%C3%ABn+en+
Bestuur+23-06-2015

In november 2012 kwam het Besloten Club

Criterium te vervallen

Met eventjes intrekken van het B-criterium in november 2012 door de minister was het niet
gedaan. Het zou allemaal nog wat erger zijn geworden, als we bij elk Nederlands paspoort
ook een geldig bewijs van ingezetenenschap (niet ouder dan 4 weken) hadden moeten
vragen. We bleven bij het I-criterium met de ongelukkige formulering in de Staatscourant
zitten, dat een ingezetenen van Nederland alleen op vertoon van een GBA in de coffeeshop
aanwezig mag zijn. Dit geldt niet alleen voor buitenlanders die hier wonen, maar eveneens
voor de in België of op Ibiza wonende Nederlander met een Nederlands paspoort, ook hij/zij
is geen ingezetene van Nederland. Wil je deze groep niet-ingezetenen eruit kunnen filteren,
zou beteken dat elke bezoeker met een Nederlands paspoort om de 4 weken bij zijn
gemeente een nieuw GBA moeten aanschaffen om de coffeeshop in te mogen. Geen alinea
in de Staatscourant te vinden over de geldigheid van het GBA voor de periode van 12
maanden in combinatie met een Buitenlands of Nederlands identiteitsbewijs de toegang
tot de coffeeshop mogelijk zou maken. We waren het met elkaar eens dat we beter af waren
met de oude situatie, door ingeschreven te staan op de ledenlijst bleef het GBA tenminste 1
jaar geldig. Wordt je bij een controle betrapt, staat op de overtreding een sanctie van 3
maanden sluiting. Het maakt dan niet uit dat je bij een eerste overtreding een
waarschuwing hebt gekregen. Na zo'n 1e waarschuwing moet de coffeeshopondernemer
per direct van elke bezoeker identificatie vergezeld gaand met een uittreksel van de
gemeente, niet ouder dan 4 weken, vragen, wil hij niet opnieuw in de fout gaan en 3
maanden sluiting riskeren. We denken niet dat bezoekers 12 keer per jaar de moeite gaan
nemen om telkens opnieuw bij hun gemeente een nieuw GBA aan te schaffen, terugkijkend
naar de beginperiode bleek het GBA de grootste drempel om zich bij de coffeeshop in te
schrijven.
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EEN VOORAFGAANDE 
EVALUATIE

Vanaf de invoering van het I-criterium hebben zich

straatdealers rondom de coffeeshops gemanifesteerd en

overlast veroorzaakt. Deze situatie rond de coffeeshops

werd door de gemeente Eindhoven grondig geanalyseerd

en 18 mei 2015 op schrift gezet. Om het effect van de

stopzetting van de handhaving van het I-criterium te

kunnen meten zijn een tweetal evaluaties ingepland,

telkens om de 3 maanden. 

Zie 1e evaluatie 18 mei 2015 voor meer informatie: 
http://eindhoven.notudoc.nl/cgi-
bin/showdoc.cgi/action=view/id=1250579/type=pdf/Bijlage_1__Evaluatie_handhaving_I-
criterium.pdf

schaarste veroorzaakt op de wietmarkt, tezamen met een extra toestroom bezoekers
hadden de coffeeshops serieuze aanvoerproblemen in de eerste twee maanden. De situatie
aan de achterdeur heeft zich in oktober gestabiliseerd, alsook de toestroom van
buitenlandse bezoekers. 

Controle identiteitsbewijs 

Wij hanteren in Eindhoven een 100% ID-controle, dus elke bezoeker dient bij een bezoek
aan de coffeeshop zijn identiteitsbewijs te tonen. Tot 15 juli moesten we immers weten of
het om een buitenlandse bezoeker of om een ingezetene van Nederland gaat. De leden van
de VCE hebben besloten om deze 100% ID-controle voort te zetten. In geval wij na 6
maanden terug moeten keren naar de oude situatie, zou het grote inspanning vergen om de
bezoekers weer te laten wennen aan een 100% ID-controle, anderzijds schrikt een dergelijke
controle de minderjarigen af. Deze minderjarigen maken er een sport van om bij ons binnen
te dringen - “Wedden dat het me lukt om de coffeeshop binnen te komen” -, zich niet
realiserend, welke verstrekkende gevolgen (direct 6 maanden sluiting) dit voor een
coffeeshoponderneming heeft. Gelukkig zijn onze bezoekers aan de ID-controle gewend. 

Wordt de vraag minder?

Als toeristen en buitenlandse bezoekers voor aankoop van cannabis door de lokale
straatdealers worden benaderd, of naar een andere stad in het Noorden doorreizen om
daar wiet in te kopen, veranderd dat weinig aan de vraag in Nederland naar cannabis. Het
I-criterium heeft niet het gewenste effect. Zonder eenheid van beleid, kunnen we de
straatdealers niet uit onze straten weren. 

Wij zijn ervan overtuigd dat in vele landen om ons heen inmiddels cannabis geteeld wordt,
in België bestaan verenigingen zoals ‘Trekt uw plant’ en de Belgische overheid maakt geen
juridische ophef om deze planten te vernietigen. Van géén plant is in België één plant
geworden. De Berlijnse burgemeester wil coffeeshops in zijn stad en patiënten gaan in
Duitsland zelf hun wiet telen na aanleiding van een rechterlijke uitspraak. We kunnen beter
spreken van Eurocannabis, het is allang niet meer een exclusief Nederlands goedje, in al de
ons omringende landen wordt wiet gekweekt, de politiecijfers aldaar bevestigen deze
trend. Alleen maar voor cannabis naar Nederland reizen, zal op termijn steeds minder
gebeuren als het in eigen land voorhanden is, waarmee de vraagkant in Nederland vanzelf
zal verminderen en op termijn slechts toeristen van de Nederlandse gastvrijheid gaan
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schaarste veroorzaakt op de wietmarkt, tezamen met een extra toestroom bezoekers
hadden de coffeeshops serieuze aanvoerproblemen in de eerste twee maanden. De situatie
aan de achterdeur heeft zich in oktober gestabiliseerd, alsook de toestroom van
buitenlandse bezoekers

Contr
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Een heugelijk feit is, dat vanaf het moment dat toeristen weer zijn toegelaten in de
Eindhovense coffeeshops,  de straatdealers vrijwel meteen verdwenen. Tot op heden zijn ze
niet meer teruggekeerd. Onze vrees, dat straatdealers met andere drugs dan alleen
cannabis het straatbeeld zouden blijven bepalen, is gelukkig niet uitgekomen.   
De straatdealers zijn weg !

In Limburg handhaven veel gemeenten met coffeeshops het I-criterium niet, daar is
eveneens geen overlast meer door straatdealers. Het pushen van drugs door straatdealers
gaf een onveilig gevoel aan buurtbewoners, winkeliers en passanten. De
coffeeshopbezoekers met ingezetenstatus (de dealer weet niet of het om een toerist gaat),
werden eveneens lastig gevallen door de straatdealers. Het was niet prettig voor de burger,
als vanuit een steeg of portiek gesist werd, zo van:” SST, SST, moet je wiet?”! Ook de
minderjarigen wisten de weg te vinden naar deze roomservice van de zwarte markt blijkt uit
de evaluatie van de gemeente. De winkelier die de hele dag taferelen observeert, zoals
kleine dealtjes, toeleveringen, het schuilen van de dealertjes in portieken en steegjes, ruzie
tussen de straatdealers of een boze geripte toerist (betaald maar niets geleverd gekregen).
Het voelt allemaal erg onveilig aan. Nu zijn er enkel positieve geluiden vanuit de buurt,
iedereen is blij dat de dealers eindelijk weg zijn.

Wat veranderde na het loslaten van het I-criterium

Een eerste balans opmakend tijdens onze VCE vergadering op 30-09-2015, blijken de Belgen
(in Stadszicht 2008/009 de grootste groep buitenlandse bezoekers) nog niet massaal op de
Eindhovense coffeeshops af te komen, ons verbaast meer het grote aantal uit Oost-
Europese landen afkomstige bezoekers, met name uit Polen, die onze coffeeshops
bezoeken. Wij hebben hiervoor geen verklaring, anders als dat het om hier tijdelijk
werkende Europeanen gaat en die gedurende deze periode die in een Hotel of Pension
verblijven, waardoor ze geen ingezetenen van Nederland zijn. 

Een gelijktijdig van kracht worden van de z.g.n. growshopwet (wet
voorbereidingshandelingen) en de strikte handhaving in Brabant hebben een tijdelijke
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VERKIEZINGEN
EN
OPKOMST-
BEVORDERING
Bij elke verkiezingen doen wij aan opkomstbevordering.
“GA STEMMEN” is ons motto. 

LAAT JE STEM NIET IN ROOK OPGAAN, STEM BEWUST, 
GA STEMMEN !

Bij elke verkiezing (gemeente, landelijk of provinciaal) zijn er kiezers die niet weten op
welke partij ze moeten stemmen. Er zijn voor deze zwevende kiezers verschillende
informatiebronnen die zij kunnen gebruiken om zich te informeren om hun keuze te maken
voor een politieke partij.
Kiezers kunnen onder andere gebruik maken van een stemwijzer, debatten bekijken op
televisie, partijprogramma’s doornemen of op straat in gesprek gaan met politici. 

Sinds 2008 hebben wij bij alle verkiezingen aan opkomstbevordering gedaan, door onze
bezoekers aan te moedigen hun stem niet verloren te laten gaan. Wij hebben daarom
posters opgehangen, filtertips aan de bezoekers uitgereikt, jointverpakkingen laten
drukken stickers en flyers uitgedeeld. Bovendien droegen onze medewerkers T-shirts met
de tekst stem bewust” en “Laat je stem niet in rook opgaan”. Zoals die in meer dan de helft
van alle Amsterdamse coffeeshops aangeleverd werden op initiatief van de Amsterdamse
Bull-dog. 

Sommige coffeeshops, hebben woensdag 12 september 2012 een
uitslagenavond georganiseerd, met nootjes en hapjes, zoals bijvoorbeeld
in de Pink. Eindelijk weer eens een gezellige drukke coffeeshop na de
grote terugloop van bezoekers, nadat per 1 mei 2012 de nieuwe
richtlijnen I en B werden ingevoerd. 

Coffeeshop Pink organiseert:

Uitslagavond
2e kamerverkiezingen 12-09-2012
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Bij elke verkiezing (gemeente, landelijk of provinciaal) zijn er kiezers die niet weten op
welke partij ze moeten stemmen. Er zijn voor deze zwevende kiezers verschillende
informatiebronnen die zij kunnen gebruiken om zich te informeren om hun keuze te maken
voor een politieke partij.
Kiezers kunnen onder andere gebruik maken van een stemwijzer,r,r debatten bekijken op
televisie, partijprogramma’s doornemen of op straat in gesprek gaan met politici.

Sinds 2008 hebben wij bij alle verkiezingen aan opkomstbevordering gedaan, door onze
bezoekers aan te moedigen hun stem niet verloren te laten gaan. Wij hebben daarom
posters opgehangen, filtertips aan de bezoekers uitgereikt, jointverpakkingen laten
drukken stickers en flyers uitgedeeld. Bovendien droegen onze medewerkers T-T-T shirts met
de tekst stem bewust” en “Laat je stem niet in rook opgaan”. Zoals die in meer dan de helftftf
van alle Amsterdamse coffeeshops aangeleverd werden op initiatief van de Amsterdamse
Bull-dog.

Uitslagavond
2e kamerverkiezingen 12-09-2012

Foto: Derrick Bergman
Gonzo Media

genieten als ze een bezoek brengen aan ons land. En wij waarschuwen niet voor niets in
onze voorlichtingsflyer: Neem geen cannabis mee naar het buitenland!

Evenredige spreiding van buitenlandse bezoekers

Wij zouden in Eindhoven liever terug willen keren naar de oude situatie van vóór de
invoering van het I-criterium, zonder te moeten discrimineren met een matig aantal
buitenlandse bezoekers. Op 6 oktober 2015 hebben de VCE-leden besloten om aan de
politieke fracties van de andere 4 Brabantse steden met coffeeshops een brief te sturen met
het verzoek hun burgemeester aan te moedigen, al dan niet in vorm van een pilot, de
handhaving van het I-criterium (tijdelijk) te staken. Wij hopen op een evenredige spreiding
van buitenlandse bezoekers in Brabant.

Vooralsnog zijn de ervaringen in Eindhoven positief en bij het ter perse gaan van dit sociaal
jaarverslag werd bekend gemaakt dat de pilot met 1 jaar verlengd gaat worden.
Ondertussen is geen zicht op wanneer een regulering van onze achterdeur plaats zal
vinden. We houden er wel rekening mee dat een B-criterium opnieuw onderwerp van
discussie zal kunnen worden en dat het I-criterium niet is afgeschaft langs de zelfde weg als
dat ie is binnengekomen. Dat het hierbij slechts om een pilot gaat en bovenstaande
situaties weer terug kunnen keren.
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Tweede Kamer verkiezingen

Op 21 april 2012 viel het kabinet Rutte I, nieuwe verkiezingen werden uitgeschreven voor
12 september 2012.

Deze vervroegde 2de Kamerverkiezingen zijn nodig geworden door de val van het kabinet-
Rutte-Verhagen. Dat kabinet viel op 21 april 2012 toen premier, vice-premier en
fractievoorzitters van VVD, PVV en CDA geen overeenstemming wisten te
bereiken over een pakket aan bezuinigingen voor 2013. Bij
de verkiezingen kon worden gestemd op
kandidaten van 21 partijen, waaronder elf
nieuwe partijen. 
Eén nieuwe partij, 50Plus, maakt met twee zetels
haar intrede.
De formatie van het Nederlandse kabinet in 2012
begon na de verkiezingen van 12 september 2012
en eindigde na 54 dagen, op 5 november, met de
beëdiging van het kabinet-Rutte II. De VVD was bij
de verkiezingen de grootste partij geworden (41
zetels), met drie zetels meer dan de PvdA.
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De website www.cannabis-kieswijzer.nl is
druk bezocht. En daarbij bedenken aan
wie je, je voorkeurstem zou willen geven.
Er was een ruime keus aan voorkeurs -
temmogelijkheden in bijna alle partijen.
Opvallend was, dat de website in tijd
langer bezocht werd, maar er valt dan ook meer te lezen. Onze vereniging (VCE) heeft ook
teksten aangeleverd voor de website, als ze dan intensief gelezen worden is dat een prettige
gedachte en is al ‘t werk zeker niet voor niets geweest. Politieke partijen promoten immers
alleen hun lijsttrekker, de nummer 1 en vinden dat al ruim voldoende. Met je voorkeurstem
kan je een kandidaat, die bijkans onverkiesbaar staat (het partijbestuur zet iemand op
plaats 39), toch in de 2e Kamer verwelkomd zien. Zo zien we de heer Omtzicht (CDA) de
komende 4 jaar terug in de Kamer en wel met name omdat hij rond zijn persoon een grote
campagne had opgezet. Daarmee corrigeerden zijn kiezers het besluit van het partijbestuur. 

Voor ons was de volgende logische stap, de evaluatie van onze opkomstbevorderingsacties:
dat levert allerlei meningen en reacties op, diegenen die het daarvoor te druk hadden,
konden hun reactie in tekstvorm aanbieden.

Ze hebben goed hun best gedaan, want het was retedruk die dag. Alleen al op
zaterdag  hebben we zo meer dan 2000 flyers verspreid.  Hoewel ik het dure
pakket van TGC had, heb ik op korte termijn, 2 dagen voor de verkiezingen, 2
extra mensen moeten inzetten om de opkomst te promoten.  We kunnen
concluderen dat de promotiecampagne in Eindhoven een groot succes is
geweest. Ik heb bij deze verkiezingen, wat betreft promotie, wel een aantal
dingen geleerd. Het heeft geleefd bij onze klanten en het was bijna een maand
het gesprek van de dag. En ik vind ook dat iedereen goed zijn best gedaan heeft. 
Overigens heeft TGC zo’n 100 coffeeshops van deze pakketten en flyer-uitdeel
arrangementen voorzien. 
Aernout Ackermans.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 en 2012, de Provinciale Statenverkiezingen van
2011 en 2015 de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 en 2014 en de verkiezingen voor het
Europese Parlement van 2014, Eerste Kamerverkiezingen 2015 is er door Cannabis-
Kieswijzer objectieve informatie beschikbaar gemaakt over de verkiezingen zelf en de
cannabisvriendelijkheid van de partijen. 

Coffeeshops starten campagne ‘Stem in alle staten’

Het Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN) organiseert voor de vierde keer
een opkomst bevor deringsactie voor landelijke verkiezingen. Onder de noemer ‘Stem in alle
staten’ worden bezoekers van coffeeshops aangespoord te gaan stemmen om hun vrijheid
en burgerrechten te behouden.
Op 2 maart 2011 stond heel wat op het spel bij de Provinciale Staten verkiezingen, namelijk
de vraag of dit gedoogkabinet een meerderheid in de Eerste Kamer zal behalen of niet.
Krijgen ze die meerderheid, dan ziet het er voor de cannabisliefhebber slecht uit.
De kabinetsplannen voor een verplichte wietpas en de strenge handhaving van het
verruimde afstandscriterium van 350 meter kunnen in dat geval doorgedrukt worden door
de Eerste Kamer.
Naast kleurige posters zijn er ook kaarten om mee te geven aan bezoekers van de
coffeeshop. De tekst laat aan duidelijk heid niets te wensen over:
Op de posters en kaarten wordt verwezen naar de website cannabis-kieswijzer.nl, waar
uitgebreide informatie te vinden is over de standpunten van de verschillende partijen op
het gebied van cannabis en coffeeshops. Hier zijn ook banners en logo’s te vinden en een
contactformulier, dat ondernemers kunnen gebruiken om posters en kaarten te bestellen.

Na jaren van stilte werd er op 1 maart 2012 in de Tweede Kamer eindelijk gesproken over de
plannen van het kabinet met het drugsbeleid. Plannen die steeds verder van de
werkelijkheid af komen te staan.

De website www c
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Vanaf 01-05-2012

Vanaf 01-01-2013

HET WIET DEBAT

1 maart 2012, vanaf 16:30 uur: 
2e Kamerdebat over het drugsbeleid 

Volg de live-uitzending van 
het debat op:  www.2ekamer.nl

www.vce-eindhoven.nl

201
bat

ive
op:
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Daarna volgde een ronde met 19 uitgebreid ingeleide vragen aan de 7
aanwezige kandidaten van de politieke partijen. Na iedere vraag kregen de
kandidaten ruim de gelegenheid om de vraag en/of stelling te beantwoorden
en hun mening namens zijn of haar politieke partij te geven. 
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U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op deze Politieke Avond. 

Wij hopen een interessante en boeiende opkomstbevorderende avond te organiseren. Daarbij

zijn we zeer genuanceerd en doordringen de bezoekers van het belang van het uitbrengen van

een voorkeurstem. En distantiëren ons op het beperken van alleen 2 keuzes, je bent ervoor of

je bent ertegen. 

Deze avond  kan men o.a. vragen stellen aan een aantal aanwezige kandidaten voor  de

Eindhovense gemeenteraadsverkiezingen over het Coffeeshop- en 

Cannabisbeleid.

Vragen van bezoekers

De onderwerpen zijn samen te vatten in recentelijk nieuws aangaande cannabis en

drugsbeleid en zijn we druk doende de vragen van bezoekers, die via onze website gesteld

kunnen worden, te bundelen. De mondelinge vragen stellen wij dan op papier beschikbaar bij

aanvang van de bijeenkomst. Wilt u zich voorbereiden op hetgeen de cannabisconsument

beweegt, is bijvoorbeeld informatie te vinden op de websites www.cannabis-

kieswijzer.nl en www.wesmoke.nl (consumentenbond). 

Stemmen in 2 rondes

Hierna aan te duiden als entreepool (entry-poll), deze stembiljetten worden

aangereikt bij het betreden van de locatie en ingezameld nadat er gestemd is. Bij de

2e stemming (exit-poll) worden de stemmen vergeleken met de peiling uit het eerste

resultaat. De 2e peiling is het sluitstuk van de avond, omdat we, voordat we naar huis

gaan, willen weten of kennisoverdracht geleid heeft tot een andere attitude in het

stemgedrag. Wij hopen de resultaten op een big screen te kunnen presenteren. 

Wij hebben niet de pretentie namens iets of iemand te kunnen zeggen de

cannabisgebruikers, onze bezoekers vinden dit of dat. Wij geven weer wat de mening

van de aanwezigen is in reactie op de ideeën en voorstellen van creatieve

raadsleden. Ook zijn er die dag geen verkiezingen, want die zijn op woensdag 19

maart 2014. 

Live- uitzending via radio 

De politieke avond wordt live in alle bij het VCE aangesloten coffeeshops

uitgezonden. Via onze VCE-website kan men dan inloggen om live mee te luisteren.

Ridder Radio (internet) faciliteit de live-streem die het mogelijk maakt om deze

avond live uit te zenden.  

POLITIEKE AVOND
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 - Debat over de cannabisproblematiek. 

De VCE organiseerde op 5 maart een politieke avond in Cafe Stage te Eindhoven. Op deze
avond waren verschillende kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen
aanwezig om hun kijk op het cannabisbeleid toe te lichten. De avond werd live uitgezonden
via Ridder Radio. Via de VCE-website kan men inloggen om live mee te luisteren.
Aan het begin van de avond werd onder de bezoekers een zgn. poll (opiniepeiling)
georganiseerd. Hen werd gevraagd aan te geven op welke partij ze zouden stemmen op 19
maart. Aan het einde van de avond word dezelfde vraag nogmaals gesteld om zo vast te
stellen of de politieke avond hun mening had beïnvloed. 
De avond begon met een korte introductie van de aanwezige kandidaten, die even later de
gelegenheid kregen zichzelf en de partij die ze vertegenwoordigen voor te stellen en uit te
leggen wat het betekent om een eigen partij op te richten. 
De aanwezige kandidaten waren: Mieke Verhees (PvdA), Ferry van den Broek (VVD),

Rogier Verkroost (D66), Rudy Rekers (LPF), Kees
Rijnders (Samen Eindhoven), Aldo Oudejans en Hans
Bergman (OPA). Cyriel Prinsen (GroenLinks) had zich
jammer genoeg afgemeld vanwege ziekte. 
In haar inleiding sprak Lisa Lankes de volgende tekst
uit, die ze met haar adviseur Koos Zwart had opgesteld: 

Thorbecke en de grondwet: 

‘de gemeenteraad is het hoogste en enige
beslissingsorgaan binnen een gemeente. In
tegenstelling wat veel mensen denken dat het
'niet zo belangrijk' is om te gaan stemmen bij
gemeenteraadsverkiezingen, die hebben het
mis’. 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART 2014

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 organiseert de VCE op   
5 maart een politieke avond. Alle fractievoorzitters politieke partijen zijn uitgenodigd. 

Foto: derrick Bergman/
GONZO Media)

De avond werd afgesloten met een slotwoord
en een muzikaal  intermezzo door
Cannabisdeskundige Armand. (†).44
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Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Ga stemmen!
op woensdag19maart20144646

Verkiezingsposter VCE

014

Op woensdag 19 maart 2014 vond de verkiezing plaats voor degemeenteraad van Eindhoven. 
Het voorlopige opkomstpercentage was 44,9%. Het definitieve 44,74%. PvdA, SP en D66 kregen de meeste stemmen.

3 maart 2010: opkomstpercentage 43,5 % de laagste opkomst van het land.
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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 verkie-
zingsprogramma'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. Zo werd het I- en B- criterium gereduceerd tot de
allesomvattende term 'de wietpas',
waarbij de toerist de aandacht kreeg, maar niet wat de nieuwe regels voor de Nederlandse ge-
bruiker inhielden.
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). Onduidelijk is dit niet, wel onoverzichtelijk. Interviews, hoe lang (de z.g.n.

hardtalk, het mes op tafel) of hoe kort (de zgn. soundbite) dan ook - het wordt er maar niet door-
zichtiger op.
Hoe moeten getoonde peilingen begrepen worden? Als de weergave van 'de mening' van ons
allemaal? Wie heb je daarbij op het oog ? In de krant is het de mening van de krantenlezer en
de redactie, op de radio is dat de mening van de radioluisteraars en redactie, op tv de mening
van de kijkers en de redactie.
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 †

Europese verkiezingen 2014 

Verkiezingen voor het Europees Parlement. De burgers van de EU kunnen op 22 mei 3014
hun stem uitbrengen op wie hen in het Europees Parlement zal vertegenwoordigen.
Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar. Er zijn 26 zetels te
verdelen.

Provinciale Statenverkiezingen 18 maart 2015 

We zijn onderweg naar de Provinciale Statenverkiezingen. De dan vers gekozen Provinciale
Statenleden kiezen later, dinsdag 26 mei 2015, met z'n allen een nieuwe Eerste Kamer. Ga
Stemmen in alle Staten voor de Eerste Kamer! 

Provinciale Staten en haar verkiezingen nader toegelicht: In de Grondwet is bepaald dat het
hoogste gezag in de provincies ligt bij de Provinciale Staten. Ieder van de 12 provincies heeft
dus zo'n eigen vertegenwoordigend orgaan: de Provinciale Staten. De leden van dit
'provinciale parlement' worden eens in de vier jaar gekozen door de inwoners van de
provincie.
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Verkiezingsposter VCE 

STEM IN ALLE STATEN 
De redactie van de website Cannabiskieswijzer heeft alle (ruim 180)
verkiezingsprogramma's en websites (van de politieke partijen die deelnemen aan de
komende Provinciale Statenverkiezingen 2015) doorgenomen op standpunten over
cannabis, coffeeshops, gereguleerde teelt en drugbeleid.
Veel van de partijen die mee doen met de Provinciale Statenverkiezingen zijn landelijke
bekend en zijn al te vinden in de Eerste en Tweede Kamer, maar tijdens de provinciale
verkiezingen doen ook provinciale (regionale) partijen mee.
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GA ...STEMMEN!
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meeverpakken. Als het dreigingsbeeld werkelijk zo serieus is, dan heb je fluks een op
ervaring gebaseerde, zo breed mogelijke aanpak, te organiseren. Bij inschakelen van ieders
hulp heb je wetenschappelijk verantwoorde inzichten te verspreiden. 
Eens te meer stellen we vast dat de kenmerken van verslaving (physical dependence) zich
bij cannabis niet voordoen: bij cannabisgebruik geen overdosisrisico, geen neiging tot
permanente dosisvergroting en geen ontwenningsverschijnselen bij het staken van het
gebruik. Nicotine werkt verslavend, tabaksgebruik is door de W.H.O. aangemerkt als
gewoontevormend (psychological dependence).

Dan gaan er geruchten al zou de wiet steeds sterker worden, door de regering verspreid.
Sterktebegrenzing, de limitter, dat is wat de overheid van plan is. Maar zolang je niet weet
wat de effecten zijn van THC en ook niets meet in klinische omstandigheden, weet je niet
welk effect welk percentage THC op welk mens heeft. De Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) ging zijn handen niet branden aan het noemen van een percentage,
zonder dat gemeten is wat het effect van dat percentage op het individu is. Het kabinet
benoemde een commissie die wel berijd was een enorm verhaal te schrijven rondom het
wilkeurige getal 15. Het doel van de operatie van het Kabinet is sommige soorten hasj en
wiet niet alleen op lijst II, maar op de lijst I van de Opiumwet te zetten. Men probeert het als
logisch te doen voorkomen, dat iets wat zwaarder is 'te' zwaar is. We moeten het dan
hebben over soft-softdrugs en hard-softdrugs. Dat is dan de voorruitgang, vroeger was het
beter, toen hadden we het nog over soft- en harddrugs. Alle gekheid op een stokje, tegen de
harddrugs wordt weinig tot niets gedaan, want de prioriteit licht op de softdrugs. 

Metingen Trimbos-instituut: de laatste jaren daalt

het THC-gehalte. Hoe komt dat?

Tot 2001 was een stekje als zijnde een volwassen plant streng verboden bezit. Daaraan
kwam in 2001 een einde, waar de hoge raad der Nederlanden in de uitspraak erkende dat
het stekje nog weken arbeid, energie en onderhoud vergt, voordat de psychoactieve stof er
is. Een overwinning van de werkelijke werkelijkheid zou je kunnen zeggen en niet over de

juridische werkelijkheid. Ingaande 2001 kon zowat iedereen stekjes kopen en opkweken,
over de stekjes moest wel btw worden betaald, ja, het was niet langer verboden. In 2005
heeft de 2e Kamer de uitspraak van de hoge raad gecorrigeerd met wetgeving, die ons
terugbracht naar de jaren voor 2001. In overeenstemming hiermee lezen we in
krantenberichten over aantallen planten  -  danwel stekjes  -  maar niets over het verschil
daartussen. 

Vanaf 2005 zijn alle producten, die in de voorgaande 10 jaar aan de markt kwamen, door het
doorkweken steeds zwakker geworden. De vele impulsen leidde in 2005 tot een rijk
geschakeerd aanbod, maar na 8 jaar geen nieuwe toevoegingen, zijn de hybriden van de
hybriden genetisch verzwakt. En daar hoop de hybridenhandel ook op, want dan moet een
nieuwe moederplant worden ingekocht. Het is dus niet verwonderlijk dat het THC-gehalte
sinds 2005 dalende is. Gelukkig komen in de buitenlandse wiet nog wel zaadjes voor, anders
zouden we tot ons levenseinde vastzitten aan de criminele hybridenleverancier. Als in de
buitenlandse wiet, of de buitenwiet zaadjes aanwezig zijn, dan is dat een typisch voorbeeld
van natuurlijke selectie. Er kan hier geen sprake zijn van een als misdadig aan te merken
voorbereidingshandeling, door bijvoorbeeld de zaadjes eruit te gaan zitten pulken en het
per 3, 5 of meer, in aparte zakjes voor veel euri te verkopen   -   van oudsher gaan wij als
coffeeshops om met een natuurproduct. En waar de natuur selecteert passen wij ons aan. 

Wat deed de VCE 

De notitie 15% THC
De burgemeester vroeg ons in september 2011 wat het voor de coffeeshops zou betekenen,
als de 15% THC als maximum wordt ingevoerd. Na 2 maanden onderzoek te hebben gedaan
konden wij op 5 november 2011 de burgemeester een 15 pagina's tellende notitie
overhandigen (zie www.vce-eindhoven.nl). Onze speurtocht leidde ons tot terug naar 1976,
met de treurige uitkomst dat er in al die jaren weinig onderzoek is verricht over de werking
van cannabis, is nog geen longitudinaal onderzoek gedaan naar de effecten van cannabis
op verschillende personen in een klinische omgeving. De postwet, het opiumverlof van de
laboratoria die pas na vele weken de uitkomst van het THC-gehalte bekend mogen maken,
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15% THC HARDDRUGS?
Van de destijds, midden 70er jaren,
geuite bezwaren, als zouden alle
cannabisgebruikers overstappen
naar harddrugs, is niets gebleken.
Er zijn heden ten dage nog minder
dan 7.000 opiaatverslaafden,
terwijl minstens 650.000
cannabisgebruikers de afgelopen 
37 jaar dagelijks weer géén
harddrugs tot zich nemen. 

Er zouden in ons land meer dan 11.000 cannabisverslaafden zijn, zo bleek in 2011 tijdens het
drugsdebat, maar tot onze verbijstering is het in voorbije jaren nog nooit tot een wijd en zijd
bekend gemaakt behandelplan gekomen, opdat die methode ook inpandig, door ouders of
familie of do it yourself toegepast kan worden. De drugshulpverlening is de enige die hier
hulp schijnt te kunnen bieden en die zichzelf toegekende monopolie spekt hun begroting
(die geteisterd is door het steeds teruglopend aantal heroïneverslaafden). Een kartel van
woordvoerders die steevast allerlei dreigingsbeelden oproepen en de oplossing even

de veranderde juridische positie van de consument, als het bij cannabis met meer dan 15%
THC om harddrugs gaat, praktische problemen en wetgeving voor de
coffeeshopondernemer en apparatuur om THC-metingen te kunnen verrichten, zijn in deze
notitie behandeld. 

Met het door ons gedane onderzoek kwamen wij tot de conclusie, dat in geval van een
maximumstelling van THC-gehalte naar 15% voor de politie, de coffeeshopondernemer en
de consument een gemakkelijk te hanteren dipstick moet worden ontwikkeld waarmee de
meting, liefst zonder chemicaliën, gemakkelijk te verrichten is. Er kan gedacht worden aan
een hightech oplossing, waarbij aan de hand van de lichtbrekingsindex een nauwkeurig
percentage bepaald zou kunnen worden. We denken hierbij aan de bloed -
suikerspiegelmeter van onze adviseur, die diabeticus is. Hij drukt een druppel bloed uit zijn
vinger en aan de hand van een korte belichting door een laser kan hij aflezen op zijn
schermpje wat zijn bloedsuikerwaarde op dat moment is. De suikerkristallen kaatsen het
licht terug, opdat de chip kan uitrekenen bij welke dichtheid van kristallen het exacte
percentage is, tot op een cijfer na de komma nauwkeurig. Zoiets zou gemakkelijk draagbaar
moeten zijn, want in een volstrekt deelbeeldig geval staat er theoretisch in het bos een zak
en zou je met een klein apparaat zonder de groene waar op te lossen, met licht kunnen
meten wat de dichtheid van de THC- bevattende kristallen is en berekend krijgt wat het
percentage THC is. 

Dit wensenpakket hebben wij in januari 2012 geformuleerd en aan de burgemeester laten
weten dat hij als, zeg maar, baas van de TH Campus onderzoek naar een golflengte en
weerkaatsingwaarde zal bevorderen. De overheid moet dan wel zijn mind opmaken, want
zo’n digitaal apparaat verschaft een precies percentage en kan als handelsinformatie direct
gebruikt worden door de coffeeshops. Het wordt proces-verbaal informatie als de
controlerende agenten hetzelfde apparaatje als wij gebruiken. 
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