
 

 

 
FACULTEIT 

RECHTSGELEERDHEID 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De coffeeshop: 

Een studie van een opmerkelijk fenomeen 

 
 
 

Masterproef neergelegd tot het behalen van 

 de graad van Master in de criminologische wetenschappen 

door (00807488) Hellebuyck Pepijn 

 
Academiejaar 2010-2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promotor :     Commissarissen : Prof. dr. Brice De Ruyver 
Prof. dr. Tom Decorte             Dr. Antoinette Verhage
  
 

 



- 2 - 

 

 

Trefwoorden 

 

Coffeeshops 

Cannabis 

Gedoogbeleid 

Drugstoerisme 

Georganiseerde criminaliteit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

 

 

 

 

 

Verklaring inzake toegankelijkheid van de 

masterproef criminologische wetenschappen 
 

 

 

Ondergetekende, 

 

Hellebuyck Pepijn (00807488) 

 

geeft hierbij aan derden, 

 

zijnde andere personen dan de promotor (en eventuele co-promotor), de commissarissen of 

leden van de examenCommissie van de master in de criminologische wetenschappen, 

 

[de toelating] [geen toelating] (schrappen wat niet past) 

 

om deze masterproef in te zien, deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren of er, indien 

beschikbaar, een elektronische kopie van te bekomen, waarbij deze derden er uiteraard slechts 

zullen kunnen naar verwijzen of uit citeren mits zij correct en volledig de bron vermelden. 

 

Deze verklaring wordt in zoveel exemplaren opgemaakt als het aantal exemplaren waarin de 

masterproef moet worden ingediend, en dient in elk van die exemplaren ingebonden 

onmiddellijk na het titelblad. 

 

Datum: 18/02/2011 

 

 

Handtekening: Pepijn Hellebuyck 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

 

 

Woord vooraf 
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Inleiding 

 

Probleemstelling en Onderzoeksvragen 

Op het vlak van drugsbeleid neemt Nederland wereldwijd een uitzonderlijke positie in met het 

coffeeshopmodel. Nederland is het enige land ter wereld waar meerderjarige gebruikers 5 

gram cannabis kunnen kopen in een coffeeshop. Coffeeshops zijn: “alcoholvrije 

horecagelegenheden waar handel en gebruik van softdrugs plaatsvindt” (College van 

procureurs-generaal, 2000, p. 4). Het bestaan van een coffeeshopmodel lijkt relevant wetende 

dat cannabis de meest gebruikte, geproduceerde en verhandelde drug ter wereld is (Decorte, 

2008, p. 9). Toch is het idee van een coffeeshop erg controversieel zowel in binnen- als 

buitenland en wordt het fenomeen de laatste jaren in een negatief daglicht geplaatst. De 

coffeeshops genereren neveneffecten zoals overlast, drugstoerisme en georganiseerde misdaad 

die politieke en socio-culturele discussies aanwakkeren. Het Kabinet stelde in 2009 een 

Commissie aan met het oog op een uitgebreide analyse van het gedoogbeleid. De Commissie 

concludeerde dat de huidige situatie rond coffeeshops flink afwijkt van de initiële intenties 

(Van de Donk et al., 2009, p. 37). 

Vandaag zijn voor- en tegenstanders van het coffeeshopmodel in een verhitte discussie 

verwikkeld. Criminoloog Henk Van de Bunt stelt in het vakblad Justitiële verkenning dat er 

serieus moet worden nagedacht over de sluiting van coffeeshops. Hij poneerde dat 

coffeeshops het jaar 2010 niet zouden overleven vanwege de ongewenste neveneffecten en 

zwakke beleidsonderbouwing (Van de Bunt, 2006, p. 22). Ook Fijnaut en De Ruyver dragen 

het coffeeshopbeleid ten grave in hun onderzoek naar druggerelateerde criminaliteit in de 

Euregio Maas-Rijn. Eén van de fundamenten van het beleid, namelijk de scheiding der 

markten, lijkt vandaag te zijn ondergraven. Hierdoor is het coffeeshopbeleid volgens deze 

auteurs niet meer vol te houden. De sluiting van coffeeshops kan een oplossing zijn om de 

negatieve gevolgen aan te pakken (GVA, 2008, 3 december). Onlangs zijn in Roosendaal en 

Bergen op Zoom alle coffeeshops gesloten omdat de burgemeesters geen andere manier zien 

om de negatieve effecten het hoofd te bieden (NRC, 2008, 23 oktober). Ook in Den Haag wil 

men coffeeshops die overlast creëren onmiddellijk sluiten. Premier Mark Rutte stelt: “Mensen 

hier in de buurt vertelden mij vandaag dat ze veel overlast hebben van coffeeshops. Het moet 

afgelopen zijn met coffeeshops in woonwijken. Mensen willen in een veilige buurt wonen, 

zonder drugstoerisme”(VVD Den Haag, 2010, 16 januari). Ook in Rotterdam en zelfs in 

Amsterdam, ooit nog het „magische centrum‟ van de wereld, zijn er plannen om coffeeshops 
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te sluiten. Deze sluitingstendens gaat terug tot de jaren '90. Op het hoogtepunt waren er 1500 

coffeeshops, de recentste meting laat zien dat er nog 666 shops overblijven in heel Nederland 

(Bieleman & Nijkamp, 2010, p. 3). 

Toch zijn er ook tegenstanders van de sluitingen. Zo vindt de voormalige Maastrichtse 

burgemeester Gerd Leers dat de coffeeshopsluitingen de softdrugshandel in handen van de 

illegale drugsrunners drijft. Sluiting is naar zijn mening niet realistisch omdat de productie en 

verkoop dan totaal ondergronds gaan en de controle verloren gaat (Leers, 2008, p. 220). Ook 

het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring van nieuwe drugs (CAM) vreest voor meer 

illegaliteit in het geval van sluiting (CAM, 2008, p. 29).  

 

Deze scriptie wordt geschreven op een moment dat de discussie over het coffeeshopmodel 

volop gaande is. De vraag is echter of het sluiten van coffeeshops negatieve effecten zal 

voorkomen of ze juist genereren. Een antwoord formuleren op deze complexe vraagstelling 

is geen sinecure. Het algemeen doel van deze scriptie is om, aan de hand van 

wetenschappelijke en politieke vaststellingen, de houdbaarheid van het coffeeshopmodel te 

analyseren. De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook: “Is het coffeeshopmodel nog 

houdbaar?” 

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, worden enkele deelvragen gesteld. Het 

is ten eerste belangrijk de beleidsevoluties te schetsen omdat deze de achtergrond vormen 

waartegen het coffeeshopmodel is ontstaan. Eerst belichten we hoe het cannabisbeleid 

geëvolueerd is. Welke beleidskeuzes maakte de overheid en waarom? Welke socio-culturele, 

bestuurlijke, gerechtelijke en medische argumenten lagen aan de basis van deze 

beleidskeuzes? Vervolgens kijken we specifiek naar het coffeeshopmodel waarbij men nagaat 

welke evoluties het fenomeen van de coffeeshop doormaakte. Tenslotte onderzoekt men welke 

argumenten in het debat rond de coffeeshop worden gehanteerd om zo tot een gefundeerde 

conclusie te komen. 

De opbouw van deze thesis start met twee hoofdstukken over het ontstaan en de 

ontwikkelingen van het cannabisbeleid in Nederland. In het eerste hoofdstuk wordt een 

overzicht gegeven van de ontwikkelingen die aan de basis liggen van het cannabisbeleid. De 

ontwikkelingen vinden plaats op het einde van de jaren zestig, begin de jaren zeventig en 

worden vanuit sociale, culturele, bestuurlijke, politieke en wetenschappelijke invalshoek 

geanalyseerd. Vervolgens bespreken we de uitgangspunten bij de aanvang van het 
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gedoogbeleid. Hoofdstuk 2 belicht de ontwikkelingen van het cannabisbeleid vanaf de jaren 

„80 tot vandaag en werpt ook een blik op de toekomst. In het derde hoofdstuk komt het 

fenomeen coffeeshop uitvoerig aan bod. Dit hoofdstuk vloeit logisch voort uit de eerdere 

schets van de beleidsontwikkelingen aangaande cannabis. De belangrijkste ontwikkelingen en 

aanpassingen van het coffeeshopmodel worden in dit hoofdstuk 3 weergegeven. Vervolgens 

gaan we in op het coffeeshopbeleid anno 2011 en ook kort op de toekomstplannen van de 

coffeeshop.  

In het vierde hoofdstuk worden de historisch en wetenschappelijk belangrijke argumenten in 

het coffeeshopdebat geanalyseerd. Het is niet onze bedoeling exhaustief te zijn, gezien de 

geringe omvang van dit onderzoek. De argumenten aangevoerd in de eerste 3 hoofdstukken 

worden in het vierde hoofdstuk gesynthetiseerd om tot een goede afweging van het 

coffeeshopmodel te komen in een kritisch algemeen besluit. 

Criminologische relevantie 

Voor criminologen lijkt de relevantie van een onderzoek naar het Nederlandse cannabisbeleid 

evident. De controversiële coffeeshop zorgt immers nationaal en internationaal voor heel wat 

commotie. Zo beïnvloedt het Nederlandse beleid rechtstreeks of onrechtstreeks de wetgever 

en cannabisgebruiker in België. Gebruikers kopen hun cannabis over de grens en de wetgever 

wordt geconfronteerd met illegale smokkel (Decorte, Muys & Slock, 2003, p. 117). 

De laatste jaren zagen tal van studies over het Nederlands drugsbeleid het licht. In het 

bijzonder dienen volgende publicaties vermeld te worden: „Evaluatie van het Nederlandse 

drugsbeleid‟ door het Trimbos instituut en het onderzoeksrapport van de Commissie Donk 

„Geen deuren maar daden, nieuwe accenten in het Nederlands drugsbeleid'. Onderzoek naar 

de neveneffecten van het beleid wordt gevoerd in de studie „Voor een gezamenlijke beheersing 

van de druggerelateerde criminaliteit in de Euregio Maas-Rijn‟ door Fijnaut en De Ruyver. 

Deze publicaties lichten vooral de actuele debatten toe over de coffeeshop daar waar de 

historiek eerder summier besproken wordt.  

Deze scriptie stelt zich tot doel deze leemte op te vullen door een volledig historische evolutie 

te schetsen en vandaar uit het coffeeshopmodel te analyseren om zo het huidig debat over de 

coffeeshop te schetsen. 

Methodologie 
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Deze scriptie steunt op een literatuuronderzoek. Afhankelijk van de aard van de 

onderzoeksvragen worden diverse primaire en secundaire bronnen gebruikt die doorheen de 

jaren het debat over het Nederlands drugsbeleid hebben gespekt. Naast juridische bronnen 

zoals wetteksten en drugsnota's worden zowel wetenschappelijke boeken als tijdschriften, 

interviews en krantenartikelen gebruikt. Voor het historisch overzicht is men gestart bij 

publicaties vanaf de jaren ‟60, daar waar het debat zich toespitst op zo recent mogelijke 

bronnen, om het actueel debat te kunnen schetsen.  

Het drugsbeleid van Nederland heeft sinds de jaren ‟60 zowel in binnen- als buitenland veel 

politieke en media-aandacht gekregen, en tot op vandaag blijft men debatteren over het 

coffeeshopmodel. De uitdaging bestond erin voor de scriptie een relevante selectie te maken 

uit de veelheid aan gepubliceerde bronnen. Dit resulteert in een uitgebreide, niet-exhaustieve 

bibliografie.  

De verworven informatie uit het gevoerde literatuuronderzoek wordt in deze scriptie 

schematisch weergegeven in een conceptueel model op basis waarvan een antwoord op de 

onderzoeksvragen wordt geformuleerd. 
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Hoofdstuk 1: Het Nederlandse cannabisbeleid van 1960 tot 1980 
 

1.1 Inleiding  

Het Nederlands gedoogbeleid kent zijn officieel bestaan sinds de Opiumwet van 1976, die 

aan de basis ligt van het fenomeen van de coffeeshop. De wet maakt een onderscheid tussen 

drugs met een onaanvaardbaar risico enerzijds en cannabisproducten anderzijds. Deze 

cannabisproducten, zoals hash en marihuana, behoren tot de categorie 'softdrugs'.
1
 Door een 

eerdere Opiumwet uit 1953 was het recreatief gebruik van cannabis strafbaar. 

Cannabisgebruik zonder strafrechtelijke vervolging werd toen enkel toegestaan voor medische 

of wetenschappelijke doeleinden (Blom, 2008, p. 20). Aan die praktijk komt dus in 1976 een 

einde en anno 2011 komt vervolging voor cannabisgebruik in Nederland en veel andere 

Europese landen echter nog nauwelijks voor. 

In dit hoofdstuk bespreekt men de evoluties die hebben geleid tot de wijziging van de 

Opiumwetgeving in 1976. Een antwoord wordt gezocht op volgende vragen: welke socio-

culturele, wetenschappelijke, politieke en bestuurlijke ontwikkelingen en argumenten hebben 

geleid tot een wetswijziging? Waarom vonden deze beleidsherzieningen juist in de jaren 

zeventig plaats? Hoe zag de Opiumwet er uit na de wijziging en wat waren de 

uitgangspunten? 

Vooreerst wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen die aan de basis liggen van het 

gedoogbeleid. De ontwikkelingen vinden plaats op het einde van de jaren zestig, begin de 

jaren zeventig. De opkomst van de jongerencultuur, de reactie van de autoriteiten, de 

belangrijkste wetenschappelijke Commissies en de verschillende standpunten die uiteindelijk 

tot een wetswijziging zouden leiden komen aan bod. Vervolgens gaat deze scriptie verder in 

op de uitgangspunten van het drugsbeleid na de wetswijziging van 1976. 

 

1.2 Het cannabis debat van 1966-1976 

 

1.2.1 De culturele en sociale invalshoek: de opkomst van de jongerencultuur en het 

drugsgebruik 

 

De jaren zestig is een decennium vol veranderingen voor de (Nederlandse) maatschappij. Er 

worden fundamentele morele discussies gevoerd waardoor de traditionele waarden en normen 

                                                
1
 In deze scriptie worden de termen hasj, marihuana, hennep, hasjiesj, nederwiet, cannabis door elkaar 

gebruikt, ze duiden allemaal op softdrugs.  
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onder druk komen te staan in een nieuw systeem met alternatieve standpunten en 

levensstijlen. Boekhout van Solinge spreekt van een culturele revolutie. Tijdens deze 

„revolutie‟ worden de traditionele waarden en normen met succes aangevochten. Er worden 

nieuwe levensstijlen ontwikkeld waarin machtsverschillen tussen generaties, sociale klasse en 

geslacht afnemen. Nieuwe visies ontwikkelen zich over thema‟s zoals seksueel gedrag, 

emancipatie van de vrouw, abortus, homoseksualiteit, studentenparticipatie, … De 

overheersende opvatting was dat moraal en strafrecht zoveel mogelijk van elkaar gescheiden 

moesten worden. De vernieuwde visie op drugsgebruik moet worden gezien in deze context 

van culturele revolutie (Boekhout van Solinge, 2004, p. 126; Leuw, 1994, p. 25; Van de Bunt, 

2006, p. 11).  

In het proces van versnelde heroriëntatie van sociale waarden speelt de alternatieve 

jongerencultuur een belangrijke rol (Leuw, 1994, p. 25). Een onderdeel van deze 

jongerencultuur was de links-liberale provobeweging, die een cruciale rol speelt in Nederland 

(Van Es, 1997, p. 17). Deze controversiële partij laat zich opmerken in Amsterdam door 

talrijke protestacties.
 
Het publiekelijk gebruiken van cannabis is een symbolisch protest tegen 

de gevestigde autoriteiten (Cohen, 1975, p. 52). Het verbod op handel in en gebruik van 

softdrugs vormt voor de jongerencultuur het bewijs van de bekrompen gezagsmentaliteit 

(Jansen, 1989, p. 29). De Commissie Baan, een autoriteit inzake het Nederlandse drugsbeleid, 

verwoordt de ideologie van de jongerencultuur als volgt: “Vanuit de jongerencultuur wil men 

de heersende ideologie waarin het accent ligt op arbeid, prestatie en competitie vervangen 

door een nieuwe ideologie. De heersende ideologie zou leiden tot een materialistische, 

gevoelsarme samenleving waarin de jongeren zich niet kunnen vinden. De nieuwe ideologie 

waarin reizen, mediteren en drugsgebruik past wil men een samenleving creëren gericht op 

samenwerking, creativiteit en diepergaand menselijk contact (sic)“ (Baan, 1972, p. 21). 

Drugsgebruik neemt eind de jaren zestig en begin de jaren zeventig een hoge vlucht (Van 

Vliet, 1990, pp. 463-471). Tot de jaren '60 bestaat recreatief drugsgebruik, maar het is niet van 

dien aard dat het als een maatschappelijk probleem beschouwd wordt (Blom, 2008, p. 40). 

Eind jaren '60 komt hier verandering in wanneer het gebruik door middenklasse jongeren als 

onderdeel van de jongerencultuur en de brede culturele revolutie zeer sterk toenemen (Jansen, 

1989, p. 25). Cohen onderscheidt twee perioden in de ontwikkeling van de drugsscene in 

Nederland: de aanloopperiode (1955-1962) en de verbreidingsperiode (1962-1969). De 

aanloopperiode wordt gekenmerkt door kleine groepjes gebruikers die experimenteren, maar 
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van een echte drugsscene is geen sprake. De verbreidingsperiode loopt parallel met het 

ontstaan van de jongeren(tegen)cultuur (Cohen, 1975, p. 84). 

Na de provobeweging breidt het drugsgebruik zich uit onder de jongeren via de flowerpower 

ideologieën en de hippiebeweging, overgewaaid uit de Verenigde Staten (Van Es, 1997, p. 17). 

Eind jaren zestig beperkt de tegencultuur zich niet meer tot een klein groepje provocerende 

jongelingen, maar deze antibeweging is ruim verspreid en goed op weg om 'mainstream' te 

worden (De Kort, 1995, p. 178). 

Het was bekend bij de overheid dat cannabis op grote schaal gebruikt en verhandeld werd in 

verschillende gesubsidieerde jongerencentra zoals Paradiso en Fantasio in Amsterdam (De 

Kort, 1995, p. 181). De overheidsreactie verschilde niet veel met de reactie die we vandaag in 

vele andere (niet -Europese) landen zien. Eenvoudig geformuleerd: 'drugs is een ongewenst 

fenomeen, we moeten er vanaf geraken'. Dit houdt een harde repressieve aanpak in. 

Korf (2008, p. 137) beschrijft dat de cannabishandel gedurende deze periode overwegend op 

de zwarte markt plaatsgrijpt. Cannabis wordt gekocht en geconsumeerd in een subculturele 

omgeving waarin de jongerencentra een prominente rol speelden. Avonturiers, 

vakantiegangers en reizigers zorgen aanvankelijk voor de cannabisaanvoer. Alle 

hennepproducten komen in die periode uit het buitenland: Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, 

Libanon en Marokko. Van de zogenaamde nederwiet, wiet geteeld in Nederland, is nog geen 

sprake. Met de toenemende vraag, groeit ook de aanvoer uit Colombia, Indonesië en andere 

landen (Van Es, 1997, p. 24). 

Het massale cannabisgebruik eind de jaren zestig staat in schril contrast met de omvang van 

het harddrugsgebruik. Daar zou echter verandering in komen vanaf de jaren '70 wanneer de 

aandacht van de overheid in korte tijd verschuift naar problematisch heroïnegebruik. In 1972 

verschijnt heroïne op de illegale drugsmarkt, waardoor een nieuwe omvangrijke groep 

gebruikers en verslaafden ontstaat (Van der Stel, 2006, p. 131; Van de Wijngaart, 1988, p. 

485; Van Gemert & Verbraeck, 1994, p.148). De opkomst van heroïnegebruik zal een 

belangrijke invloed uitoefenen in het debat over de herziening van de Opiumwet. De 

„stepping stone’-theorie is hierbij het argument. De theorie beweert dat cannabis als een 

„gateway‟ tot andere gevaarlijke drugs werkt (Cohen & Sas, 1997, p. 1). De farmacologische 

variant van de theorie stelt dat cannabisgebruik op basis van de farmacologische 

eigenschappen tot ander zwaarder drugsgebruik leidt (Decorte et al., 2003, p. 216). In het 

rapport van de Commissie Hulsman, wat later aanbod komt, zal blijken dat niet de 
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farmacologische variant maar de sociale variant een belangrijk argument vormt. Deze variant 

stelt dat criminalisering van cannabisgebruikers de oorzaak is van de „stepping stone‟. De 

dreiging die uitgaat van de heroïnescene zal ervoor zorgen dat de wetgever de markten van 

soft- en harddrugs strikt gescheiden wil krijgen (Van de Bunt, 2006, p. 13). 

1.2.2 De bestuursrechtelijke invalshoek: van repressie naar tolerantie 

 

De jongerencultuur en het drugsgebruik plaatsen de overheid voor grote problemen. Wanneer 

heroïne de markt in de jaren '70 overspoelt, maken beleidsmakers de keuze om zich meer op 

deze drugs toe te spitsen. Tot de opkomst van heroïne reageert de overheid scherp op het 

cannabisgebruik, hoewel ook enige nuancering te noteren valt. Deze repressie valt enerzijds te 

verklaren doordat de overheid gebonden is aan het Enkelvoudig Verdrag. Dit verdrag van 

1961 stelt dat het bezit, het gebruik, de handel in, de distributie, de in- en uitvoer, de 

vervaardiging en productie van verdovende middelen enkel zijn toegestaan voor medische en 

wetenschappelijke doeleinden (Nijboer & Cleiren, 2006, p. 2046). Anderzijds kan de 

overheidsreactie verklaard worden door de subversieve houding van de jongerencultuur 

(Boekhout van Solinge, 2008, p. 147). Dit leidt tot een sterke stijging van het aantal 

opiumzaken waarbij grote aantallen jonge gebruikers veroordeeld worden tot langdurige 

gevangenisstraffen (De Kort, 1994a, p. 16). 

De repressieve aanpak van drugsgebruikers kan echter op weinig steun rekenen van de 

publieke opinie. Gebruikers melden nauwelijks lichamelijke of psychische klachten. De 

Nederlandse publieke opinie meent dat de negatieve gevolgen van cannabisgebruik niet 

moeten worden overdreven en dat de strafrechtelijke aanpak van gebruikers niet proportioneel 

is met de begane 'misdaad'. Er ontstaat een groep van tevreden rokers, ludieke voorvechters en 

tolerante intellectuelen op wie het wettelijke verbod nauwelijks greep heeft (Van de Bunt, 

2006, p. 12; Van Es, 1997, p. 18). 

Kritiek op het beleid van politie en justitie neemt sterk toe vanaf 1967. Er worden steeds meer 

vraagtekens geplaatst bij de rechtsgrond van de straffen en de doelmatigheid van de sancties. 

Morele entrepreneurs, zoals door Howard S. Becker omschreven, die de opkomst van het 

drugsgebruik willen tegengaan door een repressieve aanpak, zijn niet invloedrijk genoeg. 

Meer kracht hebben daarentegen de immorele entrepreneurs, zoals de provo‟s, die in de 

media het opsporings- en vervolgingsbeleid sterk bekritiseren. De partij heeft enkele zetels 

verworven in de Amsterdamse gemeenteraad en wordt aanzien als legitieme partner. Dit heeft 
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ongetwijfeld een rol gespeeld in de liberale ontwikkeling van het beleid (Boekhout van 

Solinge, 2004, p. 125; Reinarman & Cohen, 1999, p. 1; Uitermark, 2004, p. 4). 

De toenemende kritiek op het beleid mist zijn weerslag niet. De overheid kan haar repressieve 

beleid steeds moeilijker verdedigen en het politioneel- en gerechtelijk beleid evolueert. De 

Kort onderscheidt vier fasen in het politioneel optreden tegen de jongerencultuur in de periode 

1965 tot 1970. De eerste fase wordt gekenmerkt door repressie (1) en wordt opgevolgd door 

een tweede fase die gekleurd is door onzekerheid en twijfel (2). De derde fase is gekenmerkt 

door een afwachtende houding van de politie, als gevolg van gerezen twijfels (3). Deze 

houding sluit aan bij het tolerantiepleidooi van de immorele entrepreneurs en zal uiteindelijk 

leiden tot de laatste fase: een officieus gedoogbeleid (4) (Van Es, 1997, p. 18; De Kort, 1995, 

p. 180). 

Het Openbaar Ministerie (OM) wordt eveneens met de drugsproblematiek geconfronteerd. 

Enerzijds wordt het steeds moeilijker om het beleid te verantwoorden na interne twijfels over 

de schadelijkheid van cannabis. Anderzijds wordt de organisatorische haalbaarheid van de 

Opiumwet in vraag gesteld, gezien de massale toename van het aantal processen -verbaal. 

In Den Haag creëert het OM een praktische oplossing voor het toegenomen cannabisgebruik 

en processen verbaal (Boekhout van Solinge, 2004, p. 128). De Nederlandse wetgever bood 

via het opportuniteitsbeginsel de mogelijkheid om prioriteiten te stellen bij opsporing en 

vervolging. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen incidentele cannabisgebruikers, 

geregelde cannabisgebruikers, de gebruikers van harddrugs en handelaren. Incidentele 

gebruikers worden niet meer strafrechtelijk vervolgd, wat leidt tot een forse stijging van het 

aantal sepots. De geregelde gebruiker en de harddrugsgebruiker worden preventief in 

hechtenis genomen in combinatie met een zorgbehandeling. In 1969 wordt die Haagse 

richtlijn overgenomen door de overige arrondissementen teneinde een harmonisering van het 

nationale beleid te bewerkstelligen (Blom, 2008, p. 44). 

Het OM had dus al een onderscheid gemaakt tussen hard- en softdrugs lang voor er een 

officiële wijziging van de Opiumwet was. De afwachtende en afzijdige houding van politie en 

de richtlijnen voor vervolging wijzen op een zekere mate van gedoogbeleid in grote steden 

zoals Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.
 

Dit betekent niet dat er een brede 

beleidsconsensus bestaat m.b.t. de drugswetgeving maar eerder dat er een gebrek is aan 

kennis en visie over de correcte aanpak van het nieuwe drugsprobleem. Het officieus 

gedoogbeleid wordt gemarkeerd tijdens het Rotterdamse popfestival in het Krakelingen Bos. 
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Tijdens dat festival gebruiken jongeren massaal en openlijke drugs in aanwezigheid van de 

autoriteiten. Politie en justitie rapporteren, maar nemen een afzijdige houding aan (Van der 

Stel, Everhardt & Van Laar, 2009, p. 48). 

1.2.3 De wetenschappelijke invalshoek: de belangrijkste Commissies 

 

De variëteit aan standpunten en het gebrek aan eenduidigheid in de wetgeving en praktijk 

leidt tot de oprichting van verschillende Commissies en studiegroepen. De volgend paragraaf 

toont aan dat de verschillende departementen reeds standpunten hadden geformuleerd. De 

rapporten zijn niet baanbrekend, maar wel een theoretische onderbouwing van geformuleerde 

standpunten en van de in de praktijk bestaande situaties. 

In de periode 1968 - 1972 verschijnen vijf nationale adviesrapporten over het te voeren 

drugsbeleid, namelijk van de Werkgroep Drug Dependence, de Raad van de Jeugdvorming, de 

Commissie Hulsman, van de Commissie Baan en van het wetenschappelijk bureau van de 

Anti-Revolutionaire partij (De Kort, 1995, pp. 186-189). Deze scriptie beperkt zich tot een 

analyse van de rapporten van de Commissie Hulsman en de Commissie Baan, daar beiden 

aanzien worden als de grondleggers van het Nederlandse drugsbeleid. 

1.2.3.1 Commissie Hulsman 

 

De eerste Commissie wordt ingesteld door het Algemeen Centraal Bureau voor de Geestelijke 

Volksgezondheid in 1968 en staat bekend als de Commissie Hulsman (Boekhout van Solinge, 

2004, p. 119). De Commissie wil verheldering bieden mbt. de factoren van het drugsgebruik 

en wil aanbeveling doen voor een rationeel overheidsbeleid (Hulsman, 1971, p. 1). De 

Commissie is multidisciplinair, met leden uit de sociologie, farmacologie, criminologie, 

rechten, hulpverlening, psychologie en psychiatrie. Het eindrapport „Ruimte in het 

drugsbeleid‟ wordt in oktober 1971 voorgesteld. De Commissie concludeert dat de ene drugs 

een groter risico inhoudt dan de andere. Aan het gebruik van cannabis zijn nauwelijks 

lichamelijke of psychische risico‟s verbonden (Van de Bunt, 2006, p. 11). Matig 

cannabisgebruik is niet schadelijker dan matig alcoholgebruik. Een groter risico wordt 

verbonden aan de morfineachtige, amfetamineachtige stoffen en de barbituraten (Hulsman, 

1971, p. 7). 

De „stepping stone‟-theorie is een gezaghebbend argument, aangehaald door menig politicus 

en wetenschapper. Toch bestaat heel wat wetenschappelijke discussie over deze stelling. Het 

Hulsman rapport oordeelt als volgt: “Cannabis heeft - voor zover bekend - geen 
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farmacologische eigenschappen die de gebruiker ertoe brengen naar andere drugs te grijpen. 

Wanneer hij dit toch doet, dan blijkt steeds dat de situatie waarin het gebruik plaats vindt 

daarop van invloed is, alsmede het oordeel van de samenleving inzake het gebruik van drugs” 

(Hulsman, 1971, p. 6). Het „stepping-stone‟ effect berust dus volgens de Commissie voor een 

belangrijk deel op het strafrechtelijk beleid ten aanzien van drugs (Leuw, 1994, p. 29). Het 

onderbrengen van cannabis in dezelfde strafrechtscategorie als andere drugs wordt als 

voornaamste oorzaak aangehaald waarbij het gebruik volgens de labelingtheorieën kan leiden 

tot harddrugsgebruik. De strafrechtelijke vervolging leidt tot stigmatisering en 

marginalisering, waardoor de gebruiker verstrikt raakt in een neerwaartse spiraal van 

toenemend drugsgebruik. Vervolgens raakt de verbruiker vertrouwd met andere drugs en de 

kansen op adequate hulp nemen af. De Commissie concludeert daarom:“ Kiezen we voor het 

strafrecht als centrale middel om het drugsgebruik tegen te gaan dan is deze keuze niet alleen 

adequaat, maar daardoor ook uiterst gevaarlijk” (Hulsman, 1971, p. 18). 

Volgens Cohen kunnen we hierin de wortels zien van een belangrijk concept in het 

hedendaags drugsbeleid, namelijk de scheiding tussen de vraag- en aanbodzijde van de 

verschillende drugsmarkten. Het basisidee is dat de harddrugsscene (bv. heroïnedealers) de 

soft drugsscene (bv. cannabisgebruikers) zal „besmetten‟ als de twee gedwongen worden in 

één gemarginaliseerde subcultuur (Cohen, 1994, p. 3). 

De Commissie is van mening dat de strafbaarstelling niet overeenstemt met de nieuwe 

(alternatieve) samenleving waarin persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid primeren. 

Omdat drugsgebruik zich hoofdzakelijk in de privésfeer afspeelt kunnen inbreuken hierop 

nefaste gevolgen hebben voor de maatschappij. De moraal en het strafrecht moeten zoveel 

mogelijk gescheiden worden. De overheid mag enkel dwangmiddelen gebruiken wanneer de 

gezondheid of het leven van anderen in gevaar wordt gebracht. De Commissie oordeelt dat 

van zulk gevaar geen sprake is bij cannabisgebruik (Leuw, 1994, p.29; Van de Bunt, 2006, p. 

11). 

De bedoeling van de Commissie is om alle drugsgebruik buiten de strafrechtelijke sfeer te 

brengen. Omdat onmiddellijke afschaffing van het strafrecht inzake cannabis irrealistisch 

blijkt, adviseert men een stapsgewijze decriminalisering. Op korte termijn adviseert de 

Commissie om het gebruik van cannabis (inclusief het bezit van kleine hoeveelheden) buiten 

de strafrechtelijke sfeer te brengen, om de productie en distributie van cannabis over te 

brengen naar de overtredingsfeer en om het gebruik van andere drugs dan cannabis inclusief 
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het bezit van kleine hoeveelheden strafbaar te stellen als overtreding. De Commissie Hulsman 

focust dus vooral op decriminalisering (Cohen, 1994, p. 3; De Kort, 1995, p. 191).  

1.2.3.2 Commissie Baan 

 

De tweede Commissie wordt opgericht in 1968 onder het departement van Sociale zaken en 

Volksgezondheid. Het initiatief ontstaat na overleg tussen de ministers van Justitie, Sociale 

zaken en Volksgezondheid en de burgemeester van Amsterdam. De Commissie was 

oorspronkelijk samengesteld uit functionarissen van het ministerie van Justitie, het ministerie 

van Volksgezondheid, de gemeente Amsterdam, een geneeskundig inspecteur en een directeur 

van het gerechtelijk natuurwetenschappelijk laboratorium. De Commissie kent een moeilijke 

start en meer deskundigen vervoegen het team. Vooral door de komst van de geneeskundige 

hoofdinspecteur voor geestelijke volksgezondheidszorg, dr. P.A.H. Baan, kreeg de Commissie 

een nieuwe boost. De Commissie onderzoekt de oorzaken van toenemend gebruik, het 

tegengaan van onverantwoord gebruik en de juiste medisch-sociale behandeling van 

verslaafden. Het eindrapport: „Achtergronden en risico‟s van drugsgebruik‟ wordt in 1972 

gepresenteerd op het departement van Volksgezondheid. Het rapport formaliseert de filosofie 

en legt als het ware de fundering voor het hedendaags drugsbeleid (Baan, 1972, p. 1; De Kort, 

1994a, p. 19). 

Het rapport geeft een kort overzicht van de risico‟s en schadelijke gevolgen van drugsgebruik. 

Men maakt een onderscheid tussen individuele en maatschappelijke risico‟s. De risicofactor 

van cannabisgebruik is volgens de Commissie eerder laag. De Commissie stelt dat cannabis 

geen gewenning geeft, geen fysieke afhankelijkheid genereert en dat de fysiologische effecten 

van betrekkelijk onschuldige aard zijn. De risico‟s van cannabis worden gelijkgesteld aan die 

van alcohol en tabak (Cohen, 1994, p. 4). Het gebruik van cannabis met gering risico voor het 

individu of voor de samenleving kan alleen in de vrije tijd plaatsvinden (Baan, 1972, p. 48). 

Het rapport wijst op het gevaar van een maatschappelijk afwijzende houding tegenover de 

subcultuur waarin het gebruik veelvuldig voorkomt: “Een afwijzende houding van de 

maatschappij versterkt het onderlinge gevoel van samenhorigheid, maar ook het isolement ten 

opzichte van die maatschappij” (Baan, 1972, p. 25). Scherp afwijzen van de jongerencultuur 

zou ervoor kunnen zorgen dat individuen zich vastbijten in het gedrag dat door de 

samenleving als afwijkend wordt beschouwd. Afwijzing wordt het sterkst ervaren bij een 

vrijheidsstraf. Vervolging zou reële vermindering van mogelijkheden teweegbrengen en 

ervoor zorgen dat de jongere dieper betrokken is in de subcultuur met de daaraan verbonden 
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gevaren zoals zwaarder drugsgebruik, isolement, ander verboden deviant gedrag en 

uiteindelijk secundaire deviatie. 

Volgens het rapport leidt cannabisgebruik niet rechtstreeks tot ander drugsgebruik (Collins, 

1999, p. 92). Men veronderstelt dat er een verband is tussen regelmatig gebruik en gebruik 

van andere drugs. Dit is geen causaal verband, zoals de farmacologische variant onderschrijft, 

maar het gevolg van een interveniërende variabele: ”Het verband tussen hennepgebruik en 

het gebruik van andere drugs is niet direct, maar verloopt via de deelneming of involvatie in 

de drugsgebruikende subcultuur” (Baan, 1972, p. 47). 

De Commissie is van mening dat de reden waarom mensen gebruiken minstens even 

belangrijk is als farmacologische werking van de stof. Het rapport beklemtoont dat het 

drugsgebruik niet voortkomt uit een (laag) opleidingsniveau of een gebrek aan belangstelling 

in de maatschappij. Zo wijst onderzoek uit dat jongeren die regelmatig drugs gebruiken in 

jeugdhuizen, niet alleen meer lezen over drugs maar ook over kunst, politiek, wetenschap en 

filosofie (Cohen, 1994, p. 4). Uitermark en De Kort wijzen erop dat dit een belangrijke reden 

is waarom Nederland een alternatief drugsbeleid heeft ontwikkeld. Door het drugsgebruik niet 

te associëren met een marginale onderklasse die een bedreiging voor de staat kan vormen, 

ontstaat er een soort politiek rechtspluralisme. Hierdoor wordt de staat niet in een repressieve 

richting geduwd zoals in de Verenigde Staten of Zweden, waar de overheid repressief optreedt 

tegenover deviante groepen (Uitermark, 2004, pp. 511- 515 ; De Kort, 1994a, p. 18). 

Naar aanleiding van de gerezen vragen stelt de Commissie voor om een gevarenschaal te 

ontwikkelen. Het risico dat een stof voor het individu en voor de samenleving kan opleveren 

wordt als uitgangspunt genomen voor het beleid. De gevarenschaal baseert zich niet enkel op 

de farmacologische eigenschappen van de stof. Ook de dosis, de gebruikersgroep, de 

omstandigheden, de eventuele regulatie van productie en aanbod en de evaluatiemogelijkheid 

komen aan bod (De Kort, 1995, p. 195; Leuw, 1994, p. 32). 

Op basis van de factoren kan worden geschat welk risico het gebruik van een bepaalde stof 

oplevert. Het risico kan dan aanvaardbaar of onaanvaardbaar worden geacht, waarbij de 

laatste overheidsbemoeienis rechtvaardigt. Met betrekking tot cannabisproducten oordeelt de 

Commissie dat het risico aanvaardbaar is en strafrechtelijke vervolging niet wenselijk 

(Reinarman, 2000, pp. 102-108). De werkgroep is van oordeel dat geïntegreerd gebruik van 

drugs mogelijk is en schade beperkend werkt. 
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De Commissie concludeert dus dat een beleidsheroriëntering wenselijk is en formuleert drie 

aanbevelingen. (1) Het eerste voorstel is decriminalisering van het gebruik, het bezit voor 

persoonlijk gebruik en van de kleinhandel in cannabis. De groothandel blijft een misdrijf. (2) 

Vervolgens stelt de Commissie voor om de handel in cannabis als overtreding of misdrijf te 

boekstaven. Het gebruik of bezit voor persoonlijk gebruik dient echter niet te worden 

vervolgd. (3) Ten slotte stelt het rapport een legaal cannabisaanbod en een 

vergunningssysteem voor. De werkgroep maakt geen keuze, maar pleit voor een proefperiode 

van twee jaar waarin men kon experimenteren met de voorstellen (Baan, 1972, pp. 55-58). 

1.2.4 De politieke invalshoek: de verschillende standpunten 

 

De snel veranderende maatschappij met het groeiend drugsgebruik, de afwachtende houding 

van de autoriteiten en het gebrek aan beleidsvisie leidt tot een intens cannabisdebat op politiek 

niveau. De opeenvolging van drie regeringen gedurende de periode 1967 – 1976, waarin de 

traditionele partijen terrein verliezen ten voordele van de progressieve partijen, maakt een 

nieuwe visie op het drugsprobleem mogelijk. Eind de jaren zestig zien talrijke Commissies 

het licht om wetenschappelijke standpunten te formuleren ter ondersteuning van het beleid. 

Op het moment van de verschijning van de rapporten waren er al standpunten ingenomen 

door de verschillende departementen (De Kort, 1995, p. 201). 

De verschillende ingenomen standpunten door de relevante ministeries (Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, Justitie en Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk) zouden uiteindelijk 

leiden tot het afwijkend Nederlands model (Blom, 2008, p. 43). De kernvraag van het debat 

is of de positie van cannabis in de Opiumwet gewijzigd moet worden. Zal men voor een 

repressieve aanpak van het drugsgebruik kiezen of opteert men voor een pragmatische 

oplossing? Aanvankelijk concentreert de discussie zich op twee vragen: 'Is cannabis 

schadelijk voor het individu en de maatschappij?' en 'Is de ‟stepping stone‟-theorie correct?' 

(De Kort, 1994b, pp. 417-427).  

Dit hoofdstuk geeft verder een overzicht van de respectievelijke standpunten van de 

verschillende ministeries en eindigt met het interdepartementale standpunt. 

1.2.4.1 Standpunt ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

 

Het standpunt van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid is veranderd 

gedurende de opeenvolging van kabinetten (De Jong, Biesheuvel en Den Uyl). Tot de jaren 

zeventig is men overtuigd van de repressieve aanpak. Na de publicatie van de 



- 24 - 

 

Commissierapporten en de aanstelling van een progressieve minister pleit men voor 

legalisering. 

Uitermark beschrijft dat R.J.H. Kruisinga, politiek verantwoordelijke voor het drugsbeleid tot 

1971, vasthoudt dat cannabis terecht onder de Opiumwet staat. Volgens Kruisinga is cannabis 

een gevaarlijk middel en zou de farmacologische variant van „stepping-stone‟-theorie 

kloppen. Decriminalisatie van cannabis was geen optie, want dit zou grote 

gezondheidsproblemen opleveren (Uitermark, 2004, p. 514). 

Drie argumenten worden binnen het departement aangehaald voor het behoud van de 

repressieve aanpak. Het eerste argument luidt dat gebruik leidt tot het a-motivatiesyndroom. 

Gebruik veroorzaakt een apathische, slome houding waarbij de motivatie om te werken of te 

studeren verdwijnt en men wegzinkt in isolement. Het gedrag van de cannabis rokende hippie 

wordt als bewijs gezien van deze hypothese. Over de lichamelijke risico‟s is er discussie 

binnen het departement omdat verschillende studies elkaar tegenspreken. Het tweede 

argument voor het behoud van strafrechtelijke vervolging was het geloof in de 

farmacologische variant van de „stepping stone‟-theorie. Men ziet een duidelijk direct causaal 

verband tussen het gebruik van soft- en harddrugs. Het laatste argument is de ratificatie van 

het enkelvoudig verdrag van 1961. Het verdrag laat volgens het departement geen andere 

mogelijkheid open dan een strafrechtelijke vervolging bij een overtreding van de Opiumwet 

(De Kort, 1994a, p. 19). 

Het geloof in de strafrechtelijke aanpak van drugsgebruikers blijft niet duren. De 

opeenvolging van kabinetten en ministers schept mogelijkheden voor nieuwe standpunten. 

Onder het bewind van minister Stuyt in 1971 is men terughoudend en het departement 

weerhield zich in afwachting op het advies van de Commissies die waren ingesteld. 

In 1973 kiest het departement van minister Vorrink voor een duidelijke koerswijziging. 

Minister Vorrink, de moeder van Koos Zwart, hangt een andere visie op het drugsprobleem 

aan. Nadat de Commissie Baan de schadelijkheid van cannabis nuanceerde en de 

farmacologische variant van de „stepping stone‟-theorie verwerpt, dringt Vorrink aan op de 

meest vergaande vorm van legalisering. Het beleid van voorgaande ministers noemt ze 

foutief, onwetenschappelijk en gevaarlijk. Wanneer duidelijk wordt dat legalisering o.a. door 

het enkelvoudig verdrag moeilijkheden zou meebrengen, opteert de minister voor legalisering 

op termijn (Boekhout van Solinge, 2004, p. 123; Van Es, 1997, p. 20; Leuw, 1994, p. 35). 
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1.2.4.2 Standpunt ministerie van Justitie 

 

Het ministerie van Justitie slaat definitief een nieuwe weg in; een keuze die constant blijft 

gedurende de daaropvolgende regeringen. Uitermark beschrijft dat dit standpunt aanleunt bij 

wat later het interdepartementale standpunt zou worden: een pleidooi voor decriminalisatie 

van cannabisgebruik (Uitermark, 2004, p. 514). Het departement wordt rechtstreeks 

geconfronteerd met de kritiek op het repressieve beleid en neemt daardoor al snel een 

pragmatisch standpunt in. Meer dan een louter juridisch probleem, wordt drugsgebruik gezien 

als een sociaal- en gezondheidsprobleem. 

Volksgezondheid kan eind de jaren '60 geen eenduidig antwoord bieden op de vragen over het 

risico van cannabis en over de „stepping stone‟- theorie, waardoor er wordt getwijfeld over de 

positie van cannabis in de Opiumwet. Voor Justitie zijn verslaafden patiënten die medische en 

maatschappelijke hulp verdienen. Het strafrecht moet fungeren als een 'ultimum remedium' 

(De Kort, 1995, p. 209). 

Andere factoren beïnvloeden mee het standpunt. Volgens Blom zorgt het snel groeiende aantal 

processen- verbaal voor het bezit van kleine hoeveelheden softdrugs ervoor dat men bij 

Justitie begint te twijfelen over de haalbaarheid van de Opiumwet (Blom, 2008, p. 44). Dit 

wordt versterkt door prevalentiestudies die wijzen op toenemend gebruik. Het 

prevalentieonderzoek van Buikhuisen bewijst dat in 1969 zo‟n 11% van de scholieren in 

Nederland drugs gebruikte en in 1971 was dit percentage ruim 20% (De Kort, 1994a, p. 6). 

De gevoelens van onmacht nemen nog toe wanneer men de preventieve werking van de 

Opiumwet in twijfel trekt. De wet had haar afschrikwekkend karakter verloren en zou zelfs 

een aantrekkingskracht op jongeren uitoefenen (De Kort, 1995, p. 212). 

Op het departement besluit men dat het terugbrengen van het bezit van cannabis van een 

misdrijf tot een overtreding een goede zaak zou zijn. Vijf argumenten worden aangehaald: de 

stigmatisering van de gebruiker vermindert, de gebruiker heeft geen strafblad meer voor het 

roken van cannabis, het sepotbeleid wordt eenvoudiger, de minister kan beter aanwijzingen 

geven betreffende opsporing en vervolging en het Enkelvoudig Verdrag is gerespecteerd (De 

Kort, 1995, p. 212). 

1.2.4.3 Standpunt ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 

 

Het standpunt van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) is 

het meest hervormingsgezind en streeft vanaf het begin naar legalisering (Boekhout van 
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Solinge, 2004, p. 3). Het departement zorgt voor een verbreding van de context: naast de 

medische en de repressieve benadering wordt nu een sociaal- culturele benadering ingebracht. 

Het departement heeft uitsluitend oog voor de omgeving waardoor vragen over de 

schadelijkheid van cannabis en de „stepping stone‟-theorie niet worden beantwoord (De Kort, 

1995, p. 220). Het departement is betrokken bij het drugsdebat omdat drugsgebruik en 

verkoop in jongerencentra steeds vaker voorkomt (De Kort, 1994a, pp. 417-427). Een 

repressief beleid wordt niet wenselijk geacht, daar het gebruik zich zou verplaatsen naar 

minder controleerbare plaatsen. 

Men beschouwt het drugsprobleem als een symptoom van de adolescentieperiode. Naast een 

ambivalente houding tegenover arbeid, het afzetten tegen het ouderlijk milieu en autoriteiten 

en de behoefte om te experimenteren met een eigen levenswijze, ziet men het drugsprobleem 

als een typisch puberteitsverschijnsel (De Kort, 1994a, pp. 417-427). 

Op het departement houdt men vast aan de labellingtheorie, die veroordeling tot delinquent of 

patiënt als nefast beschouwd. Het gevolg voor de gelabelde jongere is immers dubbel: 

enerzijds belast de gerechtelijke uitspraak de jongere met negatieve kenmerken waardoor zijn 

toekomstkansen sterk worden aangetast. Sociaal isolement dreigt in dit geval voor de jongere. 

Anderzijds is het mogelijk dat het zelfbeeld van de jongere sterk negatief wordt beïnvloed. Dit 

kan leiden tot secundaire deviantie en een deviante carrière (Pauwels, 2010, p. 235).  

1.2.4.4 Interdepartementaal standpunt 

 

Een wetswijziging komt er pas nadat men op de verschillende departementen tot een 

gezamenlijk standpunt komt. De Commissie Baan stelt voor om een stuurgroep op te richten. 

De regering volgde en in 1971 werd de interdepartementale stuurgroep drugsbeleid 

opgericht. Deze stuurgroep zou zich uitspreken over de positie van cannabis in de Opiumwet. 

Het overleg wordt beheerst door de vraag of cannabis gelegaliseerd zou moeten worden. 

De stuurgroep is ervan overtuigd dat drugs in de eerste plaats een zaak zijn van publieke 

gezondheid en welvaart, waarbij wetten en strafrechtelijke vervolging zoveel mogelijk 

gelimiteerd moet worden (Leuw, 1994, p. 34). Legalisering zou de beste oplossing zijn maar 

dit standpunt is (nog) niet aanvaardbaar. Buitenlandse Zaken wijst op het gevaar van 

drugstoerisme uit het buitenland. Justitie stelt dat legalisering aanleiding zou geven tot 

ernstige buitenlandse kritiek waardoor Nederland in een geïsoleerde positie zou belanden. 

Daarnaast is legalisering in tegenspraak met het Enkelvoudig Verdrag en zijn de 
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departementsplannen voor legalisering niet voldoende uitgewerkt. Kortom, de tijd en 

argumentatie zijn niet rijp voor legalisering. 

Het overleg stelt in een regeringsnota voor om het cannabisgebruik en -bezit voor eigen 

gebruik, terug te brengen van een misdrijf tot een overtreding. Legalisering van softdrugs 

wordt het uiteindelijke doel maar dat is pas mogelijk na internationaal overleg. In navolging 

van de Commissie Baan is de beleidsdoelstelling:”Het leveren van een bijdrage aan de 

preventie van het gebruik van drugs als onderdeel van de totale welzijnszorg” (Baan, 1972, p. 

51). De regeringsnota zou na het parlementair overleg leiden tot een wijzing van de 

Opiumwet in 1976 waarin men een onderscheid maakt tussen drugs met een onaanvaardbaar 

risico enerzijds en de hennepproducten anderzijds (Wouters & Korf, 2009, p. 629). 

1.3 Het cannabisbeleid vanaf de wijziging van de Opiumwet (1976-1980) 

 

1.3.1 De gewijzigde Opiumwet van 1976 

 

1.3.1.1 Wijziging van de wet: theoretisch 

 

In 1976 wordt de Opiumwet fundamenteel aangepast. Het beleid wordt na een hevige 

parlementaire discussie in wetgeving gegoten. In het Parlement gaan pas voldoende 

Kamerleden akkoord nadat de mildere houding tegenover hasj en cannabis gecompenseerd 

wordt door de straf voor handel in harddrugs te verzwaren (Van Es, 1997, p. 28). Jansen 

omschrijft de wijziging als een poging om softdrugs te integreren in de maatschappij zonder 

al te veel brokken te maken (Jansen, 1989, p. 27). Naar aanleiding van de Commissie Baan 

wordt het risico van een drug als uitgangspunt voor het beleid genomen. De wet 

differentieert op basis van het risico dat een drug vormt voor de gezondheid van het individu 

en voor de maatschappij (Reinarman, 2000, pp. 102-108). Door de wijziging wil men de 

handel en de gebruikersgroepen scheiden, zodat hennepgebruikers minder kans lopen om in 

aanraking te komen met handelaren in middelen met een onaanvaardbaar risico (Blom, 2008, 

p. 168). De nieuwe Opiumwet houdt dus concreet in dat het bezit, de productie en kleinhandel 

van kleine hoeveelheden cannabis voor eigen gebruik wordt gedecriminaliseerd, terwijl de 

handel en productie van drugs met onaanvaardbare risico‟s net zwaarder worden bestraft. 

Het onderscheid heeft geleid tot een tweeledige lijst in de Opiumwet met daarbij horende 

differentiatie in de strafbaarstelling, die verband hield met de risicogedachte. Lijst één bevat 

de drugs met een onaanvaardbaar risico voor de gezondheid, de harddrugs zoals heroïne, 
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cocaïne, LSD en amfetaminen. Lijst twee werd gecreëerd voor cannabisproducten (Collins, 

1999, p. 83). 

De Opiumwet legt het verbod voor de middelen van lijst 1 en lijst 2 vast. Volgens de wet is 

het verboden een middel: “ (...) binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen; 

te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te 

vervoeren; aanwezig te hebben; te vervaardigen” (Blom, 2008, p. 126). 

Het gebruik wil de wetgever afzonderlijk regelen door de gebruiker een bijzondere 

strafrechtelijke positie te geven. Het bezit en de kleinhandel in softdrugs blijft strafbaar, 

echter onder de 30 gram is het geen misdrijf meer maar een overtreding. De wetgever heeft de 

gedoogde hoeveelheid op 30 gram gebracht omdat deze norm een hoeveelheid zou zijn die 

gedurende twee weken volstaat voor gebruikers en hun vrienden. De Kamerleden beseffen dat 

het risico bestaat dat er zich een meer professionelere handel zou gaan ontwikkelen (Leuw, 

1994, p. 36). Na de wijziging kunnen deze feiten gering bestraft worden met maximaal 1 

maand hechtenis of 4538 euro boete (Van Laar, Ooyen-Houben & Monshouwer, 2009, p. 

113). Ook het in bezit hebben van drugs met een onaanvaardbaar risico wordt minder zwaar 

bestraft. Deze bijzondere positie wordt gecreëerd om zoveel mogelijk te voorkomen dat 

strafrechtelijk ingrijpen de gebruiker meer schade berokkenen dan het gebruik zelf. 

Het bezit, de productie en de handel van cannabishoeveelheden tot 30 gram blijft strafbaar, 

maar wordt niet strafrechtelijk vervolgd. Dit noemt men decriminalisering de facto. Binnen 

deze context situeert zich het gedogen van het bezit en de kleinhandel in cannabis (Ossebaard 

& Van de Wijngaart, 1998, p. 264). Uitermark en Cohen wijzen erop dat decriminalisering de 

manier is waarop de maatschappij zijn verantwoordelijkheid neemt voor sociale problemen 

die door cultureel deviante groepen ondervonden worden (Uitermark & Cohen, 2005, p. 4). 

1.3.1.2 Wijziging van de wet: praktisch 

 

De Opiumwet geeft een idee van het vervolgingsbeleid voor drugsbeleid, maar reflecteert de 

situatie in de praktijk niet (Silvis, 1994, p. 46). Het OM is verantwoordelijk voor de 

opsporing en vervolging van strafbare drugsfeiten en heeft ook een preventieopdracht. Het 

opsporings- en vervolgingsbeleid wordt gestuurd door beleidsregels die het college van 

procureurs-generaal uitvaardigt. Hierin is er sprake van een „gedoogbeleid‟ en een 

„opsporingsprioriteit‟. 

1.3.1.2.1 Gedoogbeleid 
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In het strafrecht betekent gedogen niet strafrechtelijk vervolgen van wetsovertredingen 

(Huisman & Joubert, 1996, p. 12). Gedogen komt in de praktijk in twee hoofdvormen voor. 

De eerste vorm is wanneer bij een geconstateerde overtreding niet handhavend wordt 

opgetreden. Deze vorm kwam officieus voor in de praktijk tot eind de jaren '60. Bij de andere 

vorm geeft men aan dat voor een bepaalde overtreding plaatsvindt men niet handhavend zal 

optreden. Vanaf de wijziging van de Opiumwet neemt het gedogen deze tweede vorm aan en 

wordt aangegeven dat het gebruik en de kleinhandel niet vervolgd zullen worden (Korf, 2008, 

pp. 137-154). De kern van een gedoogbeleid ligt dus in de afweging van belangen. Prioriteiten 

worden gesteld voor opsporing en vervolging op basis van het algemeen belang (Ossebaard & 

Van de Wijngaart, 1998, p. 264). Dit principe noemt men het opportuniteitsbeginsel (Fijnaut 

& De Ruyver, 2008, p. 68; Silvis, 1994, p. 44). Op basis van het opportuniteitsbeginsel zal het 

belang van handhaving van de Opiumwet wijken voor het belang van volksgezondheid (en 

later voor de handhaving van de openbare orde). Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd 

om gebruikers niet te vervolgen (De Bruin, Dijkstra & Breeksema, 2008, p. 16). Het gaat 

feitelijk om een positieve beslissing niet op te sporen en te vervolgen. Wanneer wordt 

gedogen op basis van een belangenafweging zoals van toepassing voor het beleid, is meestal 

sprake van expliciet gedogen, al dan niet onder het stellen van voorwaarden. 

 

1.3.1.2.2 Opsporingsprioriteit 

 

De opsporingsprioriteit werd vastgelegd in de richtlijn van 1976. De strafbare feiten van 

middelen van lijst 1, anders dan het bezit voor eigen gebruik, krijgen de hoogste prioriteit. 

Vervolgens worden de strafbare feiten van de middelen van lijst 2, anders dan gebruik en 

bezit, opgelijst. De strafbare feiten voor het bezit voor eigen gebruik van alle 

Opiumwetmiddelen krijgen de laagste prioriteit (Blom, 2008, p. 169; Maalsté, Van den Brink, 

Brouwer & Schilder, 2010, p. 5). Het verlenen van een lage opsporingsprioriteit aan het bezit 

van drugs (en later cannabisteelt) voor persoonlijk gebruik komt door de beoordeling van de 

relatieve (lage) ernst van de Opiumdelicten tegenover de inzet van middelen van de overheid 

(Fijnaut & De Ruyver, 2008, p. 69). De bovenstaande groepen zijn onderverdeeld in prioriteit 

naar dadercategorie. De hoogste prioriteit geldt voor de handelaar, vervolgens de koerier, 

daarna de kleinhandelaar en ten slotte de gebruiker. Hiermee wordt voorkomen dat 

strafrechtelijk ingrijpen drugsgebruikers meer schade veroorzaakt dan het eigenlijke gebruik 

(Blom, 2008, p. 169). 

1.3.2 Uitgangspunten van het cannabisbeleid anno 1976 
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1.3.2.1 Geen criminalisering en stigmatisering 

 

 Sinds het ontstaan van het drugsbeleid is het de bedoeling om gezondheidsrisico‟s van 

drugsgebruik te beperken. De beschikbaarheid van drugs in een samenleving wordt als een 

realiteit beschouwd en daarom richt het beleid zich op schadebeperking (Borst-Eilers, 1996, p. 

4). Men probeert de risico‟s met medische en sociale middelen te beperken i.p.v. met 

strafrechtelijke. Volgend citaat van Van Vliet kenmerkt de Nederlandse benadering: “The 

Dutch always bear in mind that the drug abuse problem is basically and principally a matter 

of health and of social well being” (Van Vliet, 1990, p. 465). 

Het beleid wordt gekenmerkt door een pragmatische aanpak waarin drugsgebruik niet 

gecriminaliseerd wordt. Het bezit van een gebruikershoeveelheid softdrugs wordt 

gedecriminaliseerd, daarmee onderstreept de wetgever dat de strafrechtelijke aanpak van het 

gebruik niet mag leiden tot stigmatisering en sociale marginalisering (Struyvenberg, Van den 

Brink & Goppel, 1996, p. 28). 

Indien er toch een proces-verbaal wordt opgesteld kan dit sociale en strafrechtelijke gevolgen 

hebben voor de gebruiker. De sociale gevolgen kunnen velerlei zijn, voorbeeld ontslaan 

worden of geen nieuw werk vinden, geen toelating krijgen voor een opleiding, verbroken 

relaties, aanhouding door justitie, niet toegelaten worden voor of het moeilijk vinden van een 

huisvestiging en toegang geweigerd worden bij het reizen naar andere landen (Van hetLoo, 

Horens, Van‟t Hof & Kahanl, 2003, pp. 50-61). Strafrechtelijke gevolgen bestaan uit 

arrestatie, proces verbaal, strafblad, boete, alternatieve straf, inbeslagname rijbewijs, re-

integratie en een gevangenisstraf (Kilmer, 2002, p. 119). 

Het criminaliseren van cannabis kan de gebruiker ertoe leiden dat hij zich afkeert van de 

maatschappij, een deviante identiteit aanneemt en verder in de deviante subcultuur betrokken 

wordt. Het „ondergronds‟ gaan van de gebruiker maakt het tevens moeilijker om maatregelen 

te nemen ten goede van de volksgezondheid (Garretsen, 2010, p. 488). Volksgezondheid 

primeert daarom boven strafrechtelijke handhaving van de Opiumwet. Dit maakt een beleid 

mogelijk waarin 'harm reduction' een centrale plaats inneemt (Struyvenberg et al., 1996, p. 28; 

Croes & Gageldon, 2009, p. 153). 'Harm reduction' wordt omschreven als het beperken van de 

schade en het verminderen van de risico‟s bij drugsgebruik. Het dient niet alleen de 

drugsgebruikers, maar ook de hele samenleving. 'Harm reduction' bevindt zich in de grijze 

zone tussen preventie en behandeling (Croes & Gageldonk, 2009, p. 155). Sommige critici 
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stellen dat het gebruik zal stijgen door een versoepeling van de strafrechtelijke sanctie (Hall, 

2000, p. 1691). 

1.3.2.2 Scheiding der markten 

 

Het principe van scheiding der markten wordt pas rond 1975 aangehaald in het parlementair 

debat, naar aanleiding van het opkomende heroïnegebruik. Het hoofddoel is om de gebruiker 

te behoeden voor marginalisering en criminalisering. Men tracht cannabisgebruik te 

normaliseren en te integreren in de samenleving. Scheiding der markten is een onderdeel van 

het integratieproces en is aanvankelijk geen doel op zich (De Kort, 1995, p. 258; Van Es, 

1997, p. 29). 

Door het scheiden van de markten van soft- en harddrugs en het gedogen van de kleinhandel 

in softdrugs wordt een splitsing van de consumentenmarkten beoogd (De Bruin et al., 2008, p. 

51). Hiermee wil men een sociale drempel opwerpen voor de overgang van soft- naar 

harddrugs. Cannabisgebruikers worden niet langer alleen afhankelijk van de illegale zwarte 

markt waar een grote variatie aan drugs circuleren (Korf & Wouters, 2009, p. 631). 

Deze redenering meent dat een eventuele overgang van het gebruik van cannabis op drugs met 

onaanvaardbare risico‟s veeleer sociale dan fysiologische oorzaken heeft. Indien 

jongvolwassenen en andere gebruikers willen experimenteren met cannabis kan dat beter in 

een setting zonder betrokken te raken bij harddrugs gebruik en/of de criminele drugsscene 

(Van Vliet, 1990, p. 462). 

De „stepping stone‟-theorie die onder omstandigheden zou kunnen werken als 'selffulfilling 

prophecy' wordt door de scheiding van de markten ondergraven. Door het gebruik van soft- en 

harddrugs beleidsmatig over één kam te scheren zou de „stepping stone‟-theorie kunnen 

werken als 'selffulfilling prophecy'. De markten niet scheiden kan juist in de hand werken dat 

cannabisrokers met harddrugs in contact komen (VWS, 1995, p.5). 

Het risico om over te schakelen op harddrugs wordt preventief beperkt (Garretsen, 2003, p. 

2). Men gaat er vanuit dat gebruikers verkiezen cannabis te kopen in een, tot op zeker mate 

gecontroleerd, verkooppunt. Ze verkiezen bv. een coffeeshop boven de totaal 

ongecontroleerde zwarte markt (Garretsen, 2010, p. 487). Het Nederlands coffeeshopbeleid 

zal in het teken van 'harm reduction' staan. 
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De scheiding der markten wordt in de Opiumwet geconcretiseerd door een hardere aanpak 

van de harddrugshandel te combineren met een mildere benadering van het gebruik in 

softdrugs (Struyvenberg et al., 1996, p. 28; Van der Stel et al., 2009, p. 50). Hoewel het beleid 

en de hieruit vloeiende richtlijn ongetwijfeld een preventieve werking hebben gehad, is de 

scheiding niet enkel toe te schrijven aan het beleid. In de jaren zeventig proberen een aantal 

coffeeshophouders reeds op eigen initiatief harddrugs buiten te houden. Jansen wijst erop dat 

idealisme een rol zal gespeeld hebben, maar dat vooral de winstgevendheid in de 

softdrugshandel de belangrijke factor was (Jansen, 1989, p. 45). 

1.4 Besluit 

 

De vernieuwing in het drugsbeleid in de jaren '70 is eerder het gevolg van de omzetting van 

bestaande praktijken in wetgeving, dan wel een weloverwogen radicale wijziging in het 

beleid. Op het eind van de jaren zestig is het cannabisgebruik sterk gestegen. De 

jongerencentra en de jongerensubcultuur spelen hierin een centrale rol. Het gebruik is 

ideologisch gekleurd als symbolisch, subversief verzet tegen de traditionele maatschappij. 

Aanvankelijk reageert de overheid repressief, maar dit beleid komt onder toenemende kritiek 

door de groeiende berg van processen-verbaal. Op basis van het opportuniteitsprincipe wordt 

het bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik officieus gedoogd in de grote steden. Er was 

dus al sprake van een gedoogbeleid lang voor er een wijziging van de Opiumwet was. 

Het gedogen van cannabisgebruik wordt gesteund op de verschillende departementen en 

aangehaald in de wetenschappelijke Commissies. De Commissie Hulsman en Baan maakten 

een genuanceerde analyse van het drugsprobleem. In de rapporten wordt het risico van 

cannabis gering geschat, wordt de farmacologische variant van de „stepping stone‟-theorie 

verworpen en staat de labelingtheorie centraal. Vanuit de labelingtheorie oordeelt men dat een 

sterk afwijzende houding van de maatschappij op het gebruik van cannabis een deviante 

identiteit kon bewerkstelligen. De Commissies onderschrijven dat een drugsgebruiker niet uit 

zichzelf deviant is maar de maatschappij het label opgedrukt. Door het cannabisgebruik niet 

strafrechtelijk te vervolgen zou de gebruiker niet gestigmatiseerd en gemarginaliseerd 

worden. De rapporten zijn een theoretisch fundament van geformuleerde standpunten op de 

verschillende departementen. 

Reeds voor de Commissies hun rapporten publiceerden, werden er (wisselende) standpunten 

geformuleerd op de bevoegde departementen. Het departement van Volksgezondheid legt de 
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langste weg af, van repressie tot legalisering. Het CRM pleit vanaf het begin voor legalisering 

en voor Justitie blijkt decriminalisatie van cannabisgebruik de beste optie. Op het 

interdepartementaal overleg wordt legalisering als einddoel vastgelegd, maar door de 

praktische problemen i.v.m. het Enkelvoudig Verdrag, de buitenlandse kritiek en de vrees voor 

toestroom van drugstoeristen is dit praktisch onmogelijk. Men opteert ervoor om het 

persoonlijk gebruik van cannabis van een misdrijf tot een overtreding terug te brengen. De 

wijziging van de Opiumwet is een feit. 

De Opiumwet maakt vanuit volksgezondheidsbelang een tweeledige lijst op, waarin het 

onderscheid gemaakt wordt tussen drugs met een onaanvaardbaar risico en hennepproducten. 

De wet gaat uit van het risico die de drug vormt voor individu en maatschappij. Er wordt een 

bijzondere positie gecreëerd voor de gebruiker door een kleine hoeveelheid cannabis de facto 

te decriminaliseren. Hieruit ontspringt een gedoogbeleid waarbij de vervolging van cannabis 

een lage opsporingsprioriteit krijgt en het ontstaan van de coffeeshop mogelijk wordt. 

Het beleid is erop gericht dat de cannabisgebruikers sociaal geïntegreerd blijven en wil 

voorkomen dat ze zouden overstappen op harddrugs. Drugsgebruik wordt als een realiteit 

aanschouwd en vanuit deze visie is het beter de schade te beperken. Gebruikers moeten buiten 

het strafrecht blijven door decriminalisatie van persoonlijk gebruik. Tevens moet voorkomen 

worden dat cannabisgebruikers in aanraking komen met criminaliteit en harddrugs. Door het 

scheiding van de markten van soft- en harddrugs wordt dit althans in theorie bekomen. 
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Hoofdstuk 2: Het Nederlandse cannabisbeleid van 1980 – 2011 

 

2.1 Inleiding 

 

Na een periode van grondige herziening van het cannabisbeleid, geschetst in voorgaand 

hoofdstuk, valt begin jaren „80 het cannabisdebat stil. Verschillende neveneffecten van het 

„tolerant‟ beleid zorgen er echter voor dat de rust snel doorbroken wordt en brengen de 

cannabisproblematiek terug hoog op de politieke agenda.  

In dit hoofdstuk bespreekt men de ontwikkelingen van het cannabisbeleid vanaf de jaren „80 

tot vandaag aan de hand van een analyse van beleidsdocumenten en wetenschappelijke 

literatuur. Bedoeling is de belangrijkste ontwikkelingen te beschrijven met het oog op het 

debat dat verder in hoofdstuk 4 zal worden gevoerd. Een gedetailleerde opsomming van alle 

beleidshervormingen en -richtlijnen valt door de omvang van deze materie buiten het opzet 

van deze scriptie. Naast een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die zich in de jaren 

‟80 en „90 voordoen, bespreekt men het huidig beleid en bekijkt men de toekomstplannen van 

het Nederlandse cannabisbeleid. In wat volgt wordt het fenomeen van de coffeeshop 

overwegend buiten beschouwing gelaten en later in een afzonderlijk hoofdstuk uitvoerig 

besproken. 

 

2.2 Het cannabisbeleid in de jaren tachtig 

 

2.2.1 Drugsnota: drugsbeleid in beweging 

 

Begin jaren tachtig verdwijnt het cannabisdebat nagenoeg geheel van het toneel. De 

wetswijziging van 1976 waarin men besloot om het bezit en gebruik van kleine hoeveelheden 

cannabis tot 30 gram te dogen, was hiervan de oorzaak. Kort na de wetswijziging worden 

huisdealers in jongerencentra getolereerd, wat voor de overheid de oplossing was voor de 

cannabisproblematiek. Door cannabisgebruik toe te laten in jongerencentra was de 

normalisering en culturele integratie van cannabis gerealiseerd. Het gebruik was in 

belangrijke mate ingeburgerd en leidde nauwelijks tot grote maatschappelijke controverse of 

volksgezondheidsproblemen. Op politiek niveau komen hasj en marihuana in de jaren tachtig 

in parlementaire debatten dan ook nauwelijks op de agenda. Ook in medialandschap en vanuit 

wetenschappelijke hoek is de belangstelling voor cannabis zoek, dit in schril contrast met de 

jaren ‟60 en ‟70, waar cannabisgebruik een hot topic was (De Kort, 1994, p. 253).  
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Terwijl de cannabisproblematiek uit de schijnwerpers verdwijnt, komt de 

harddrugsproblematiek op het voorplan door de commotie, veroorzaakt door de opkomst van 

heroïne. In feite verlegt de aandacht zich van soft- naar harddrugs, aanvankelijk vooral naar 

heroïne, en kort daarop ook naar cocaïne, waarvan het gebruik angstwekkend toeneemt. Eind 

jaren „80 doet ook het gebruik van amfetaminen zijn intrede in het drugsdebat. Het 

cannabisdebat wordt vanaf dan vervangen door een debat over harddrugs. Ook hier blijkt al 

snel dat de politieke standpunten over de juiste aanpak van het drugsbeleid ver uit elkaar 

liggen. 

 

Om de evolutie van het cannabisbeleid te begrijpen moet men vanaf het midden van de jaren 

tachtig de beleidsmaatregelen kaderen binnen een ruimer perspectief, namelijk het soft- en 

harddrugs debat. In 1985 verschijnt de nota „drugsbeleid in beweging‟ waarin wordt gesteld 

dat het beleid zich moet richten op normalisering en culturele integratie van drugsproblemen 

(Reitsma, 1989, p. 63). Hoewel deze nota hoofdzakelijk gericht is op harddrugs wordt 

normalisering van cannabis een beleidsuitgangspunt. Op internationaal niveau zien we echter 

een andere evolutie en worden de pogingen om cannabis te legaliseringen gestaakt. Wanneer 

in 1974 het kabinet Den Uyl in een nota de legalisering van cannabis als doel had gesteld, 

ging men ervan uit dat ook andere landen deze richting zouden inslaan. Het tegendeel blijkt, 

waardoor vanaf 1985 Nederland haar pogingen staakt om internationaal erkenning te krijgen 

voor haar standpunten over de legalisering van softdrugs. Er blijkt duidelijk geen 

internationale steun voor de visie van Nederland waardoor het zich vanaf dan richt op het 

eigen binnenlands beleid. 

 

2.2.2 Groothandel in cannabis: een vergeten prioriteit 

 

Vanuit het beleid wordt de handel en het gebruik van softdrugs gedoogd, maar de aanvoer 

naar huisdealers en coffeeshops blijft illegaal, wat terecht door Ossebaard & Van de 

Wijngaart als dubbelzinnig wordt bestempeld. De verkoop van cannabis wordt aan de 

voordeur semi legaal terwijl de cannabisinkoop aan de achterdeur illegaal blijft. Deze 

tegenstelling wordt versterkt door het feit dat coffeeshops de huisdealers in aantal gaan 

domineren (Ossebaard & Van de Wijngaart, 1997, p. 264). De illegaliteit van de achterdeur 

laat de mogelijkheid open voor criminele handelaars om grote winsten te boeken in de 

cannabishandel. Aanvankelijk betreft het avonturiers die op weinig georganiseerde wijze zich 

in de cannabishandel mengen. Vanaf de jaren zeventig en tachtig betreden ook criminele 
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handelaars deze bijzonder lucratieve markt en groeien ze al snel uit tot grote internationale 

hasjbaronnen die tot begin jaren ‟90 de markt zullen domineren (Decorte & Boekhout van 

Solinge, 2006, p. 148). Zo komt het dat de softdrugs markt, aanvankelijk bevolkt door 

welzijnswerkers en hippies evolueert naar een zakelijke markt waarin winst, competitie en 

geweld een centrale rol gaan spelen (Klerks, 2000, p. 91). 

Sinds de wetswijziging van 1976 is de aandacht van het opsporingsapparaat volledig gericht 

op de handel in harddrugs, daar waar cannabis een steeds lagere opsporingsprioriteit krijgt. In 

theorie moet cannabishandel boven de 30 gram actief opgespoord en vervolgd worden maar in 

de praktijk is de belangstelling van de politie gering. Een onderzoek wordt enkel opgestart 

wanneer er, vaak op toevalsbasis, bijzonder grote hoeveelheden worden ontdekt waarbij 

bovendien zelden verdachten worden aangehouden. De aandacht van politie en justitie 

centraliseert zich rond de groeiende problematiek van invoer en groothandel van heroïne en 

andere harddrugs. Dit beleid heeft een onmiskenbare invloed op de cannabishandel; de lage 

opsporingsprioriteit zorgt er namelijk voor dat hasjhandelaren zonder al te veel controle grote 

winsten kunnen binnenrijven. Volgens Decorte en Boekhout van Solinge voelen illegale 

entrepreneurs zich sterk aangetrokken door het grote geld dat kan worden verdiend in de 

cannabissector (Decorte & Boekhout van Solinge, 2006, p. 148). Een van die entrepreneurs is 

Klaas Bruisma, die zich eind jaren tachtig ontpopt tot de grootste drugshandelaar van Europa 

(Klerks, 2000, p. 104). Door figuren als Bruisma krijgt de softdrugshandel een commerciëler 

en crimineel karakter, dit in tegenstelling tot de relatief kleinschalige en onschuldige handel 

van de jaren zestig (De Kort, 1995, p. 256; Weijenburg, 1993, p. 72).   

 

De geringe bestrijding van de cannabishandel wordt in 1986 beschreven door de 

toenmalige centrale voor verdovende middelen in de nota „bestrijding van groothandelaren in 

hasjiesj: een vergeten prioriteit‟. Deze nota wijst op de lage aandacht voor grootschalige 

hasjhandel waardoor de criminele activiteiten van hasjhandelaren een grote omvang hadden 

genomen (Weijenburg, 1993, p. 72). Ook in het Algemeen Politieblad wordt de bestrijding 

van cannabishandel als een vergeten prioriteit beschreven (De Bruyne, 1987, p. 488). 

Weijenburg wijst erop dat er zich vanaf dan een verschuiving in de redenering van politie en 

justitie voordoet van „het zijn maar softdrugs‟ naar „georganiseerde criminaliteit‟ 

(Weijenburg, 1993, p. 72). Klerks haalt aan dat enkele speurders concluderen dat net de 

cannabisindustrie een bijzonder groot gevaar vormt voor de samenleving omdat door de 

omvang van de handel de winsten hoger liggen dan bijvoorbeeld in de heroïnesmokkel. De 

opbrengsten worden teruggesluisd in de legale economie, waardoor er verweving van onder- 
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en bovenwereld ontstaat met corruptie als gevolg. Deze illegale activiteiten vormen een groot 

gevaar voor de samenleving (Klerks, 2000, p. 91).  

De politie neemt de vergeten prioriteit eind jaren tachtig terug op en er volgen dan ook een 

hele reeks inbeslagnames van recordhoeveelheden aan cannabis en diverse aanhoudingen van 

groothandelaren. Mede onder invloed van de Amerikaanse „War on Drugs‟ onderging het 

bestrijdingsbeleid een veramerikanisering van opsporingstechnieken. Dit leidt tot 

spraakmakende affaires die de winstgevendheid en grootschaligheid van de cannabisimport 

nog maar eens in de verf zetten (Decorte & Boekhout van Solinge, 2006, p. 148). De 

hasjhandel bereikt zijn hoogtepunt wanneer zich een belangrijke verschuiving voltrekt van 

geïmporteerde naar inheems gekweekte cannabis, waardoor de winsten van geïmporteerde 

cannabis slinken ten voordele van binnenlands profijt. 

 

2.3 Het cannabisbeleid in de jaren negentig 

 

In de jaren negentig treedt het cannabisdebat steeds meer op de voorgrond door de 

neveneffecten van het gedoogbeleid. In 1995 verschijnt de drugsnota „continuïteit en 

verandering‟ die een herijking van het volledige drugsbeleid inhoudt. Het huidig beleid is 

gebaseerd op deze nota. De verdere geschiedenis van het cannabisbeleid wordt aan de hand 

van deze nota geschetst omdat hierin de belangrijkste problemen worden aangekaart en de 

nieuwe richting van het beleid wordt uiteengezet.  

 

2.3.1 Drugsnota: continuïteit en verandering 

 

In de nota van ‟95 worden geen redenen aangekaart om de krachtlijnen van het beleid ter 

discussie te stellen. De overheid behoudt de centrale doelstelling, namelijk het gebruik van 

riskante drugs als gezondheids- en maatschappelijk probleem beheersbaar houden (Van der 

Stel et al., 2009, p. 55). De primaire focus blijft gericht op inperking van gezondheidsschade 

als gevolg van drugsgebruik. Het voorkomen dan wel beperken van de risico‟s van 

drugsgebruik voor het individu en de maatschappij staan dan ook centraal. Maalsté wijst erop 

dat de uitgangspunten van het beleid beperkte overheidsinterventie inhouden, waardoor 

slechts weinig resultaten kunnen worden geboekt (Maalsté et al., 2010, p. 55). In de 

Nederlandse visie staat het belang van volksgezondheid voorop, eerder dan het gebruik actief 

uit te roeien. Vanuit dit standpunt is de Nederlandse benadering van het drugprobleem relatief 

succesvol. Het beleid heeft de stigmatisering en criminalisering van de gebruiker kunnen 

voorkomen, men heeft de drugsmarkten relatief gescheiden kunnen houden en de 



- 38 - 

 

decriminalisering van het bezit van softdrugs heeft niet geleid tot een stijging van het gebruik. 

De conclusie is dan ook dat het Nederlands drugsbeleid tot concrete resultaten leidt in termen 

van volksgezondheid (VWS, 1995, p. 7).  

 

Ondanks de positieve resultaten op het terrein van volksgezondheid, vormt het gedoogbeleid 

een groot maatschappelijk en bestuurlijk probleem. In het debat over het gedoogbeleid 

worden drie centrale problemen aangehaald namelijk de overlastproblematiek, de 

georganiseerde criminaliteit rond de drugshandel en de buitenlandse kritiek op externe 

(ongewenste) effecten van het beleid. Deze complicaties, die verder uitvoerig besproken 

worden, hebben een grote impact op het beleid en eisen een meer zakelijke en bestuurlijke 

benadering.  

De aanpak van het beleid richt zich zowel op het beïnvloeden van de vraag- als de aanbodkant 

van drugs. Supply reduction, harm reduction en demand reduction zijn de drie pijlers 

waarop het beleid zich richt. Demand reduction kan bereikt worden door middel van een 

actief zorg en preventiebeleid, bestaande uit voorlichting en hulp aan zowel burgers als 

verslaafden. Harm reduction wordt in de jaren negentig voornamelijk bereikt door het 

bestrijden van overlast. Volgens Maalsté hoort het coffeeshopbeleid bij harm reduction omdat 

het beleid het gebruik reguleert en het contact met harddrugs probeert af te houden (Maalsté et 

al., 2010, p. 56). Supply reduction is gericht op de aanpak van productie en handel van 

cannabis en speelt een belangrijke rol bij het beperken van de maatschappelijke en 

bestuurlijke problemen. Hierbij wordt prioriteit van het opsporingsapparaat gegeven aan het 

aanpakken van grootschalige productie en handel (Van Ooyen-Houben, 2006, p. 28).  

Het softdrugsbeleid beoogd volgende resultaten: 

- scheiding tussen de markten van softdrugs en harddrugs; 

- de gebruiker verder integreren; 

- geen onaanvaardbare toename van het softdrugsgebruik; 

- de exploitatie van coffeeshops uit criminele handen houden; 

- de productie en handel van drugs en de complicaties beheersbaar houden (Van Ooyen-

Houben, 2006, p. 29). 

De aanpak en uitkomsten kunnen dan wel gekarakteriseerd worden als pragmatisch en gericht 

op beheersing, toch wordt er een pakket maatregelen aangekondigd om de bestuurlijke 

problemen van het beleid aan te pakken die in de richting van een repressief beleid gaan.  

 

2.3.2 Neveneffecten van het gedoogbeleid 
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In dit stuk gaan we in op de drie neveneffecten namelijk de overlastproblematiek, de 

georganiseerde criminaliteit en de buitenlandse kritiek die we in de vorige paragraaf hebben 

aangehaald. 

2.3.2.1 Overlast 

 

Een eenduidige definitie voor drugsoverlast formuleren is geen sinecure. Overlast is 

uitgegroeid tot een ruim containerbegrip (Decorte et al., 2004, p. 61). Een belangrijke 

oorzaak hiervan is de gehanteerde mate van objectiviteit die men inneemt bij de benadering 

van het begrip. Vooral een subjectieve benadering maakt van de term overlast een 

containerbegrip. Overlast kent een perceptiecomponent die afhankelijk is van zowel 

situationele factoren als van persoonlijke factoren. Tolerantiegrens is een van de persoonlijke 

factoren, en hoe lager de tolerantiegrens van het individu hoe groter de kans dat bepaalde 

gedragingen als overlast worden beleefd (Groenen & Goethals, 2005, p. 5).  

Uit dit ruim begrip volgt dat overlast vele vormen kan aannemen gaande van verstoring van 

de openbare orde, gevoelens van onveiligheid tot straatvervuiling. Algemeen gaat het om 

feitelijk of gepreciseerd gedrag die als onaangenaam, ongewenst, lastig, hinderlijk of zelf 

bedreigend wordt ervaren door de burger en de maatschappij (Van Ooyen-Houben et al., 

2009, p. 294).  

In de (inter)nationale literatuur bestaat een zekere harmonie over de relevante componenten 

van overlast. Naast een vaak gemaakt onderscheid tussen fysieke en sociale overlast wordt 

ook een onderscheid gemaakt tussen criminele overlast, overlast van openbare orde en 

audiovisuele overlast. Hoewel deze indeling niet eenduidig is afgelijnd en er dus sprake kan 

zijn van overlap, is deze indeling algemeen erkend. De indeling is gebaseerd op de graad van 

objectiviteit die men hanteert (Snippe, Bieleman, Kruize & Naayer, 2005, p. 21): 

-  Criminaliteit: deze component is de meest objectieve vorm van overlast zoals 

geweld- en vermogenscriminaliteit vastgelegd in het strafwetboek; 

- Verstoring van de openbare orde: deze component kan in een aantal gevallen in het 

wetboek staan maar het kan ook om louter subjectief aanvoelen gaan zoals 

verstoringen van de APV door drugsgebruik op straat, urineren op straat als ook 

drugsrunneractiviteiten;  

- Audiovisuele overlast: deze component bestaat uit een louter subjectief aanvoelen. 

Het gaat om hinderlijk onaangepast gedrag die gevoelens van onveiligheid kunnen 

oproepen zoals rondhangende jongerenbendes. 
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Specifiek voor het Nederlands cannabisbeleid vinden drie vormen van overlast plaats 

namelijk overlast rond coffeeshops, overlast door niet-gedoogde verkooppunten en overlast 

door hennepteelt. Daar er bij huisdealers nauwelijks gesproken wordt over overlast is sinds de 

openlijke verkoop van softdrugs in coffeeshops overlast een groot knelpunt geworden (Van 

Gemert & Verbraeck, 1994, p. 156).  

Overlast rond coffeeshops is vergelijkbaar met overlast rond horecagelegenheden 

(Bieleman, Biesma, Snippe & Beelen, 2009, p. 2). De overlast richt zich rond de drie 

bovengenoemde componenten meer specifiek verkeersoverlast, overlast door bezoekers en 

overlast door vervuiling in de omgeving van de coffeeshop. De eerste vorm wordt voor het 

merendeel ervaren in de grensgemeenten en gaat voornamelijk over parkeerproblemen zoals 

slordig geparkeerde voertuigen, voertuigen die de doorgang blokkeren en lawaaioverlast door 

voertuigen. De tweede categorie neemt gestalte aan door bezoekers die op publieke plaatsen 

tegen elkaar schreeuwen en rondhangen, omstanders lastigvallen en auto‟s en tuinen 

vernielen. De laatste vorm gaat over urinerende bezoekers en bezoekers die vuil achterlaten 

(Van Ooyen-Houben et al., 2009, p. 306).  

De plaats waar een coffeeshop zich bevindt, bepaalt ook de mate van overlast, vooral in 

grensgemeenten worden excessieve vormen ervaren (De Kort, 1995, p. 256). Wanneer 

buurlanden een verschillend cannabisbeleid voeren, is de kans reëel dat hinder ontstaat door 

verhoogd grensverkeer. Ook de locatie binnen de gemeenten speelt een rol. Als de coffeeshop 

in het centrum van een gemeente ligt, komen minder klachten voor door de geringe 

woonfunctie en aanwezigheid van andere horecagelegenheden dan in woonwijken (Van der 

Stel et al., 2009, p. 57). 

Naast de overlast rond coffeeshops is de tweede vorm overlast veroorzaakt door niet- 

gedoogde verkooppunten. Deze laatste bestaan uit verkooppunten zoals thuisdealers en 

„onder de toonbank dealers‟ als ook mobiele niet-gedoogde verkooppunten zoals huis-aan-

huis leveranciers op telefonische bestelling en straatverkoop. Het is bekend dat in enkele 

grensgemeenten overlast wordt ondervonden door deze niet-gedoogde verkooppunten (Korf, 

Wouters, Nabben & Van Ginkel, 2005, p. 145). Hoewel over de vormen van overlast door 

niet-gedoogde verkooppunten weinig bekend is, kan men stellen dat deze vormen conform 

zijn aan de overlast veroorzaakt door coffeeshops. 

Een derde vorm van overlast die sinds de jaren negentig toeneemt is overlast veroorzaakt 

door hennepteelt zoals stank, brandgevaar, wateroverlast en aantasting van woningen. 

Algemeen leidt deze vorm van overlast tot verloedering van buurten (Van Ooyen-Houben et 

al., 2009, p. 309). 
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2.3.2.2 Georganiseerde criminaliteit  

 

Georganiseerde criminaliteit is een relatief „nieuw‟ fenomeen binnen het domein van 

softdrugs. Tot de jaren negentig wordt over georganiseerde criminaliteit vrij weinig vernomen 

(Kleemans & Van de Bunt, 2007, p. 27). Georganiseerde criminaliteit wordt als volgt 

gedefinieerd in Nederland: “Er is sprake van georganiseerde criminaliteit indien groepen die 

primair gericht zijn op illegaal gewin systematisch misdaden plegen met ernstige gevolgen 

voor de samenleving, en in staat zijn deze misdaden op betrekkelijk effectieve wijze af te 

schermen, in het bijzonder door de bereidheid te tonen fysiek geweld te gebruiken of personen 

door middel van corruptie uit te schakelen” (Fijnaut, Bovenkerk, Bruinsma & Van de Bunt, 

1996, p. 24).  

Georganiseerde criminaliteit heeft een specifieke economische voedingsbodem doordat men 

inspeelt op bestaande vragen (Kleemans, Van de Bunt & Brienen, 2002, p. 6). Georganiseerde 

criminaliteit in Nederland bestaat uit smokkel van mensen, van verboden waar en illegale 

grensoverschrijdende handelingen. Onder de tweede noemer behoort smokkel van verboden 

waar wat wijst op smokkel van drugs, wapens en gestolen auto‟s daar waar het bij illegale 

grensoverschrijdende handelingen gaat om ondergronds bankieren en het ontduiken van 

heffingen en accijnzen (Kleemans & Van de Bunt, 2007, p. 28). Volgens Klerks vormt 

drugshandel het zwaartepunt in de georganiseerde criminaliteit vanwege het lucratieve 

karakter. Hij baseert zich hierbij op een meta-analyse van onderzoeken en wetenschappelijke 

artikels over georganiseerde criminaliteit (Klerks, 2000, p. 87).  

Specifiek voor het cannabisbeleid zijn er criminele organisaties die zich toeleggen op import, 

teelt, groothandel, export en distributie van cannabis. Hierdoor vindt een verschuiving plaats 

waarbij de aandacht van de drugsgebruiker zich verschuift naar aandacht voor illegale handel 

en productie (Van der Stel, 2006, p. 131). Dit komt door de invloedrijke onderzoeksresultaten 

van de onderzoeksgroep Fijnaut die concludeert dat criminelen zich in de „beschutting„ van 

het gedoogbeleid ontwikkeld hebben tot illegale ondernemers (Fijnaut et al., 1996, p. 19). In 

de strafrechtelijke onderzoeken die gestart zijn nadat de politie de „vergeten prioriteit‟ terug 

opnam, zijn herhaaldelijk criminele organisaties aangetroffen. Hoewel exacte tellingen van 

dergelijke organisaties ontbreken, lijdt het geen twijfel dat professionele criminelen in de 

drugshandel hun activiteiten zowel internationaal als in Nederland de afgelopen tien jaar sterk 

hebben uitgebreid. Bij de handel in softdrugs nemen Nederlandse criminelen een stevige 

positie in. Dit komt omdat Nederland een klein land is met open grenzen en hierdoor heeft de 

drugshandel een sterk internationaal karakter (Van Ooyen-Houben, Meijer, Kaal & Galloway, 
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2009, p. 221). In zijn onderzoeksrapport introduceert Kleemans hiervoor de term 

transitcriminaliteit, verwijzend naar de winstgevende internationale illegale activiteiten 

waarbij Nederland functioneert als draaischijf voor productie, doorvoer en bestemming 

(Kleemans et al., 2002, p. 139). De omvang van de betrokkenheid van criminele organisaties 

wordt duidelijk ten tijde van de IRT-affaire, waarbij politie-infiltranten dubieuze 

opsporingsmethode hanteren om criminele organisaties op te sporen (Decorte & Boekhout 

van Solinge, 2006, p. 146). 

 

Vanaf de wetswijziging tot aan de jaren negentig fungeert Nederland vooral als doorvoer- en 

bestemmingsland, maar door de opkomst van de teelt functioneert Nederland nu ook als 

productieland. Dit brengt een verschuiving mee in de activiteiten van criminele netwerken van 

de handel in hasj naar de productie en handel in nederwiet (Bieleman & Snippe, 2006, p. 

52). De opkomst van nederwiet voltrekt zich in spoedtempo. Jansen spreekt van een „groene 

lawine‟ (Jansen, 2008, p. 20). De teelt komt in Nederland als een ‘importsubstituut’ van 

nieuwe kennis over het product en het productieproces overgewaaid uit de Verenigde Staten. 

Dankzij de kruising van zaden uit verschillende traditionele productielanden en de 

„sinsemilla‟-techniek
2
 wordt telen in Nederland mogelijk (Jansen, 2008, p. 18; Wouters, Korf 

& Kroeske, 2007, p. 8). Ook de evolutie van buitenteelt naar binnenteelt speelt een 

belangrijke rol. Hierdoor heeft men veel minder ruimte en tijd nodig omdat de 

productiecyclus kunstmatig verkort kan worden via het gebruik van kunstlicht (Wouters et al., 

2007, p. 8). In 1991 waarschuwt de centrale recherche in een geheim rapport voor de vrees dat 

de teelt in handen van georganiseerde criminaliteit valt en dat de productie een zodanige 

omvang heeft bereikt dat het niet uitgesloten is dat Nederland zal uitgroeien tot een van de 

grootste wietproducenten van Europa (De Kort, 1995, p. 256).  

Men moet opmerken dat de nederwietteelt niet volledig beheerst wordt door criminele 

organisaties. De veronderstelling leeft dat kleine huistelers belangrijke spelers zijn in de 

productie ter bevoorrading van de coffeeshops (Van Ooyen-Houben, 2006, p. 26). Hierdoor 

wordt de teelt als een dilemma opgevat. Enerzijds is de huisteelt kleinschalig van opzet wat 

wijst op een positieve ontwikkeling omdat de coffeeshophouders worden gevrijwaard van 

contacten met criminele wiettelers (Spapens, Van de Bunt, Rastovac & Miralles Suero, 2007, 

p. 22). De gehele productie- en handelsketen kan althans in theorie op die manier vrij blijven 

                                                
2 Een productietechniek waarbij cannabis wordt geproduceerd op basis van uitsluitend vrouwelijke planten. 
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van de invloed van criminele organisaties. Anderzijds bestaat het risico dat criminele 

netwerken de huisteelt annexeren (Van der Stel et al., 2009, p. 58).  

Er zijn aanwijzingen dat vermogens verkregen uit criminele activiteiten worden geïnvesteerd 

in de exploitatie van coffeeshops en andere horecabedrijven. Vooral bij startende 

coffeeshophouders zou het risico groot zijn, deze kunnen geen zakelijke rekening openen en 

verkrijgen ook geen lening waardoor ze kwetsbaar zijn voor criminele investeerders (Maalsté, 

Jansen & De Bie, 2002, p. 32). In de voorgaande paragraaf is reeds gesteld dat de grote 

winsten in de softdrugshandel door hasjbaronnen worden terugsluist in de legale economie, 

waardoor er verweving van onder- en bovenwereld ontstaat. De beleidsnota bevestigt dit en 

stelt dat er wordt geïnvesteerd in onroerend goederen, legale bedrijven in de sekssector, 

alsook in de gokkastenbranche en coffeeshopsector. In het verleden zouden enkele 

coffeeshops gefungeerd hebben als investering voor illegale vermogens omdat criminelen er 

een vlotte toegang hebben en macht kunnen aanwenden met als gevolg dat omzet en 

eigendomsrelaties weinig transparant zijn in de jaren negentig (Buruma & Verrest, 2006, p. 

54; Van Es, 1997, p. 39). Criminelen krijgen een steeds grotere brok in de cannabissector en 

dan zijn coffeeshophouders vaak niet meer dan stromannen.  

De invloed van georganiseerde criminaliteit wordt in de nota aangehaald als een belangrijke 

toetssteen bij de beoordeling van de scheiding der markten waarop het cannabisbeleid is 

gestoeld. Indien coffeeshops in de greep zijn van criminele organisaties is de kans groot dat 

harddrugs worden verkocht binnen een netwerk van andere criminele activiteiten. Het beleid 

beklemtoont dat men de invloed van georganiseerde criminaliteit op het coffeeshopwezen wil 

terugdringen. Men stelt dat criminele organisaties zo weinig mogelijk kansen moeten worden 

gegeven om geld te verdienen aan de gedoogde verkoop van cannabis (VWS, 1995, p. 34). 

2.3.2.3 Buitenlandse kritiek  

 

De derde complicatie wordt gevormd door de internationale effecten van het cannabisbeleid. 

In de jaren negentig hebben verschillende landen hun ongenoegen over het beleid geuit 

(D‟Ancona, 1996, p. 197). Een voortrekker in de kritiek op het Nederlands cannabisbeleid is 

de Franse president Chirac die na zijn aantreden start met een offensief tegen de coffeeshops. 

Hij stelt dat coffeeshops de Franse jeugd zullen vergiftigen en eist de sluiting ervan. Chirac 

versterkt zijn positie door andere invloedrijke personen in het debat te betrekken zoals Kohl 

en Major. Ook buiten Europa komt kritiek. Vooral in Amerika, waar de drugstsaar van 

toenmalig president Clinton generaal Mc Caffreay, op de CNN verklaart dat het 

coffeeshopbeleid de reden is voor een moordcijfer tweemaal zo hoog als dat van de VS. 
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Kortom, het coffeeshopbeleid heeft Nederland in een moeilijke positie geplaatst en het beleid 

dreigt uit te monden in een groot diplomatiek conflict (Boekhout van Solinge, 2010, p. 2585).  

De felle buitenlandse kritiek berust volgens de nota op onvoldoende kennis van zaken zoals 

de achtergronden, doelstellingen en feitelijke effecten van het cannabisbeleid door de 

buitenlandse overheden. De kritiek komt ook voort uit de verschillende visie op de taak van 

de overheid met betrekking tot cannabisgebruik. De critici menen dat de tolerante houding 

van de Nederlandse overheid het cannabisgebruik zou aanmoedigen. Er wordt ook gesteld dat, 

in navolging van de „stepping stone‟- theorie, het aantal harddrugsgebruikers zal toenemen 

(Everhardt et al., 2009 , p. 337).  

De kritiek die overwegend ideologisch getint is, mag niet verbloemen dat aan het beleid 

problematische kanten vasthangen waarmee het buitenland wordt geconfronteerd zoals de 

export van in coffeeshops gekochte voorraden softdrugs. De overheid wijst erop dat kritiek 

niet zozeer gericht is op het gebruik van cannabis in de coffeeshop maar wel tegen de 

smokkel van cannabis over de grenzen. Volgens de Nederlandse Opiumwet is de uitvoer van 

cannabis ongeacht de verhandelde hoeveelheid een misdrijf (Blom, 2008, p. 171). In het kader 

van het Schengenakkoord is overeengekomen dat verschillen tussen gehanteerd drugsbeleid 

van de lidstaten dienen te worden gerespecteerd en dat beleidseffecten tot op zekere hoogte 

moeten worden aanvaard. Maar de overheid dient zoveel mogelijk de ongewenste effecten 

van het gevoerde beleid tegen gaan. Artikel 8 van het Schengenakkoord bepaalt dat de 

partijen er zich toe verbinden om: “op hun grondgebied de illegale handel in verdovende 

middelen met kracht te bestrijden en hun acties dienaangaande op efficiënte wijze te 

coördineren” (Fijnaut & De Ruyver, 2008, p. 29).  

 

2.3.3 Belangrijke maatregelen  

 

In de jaren negentig worden heel wat maatregelen genomen om de neveneffecten te 

bestrijden. We bespreken de belangrijkste maatregelen per neveneffect.  

De aanpak van overlast vergt een gecoördineerde inzet van gemeenten, OM, 

hulpverleningsinstanties en politie. De gemeenten krijgen een voortrekkersrol in de 

bestrijding van overlast (Blom, 2008, p. 68). Het gemeentelijk instrumentarium om de 

overlast, ruimer dan specifieke maatregelen gericht op coffeeshops, is sinds 1995 sterk 

verruimd. In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen drie maatregelen (Van 

Ooyen-Houben et al., 2009, p. 307; Bieleman et al., 2009, p. 4): 
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(1) Maatregelen tegen inrichtingen zoals coffeeshop: sluiten van coffeeshops krachtens 

algemene overlastverordening, sluiten krachtens overlast verordening met 

maximumstelsel, sluiten krachtens art 174a gemeentewet en intrekken van drank- en 

horecavergunning.  

(2) Maatregelen tegen drugspanden: sluiten van drugspanden krachten 

overlastverordening, aanschrijving bestuursdwang wegens strijd met 

bestemmingsplanvoorschriften, onbewoonbaarverklaring en sluiting krachtens de 

woningwet.  

(3) Maatregelen tegen drugsoverlast op straat: wordt aangepakt door een 

verwijderingsbevel en toepassingen van noodbevoegdheden.  

Naast deze maatregelen worden een aantal wetten goedgekeurd. Zo wordt in 1999 de 

Opiumwet uitgebreid met de wet Damocles (artikel 13b). Deze wet is gewijzigd in 2007 

waardoor de bevoegdheid is vergroot (Vrom, 2009, p. 14). Wanneer de lokale regels worden 

overtreden, kan de burgemeester via de wet Damocles overgaan tot bestuursdwang. Hiermee 

wordt het gemeentelijk instrumentarium uitgebreid om drugsoverlast te bestrijden. Dit artikel 

voorziet de bevoegdheid aan de burgemeester voor het toepassen van bestuursdwang als er in 

publieke lokalen, woningen of bijgebouwen soft- of harddrugs wordt afgeleverd of verkocht. 

Als coffeeshops zich niet aan de opgestelde (lokale) voorwaarden houden is er bovendien 

sprake van verboden verkoop en kan men gesanctioneerd worden (Bieleman, Beelen, 

Nijkamp & De Bie, 2008, p. 48).  

 

De wet Victoria reguleert overlast vanuit woningen en niet-publiek lokalen (Vrom, 2009,p. 

10). Het is mogelijk om drugspanden te ontruimen en te sluiten indien er verstoring van de 

openbare orde is. Sluiting is mogelijk voor een periode van één jaar op grond van artikel 174a 

Gemeentewet. Verstoring van de openbare orde door drugsgebruikers en drugshandelaren kan 

met deze wet effectief worden aangepakt (Bieleman et al., 2008, p. 3; Van der Stel et al., 

2009, p. 61).  

Tenslotte is de wet Victor (artikel 16a van de woningwet) een bijvoegsel op de wet Victoria. 

Het voorziet de mogelijkheden om de leefbaarheid rond een (gesloten) pand te herstellen. Het 

gemeentebestuur kan de eigenaar verplichten om het gebouw op te knappen of om een 

betrouwbare huurder te zoeken. Bij blijvende overlast kan de gemeente de woning in beheer 

nemen of onteigenen (Vrom, 2009, pp. 16-19).  
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Om de georganiseerde criminaliteit rond de cannabishandel tegen te gaan wordt in 

Nederland opnieuw gepleit voor verregaande en zelf totale legalisering van softdrugs. Het 

kabinet beraadt zich over de mogelijkheid van legalisering en komt tot de conclusie dat 

legalisering niet mogelijk is door de tegenstrijdigheden met internationale verdragen. De 

opsporing en vervolging van de drugshandel blijven dus een prioriteit van de Nederlandse 

politie en justitie. In de nota wordt een poging gedaan om de aanvoer uit de illegaliteit te 

halen door de strafmaat op grootschalige handel te verhogen (Decorte & Boekhout van 

Solinge, 2006, p. 146). Om de teelt aan te pakken wordt een wet voorbereid die vanaf 1999 

van kracht gaat. De wet onderscheidt teelt en beroeps- of bedrijfsmatige teelt op basis van de 

schaalgrote van de teelt, de professionaliteit van de teelt (aan de hand van indicatoren zoals 

belichting, verwarming, bodem en afscherming) en tenslotte de rol van de verdachte. Bij een 

hoeveelheid van 5 of minder planten gaat men ervan uit dat er geen sprake is van beroeps- of 

bedrijfsmatige teelt. Het telen van 5 planten is weliswaar verboden, maar wordt strafrechtelijk 

niet vervolgd (College van procureurs-generaal, 2000, p. 2).  

Tenslotte wordt als specifieke oplossing voor drugstoerisme en buitenlandse kritiek 

voorgesteld om de verkoop aan buitenlanders te verbieden op basis van het Schengenakkoord. 

Een volledig verbod is echter strijdig met de Grondwet en is overigens praktisch moeilijk 

handhaafbaar. Als gevolg hiervan beslist men om de gedoogde hoeveelheid bij verkoop terug 

te brengen van 30 gram naar 5 gram om alsnog de buitenlandse bezoeker te ontmoedigen om 

zich in Nederland te bevoorraden (Van der stel et al., 2009, p. 58). 

 

2.4 Het cannabisbeleid in de eenentwintigste eeuw 

 

2.4.1 Interdepartementale beleidsbrief cannabis 

 

Als vervolg op de nota „continuïteit en verandering‟ zijn verschillende rapporten en nota‟s 

over het te voeren beleid uitgebracht. De belangrijkste wijzigingen worden besproken aan de 

hand van de in 2003 uitgebrachte interdepartementale beleidsbrief cannabis. In deze brief 

wordt door de ministeries van Justitie, BZK en VWS de hernieuwde belangstelling voor de 

aanpak van de handel en het gebruik van drugs nadrukkelijk vorm gegeven en wordt een 

aanpassing van het huidige beleid voorgesteld (Blom, 2008, p. 71). 

In de cannabisbrief haalt men aan dat het beleid steunt op drie pijlers namelijk het 

beschermen van de (volks)gezondheid, het tegengaan van overlast en het bestrijden van 

drugscriminaliteit. Het softdrugsbeleid is vanuit de eerste en tweede pijler relatief gunstig 

maar vanuit de derde pijler onbevredigend. De primaire focus is nog steeds gericht op de 
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gezondheidsbescherming. Een aanscherping van het beleid dringt zich op omdat het 

softdrugsbeleid beeldbepalend is voor het Nederlands drugsbeleid (VWS, 2003, p. 1). Het 

kabinet stelt zich tot doel om de gehele keten van productie tot gebruik aan te pakken, dit 

wijst duidelijk op een verstrenging van het beleid. Door een evenwichtige geïntegreerde 

benadering op het terreinen van volksgezondheid, Openbaar bestuur en justitie wil men deze 

negatieve bijverschijnselen en ongewenste ontwikkelingen aanpakken. De 

verantwoordelijkheden voor het softdrugsbeleid worden verdeeld waarbij het rijk 

verantwoordelijkheid is voor het stellen van landelijke kaders als ook maatregelen te nemen 

om de neveneffecten tegen te gaan, terwijl het lokaal bestuur het beleid een concrete invulling 

moet geven en prioriteiten stelt bij de dagelijkse handhaving (VWS, 2003, p. 3). 

 

2.4.2 Aanpak van de cannabisketen 

 

De overheid wil de hele keten aanpakken door zich te richten op ongewenste ontwikkelingen 

zoals de georganiseerde criminaliteit rond grootschalige teelt, niet-gedoogde verkooppunten 

en het drugstoerisme. Er wordt ook een strikte handhaving van de gedoogcriteria voor 

coffeeshops en maatregelen voor het verder ontmoedigen van het gebruik aangekondigd 

(Decorte & Boekhout van Solinge, 2006, p. 146). Hieronder worden de belangrijkste 

ontwikkelingen besproken, we bespreken kort de handhaving van het beleid en ontmoediging, 

daarna gaan we in op overlast, de georganiseerde criminaliteit en het drugstoerisme. 

Het kabinet stuurt aan op een nadrukkelijkere handhaving van het gedoogbeleid bij de 

gemeenten om ongewenste neveneffecten te bestrijden. Ze vraagt de gemeenten mee te 

werken aan een aanscherping van het cannabisbeleid. Er zal met gemeenten overlegd worden 

over een betere handhaving van de AHOJG-criteria, deze criteria worden besproken in 

hoofdstuk drie, en het hanteren van een afstandscriterium van coffeeshops tot scholen en 

indien van toepassing tot de landsgrens. Daarnaast zijn bestuurlijke kaders belangrijke 

elementen voor een efficiënte handhaving zoals gemeentelijk beleidsplannen, 

handhavingsarrangementen en samenwerkingsovereenkomsten met partners. Ook bestaande 

instrumenten zoals de Damocles-regeling en art 174a van de gemeentewet kunnen effectief 

zijn bij de handhaving van de coffeeshop en in de strijd tegen niet-gedoogde verkooppunten. 

Het kabinet moet ervoor zorgen dat de wet BIBOB goed zal worden ingezet. Door deze wet 

kunnen politiegegevens doorgespeeld worden aan het bestuur en samenwerkende partners in 

het kader van een regionaal samenwerkingsverband (VWS, 2003, p. 4). Hierdoor kunnen 
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gemeenten een coffeeshopvergunning intrekken en weigeren als er een ernstige mate van 

gevaar is (Muller & Michiels, 2006, p. 433).  

Het kabinet stelt zich tot doel om het ontmoedigingsbeleid te versterken omdat cannabis niet 

geheel zonder risico‟s is. Problematisch gebruik, afhankelijkheid en de sterke stijging van het 

THC gehalte worden als reële risico‟s gezien. Er wordt een actieplan opgezet om het gebruik 

te ontmoedigen en sinds 1999 wordt in opdracht van het ministerie van VWS door het 

Trimbos- instituut de sterkte van cannabisproducten gemeten. In de beleidsbrief wordt 

aangegeven dat indien uit onderzoek een te hoog THC gehalte en daarmee de risico‟s 

vergelijkbaar zijn met harddrugs, cannabissoorten met een hoog THC gehalte op lijst 1 van de 

Opiumwet zouden komen. Onderzoek wijst uit dat het THC gehalte zijn piek heeft bereikt in 

2004 en er zich een stabilisering van het THC gehalte heeft voorgedaan waardoor er geen 

directe aanwijzingen zijn om sterke cannabis op lijst 1 van de Opiumwet te plaatsen (Rigter & 

Niesink, 2010, p. 31).  

De grootschalige teelt komt hoog op de politieke agenda, er wordt in de cannabisbrief 

ingegaan op de explosieve groei van de teelt. Een intensivering van de aanpak wordt 

aangekondigd omdat het beleid vanuit de derde pijler, de strijd tegen drugscriminaliteit, 

onbevredigd is (Wouters et al., 2007, p. 132). De teelt zou omvangrijk zijn en steeds meer een 

bedrijfsmatig karakter krijgen, waarbij sprake is van betrokkenheid van criminele 

organisaties. Dit wordt aangenomen in navolging van het onderzoek van criminoloog Frank 

Bovenkerk waarin men de betrokkenheid van georganiseerde criminaliteit bij de teelt van 

cannabis concludeert. Hij omschrijft de cannabisteelt als de „nieuwe economie van de 

onderklasse‟. Hennepplantages zouden niet door eigen initiatief maar door criminele 

groeperingen worden opgezet. Opmerkelijk is dat dit zou plaatsvinden binnen een sfeer van 

dreiging en geweld (Bovenkerk, 2001, p. 259). In zijn vervolgstudie „Hennepteelt in 

Nederland: het probleem van de criminaliteit en haar bestrijding„ worden deze bevindingen 

verder uitgerafeld maar opnieuw zijn de conclusies dezelfde. Volgens de auteurs zijn in 

Nederland de tekenen van georganiseerde misdaad in de cannabisteelt prominent. De studies 

van Bovenkerk zouden echter veel kritiek krijgen omdat enerzijds zijn waarnemingen te 

eenzijdig gericht zijn op informatie van de politie en anderzijds omdat de conclusie van 

dreiging en geweld bij de teelt voorbarig getrokken zijn (CAM, 2008, p. 101).  

In de discussie over de aanpak van de teelt wordt aanvankelijk zoals in de jaren negentig 

gepleit om de teelt uit de illegaliteit te halen. In de nota „Het pad naar de achterdeur‟ in 2000 

wordt opnieuw een poging gedaan om de illegale aanvoer uit de criminaliteit te halen. In de 

nota wordt nagegaan of Nederland op termijn de weg van een gelegaliseerde cannabisteelt kan 
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opgaan (Bovenkerk & Hogewind, 2002, p. 33). De regering stelt zich in de nota drie vragen: 

de vraag of de voorstellen voor legalisering mogelijk zijn, de experimenten wel een oplossing 

zijn en tenslotte of de verdere regulering een bijdrage aan de verwezenlijking van de 

uitgangspunten van het drugsbeleid oplevert. Het antwoord luidt dat de regering niet het  

voornemen heeft om het geldende gedoogbeleid voor softdrugs te verruimen door een 

opening te maken voor de legale teelt van nederwiet. Een verdere regulering wordt afgewezen 

omwille van de internationale verdragen, het feit dat een gesloten keten van productie en 

distributie niet mogelijk is en de criminaliteit slechts ten dele zou worden teruggedrongen 

(Ministerie van Justitie, 2000, pp. 14-16). Aangezien legalisering niet mogelijk is stelt het 

kabinet in de cannabisbrief een tweesporenbeleid voor met een bestuurlijke en strafrechtelijke 

handhaving. Bestuurlijke handhaving wanneer het gaat om overlast, overtredingen van 

woningwetten en wetten op de ruimtelijke ordening. In andere gevallen wordt strafrechtelijke 

handhaving beoogd waarvan de aanwijzing van het OM de basis bieden. Met de 

implementatie van het kaderbesluit „illegale drugshandel‟ wordt de strafmaat voor 

grootschalige teelt van hennep opgetrokken naar minimum 5 jaar (VWS, 2003, p. 5).  

Het drugstoerisme zal in overleg tussen het kabinet en de gemeenten ingedamd worden. Het 

omvangrijk coffeeshoptoerisme lijdt tot internationale kritiek en heeft een negatief effect op 

de buitenlandse betrekkingen. Ook voor het binnenland heeft het negatieve effecten op de 

openbare orde en veiligheid. Vanuit het Kaderbesluit „illegale drugshandel‟ worden alle 

lidstaten van de Europese unie opgeroepen om maatregelen tegen het drugstoerisme te 

trekken. Daarom zal het kabinet onderzoeken op welke wijze waarborgen van 

coffeeshophouders gevraagd kunnen worden hoe zij de verkoop aan buitenlanders tot een 

minimum kunnen beperken. Hiervoor wordt een experiment opgestart in de gemeente 

Maastricht om cannabis alleen aan ingezetenen te verkopen. Tevens zal op basis van 

ontoelaatbare aantasting van het woon- en leefklimaat nagegaan worden over de invulling van 

de weigerings- of intrekkingsgrond van de horeca exploitatievergunning. Ook zal de 

operationele grensoverschrijdende politiesamenwerking worden uitgebreid (VWS, 2003, p. 

4).  

 

2.4.3 Integrale aanpak 

 

In de cannabisbrief wordt aangehaald dat op het gebied van bestrijding van de neveneffecten 

al uitstekende resultaten worden behaald door de zogenoemde integrale aanpak. De aanpak 

bestaat uit een mix van strafrechtelijke, justitiële, fiscale en bestuurlijke interventies (Biesma 
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et al, 2009, p. 6). Belangrijke initiatieven zijn genomen in grensgemeenten zoals Venlo, 

Maastricht, Terneuzen, Heerlen, Roosendaal en Bergen op Zoom, gericht op het terugdringen 

van de negatieve ontwikkelingen van het gedoogbeleid. Hierna worden twee opvallende 

projecten besproken namelijk Project Hector in Venlo en de Operatie Houdgreep in 

Terneuzen om een beeld te krijgen over deze integrale aanpak.  

 

2.4.3.1 Project Hector  

 

Project Hector is een initiatief van de gemeente Venlo. De grensgemeente ondervindt een 

omvangrijk softdrugtoerisme en hiermee samenhangende overlast en criminaliteit. De 

gedoogde en niet-gedoogde verkooppunten van softdrugs lokken veel jonge Duitse 

softdrugstoeristen naar de stad. Vraag en aanbod concentreren zich in een klein deel van het 

centrum wat leidt tot omvangrijke vormen van drugsoverlast. Door het grote aantal bezoekers 

is er sprake van verkeersoverlast, bezoekersoverlast en overlast door vervuiling. De gemeente 

besluit in 2001 de overlast en criminaliteit aan te pakken met het Project Hector (Snippe, 

Naayer, & Bieleman, 2006, p. 1).  

De aanpak van overlast en criminaliteit gebeurt via een driesporenbeleid dat zich richt op 

handhaving, vastgoed en het coffeeshopbeleid: 

(1) Het handhavingsspoor bestaat uit: strafrechtelijke aanpak van zichtbare criminaliteit en 

bestuurlijke aanpak van niet-gedoogde verkooppunten door opsporing en vervolging 

respectievelijk sluiting van de verkooppunten. 

(2) Het vastgoedspoor richt zich op de verwerving en herbestemming van panden om het 

probleemgebied te kunnen herinrichten. 

(3) Het coffeeshopspoor richt zich op de uitbreiding van het aantal shops door twee 

coffeeshops bij wijze van experiment te vestigen in de periferie dicht bij de grens met 

Duitsland (Snippe et al., 2005, pp. 2-5).  

De resultaten zijn relatief gunstig: drugsoverlast is in het algemeen teruggedrongen. 

Drugspanden zijn fors verminderd, drugsrunners en dealers zijn minder zichtbaar maar er 

wordt gewezen op een nieuwe verkoopstrategie. Verdere minpunten zijn de 

onveiligheidgevoelens die niet afnemen en de toenemende overlast in de buitenwijken 

(Fijnaut & De Ruyver, 2008, p. 78).  

Een opmerkelijke uitkomst biedt het experiment rond de verplaatsing van de coffeeshops. De 

Duitse drugstoeristen bevoorraden zich voornamelijk in de periferie waardoor er een 

aanzienlijke vermindering van overlast was in de binnenstad (Van Ooyen et al., 2009, p. 308). 
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Een soortgelijk experiment werd voorgesteld door de burgemeester van Maastricht. Hij wou 

door verplaatsing van enkele coffeeshops naar de rand van de stad een „wietboulevard‟ 

creëren om overlast terug te dringen en een betere greep op de handel te krijgen. Het plan is 

echter nooit in uitvoering gekomen door een stortvloed aan kritiek vanuit de Belgische 

buurtgemeenten (Leers, 2007, p. 219).  

 

2.4.3.2 Project Houdgreep  

 

Project Houdgreep is een initiatief van de gemeente Terneuzen. Eveneens als andere 

grensgemeenten heeft Terneuzen een aantrekkingskracht op drugstoeristen. Ook hier worden 

verschillende vormen van overlast door drugstoeristen ervaren. Het gaat hier echter niet over 

overlast veroorzaakt door coffeeshops maar door niet-gedoogde verkooppunten. In de stad 

zouden er meer dan 70 niet-gedoogde verkooppunten zijn. Door de ontwikkelingen in het 

landelijk beleid streeft de gemeente naar een integrale aanpak van de drugsproblematiek op 

het terrein van de bestrijding van overlast. De gemeente startte daarom het project Houdgreep 

op met als doelstelling (Bieleman & Naayer, 2007, p. 1): “Het tot aanvaardbare proporties 

terugdringen van de drugsoverlast in het centrum en andere stadsdelen van Terneuzen”. 

Hieruit volgde de beslissing om twee coffeeshops te dogen, de Checkpoint en de Miami aan 

de rand van de stad. Andere maatregelen in de strijd tegen drugsoverlast zijn de sanering van 

het woningbestand, de aanpak van drugspanden en drugsrunners en de optimalisering van het 

bestemmingsplan (Fijnaut & De Ruyver, 2008, p. 79). 

De Checkpoint groeit uit tot een massashop hoofdzakelijk gericht op buitenlandse 

drugstoeristen. Uit onderzoek naar het profiel van de coffeeshopbezoekers in Terneuzen blijkt 

dat 61.5 % van de klanten Belgen zijn gevolgd door 25.6 % Fransen en slechts 11.0% 

Nederlanders. Dagelijks zouden er tot 3000 bezoekers afzakken naar Terneuzen (Surmont, 

2007, pp. 79-83). Dit staat in schril contrast met de doelstelling om via coffeeshops de lokale 

gebruiker te voorzien. Rond deze jaarlijkse stroom van ongeveer 1 miljoen drugstoeristen met 

de daarbij horende overlast stelt men zich vragen. Vooral het volume van het drugstoerisme 

maakt de situatie onhoudbaar. De gekende vormen van overlast zoals parkeeroverlast, overlast 

door bezoekers en overlast door vervuiling komen veelvuldig voor. Deze situatie onderdrukt 

het maatschappelijk draagvlak voor het gedoogbeleid en het voorstel komt er om een 

coffeeshop naar de grens met België te verplaatsen. Dit leidt uiteindelijk tot de start van een 

onderzoek waarin de beleidsmogelijkheden voor de coffeeshop worden besproken (Fijnaut & 

De Ruyver, 2008, p. 79).  
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In het rapport worden vier beleidsalternatieven voorgesteld namelijk:  

(1) geen wijziging in het coffeeshopbeleid; 

(2) vestiging van een extra coffeeshops buiten de kern van Terneuzen; 

(3) verplaatsing van een of beide coffeeshops buiten de kern van Terneuzen; 

(4) sluiting van beide coffeeshops. 

In het rapport worden twee suggesties gedaan namelijk de vestiging van een extra coffeeshop 

buiten de kern en de verplaatsing van de coffeeshops buiten de kern. Met beide initiatieven 

wordt verwacht dat de overlast in het centrum drastisch zou afnemen. Een sluiting is niet 

wenselijk omdat men dan teruggaat naar de beginsituatie van voor het project (Bieleman & 

Naayer, 2007, pp. 37-48). 

Deze discussie leidt uiteindelijk tot de oprichting van de Werkgroep Drugsoverlast. Deze 

werkgroep heeft als taak een grensoverschrijdende aanpak te formuleren om het 

drugstoerisme naar Terneuzen te verminderen. De aanpak bestaat uit bestuurlijk-politieke 

aspecten en crimineel-politieke aspecten. Voorbeelden van specifieke maatregelen zijn de 

voorlichting van bezoekers en gegevensuitwisseling tussen de Belgische en Nederlandse 

politie. De overheid boekt resultaten met het project, toch wordt de coffeeshop Checkpoint 

gesloten. Dit komt er nadat de shop meermaals de AHOJG-criteria over de toegestane 

handelsvoorraad overtreedt (Fijnaut & De Ruyver, 2008, p. 80).  

 

2.5 De toekomst van het cannabisbeleid: flexibel en dynamisch 

 

Tijdens het plenair debat over het Nederlandse drugsbeleid in de Tweede Kamer op 6 maart 

2008 hebben de ministers van VWS, Justitie en BZK beslist om een nieuwe drugsnota op te 

stellen. Tot op heden is deze nota niet verschenen maar wel zijn de hoofdlijnen van het 

toekomstig drugsbeleid vastgelegd in de Hoofdlijnenbrief drugsbeleid uit 2009. Hierna 

volgen de belangrijkste bepalingen voor het cannabisbeleid.  

Het kabinet stelt dat het beleid ten aanzien van gezondheidsrisico‟s en verslavingszorg 

redelijk succesvol is: de markten van soft- en harddrugs zijn gescheiden en de gebruiker kan 

in relatieve rust en veiligheid cannabis gebruiken. De neveneffecten zoals overlast, 

druggerelateerde criminaliteit en (buitenlandse) kritiek blijven een groot knelpunt. Hierdoor 

zou de coffeeshop zich op het breukvlak tussen de onder- en bovenwereld bevinden en vormt 

de coffeeshop een risico voor de rechtsorde (VWS, 2009, p. 10). De huidige problemen 

hebben, uitgezonderd in de grensgemeenten, minder te maken met overlast, omdat de 
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bevoegdheden van de burgemeester zijn uitgebreid en het aantal coffeeshops nog steeds 

afneemt, maar zijn vooral gericht op criminaliteit.  

Het kabinet streeft naar een meer dynamische aanpak van de drugsproblematiek. Men wil 

een integraal beleid bereiken dat flexibel en dynamisch op de bewegende drugsproblematiek 

reageert. Hiervoor wordt de doelstelling van het beleid geherdefinieerd: “Het Nederlands 

drugsbeleid richt zich op het tegengaan en reduceren van drugsgebruik, zeker voor zover 

leidend tot gezondheids- en sociale schade, en eveneens op het voorkomen en verminderen 

van de schade die aan het gebruik van, de productie van en de handel in drugs is verbonden” 

(VWS, 2009, p. 3). 

Het beleid wil de cannabisbranche diepgaand veranderen richting beheersbaarheid, uit de 

greep van criminaliteit en tegelijkertijd de doelstelling ten aanzien van de gebruiker 

behouden. Daarom zal het cannabisbeleid de komende jaren gericht zijn op kleinschaligheid 

en de lokale gebruiker, op de beheersing van het aantal coffeeshops en op de bestrijding van 

de georganiseerde criminaliteit. De bestrijding van de georganiseerde criminaliteit krijgt een 

hogere prioriteit in de hoofdlijnenbrief en hiervoor zullen bestuurs- en strafrecht effectiever 

worden ingezet. In de toekomst zal vaker naar het strafrecht in plaats van het bestuursrecht 

worden gegrepen bij overtredingen van de AHOJG-criteria. Tegelijkertijd zal het bestuurlijk 

instrumentarium, zoals de mogelijkheid tot sluiting van coffeeshops aanhoudend worden 

ingezet (VWS, 2009, p 13). 

 

2.6 Besluit 

 

In de jaren tachtig overschaduwt de harddrugsproblematiek het cannabisdebat volledig. Door 

de opkomst van nieuwe soorten drugs zoals cocaïne en heroïne, richt het drugsbeleid zich 

nagenoeg volledig op het bestrijden van deze nieuwe drugs. In de regeringsnota „Drugsbeleid 

in beweging‟ wordt de normalisering van cannabis een beleidsuitgangspunt. Cannabisgebruik 

zou vanaf dan als een normaal volksgezondheidsvraagstuk worden behandeld, net als 

alcoholgebruik.  

Dit gedoogbeleid zorgt ervoor dat aan de aanbodzijde criminele groeperingen hun intrede 

doen in deze erg lucratieve markt en quasi vrij spel krijgen in de import en handel in hasj. 

Grote hoeveelheden hasj worden het land binnengesmokkeld en Nederland wordt de bakermat 

voor criminele softdrugbaronnen zoals Klaas Bruisma. Eind jaren „80 wordt de omvang van 

de georganiseerde criminaliteit duidelijk en krijgt deze „vergeten prioriteit‟ door de politie 

opnieuw prioriteit met als gevolg een reeks onderzoeken en rechtszaken.  
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In de jaren negentig wordt het cannabisbeleid grondig herijkt. Met de drugsnota uit 1995 

„continuïteit en verandering‟ wordt een meer repressieve koers aangevat. Ondanks de 

positieve resultaten in termen van volksgezondheid vormt het gedoogbeleid een groot 

maatschappelijk en bestuurlijk probleem. Drie problemen worden centraal gesteld in het 

debat; de overlastproblematiek, de georganiseerde criminaliteit en de buitenlandse kritiek op 

bepaalde externe effecten van het beleid. Overlast is ontstaan door de openlijke verkoop van 

softdrugs in coffeeshops en neemt op bepaalde plaatsen, voornamelijk in de grensstreken, 

onaanvaardbare vormen aan. De georganiseerde criminaliteit legt zich toe op de aanvoer en 

verkoop van drugs. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de georganiseerde criminaliteit zich 

toelegt op de productie van nederwiet. De teelt is sinds de jaren tachtig opgekomen en neemt 

in de jaren negentig steeds meer een bedrijfsmatig karakter aan. De buitenlandse kritiek richt 

zich hoofdzakelijk op het afwijkend beleid en op de export van cannabis uit coffeeshops. 

Talrijke maatregelen worden aangekondigd om de bestuurlijke en maatschappelijke 

problemen aan te pakken. De belangrijkste maatregelen om overlast aan te pakken zijn de 

creatie van een lokaal gedoogbeleid waarbij de gemeenten bevoegdheden krijgen om overlast 

aan te pakken via de wet Damocles en de wet Victor. Om georganiseerde criminaliteit aan te 

pakken wordt de strafmaat op de handel van softdrugs verhoogd en gaat een nieuwe wet van 

kracht om de teelt aan te pakken waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen teelt en 

bedrijfsmatige teelt. Om de buitenlandse kritiek tegen te gaan wordt de gedoogde verkoop van 

cannabis teruggebracht van 30 gram naar 5 gram.  

 

Met het verschijnen van de cannabisbrief wordt verder gebouwd op de drugsnota uit 1995. 

Ook vandaag wordt de repressieve koers verder gezet. De overheid wil de hele keten 

aanpakken door zich te richten op bestrijding van de teelt, de niet-gedoogde verkooppunten en 

het coffeeshoptoerisme. Alsook door een striktere handhaving van de gedoogcriteria voor 

coffeeshops en het ontmoedigen van het gebruik. Door een evenwichtig geïntegreerde 

benadering op het terrein van volksgezondheid, openbaar bestuur en justitie wil men deze 

negatieve bijverschijnselen en ongewenste ontwikkelingen verder aanpakken. 

In 2009 verschijnt de hoofdlijnenbrief drugs waarin de toekomst van het gedoogbeleid wordt 

geschetst. Het beleid is relatief succesvol vanuit volksgezondheid echter de neveneffecten 

zoals overlast, druggerelateerde criminaliteit en (buitenlandse) kritiek zijn nog steeds een 

groot knelpunt en drukken zwaar op het softdrugsbeleid. De huidige problemen met het 

gedoogbeleid hebben minder te maken met overlast, uitgezonderd in de grensgemeenten, en 
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hebben vooral te maken met criminaliteit. Het kabinet wil de cannabissector diepgaand 

veranderen richting beheersbaarheid en tegelijkertijd de doelstellingen ten aanzien van de 

gebruiker behouden. Daarom zal het gedoogbeleid de komende jaren zich richten op 

kleinschaligheid en de lokale gebruiker, om de coffeeshop zowel in aantal als naar grootte 

terug te brengen tot een klein etablissement ver weg van de georganiseerde criminaliteit. 
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Hoofdstuk 3: De coffeeshop 

 

3.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk zullen we nagaan hoe het fenomeen van de coffeeshops is geëvolueerd. Dit is 

belangrijk om een goeie afweging in het debat rond het al dan niet behoud van de coffeeshop 

te kunnen maken. De ontwikkelingen van de coffeeshop staan niet los van vorige 

hoofdstukken want het fenomeen is ontsprongen en wordt gestuurd aan de hand van 

ontwikkelingen in het cannabisbeleid. Het is dan ook niet mogelijk om een strikte scheiding te 

hanteren maar in dit hoofdstuk zullen we specifiek aandacht hebben voor de coffeeshop. In 

vorige hoofdstukken hebben we belangrijke ontwikkelingen besproken zoals de 

georganiseerde criminaliteit rond de achterdeur, overlast, drugstoerisme en buitenlandse 

kritiek. Het is belangrijk om deze zaken mee te nemen in dit hoofdstuk.  

We beginnen met de geschiedenis van de coffeeshop waar we de evolutie van het model 

schetsen vanaf de wetswijziging in 1976 tot vandaag. Vervolgens beschrijven we hoe het 

coffeeshopbeleid er anno 2011 uitziet. Ten slotte kijken we summier naar de toekomstplannen 

van de coffeeshop.  

 

3.2 Geschiedenis van de coffeeshop 

 

 

3.2.1 Huisdealers in jongerencentra (1960 – 1980) 

 

Door de wijziging van de Opiumwet wordt de gebruiker niet meer afhankelijk van de zwarte 

markt. Voor 1976 was de gebruiker aangewezen op één van de vele straat- en huisdealers die 

naast cannabis vaak andere drugs verkochten (Maalsté et al., 2010, p. 5). 

Cannabishoeveelheden lager dan dertig gram werden na 1976 niet meer strafrechtelijk 

vervolgd en daardoor bood zich de kans om aan kleinschalige verkoop te doen (Boekhout van 

Solinge, 2008, p. 148).  

In de jaren zestig tot de jaren tachtig waren er reeds coffeeshopachtige instellingen maar het 

waren voornamelijk huisdealers in jongerencentra die instonden voor de distributie van 

cannabis (Leuw, 1994, p. 37). In 1978 worden, net als de gebruikers begin de jaren zeventig, 

de huisdealers in jongerencentra gedoogd op basis van het opportuniteitsprincipe (De Kort, 

1995, p. 248). Een legale status voor de huisdealer was niet mogelijk door de internationale 

verdragsverplichtingen. Onder een huisdealer verstond men: “een handelaar in 

hennepproducten die met het vertrouwen en onder bescherming van de staf van een 
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jongerencentrum met uitsluiting van anderen gelegenheid krijgt in dat jongerencentrum 

hennepproducten te verkopen” (Blom, 2008, p. 51). Cannabishandel op andere plekken was 

niet toegestaan. Officieel zou een huisdealer pas worden vervolgd indien in het 

driehoeksoverleg was beslist over strafrechtelijke vervolging. In de praktijk waren reeds 

criteria gehanteerd zoals de huisdealer mag zich niet afficheren en/of zijn handel provocerend 

bedrijven
 
(Jansen, 1989, p. 30). 

De distributie gebeurde in de jongerencentra omdat daar een concentratie van gebruikers was 

die als onderdeel van hun vrije tijd cannabis gebruikten (Leuw, 1994, p. 36). Het was ook de 

plaats waar er kaders konden worden geschapen voor preventie, vorming en voorlichting. 

Tevens wordt door het instellen van een huisdealer in een jongerencentrum op concrete wijze 

uitdrukking gegeven aan de doelstelling om de markten te scheiden en de gebruiker voor 

criminalisering en marginalisering te behoeden (Korf, 2008, pp. 137-140). 

De kleinhandel in jongerencentra kwam veelal voort uit idealen, winstbejag domineerde zeker 

niet. Cohen merkt op dat slechts enkelen konden leven van het geld dat ze verdienden met 

dealen, daarvoor waren dealers dag en nacht bezig (Cohen, 1975, p. 72). Het beschikbaar zijn 

van softdrugs en de kunst om het genotsmiddel te bemachtigen domineerden de scene 

(Jansen, 1989, p. 63).  

 

3.2.2 Ontstaan en groei van de coffeeshop (1980) 

 

In de jaren tachtig ontwikkelt de verkoop zich in de praktijk van huisdealers in 

jongerencentra naar coffeeshops (Boekhout van Solinge, 2008, p. 148). Zoals hierboven 

beschreven waren er in de jaren zeventig al coffeeshopachtige instellingen. Zo wordt in 1972 

de eerste coffeeshop geopend in Amsterdam onder de naam Mellow Yellow (Van Es, 1997, p. 

10). Maar de handel uit coffeeshops ontwikkelde zich pas ten volle in de jaren tachtig. 

Maalsté stelt dat 1980 kan worden beschouwd als het begin van het gedoogbeleid waarin 

coffeeshops een belangrijke plaats innemen (Maalsté et al., 2002, p. 5).  

De ontwikkeling van cannabishandel uit coffeeshops, in die tijd nog hasjwinkels genoemd, 

ontstond volgens De Kort door het openbaar maken van de richtlijnen voor huisdealers in 

1980 (De Kort, 1995, p. 247). In die richtlijn wordt gesteld dat huisdealers in jongerencentra 

pas worden vervolgd bij openlijke affichering en provocerend handelen (Van Es, 1997, p. 36; 

Boekhout van Solinge, 2004, p. 130). De overheid had dus niet de intentie om coffeeshops te 

ontwikkelen maar door de nieuwe richtlijn voor huisdealers werd het bestaan van coffeeshops 

in de praktijk mogelijk geacht (Korf & Wouters, 2009, p. 629). De (huis)dealers dachten dat 
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als men zich aan de regels voor huisdealers in jongerencentra houdt, men een coffeeshop kan 

beginnen. 

De opkomst van coffeeshops was in de praktijk al langere tijd aan de gang. Tien jaar na de 

opheffing van de provo was het aantal oudere jongere onder de cannabisgebruikers sterk 

gegroeid, die voelden zich niet meer thuis in de centra. De buitenlanders hadden ook het 

mekka van softdrugs ontdekt, die wilden het liefst cannabis kopen en vertrekken (Van Es, 

1997, p. 36). Ook in de jongerencentra werd het gedogen van huisdealers ter discussie gesteld, 

niet de cannabisverkoop zelf maar wel de locatie voor verkoop. De verkoop overschaduwde 

steeds meer de activiteiten die werden georganiseerd. Vele centra stopten de verkoop 

waardoor de verplaatsing naar de coffeeshop in een stroomversnelling kwam (Maalsté et al., 

2010, p. 5). Ook voor de huisdealers had dit voordelen, hij hoefde de klanten niet meer op te 

zoeken of te rekruteren, ze kwamen uit zichzelf en hierdoor werd het gemakkelijk een 

inkomen te verwerven. Maar ook cafés die ter verbreding van hun assortiment handelden in 

softdrugs zorgden mede voor het ontstaan van de coffeeshop (Jansen, 1989, p. 62; De Kort, 

1995, p. 254).  

Omdat dealers vaker een coffeeshop voor hun (klein)handel in cannabis kozen wordt de 

handel sedentair en openbaar. Het vestigen van een coffeeshop was in die tijd relatief 

eenvoudig want er was nog geen sprake van regulering van de coffeeshop, men had 

bijvoorbeeld nog geen vergunning nodig voor de vestiging (Van Es, 1997, p. 37). Het gevolg 

was een explosieve groei van het aantal coffeeshops, alleen al in Amsterdam groeide het 

aantal van een twintigtal in 1980 tot driehonderd uit eind de jaren tachtig (Jansen, 1996, p. 

93).  

In de aanvang trad de politie veelvuldig op tegen de groei van coffeeshops door de 

onduidelijkheid van de richtlijn uit 1980. De richtlijn gaf veel ruimte aan de autoriteiten om 

juist wel of juist niet in te grijpen. Gaandeweg trad de politie pas op wanneer er harddrugs 

wordt verhandeld of er te uitbundig reclame wordt gemaakt (De Kort, 1995, p. 254). In 1987 

wordt vanuit de overheid een poging gedaan om duidelijk te stellen wanneer coffeeshops 

gedoogd worden. Er wordt gesteld dat er zou worden opgetreden wanneer er meer dan 30 

gram wordt verhandeld, bij openlijke affichering, provocerend handelen en verkoop aan 

minderjarigen. Na de richtlijn bleef de coffeeshop groeien in aantal tot midden de jaren 

negentig waarin een hoogtepunt werd bereikt van ongeveer 1500 coffeeshops in heel 

Nederland. 

Een belangrijk verschil met de jaren zestig en zeventig is de commercialisering van de 

cannabishandel. De handel in jongerencentra had niet direct een winstoogmerk maar kwam 
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voornamelijk voort uit ideologieën terwijl de handel vanuit coffeeshops vrijwel volledig 

gericht is op het maken van winst (De Kort, 1995, p. 255). De coffeeshops weken door de 

commercialisering niet veel af van legale horeca instellingen en veranderden in taks betalende 

cafés die verschillende sociale functies dienen vergelijkbaar met horeca instellingen 

(Ossebaard & Van de Wijngaart, 1998, p. 264) Naast een commercieel systeem begon ook 

concurrentie te spelen (Cohen & Arjan, 1997, p. 3). De concurrentie kwam niet door de 

explosie van het aantal coffeeshops maar door openbaarheid van de verkoop. Jansen haalt in 

zijn onderzoek naar de coffeeshops in Amsterdam vijf soorten concurrentie aan namelijk 

prijsconcurrentie, variatieconcurrentie, kwantiteitsconcurrentie, lokale concurrentie en 

atmosferische concurrentie (Jansen, 1989, p. 63). 

In tegenstelling tot de minder commercieel gerichte verkoop van softdrugs in jongerencentra 

heeft de coffeeshop heel wat overheidsingrepen gekend, maar in de jaren tachtig tot begin de 

jaren negentig wordt vanuit de overheid nauwelijks gereageerd op de groei van het aantal 

commerciële coffeeshops (Maalsté et al., 2010, p. 5; De Bruin et al., 2008, p. 16; Jansen, 

1989, p. 61). 

 

3.2.3 Regulering van de coffeeshop (1991 – 2011) 

 

Pas in de jaren negentig reageert de overheid op de ongebreidelde groei aan coffeeshops. Om 

meer controle te krijgen op de handel in cannabis komen er begin jaren negentig nieuwe 

gedoogcriteria voor coffeeshops. Deze criteria hebben uitsluitend betrekking op de voordeur 

van de coffeeshop, de achterdeur blijft nog steeds niet gereguleerd.  

In 1991 worden de Amsterdamse criteria voor opsporing en vervolging, de zogenoemde 

AHOJG-criteria getransformeerd in landelijke richtlijnen waardoor het beleid een structureel 

karakter krijgt. De criteria zijn wel nooit geformuleerd in een wet (Van der Stel et al., 2009, p. 

51).  

De AHOJG-criteria staan voor: 

A: geen affichering 

H: geen verkoop van harddrugs 

O: geen overlast 

J:  geen verkoop van drugs aan jeugdigen en geen toegang aan jeugdigen tot een coffeeshop 

G: geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie, dat wil zeggen hoeveelheden groter 

dan geschikt voor eigen gebruik (Bieleman, Beelen, Nijkamp & De Bie, 2008, p. 1). 
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Door de onduidelijke formulering van deze criteria worden ze al snel op verschillende wijze 

geïnterpreteerd (Bieleman & Naayer, 2006, p. 2). Zo krijgt het criteria „geen jeugdigen‟ in de 

ene coffeeshop een leeftijdsgrens van 16 jaar en in de andere 18 jaar. Ook het criterium „geen 

verkoop van grote hoeveelheden‟ wordt naar eigen goeddunken ingevuld als een maximum 

hoeveelheid voorraad in stock of een maximale verkoop hoeveelheid. Verder is ook het 

criterium „geen affichering‟ voor interpretatie vatbaar in die zin dat de ene coffeeshop eruit 

opmaakt dat uithangborden in etalages verboden zijn daar waar anderen er een verbod op 

affichering van prijslijsten uit verstaan (Ossebaard & Van der Wijngaart, 1998, p. 265).  

In oktober 1994 wordt een poging ondernomen om de criteria te verduidelijken. De 

leeftijdsgrens wordt op 18 jaar gebracht, het criterium affichering wordt ingevuld als geen 

reclame met uithangborden in etalages en de maximale gebruikershoeveelheden bij verkoop 

wordt officieel op 30 gram vastgelegd.  

In 1995 verschijnt de beleidsnota „continuïteit en verandering‟, zoals besproken in hoofdstuk 

twee, waarin het drugsbeleid grondig herijkt wordt onder impuls van bestuurlijke en 

maatschappelijke implicaties. De sluiting van coffeeshops wordt evenwel niet als wenselijk 

geacht, want vanuit volksgezondheid is bewezen dat ze een bijdrage leveren aan de gewenste 

scheiding tussen de soft- en harddrugsmarkt. Anderzijds benadrukt men dat het geheel 

vrijgeven van de verkoop via coffeeshop evenmin wenselijk is (VWS, 1995, p. 31).  

Het beleid is vanaf de nota gericht op sanering en beheersing van het aantal (overlast 

veroorzakende) coffeeshops. Tevens wil men het gebruik ontmoedigen door het aantal te 

beperken, scherpe leeftijdsgrenzen te stellen, de vestiging in de nabijheid van scholen te 

verbieden en het intensiveren van voorlichting over de nadelige werking van cannabis 

(Bieleman et al., 2008, p.2). Om het aantal te saneren wordt de gecombineerde verkoop van 

alcohol en softdrugs verboden. Gelegenheden die zowel cannabis als alcohol verkopen 

worden verzocht een keuze te maken; coffeeshops moeten droge horecagelegenheden worden 

(Maalsté et al., 2002, p. 3). De maximale hoeveelheid cannabis wordt teruggebracht van 30 

gram naar 5 gram per persoon, in functie van de bestrijding van het drugstoerisme en de 

buitenlandse kritiek op de smokkel van cannabis. Hessing wijst erop dat deze maatregel 

contraproductief werkt omdat consumenten zich verplicht zien door de kleinere toegelaten 

hoeveelheden, coffeeshops vaker te bezoeken waardoor overlast zal toenemen (Hessing, 1996, 

p. 65). Er komt ook een maximale voorraadhoeveelheid die een paar honderd gram mag 

bedragen. Rüter bemerkt dat dit een tactische zet is van de overheid; een (goed) draaiende 
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coffeeshop kan met enkele honderden grammen niet uit de voeten en kan dus altijd worden 

aangepakt als bijvoorbeeld overlast te excessief wordt (Rüter, 1996, p. 13).  

 

Een andere belangrijke beslissing is dat het coffeeshopbeleid ingevuld zou worden op lokaal 

niveau. Gemeenten voeren vanaf 1996 een beleid waarbij regulering plaatsvindt door middel 

van een vergunningenstelsel. Hierdoor kiezen lokale overheden of ze al dan niet coffeeshops 

wensen binnen de context van een leefbare wijk (Wouters, Benschop & Korf, 2010, p. 316). 

Cramwinckel spreekt van een verandering van de verhoudingen omdat het lokale bestuur 

binnen de grenzen van het gedoogbeleid bepaalt of coffeeshops worden toegestaan en onder 

welke voorwaarden zij de vestiging acceptabel acht. Secundair volgt het OM met een daarop 

toegesneden strafrechtelijk handhaafbaarheidsbeleid (Cramwinckel, 1996, p. 178). Voor 1996 

was het moeilijk om coffeeshops te sluiten op basis van overlast, terwijl coffeeshops sluiten 

op basis van harddrugs relatief makkelijk was. Mede hierdoor worden lokale overheden 

nadrukkelijker geïntegreerd in het beleid. Het wordt mogelijk om coffeeshops te sluiten bij 

overmatige overlast en daarnaast worden de bestuursrechtelijke instrumenten uitgebreid voor 

de lokale overheden om overlast aan te pakken via de wet Damocles, de wet Victor en de 

latere wet Victoria (Wouters & Korf, 2009, p. 629).  

In de nota wordt een poging ondernomen om de aanvoer naar coffeeshops uit de criminele 

sector te halen. Er wordt melding gemaakt van de ontwikkeling waarbij bonafide coffeeshops 

cannabis verkrijgen van niet-criminele thuistelers. Zo‟n 35000 telers zouden de binnenlandse 

vraag kunnen dekken, waardoor de coffeeshop de mogelijkheid heeft om contacten met 

criminele organisaties af te houden (Decorte & Boekhout van Solinge, 2006, p. 146). 

In november 2000 worden de richtlijnen opnieuw vastgelegd. De oorspronkelijke richtlijnen 

worden vervangen door de aanwijzing Opiumwet die geldig is to 30 juni 2011. Het college 

van procureurs-generaal stelt dat coffeeshops op grond van het driehoeksoverleg kan worden 

gedoogd en moeten voldoen aan de AHOJG-criteria waarna ze niet strafrechtelijk vervolgd 

zullen worden. De aangepaste AHOJG-criteria staan voor: 

A: geen affichering: dit betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de 

betreffende lokaliteit; 

H: geen harddrugs: dit betekent dat geen harddrugs voorhanden mogen zijn en/of verkocht 

worden; 

O: geen overlast: onder overlast kan worden verstaan parkeeroverlast rond de coffeeshop, 

geluidshinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshop rondhangende klanten; 
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J: geen verkoop aan jeugdigen en geen toegang aan jeugdigen tot een coffeeshop: gelet op de 

toename van het cannabisgebruik onder jongeren is gekozen voor een strikte handhaving van 

de leeftijdsgrens van 18 jaar; 

G: geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie: dat wil zeggen hoeveelheden groter 

dan geschikt voor eigen gebruik (=5 gram).  

Onder transactie verstaat men alle verkoop in een coffeeshop op een dezelfde dag met 

betrekking tot eenzelfde koper (College van procureurs-generaal, 2000, p. 8). Het criterium 

„geen affichering‟ genoot grote aandacht in de aanwijzingen omdat het onwenselijk is in het 

kader van preventie dat niet gebruikers geconfronteerd worden met reclame voor drugs, het 

criteria dient strikt gehandhaafd te worden. Naast de handhaving van de AHOJG-criteria 

wordt de maximale handelsvoorraad op 500 gram gebracht (Bieleman et al., 2008, p. 4; 

College van procureurs-generaal, 2000, p. 8).  

In 2007 wordt de Opiumwet gewijzigd waardoor het cannabisbeleid wordt aangescherpt. Met 

name de handel in soft- en harddrugs buiten de coffeeshop wordt effectiever aangepakt. De 

burgemeesters kunnen bestuursdwang toepassen voor de handhaving van artikel 2 en 3 van de 

Opiumwet door de wet Victor, de wet Victoria en wet Damocles (Bieleman et al., 2008, p. 4).  

 

3.3 Coffeeshopbeleid anno 2011 

 

3.3.1 Landelijk gedoogbeleid 

 

Anno 2011 moeten coffeeshops, indien beslist in de lokale driehoek om coffeeshops te dogen, 

zich aan de zogenaamde AHOJG-criteria, zoals hierboven benoemd, houden. Als de 

coffeeshophouders zich aan deze criteria houdt wordt de verkoop van cannabis in een 

coffeeshop gedoogd en ziet het OM af van vervolging (College van procureurs-generaal, 

2000, p. 8). 

Naast de AHOJG-criteria en het criteria van een alcoholvrije gelegenheid kunnen in de lokale 

driehoek nog criteria worden toegevoegd. Indien deze criteria worden overtreden kan 

bestuursrechtelijk worden ingegrepen via een waarschuwing, boete en tijdelijke of definitieve 

sluiting van de coffeeshop. Naast bestuurlijke is ook strafrechtelijke vervolging mogelijk want 

een overtreden van de AHOJG-criteria biedt een wettelijke basis voor de politie om een 

proces-verbaal op te stellen waarna het OM tot vervolging kan overgaan (Van Laar et al., 

2009, p. 113). 

Sinds 1999 worden ontwikkelingen van de coffeeshop gevolgd in de coffeeshopmonitor. In de 

monitor worden metingen gedaan naar het aantal gedoogde coffeeshops en het gemeentelijk 
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beleid, er wordt ook ingegaan op het aantal overtredingen van de AHOJG-criteria. De meting 

is gebeurd in 155 gemeenten waarbij ambtenaren een vragenlijst over het formele schriftelijk 

vastgelegde coffeeshopbeleid hebben gekregen. De recentste meting (negende monitor) vond 

plaats in 2010 waarbij de resultaten betrekking hebben op 2009. Hieronder vind je een tabel 

met het aantal overtredingen van de AHOJG-criteria in 2009 (Bieleman & Nijkamp, 2010, p. 

1). 

Criterium Aantal overtredingen 

A-criterium 

H-criterium 

O-criterium 

J-criterium 

G-criterium 

Maximale handelsvoorraad 

2 

1 

2 

6 

1 

18 

Totaal  30 

Tabel 1: Aantal overtredingen van de AHOJG-criteria in 2009
3
 (Bieleman & Nijkamp, 2010, 

p. 5). 

 

Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de AHOJG-criteria in de praktijk goed 

worden nageleefd. In totaal zijn 44 overtredingen geconstateerd, meestal voor de 

handelsvoorraad, over 666 coffeeshops in 2009 in Nederland. Vanuit het oogpunt van de 

scheiding der markten is het relevant vast te stellen dat slechts 1 overtreding van het harddrug 

criterium is geconstateerd (Bieleman & Nijkam, 2010 , p. 5). 

 

3.3.2 Samenwerking driehoek 

 

In het driehoeksoverleg worden afspraken gemaakt over de totstandkoming en handhaving 

van het lokaal coffeeshopbeleid (College van procureurs-generaal, 2000, p. 4). Burgemeester, 

politie en justitie hebben iedere een eigen verantwoordelijkheid maar werken samen in de 

praktijk aan een samenhangend en effectief beleid. Alle partijen zorgen voor een deel van de 

handhaving waarbij de bestuurlijke en strafrechtelijke bevoegdheden op elkaar worden 

afgestemd. De officier van justitie, verantwoordelijk voor de strafrechtelijke bevoegdheden, 

kan de coffeeshop vervolgen maar niet sluiten. Terwijl de burgemeester de coffeeshop 

                                                
3
 Van de gemeente Amsterdam is bekend dat er 14 overtredingen zijn geregistreerd in 2009. Van deze 

overtredingen kon de gemeente niet binnen het tijdsbestek van het onderzoek achterhalen op welke AHOJG-
criteria deze betrekking hebben. 
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bestuurlijk op basis van artikel 13b van de Opiumwet kan sluiten maar niet strafrechtelijk 

vervolgen. De politie treed op in functie van beide organen. 

 

3.3.3 Lokaal coffeeshopbeleid 

 

Nadat er in de jaren tachtig een volstrekte wildgroei van het aantal coffeeshops was, starten de 

gemeenten in de jaren negentig met een offensief om het aantal coffeeshops te beheersen. 

Gemeenten voeren sindsdien een lokaal coffeeshopbeleid waarbij regulering plaatsvindt aan 

de hand van een horeca-exploitatievergunning en/of een gedoogverklaring. Via een horeca-

exploitatievergunning, gebaseerd op APV, wordt toestemming gegeven om een speciaal soort 

horeca-inrichting te exploiteren, namelijk een droge horeca-inrichting waar men zich mag 

beroepen op het justitiële gedoogbeleid. Een gedoogverklaring vormt meestal een aanvulling 

op de horeca-exploitatievergunning waarin specifiek geldende voorschriften zoals 

openingstijden worden vastgelegd (Blom, 2008, p. 176; Van der stel et al., 2009, p. 60; Van 

Laar et al., 2009, p. 115).  

Gemeenten zijn echter niet verplicht coffeeshops te dogen, gemeenten kunnen kiezen tussen 

verschillende vormen van beleid waaronder (Bieleman & Nijkamp, 2010, p. 6):  

(a) Een nulbeleid wanneer de gemeenten geen coffeeshops wensen. De meeste 

gemeenten staat geen coffeeshops toe, in 2009 voeren ruim twee derde (69%) van de 

gemeenten in Nederland een nulbeleid. 

(b) Een maximumbeleid wanneer men een beperkt aantal coffeeshops wil toestaan. Op 

basis van een analyse van de lokale situatie in de lokale driehoek wordt het maximum 

aantal coffeeshops bepaald. Via het maximumbeleid kan een wildgroei worden 

voorkomen en wordt tegen de vestiging van andere verkooppunten opgetreden. Een 

overschrijding van het aantal kan leiden tot een onaanvaardbare aantasting van het 

woon- en leefklimaat in de gemeente. Een vijfde (23% )van de gemeenten laat in 2009 

coffeeshops toe en bindt dit aan een maximum. 

(c) Geen beleid of andere beleidsvormen. Een minderheid (7%) van de gemeenten voert 

geen beleid. Sinds 2007 is het aantal gemeenten zonder beleid afgenomen van 45 naar 

32 in 2009 (Bieleman & Nijkamp, 2010, p. 6). 

Aan deze beleidsvormen kunnen meerdere doelen worden toegevoegd namelijk het 

ontmoedigen voor het vestigen van een nieuwe coffeeshop, verminderen van het aantal 
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coffeeshops, het laten uitsterven van het aantal coffeeshops en het Bussumse model
4
 

(Bieleman & Nijkamp, 2008, p. 26).  

Het lokaal beleid heeft grote verschillen in de hand gewerkt tussen de gemeenten. McCoun en 

Reuters wijzen erop dat dit heeft geleid tot een toleranter beleid in de grote steden en een 

strikter beleid in de kleinere steden (MacCoun & Reuters, 1997, p. 3). De keuze voor een 

bepaalde beleidsvorm is afhankelijk van de lokale situatie waarin een analyse wordt gemaakt 

van de grootte van de gemeente, de aard en karakter van de gemeente, de lokale vraag naar 

cannabis en het beleid van de omliggende gemeenten. Het beleid van de omliggende 

gemeenten verdient extra aandacht te krijgen want van gemeenten die een nulbeleid voeren 

voorziet men een toeloop van gebruikers naar die gemeenten die een maximumbeleid voeren. 

Dit noemt men het zogenaamde „waterbedeffect‟ (Bieleman & Nayer, 2007, p. 16). 

In overleg met de partners wordt het beleid ingevuld door naast de landelijke AHOJG-criteria 

lokale criteria toe te voegen waaraan de gedoogde coffeeshops moeten voldoen. Uit 

onderzoek blijkt dat bijna alle gemeenten (97%) de criteria die men aan de coffeeshops oplegt 

expliciet zijn afgestemd op de AHOJG-criteria. In bepaalde gemeenten (40%) wordt de 

hoogste prioriteit gegeven aan het jeugdcriterium, vaak gevolgd door het harddrugcriterium 

en de maximale handelsvoorraad. Een lokale aanvulling op de AHOJG-criteria vinden we 

vooral in het afstands- of nabijheidcriterium. Afstands- of nabijheidcriterium ten opzichte van 

scholen wordt het meest gehanteerd (77%) gevolgd door een afstandscriterium tot de 

landsgrens (Bieleman & Nijkamp, 2010, p. 6; Van Laar et al., 2009, p. 116). 

De criteria worden opgenomen in de horeca-exploitatievergunning en /of gedoogverklaring. 

In het lokaal coffeeshopbeleid wordt vastgelegd hoe ze de criteria handhaven en welke 

sancties worden toegepast. Deze afspraken worden vastgelegd in een 

handhavingsarrangement waarin bestuursrechtelijke en strafrechtelijk instrumenten op elkaar 

worden afgestemd. De Opiumwet en daarbij horende richtlijnen van het OM vormen de basis 

voor het strafrechtelijk optreden, de wet Damocles, de wet Victoria en de wet Victor zijn de 

bestuursrechtelijke handvatten.  

Belangrijke vaststelling is dat 70% van de gemeenten positief is in hun ervaring met het 

huidige coffeeshopbeleid en de handhaving van de AHOJ-G en lokale criteria. Negatieve 

ervaringen hebben voornamelijk betrekking op de achterdeurproblematiek. De meeste 

gemeenten (86%) zijn van mening dat ze voldoende middelen hebben om het 

coffeeshopbeleid te kunnen handhaven (Bieleman & Nijkamp, 2010, p. 6). 

                                                
4
 Er zijn een of meer gecontroleerde, niet- commerciële verkooppunten van cannabis, ondergebracht in een 

daartoe aangewezen stichting.  
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3.3.4 Aantal coffeeshops en geografische spreiding 

 

Vanaf 1995 is een belangrijke doelstelling van het beleid sanering en beheersing van het 

aantal coffeeshops. Volgende, recente grafiek visualiseert de evolutie van het aantal 

coffeeshops. 

 

Figuur 1: Aantal coffeeshops en aantal gemeenten met coffeeshops in Nederland, 1999 -2009 

(Bielenman & Nijkamp, 2010, p. 1). 

 

Het aantal coffeeshops laat sinds de jaren negentig een dalende trend zien. Op het hoogtepunt 

in 1990 werd het aantal nog op 1500 geschat, in 2000 was het aantal coffeeshops al 

teruggedrongen tot 813, in 2005 waren er nog 729 en de recentste twee metingen laten zien 

dat er in 2007 702 coffeeshops waren en eind 2009 waren er nog 666 coffeeshops in heel 

Nederland. Meer bepaald in 2009 hebben 101 gemeenten samen 666 coffeeshops. Dit is een 

daling ten opzicht van 2007 van 5.2%. De daling wordt verklaard doordat in Rotterdam 16 

coffeeshops zijn gesloten omdat er een overtreding was van het afstandscriterium ten opzichte 

van scholen. Ook in Bergen op Zoom en Roosendaal werden 8 coffeeshops gesloten nadat het 

gemeentebestuur besloten had een nulbeleid te voeren na meermaals overtreden van de 

criteria (Bieleman & Nijkamp, 2010, p. 3).  

Als we kijken naar de geografische spreiding zien we dat concentraties van coffeeshops zich 

voornamelijk in de stadsrand en middelgrote steden bevinden. De helft van de coffeeshops 

bevinden zich in zes gemeenten met meer dan 200.000 inwoners. In gemeenten met minder 

dan 50.000 inwoners geldt, op een uitzondering na, de afwezigheid van coffeeshops.  

Als we kijken naar de coffeeshopdichtheid stelt men vast dat er in 2009 gemiddeld 0.47 

coffeeshops zijn per 10.000 inwoners. Amsterdam heeft het hoogst aantal coffeeshops goed 
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voor een gemiddelde van 2.98 coffeeshops per 10.000 inwoners. Haarlemmermeer heeft met 

0.07 het laagst aantal coffeeshops per 10.000 inwoners (Bielaman & Nijkamp, 2010, p. 4).  

 

3.4 Toekomst van de coffeeshop 

 

In navolging van de Commissie Donk heeft het kabinet een sterke wijziging in het 

coffeeshopbeleid aangekondigd. De wijzigingen zullen worden uitgewerkt in de 

aangekondigde drugsnota die tot op heden niet verschenen is. Het toekomstig 

coffeeshopbeleid zal zich voornamelijk richten op de lokale gebruiker. De coffeeshop dient 

terug een kleine handelszaak te worden (Van de Donk et al., 2009, p. 68). Gemeenten worden 

in dit kader gestimuleerd om de komende jaren pilootprojecten op te starten zoals het 

ingezetenencriterium en het besloten coffeeshopsysteem. Volgens de overheid biedt 

kleinschaligheid voordelen bij controle en handhaving van het beleid waardoor overlast- en 

criminaliteitsrisico‟s beter beheerst kunnen worden. Het biedt ook voordelen voor de 

gebruiker en coffeeshophouder, waarbij de gebruiker in theorie verzekerd is van een veilige 

omgeving en de coffeeshophouder meer betrokkenheid voelt met de klant. De 

overlastproblematiek in de grensstreken zou hiermee verminderen. Twee pilootprojecten zijn 

reeds van start gegaan en worden hier kort besproken: 

 

Pilot ingezetenencriterium:  

In Maastricht loopt sinds 2005 een pilot waarin wordt nagegaan of het mogelijk is om de 

verkoop van cannabis via coffeeshops volgens het EU recht tot Nederlanders te beperken 

(VWS, 2009, p. 11). Hierdoor zou het coffeeshoptoerisme afnemen. 

 

Pilot besloten coffeeshopsysteem:  

In een aantal Limburgse gemeenten is een pilot opgestart met een besloten 

coffeeshopsysteem. De drempel wordt door een invoering van een pasjessysteem hoger om 

cannabis te kopen waarbij de klant maximum 3 gram kan kopen en betaalt via een bankkaart. 

Hierdoor zouden de coffeeshops minder aantrekkelijk worden voor coffeeshoptoeristen en zal 

dit een gunstig effect hebben op de overlastproblematiek (VWS, 2009, p. 11). 

 

Het beleid zal zich richten op de verdere beheersing van het aantal coffeeshops, waarbij de 

lokale situatie het uitgangspunt is. Men wil een betere spreiding van het aantal coffeeshops 

over de gemeentegrenzen heen. Bijkomstig doel hierbij is via gerechtelijke controle te 
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voorkomen dat meerdere coffeeshops worden uitgebaat door dezelfde persoon. Men wil ook 

experimenteren met een grotere handelsvoorraad waardoor mogelijks de illegaliteit rond de 

aanvoer van cannabis naar de coffeeshop afneemt (VWS, 2009, p. 12).  

 

3.5 Besluit 

 

Aanvankelijk staan de huisdealers in voor de distributie van cannabis en nemen coffeeshops 

een marginale plaats in. De huisdealer wordt gedoogd op basis van het opportuniteitsbeginsel 

en kan onder vertrouwen en toezicht van het bestuur in jongerencentra cannabis verkopen. Er 

worden overigens weinig voorwaarden verbonden aan de verkoop. Een strafrechtelijke 

vervolging komt pas na beraad in het driehoeksoverleg tussen burgemeester, politie en 

justitie. 

In de jaren tachtig ontwikkelt zich in de praktijk de handel vanuit huizen en winkeltjes. Deze 

winkeltjes worden later bekend onder de naam coffeeshops. De handel wordt mogelijk nadat 

de overheid te kennen geeft dat vervolging enkel wordt ingezet bij openlijk afficheren en 

provocerend handelen. De overheid heeft weliswaar niet de intentie om het coffeeshop 

fenomeen te promoten maar tolereert in de praktijk het bestaan van coffeeshops. Dit 

ondoordachte model leidt in de jaren tachtig tot een sterke en ongebreidelde groei van het 

aantal coffeeshops. In aanvang treedt de politie sterk op maar na verloop van tijd wordt pas 

opgetreden als er harddrugs wordt verhandeld of er te uitbundig reclame wordt gemaakt om 

de shops te promoten.  

In 1987 doet de overheid een poging om het coffeeshopbeleid te verduidelijken en beslist men 

dat men pas zou opgetreden wanneer er meer dan 30 gram wordt verhandeld, bij openlijke 

affichering, provocerende handel en verkoop aan minderjarigen. Ondertussen ontwikkelt de 

coffeeshop zich tot een economische activiteit gericht op winstbejag. Commercialisering en 

concurrentie wissen definitief de sporen uit van de ideële doelstellingen die ooit aan de basis 

lagen van het ontstaan van de coffeeshop.  

In de jaren negentig reageert de overheid op de explosieve groei van het aantal coffeeshops en 

worden er nieuwe gedoogcriteria geïntroduceerd om de handel te beteugelen. De 

Amsterdamse AHOJG-criteria worden getransformeerd in landelijk richtlijnen als poging om 

het gedoogbeleid een structureel karakter te geven. Dit zonder weinig resultaat omdat in de 

praktijk de criteria op verschillende wijze worden geïnterpreteerd. Om de neveneffecten van 

cannabisbeleid aan te pakken worden de AHOJG-criteria steeds meer aangescherpt zoals het 

verbod op gecombineerde verkoop van alcohol en softdrugs, een terugdringing van de 
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maximale hoeveelheid van 30 naar 5 gram en het vastleggen van een maximale 

voorraadhoeveelheid op 500 gram. 

Tevens wordt de coffeeshops sterk gereguleerd door de invulling van het beleid op lokaal 

niveau te brengen. Gemeenten voeren een lokaal coffeeshopbeleid aan de hand van een 

vergunningsstelsel. De gemeenten zijn echter niet verplicht een coffeeshop te dogen. 

Gemeenten kunnen kiezen uit verschillende beleidsvormen namelijk: een nulbeleid, een 

maximumbeleid of geen beleid. De meerderheid van de gemeenten kiest voor een nulbeleid 

en gedogen dus geen coffeeshops. Het aantal coffeeshops is hierdoor sinds 1995 stelselmatig 

gedaald. Uit de recentste metingen van 2009 zijn er actueel 666 coffeeshops in Nederland, 

daar waar op het hoogtepunt midden jaren negentig het aantal nog op 1500 werd geschat. 

In 2000 zijn de gedoogrichtlijnen opnieuw vastgelegd in de aanwijzing Opiumwet. Deze 

richtlijnen vormen de basis waarop vandaag de verkoop van cannabis wordt gedoogd. De 

totstandkoming en handhaving van het coffeeshopbeleid wordt bepaald in het 

driehoeksoverleg tussen burgemeester, politie en justitie. Elk heeft eigen 

verantwoordelijkheden maar ze werken samen in het driehoeksoverleg. Een coffeeshop wordt 

niet strafrechtelijk vervolgd als hij zich aan de AHOJG-criteria en lokaal opgestelde criteria 

houdt. Uit onderzoek blijkt dat in de praktijk de gedoogcriteria goed worden nageleefd.  

In 2009 wordt aangekondigd dat het coffeeshopbeleid zich de komende jaren zal richten op 

kleinschaligheid, beheersing van het aantal coffeeshops en bestrijding van de georganiseerde 

criminaliteit. Aan de hand van pilootprojecten zoals het ingezetenencriterium en een besloten 

coffeeshopsysteem blijft men verder experimenteren om van de coffeeshop terug een 

kleinschalige handelszaak te maken.  
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Hoofdstuk 4: Analyse van het debat rond coffeeshops 
 

4.1 Inleiding  

 

Dit hoofdstuk belicht een aantal argumenten van voor- en tegenstanders van coffeeshops. Het 

is de bedoeling een welles-nietes spel te vermijden, maar wel de belangrijke argumenten te 

duiden. Deze bespreking dient te worden gezien in het licht van voorgaande hoofdstukken 

over de geschiedenis van het cannabisbeleid en evolutie van het coffeeshopmodel. We 

bespreken de voornaamste argumenten op basis van de literatuur en beleidsnota's. 

Achtereenvolgens bespreken we de scheiding der markten, het behoeden van criminalisering 

en stigmatisering van de gebruiker. Ook de normalisering van het gebruik en het beleid 

komen aan bod, evenals de invloed van coffeeshops op het prevalentie niveau, de beperkte 

kwaliteitscontrole, de discussie over de schadelijkheid van cannabis, de achterdeur 

problematiek, overlast, drugstoerisme en de buitenlandse kritiek. 

Bij het lezen van het coffeeshopdebat dat hierna wordt uiteengezet, dient men volgende 

bemerkingen in het achterhoofd te houden. Het is vooreerst belangrijk te stellen dat met 

overheidsinterventie slechts beperkte resultaten bereikt kunnen worden (Maalsté et al., 2010, 

p. 55). Ten tweede kunnen bepaalde argumenten zowel voor als tegen het coffeeshopmodel 

worden aangehaald, het is aan de lezer om de concrete afweging te maken. Ten derde kan de 

indruk ontstaan dat de argumenten los staan van elkaar, maar in de realiteit is er een sterke 

onderlinge interactie tussen de verschillende argumenten. Ten slotte is het onmogelijk en 

onwenselijk om exhaustief te zijn; het doel van dit hoofdstuk is het limitatief aanhalen van 

argumenten in het licht van de geschiedenis van cannabisbeleid en de evolutie van het 

coffeeshopmodel.  

4.2 Argumenten in het debat rond coffeeshops 

 

4.2.1 Scheiding der markten 

 

Een van de meest aangehaalde argumenten ter verdediging van de coffeeshop is dat deze de 

gebruiker afleidt van de zwarte markt waar criminele dealers ook harddrugs aanbieden. De 

scheiding der markten is een belangrijk doel om in 1976 de verkoop van cannabis te dogen. 

De bedoeling is om de consumentenmarkten van soft- en harddrugs te scheiden waardoor een 

sociale drempel wordt gecreëerd voor de overgang van softdrugs naar harddrugs. De overheid 

creëert doorheen de jaren een gedoogmarkt waarbij de gebruiker op een rustige en veilige 
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manier 5 gram cannabis kan kopen, zonder in aanraking te komen met harddrugs (Van de 

Donk et al., 2009, p. 37). 

Via de AHOJG-criteria wordt de verkoop van harddrugs in coffeeshops tegengegaan. De 

verkoop van harddrugs in coffeeshops zou immers een serieuze aantasting en ondermijning 

van de beleidsfundamenten zijn. Uit onderzoek blijkt immers dat coffeeshops die zich vrij 

goed houden aan het 'geen harddrugs'-criterium. Hierdoor vormt de coffeeshop een 

belangrijke scheidingslijn tussen de markten van hard- en softdrugs (Van Laar et al., 2009, 

p. 148). 

Om de doeltreffendheid van het beleid en de AHOJG-criteria te testen, worden een aantal 

onderzoeken bevolen. In een onderzoek (2009) naar het aantal coffeeshops en het 

gemeentelijk beleid wordt slechts één overtreding geconstateerd (Bieleman & Nijkamp, 2010, 

p. 5). Sinds 2002 heeft de minister van Justitie een onderzoek ingesteld specifiek naar de 

handhaving en naleving van de AHOJG-criteria. Ondertussen werden vier grote onderzoeken 

uitgevoerd op basis van steekproeven, respectievelijk in 2002, 2003, 2004 en 2007. De vier 

steekproeven trekken grotendeels dezelfde conclusies, vandaar dat deze scriptie het meest 

recente onderzoek uit 2008 analyseert. We situeren het onderzoek, waarna we de AHOJG-

criteria en meer specifiek het harddrugcriterium belichten. 

In 54 gemeenten verspreid over Nederland zijn gegevens verzameld over 101 coffeeshops. 

Een schriftelijke vragenlijst peilt naar de manier waarop en de mate waarin de landelijke en 

lokale criteria voor coffeeshops in de praktijk worden nageleefd en gehandhaafd. De 

respondenten bestaan uit coffeeshophouders (65), wijkagenten (57), politiecoördinatoren (36), 

klanten (175) en omwonenden (200) van coffeeshops. Daarnaast werden bij 86 coffeeshops 

observaties uitgevoerd (De Bruin et al., 2008, p. 7). Het onderzoek concludeert dat de 

AHOJG-criteria in de praktijk worden gerespecteerd. Dit respect gaat spontaan als het gaat 

over het harddrugs-, het overlast- en het jeugdcriterium. Anderzijds worden de criteria van 

affichering, toegestane aankoophoeveelheid en vooral handelsvoorraad onder overheidsdwang 

gehandhaafd. De coffeeshophouders schatten de meldings-, de detectie-, en de controlekans 

hoog in, evenals de sanctiekans en ernst van de straf. De criteria worden in het algemeen niet 

doelbewust overtreden (De Bruin et al., 2008, p. 116). In 2007 geeft, specifiek voor het 

harddrugscriterium, geen enkele coffeeshophouder aan harddrugs verkocht te hebben. In 

datzelfde jaar is er landelijk geen enkele overtreding; in 2009 wordt 1 overtreding vastgesteld. 
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Vanuit het oogpunt van de coffeeshophouders is de marktenscheiding een succes. Enkel via 

klanten die harddrugs in hun bezit hebben en/of gebruiken wordt de regel overtreden, het zou 

gaan over zo‟n 14% van de klanten volgens de coffeeshophouders. Coffeeshops vinden 

harddrugs niet wenselijk en zien toe op een strikte naleving van de regels. Toch is het 

onmogelijk waterdichtheid te garanderen. De coffeeshops hebben geen wettelijke 

bevoegdheid om klanten te fouilleren en kunnen dus slechts in beperkte mate nagaan of een 

klant harddrugs gebruikt of verhandeld. Bij vaststelling of vermoedens van gebruik of handel 

worden de klanten uit de coffeeshop verwijderd (De Bruin et al., 2008, p. 54). 

De scheiding der markten is echter niet absoluut. Cannabis is ook op andere plaatsen dan in 

coffeeshop verkrijgbaar, waar de kans op aanbod van harddrugs groter is. Uit onderzoek van 

Korf bleek dat coffeeshops de grootste gedoogde verkooppunten zijn: in gemeenten met 

coffeeshops komt naar schatting 70% van de lokale cannabisverkoop uit deze winkels. Hoe 

hoger de coffeeshopdichtheid, hoe groter het aandeel van coffeeshops in de lokale verkoop. 

Maar coffeeshops zijn niet de enige plaats waar cannabis verkrijgbaar is. Er zijn ook niet-

gedoogde verkooppunten die ongeveer 30% van de lokale cannabisverkoop verzorgen. Niet-

gedoogde verkooppunten kunnen vast of mobiel zijn. Thuisdealers en 'onder-de-toonbank-

dealers', met name in de horeca, maken deel uit van zulke vaste illegale verkooppunten. 

Mobiele niet-gedoogde verkooppunten behelzen het thuisbezorgen na telefonische bestelling 

of het dealen op straat. Een belangrijke vaststelling is dat bij niet-gedoogde verkooppunten 

zowel soft- als harddrugs wordt aangeboden (Korf et al., 2005, p. 135). De kans is groot dat 

indien de coffeeshops sluiten, het aanbod via niet-gedoogde verkooppunten zal toenemen. 

Immers, de vraag naar cannabis wordt niet of nauwelijks beïnvloed door een 

coffeeshopsluiting. Hierbij wordt gevreesd voor een vermenging van de soft- en 

harddrugsmarkt op gebruikersniveau (CAM, 2008, p. 28).  

Een scheiding van de markten zou de cannabisgebruiker moeten weerhouden om over te 

stappen op harddrugs. Een uitvoerige studie ten aanzien van het prevalentieniveau van 

harddrugs valt buiten het kader van deze scriptie. In het kort kan gesteld worden dat het 

prevalentieniveau van harddrugsgebruik in Nederland niet significant afwijkt van dat in 

andere landen. Er zijn zowel landen met hogere, vergelijkbare als lagere prevalentieniveau „s 

voor wat betreft het harddrugsgebruik (Van Laar et al., 2009, p. 109). 

4.2.2 Geen criminalisering en stigmatisering van de gebruiker 
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In de jaren zestig en zeventig wordt het gebruik en het bezit van cannabis strafrechtelijke 

vervolgd en brengt het handhaven van de Opiumwet grote bestuurlijke problemen met zich 

mee. De overheid stelt decriminalisatie voor, in navolging van de Commissie Baan en 

Hulsman. Hierdoor worden de gebruikers niet afgeschilderd als criminelen en wordt het risico 

op isolement danig beperkt. Vandaag stellen we vast dat het bezit en gebruik van cannabis 

gedecriminaliseerd is via het opportuniteitsprincipe. De kleinhandel is gedoogd en vervolgens 

gereguleerd via de coffeeshop. De coffeeshop biedt de gebruiker een rustige en veilige plek 

waar hij cannabis kan kopen zonder daarbij in aanraking te komen met het strafrechtsysteem. 

In Nederland worden relatief weinig processen-verbaal opgesteld voor cannabisbezit. Het 

bezit wordt niet actief opgespoord, maar kan ontdekt worden in een onderzoek betreffende 

een ander delict. Uit de statistieken van het OM kan worden afgeleid dat de decriminalisering 

en vervolgens de regulering van de verkoop voor persoonlijk gebruik succesvol is. De 

gebruikers komen zelden in aanraking met het strafrechtsysteem en worden hierdoor 

nauwelijks gecriminaliseerd (Van Laar et al, 2009, p. 135). Dit komt de integratie van 

cannabisgebruikers ten goede en voorkomt dat de effecten van vervolging schadelijker zijn 

dan het gebruik zelf (Leuw, 1993, p. 17). 

Terwijl in Nederland relatief weinig gebruikers in contact komen met het strafrechtsysteem, 

valt uit cijfers uit Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk een beduidende stijging 

van het aantal cannabisgerelateerde arrestaties te bemerken. In de aangehaalde landen geldt 

dat het gemiddeld aantal arrestaties per jaar tussen de 200 tot 205 per 100.000 personen valt. 

Uit vergelijkend onderzoek tussen de arrestatiecijfers met het aantal gebruikers valt af te 

leiden dat het opsporen en vervolgen van cannabisgebruikers vrijwel geen effect heeft op het 

prevalentieniveau (Everhardt et al., 2009, p. 340).  

Indien er een proces-verbaal wordt opgesteld, zoals in de aangehaalde landen, kan dit 

negatieve sociale en strafrechtelijke gevolgen hebben voor de gebruiker. De sociale gevolgen 

kunnen veelvuldig zijn: ontslaan worden, geen nieuw werk vinden, geen toelating krijgen 

voor een opleiding, verbroken relaties, aanhouding door justitie, niet toegelaten worden of 

moeilijk vinden van een huisvestiging en het toegang geweigerd worden bij het reizen naar 

andere landen (Van Loo et al., 2003, pp. 50-61). Strafrechtelijke gevolgen bestaan uit 

mogelijke arrestatie, het opstellen van een proces-verbaal, strafblad, boete, alternatieve straf, 

inbeslagname van het rijbewijs en een gevangenisstraf. Uit het rapport van het European 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction blijkt dat een gevangenisstraf voor 

cannabisgebruik in Europa relatief weinig voor komt. Cannabisgebruikers krijgen 

voornamelijk een boete of een waarschuwing (Ballotta et al., 2008, p. 108). De situatie in 
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Nederland is gunstiger dan in andere landen omdat cannabisgebruikers geen risico lopen 

opgepakt te worden bij gebruik of aankoop in coffeeshops. 

 

4.2.3 Normalisering  

Normalisering is een tendens die zich doorheen de jaren heeft voorgedaan. Normalisering 

heeft in de wetenschappelijke literatuur verschillende betekenissen. Enerzijds spreekt men van 

een gebruiksnormalisering en anderzijds van een normaliseringsbeleid. 

Normalisering van het gebruik wil zeggen dat cannabisgebruik ruim verspreid is en in grote 

mate sociaal acceptabel is. Cannabis is aanwezig in de leefwereld van jonge mensen en wordt 

als een normaal fenomeen beschouwd. De Britse socioloog Parker is de grondlegger van het 

concept normalisering (Parker, Aldrigde & Measham, 1998, pp. 151-166). Hij geeft zowel 

kwalitatieve als kwantitatieve argumenten voor het begrip. 

 Als kwantitatief argument geeft Parker aan dat cannabisgebruik tegenwoordig ruim verspreid 

is. Dit geldt niet voor de hele bevolking maar wel binnen grote groepen van vooral jonge 

mensen. Ook mensen die nog nooit cannabis gebruikt hebben, kennen meestal vrienden of 

kennissen die al eens gebruikt hebben of weten waar het genotsmiddel te verkrijgen is. 

Decorte wijst erop dat net als alcohol of legale geneesmiddelen, cannabis bij een groot deel 

van de bevolking bespreekbaar is geworden (Decorte, 2008, p. 9). 

Vanuit kwalitatieve zin is het opmerkelijk dat cannabisgebruik niet meer geassocieerd wordt 

met ideologische motieven of in verband gebracht wordt met deviatie of delinquent gedrag 

(Bovenkerk, 2008, p. 176). Cannabis wordt nu nog maar sporadisch gebruikt uit idealisme, in 

tegenstelling tot de jaren '60. Het is geen vorm van subversief gedrag meer, maar één van de 

vele vormen van consumptiegedrag. Cannabisgebruik is een normaal onderdeel geworden in 

de zoektocht naar een eigen identiteit van jongeren samen met de specifieke keuze voor een 

bepaalde stijl van muziek en kledij. Het gebruik is niet beperkt tot een deviante subcultuur, 

maar vindt plaats in een brede laag van de bevolking. Gebruikers komen uit alle lagen van de 

bevolking en participeren door studies of werk actief in de samenleving (Korf, 2006, p. 69). 

Een normaliseringsbeleid wijst op nagestreefde doelen in het drugsbeleid. Het Nederlands 

beleid neemt het normaliseringsbegrip aan, nadat duidelijk wordt dat een „war on drugs‟ niet 

kan gewonnen worden (Garretson, 2003, p. 2). Van der Wijngaart haalt vier redenen tegen een 

„war on drugs‟ aan. Een „war on drugs‟ leidt ten eerste tot marginalisering en stigmatisering en 
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creëert een deviante subcultuur. Bovendien versterkt deze 'oorlog' het toezicht op de 

bevolking, eroderen de burgerlijke vrijheden en wordt de opbouw van criminele rijken 

gestimuleerd. Deze spiraal kan leiden tot een rasechte gevangenisstaat (Van de Wijngaart, 

1991, pp. 110-11). Daarom verschijnt in de jaren tachtig de Nederlandse drugsnota: 

„Drugsbeleid in beweging; naar een normalisering van de drugproblematiek‟. Hiermee is het 

Nederlandse drugsbeleid officieel gericht op 'normalisering' van drugsproblemen. Dit houdt in 

dat de overheid een beleid voert waarin de risico‟s van drugsgebruik worden ingecalculeerd 

en worden gestuurd door schadebeperkende maatregelen. Het coffeeshopbeleid staat in het 

teken van schadebeperkende maatregelen omdat het beleid het gebruik reguleert en contact 

met harddrugs probeert te voorkomen (Maalsté et al., 2010, pp. 55-56). Dit in tegenstelling tot 

de „war on drugs‟, waarin men drugsprobleem probeert te elimineren met strafrechtelijke 

maatregelen (Wever, 1994, p. 62). Normalisering als beleidsdoelstelling biedt ook een richting 

voor de houding van de samenleving, waarin drugsgebruikers geaccepteerd worden. 

Drugsgebruikers worden niet gezien als criminelen of als (verslaafde) patiënten, maar als 

normale burgers die we normale eisen stellen en normale kansen bieden (Van de Wijngaart, 

1991, p. 124). Stigmatisering vindt in Nederland dan ook nauwelijks plaats. De overheid heeft 

een tolerante en meer neutrale houding tegenover cannabis aangenomen. Een 

probleemgebruiker wordt hiermee op dezelfde manier benaderd als een alcoholverslaafde, 

namelijk als een volwaardige mens met een probleem. Deze perceptieverschuiving heeft een 

positief effect op het zelfbeeld en op de psychische en fysische gezondheid van de gebruiker. 

Van de Bunt is van mening dat er helemaal geen sprake is van normalisering van cannabis in 

Nederland. In de jaren zestig dienden moraal en strafrecht zoveel mogelijk van elkaar 

gescheiden te worden, maar de laatste jaren mengt de overheid zich steeds meer in het morele 

debat. Specifiek voor het coffeeshopbeleid wijst hij erop dat een meerderheid van de 

gemeenten geen coffeeshops toelaat en de AHOJG-criteria zijn aangescherpt. Hierbij werd de 

toegestane verkoop reeds teruggebracht van 30 gram naar 5 gram, de leeftijd expliciet op 18 

jaar en de maximale handelsvoorraad op 500 gram gebracht (Van de Bunt, 2006, p. 17). 

Indien men deze redenering doortrekt waarbij het coffeeshopmodel steeds verder wordt 

verstrengt en de tolerantie afbrokkelt, kan men moeilijk nog spreken van normalisering. 

 

4.2.4 Coffeeshops en stijgend gebruik 

Op socio-cultureel niveau kan men besluiten dat de vraag naar cannabis doorheen de jaren 

explosief is gestegen. Zowel in Europa als in Nederland is cannabis de meest beschikbare en 
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gebruikte drugs (Garretsen, 2010, p. 486; EMCDDA, 2010, p. 45). Voor de afweging van het 

coffeeshopmodel is het van belang te kijken of coffeeshops hebben bijgedragen aan het 

stijgend cannabisgebruik. Om hieromtrent conclusies te kunnen trekken, dient men eerst in te 

zoomen op het prevalentieniveau van Nederland.  

Volgens Geerlings waren er in de jaren zestig in Nederland naar schatting 10.000 tot 15.000 

gebruikers, tegenwoordig zijn dat er ruim 2 miljoen (Korf, 2006, p. 61). In Nederland vonden 

peilingen plaats in 1997, 2001 en 2005 in het kader van het Nationaal Prevalentieonderzoek 

naar cannabisgebruik in de algemene bevolking (van 15 tot 64 jaar). In 2005 heeft bijna een 

op de vier (22,6%) ondervraagden van de algemene bevolking ooit cannabis gebruikt, 1 op de 

twintig (5,4%) heeft recent (afgelopen jaar) cannabis gebruikt en 1 op de dertig (3,3%) heeft 

actueel (afgelopen maand) cannabis gebruikt (Van Laar et al., 2010, p. 36). In vergelijking 

met 1997 en 2001 is er een stijging van het gebruik waarneembaar. In de periode 1997-2001 

blijft het percentage relatief stabiel, maar tussen 2001 en 2005 neemt het percentage toe 

(CAM, 2008, p. 66).  

Korf haalt verschillende verklaringen voor de stijging in cannabisgebruik aan. Ten eerste 

noemt hij het generatie-effect. Vroeger hadden de cijfers over het cannabisgebruik in de 

algemene bevolking betrekking op één generatie, met name de (subculturele) jongeren en 

progressieve jongvolwassenen. Vandaag worden deze meegeteld met de nieuwe generaties en 

vormen ze het segment van veertigers en vijftigers binnen de algemene bevolking. Elke 

nieuwe generatie voegt nieuwe gebruikers toe en hierdoor zal het aantal ooit-gebruikers 

(voorlopig) blijven stijgen. Ten tweede noemt hij de ‘narrowing gender gap’ die steeds 

kleiner wordt. In het ooit-gebruik was vroeger een significant verschil tussen mannen en 

vrouwen, vandaag is er nauwelijks een genderverschil. Hierdoor neemt het aantal ooit-

gebruikers toe. Ten laatste noemt hij de consumptietoename bij jongeren (Korf, 2006, p. 

62). Er zijn twee golven te bespeuren: een eerste golf met een piek in het midden van de jaren 

'70, waarna een lichte daling plaatsvindt. Daarna merkt Korf een tweede golf op, met een piek 

aan het midden van de jaren '90. Hierna komt er een stabilisering of misschien zelfs een lichte 

daling van het gebruik (Korf, 2008, p. 142). Op korte termijn is een daling waarneembaar, 

maar het gebruik op lange termijn is gestegen door een toenemend gebruik bij jonge 

stedelingen enerzijds, en een verspreiding van het gebruik op het platteland anderzijds (Korf, 

2006, p. 62).      

Bij scholieren (12-18 jaar) is er de laatste 10 jaar sprake van een lichte afname van het aantal 

gebruikers. De daling van de gemiddelde startleeftijd van scholieren is niet voortgezet en een 

lichte leeftijdstoename is waarneembaar. Onder de scholieren die cannabis gebruiken, doet 
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ruim de helft dit slechts 1 tot 2 keer per maand. 14% Gebruikt per maand 10 keer of meer 

cannabis. Opmerkelijk is ook dat jongeren met een psychiatrisch of gedragsprobleem, 

verhoudingsgewijs vaker cannabis gebruiken (Van Amsterdam et al., 2009, p. 36).  

Verschillende specifieke onderzoeken naar de invloed van coffeeshops op het 

prevalentieniveau, stellen dat coffeeshops niet significant bijdragen aan een onaanvaardbare 

gebruikstoename. MacCoun en Reuters hebben het prevalentieniveau van 1990 tot 1996 in 

Nederland vergeleken met de Verenigde staten, Denemarken en Duitsland. Ze concluderen 

dat het Nederlandse prevalentieniveau vergelijkbaar is met de Verenigde Staten, maar iets 

hoger ligt dan dat van Duitsland en Denemarken (MacCoun & Reuters, 1997, p. 49). In 2008 

concludeert het CAM dat de makkelijke beschikbaarheid van cannabis via coffeeshops niet 

heeft bijgedragen aan een stijgend gebruik. Hoewel ze het effect van de coffeeshop niet  

uitsluiten concluderen ze dat het prevalentieniveau van recent cannabisgebruik in Nederland 

onder het Europees gemiddelde ligt (CAM, 2008, p. 24). Garretsen concludeert in 2010 dat 

het coffeeshopbeleid niet geleid heeft tot een overdreven hoog cannabisgebruik in 

vergelijking met andere Europese landen (Garretsen, 2010, p. 488). 

Enkel de auteurs MacCoun en Reuters stellen dat coffeeshops in de jaren '80 mogelijks 

hebben bijgedragen tot een gebruiksstijging. In hun studie tonen de onderzoekers aan dat 

het prevalentieniveau in Nederland stijgt tussen 1984 en 1992, terwijl het prevalentieniveau in 

andere landen (Denemarken, Duitsland, Australië, Canada) en bepaalde steden en regio‟s 

(Catalonië, Hamburg, Stockholm) stabiliseert of daalt. Dit is de periode waarin coffeeshops 

uitbundig reclame maken als gevolg van de commercialisering. Ze concluderen hieruit dat 

mogelijks deze commercialisering heeft bijgedragen aan een toename van het gebruik, hoewel 

ze andere factoren niet uitsluiten (MacCoun & Reuters, 2001, p. 126).  

Om het antwoord enigszins anders te benaderen wordt er gekeken naar trends in het gebruik 

in Nederland, in relatie tot trends in de cannabishandel. Voor we de trends in gebruik en 

verkoop bekijken, is het nodig een onderscheid te maken tussen verschillende fasen van de 

cannabishandel (Korf, 2008, p. 146): (1) de verkoop via de ondergrondse markt in de jaren 

'60-'70, (2) de handel via huisdealers in jongerencentra vanaf de jaren '70 tot de jaren '80, (3) 

de verkoop via de coffeeshop van 1980 tot 1995 en (4) de verkoop via de coffeeshops na 1995 

(Korf, 2008, pp. 140-143). Voornamelijk de derde en vierde fase zijn van belang voor de 

invloed van coffeeshops op het stijgend gebruik. Tijdens de derde fase ontstaat de 

commerciële coffeeshop en is er een explosie van het aantal winkels. De vierde fase laat zich 

kenmerken door een stelselmatige sanering van het aantal coffeeshops. Deze scriptie maakte 

eerder al gewag van twee pieken in het jongerengebruik (midden de jaren '70 en midden jaren 
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'90). Na elke piek vindt een stabilisering en bij de laatste piek wellicht een lichte daling van 

het gebruik plaats.  

Wanneer we deze trends in jongerenverbruik koppelen aan fase 3 en 4, kunnen we een 

correlatie vaststellen. Het gebruik neemt toe in de periode waarin het aantal coffeeshops 

explosief groeit tot midden jaren negentig (fase drie) waarna er een stabilisering en misschien 

lichte daling plaatsvindt (fase vier). Er zijn grote gelijkenissen waar te nemen met de 

golfbewegingen in de prevalentietrends in de Verenigde Staten (een piek in de jaren '70 en 

'90).  

Het is onmogelijk waterdichte conclusies te trekken in hoeverre de toenemende vraag naar 

cannabis samenhangt met de laagdrempelige beschikbaarheid via gedoogde coffeeshops. Een 

causaal verband is tot op heden niet aangetoond. Mogelijks heeft in de jaren tachtig de 

coffeeshop het gebruik doen stijgen. In de jaren '90 neemt het algemene cannabisgebruik 

overal in het Westen toe. Dit feit kan erop wijzen dat een gebruikstoename eerder toevallig 

dan wel causaal is. Er wordt dan ook algemeen aangenomen dat coffeeshops niet hebben 

bijgedragen aan een stijging van het gebruik (Van Laar et al., 2009, p. 139).  

 

4.2.5 Beperkte kwaliteitscontrole  

Door de verkoop in coffeeshops kan de overheid zicht krijgen op de cannabiskwaliteit. Als we 

kijken naar de aard van de kwaliteitscontroles, stellen we vast dat deze slechts zeer sporadisch 

en oppervlakkig worden uitgevoerd. 

Sinds 1999 meet het Trimbos-instituut, in opdracht van het Ministerie van VWS, de sterkte 

van cannabisproducten. Het betreft cannabis die te koop wordt aangeboden in Nederlandse 

coffeeshops. Nederland is daarmee één van de enige landen die de sterkte van geconsumeerde 

cannabis systematisch in kaart brengt. In de Verenigde Staten meet de Universiteit van 

Mississippi het THC-gehalte van in beslag genomen cannabis. Dit Cannabis Potency Project 

is operationeel sinds de jaren '70. In andere landen wordt in enkele gevallen eveneens de 

concentratie THC van in beslag genomen cannabis gecontroleerd, maar dit gebeurt niet 

systematisch (Riger & Niesink, 2010, p. 5). Tot op heden werden in Nederland 11 

onderzoeken naar het THC-gehalte gevoerd. Aanvankelijk stijgt het THC gehalte van 1999 tot 

2004. In 2004 wordt een hoogtepunt bereikt van 20.4%. In de jaren erna is er sprake van een 

geleidelijke daling. Het gemiddeld THC-gehalte in 2010 is 17,8%. Hiermee lijkt het THC-

gehalte zich te stabiliseren tussen de 15% en 18% (Riger & Niesink, 2010, p. 31). Ook in 

opdracht van het Ministerie van VWS onderzoekt men of de wiet vervuild is. Eind 2006 zijn 
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er berichten over glasachtig materiaal en calciumcarbonaat dat gemengd wordt met cannabis. 

Het onderzoek besluit dat verontreinigde cannabis niet of zeer sporadisch op de Nederlandse 

markt voorkomt (Van Amsterdam, Van Marle, Van Dijk, Niesink & Opperhuizen, 2007, p. 1). 

Ook coffeeshophouders staan in voor de kwaliteit van het product. Uit onderzoek komt naar 

voor dat coffeeshophouders de cannabiskwaliteit van zelfstandige toeleveranciers verkiezen 

boven de lage kwaliteit bij criminele organisaties (Spapens et al., 2007, p. 53). De vraag is 

echter welke criteria coffeeshophouders hanteren om te bepalen of het om kwaliteitsvolle wiet 

gaat. 

Vormt de kwaliteitscontrole wel een volwaardig argument in het coffeeshopdebat, wanneer 

die controle zo beperkt is? De controle met het oog op de schadelijkheid van 

cannabisproducten zou veel breder kunnen zijn dan nu het geval is. Indien men de achterdeur 

kan reguleren kan men de controle op cannabis verscherpen en een breder 

kwaliteitscontrolesysteem ontwikkelen. Zo blijkt dat in vergelijking met alcohol en tabak de 

kwaliteitscontroles op cannabis zeer oppervlakkig zijn (CAM, 2008, p. 28). Enige nuancering 

is aangewezen. Immers, indien de coffeeshop er niet was, zou de beperkte kwaliteitscontrole 

grotendeels wegvallen en bestaat een groter risico op verontreiniging van cannabis bij 

verkoop via niet-gedoogde verkooppunten. Dealers hebben dan vrij spel en controle op de 

samenstelling, zuiverheid of sterkte (THC-gehalte) zou bemoeilijkt worden. 

4.2.6 Discussie over de schadelijkheid van cannabis voor de gebruiker 

Tijdens het cannabisdebat in de jaren zestig en zeventig wordt gesteld dat aan het gebruik van 

cannabis nauwelijks psychische of lichamelijke risico‟s verbonden zijn. Na een stilte in het 

debat is de discussie de afgelopen jaren weer aangewakkerd. Bij de afweging of coffeeshops 

houdbaar zijn, is het relevant na te gaan wat de schadelijkheid is voor de gebruiker. 

Het Ministerie van VWS gaf recent de opdracht voor 2 onderzoeken naar de schadelijkheid 

van cannabis: „Ranking van drugs: een vergelijking van de schadelijkheid van drugs‟ door het 

RIVM en „Risicoschatting cannabis‟ door het CAM. Dit hoofdstuk gaat beknopt in op de 

resultaten van beide studies. 

Het RIVM heeft een risico evaluatie uitgevoerd naar de schadelijkheid van 19 soorten drugs, 

waaronder cannabis. Een panel van 19 experts deed, op basis van eigen expertise en 

wetenschappelijke informatiedocumenten, een feitelijke stoffenbeoordeling. In het onderzoek 

gaat men na hoe giftig het middel is (op korte en lange termijn), hoe verslavend het middel 
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werkt en wat de maatschappelijke schade is. Een van hun belangrijkste conclusies is dat 

alcohol en tabak op schaal van totale schadelijkheid zowel op populatieniveau als individueel 

niveau hoger scoren dan cannabis. Voor totale schade op individueel niveau valt cannabis in 

de middencategorie (Van Amsterdam et al., 2009, p. 9). 

Ook het CAM voerde een risicobeoordeling uit, onder meer met betrekking tot de risico's 

voor de individuele gezondheid. De studie besluit dat deze risico's gemiddeld op gering 

worden geschat. De acute toxiciteit wordt aanzien als minimaal en de chronische toxiciteit 

wordt gering tot matig geschat (CAM, 2008, p. 23). Ook Brink stelt dat cannabis weinig 

risico‟s heeft voor de gebruiker. Hij concludeert in zijn onderzoek: ‟Matig gebruik van 

cannabis door (jong)volwassenen in situaties waarbij aan de gebruiker geen hoge cognitieve 

eisen worden gesteld kent relatief weinig risico‟s en kan daarom als redelijk veilig worden 

beschouwd‟ (Brink, 2006, p. 84). 

Sommige auteurs beweren dat cannabis een harddrug is geworden door het stijgend THC- 

gehalte. Onderzoek wijst uit dat het THC-gehalte piekt in 2004, maar er momenteel een 

stabilisering waar te nemen valt. Hierdoor menen onderzoekers dat er geen directe 

aanwijzingen zijn om sterke cannabis als een harddrug te categoriseren (Riger & Niesink, 

2010, p. 31). 

De discussie rond de schadelijkheid wordt vaak in relatie gebracht met de kwetsbaarheid van 

jongeren. Hoewel jongeren onder 18 jaar geen cannabis mogen kopen in coffeeshops, is het 

bekend dat jongeren via een omweg (zoals een oudere vriend of kennis) cannabis kopen. 

Cannabisgebruik onder jongeren komt veelvuldig voor en – in tegenstelling tot 30 jaar 

geleden – is er wel sprake van lichamelijke en psychische risico's voor jongeren (Brink, 2006, 

p. 83). Van de Bunt merkt op dat in het middelbare onderwijs het meest frequent cannabis 

wordt gebruikt. Scholieren vormen dan ook een grote groep van gebruikers en zijn relatief 

kwetsbaar (Van de Bunt, 2006, p. 17). Brink stelt dat de risico‟s voor scholieren toenemen 

naarmate men vroeger begint in samenhang met een frequent gebruik over een lange periode. 

Langdurig gebruik kan leiden tot lichamelijke en geestelijke gezondheidseffecten zoals 

psychotische stoornissen en het ontwikkelen van afhankelijkheid (CAM, 2008, p.15). In de 

literatuur legt men de nadruk op de mogelijkheid van dit causale verband, want het staat niet 

volledig vast of cannabis wel de échte oorzaak is van de geestelijke- en gezondheidseffecten. 

Deze gevolgen treden ook niet bij elke gebruikende jongere op. Toch dienen risicofactoren als 
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het gebruik op zeer jonge leeftijd, alsook het dagelijks gebruik ontraden te worden (Brink, 

2006, p. 83). 

In veel gemeenten wordt tegenwoordig naast het jeugdcriterium een afstands- of 

nabijheidscriterium ten opzichte van scholen gehanteerd. Hierdoor wil men het 

jongerengebruik afremmen. Dit leidt in de praktijk tot sluiting van coffeeshops. In Rotterdam 

zijn reeds 16 coffeeshops gesloten omdat er een overtreding was van het afstandscriterium ten 

opzichte van scholen. Het aantal sluitingen zal nog toenemen: zo zullen in Amsterdam 187 

van de 233 coffeeshops moeten sluiten omwille van het afstands- of nabijheidscriterium 

(Trouw, 2011, 4 januari). 

Maar zal de sluiting wel een positief gevolg hebben op het gebruik van adolescenten? Zullen 

veel jongeren dan niet aangewezen zijn op illegale dealers? Het sluiten van coffeeshops zal de 

belangrijkste doelstelling van het beleid, de scheiding der markten, ondermijnen en de 

overlast zal toenemen bij niet-gedoogde verkooppunten. 

4.2.7 De achterdeur 

Een belangrijk argument in het coffeeshopdebat is het niet reguleren van de „achterdeur', wat 

de georganiseerde criminaliteit in de hand zou werken. De verkoop van softdrugs in 

coffeeshops wordt gedoogd. Hierbij moeten de uitbaters zich aan de AHOJG-criteria houden, 

aangevuld met lokale criteria. Toch wordt de productie en/ of handel ten behoeve van de 

bevoorrading van de coffeeshop niet gedoogd, en zelfs aangepakt door politie en justitie. Deze 

paradox, beter gekend als de achterdeurproblematiek, heeft doorheen de jaren heel wat 

discussie opgewekt en weegt zwaar tegen het behoud van de coffeeshop. 

Tijdens de wetswijziging in 1976 gaat men er nog van uit dat cannabis gelegaliseerd zou 

worden, waardoor bovengenoemd probleem zich niet zou stellen. Wanneer echter duidelijk 

wordt dat legalisering van cannabis geen optie is komt de coffeeshopbevoorrading in een 

wazig gebied. Zoals beschreven in hoofdstuk twee zijn verschillende pogingen ondernomen 

om de bevoorrading te reguleren, onder meer in de nota „Het pad naar de achterdeur‟. Ook 

het TMC Asser Instituut onderzoekt of er een mogelijkheid bestaat voor gereguleerde teelt ter 

bevoorrading van de coffeeshop in de nota „Experimenteren met het gedogen van de teelt van 

cannabis ten behoeve van de bevoorrading van coffeeshops – Internationaal rechtelijke en 

Europees rechtelijke aspecten‟. Beide studies doen een negatieve aanbeveling omdat de VN-

verdragen geen teelt van cannabis voor coffeeshops toestaan. De 'achterdeur' blijft zo een 
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controversieel punt. Vooraleer we ingaan op de bevoorrading van de coffeeshop, worden in 

het kort belangrijke ontwikkelingen aangehaald die invloed hebben op de cannabishandel aan 

de 'achterdeur'. 

In de jaren zeventig en tachtig wordt cannabis ten behoeve van de coffeeshopbevoorrading 

hoofdzakelijk geïmporteerd (Spapens et al., 2007, p. 21). Import is mogelijk omdat het OM 

lange tijd de kleinschalige hasjhandel en ook de groothandel niet vervolgt vanwege de lage 

opsporingsprioriteit (Fijnaut, 1996, p. 36). Softdrugs, hoofdzakelijk hasj, wordt op grote 

schaal vanuit het buitenland naar Nederland gesmokkeld. Verschillende 

drugsbaronnen/drugsgroepen spitsen zich definitief toe op de hasjhandel. Gekende groepen 

zoals de Bruisma-groep en de Verhagen-groep verdienen geld met de transport en import van 

hasj uit Marokko, Libanon en Pakistan. Deze groepen leveren ondermeer aan de coffeeshop 

(Klerks, 2000, p. 232). Eind de jaren '80 komt hier verandering in wanneer de gerechtelijke 

instanties meer aandacht hebben voor de cannabisimport. Spraakmakende gerechtelijke 

onderzoeken vinden plaats (Decorte & Boekhout van Solinge, 2006, p. 148). Toch is de 

hasjhandel dan al op haar retour door de opkomst van de in Nederland geteelde cannabis. De 

Nederlandse teelt komt als een importsubstituut overgewaaid uit de Verenigde Staten. 

De Nederlandse overheid reageert vertwijfeld op de nieuwe tendens. Aan de ene kant lijkt de 

huisteelt kleinschalig van opzet en wordt dit als een positieve ontwikkeling gezien ter 

bevoorrading van de coffeeshops. De coffeeshophouders worden hierdoor gevrijwaard van 

contacten met criminele wiettelers (Spapens et al., 2007, p. 22). Aan de andere kant bestaat 

het risico dat criminele netwerken de huisteelt annexeren (Van der Stel et al., 2009, p. 58). De 

teelt wordt in de jaren '90 en 2000 steeds professioneler en geavanceerder. 'Growshops'
5
 

spelen een cruciale rol in de teelt: ze zijn de motor en stimulator van de hennepteelt. Naast het 

leveren van legale kweekbenodigdheden plegen ze ook strafbare feiten zoals het leveren van 

planten en steken, het afnemen van eindproduct, het witwassen van criminele vermogens etc. 

(Blom, 2008, p. 175). De productie wordt grootschaliger en verspreidt zich in de Nederlandse 

samenleving. Hierdoor geven justitie en politie een grotere prioriteit aan de aanpak van 

cannabisteelt. De teelt wordt zo intensief aangepakt dat kleine telers er veelal mee ophouden 

en criminele organisaties in het ontstane gat duiken. De teelt wordt paradoxaal genoeg 

crimineler, ondanks de goede politionele en justitiële bedoelingen (Boekhout van Solinge, 

2008, p. 157). De afzetmogelijkheden voor criminele telers zijn groot en uit onderzoek blijkt 

                                                
5 Growshops zijn winkels waar de cannabisproducent kweekbenodigdheden kan aankopen. 
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dat het overgrote deel van de productie niet gaat naar coffeeshops (Spansens et al., 2007, p. 

54). Dit wijst erop dat de productie anno 2011 uitgegroeid is tot een zeer omvangrijke illegale 

bedrijfstak. Het product is vanwege de goede kwaliteit zeer gevraagd in het buitenland. De 

cannabishandel en kweekkennis vinden hun weg naar het buitenland en Nederland is vandaag 

de dag één van de grootste exporteurs van wiet en toebenodigdheden geworden (Maalsté, 

2008, p. 35). 

Na de summiere geschiedenis van ontwikkelingen aan de 'achterdeur' is het voor de afweging 

van het coffeeshopmodel van belang de huidige bevoorradingsstrategieën te bekijken. 

Coffeeshophouders krijgen wiet aangeboden aan de achterdeur en onderhouden 

handelsrelaties met verschillende hennepkwekers. Daarnaast telen sommige 

coffeeshophouders zelf wiet en zijn hierdoor gedeeltelijk zelfvoorzienend. Toch betreft het 

slechts een minderheid van de winkeleigenaars, de meerderheid combineert aanbod van 

meerdere kleine thuistelers met grote (bedrijfsmatige) telers (Bieleman & Snippe, 2006, p. 

53). 

In welke mate is de georganiseerde criminaliteit betrokken bij de teelt en toelevering aan de 

coffeeshop? Het is moeilijk om hierop een eenduidig antwoord te formuleren. In de literatuur 

zijn er indicaties dat de teelt voor een steeds groter deel in handen van de georganiseerde 

criminaliteit komt. Ondermeer Fijnaut & De Ruyver (2008, p. 137) stellen dat 

misdaadorganisaties cannabis telen in de Euregio Maas-Rijn. Coffeeshophouders zullen 

hierdoor voor hun aanvoer afhankelijker worden van criminele organisaties, hoewel slechts 

een deel van de productie ter bevoorrading van de coffeeshops is. Het grootste productiedeel 

vindt zijn weg naar het buitenland (Spapens et al., 2007, p. 53). Over de relatie tussen 

coffeeshops en criminele organisaties kunnen, zoals hierboven gesteld, slechts indicaties 

gegeven worden. Hieronder gaan we in op enkele relevante onderzoeken naar de actoren 

actief in de cannabisteelt. De verhouding tussen enerzijds kleine idealistische telers en 

anderzijds grote telers met betrokkenheid van criminele organisaties wordt hierbij duidelijk. 

Bovenkerk & Hogewind (2002, pp. 113- 118) onderscheiden in hun studie naar de hennepteelt 

vier productiesegmenten. (1) De kleine thuisteler teelt voor eigen gebruik en zet zijn surplus 

af aan vrienden en eventueel aan de coffeeshop. Kleine thuistelers telen vaak niet meer dan de 

bij wet toegestane vijf planten. (2) Grote zelfstandige thuiskwekers produceren hoofdzakelijk 

voor de coffeeshops maar ook voor groothandelaars of hebben zelf contacten met afnemers. 

Afhankelijk van de beschikbare plaats verbouwen zij tussen de tientallen en honderden 
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planten. (3) Bedrijfsmatige grootproducenten leveren direct aan afnemers in het buitenland en 

in uitzonderingsgevallen aan coffeeshops die aan de achterdeur grote hoeveelheden 

doorverkopen. Deze producenten verbouwen op professionele wijze honderden tot 

tienduizenden planten tegelijk op verschillende locaties zoals stallen, (bedrijf)loodsen, 

fabriekspanden etc. (4) Organisatoren van bedrijfsmatige thuisteelt gaan contractuele 

overeenkomsten aan met particulieren die bereid zijn hun woonruimte ter beschikking te 

stelen voor de hennepteelt. Specialisatie en arbeidsverdeling treden op in dergelijke 

organisaties. Zo zijn er geldschieters, organisatoren, personen die verhuurders werven, 

technici die planten installeren, bedrijven die het drogen en het knippen van de toppen voor 

hun rekening nemen, transporteurs, ordehandhavers en financiële specialisten die criminele 

vermogens witwassen. Bovenkerk wijst erop dat de plaatselijke growshop vaak een rol in de 

organisatie van de bedrijfsmatige thuisteelt speelt. 

In zijn onderzoek naar mensenhandel, onderscheidt Van Dijk drie niveaus die eveneens 

kunnen toegepast worden op de cannabishandel en -productie. Het betreft hierbij (Van Dijk 

aangehaald in Bieleman & Snippe, 2006, p. 52): (1) De solist: één persoon staat garant voor 

de kleinschalige productie en distributie van cannabis. In deze categorie zijn de thuiskwekers 

en thuisdealers actief. (2) Geïsoleerde criminele groepen: twee of meerdere personen zijn 

verantwoordelijk voor het hele cannabistraject. Men heeft contacten met afnemers waaronder 

coffeeshops, maar geen contacten met andere criminele groepen. (3) Criminele netwerken: 

meerdere personen zijn via tussenpersonen met elkaar verbonden en verantwoordelijk voor 

het hele cannabistraject. Hun takenpakket bestaat uit productie van softdrugs (hasj in het 

buitenland en wiet in Nederland), het vervoer naar Nederland, de opslag in de zogenoemde 

„stashes‟ en de distributie naar coffeeshops.  

Spapens et al. (2007, pp. 46-65) bestudeerden de wereld van de wietteelt. De onderzoekers 

onderscheiden vier varianten van de bedrijfsmatige wietteelt: (1) zelfstandige telers werken 

voor eigen rekening en risico. Dit zijn de kleine kwekers of de thuiskwekers, ze hebben in hun 

woning kwekerijen van ongeveer 100 tot 1000 planten. Ze verzorgen het hele cannabistraject 

met ondersteuning van growshops of personen uit hun eigen sociale netwerk. Zelfstandige 

tellers zetten hun oogst af bij coffeeshops, growshops en andere afnemers. (2) Grootschalig 

opererende zelfstandige telers: deze telers telen in gehuurde woningen, stallen, bedrijfspanden 

etc. Ze hebben (meerdere) kwekerijen van ongeveer 1000 planten of meer. Grootschalig 

opererende zelfstandige telers zetten hun oogsten eveneens af bij coffeeshops, growshops en 

andere afnemer. (3) Exploitanten hebben 5 à 10 plantages in andermans woning geïnstalleerd. 
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Deze kwekerijen worden meestal lokaal ingericht bij bekenden uit hun sociaal netwerk. (4) 

Criminele samenwerkingsverbanden verkopen, verwerken en verhandelen op grote schaal 

hennepproducten. Ze hebben vaak ook eigen grote kwekerijen. Deze criminele organisaties 

beschikken vaak over één of meerdere growshops of minder openlijke inkoopadressen waar 

de oogsten van zelfstandige telers of inkoopadressen worden verkocht. Coffeeshops hebben 

contacten met criminele samenwerkingsverbanden, rechtstreeks of via een tussenpersoon. Een 

tussenpersoon koopt bij uiteenlopende criminele groeperingen (kwaliteitsvolle) wiet in en 

verkoopt die dan aan de coffeeshop. Aanvoer via een tussenpersoon biedt aanzienlijke 

voordelen voor een coffeeshophouder omdat hij enerzijds van aanbod verzekerd is en 

anderzijds zelf niet in contact komt met criminele samenwerkingsverbanden. Hoewel er 

enkele verbanden werden vastgesteld, werd toch aangetoond dat de grote meerderheid van de 

coffeeshops niet aangewezen zijn op criminele groeperingen. Immers, 'criminele' cannabis is 

van inferieure kwaliteit en onverkoopbaar in de coffeeshops. Coffeeshophouders zouden 

vooral aangewezen zijn op zelfstandige telers die geen contact hebben met criminele 

organisaties en een kwaliteitsvol product leveren. 

Concluderend kan gesteld worden dat er betrokkenheid is van criminele netwerken bij de 

toelevering aan coffeeshops. Er zijn nog idealistische kleinschalige telers maar de 

„leveranciers‟ voor coffeeshop bestaan vooral uit grote (bedrijfsmatige) telers waarbij 

criminele organisaties betrokken zijn. Dit is verontrustend want door een strenger beleid zal 

de kleine teler zich terugtrekken en de georganiseerde criminaliteit bij de productie zal verder 

groeien. Hierdoor worden de coffeeshops op hun beurt steeds afhankelijker van criminele 

netwerken. De oorzaak hiervan werd reeds in het begin van deze paragraaf aangehaald: het 

niet reguleren van de 'achterdeur' is een belangrijke risicofactor voor het generen van 

georganiseerde misdaad.  

4.2.8 Overlast 

Drugsoverlast is een groot knelpunt geworden bij het dogen van coffeeshops. In vele 

gemeenten met coffeeshops wordt er vandaag weinig overlast ervaren en worden coffeeshops 

als een goed beheersbare voorziening beschouwd, maar in bepaalde (grens)gemeenten geven 

(grote) coffeeshop onaanvaardbare vormen van overlast. Overlast door een coffeeshop is 

vergelijkbaar met overlast door een horecagelegenheid. In hoofdstuk twee hebben we gesteld 

dat drugsoverlast uitgegroeid is tot een ruim containerbegrip maar in het algemeen gaat het bij 

coffeeshop over verkeersoverlast, overlast door bezoekers en overlast door vervuiling in de 



- 86 - 

 

omgeving van de coffeeshop. De eerste vorm wordt voor het merendeel ervaren in de 

grensgemeenten en gaat voornamelijk over parkeerproblemen: slordig geparkeerde 

voertuigen, voertuigen die de doorgang blokkeren en lawaaioverlast door de voertuigen zijn 

veelvoorkomende overlast vormen. De tweede categorie, overlast door bezoekers neemt 

gestalte aan door bezoekers die tegen elkaar schreeuwen, bezoekers die omstanders 

lastigvallen, bezoekers die rondhangen en auto‟s en tuinen vernielen. De laatste vorm gaat 

over urinerende bezoekers en bezoekers die vuil achterlaten (Van Ooyen-Houben et al., 2009, 

p. 306). Regionale onderzoeken bevestigen deze vormen van overlast, parkeer- en 

verkeersoverlast de meest voorkomende is gevolgd door rondhangende jongeren en 

geluidsoverlast. In een onderzoek naar kenmerken van de overlast veroorzakers komt naar 

voor dat het merendeel man is met een leeftijd die varieert tussen de 18 en 50 jaar. De overlast 

veroorzakers zijn studenten of werkende mannen (Biesma et al., 2009, p. 2). 

In de jaren zestig en zeventig is er weinig melding van drugsgerelateerde overlast maar sinds 

de jaren negentig is overlast meermaals onderwerp van discussie geworden (Van Gemert & 

Verbraeck, 1994, p. 156). In de beleidsnota‟s komt het onderwerp veelvuldig aanbod en is het 

een reden om het coffeeshopbeleid te verscherpen. Sterker nog, we zien dat 

overlastbestrijding één van de leidende principes is geworden in de strategie van het 

cannabisbeleid. Zo wordt in de drugsnota van 1995 overlast als een groot maatschappelijk 

en bestuurlijk probleem omschreven. Overlast rond coffeeshops was weliswaar niet nieuw 

maar wordt in de drugsnota uitdrukkelijk neergeschreven als één van de complicaties van het 

beleid. Dit ongewenst neveneffect ondermijnt het maatschappelijk draagvlak, in het bijzonder 

de maatschappelijke tolerantie tegenover drugsgebruik, en zal krachtig worden aangepakt 

(VWS, 1995, p. 7). Een discussie over drugsgebruik neemt hierdoor veelal de vorm aan van 

een discussie over overlast (Garretsen., Blanken, Van Mastrigt & Van Oers, 1995, pp. 95-

102). Het beleid is sindsdien gericht op het terugdringen van de overlast en het aantal 

coffeeshops. Uitermark & Pinkster wijzen erop dat het gevaar schuilt dat overlastbestrijding 

de oorspronkelijke doelstelling van de bestrijding van de risico‟s voor volksgezondheid zal 

overschaduwen, waarmee het drugsgebruik net als in de jaren zestig wordt verengd tot een 

puur ordeprobleem (Uitermark & Pinkster, 2002, pp 440-446). In de jaren negentig wordt het 

gemeentelijk instrumentarium om de overlast, ruimer dan specifieke maatregelen gericht op 

overlast gevende coffeeshops, aan te pakken sterk verruimd en wordt nadrukkelijker ingezet 

op de handhaving van de AHOJG-criteria, waarbij het derde criterium staat voor handhaving 

van overlast. Zo worden coffeeshops sterk gereguleerd door lokale overheden waarbij ze al 

dan niet coffeeshops toelaten en worden verschillende bestuurlijke instrumenten gecreëerd 
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zoals de Wet Damocles, de Wet Victor en de Wet Victoria. Blom spreekt van een 

verschuiving van de bestrijding van volksgezondheidsproblemen naar de bestrijding van 

overlast (Blom, 2008, p. 68; Blom, 1998, p. 151). In de hoofdlijnenbrief van 2009 stelt men 

dat het beleid vooruitgang heeft geboekt in het verminderen van de overlast en in veel 

gemeenten geen groot knelpunt meer is (VWS, 2009, p. 14).  

Hoewel overlast is verminderd, blijft het in de grensgemeenten een groot bestuurlijk 

knelpunt door het fors toegenomen druggrensverkeer (Van de Donk et al., 2009, p. 37). 

Overlast in grensgemeenten is gerelateerd aan het drugstoerisme en de aard is ruimer dan 

hierboven aangehaald. De plaats waar een coffeeshop zich bevindt bepaalt dus mede de mate 

van overlast maar ook tussen de grensgemeenten zijn er verschillen, zo wordt overlast door 

drugstoeristen het meest ervaren in Maastricht en Terneuzen terwijl bijvoorbeeld Enschedé er 

minder wordt mee geconfronteerd (CAM, 2008, p. 94). Ook de locatie binnen de gemeenten 

speelt een rol, gemeenten krijgen de meeste klachten als de coffeeshop in een woonwijk ligt. 

Als de coffeeshop in het centrum ligt komen door de geringe woonfunctie en aanwezigheid 

van andere horecagelegenheden minder klachten over overlast rond coffeeshops voor. In de 

volgende paragraaf gaan we nader in op de aard van overlast door drugstoeristen en mogelijke 

maatregelen om de overlast aan te pakken. 

 

4.2.9 Drugstoerisme 

In tegenstelling tot de meeste gemeenten waar coffeeshops een goed beheersbaar fenomeen 

zijn, brengt de aanwezigheid van coffeeshops in grensgemeenten zoals Maastricht, 

Terneuzen, Venlo, Breda, Bergen op Zoom en Roosendaal door het massaal drugstoerisme 

grote bestuurlijke en maatschappelijke problemen met zich mee
6
. Sommige grenscoffeeshops 

worden overspoeld door drugstoeristen uit België, Frankrijk en Duitsland. Dagelijks komen 

buitenlandse klanten cannabis aankopen in de coffeeshops zowel voor eigen gebruik als voor 

verdere doorverkoop in eigen thuisland. Uit onderzoek van Decorte blijkt dat één op de vier 

Belgische respondenten cannabis aankoopt via coffeeshops in Nederland (Decorte et al., 

2003, p. 113). Een survey uitgevoerd in 2007 naar de nationaliteit van klanten in de 

coffeeshops in Terneuzen blijkt dat grenscoffeeshops overwegend door buitenlanders worden 

bezocht. 61,5% Van de bezoekers zijn Belgen, 25,5% Fransmannen en slechts 11 % 

Nederlanders (Surmont, 2007, p. 67). Het spreekt voor zich dat het Nederlands 

coffeeshopmodel de bevoorrading van buitenlandse klanten zich nooit als doel heeft gesteld 

                                                
6
 In september 2009 hebben de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal besloten hun coffeeshops te 

sluiten vanwege het drugstoerisme en de bijhorende overlast. 
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en dat dit vanuit buitenlands standpunt zwaar doorweegt als tegenargument voor het behoud 

van het coffeeshopmodel (Van de Donk et al., 2009, pp. 37-38).  

Algemeen kenmerkt het begrip drugstoerisme zich doordat drugs het basismotief vormt voor 

een bezoek aan het buitenland. Specifiek voor Nederland gaat het voornamelijk om gebruikers 

die na aankomst meteen een coffeeshop bezoeken en het grootste deel van hun tijd in de 

coffeeshop spenderen. Om een genuanceerd debat te voeren en drugstoeristen niet eenzijdig 

onder één en dezelfde noemer plaatsen kijken we naar de types en gedragingen van 

drugstoeristen. Uit onderzoek gevoerd door Korf blijkt dat men op basis van verblijfsduur en 

bezoekfrequentie drie types drugstoeristen kan onderscheiden die verschillende gradaties 

van overlast veroorzaken (Korf, 1996, p. 225): Gelegenheidstoeristen zijn die personen die 1 

à 2 maal per jaar naar de grensstreek komen en die een aantal dagen in Nederland blijven. De 

regelmatige bezoekers zijn eendagstoeristen die frequenter, op maandelijkse basis naar 

Nederland komen. Tenslotte de pendelaars komen wekelijks kortere bezoeken doen aan de 

coffeeshop.  

Recent onderzoek naar het gedrag van coffeeshopbezoekers in Terneuzen heeft aangetoond 

dat er verschillende types waarneembaar zijn op basis van gedrag. Surmont onderscheidt in 

zijn analyse drie categorieën namelijk de pitstopper: deze klant koopt cannabis en vertrekt 

daarna onmiddellijk. De use & leaver koopt cannabis en gebruikt de cannabis in de shop voor 

zijn terugrit. De chiller is de gebruiker die het langst in de coffeeshop blijft om er niet enkel 

cannabis te gebruiken maar ook om muziek te beluisteren en sociale contacten te leggen 

(Surmont, 2007, pp. 81-82).  

Er wordt gesuggereerd dat het voornamelijk de regelmatige bezoekers en pendelaars zijn die 

wegen op de houdbaarheid van het model omdat hun frequente bezoeken de overlast 

problematisch maken. Toch dient men dit te nuanceren in die zin dat niet één specifieke groep 

of één type gedrag overlast veroorzaken, maar wel het hoge aantal drugstoeristen die de 

beoogde kleinschaligheid in het gedrang brengt. Het totaal aantal bezoeken moet dus worden 

teruggedrongen en dit binnen alle hierboven vermelde categorieën drugstoeristen (Maalsté et 

al., 2010, p. 12).  

 

Alvorens men de gevolgen bespreekt van drugstoerisme gaat men in op de oorzaken die 

drugstoerisme in de hand werken. De oorzaken van drugstoerisme kan men herleiden tot een 

aantal push en pull factoren (Korf, 1996, pp. 225-229). Pushfactoren, factoren gelegen in die 

landen vanwaar drugstoeristen komen, vloeien voort uit het gevoerde cannabisbeleid van de 

desbetreffende landen (Leers, 2008, p. 218). Nemen we België als voorbeeld, daar is bezit van 
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cannabis strafbaar als een misdrijf maar in de praktijk wordt slechts een vereenvoudigd 

proces-verbaal opgesteld. Dit proces verbaal dient weliswaar als een waarschuwing maar men 

treedt dus niet strafrechtelijk op (Fijnaut & De Ruyver, 2008, p. 53). Een gelijkaardig beleid 

vindt men terug in Duitsland daar waar er in Frankrijk wel strafrechtelijk wordt vervolgd. De 

buurlanden verbieden dus de publieke verkoop, wat een pushfactor vormt vanuit het 

buitenland naar Nederland toe. Dit brengt Nederland, die het idee van de coffeeshop heeft 

ontwikkeld vanuit een visie van kleinschalige bevoorrading met nadruk op de lokale functie, 

in een moeilijke situatie. Doordat Nederland het enige land is met coffeeshops wordt het 

overspoeld door drugstoeristen en verzorgen de coffeeshops in grensstreken vandaag de 

structurele bevoorrading voor buitenlanders.  

De pullfactoren, ofwel de aantrekkingsfactoren die in Nederland liggen, zijn voor de hand 

liggend. In Nederland is het gedoogbeleid van cannabisverkoop een belangrijke 

aantrekkingsfactor. De buitenlanders hebben in eigen thuisland geen alternatief, en worden 

door Nederland als het ware gelokt naar de coffeeshops. De voornaamste pullfactoren zijn: de 

beschikbaarheid van cannabis via de gedoogde coffeeshops, de goede kwaliteit van cannabis, 

het ruime aanbod en de prijs van cannabis (Surmont, 2007, p. 74). De pull factoren worden 

sterk bekritiseerd vanuit het buitenland. Met name Frankrijk heeft in de jaren negentig sterke 

kritiek geuit op de publieke beschikbaarheid van cannabis via coffeeshops. Het zou de Franse 

jeugd vergiftigen en aanzetten tot gebruik, waardoor men onmiddellijke sluiting eiste 

(D‟Ancona, 1996, p. 197). Nederland argumenteert dat hun gedoogbeleid de problematiek 

aanpakt op eigen grondgebied en de illegaliteit afneemt. Dit in tegenstelling tot de buurlanden 

die zich kenmerken door stijgende illegale import. Recentelijk heeft de nieuwe Nederlandse 

regering een voorstel ingediend om de in- en uitvoer van drugs zwaarder te bestraffen.  

 

Wie nu precies de schuldige is mag dan tot op heden geen uitgemaakte zaak zijn, wat wel 

vastligt is het feit dat de gevolgen voor de grensgemeenten groot zijn. De algemene vormen 

van overlast nemen onaanvaardbare proporties aan. Maar nog zorgwekkender is dat Fijnaut & 

De Ruyver (2008, p. 155) in hun onderzoek naar druggerelateerde criminaliteit in de Euregio 

Maas-Rijn, stellen dat de hoge vraag naar softdrugs door de massale drugstoeristen een grote 

risicofactor inhoudt voor het generen van georganiseerde criminaliteit. De teelt en 

bevoorrading van coffeeshops wordt hierdoor op steeds grotere schaal georganiseerd 

waardoor het onvermijdelijk wordt dat de productie gedeeltelijk in handen komt van 

georganiseerde criminelen. Verder wijzen de onderzoekers erop dat drugsrunners op alle 

mogelijke manieren zowel soft- als harddrugs aan drugstoeristen proberen te verkopen 
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waardoor het hoofddoel van het gedoogbeleid namelijk de scheiden der markten wordt 

ondermijnd. Het drugstoerisme doet hiermee één van de fundamenten wankelen. Men kan 

zich afvragen in welke mate het drugstoerisme nog louter als een neveneffect van het beleid 

kan worden gezien.  

Het drugstoerisme veroorzaakt tenslotte ook parkeeroverlast en rondhangende klanten. Voor 

de inwoners van grensgemeenten creëert dit een onveiligheidsgevoel en ondermijnt het de 

leefbaarheid in de grensgemeenten wat de houdbaarheid van het coffeeshopmodel des te meer 

in vraag doet stellen (Leers, 2008, p. 218).  

Hoewel de gevolgen van drugstoerisme zwaar wegen op het maatschappelijke draagvlak voor 

het gedoogbeleid, zijn relativerende kanttekeningen zeker aan de orde. Drugstoeristen 

kopen namelijk in de grensgemeenten vaak nog andere spullen waardoor het voor de lokale 

economie welvaart creëert (Leers, 2008, p. 218). In de grote steden is drugstoerisme zelf een 

belangrijke bron van inkomsten. Coffeeshoptoeristen spenderen tijden een bezoek van 

ongeveer 5 dagen tussen de 750 en 1000 euro in Amsterdam. In een recent onderzoek wordt 

gepeild naar wat de effecten kunnen zijn van een halvering van het aantal coffeeshops in de 

Amsterdamse Wallen. De bewoners denken dat een verdere sanering van het aantal 

coffeeshops een negatief effect zal hebben op Amsterdam, namelijk op het aantal toeristen, de 

economie en de werkgelegenheid. Anderzijds verwachten zij een positief effect op de 

levenskwaliteit van de buurt (Benshop et al., 2009, p. 21). 

In de discussie over grensoverlast stelt zich onvermijdelijk de vraag of een scenario zonder 

coffeeshops een uitweg biedt. Er zijn in het verleden al heel wat maatregelen genomen tegen 

drugstoerisme, zo bijvoorbeeld het terugbrengen van de toelaatbare hoeveelheid cannabisbezit 

van 30 naar 5 gram. Deze maatregel bleek echter contraproductief omdat de overlast toenam. 

Ook hebben bepaalde gemeenten succesvol projecten opgestart door ondermeer de 

coffeeshops naar de grens te verplaatsen zoals in Venlo waar Duitse drugstoeristen zich 

voornamelijk in de periferie bevoorraden waardoor er een vermindering van overlast is in de 

binnenstad (Van Ooyen et al., 2009, p. 308). Een soortgelijk experiment was voorgesteld door 

de burgemeester van Maastricht, die de verplaatsing voorstelde van enkele coffeeshops naar 

de rand van de stad in een „wietboulevard‟. Het plan is nooit in uitvoering gekomen door een 

stortvloed aan kritiek vanuit de Belgische buurtgemeenten. Dit toont opnieuw de complexiteit 

aan van het debat met uiteenlopende standpunten. Zo hebben Belgen een groot aandeel in het 

drugstoerisme maar willen Belgische politici zo min mogelijk geconfronteerd worden met de 

neveneffecten. 
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Recente projecten zijn enerzijds de toepassing van het ingezetenencriterium en anderzijds het 

project rond een gesloten coffeeshopsysteem waarbij de drempel specifiek voor drugstoeristen 

wordt verhoogd. De laatste jaren zijn er ook al heel wat coffeeshops gesloten. Onder meer in 

Bergen op Zoom en Roosendaal is beslist coffeeshops te sluiten vanwege de overlast door het 

massale drugstoerisme. De vraag is of dit wel een oplossing is. In een studie van Korf blijkt 

dat het terugbrengen van het aantal coffeeshops geen garantie is voor minder drugstoerisme. 

Volgens hun zienswijze zou dit zelfs mogelijk leiden tot een toename van overlast omdat 

drugstoeristen op straatdealers zouden zijn aangewezen (Korf, 1996, p. 231). Ook het CAM 

stelt zich de vraag of het verminderen of sluiten van coffeeshops de overlastproblematiek doet 

verminderen. Volgens hun analyse zal het aanbod toenemen via niet-gedoogde verkooppunten 

omdat drugstoeristen niet alleen vanwege de vrije verkoop in coffeeshops naar Nederland 

komen maar ook voor de goede kwaliteit van het product (CAM, 2008, p. 28). De voormalige 

Maastrichtse burgemeester Gerd Leers stelt dat de sluiting van coffeeshops de 

softdrugshandel in handen van illegale drugsrunners drijft. Het sluiten van coffeeshops is naar 

zijn mening niet realistisch omdat de productie en verkoop worden overgenomen door het 

illegaal circuit (Leers, 2008, p. 220). Fijnaut & De Ruyver stellen dat er inderdaad kans is dat 

dit tot een verplaatsing van het aanbod zou kunnen leiden maar nuanceren dit. Het zou ook tot 

een vermindering van de buitenlandse vraag kunnen leiden omdat tegenwoordig in alle 

lidstaten van de Europese Unie cannabis geteeld en gedistribueerd wordt.  

 

4.2.10 Buitenlandse kritiek 

Het gedoogbeleid ten aanzien van het bezit en de gereguleerde verkoop van cannabis in 

coffeeshops stuit op heel wat commotie in het buitenland waar men aanhaalt dat de 

coffeeshop symbool staat voor het mislukte Nederlands drugsbeleid (Kortenhorst, 1996, 

p.212). In de jaren negentig hebben verschillende landen hun ongenoegen over het 

Nederlands beleid geuit met Frankrijk op voortouw waar president Chirac de onmiddellijke 

sluiting eiste van alle coffeeshops (D‟Ancona, 1996, p. 197).  

Het coffeeshopbeleid heeft Nederland ongetwijfeld in een moeilijke positie geplaatst omdat 

het in de jaren negentig meermaals leidde tot diplomatieke conflicten (Boekhout van Solinge, 

2010, p. 2585). Het fenomeen van een „gedogen‟ beleid was in veel landen onbekend, en men 

stelde zich vragen bij het nut van het maken van een onderscheid tussen de cannabis en 

andere drugs. Critici zijn van mening dat de tolerante houding van de Nederlandse overheid 

ten aanzien van cannabis het gebruik ervan zou aanmoedigen. Verder wordt gesteld dat, in 
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navolging van de Stepping-Stone theorie, door het toenemend softdrugsgebruik het aantal 

harddrugsgebruikers in aantal zou stijgen (Everhardt et al., 2009, p. 337). Cijfers bewijzen 

nochtans het tegendeel: het cannabisgebruik in Nederland ligt onder het Europees gemiddelde 

en het prevalentieniveau van harddrugsgebruik stemt relatief overeen het niveau van andere 

landen.  

Hogerop heeft men aangehaald dat het drugstoerisme in Nederland grote bestuurlijke 

problemen met zich meebrengt maar ook stuit op kritiek vanuit het buitenland. De buurlanden 

België, Duitsland en Frankrijk klagen over het feit dat hun inwoners zich makkelijk en 

veelvuldig in Nederlandse coffeeshops bevoorraden met cannabis. Felle kritiek wordt geuit 

omdat het Nederlandse beleid ertoe zou leiden dat het cannabisgebruik in de buurlanden 

gestimuleerd wordt door de publieke verkoop en de mogelijkheid om zonder veel 

inspanningen cannabis te importeren. Men dient op te merken dat de kritiek zich vooral richt 

op de import van hoeveelheden cannabis die als „voorraad‟ opgevat kunnen worden. Dit is 

onder de Nederlandse Opiumwet, ongeacht de hoeveelheid, een misdrijf (Blom, 2008, p. 171).  

In een motie van enkele Kamerleden heeft minister van justitie Donner gevraagd om binnen 

de EU de lidstaten te inventariseren die sympathie tonen voor het Nederlandse drugsbeleid. 

De resultaten van de studie zijn weinig rooskleurig. Geen enkele lidstaat blijkt aanhanger van 

het Nederlands coffeeshopbeleid. Vooral de strijdigheid tussen de Nederlandse praktijk en de 

internationale en Europese afspraken worden naar voor geschoven als problematisch alsook 

de negatieve invloed van het coffeeshopbeleid op de illegale import van cannabis door 

drugstoeristen (Blom, 2006, pp. 155- 156). 

 

4.3 Besluit 

In dit vierde en laatste hoofdstuk heeft men de argumenten voor en tegen geschetst die 

domineren in het debat over het al dan niet behouden van het coffeeshopmodel. De 

opsomming van de argumenten, wekken ten onrechte de indruk dat de aangehaalde 

argumenten los van elkaar staan. In de realiteit is het cannabisdebat geen eenvoudig debat, 

precies omdat de verschillende argumenten nauw met elkaar verweven zijn.  

 

Als men de pro argumenten onder de loep neemt dan valt vooral de relevante bijdrage die 

coffeeshops leveren aan de scheiding der markten op doordat coffeeshophouders het 

harddrugscriterium respecteren. Hoewel deze scheiding niet absoluut is, wordt gevreesd dat 

bij sluiting van coffeeshops er meer vermenging van soft- en harddrugs zal optreden via niet-

gedoogde verkooppunten. Een tweede argument voor het behoud van het coffeeshopmodel, is 
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dat coffeeshops geen onaanvaardbare stijging van het cannabisgebruik in de hand hebben 

gewerkt. Het prevalentieniveau voor Nederland ligt zelf onder het Europees gemiddelde. Als 

derde argument geldt cannabisgebruikers maatschappelijk goed geïntegreerd zijn doordat 

gebruikers niet gestigmatiseerd worden en nauwelijks gecriminaliseerd zijn. Ten vierde wordt 

cannabis die verkocht wordt in coffeeshops gecontroleerd op kwaliteit, hoewel die controle 

nog voor verbetering vatbaar is. Vervolgens moet men in het debat ook rekening houden met 

de beperkte schadelijke gevolgen van cannabis. Hoewel ontmoediging van het gebruik 

omwille van de schadelijke gevolgen voor jongeren hoog op de politieke agenda staat, zal 

sluiting van coffeeshops volgens het afstandscriterium meer schade creëren dan momenteel 

het geval is. Jongeren in handen duwen van niet-gedoogde verkooppunten ondermijnt de 

scheiding der markten en werkt confrontatie met harddrugs in de hand.  

 

Bij een analyse van de contra argumenten weegt vooral het niet reguleren van de achterdeur 

zwaar door. De bevoorrading van coffeeshops ligt hierdoor voor een belangrijk stuk in handen 

van de georganiseerde criminaliteit. Als tweede tegenargument is er het drugstoerisme in 

grensgemeenten waarbij coffeeshops als structurele voorziening voor buitenlandse klanten 

dienen en de beoogde lokale kleinschaligheid belemmeren. De gevolgen van het 

drugstoerisme zoals een te hoge vraag naar cannabis bij coffeeshops en illegale drugsrunners 

generen criminaliteit en ondermijnen de scheiding der markten. Ten derde vormt overlast, 

gerelateerd aan drugstoerisme, nog steeds een heikel punt. In vele gemeenten is de overlast 

beheersbaar maar in de grensgemeenten neemt de overlast onaanvaardbare vormen aan. Dit 

leidt bij de inwoners van grensgemeenten tot aantasting van de leefbaarheid en gevoelens van 

onveiligheid. Ten vierde is er de buitenlandse kritiek op de import van cannabishoeveelheden 

door drugstoeristen die zwaar doorweegt als kritiek op het coffeeshopmodel dat Nederland 

hanteert.  

Sluiting van coffeeshops zal wellicht de buitenlandse vraag verminderen maar niet structureel 

tegengaan. Drugstoeristen zullen vanwege de goede kwaliteit van cannabis naar Nederland 

blijven komen. Indien ze aangewezen worden op niet-gedoogde verkooppunten zal de 

overlast en criminaliteit toenemen. De overheid verliest dan nog meer de grip op de 

cannabishandel dan nu al ten dele het geval is.   
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Algemeen Besluit 

 

In dit onderzoek wordt een antwoord gezocht op de onderzoeksvraag of het coffeeshopmodel 

nog houdbaar is. Vanuit een literatuurstudie hebben we een antwoord gezocht op hoe het 

cannabisbeleid geëvolueerd is, welke evolutie het fenomeen van de coffeeshop doormaakte en 

welke argumenten in het debat rond coffeeshops gehanteerd worden om ten einde de centrale 

onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.  

 

Evolutie van het cannabisbeleid 

Op het eind van de jaren zestig stijgt het ideologisch gekleurd cannabisgebruik als verzet 

tegen de gevestigde autoriteiten. De overheid reageert aanvankelijk repressief want 

cannabisgebruik wordt nog vervolgd in die tijd. Het opsporingsapparaat komt onder druk en 

ook de kritiek op het vervolgingsbeleid neemt toe. Op basis van het opportuniteitsprincipe 

wordt het bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik gedoogd in de grote steden. Deze 

evolutie wordt gesteund door de overheid en theoretisch onderbouwd in wetenschappelijke 

Commissies. De Commissie Hulsman en Baan nuanceren het risico van cannabis en 

onderschrijven dat een drugsgebruiker niet uit zichzelf deviant is maar de maatschappij hem 

zo labelt, met alle gevolgen van dien. Vanuit deze visie adviseren ze de overheid om 

gebruikers niet meer te vervolgen. Na een hevig parlementair debat wordt in 1976 de 

Opiumwet gewijzigd waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen drugs met een 

onaanvaardbaar risico en drugs met een aanvaardbare risicograad, de zogenaamde 

hennepproducten. Vanuit dit onderscheid wil men cannabisgebruikers sociaal geïntegreerd 

houden en voorkomen dat ze zouden overstappen op harddrugs. Er wordt een bijzondere 

positie gecreëerd voor de gebruiker door een kleine hoeveelheid cannabis de facto te 

decriminaliseren. Hieruit ontpopt zich een gedoogbeleid waarbij de vervolging voor bezit en 

gebruik van cannabis een lage opsporingsprioriteit krijgt en het ontstaan van de coffeeshop 

mogelijk wordt. 

In de jaren tachtig wordt normalisering van cannabis een uitgangspunt van het beleid. Door de 

opkomende harddrugsproblematiek verdwijnt cannabis van de politieke agenda terwijl aan de 

aanbodzijde, door de lage opsporingsprioriteit, criminele groeperingen floreren in 

softdrugshandel. Eind jaren „80 wordt de omvang van de georganiseerde criminaliteit 

duidelijk en volgen een reeks onderzoeken en rechtszaken. In de jaren negentig komt het 

cannabisbeleid terug op de politieke agenda en volgt een grondige herijking met de drugsnota 
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„continuïteit en verandering‟ uit 1995. Ondanks de positieve resultaten in termen van 

volksgezondheid vormt het gedoogbeleid een groot maatschappelijk en bestuurlijk probleem 

en wordt een meer repressieve koers aangevat. Drie problemen worden centraal gesteld: de 

overlastproblematiek, de georganiseerde criminaliteit en de buitenlandse kritiek. Verschillende 

maatregelen worden aangekondigd om de neveneffecten beheersbaar te houden. In de 

eenentwintigste eeuw wordt via de cannabisbrief de repressieve koers verder gezet. De 

overheid wil de hele keten aanpakken door zich te richten op zowel bestrijding van de teelt, de 

niet-gedoogde verkooppunten, het coffeeshoptoerisme, een striktere handhaving van de 

gedoogcriteria en het ontmoedigen van het gebruik. In 2009 verschijnt de hoofdlijnenbrief 

drugs waarin de toekomst van het gedoogbeleid wordt geschetst en wordt gesteld dat de 

neveneffecten een blijvend knelpunt vormen. De huidige problemen hebben vooral te maken 

met criminaliteit en minder met overlast, met uitzondering van de grensgemeenten, waar 

overlast nog steeds problematisch is. Het kabinet wil de cannabissector diepgaand veranderen 

richting beheersbaarheid en tegelijkertijd de doelstellingen ten aanzien van de gebruiker 

behouden.  

Evolutie van het coffeeshopmodel 

Aanvankelijk staan huisdealers, onder vertrouwen en toezicht van het bestuur, in 

jongerencentra in voor de distributie van cannabis. De huisdealer wordt gedoogd op basis van 

het opportuniteitsbeginsel, aan de distributie worden weinig voorwaarden verbonden. In de 

jaren tachtig ontwikkelt zich in de praktijk steeds meer handel vanuit coffeeshops. De 

overheid heeft weliswaar niet de intentie om het coffeeshop fenomeen te promoten maar 

tolereert in de praktijk het bestaan van coffeeshops. Dit ondoordachte model leidt in de jaren 

tachtig tot een sterke en ongebreidelde groei van het aantal coffeeshops. De coffeeshop 

ontwikkelt zich tot een economische activiteit gericht op winstbejag. De ideële doelstellingen 

die ooit aan de basis lagen van het ontstaan van de coffeeshop maken plaats voor 

commercialisering en concurrentie.  

De overheid reageert op de explosieve groei van het aantal coffeeshops door meer 

voorwaarden aan de verkoop te stellen. De Amsterdamse AHOJG-criteria worden 

getransformeerd in landelijke richtlijnen als poging om het gedoogbeleid een structureel 

karakter te geven. Om de neveneffecten van cannabisbeleid aan te pakken worden de 

voorwaarden voor verkoop steeds verder aangescherpt. Zoals het verbod op gecombineerde 

verkoop van alcohol en softdrugs, de terugdringing van de maximale hoeveelheid van 30 naar 

5 gram en het vastleggen van een maximale voorraadhoeveelheid op 500 gram. De invulling 
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van het coffeeshopbeleid komt terecht op lokaal niveau aan de hand van een 

vergunningsstelsel waardoor de coffeeshops sterk gereguleerd worden. Gemeenten voeren 

sindsdien een lokaal coffeeshopbeleid waarbij ze kunnen kiezen uit een nulbeleid, een 

maximumbeleid of geen beleid. Het aantal coffeeshops is hierdoor sinds 1995 stelselmatig 

gedaald. Uit de recentste metingen van 2009 zijn er momenteel 666 coffeeshops in Nederland, 

daar waar op het hoogtepunt in jaren negentig het aantal nog op 1500 werd geschat. In 2000 

zijn de gedoogrichtlijnen opnieuw vastgelegd in de aanwijzing Opiumwet die de basis vormt 

waarop vandaag de verkoop van cannabis wordt gedoogd. De totstandkoming en handhaving 

van het coffeeshopbeleid wordt bepaald in het driehoeksoverleg tussen burgemeester, politie 

en justitie. Een coffeeshop wordt niet strafrechtelijk vervolgd als hij zich aan de AHOJG-

criteria (geen affichering, geen harddrugs, geen overlast, geen verkoop aan jeugdigen en geen 

toegang aan jeugdigen tot een coffeeshop en geen verkoop van grote hoeveelheden per 

transactie) en lokaal opgestelde criteria (afstands- of nabijheidcriterium ten opzichte van 

scholen) houdt. Uit onderzoek blijkt dat in de praktijk de gedoogcriteria goed worden 

nageleefd. De achterdeur van de coffeeshop blijft ondanks verschillende pogingen niet 

gereguleerd. In 2009 wordt aangekondigd dat het coffeeshopbeleid zich de komende jaren zal 

richten op kleinschaligheid, beheersing van het aantal coffeeshops en bestrijding van de 

georganiseerde criminaliteit. Aan de hand van pilootprojecten zoals het ingezetenencriterium 

en een besloten coffeeshopsysteem blijft men verder experimenteren om van de coffeeshop 

terug een kleinschalige handelszaak te maken.  

 

Argumenten in het debat 

Vanuit historisch oogpunt is de bijdrage die coffeeshops leveren aan de scheiding der markten 

een veel gehanteerd argument. Coffeeshophouders houden zich goed aan het harddrug 

criterium. Hoewel deze scheiding niet absoluut is, is de kans reëel dat indien coffeeshops 

sluiten er meer vermenging van soft- en harddrugs zal optreden via niet-gedoogde 

verkooppunten. Coffeeshops hebben niet geleid tot een onaanvaardbare stijging van het 

gebruik. Het prevalentieniveau voor Nederland ligt zelfs onder het Europees gemiddelde. 

Gebruikers worden nauwelijks gecriminaliseerd en zijn maatschappelijk goed geïntegreerd in 

vergelijking met andere landen. Cannabis brengt bovendien geen grote gezondheidsrisico‟s 

mee, enkel bij jongeren zijn de risico‟s groter. Hoe jonger de leeftijd en hoe frequenter het 

gebruik, hoe hoger het risico. Het beleid is via coffeeshops gericht op normalisering van het 

gebruik, hoewel de tolerantie afneemt.  
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Het niet reguleren van de achterdeur heeft ervoor gezorgd dat de bevoorrading van 

coffeeshops voor een belangrijk stuk in de handen van georganiseerde criminaliteit is 

gevallen. Het drugstoerisme in grensgemeenten waarbij coffeeshops als structurele 

voorziening voor buitenlandse klanten dienen, brengt het coffeeshopmodel zwaar onder druk. 

Het drugstoerisme leidt tot onaanvaardbare neveneffecten zoals een hoge vraag naar cannabis 

bij coffeeshops waardoor georganiseerde criminelen een groter segment opnemen bij de 

bevoorrading en illegale drugsrunners rond coffeeshops wat de scheiding der markten 

ondermijnt. Aan drugstoerisme gerelateerde overlast in grensgemeenten neemt onacceptabele 

vormen aan wat bij de inwoners van grensgemeenten tot aantasting van de leefbaarheid leidt 

en gevoelens van onveiligheid creëert. De buitenlandse kritiek op de import van 

cannabishoeveelheden door drugstoeristen stelt de coffeeshop in een negatief daglicht. 

Sluiting van coffeeshops zal wellicht de buitenlandse vraag verminderen maar niet structureel 

tegengaan. Drugstoeristen zullen vanwege de goede kwaliteit van cannabis blijven komen. 

Indien ze aangewezen worden op niet-gedoogde verkooppunten zal de overlast en 

criminaliteit toenemen. De overheid verliest dan nog meer de grip op de cannabishandel dan 

nu al ten dele het geval is.   

 

Houdbaarheid van het coffeeshopmodel 

Het coffeeshopmodel zoals het anno 2011 voorkomt is volgens ons niet meer houdbaar. 

Hoewel concrete resultaten worden geboekt in termen van volksgezondheid nemen de 

bestuurlijke en maatschappelijke problemen de overhand. Het blijkt steeds duidelijker dat de 

positieve aspecten niet meer opwegen tegen de ongewenste neveneffecten. In theorie 

primeren volksgezondheidsaspecten nog steeds, maar in de praktijk blijken de bestuurlijke en 

maatschappelijke problemen de bovenhand te nemen. De vraag stelt zich in welke mate dit 

nog neveneffecten van het coffeeshopmodel zijn. Drugstoerisme, criminaliteit en overlast 

wegen zwaar op het coffeeshopmodel waardoor het evenwicht tussen positieve en negatieve 

aspecten ver zoek is. Coffeeshops sluiten zal volgens ons de neveneffecten echter niet ten 

volle tegengaan. In de eerste plaats zal dit tot een fundamentele herstructurering van de markt 

leiden wat nadelig zal zijn voor de gezondheid van de gebruiker. Als coffeeshops sluiten is de 

kans groot dat de verkoop via niet-gedoogde verkooppunten zal toenemen waar er geen 

controle is op de scheiding der markten en op de kwaliteit. Ten tweede zal de georganiseerde 

criminaliteit nog meer de handel en verkoop in handen krijgen dan nu al het geval is. Wanneer 

de verkoop uitsluitend ondergronds gebeurt, zijn gebruikers noodzakelijkerwijs aangewezen 

op criminele dealers. Ten derde kunnen er geen garanties gegeven worden dat overlast en 
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drugstoerisme zal verminderen bij sluiting van coffeeshops. Zolang er (buitenlandse) vraag is, 

zal er aanbod zijn en vanwege de goede kwaliteit van Nederwiet zal die vraag de komende 

jaren nog aanwezig zijn. Bij sluiting van coffeeshops zullen vraag en aanbod via niet-

gedoogde verkooppunten samenkomen en zullen deze illegale verkooppunten toenemen.  

Het model verder reguleren is in ons opzicht een betere optie. Indien men de teelt ten behoeve 

van de bevoorrading van coffeeshops kan reguleren, kan men de productie tot verkoop aan 

regels binden. De bestrijding van georganiseerde criminaliteit is hierbij het meest gebaat. 

Aangezien drugstoerisme en overlast sterk variëren van gemeente tot gemeente is het 

aangewezen om verder via lokale maatregelen en kleinschalige projecten deze neveneffecten 

te reguleren om zodoende tot een evenwichtig coffeeshopmodel te komen.  
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