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‘Het College van procureurs-generaal is al eerder met een standpunt gekomen over de achter-
deurproblematiek. In 1997 is als reactie op de uitwerking van het in de Drugsnota van 1995 
verwoorde coffeeshopbeleid door het toenmalige College gesignaleerd dat er een discrepantie 
is tussen de gedoogde voordeur en de niet gedoogde achterdeur. Destijds achtte het College, 
vanwege het niet gereguleerd zijn van de aanvoer van drugs naar de coffeeshops, “de kans groot 
dat criminele organisaties zich in dit gat in de markt begeven”. Uit hoofdstuk twee van voorlig-
gend rapport zal blijken dat de vrees van destijds niet ongegrond was.’

‘Het coffeeshopbeleid – Beheersbaar, kleinschalig, controleerbaar’, 
interne nota College van Procureurs-Generaal, mei 2009
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Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66), indiener van de op 21 februari 2017
in de Tweede Kamer aangenomen ‘Wet gesloten coffeeshopketen’. 

 



Geachte Leden van de Staten Generaal!

Bij deze ontvangt U een analyse van de wijze waarop het cannabisdossier verdwaald is geraakt in een wereld van 
onjuiste feiten en zelfs opzettelijke frames.

Op 21 februari 2017 nam de Tweede kamer met een nipte meerderheid een wetsontwerp aan ter regulering van canna-
bis ten behoeve van coffeeshops. Dit wetsontwerp, ingediend door Kamerlid Vera Bergkamp (D66), maakte een einde 
aan de paradox van de “achterdeur”, de oorzaak van een sinds decennia escalerende criminaliteit.

De meerderheid was evenwel in wezen nog groter. De VVD, gesteund door een congresuitspraak van 19 november 
2016, stelde in haar stemverklaring in principe vóór regulering te zijn, maar het wetsontwerp inhoudelijk ontoe-
reikend te vinden. Hoewel aanvaard, werd het wetsontwerp niet ter behandeling aan de Eerste Kamer gezonden. Voor 
het zover kon komen, werd tijdens de formatie van het kabinet Rutte III een formidabele stap terug gezet!

Men besloot tot een experiment waarbij in een beperkt aantal gemeenten een eerste proef zou worden gedaan met 
cannabisteelt onder overheidstoezicht. Van meet af aan heeft dit experiment kritiek gekregen, met name van de in te 
schakelen gemeenten.

De bezwaren richtten zich op de beperkte tijdsduur en de kleinschaligheid, die een zinnige evaluatie van de resultaten 
bij voorbaat uitsloot. Deelnemende coffeeshops zouden bovendien na afloop van het experiment -ongeacht de uitslag- 
voor hun inkoop onverbiddelijk terug worden verwezen naar het illegale circuit, terwijl ook de deelnemende telers 
abrupt zouden worden afgedankt. Geen basis derhalve voor een serieuze bedrijfsvoering.

Inmiddels hebben tien Amerikaanse staten, maar ook een land als Canada, de softdrug cannabis gelegaliseerd. 
Nederland, ooit voortrekker, hobbelt nu dus achteraan!

De besluitvorming wordt doorkruist door een aantal “frames”, gemanipuleerde feiten. Deze  frames, gecommuniceerd 
als onweerlegbare feiten, zijn mantra’s geworden en betreffen  onder andere de mythe als zouden internationale ver-
dragen legalisering verhinderen. Een tweede mythe betreft bij voorbaat de effectiviteit van regulering omdat, in deze 
optiek, 80% van de nu illegale teelt voor export bestemd zou zijn.

Een derde mythe betreft de beweerde schadelijkheid voor de volksgezondheid. Het gezaghebbende RIVM draagt 
niettemin in haar ranking van drugs naar schadelijkheid al jaren uit dat cannabis pas op de élfde plaats komt. Tabak 
en alcohol staan -als harddrugs, want zwaar verslavend- op de derde en vierde plaats, direct na crack en heroïne.

Tenslotte zij hier nog de negatieve spiraal vermeld waarin het ambt van burgemeester terecht is gekomen. Van bur-
gervader tot crime fighter!

Buiten het strafrecht om worden daardoor draconische straffen, zoals huisuitzetting van hele gezinnen, opgelegd aan 
telers van zelfs zeer beperkte hoeveelheden voor eigen (zelfs medicinaal) gebruik.

Samenvattend:
Ook in ons land is een koerswending noodzakelijk en mogelijk! Het eerder genoemde door de Tweede Kamer aanvaar-
de wetsontwerp zal daarbij uitgangspunt dienen te zijn.

Hoogachtend,

Derrick Bergman
Voorzitter stichting VOC
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Manipuleren van drugsonderzoek WODC past in erfenis 
Opstelten

‘Het politiek manipuleren van rapporten van het Wetenschap-
pelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het ministerie 
van Justitie en Veiligheid stemt depressief, cynisch en grim-
mig. Kennelijk zijn er sleutelrapporten over het drugsbeleid 
door de toenmalige minister Ivo Opstelten van ‘sturing’ voor-
zien, waardoor resultaten zijn verzwegen of verdraaid. Daar-
mee is de Kamer destijds verkeerd voorgelicht, de publieke 
opinie voorgelogen, het politieke debat gemanipuleerd en 
het vertrouwen in de wetenschap en het kabinet beschadigd. 
Geen geringe schadelijst, die vrij naar de ruim vijftig jaar oude 
liedtekst van Wim Sonneveld de gedachte oproept: we zijn 
belazerd, we zijn bedonderd, en dat ons dat na al die jaren 
nog verwondert.’

Hoofdredactioneel commentaar NRC/Handelsblad,
10 december 2017

Nieuwsuur journalist Bas Haan, 
die de WODC affaire aan het licht bracht
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De Canadese premier Justin Trudeau en zijn ambtsgenoot 
Mark Rutte in gesprek met scholieren in Ottawa op 25 oktober 
2018. Bij dit treffen gaf Trudeau een toelichting op zijn beleid. 
Rutte waarschuwde zijn gehoor voor cannabis en herhaalde 
en passant de mythe van de exorbitante Nederlandse export-
cijfers, die hij bij deze gelegenheid op 95 procent zette.



Hoofdstuk 1
Frames en feiten

Decennia lang, maar met name onder de recente kabinetten Rutte, is het cannabis dossier vervuild geraakt door 
framing en manipulatie van feiten. In dit hoofdstuk komen vijf van zulke frames, gebaseerd op mythen, aan de orde:
- de exportmythe
- de omzetmythe
- de mythe van de internationale verdragen
- de mythe van de Gateway of Stepping Stone hypothese
- de schizofrenie mythe

De exportmythe
Al in 2014 beoordeelde NRC/Handelsblad de politieke claim dat tachtig procent van de in Nederland geteelde canna-
bis naar het buitenland wordt geëxporteerd in een fact-check als onwaar. In het artikel wordt uitgelegd dat de toenma-
lige justitieminister Ivo Opstelten zich vanaf 2012 baseerde op een analyse van de KLPD uit 2011. In deze analyse zijn 
45 variabelen gebruikt om tot een schatting te komen. NRC: “Vanwege de vele onzekerheden moet de export liggen 
tussen de 53 en 924 ton”. 

Twee jaar eerder, in maart 2012, onthulde KRO Reporter een tot dan toe geheim gehouden verkenning van diezelfde 
KLPD, ‘De cannabismarkt in Nederland: raming van aanvoer, productie en consumptie’ (2006). Dit rapport conclu-
deert dat de export “van bescheiden omvang” is: “Het grootste deel van de productie is bedoeld voor de binnenlandse 
markt”. En: “In ons land nemen douane en politie steeds minder cannabis in beslag.” 

Toch bleven minister Opstelten en zijn opvolger Ard van der Steur de mantra van tachtig procent export herhalen. 
Ook nadat NRC/Handelsblad in april 2015 in de reportage ‘De feiten zijn geheel naar wens’ reconstrueerde hoe 
Opstelten de feiten over cannabis had verdraaid. Op basis van interviews met ruim tien wetenschappers en beleids-
onderzoekers deed de krant uit de doeken ‘hoe de onzinbewering dat 80 procent van de wiet naar het buitenland gaat, 
een ‘bewezen feit’ werd’. 

De framing en manipulatie kwamen in het volle licht te staan toen in december 2017 de WODC affaire losbarstte, 
met onthullingen van Nieuwsuur journalist Bas Haan. Het WODC bleek in onderzoeken naar cannabis en coffee-
shops ingrijpend gemanipuleerd te zijn door het ministerie van veiligheid en justitie. In een NOS reportage (juni 
2018) legt Haan uit:

Hoogleraar Algemene Rechtswetenschap prof. mr. dr. J.G. Brouwer reageerde fel op de reportage van Nieuwsuur: “De 
openheid waarin in mails wordt toegegeven hoe wetenschappelijk onderzoek gemanipuleerd wordt, heeft mij zeer 
verbaasd. Dat er sturing plaatsvond had ik wel gedacht, maar dat men zó ver is afgegleden dat men dit gewoon zwart 
op wit in mailtjes zet, ja dat heeft mij wel heel erg verbaasd.” 

Dat de exportmythe niettemin nog steeds politiek wordt gebruikt, bleek bij een bezoek van premier Rutte aan Canada 
in oktober 2018. Terwijl zijn gesprekspartner en collega Trudeau zojuist cannabis had gelegaliseerd, meende Rutte te 
moeten stellen dat niet tachtig maar zelfs 95 procent van de Nederlandse wiet wordt geëxporteerd.
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“Die WODC-rapporten staan onder grote invloed van het ministerie. Dus daar waar de politiek los zou moeten 
staan van de wetenschap, zitten ze er bovenop. Tot aan de directeur-generaal en ook de secretaris-generaal weet 
er van. Dat zijn geen details, het gaat niet over punten en komma’s. Er worden hele stukken geschrapt, on-
derzoeksvragen worden aangepast dan wel geschrapt, de probleemstelling wordt aangepast, conclusies worden 
volledig herschreven. Dat maakt zo’n rapport waardeloos.”
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Toenmalig burgemeester Peter Noordanus 
bezoekt in 2011 een Tilburgse coffeeshop

Canadese kranten op de dag dat cannabis legaal werd, 17 oktober 2018 



De omzetmythe
Een relatief nieuwe mythe betreft de omzet van cannabis. Als voorbeeld geldt Tilburg. De kop ‘Hennepteelt Tilburg 
levert 800 miljoen op’ (De Telegraaf, 25 januari 2014) is exemplarisch voor de manier waarop vrijwel alle media deze 
claim als feit presenteren. Het getal is gebaseerd op een vertrouwelijk rapport dat in opdracht van de Tilburgse bur-
gemeester Peter Noordanus is opgesteld door de universiteit van Tilburg, het RIEC Zuid-West Nederland en Oost-
Brabant en het Integraal Afpakteam Brabant, getiteld ‘Integraal Appél - Een confronterend straatbeeld van criminele 
ondermijning van de samenleving’. Volgens het rapport zou alleen al in Tilburg jaarlijks “tussen de 728 en 884 miljoen 
euro verdiend” worden met de cannabisteelt: meer dan de hele gemeentebegroting. 

Dit angstvallig geheim gehouden rapport werd in oktober 2018 in het VPRO programma Argos geopenbaard. De 
introductie van de betreffende reportage: 

Die ene bron is namelijk zelf wietteler. Een klassieke spijtoptant die met de politie is gaan praten. In het rapport wordt 
hij een “bedreigde getuige” genoemd. De man meldde zich in 2012 zelf bij de politie en verklaarde dat er volgens hem 
“in Tilburg en omgeving 4000 kilo natte wiet aan opkopers wordt aangeboden”. Deze ene mededeling is het wankele 
fundament onder een hele reeks berekeningen in het rapport. Het blijft volstrekt onduidelijk hoe de informant aan 
zijn schatting komt. Hetzelfde geldt voor het aantal van 2500 personen dat werkzaam zou zijn in de cannabisteelt in 
Tilburg. 

In antwoord op Kamervragen van Vera Bergkamp (D66) over de Argos uitzending distantieerde justitieminister Ferd 
Grapperhaus zich op 15 november 2018 van het rapport ‘Integraal Appèl’: “Het betreft hier een vertrouwelijk rapport 
dat niet door of in opdracht van de ministeries van Justitie en Veiligheid of Volksgezondheid, Welzijn en Sport is 
opgesteld. Over de wetenschappelijke kwaliteit ervan doen wij geen uitspraken.”

De mythe van de internationale verdragen
Het jarenlang volgehouden argument als zouden internationale verdragen een zinnige regulering van cannabis in de 
weg staan, blijkt al evenzeer te berusten op een mythe. Noch de recente legalisering in Canada (2018) noch eerder 
die in Uruguay (2013) heeft geleid tot repercussies. De relevante VN-verdragen bieden ook geen mogelijkheden om 
landen sancties op te leggen. 

Wat de Europese Unie betreft: cannabisbeleid is een interne aangelegenheid van de lidstaten. Het EMCDDA (Euro-
pean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) meldt hierover in ‘Cannabis legislation in Europe - An Overview’ 
(juni 2018): 

“There is no harmonised EU law on cannabis use. The criminal or administrative response to drug use offences is the res-
ponsibility of EU Member States, not of the European Union. According to Article 168 of the Treaty on the Functioning 
of the European Union, ‘The Union shall complement the Member States’ action in reducing drugs-related health damage, 
including information and prevention.”

De in 2016 verschenen studie ‘Internationaal recht en cannabis II’ van Piet Hein van Kempen en Masha Fedorova 
toont aan dat overheden internationaalrechtelijk genoeg ruimte hebben om cannabisteelt- en handel ten behoeve van 
recreatief gebruik te legaliseren. De samenvattende slotsom van Van Kempen en Fedorova:
“Dit juridische onderzoek toont aan dat er in weerwil van de VN-drugsverdragen volgens het internationaal recht 
ruimte voor staten kan zijn om cannabisteelt en -handel ten behoeve van de recreatieve gebruikersmarkt gereguleerd 
te legaliseren. (…) Onder het huidige internationaal recht [is de staat] gelegitimeerd om mensenrechtenverplichtingen 
prioriteit te geven boven daarmee interfererende verplichtingen onder de VN-drugsverdragen.”

“In Tilburg is de omzet van de wietteelt groter dan de gemeentebegroting. Dit beeld speelt een belangrijke rol in de 
discussie over de ondermijning van de samenleving door de georganiseerde misdaad.  De berekening is gebaseerd op een 
rapport uit 2013, dat in opdracht van Peter Noordanus, de toenmalige burgemeester van Tilburg, werd opgesteld. Tot 
nu toe was dit rapport geheim. Argos kreeg het in handen. En wat blijkt? De hele berekening van de omvang van de 
wietteelt is gebaseerd op één bron, een dubieuze bron.”
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Ranking van drugs
Een vergelijking van de schadelijkheid van drugs
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) rapport 
430001001/2009

01 Crack-cocaïne
02 Heroïne
03 Alcohol
04 Tabak
05 Cocaïne
06 Metamfetamine
07 Methadon
08 Amfetamine
09 GHB
10 Benzodiazepines (Valium e.d.)
11 Cannabis
12 Buprenorfi ne
13 Ecstacy (MDMA) 

‘De rangschikking is bepaald op basis van de driedeling: hoe giftig is het 
middel (op korte en lange termijn), hoe verslavend is het, en wat is de 
maatschappelijke schade. Voorbeelden van de laatste factor zijn agressie, 
verkeersonveiligheid, arbeidsverzuim en zijn zowel op individueel niveau 
gemeten als op het niveau van de samenleving in zijn geheel.’
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In 2018 kwalificeerde het hooggerechtshof in drie landen het verbod op cannabis als strijdig met de grondwet: Zuid 
Afrika, Georgië en Mexico. Zogeheten positieve mensenrechtenverplichtingen, zoals bevordering van de individuele 
en volksgezondheid en bescherming van het privéleven en de fysieke en psychische integriteit van burgers, vormen de 
basis van alle drie de vonnissen. 

De mythe van de Gateway of Stepping Stone hypothese
Een van de oudste en meest hardnekkige mythen over cannabis is de Stepping Stone hypothese, ook wel Gateway 
theorie genoemd. Deze theorie dateert uit de jaren dertig van de twintigste eeuw en komt er op neer dat iemand die 
cannabis consumeert een grote kans heeft om “over te stappen” naar andere middelen, zoals heroïne en cocaïne. 
De theorie berust op de observatie dat veel mensen die deze harddrugs gebruiken, eerder cannabis hebben gebruikt. 
Maar zoals elke wetenschapper weet is correlatie iets anders dan een oorzakelijk verband. Simpel gezegd: het feit dat 
vrijwel elke alcoholist “is begonnen” met melk, betekent niet dat het drinken van melk leidt tot alcoholverslaving. 

De schizofrenie mythe
Op 27 augustus 2018 berichtte dagblad Trouw over een groot onderzoek van o.a. de Radboud Universiteit. Drie 
fragmenten uit dit artikel:

‘Schizofrenie door wietgebruik verdwijnt langzaam naar het land der fabelen. Nederlandse wetenschappers tonen 
vandaag in vakblad Nature Neuroscience dat patiënten de psychotische ziekte lijken te ontwikkelen vóór ze voor het 
eerst een joint opsteken.’

‘Iedereen is het erover eens dat er een verband is tussen cannabisgebruik en de door psychoses geplaagde schizofrenie-
patiënten. Zij gebruiken het nu eenmaal vaker dan gezonde mensen. De eeuwige discussie: werd hun aandoening 
aangewakkerd door de softdrugs, of grepen ze naar het verdovende middel om vroege symptomen wat te temmen?’
 
‘Een analyse van onder meer de Radboud Universiteit onder ruim 180.000 deelnemers - de grootste in zijn soort - lijkt 
die kip-ei-discussie nu te beslechten. Wiet komt uit de bus als zelfmedicatie voor beginnende psychotische klachten, 
niet als de aanstichter van de ellende.’

11



‘Steun voor legalisering VS’:
Ontwikkeling in de VS… in Nederland is volgens diverse peilingen 70% voorstander van legalisering van canna-
bis, inclusief een meerderheid bij de stemmers van de partijen die nu nog afhoudend zijn. (Gallup)

Kaartje met legale staten VS:
Een signifi cante kentering in het land waar
de ‘war on drugs’ zijn oorsprong vond. 
Marijuana Policy Project / German Lopez

Bron: The Washington Post/Wonkblog 
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Hoofdstuk 2
Internationale ontwikkelingen: Noord en Zuid-Amerika

Een saillante ontwikkeling is dat de Verenigde Staten, protagonisten van de ‘war on drugs’, anno 2019 trendsettend 
zijn op het gebied van regulering en legalisering van cannabis. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de VS, 
Canada, Uruguay, Mexico en Colombia aan de orde. 

Verenigde Staten 
De cannabisplant heeft diepe historische wortels in de VS. Zo kweekte George Washington hennep op Mount Ver-
non. Cannabis was volledig legaal en werd op grote schaal verwerkt in medicijnen. Kort na de Drooglegging (1920-
1933), kwam de omslag. Harry J. Anslinger, eerder werkzaam bij de alcoholbestrijding, werd in 1930 directeur van het 
nieuwe Federal Bureau of Narcotics, de latere DEA. Hij begon direct een propagandacampagne tegen cannabis. Daarbij 
gebruikte hij nooit de woorden cannabis of hemp (hennep), maar altijd “marijuana”, een Mexicaans slang woord voor 
cannabis. Zo wist de openlijk racistische Anslinger de plant effectief te demoniseren als een nieuw en exotisch gevaar. 

Deze periode is de geschiedenis ingegaan als het “reefer madness” tijdperk, door de Nederlandse National Geographic 
(juni 2015) als volgt samengevat:
“In de VS kwam echter abrupt een einde aan het [legale] gebruik door de propagandafilm Reefer Madness uit de 
jaren dertig, waarin cannabis werd neergezet als ‘killer weed’. Marihuana zou de jeugd bederven en een ‘springplank’ 
vormen naar harddrugs. Cannabis dook zeventig jaar lang onder, een periode waarin ook het medisch onderzoek 
vrijwel stil kwam te liggen.”

War on drugs
Onder invloed -en niet zelden onder druk- van de VS namen sinds de jaren dertig vrijwel alle landen een cannabisver-
bod in hun nationale wetgeving op. Ook binnen de Verenigde Naties en haar voorlopers lobbyden Amerikanen actief 
-en met succes- om de plant volledig te verbieden. De zogenaamde ‘War on drugs’ die president Nixon in 1971 uitriep 
was in de praktijk vooral een ‘war on weed’. Miljoenen mensen belandden achter de tralies voor kleine, geweldloze 
cannabis “delicten”, miljarden werden besteed aan een strijd die -op de georganiseerde criminaliteit en het commerci-
ele gevangeniswezen na- enkel verliezers kent.

Hoewel diverse Amerikaanse staten cannabis in de jaren zeventig de-criminaliseerden, kwam de echte omslag pas in 
1996. In dat jaar werd medicinale cannabis legaal in Californië, het startschot voor een proces dat nog steeds voort-
duurt. Medicinale cannabis is nu legaal in 32 staten. Een tweede doorbraak kwam in 2012 met de legalisering van 
cannabis voor recreatief gebruik in Colorado en Washington State. Ook dit voorbeeld kreeg breed navolging: recrea-
tieve cannabis is nu legaal in tien staten. 

Ruim 76 miljoen Amerikanen kunnen legaal cannabis kopen, bezitten, consumeren, telen en verkopen. Als we ook 
de staten meerekenen waar medicinale cannabis legaal is, dan hebben meer dan 207 miljoen Amerikanen toegang tot 
legale cannabis, ruim zestig procent van het totale aantal inwoners (325 miljoen). 

Inmiddels zijn betrouwbare data beschikbaar over de resultaten van legalisering, met name in Colorado en Washing-
ton State, de voorlopers. Gebruik van cannabis door minderjarigen is significant gedaald, net als het aantal dodelijke 
overdoses met opiaten (heroïne, Fentanyl e.d.). En er is uiteraard veel belasting betaald over de legale cannabis, waar-
van een flink deel wordt geïnvesteerd in onderwijs, politie en preventie.  

Zeker nu de conservatieve justitieminister Jeff Sessions het veld heeft geruimd, is de kans op tegenwind vanuit 
Washington minimaal. Donald Trump verklaarde al in 1990: “We’re losing badly the war on drugs. You have to legalize 
drugs to win that war. You have to take profit away from these drug czars. This is the only answer.”  Tijdens zijn presiden-
tiële verkiezingscampagne maakte Trump meermaals duidelijk dat cannabisbeleid aan de staten moet worden over 
gelaten. “In terms of marijuana and legalization, I think that should be a state issue, state by state.” (29 oktober 2015) 
“I think it’s up to the states. I’m a states person. I think it should be up to the states, absolutely.” (30 juli 2016) 

Op 20 december 2018 ondertekende Donald Trump de ‘2018 Farm Bill’ en legaliseerde daarmee industriële hennep, 
die geen of nauwelijks THC bevat, op federaal niveau. 
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MMJ Total Health Care cannabiswinkel 
in British Columbia, Canada

Starbuds cannabiswinkel in British Columbia, Canada

New Leaf cannabiswinkel, Canada



Canada
Op 17 oktober 2018 startte de legale verkoop van cannabis in Canada. Het historische belang en de wereldwijde 
implicaties van deze stap zijn moeilijk te overschatten. De regering van minister-president Trudeau heeft de legalise-
ring vorm gegeven met een kaderwet, met ruimte voor lokaal maatwerk in de diverse provincies en territorities. Zo 
is thuisteelt tot maximaal vier planten legaal, maar staan sommige provincies het (nog) niet toe. Canada heeft ruime 
ervaring met regulering; al sinds 2001 is medicinale cannabis er legaal. Anders dan in Nederland, is de productie en 
verkoop van medicinale cannabis opgezet volgens de principes van de vrije markt. Hierdoor is een bloeiende en  inno-
vatieve cannabis industrie ontstaan en heeft Canada nu een leidende positie in de wereld op het gebied van cannabis.

De lijst van de vijf grootste cannabisbedrijven ter wereld die de Duitse omroep ARD eind 2018 publiceerde bevat dan 
ook vier Canadese bedrijven:
1. Canopy Growth (Canada), beurswaarde €8,2 miljard
2. Tilray (Canada), beurswaarde €8 miljard
3. Aurora Cannabis (Canada), beurswaarde €6 miljard
4. GW Pharmaceuticals (Verenigd Koninkrijk), beurswaarde €3,2 miljard
5. Aphria (Canada), beurswaarde €2,5 miljard

Uruguay
In december 2013 ondertekende de Uruguayaanse president Jose ‘Pepe’ Mujica een wet die cannabis volledig legali-
seerde in dit kleine Zuid-Amerikaanse land (3,4 miljoen inwoners). Uruguay werd daarmee het eerste land ter wereld 
dat deze historische stap zette. Elke volwassene mag thuis maximaal zes planten telen voor persoonlijke consumptie, 
Cannabis Social Clubs mogen tot maximaal 99 planten telen ten behoeve van hun leden en cannabis is te koop bij de 
apotheek, ook voor niet-medicinaal gebruik.  

Mexico
In november 2015 oordeelde het Mexicaanse Hooggerechtshof dat vier leden van de ‘Mexican Society for Responsible 
and Tolerant Personal Use’ (SMART) cannabis mochten gebruiken en kweken voor persoonlijk gebruik. Het Hof oor-
deelde dat het verbieden van teelt voor persoonlijk gebruik in strijd is met de Mexicaanse grondwet. Het duurde tot 
31 oktober 2018 voor het aantal van vijf soortgelijke vonnissen werd bereikt dat in Mexico nodig is voor een bindend 
juridisch precedent. Nog dezelfde week diende de partij van Mexico’s nieuwe president López Obrador een wetsvoor-
stel in om bezit, gebruik, teelt en verkoop van cannabis te legaliseren. Citaat uit het vonnis:
“The First Chamber held that the fundamental right to the free development of the personality allows persons of legal age 
to decide – without any interference – what kind of recreational activities they wish to carry out and protect all the actions 
necessary to materialize that choice.”

Colombia
Recreatief gebruik is gedecriminaliseerd: sinds 2012 is bezit tot twintig gram cannabis toegestaan. In 2015 oordeelde 
het Colombiaanse Hooggerechtshof dat thuisteelt tot maximaal twintig planten is toegestaan. In datzelfde jaar lega-
liseerde de regering medicinale cannabis. Sindsdien hebben diverse Canadese cannabisbedrijven geïnvesteerd in het 
land, dat ideale omstandigheden biedt voor de buitenteelt van cannabis. 
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In ons buurland Duitsland, 
maar ook in o.a. Italië en 
Denemarken, is medicinale 
cannabis legaal. In Duitsland 
zijn zorgverzekeraars ver-
plicht medicinale cannabis, 
mits op recept, te vergoeden.

Cannabisolie van het Deense Stenocare, het eerste beurgeno-
teerde cannabisbedrijf van Europa

Xavier Bettel, premier van Luxemburg, het eerste Europese 
land dat cannabis volledig legaliseert. 



Hoofdstuk 3
Internationale ontwikkelingen: Europa
Decriminalisering en legalisering van cannabis winnen in heel Europa snel terrein. Die trend wordt goed zichtbaar 
in de derde editie van ‘The European Cannabis Report’ (juli 2018). Een citaat uit de introductie: “In just six months, 
the European cannabis industry has grown more than in the previous five years. Over six new countries have announced 
legalisation, patient numbers have grown by 40% month on month and over €150 million has been invested in the 
European industry alone.” 

Medicinale cannabis is op dit moment op enigerlei manier legaal in meer dan tien Europese landen, waaronder 
Duitsland, Italië, Griekenland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een nog groter aantal landen is recreatief 
gebruik, inclusief bezit van kleine hoeveelheden, de facto of de jure gedecriminaliseerd. Dit hoofdstuk geeft een kort 
overzicht van de stand van zaken in acht Europese landen die op weg zijn naar legalisering: Luxemburg, Duitsland, 
Denemarken, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Spanje en Portugal. 

Luxemburg
Luxemburg is het eerste Europese land dat cannabis helemaal gaat legaliseren. De nieuwe regering van minister-
president Xavier Bettel maakte begin december 2018 bekend dat teelt, verkoop, bezit en gebruik van cannabis, ook 
voor recreatief gebruik, legaal zullen worden. Kern van het voorstel is de consument weg te houden van de illegale 
markt door het toegankelijk maken van een volledig legale keten. De betreffende passage in het regeerakkoord:

Duitsland
In maart 2017 werd medicinale cannabis legaal in Duitsland, het grootste en rijkste land van Europa. Verzekerings-
maatschappijen zijn verplicht kosten voor medicinale cannabis op doktersvoorschrift te vergoeden. Het grootste deel 
van de benodigde cannabis wordt nu nog geïmporteerd, maar verwacht wordt dat dit snel zal veranderen. Bezit van 
cannabis voor niet-medicinaal gebruik is nog steeds formeel verboden, maar gedecriminaliseerd. Afhankelijk van de 
deelstaat wordt bezit van zes tot vijftien gram cannabis niet vervolgd. Teelt van hennep met minder dan 0,3% THC 
is sinds 1995 legaal. Het European Cannabis Report meldt over onze Oosterburen: “Germany is the largest regulated 
medical market in Europe so it leads the way in terms of actual market valuation. It is anticipated that medical cannabis 
will relax attitudes towards the plant in general which will eventually lead to a fully regulated recreational market.”

Denemarken
Op 1 januari 2018 werd medicinale cannabis legaal in Denemarken. Het Scandinavische land is hard op weg een 
belangrijke Europese speler te worden. In de lijst van de dertien belangrijkste cannabisbedrijven ter wereld die Markets 
& Markets in November 2018 publiceerde staan acht Canadese bedrijven, drie Amerikaanse, een uit Israël en een uit 
Denemarken, Stenocare. Dit bedrijf was ook het eerste Europese cannabisbedrijf dat een beursgang maakte, in okto-
ber 2018.  

Italië 
Medicinale cannabis is sinds april 2013 legaal in Italië. Aanvankelijk werd alle cannabis uit Nederland geïmporteerd 
maar in 2017 begon de lokale productie in de farmaceutische fabriek van het Italiaanse leger (Stabilimento Chimico 
Farmaceutico Militare) in Florence. In januari 2018 verstrekte de Italiaanse regering de eerste van zeven nieuwe im-
portvergunningen om de tekorten te ondervangen. 
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Cannabis récréatif
Une législation portant sur le cannabis récréatif sera élaborée. Les objectifs principaux en seront de dépénaliser, voire 
de légaliser sous des conditions à définir, la production sur le territoire national de même que l’achat, la possession et la 
consommation de cannabis récréatif pour les besoins personnels des résidents majeurs, d’éloigner les consommateurs du 
marché illicite, de réduire de façon déterminée les dangers psychiques et physiques y liés et de combattre la criminalité 
au niveau de l’approvisionnement. A cette fin, il s’agira d’instaurer sous le contrôle de l’Etat une chaîne de production 
et de vente nationale et de garantir ainsi la qualité du produit. 
Les recettes provenant de la vente du cannabis seront investies prioritairement dans la prévention, la sensibilisation et 
la prise en charge dans le vaste domaine de la dépendance.



Een van de stands op de Cannatrade cannabisbeurs in Zürich, Zwitserland, april 2018
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De wetgeving rond recreatieve cannabis is diverse keren gewijzigd in de afgelopen jaren. In 2006 brak toenmalig 
premier Silvio Berlusconi met het de-criminaliseringsbeleid dat sinds 1990 gold. In 2014 beoordeelde het Hoog-
gerechtshof de onder Berlusconi ingevoerde ‘Fini-Giovanardi wet’, als ongrondwettelijk. Cannabis werd opnieuw 
wettelijk geclassificeerd als soft drug en gedecriminaliseerd. 

Cannabis Social Clubs zijn toegestaan tot een maximum van vijftig leden en 250 planten per club. Sinds 2011 zijn 
cannabis en cannabisproducten met minder dan 0,6 procent THC volledig legaal. Net als in Oostenrijk en Zwitser-
land is “cannabis light”, met veel CBD (cannabidiol) en zeer weinig THC, in korte tijd zeer populair geworden. In de 
grote steden zijn winkels met CBD producten een alledaags verschijnsel en ook “coffeeshops” voor CBD-wiet zijn in 
opmars. In december 2016 werd teelt van industriële hennep volledig legaal.

Zwitserland 
In Zwitserland zijn cannabis en cannabisproducten met maximaal één procent THC legaal. In de meeste Europese 
landen bedraagt de grenswaarde 0,2 procent THC. De opmars van “Cannabis Light” (veel CBD, nauwelijks THC) 
begon dan ook, in 2016, in Zwitserland. Bij meer dan duizend tabakszaken en grote supermarktketens (Coop, LIDL) 
zijn sinds 2017 diverse soorten CBD-wiet en hasj verkrijgbaar en kant en klare “wiet-sigaretten”. Op bezit van maxi-
maal tien gram “gewone cannabis”, met meer dan één procent THC, door volwassenen staat geen straf.  

Oostenrijk 
Teelt, bezit en verkoop van cannabisplanten is legaal in Oostenrijk, zolang deze planten niet bedoeld zijn om 
psychoactieve drugs te produceren. In de praktijk betekent dit dat niet-bloeiende cannabisplanten legaal zijn; deze 
bevatten immers (nog) geen psychoactieve stoffen. Door heel Oostenrijk verkopen growshops stekken, zaden en andere 
kwekersbenodigdheden. “Cannabis Light”, wiet, hasj en gerelateerde cannabisproducten met relatief veel CBD (can-
nabidiol) en zeer weinig THC, is legaal te koop in meer dan 250 winkels. De nieuwe regering van Sebastian Kurz heeft 
aangekondigd dat de verkoop van cannabiszaden en planten verboden zal worden. Tot op heden is dit voornemen nog 
niet in wetgeving omgezet.  

Spanje 
Consumptie en thuisteelt van cannabis zijn gedecriminaliseerd in Spanje, met als belangrijkste voorwaarde dat zij 
beperkt blijven tot de private ruimte. In de jaren negentig ontstonden de eerste Cannabis Social Clubs, met name in 
Catalonië en Baskenland. De oorspronkelijke clubs hebben geen winstoogmerk en alle cannabis wordt geteeld door 
bij de club aangesloten telers, zodat een gesloten systeem ontstaat. Anno 2019 zijn er honderden Cannabis Social 
Clubs actief, tot in de verste uithoeken van Spanje. Het aantal clubs in Barcelona overtreft het aantal coffeeshops in 
Amsterdam. In juli 2017 diende het Catalaanse parlement een wetsvoorstel in om teelt, consumptie en distributie van 
cannabis volledig te legaliseren in Catalonië.  

De Spaanse wet maakt geen onderscheid tussen medicinale en recreatieve cannabis, zodat patiënten zijn aangewezen 
op thuisteelt of Cannabis Social Clubs. De clubs opereren in een grijs gebied, maar de talloze growshops, zadenbanken 
en andere bedrijven in de cannabisbranche zijn honderd procent legaal. Een aantal Nederlandse legale bedrijven uit de 
cannabissector is in de afgelopen jaren naar Spanje verhuisd. De grootste cannabisbeurs van Europa, Spannabis, vindt 
sinds 2004 elk jaar plaats in Barcelona. 

Portugal
Sinds 2001 heeft Portugal een van de meest progressieve drugswetten van Europa. Consumptie en bezit voor persoon-
lijke consumptie van alle drugs is gedecriminaliseerd. Er is nog geen wetgeving rond medicinale cannabis, al lijkt dat 
snel te gaan veranderen. Op 15 juni 2018 stemde het parlement in met legalisering van medicinale cannabis. Tijdens 
de eerste Portugese conferentie over medicinale cannabis in november 2018 liet de verantwoordelijke beleidsmaker 
weten dat de betreffende wetgeving voor het einde van 2019 klaar zal zijn. Het Canadese cannabisbedrijf Tilray inves-
teert ruim twintig miljoen euro in een cannabis campus voor onderzoek en teelt van cannabis in Cantanhede, in het 
noordoosten van Portugal. 
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Al in 2003 leek een doorbraak binnen handbereik: 
opening de Volkskrant 22 april 2003
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Oud premier Van Agt (CDA), die in 1976 het gedoogbeleid introduceerde, in gesprek met Vera Bergkamp (D66), die na decennia 
een wet indiende strekkend tot het voltooien van dit beleid. 



Hoofdstuk 4  
Van Wietwet naar zinloos experiment 
   
Met de “wietwet” van D66, die op 21 februari 2017 met een nipte meerderheid werd aangenomen in de Tweede 
Kamer, leek een mijlpaal te zijn bereikt op weg naar definitieve regulering. Het idee dat regulering van de cannabisteelt 
noodzakelijk is, is allesbehalve nieuw. Zo verscheen in 1994 het rapport ‘Drugsbeheersing door legalisatie’, opgesteld 
door een voorloper van de nog steeds actieve Stichting Drugsbeleid, twee jaar later gevolgd door ‘Coffeeshop uit de 
schaduw – Plan voor regulering van de ‘achterdeur’’. 

Ook binnen het Openbaar Ministerie was al in deze periode tot op het hoogste niveau duidelijk dat regulering van 
de cannabisteelt nodig was. Dat blijkt met name uit een interne nota van het College van Procureurs-Generaal uit 
mei 2009, ‘Het coffeeshopbeleid – Beheersbaar, kleinschalig, controleerbaar’. Onder het kopje ‘Opnieuw een College 
standpunt’ lezen we op pagina 3:

Stekelenburg
De Tilburgse burgemeester Johan Stekelenburg (1941-2003) komt de eer toe zich als eerste burgemeester sterk te 
hebben gemaakt voor regulering van de achterdeur. In juni 1999, bij de oprichtingsbijeenkomst van de Vereniging van 
Tilburgse Coffeeshophouders ‘De Achterdeur’ stelde hij voor “wiet te laten kweken onder toezicht van de gemeente”. 
Stekelenburg had daarbij brede steun van zijn gemeenteraad. In oktober 1999 schaarden twintig gemeenten zich 
achter zijn oproep aan de landelijke politiek. 

Daar vond deze oproep echter geen weerklank. Op 27 juni 2000 kreeg de motie-Apostolou (PvdA) cs een nipte meer-
derheid in de Tweede Kamer. In de motie wordt de regering gevraagd om “met betrekking tot de toevoer van cannabis 
aan de achterdeur van de coffeeshop nader beleid te bepalen en regelingen te (doen) treffen”. Het toenmalige kabinet 
weigerde de motie uit te voeren. Hoe luid de roep om regulering ook klonk, de verantwoordelijke ministers bleven 
Oost-Indisch doof. 

Als dieptepunt mag toch wel de reactie van minister Opstelten op het ‘Joint Regulation Manifest’ worden beschouwd. 
Een grote groep burgemeesters verzocht het kabinet met dit manifest dringend om op zijn minst experimenten met 
regulering toe te staan. Op de dag van de presentatie, 31 januari 2014, zei Opstelten: “Ook al komen er tien manifes-
ten, het antwoord blijft vol overtuiging nee. Ik ga erover en zij niet.” 

Wet gesloten coffeeshopketen
Op dat moment was Tweede Kamerlid en oud-politiekorpschef Magda Berndsen (D66) al gestart met de ontwikke-
ling van een initiatief wetsvoorstel om de achterdeur van de coffeeshop te reguleren. Deze ‘Wet gesloten coffeeshop-
keten’ werd op 26 februari 2015 ingediend door Berndsen en haar collega Vera Bergkamp. Nog geen twee weken later 
moesten minister Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven aftreden vanwege de zogeheten “bonnetjesaffaire”. De 
Wet gesloten coffeeshopketen, meestal kortweg wietwet genoemd, kwam op 21 februari 2017 in de Tweede Kamer in 
stemming. 77 Kamerleden stemden voor, 72 tegen. 

21

“Het College van procureurs-generaal is al eerder met een standpunt gekomen over de achterdeurproblematiek. 
In 1997 is als reactie op de uitwerking van het in de Drugsnota van 1995 verwoorde coffeeshopbeleid door het 
toenmalige College gesignaleerd dat er een discrepantie is tussen de gedoogde voordeur en de niet gedoogde 
achterdeur (Brief met kenmerk PaG/O/97/691). Destijds achtte het College, vanwege het niet gereguleerd zijn 
van de aanvoer van drugs naar de coffeeshops, “de kans groot dat criminele organisaties zich in dit gat in de 
markt begeven”. Uit hoofdstuk twee van voorliggend rapport zal blijken dat de vrees van destijds niet onge-
grond was.”



Het groene goud
“Nederland loopt achter als het gaat over het reguleren van de wietindustrie. Sinds de 
eeuwwisseling is er een wereldwijde cultuuromslag gaande. Want de ‘war on drugs’ werkt 
niet en cannabis raakt meer en meer zijn negatieve stigma kwijt. Landen om ons heen 
maken een flinke inhaalslag. (…) Door al deze mondiale ontwikkelingen is cannabis ver-
anderd van een vijand in een commercieel interessant investeringsproduct: het ‘groene 
goud’. Maar Nederland blijft dus achter. De hele politiek is het erover eens dat ons huidige 
gedoogbeleid achterhaald is. Maar ja, of je dan moet legaliseren of niet, daar zijn de me-
ningen dan weer over verdeeld. Burgemeesters van grote steden smeken de landelijke 
politiek al jaren om de wietteelt te reguleren.”
‘Nederland, de onttroonde koning van de wiet’, 
NOS, 21 oktober 2018 

Prof. Dr. J.A. Knottnerus, 
voorzitter van de Adviescommissie Experiment gesloten  
cannabisketen

Het rapport van de Adviescommissie 
Experiment gesloten cannabisketen, 
verschenen in juni 2018
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Tijdens de formatie van het derde kabinet Rutte, in de zomer van 2017, volgde een wonderlijke draai, waarbij de reeds 
aangenomen wietwet alsnog op een zijspoor werd gezet. De coalitie van VVD, CDA, ChristenUnie en D66 kondigde 
in het regeerakkoord met één zin een experiment aan: “Er komt wet- en regelgeving ten behoeve van uniforme experi-
menten met het gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik.” Dit kennelijk noodzakelijk geachte compromis bleek 
al snel op praktische bezwaren te stuiten van vrijwel alle betrokken partijen: de VNG, de coffeeshopondernemers, de 
burgemeesters, de gemeenteraden en de consumenten. 

Rigide opzet
De Adviescommissie Experiment gesloten coffeeshopketen, geleid door prof. dr. André Knottnerus, sprak in het 
voorjaar van 2018 met een groot aantal stakeholders en deskundigen en bracht op 20 juni 2018 een adviesrapport uit, 
dat de zorgen en aanbevelingen van de betrokkenen onderschrijft. Die zorgen betreffen de rigide opzet en de beperkte 
schaal van het experiment, de verplichte deelname van alle coffeeshops in een deelnemende gemeente, het uitsluiten 
van buitenlandse hasj, de herinvoering van het ingezetenencriterium in grenssteden en de voorziene beëindiging van 
het experiment. Het kabinet legde de aanbevelingen van de adviescommissie evenwel grotendeels naast zich neer. Het 
aantal gemeenten wordt niet verhoogd, de rigide opzet blijft intact.

Van het aanvankelijke voorzichtige enthousiasme over het experiment bij de coffeeshopbranche en de gemeenten 
is nog maar weinig over. ‘De wietproef wankelt’, berichtte Nieuwsuur eind november 2018. “Er was steun voor een 
experiment,” verklaarde de Tilburgse burgemeester Theo Weterings (VVD) namens de VNG in de uitzending. “Maar 
nu we alle voorwaarden zien, zijn er meer gemeenten die zich achter de oren gaan krabben. Het is de vraag of we tien 
gemeenten gaan halen.” 

Demotiverend
Jack Mikkers (VVD), burgemeester van Den Bosch, zei een week later in het Brabants Dagblad: “De randvoorwaarden 
van de minister werken wel heel demotiverend om als gemeente aan te sluiten bij het wietexperiment. Als die rand-
voorwaarden blijven zoals ze zijn, zal het heel lastig worden om het experiment aan te pakken.’’ Zijn Amsterdamse 
collega Femke Halsema (GroenLinks) liet de verantwoordelijke ministers al eerder per brief weten: “Deelname door 
Amsterdam, als grootste coffeeshopgemeente, is onder deze voorwaarden praktisch niet uitvoerbaar en is bovendien 
risicovol voor de openbare orde”. 

Twee jaar na het aannemen van de Wet Gesloten coffeeshopketen in de Tweede Kamer dreigt dus opnieuw de impasse, 
die al zo lang elke serieuze vooruitgang heeft geblokkeerd. Gezien de onmiskenbare wereldwijde trend van regulering 
en legalisering van cannabis (zie hoofdstuk 2 en 3) wekt dit des te meer verbazing. 
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Mr. Michelle Bruijn 
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Disproportionele bevoegdheden: van burgemeester naar crimefighter



Hoofdstuk 5
De disproportionele strijd tegen de kleine thuiskweker 

Een wijdverbreid misverstand in Nederland is dat het de burger is toegestaan om, zij het met een maximum van vijf 
planten, cannabis te kweken voor persoonlijk gebruik. Dit is echter geenszins het geval. 

Volgens de Opiumwet blijft elke vorm van teelt verboden. In de richtlijnen van het OM staat dat vervolging van thuis-
teelt tot maximaal vijf planten geen prioriteit heeft, als de persoon in kwestie afstand doet van zijn of haar planten. 
Dit geldt alleen voor meerderjarigen, voor teelt zonder winstoogmerk en onder het voorbehoud van een zogenaamde 
indicatorenlijst die de politie gebruikt om de mate van professionaliteit te beoordelen. In de praktijk betekent dit 
dat elke vorm van binnenteelt, ook van één plant, discretionair als professioneel kan worden beoordeeld én vervolgd. 

Huisuitzetting
Ingrijpender echter nog zijn de gevolgen buiten de sfeer van het strafrecht. Vrijwel elke woningbouwvereniging heeft 
als standaard clausule in huurovereenkomsten een totaalverbod op thuisteelt van cannabis. Aldus kan ook één plant 
op het balkon leiden tot beëindiging van de huurovereenkomst en huisuitzetting. 

Daarenboven is elke burgemeester op basis van artikel 13b van de Opiumwet, beter bekend als de Wet Damocles, 
bevoegd om woningen te sluiten als thuisteelt van cannabis of bezit van een zogenoemde handelsvoorraad (meer dan 
5 gram cannabis) wordt geconstateerd. Men vergelijke hiermee de langdurige juridische procedures die noodzakelijk 
zijn om in een woonwijk een serieuze, bedreigende overlast gevende huurder uit huis te laten zetten.

De Wet Damocles en met name de uitvoeringspraktijk ligt al enige tijd onder vuur. Mr. Michelle Bruijn, docent aan 
de Rijksuniversiteit Groningen, besteedde ruime aandacht aan de Wet Damocles in haar proefschrift. In een opinie-
artikel in het Brabants Dagblad vatte zij in november 2017 haar visie samen. Onderstaande fragmenten zijn uit dit 
artikel afkomstig.

Een dichtgetimmerde wet?
Burgemeesters sluiten elk jaar honderden coffeeshops, woningen en andere panden vanwege drugshandel en hennep-
teelt. Dat gebeurt op grond van artikel 13b Opiumwet, de Wet Damocles. Dit artikel maakt het mogelijk om be-
stuursdwang toe te passen als harddrugs of softdrugs worden verkocht, afgeleverd of verstrekt. In de praktijk betekent 
dit veelal dat bedrijven hun deuren moeten sluiten en bewoners hun woning verliezen.

Door deze sluitingsbevoegdheid wordt een lastige en mogelijk langslepende strafrechtelijke procedure vermeden. 
Burgemeesters maken dankbaar gebruik van deze bevoegdheid, zeker in Brabant. Sterker nog, burgemeesters rekken 
de grenzen van deze bevoegdheid op. Jurisprudentie laat zien dat de rechter deze war on drugs welwillend faciliteert.

De Wet Damocles is in het leven geroepen voor de aanpak van illegale verkooppunten die niet onder het coffeeshop-
beleid vallen. Tegenwoordig worden woningen en lokalen al gesloten indien een handelshoeveelheid drugs wordt 
aangetroffen. Van een handelshoeveelheid wordt gesproken als meer drugs worden gevonden dan een gebruikershoe-
veelheid: maximaal 0,5 gram harddrugs, 5 gram softdrugs en 5 hennepplanten.

Tijdens de parlementaire behandeling van de wet achtte de regering het enkel aantreffen van een handels-
hoeveelheid nog onvoldoende om over te gaan tot sluiting. De regering zei sluiting van een woning te zien 
als ultimum remedium, uiterste middel. Er zou alleen mogen worden overgegaan tot directe sluiting indien 
sprake is van een ‘ernstig geval’. Tegenwoordig is sluiten van woningen zonder voorafgaande waarschuwing 
van uitzondering verworden tot regel.
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verenigde Staten:
thuisteelt van maximaal 6 planten legaal
thuisteelt van maximaal 6 planten (12 per huishouden) legaal
thuisteelt van maximaal 4 planten per adres legaal
thuisteelt van maximaal 6 planten per adres legaal
thuisteelt van maximaal 6 planten legaal
thuisteelt van maximaal 6 planten (12 per huishouden) legaal
thuisteelt van maximaal 6 planten legaal

thuisteelt van maximaal 1 plant 
zonder verzwarende omstandigheden niet vervolgd
thuisteelt van maximaal 4 planten per huishouden legaal
thuisteelt van maximaal 6 planten per huishouden legaal
thuisteelt van maximaal 20 planten legaal
thuisteelt tot maximaal 5 planten legaal 
thuisteelt onbeperkt legaal, 
mits op privé terrein en voor persoonlijk gebruik
thuisteelt tot maximaal 6 planten legaal
thuisteelt onbeperkt legaal, 
mits op privé terrein en voor persoonlijk gebruik

Alaska: 
Colorado:

Oregon:
Californië:

Massachusetts:
Nevada:

Maine:

België:

Canada:
Chili: 

Colombia: 
Jamaica: 

Spanje:

uruguay:
Zuid Afrika: 

LEgALE THuISTEELT 
in zeven Amerikaanse staten en acht landen:
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Tweet van Mick van Wely, crimereporter 
van De Telegraaf, 1 december 2018 

(Twitter)



Kleinschalig
De kleinschalige thuisteelt van cannabis voor persoonlijke consumptie ontbreekt merkwaardigerwijs zowel in het 
wietexperiment als in de wietwet van D66. Het “oprollen” van thuistelers is aan de orde van de dag, zelfs bij mensen 
die hun eigen cannabis kweken voor medicinaal gebruik. De gevolgen zijn niet zelden zeer ingrijpend. Naast de hier-
boven geschetste sancties krijgen thuistelers vaak ook nog te maken met forse naheffingen en boetes van de Belasting-
dienst en uitkeringsinstanties.

Deze volstrekt disproportionele aanpak wekt te meer verbazing daar in de landen en staten die cannabis in de afgelo-
pen jaren hebben gelegaliseerd en gereguleerd thuisteelt in bijna alle gevallen onderdeel van de regulering uitmaakt. 

27

Een argument tegen deze zero tolerance-houding is dat sluiting van de woning niet alleen de overtreder treft, 
maar alle bewoners, inclusief minderjarige kinderen. Bovendien betekent het sluiten van een huurwoning in 
verreweg de meeste gevallen dat de huurovereenkomst wordt ontbonden. Huurders moeten veelal hun woning 
definitief verlaten. (…) Zo komt het regelmatig voor dat bewoners die hun woning definitief kwijtraken, op 
een ‘zwarte lijst’ komen te staan en geen vervangende woonruimte kunnen vinden.

In de praktijk lijken de omstandigheden van het geval en de gevolgen van het verlies van een woning nauwelijks 
invloed te hebben op de beslissing van de rechter. (…) Niet alle rechtbanken denken er hetzelfde over. Het is vaste 
rechtspraak dat de burger moet bewijzen dat niet vanuit het pand wordt verkocht als een handelshoeveelheid drugs 
wordt aangetroffen. Afgelopen januari heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant echter aangegeven een andere 
richting in te slaan. Als een kleine handelshoeveelheid drugs wordt aangetroffen, is het aan de burgemeester om 
aannemelijk te maken dat de drugs bestemd zijn voor de handel.

Niet iedereen blijkt dus te zijn vergeten dat de Wet Damocles bedoeld is om illegale verkooppunten te slui-
ten en niet om drugsgebruikers en henneptelers uit hun woning te zetten. De vraag blijft wat burgemeesters 
beweegt om de wet zo ruim uit te leggen en wat rechters beweegt om hierin mee te gaan. Het lijkt bijna of 
burgemeesters en rechters het een van de meest verwerpelijke vergrijpen vinden als mensen zich inlaten met 
drugs. Dit uitgangspunt staat haaks op de huidige legaliseringsdiscussie en experimenten met legale wietteelt.



cover Newsweek special Weed issue

Alternatief gebruik van cannabis: 
chocolaatjes met THC van Kiva Confections uit Californië

cover Newsweek special Weed issue

In Californië heeft Heineken dochter Lagunitas onder de naam Hi-Fi Hops 
twee cannabis houdende dranken op de markt gebracht. 
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Hoofdstuk 6
Perspectief en potentie    

Voor het cannabisbeleid is maatschappelijk draagvlak bij uitstek van belang. In dit verband is saillant wat de Ver-
eniging Nederlandse Gemeenten (VNG), waarbij alle 355 gemeenten zijn aangesloten, in een brief aan minister 
Grapperhaus over het wietexperiment schreef:  
“Dit wetsvoorstel is puur bedoeld voor experimenten binnen Nederland. We dienen ons er van bewust te zijn dat daar 
ook in het buitenland ontwikkelingen gaande zijn die van invloed zijn. In ons land is inmiddels een groot cluster van 
agrotechnologische ondernemingen en kennisinstituten ontstaan vanwege veranderingen in beleid in andere landen 
(Canada, Verenigde Staten, Uruguay, Denemarken). Er ontwikkelt zich een robuuste, professionele legale, economi-
sche infrastructuur die de potentie heeft om op een kwalitatief verantwoorde en gecontroleerde manier producten te 
telen en te distribueren.”

Hoe die robuuste, professionele, legale economische infrastructuur eruit ziet wordt duidelijk in een themanummer 
van het Amerikaanse tijdschrift Newsweek, ‘Weed: What legal pot means for you’, verschenen in het najaar van 2018:  
“The legal weed business in states like Oregon, Washington, Nevada and especially California is establishing itself in a 
way that many observers feel make federal legalization an inevitability. Even our neighbor to the North, Canada, the 
second largest country in the world, is set to legalize in 2018. Weed is a multi-billion-dollar entity in the States that 
can take advantage of the business, and more are looking over their borders thinking that grass might truly be greener 
than their current crop.”

Nieuw soort economie
Het Financieele Dagblad berichtte in september 2017 dat Nederlandse tuinbouwbedrijven grote kansen zien in de 
legale cannabisindustrie. Met verbazing zien zij hoe ons land achterblijft nu legalisering in Canada en de VS zoveel 
economische voorspoed, belasting en banen oplevert. Henk Verbakel, directeur van kassenbouwer Havecon: “Het 
bleek om gewone, beursgenoteerde bedrijven te gaan die veel geld in de projecten willen steken. Onze kassen kunnen 
deel gaan uitmaken van een nieuw soort economie daar.” 

Ook het grote bedrijfsleven omarmt legale cannabis als commercieel interessant investeringsproduct. In augustus 2018 
investeerde drankgigant Constellation Brands, bekend van Corona bier, 3,4 miljard euro in de Canadese cannabis-
producent Canopy Growth. Heineken dochter Lagunitas bracht in 2018 twee frisdranken met werkzame stoffen uit 
cannabis -THC en CBD- op de markt, onder de naam Hi-Fi Hops. Citaat van de Lagunitas website: “It’s high-time that 
good beer inspired a provocative, yet refreshing non-alcoholic alternative. With a smidge of California sun-grown cannabis 
in every sip.”  

Edibles
Begin december 2018 werd bekend dat Altria, producent van sigarettenmerken als Marlboro en Lucky Strike, de 
Canadese cannabisproducent Cronos Group over wil nemen. Ook Coca Cola oriënteert zich op de cannabismarkt; in 
september lekten verkennende onderhandelingen uit met Aurora. In de nieuwe legale wereld is cannabis vooral een 
ingrediënt, toepasbaar in talloze producten. Zogenaamde edibles, voedingsproducten en drankjes met cannabis, zijn er 
in alle soorten en maten en blijken een populair alternatief voor het roken of verdampen van cannabis. 

Tabaksloze alternatieven
Een andere ontwikkeling is de opkomst van concentraten als alternatief voor het traditionele topje wiet of stukje 
hasj. Deze concentraten worden (uiteraard zonder tabak) verdampt. In de Nederlandse coffeeshops zijn edibles en 
concentraten niet of nauwelijks verkrijgbaar. Gezien de ambitieuze doelstellingen van het kabinet op het gebied van 
ontmoediging van tabaksgebruik zou het in de rede liggen deze tabaksloze alternatieven juist ruimte te bieden.
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De Algemene Pensioen Groep (APG), het voormalige ABP, investeert in de legale Canadese cannabisindustrieDe Algemene Pensioen Groep (APG), het voormalige ABP, investeert in de legale Canadese cannabisindustrie



Groei
Ook Nederlandse ambtenaren plukken via beleggingen de vruchten van de legale cannabismarkt in Canada, meldde 
de NOS in januari 2018:

“Steeds meer beleggers steken geld in de Canadese cannabis-industrie. De waarde van aandelen in grote wiet-
producenten is in een jaar tijd verviervoudigd. De koersen lopen dit jaar alleen maar verder op. 
Een aantal beursgenoteerde bedrijven in Canada zoals Aurora Cannabis, MedReleaf en Aphria produceren sinds een 
aantal jaar wiet voor medicinaal gebruik. In juli van dit jaar wordt de verkoop van cannabis voor recreatief gebruik in 
het land toegestaan. Beleggers rekenen erop dat de producenten daardoor een enorme groei gaan doormaken. 
Niet alleen particuliere beleggers hebben geld zitten in cannabis-producenten, ook ambtenaren hebben erin geïnves-
teerd. Via pensioenuitvoerder APG hebben ze een paar miljoen gestoken in bedrijven die cannabis produceren voor 
medisch gebruik.”

De vraag is hoe lang Nederland het paard nog achter de wagen blijft spannen en contraproductieve repressie blijft ver-
kiezen boven doelmatige regulering. Ons land heeft alles in huis om cannabis succesvol te reguleren en de medicinale, 
sociale en economische potentie van de plant veel beter te benutten dan nu het geval is.  

Drugsoorlog en politie
Dat ook binnen de politie getwijfeld wordt aan de drugsoorlog, blijkt uit een artikel dat in 2016 in het Tijdschrift voor 
de Politie verscheen, ‘Waarom voeren we nog steeds een War on Drugs?’. Drie citaten uit dit artikel. 

“In Nederland legt de bestrijding van drugs net als in de Verenigde Staten een enorm beslag op de politie, het OM en 
de rechterlijke macht. Drugsdelicten zijn goed voor circa een derde van het totaal aantal detentiejaren. Dat getal vormt 
een zware onderschatting van de last die drugs veroorzaken: het gaat hier alleen om de veroordeling voor het bezit van 
drugs zelf. Alle andere criminaliteit die er mee samenhangt (van fietsendiefstal en inbraak tot liquidaties) staat niet als 
drugscriminaliteit in de statistieken. Hoe groot dat aandeel is, weet niemand precies, maar dat het gigantisch is, staat 
vast. Frans Heeres zei in 2009 als korpschef van politieregio Midden- en West-Brabant dat alleen al veertig procent 
van zijn opsporingscapaciteit werd ingezet tegen hennepcriminaliteit – daar zitten harddrugs en synthetische drugs 
nog niet eens bij.”

“We kunnen rustig stellen dat minstens de helft van alle uitgaven aan veiligheid en justitie (politie, OM, rechtspraak, 
gevangenissen) direct of indirect besteed wordt aan drugsbestrijding. De totale begroting van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie bedraagt 11,437 miljard euro over 2015. Als je daar de begrotingsposten aftrekt die niet (direct) 
met drugs te maken hebben –zoals contraterrorisme, vreemdelingenbeleid, civiele rechtspraak en het kerndeparte-
ment – dan houd je circa 9,1 miljard euro over. Zelfs als je conservatief rekent en na een halvering naar beneden 
afrondt, kom je op 4,5 miljard euro. Daar zitten de kosten van de criminaliteit voor de samenleving nog niet bij – 
denk aan de schade door diefstal, inbraak en beroving. Alle energie die de politie in drugsbestrijding steekt, kan zij 
dus niet in andere zaken steken zoals fraude, mensenhandel, seksueel geweld of kinderporno. Inbraak, fietsendiefstal 
en zakkenrollen zijn met ophelderingspercentages van respectievelijk circa zeven procent, vier procent en drie procent 
in feite straffeloos.”

“Of het ooit haalbaar zal zijn om wereldwijd een verstandig beleid voor alle drugs in te voeren, is zeer de vraag. Maar 
dat is geen reden om dan maar fatalistisch door te gaan met een zinloos gevecht. Laten we in ieder geval beginnen met 
het legaliseren van softdrugs in Nederland.”
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Cover VOC brochure: 
‘Van gedogen naar handhaven’ 2011

Sinds 2009 heeft het VOC elk jaar een Cannabis Bevrijdingsdag georganiseerd in Amsterdam, een gratis festival met muziek, 
sprekers en informatie. Bij geen van de tien edities heeft zich ook maar één enkel incident voorgedaan. De politie en de 

beveiligingsmensen roemden bij herhaling de vriendelijke en vreedzame sfeer van dit evenement. 



De stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod, opgericht om de belangen van volwassen burgers in 
hun persoonlijke levenssfeer te behartigen, heeft uiteraard een eigen visie. Al tien jaar pleit het VOC voor een recht-
vaardig en effectief cannabisbeleid, dat niet op ingeslopen vooroordelen maar op feiten is gebaseerd.

Aan de hand van een reeks debatten en input van een groot aantal deskundigen ontwikkelde het VOC in 2011 een 
model voor een transparant en rationeel cannabisbeleid, ‘Van gedogen naar handhaven’. Een PDF is beschikbaar op 
de VOC website: www.voc-nederland.org/thc-model

Inclusieve regulering
De jaren die sinds de verschijning van het model zijn verstreken brachten een reeks doorbraken op het gebied van 
cannabiswetgeving buiten Nederland. Met de aangekondigde legalisering van recreatieve cannabis in Luxemburg, 
heeft de legaliseringsgolf die in de VS, Canada en Uruguay begon nu ook Europa bereikt. Wat staat Nederland nog in 
de weg om eindelijk de consequenties te aanvaarden? 

De stichting VOC blijft zich inzetten voor een inclusieve regulering van cannabis in Nederland. 
Concreet betekent dit: 
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WWW.VOC-NEDERLAND.ORG

VERBOND VOOR 
OPHEFFING VAN 
HET CANNABISVERBOD   

Thuisteelt door volwassenen voor persoonlijke consumptie is wettelijk toegestaan

Cannabis Social Clubs zijn wettelijk toegestaan

Mensen die een strafblad hebben met alleen cannabis gerelateerde overtredingen kunnen werken in de legale 
cannabisindustrie en vergunningen krijgen

Voor professionele teelt dienen de principes van de vrije markt te gelden, maar er worden maatregelen genomen
om te garanderen dat zowel grote als kleine bedrijven en telers kunnen gedijen

De diversiteit en variëteit van het aanbod dienen te worden gewaarborgd

Aan het terugdringen van het aantal coffeeshops moet een einde komen, gezien hun aantoonbare maatschap-
pelijke belang

Volledige legalisering van cannabis is het einddoel van het beleid
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Het Verbond voor Opheffing van het Cannabis-
verbod (VOC) is een onafhankelijke stichting, 
die zich ten doel stelt om in Nederland te ko-
men tot een rechtvaardig en effectief cannabis-
beleid, dat de volksgezondheid bevordert en de 
criminaliteit bestrijdt. 

In de afgelopen jaren heeft het VOC een serie 
zogeheten bidbooks uitgebracht met actuele, 
objectief verifieerbare informatie over cannabis 
ten behoeve van decison makers in de politiek 
en de journalistiek. Dit bidbook is opgedragen 
aan Joep Oomen (1961-2016), medeoprichter 
van het VOC.

Justin Trudeau, premier Canada
“Profits out of the hands of criminals. Protection for our kids. 

Today cannabis is legalised and regulated across Canada.” 
   

WWW.VOC-NEDERLAND.ORG

VERBOND VOOR 
OPHEFFING VAN 
HET CANNABISVERBOD   

HET CANNABIS DOSSIER 
- DE FRAMES EN DE FEITEN -
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‘Hennip’, oftewel cannabis in Oudemans: 
‘De flora van Nederland’ (1859)


