
    

PERSBERICHT: 

Frames en feiten in het cannabis dossier 1976-2019 

VOC presenteert nota over cannabis 

in Nieuwspoort Den Haag 

   

DEN HAAG - Ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan heeft de stichting Verbond voor 

Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) heden, dinsdag 12 februari, in Nieuwspoort een 

nota gepresenteerd met als titel ‘Het cannabis dossier - De frames en de feiten’.  

De nota wordt toegezonden aan alle 225 leden van de Staten Generaal en aan maatschappelijk 

relevante decision makers binnen de journalistiek, het onderwijs, het lokaal bestuur, de 

verslavingszorg en de in de praktijk nauw betrokken geraakte woningbouwverengingen. 

De nota reageert op de sinds de kabinetsformatie van 2017 ontstane patstelling, waarbij een reeds 

door de Tweede Kamer (21 februari 2017) aangenomen wet ter regulering van de “achterdeur” 

alsnog op een zijspoor werd gezet en vervangen door een in te voeren experiment in een beperkt 

aantal gemeenten. 

Hierop werd al direct forse kritiek geleverd, niet alleen door de Commissie Knottnerus, belast met 

een eerste verkenning, maar ook door de VNG, met steden als Amsterdam en Eindhoven die het 

nuttig en bruikbaar effect van het experiment sterk in twijfel trekken. 

Gezien de internationale ontwikkelingen (legalisering in o.a. de VS, Canada en voorgenomen 

legalisering in Luxemburg) heeft het VOC een analyse gemaakt van de gang van zaken vanaf het 

initiatief van toenmalig justitieminister Dries van Agt (CDA), die het gedoogbeleid in 1976 

invoerde, tot en met het door D66 Kamerlid Vera Bergkamp ingediende en met meerderheid 

aanvaarde wetsontwerp dat dit beleid diende te voltooien… maar vooralsnog in de ijskast 

belandde. 

In deze nota komen naast de belangrijkste internationale ontwikkelingen rond cannabis een groot 

aantal mantra’s, frames en zelfs manipulaties (o.a. via het WODC) aan de orde, die de 

beeldvorming rond de problematiek -in strijd met objectief verifieerbare feiten- hebben 

vertroebeld. Een apart hoofdstuk gaat over de disproportionele strijd tegen de kleine thuisteler. 

Website stichting VOC: www.voc-nederland.org. 

 

______________________________________________________________________________ 

Noot voor de redactie / niet voor publicatie:  

Een PDF-versie van de nota is te vinden op de VOC-website. Gedrukte exemplaren worden op 

aanvraag toegestuurd: mail naar info@voc-nederland.org.  

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: 

Derrick Bergman, voorzitter en woordvoerder stichting VOC: 040-2572818 

Mauro Picavet, secretaris stichting VOC: 0626-895351  

 


