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Verbieden is geen 

oplossing 

Dit jaar veranderde de VOC in het VOC: van-

af 20 april (four twenty, inderdaad) heten 

we officieel Stichting Verbond voor Ophef-

fing van het Cannabisverbod. In de statuten 

staat als doelstelling:

A - Het pleiten voor een rechtvaardig en 

effectief cannabisbeleid, dat niet op morele 

gronden maar op feiten is gestoeld;

B - Het trachten om het pleidooi voor op-

heffing van het cannabisverbod zo goed 

mogelijk door te laten klinken bij het grote 

publiek, de media en de politiek;

C - Het actief bevorderen van de samen-

werking tussen alle personen en organisa-

Hectisch: zo mogen we het afgelopen jaar gerust noemen. 

De nieuwe B & I criteria voor coffeeshops, de val van het 

kabinet, de komst van de wietpas in het zuiden, een dave-

rende Cannabis Bevrijdingsdag die het Journaal haalde, de 

verkiezingscampagne, de terugkeer van het duo Ivo en Fred 

en hun zwabberende koers in het nieuwe PvdA-VVD kabinet. 

Een annus horribilis, zou de Engelse koningin Elizabeth zeg-

gen. Maar het ergste lijkt nu toch echt achter de rug... 

ties die zich voor deze zaak inzetten;

D - Het verrichten van alle verdere han-

delingen, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe be-

vorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer 

te verwezenlijken door: het verzamelen, 

delen en verspreiden van informatie via 

verschillende kanalen en de organisatie 

van evenementen als het Cannabis Tri-

bunaal en Cannabis Bevrijdingsdag. De 

stichting voert een permanente gecoör-

dineerde lobby richting media en politiek, 

met ingezonden brieven, persberichten en 

bliksemacties.

Meer structuur 
In 2012 heeft het VOC een paar flinke stap-

pen gezet naar een meer gestructureerde 

en professionele manier van werken. Er is 

een scheiding aangebracht tussen de ver-

gaderingen en activiteiten van de lobbywerk-

groep, het productieteam van Cannabis Be-

vrijdingsdag en de vaste maandelijkse VOC 

bijeenkomst, toegankelijk voor alle sympathi-

santen en geïnteresseerden. De lobbywerk-

groep, met vertegenwoordigers van VOC en 

LOC (Landelijk Overleg Coffeeshopbonden), 

is sinds september 2011 actief. We hebben 

een professionele lobbystrategie ontwikkeld, 

die we consistent uitvoeren. Inmiddels is het 

VOC een bekende en gerespecteerde naam 

in Den Haag en heeft onze lobbyist een voet 

tussen de deur in vrijwel alle fractiekamers. 

Voor journalisten uit binnen- en buitenland 

is het VOC een veelgebruikte bron, via inter-
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11 december

VOC vergadering, 

‘t Grasje, Utrecht. 

Vanaf 12.00 uur. 

15-17 februari 2013

Spannabis Hemp & Alternative 

Technologies’ Fair, 

Fira de Cornellá, 

Barcelona.

5-7 april 2013

Spannabis Utrecht Hemp Fair, 

Jaarbeurs, Utrecht.

16 juni 2013

Vijfde editie 
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Organisatie: VOC. 
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te leggen: zijn nieuwe wietpasbeleid. (…)  En 

zo kwam het dat we gisterochtend konden 

genieten van een Ivo Opstelten die zijn nieu-

we beleid uitlegde aan een radioverslaggeef-

ster en daarbij klonk alsof hij zelf iets met 

veel THC erin had gerookt en daarbij diep 

had geïnhaleerd.”

De beste wensen voor een groen en tole-

rant 2013

Wat is het VOC? 

Het Verbond voor Opheffing van het Can-

nabisverbod is een onafhankelijke, niet-

commerciële koepelorganisatie van alle in-

dividuen en organisaties in Nederland die 

gekant zijn tegen het verbod op cannabis. 

Sinds 2008 strijden we voor rechtvaar-

dig en rationeel cannabisbeleid en tegen 

betutteling, symboolpolitiek en repressie.

Meer informatie: 

www.voc-nederland.org 

twitter.com/#!/vocnederland

Steun de strijd tegen 
het cannabisverbod! 

Het VOC draait vrijwel volledig op vrijwil-

ligers en is afhankelijk van donaties om de 

strijd voor opheffing van het cannabisver-

bod op volle sterkte te blijven voeren. Do-

naties, hoe klein ook, zijn zeer welkom op: 

ABN/AMRO 0429817126

Stichting Verbond Opheffing 

Cannabisverbod, Eindhoven

O.v.v. 'donatie'

views, de VOC-website en Twitter. De web-

site passeerde in november de mijlpaal van 

een miljoen pageviews.

Tijdens de 25e High Times Cannabis Cup in 

Amsterdam waren VOC vrijwilligers de hele 

week in touw om informatie te verspreiden, 

contacten te leggen en te onderhouden en 

fondsen te werven. Het vlekkeloos verlopen 

evenement liet zien dat de internationale 

cannabiscultuur bloeit als nooit tevoren en 

blaakt van vertrouwen in de toekomst. Zo-

als oprichter van de Cannabis Cup Steven 

Hager in het programmaboekje schrijft: 

"It’s been a long and hard-fought campaign, 

but we are winning around the world, even 

if the Dutch are strangely moving in the 

opposite direction." De lijst van landen die 

het cannabisverbod verruilen voor decrimi-

nalisering, regulering of legalisering blijft 

groeien. Van Portugal tot Uruguay en van 

Tsjechië tot Colorado en Washington is het 

nu ook voor politici duidelijk: verbieden is 

geen oplossing.

15% THC
Helaas horen de heren Opstelten en Tee-

ven, minister en staatssecretaris van vei-

ligheid en justitie, niet bij deze groeiende 

groep politici. Zij geloven nog steeds in het 

verbod als manier om productie en con-

sumptie van cannabis in goede banen te lei-

den. Zie het absurde voorstel om cannabis 

met meer dan 15% THC op Lijst I van de 

Opiumwet te zetten en daarmee tot hard-

drug te bombarderen. Een maatregel die 

niet alleen dom en onnodig is, maar ook 

een acute bedreiging vormt voor de cof-

feeshops. Op de VOC-site reageerde een 

bezoeker op de recente brief van Opstelten 

over het coffeeshopbeleid: “De 15% maat-

regel is een grotere nagel aan de doods-

kist dan het ingezetenencriterium. Dit gaat 

massaontslag betekenen in de shops en 

een zegen voor de runners. Ik vraag mij af 

hoeveel shops dit gaan overleven...”

Prioriteit
Voor de lobbywerkgroep heeft de de THC-

maatregel de allerhoogste prioriteit. Maar 

er is meer: de criteria voor “bedrijfsmatige” 

hennepteelt bij thuiskwekers (ongeacht het 

aantal planten!), de zogenaamde growshop-

wet en het 350 meter afstandscriterium, 

al wordt die laatste maatregel gelukkig niet 

meer landelijk ingevoerd. Vooralsnog lijken 

politieke eufemismen als “lokaal maatwerk” 

en “zo nodig gefaseerde handhaving” de cof-

feeshopgemeenten genoeg ruimte te bieden 

om hun eigen gang te gaan. De willekeur 

en rechtsongelijkheid die zo ontstaat biedt 

weer kansen bij de rechter. En zo zakt Op-

stelten langzaam maar zeker weg in het 

moeras dat hij zelf heeft gecreëerd. Colum-

niste Sheila Sitalsing beschreef dat proces 

met gepast leedvermaak in de Volkskrant 

van 21 november: “En zo kwam het dat Ivo 

Opstelten de wietpas waar hij zo trots op 

was de nek moest omdraaien en een was-

sen neus moest gaan verkopen als een nóg 

beter alternatief - en dat allemaal blijmoedig 

en loyaal. Manmoedig besloot hij maandag 

de gifbeker leeg te drinken door in een brief 

aan de Tweede Kamer het onuitlegbare uit 
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