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Het goede nieuws over het 
nieuwe kabinet: Fred Teeven 
is geen minister geworden. 
Het slechte nieuws: een ‘club-
pas’ wordt verplicht in alle 
coffeeshops en het ruimere 
afstandscriterium zal tiental-
len, zoniet honderden shops 
de kop kosten. 

Tekst: Derrick Bergman / G0NZ0 media

Het regeerakkoord bevat maar vier zin-
nen over cannabis en coffeeshops, maar 
die kunnen een hoop narigheid opleve-
ren. Leest u even mee? ‘Coffeeshops 
worden besloten clubs die alleen voor 
meerderjarige inwoners van Nederland 
toegankelijk zijn op vertoon van een club-
pas. Er komt een afstand van tenminste 
350 meter tussen scholen en coffee-
shops. De minister verscherpt het lande-
lijk beleid en ziet erop toe dat gemeen-
ten het afstandscriterium en de overige 
relevante delen van het landelijk beleid 
in hun vergunningen handhaven. Het 
kabinet komt met voorstellen zwaardere 
straffen te stellen op de (voorbereiding 
van) in- en uitvoer, teelt en (georgani-
seerde) handel van drugs en tot aanpas-
sing van het onderscheid tussen hard-
drugs en softdrugs.’

Wietclubpas
De clubpas, een vurige wens van de 
VVD, dwingt coffeeshophouders apart-
heid te introduceren in hun shop: slegs 
vir Hollanders. Hoe ironisch: de coffee-
shop is zo’n beetje de enige plek in Ne-
derland waar integratie meer is dan een 
ambtelijke term. Feitelijk lapt het kabinet 
met het pasjesplan de scheiding der 
machten aan haar laars; de rechter moet 
immers nog beoordelen of coffeeshops 
‘niet-ingezetenen’ wel mógen weigeren. 
Naar verwachting doet de Raad van 
State dit najaar uitspraak in de zaak te-
gen Marc Josemans en coffeeshop Easy 
Going in Maastricht. Josemans heeft alle 
vertrouwen in een goede afl oop: mensen 
weigeren omdat ze geen Nederlands 
paspoort hebben, is en blijft discrimina-
tie. Niet voor niets achtte de rechtbank 

van Maastricht zo’n weigering eerder 
strijdig met artikel 1 van de Grondwet.
De VOC is principieel tegenstander van 
een pasjessysteem. Invoering zal leiden 
tot levendige handel in pasjes, vals of 
echt, meer klandizie voor huis- en straat-
dealers en een verdere verschraling van 
de sociale functie van de coffeeshop. De 
overheid zou coffeeshops eindelijk als 
bondgenoot moeten gaan zien en niet als 
vijand. Het zijn de coffeeshops die voor 
een effectieve scheiding van de markten 
voor soft- en harddrugs hebben gezorgd. 
Het zijn de coffeeshops die volwassen 
consumenten een veilige, vertrouwde 
en controleerbare omgeving bieden om 
cannabis te kopen en te consumeren. 
Door de halvering van het aantal shops is 
het illegale circuit de afgelopen tien jaar 
al stevig gegroeid en als de kabinets-
plannen doorgaan zal die groei versneld 
doorzetten. Dat geldt zeker voor de ver-
ruiming van het zogenaamde afstandscri-
terium van 250 naar 350 meter, de maxi-
maal toegestane afstand van een school. 

Symboolpolitiek
Voor een stad als Leeuwarden betekent 
dit dat elf van de dertien coffeeshops zul-
len verdwijnen. Wie werkelijk denkt dat je 
daar problemen mee oplost, is niet goed 
bij zijn hoofd. Het criterium is louter sym-
boolpolitiek: minderjarigen komen de cof-
feeshop niet in, waar die shop ook staat. 
Verantwoordelijk voor het cannabisbeleid 
zijn veiligheidsminister Ivo Opstelten en 

minister van  volksgezondheid Edith Schip-
pers, beide VVD. Opstelten sloot als bur-
gemeester van Rotterdam zestien coffee-
shops en vond dat hij niets te zoeken had 
op de wiettop van Almere in 2008. In het 
blad Binnenlands Bestuur verklaarde hij: 
‘Legaliseren is onzin, als je dat wilt moet 
je de hele wereld veranderen. Dan moet je 
dus een wiettop houden bij de Verenigde 
Naties in New York, niet in Almere. Hele-
maal verbieden lukt ook niet. Ik kies dus 
voor gedogen, al vinden we wel dat het 
aantal coffeeshops fl ink terug moet.’

Verkiezingsblunder
Edith Schippers moet zich nog een beet-
je inlezen. De nummer twee van de VVD 
blunderde in de verkiezingscampagne 
door stellig te verklaren dat ‘iedereen 
boven de 16 jaar naar een coffeeshop 
kan gaan en daar wiet kan kopen’. Ook 
stelde zij dat bezit van hard- en softdrugs 
voor eigen gebruik niet strafbaar is in Ne-
derland. Was het maar waar: alleen het 
gebruik zelf is niet strafbaar, bezit wordt 

slechts gedoogd. Of niet. Bij de ingang 
van een festival bijvoorbeeld of op straat 
in Haarlem, waar mensen beboet zijn 
voor bezit van één enkele joint. Natuur-
lijk, het kan allemaal nog meevallen, maar 
duidelijk is dat het kabinet voluit inzet op 
meer repressie en minder shops. On-
dertussen blijven de echte problemen 
liggen: de achterdeur en de onwerkbare 
maximumvoorraad voor coffeeshops en 
het volledig ontbreken van controle op 
de teelt en het eindproduct. 

Internationale wiettop
Bij de presentatie van het regeerakkoord 
zei Mark Rutte dat hij er voor wil zorgen 
dat Nederland ‘eindelijk weer eens toon-
aangevend wordt in de wereld’. Advies 
aan onze nieuwe MP: hef het zinloze 
cannabisverbod op en organiseer een in-
ternationale wiettop. Past uitstekend bij 
het motto van jouw kabinet: vrijheid en 
verantwoordelijkheid. Praat er maar eens 
over met je nieuwe minister van Immigra-
tie & Asiel Gerd Leers...

Wat is de VOC?
De Vereniging voor Opheffi ng 
van het Cannabisverbod is dé 
koepel van alle organisaties en 
individuen in Nederland die af wil-
len van het verbod op cannabis. 
De VOC voert een permanente 
lobby richting pers, politiek en 
publiek, houdt bliksemacties en 
organiseert jaarlijks het Can-
nabis Tribunaal en Cannabis 
Bevrijdingsdag. Meer informatie: 
www.voc-nederland.org
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