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Inleiding 

 

Nederland neemt met zijn cannabisbeleid sinds 1976 een bijzondere positie in binnen de internationale 

drugsarena (Fijnaut, 2009). Deze „bijzondere positie‟ wordt gerealiseerd door de historische 

specificiteit van het softdrugsbeleid, namelijk het gedogen van zogenaamde coffeeshops.  

 

Waar het coffeeshopfenomeen in de jaren tachtig nog beheersbaar was, bleek dit in de jaren negentig 

niet langer het geval (Fijnaut, 1996). De gedoogde verkoop lokte een dermate overvloed aan 

buitenlandse drugstoeristen, dat hij het onderwerp werd van een internationale discussie. Het was 

namelijk naar aanleiding van het Schengen akkoord in 1985, en voornamelijk van de Schengen 

uitvoeringsovereenkomst in 1990, dat er een dispuut ontstond tussen de vijf oorspronkelijke 

Schengenpartners rond de problematiek (Fijnaut & De Ruyver, 2008). Frankrijk nam het voortouw en 

speculeerde dat de Nederlandse coffeeshops een probleem vormden voor het drugsgebruik op het 

Franse grondgebied. Nederland daarentegen was overtuigd van de nationale successen van zijn beleid. 

Nederland argumenteerde dat het gedoogbeleid had bijgedragen tot de scheiding der markten en 

wenste bijgevolg dit beleid verder te zetten. Artikels 70 en 71 van de Schengen 

uitvoeringsovereenkomst dienen dan ook beschouwd te worden als een compromis (Fijnaut & De 

Ryver, 2008). Nederland kreeg de ruimte om zijn afwijkend beleid te behouden, op voorwaarde dat het 

essentiële bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen trof om de in- en uitvoer van drugs naar het 

grondgebied van de andere partijen tegen te gaan (Fijnaut & De Ruyver, 2008; Hessing, 1996).  

 

De jaren die volgden op de Schengen uitvoeringsovereenkomst maakten al snel duidelijk dat de vrees 

van Frankrijk gegrond was. De explosieve vraag deed de voordelen van de coffeeshops verdwijnen als 

sneeuw voor de zon. Het aantal coffeeshops kende een explosieve toename, waardoor de nood aan 

bevoorrading zich opdrong (Korf, 2002). Het dient dan ook niet te verwonderen dat de criminele markt 

de winstgevende cannabisteelt ontdekte gezien het gevoerde beleid (Bieleman & Snippe, 2006). De 

voordeur van de coffeeshops werd gekenmerkt door een grote vraag, terwijl de achterdeur van 

productie ongeregeld bleef. Al snel was er naast commercialisering sprake van criminalisering (Fijnaut 

et al., 1996). Rond dezelfde tijd merkte men eveneens op dat de grote toestroom van toeristen een 

aanzuigende werking had op criminelen die actief waren binnen de harddrugscène (Maalsté et al., 

2010). Het fenomeen van drugspanden en drugsrunners stak de kop op, met de nodige overlast tot 

gevolg (De Ruver et al., 2007b). Een mooie illustratie van de chaos die hierdoor werd veroorzaakt was 

de situatie anno 1995 in de Rotterdamse wijk Spangen. Een explosieve combinatie van dealpanden, 

drugstoeristen, drugsrunners, ronddwalende verslaafden en protesterende bewoners leidde tot een 

onhoudbare situatie (van der Torre, 1996).  
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Bij dit alles bleef Nederland niet onaangeroerd en in 1995 veranderde de toenmalige Nederlandse 

regering van koers (Bieleman et al., 2012a; Surmont, 2007). De nieuwe benadering van het beleid 

werd uitgewerkt in de Drugsnota met de benaming „Het Nederlandse Drugsbeleid, continuïteit en 

verandering‟. Het nieuwe beleid zou niet langer de voorkeur geven aan een onvoorwaardelijke 

tolerantie maar verkoos de beheersing en inperking van de onvoorziene effecten van het gedoogbeleid, 

zoals het drugstoerisme en de georganiseerde criminaliteit (Bieleman et al., 2012a; Surmont, 2007). 

De periode vanaf 1995 maakt duidelijk dat het Nederlandse drugsbeleid worstelt met de onvoorziene 

effecten van het dogen en deze tracht te beheersen door middel van een steeds stringenter beleid op 

verschillende domeinen (van de Bunt, 2006). Nationale kaders werden ontwikkeld samen met een 

bestuurlijk instrumentarium.  

 

In de jaren tweeduizend werd met de nota „Het pad naar de achterdeur‟ de problematiek voor de eerste 

maal publiekelijk en officieel gesteld. Deze nota kan, naast de Drugsnota van 1995, beschouwd 

worden als een formele en openlijke erkenning van de problematiek van het drugstoerisme en de 

georganiseerde criminaliteit. Deze neveneffecten vormden niet enkel een landelijke problematiek en 

leidden daardoor tot een internationale druk om het softdrugsbeleid aan te passen (De Ruyver, 2007a; 

van Laer & Ooyen-Houben, 2009). De politieke temperatuur steeg voelbaar. Deze toegenomen druk 

heeft ongetwijfeld bijgedragen tot het ontstaan van het onderzoek naar de drugsgerelateerde 

criminaliteit in de Euregio Maas-Rijn in 2008 en bijgevolg  tot de inrichting van de Commissie van de 

Donk in 2009. Beide evaluaties zijn bekend omwille van hun scherpe analyse van het Nederlandse 

drugsbeleid en zijn ongewenste effecten.  

 

Het was dan ook niet verwonderlijk toen het gewezen kabinet in de „Drugsbrief‟ van mei 2011 stelde 

dat het Nederlandse drugsbeleid toe was aan een nieuwe impuls. De beleidsverantwoordelijken 

streefden ernaar om het „open-deur-beleid‟ af te schaffen en een eind te maken aan de drugsoverlast 

die werd veroorzaakt door de drugstoeristen die de grensgebieden overspoelden. De „wietpas‟ werd 

daarbij beschouwd als de sleutel tot succes (Schippers & Opstelten, 2011).  

 

Deze beleidsbeslissing is, zoals aangetoond, niet zomaar ontstaan, maar kent een lange 

voorgeschiedenis. Een dermate drastische koersverandering is bovendien niet mogelijk zonder de 

nodige draagkracht. Bovenstaande geschiedenis toont aan dat er een grote consensus bestond. 

Misschien niet over de wietpas, maar wel over het gegeven dat er iets diende te gebeuren. 

 

Bijgevolg werd het Nederlandse softdrugsbeleid op 1 januari 2012 aangescherpt via de toevoeging van 

twee bijkomstige gedoogcriteria in de Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie: het 

Besloten clubcriterium en Ingezetenencriterium (van der Giessen & van Ooyen-Houben, 2013; van der 

Torre et al., 2012). Het B-criterium hield in dat de toegang tot en de verkoop in coffeeshops enkel 
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mogelijk was voor leden van de coffeeshop. Hierbij werd het ledental per coffeeshop per kalenderjaar 

beperkt tot maximaal tweeduizend lidmaatschappen, die bovendien door de coffeeshophouder 

gedocumenteerd werden in een controleerbare ledenlijst. Het I-criterium verwees naar de gelimiteerde 

toegang voor ingezetenen van Nederlandse achttienplussers (Richtlijnen opsporings- en 

strafvorderingsbeleid strafbare feiten Opiumwet, 1996).   

 

De vraag stelde zich echter of de heroriëntatie naar lokale Nederlandse clubs wel voldoende was om 

de problematiek fundamenteel aan te pakken. Het gat in de illegale markt is immers vaak een 

opportuniteit voor criminele organisaties. Zo was het niet ondenkbaar dat „onbevoorrade‟ 

drugstoeristen een nieuw doelwit zouden vormen (De Ruyver, 2007a). Door de invoering van het 

ingezetenencriterium vallen de buitenlandse drugstoeristen namelijk uit de boot voor de ingeburgerde 

legale verkoop in Nederland. Velen stelden zich de vraag waar deze gebruikers in de toekomst hun 

drugs zouden kopen. Zouden zij beroep doen op de lokale illegale drugsmarkten in Nederland of 

zouden ze zich de rit besparen en zich richten tot de eigen landelijke illegale drugsmarkt?  

 

Het grote adaptatievermogen binnen de drugsmarkt, gedreven door het winstbejag, deed bij velen het 

vermoeden rijzen dat het slechts een kwestie van tijd was vooraleer illegale drugshandelaren op dit 

marktsegment zouden inspelen. Dit vermoeden werd ondersteund door enerzijds de bestaande 

literatuur omtrent de ontwikkeling en transformaties van een drugsmarkt en anderzijds door de korte 

praxis van de wietpas. Ondanks de recente ontstaansgeschiedenis van de wietpas had deze reeds een 

veranderingsproces doorgemaakt. De wietpas als lidmaatschapspas werd met het regeerakkoord 

„Bruggen slaan‟ van 29 oktober 2012 afgeschaft omwille van de stijgende straathandel in de betrokken 

Nederlandse steden. De handhavingsacties zorgden er dus voor, dat de drugsmarkt veeleer 

transformeerde dan wel verdween (May & Hough, 2001).  

 

Het is bijgevolg niet verwonderlijk dat de recente Nederlandse wetswijzigingen niet enkel in 

Nederland voor de nodige vragen zorgden, maar ook in grensgemeenten in België (EMCDDA & 

Europol, 2013). De inwoners en beleidsverantwoordelijken  van deze grenszones vreesden voor het in 

de media aangehaalde grensoverschrijdend effect. Ondanks de vele vermoedens was het echter vaak 

gokken naar de ware impact. Ondervond de Belgische drugsmarkt nu werkelijk een verandering ten 

gevolge van de Nederlandse beleidswijziging of was het slechts een storm in een glas water? Het was 

vanuit deze onzekerheid dat onderstaand onderzoek ontwikkeld werd met als voornaamste streefdoel 

bovenstaande hamvraag te kunnen beantwoorden. In het bijzonder werd er getracht te achterhalen of er 

zich ontwikkelingen hadden voorgedaan in de Belgische illegale detailhandelsmarkt van cannabis door 

de invoering van het ingezetenencriterium binnen de Nederlandse drugswetgeving.  
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Om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken stond volgende onderzoeksvraag centraal:  

 

“Wat zijn de belangrijkste evoluties in de Belgische illegale detailhandelsmarkt van cannabis 

tengevolge van de invoering van het ingezetenencriterium?” 

 

Mogelijke evoluties kunnen bestaan uit een aangroei van het illegale circuit door een stijging van de 

straatverkoop, de activiteiten van drugsrunners, de verkoop in dealpanden of de opkomst van nieuwe 

verkooppunten. Tevens is het belangrijk om de mogelijke neveneffecten niet uit het oog te verliezen. 

Indien de wetswijziging zou leiden tot een toename van de illegale handel, zoals beschreven 

hierboven, dan kan de plaatselijke drugsoverlast aangroeien. De bovenstaande probleemstelling vergt 

met andere woorden een verdere uitsplitsing in volgende deelvragen;  

 

1. Wat is het ingezetenencriterium?  

 Wat heeft tot het ingezetenencriterium geleid? 

 Welke beleidsveronderstellingen lagen aan de basis? 

 Wat is de huidige stand van zaken?  

 

2. Welke impact mag verwacht worden op de retailmarkt ten gevolge van de wetswijziging? 

 Werkt de wetswijziging in op de aanbod- of de vraagzijde of op beide? 

 Welke impact heeft het ingezetenencriterium op de aanbodzijde?  

- Is er sprake van een toe- of afname van de cannabisproductie? 

- Is er sprake van een toename, een daling of een stabilisatie van het straatdealen, in 

de activiteiten van de drugsrunners, ..? 

- Is er sprake van een verschuiving/verplaatsing van de straatdealers, drugsrunner, …? 

Zo ja, in welke zin? 

 Heeft het ingezetenencriterium impact op de vraagzijde als neveneffect?  

 Heeft het ingezetenencriterium impact op drugsoverlast? 

 Heeft het ingezetenencriterium impact op drugstoerisme? 

 Is er sprake van prijsbeïnvloeding? 

 

Om bovenstaande vragen te beantwoorden werd er beroep gedaan op diverse onderzoeksmethoden. 

Meer in het bijzonder werden er 34 respondenten geïnterviewd waaronder politiemensen, 

hulpverleners, preventiemedewerkers, dealers, gebruikers en één coffeeshophouder. U kan een 

gedetailleerde respondentenlijst hiervan terugvinden in bijlage 1. Eveneens vond er een observatie 

plaats van een Etoile-Hazaldonkactie, waarbij de mogelijkheid ontstond mensen binnen het directe 

werkveld te bevragen. Als laatste is er gebruik gemaakt van politioneel cijfermateriaal verkregen uit de 

Algemene Nationale Gegevensbank van de Federale Politie.  
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Al deze gegevens waren noodzakelijk om een zo neutraal mogelijk beeld te schetsen. Ondanks de 

krachtinspanningen dient men bij het interpreteren en lezen van de onderzoeksresultaten met een 

aantal zaken rekening te houden:  

 

1) De keuze om voornamelijk de kleinschalige markt met betrekking tot cannabis in kaart te 

brengen, kwam er wegens de beperkte tijdspanne. Er was onvoldoende tijd voor een analyse 

van de gehele drugsmarkt. Dat deze masterproef voornamelijk cannabis binnen beschouwing 

neemt, doet geen afbreuk aan de overtuiging dat er ook binnen andere drugsmarkten een 

mogelijke invloed waarneembaar is. Het is bijna evident om te stellen dat het 

ingezetenencriterium niet enkel een invloed heeft op de drugsproblematiek gerelateerd aan 

cannabis. Denk hierbij aan het feit dat straathandelaars vaak naast cannabis andere drugs 

aanbieden. Om deze reden bestaat de kans dat drugstoeristen, die niet langer beroep kunnen 

doen op de gedoogde verkoop van cannabis, ook in contact komen met andere synthetische 

drugs. Zoals reeds vermeld was zo een allesomvattende studie niet mogelijk. Toch werd er 

ook de nodige aandacht besteed aan het fenomeen van drugsrunners en marketdeals die zich 

voornamelijk situeren binnen de harddrugsscène.  

2) Er is getracht om de bedenkingen zoveel mogelijk te beperken tot de impact van het 

ingezetenencriterium. Doch is dit niet evident omdat een evolutie of een verandering binnen 

een dynamisch drugsmarkt, vaak niet te verklaren valt door één enkele factor. Eveneens was 

het niet altijd duidelijk of de geobserveerde veranderingen zich nog niet hadden voorgedaan 

voor de beleidswijziging. Om aan dit knelpunt tegemoet te komen, is er binnen elke 

ontwikkeling geduid in welke mate deze te maken heeft met de wietpas. In dit opzicht geeft de 

masterproef niet enkel de effecten van het ingezetenencriterium weer, maar ook de nieuwe 

ontwikkelingen binnen de softdrugsmarkt.  

3) Gezien de politieke gekleurdheid van het betrokken onderwerp, is het mogelijk dat 

respondenten minder objectieve gegevens verschaften. De diverse Nederlandse onderzoeken 

naar de impact van de wietpas, kunnen dit illustreren. Zo werden er zowel onderzoeken gestart 

naar de effecten vanuit de coffeeshops als vanuit de betrokken gemeenten, elk startend vanuit 

een andere ideologie. Er is geprobeerd om dit knelpunt te verzachten door actoren vanuit 

diverse sectoren te betrekken. Tevens werd er getracht de verkregen informatie met andere 

bronnen te verifiëren.  

4) Het is ten slotte belangrijk te onderlijnen dat het niet de bedoeling is om ongefundeerde kritiek 

te uiten of om het geleverde werk van beleidsmedewerkers in twijfel te trekken. Integendeel, 

er is een kritische effectanalyse gemaakt van de impact van een Nederlandse wetswijziging op 

het Belgische drugsveld, wat kan resulteren in bescheiden inzichten bruikbaar voor zowel 

Nederlandse als Belgische lokale beleidsmakers of politionele actoren. 
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Indien men zichzelf de vraag stelt waarom een dergelijk onderzoek onontbeerlijk is, dan zijn hiervoor 

verschillende argumentaties mogelijk. Een onderzoek naar de mogelijke uitwerkingen van het 

ingezetenencriterium draagt niet enkel bij tot een betere definitie van het desbetreffende criterium, 

maar biedt eveneens inzicht in de mogelijke (inter)nationale gewenste en ongewenste effecten. 

Dergelijke wetenschappelijke literatuur is gezien de hoge actualiteitswaarde immers schaars. De 

kennis die momenteel bestaat, is voornamelijk afkomstig van „grijze‟ of „gekleurde‟ literatuur. 

Wetenschappelijk onderzoek binnen dit domein is bijgevolg vereist om, naast de mediapopulaire 

beeldvorming rond de impact van het ingezetenencriterium, een accuraat en genuanceerd beeld te 

schetsen.  

 

Bovenstaande argumentatie brengt ons al snel bij de academische, beleidsmatige en maatschappelijke 

relevantie van het bestudeerde fenomeen. De in het onderzoek doorgevoerde effectevaluatie moet 

echter beschouwd worden als een streven naar een bescheiden bijdrage aan een aantal 

relevantiedomeinen, waaronder de hierboven beschreven wetenschappelijke relevantie. Het is echter 

van belang te onderlijnen dat de onderzoeksresultaten veeleer zullen gekenmerkt worden door een 

praktische relevantie, aangezien deze mogelijks een hulp kunnen betekenen voor lokale overheden of 

hulpverleningsinstanties die zich inzetten voor de strijd tegen drugsoverlast en drugshandel. Het is niet 

ondenkbaar dat data betreffende de veranderingen in het drugsveld door het ingezetenencriterium 

kunnen leiden tot doelgerichte politionele en hulpverlenende strategieën. Bovendien is een actuele 

beschrijving van de ontwikkelingen binnen de drugsscène niet enkel kostbaar voor de afzonderlijke 

bovenstaande sectoren, maar ook - én voornamelijk - voor de essentiële samenwerking tussen die 

sectoren. Het begrip „geïntegreerd‟ binnen de Beleidsnota Drugs verwijst immers naar de vereiste 

beleidsafstemming tussen alle relevante actoren die verschillende sectoren vertegenwoordigen, zoals 

de hulpverlening en de politie (De Ruyver et al., 2009).  

 

De masterproef omvat drie grote luiken, elk gekenmerkt door een andere finaliteit. Het eerste deel, het 

beleidsmatig en theoretisch kader van de wietpas, verkent het concept „ingezetenencriterium‟ in 

functie van de beantwoording van de eerste deelvraag. In hoofdstuk één krijgt u informatie betreffende 

de historische ontwikkeling van Nederlandse coffeeshops, noodzakelijk voor een goed begrip van de 

Nederlandse ingrijpende beleidswijziging. Het zal duidelijk worden dat deze shops naast nationale 

successen te kampen hebben met een aantal neveneffecten. In het verlengde hiervan wordt de politieke 

bewustwording en de nationale/ lokale aanpak van deze complicaties behandeld. Deze informatie biedt 

de mogelijkheid inzicht te krijgen in de factoren die tot het ingezetenencriterium hebben geleid. 

Hoofdstuk twee spitst zich toe op het betreffende criterium zelf. Hierbij vindt u gegevens met 

betrekking tot de ontstaansgeschiedenis, de beleidsveronderstelling en de samenstelling van het 

beleidsinstrument terug. Daarnaast gaat er ook aandacht naar de verplaatsingstheorie, de uitgangsbasis 

van deze masterproef. 
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Deel twee betreft het empirisch onderzoek naar de effecten van het ingezetenencriterium. Naast het 

methodologische kader, dat wordt behandeld in hoofdstuk 1, vindt u in dit luik de belangrijkste 

bevindingen uit het onderzoek terug in hoofdstuk 2. De resultaten worden, naar analogie aan de 

tweede deelvraag, onderverdeeld naar de aanbod- en de vraagzijde.  Meer in het bijzonder worden de 

ontwikkelingen besproken betreffende het cannabisgebruik, het drugstoerisme, de cannabisproductie 

en -distributie. Eveneens worden prijs- en kwaliteitseffecten besproken.  

 

Het laatste luik van de masterproef staat in functie van de beantwoording van de centrale 

onderzoeksvraag. Binnen deel drie kan u naast een algemene conclusie ook een aantal aanbevelingen 

en adviezen terugvinden. Deze zijn het resultaat van bevindingen uit de literatuur, gecombineerd met 

de praktijkstudie. 
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DEEL I: BELEIDSMATIG EN THEORETISCH KADER VAN DE 

WIETPAS 
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Hoofdstuk 1  

Coffeeshops als het Nederlands noodzakelijk kwaad 

 

 

1. Inleiding 

 

De coffeeshops zijn een felbegeerd gegeven in het Nederlandse drugsbeleid. Toch mag men niet 

vergeten dat deze het nodige voer bieden voor discussie. De complicaties volgend uit de gedoogde 

verkoop zijn standvastige gegevens die zich kennelijk niet laten beteugelen door plaatselijke, 

schadebeperkende maatregelen (Surmont, 2007). Het bewijs hiervoor kan men terugvinden in de 

historische ontwikkeling van zowel het landelijk als lokaal coffeeshopbeleid. Sinds 1995 tracht men de 

neveneffecten van de coffeeshops te bestrijden met een steeds repressiever beleid en een grotere 

klemtoon op het lokale niveau (Van Ooyen-houben, 2013a). Ondanks de inspanningen mocht de strijd 

niet baten en dit voornamelijk in de grensstreken. Anno 2010 was het nog altijd hameren op hetzelfde 

aambeeld. Men kan zich de vraag stellen: „zijn coffeeshops en hun complicaties een noodzakelijk 

kwaad?‟  

 

2. Het ontstaan van de coffeeshops en de AHOJ-G criteria 

 

Nederland heeft in 1976 een drugsbeleid in het leven geroepen die in diverse opzichten bijzonder te 

noemen is (Van Laar & Van Ooyen-Houben, 2009; Van Ooyen-Houben, 2006).  In 1976 onderging de 

Nederlandse Opiumwet een fundamentele wetswijziging waarbij men een onderscheid maakte tussen 

soft- en harddrugs (Wouter et al., 2010). Sinds deze wijziging is er met andere woorden sprake van 

een tweedeling van drugs met een daarbij horende differentiatie in strafbaarstelling. De classificatie 

baseerde zich op het gezondheidrisico verbonden met het type drugs. Zo werden de risico‟s verbonden 

aan het gebruik van hennepproducten, binnen de filosofie van de Werkgroep-Hulsman
1
, als gering 

ingeschat waardoor deze onder het type „softdrugs‟ vielen (Van De Bunt, 2006; Van Ooyen-Houben, 

2006). De ultieme doelstelling van de wetswijziging bestond uit een scheiding van beide markten, 

uitgaande van bovenstaande gezondheidsrisico‟s (Bieleman et al., 2012a).  

 

Het was deze wetswijziging in combinatie met het opportuniteitsbeginsel dat het Openbaar Ministerie 

de gelegenheid bood om van een mogelijke strafrechtelijke vervolging af te wijken (Adviescommissie 

Drugsbeleid, 2009; Brouwer & Schilder, 2012; van der Torre, 1996). Dit was bovendien niet enkel het 

                                                   
1  De werkgroep Hulsman legde in 1971 het rapport „Ruimte in het drugbeleid‟ neer. Dit rapport heeft een sterke  invloed  gehad op de 

totstandkoming van het gedoogbeleid inzake cannabis in Nederland.  
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geval voor de kleinschalige gebruiker. In het bijzonder bood het opportuniteitsbeginsel een alternatief 

voor de illegale straat- en huisverkoop. Er ontpopte zich een mogelijkheid tot kleinschalige verkoop 

beperkt tot 30 gram indien de kleinhandel zich onopvallend gedroeg (Bieleman et al., 2012a; 

Boekhout van Solinge, 2008). Meer specifiek ging het aanvankelijk over de verkoop door huisdealers 

in jeugdcentra (EMCDDA, 2008; Korf et al., 2011; Korf, 2002; Surmont, 2007 ;). Al snel bleek echter 

dat er naast deze non-profit handel, een handel ontstond in horeca-aangelegenheden die doorheen de 

geschiedenis de benaming coffeeshops kregen (Maalsté et al., 2010). Reeds in de jaren tachtig was 

duidelijk dat de verkoop van de softdrugs zich voornamelijk daar situeerde en commerciële doeleinden 

kende (Bieleman et al., 2012; Korf et al., 2011; van de Bunt, 2006). In deze periode groeide het aantal 

coffeeshops met grote aantallen, waarbij men sprak van een ware explosie. Deze explosieve toename 

van verkooppunten resulteerde ongewild in een ongestructureerd geheel (Korf, 2002). Het was om 

deze reden dat het openbaar ministerie in 1991 besliste tot een landelijke invoering van een aantal 

voorwaardelijke criteria verbonden aan de gedoogde retailverkoop van cannabis. Deze criteria 

resulteerden finaal in de beruchte AHOJ-G criteria en werden in 1994 aangescherpt en geformaliseerd 

door het College van procureurs-generaal (Bieleman et al., 2012; EMCCDA, 2008; Surmont, 2007). 

Het gedoogbeleid ten aanzien van de coffeeshops kreeg hierdoor een meer structureel karakter. 

 

De AHOJ-G criteria stonden voor het verbod op affichering, verkoop van harddrugs, overlast, verkoop 

of toegang aan jeugdigen en ten slotte op verkoop van grotere hoeveelheden per transactie (Richtlijnen 

opsporings- en strafvorderingsbeleid strafbare feiten Opiumwet, 1996). Dit laatste werd vertaald naar 

30 gram per persoon. De retailverkoop bleef echter vanuit het wettelijk oogpunt een illegale bezigheid, 

maar werd onder bepaalde voorwaarden niet langer vervolgd (Korf, 2002). Men hoopte met de 

invoering van de AHOJ-G criteria de coffeeshops in te dijken die ondertussen een ware industrie 

waren geworden. Ondanks dit deugdelijk voornemen bewees de realiteit echter het tegendeel.  
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3. Het blijvend geloof versus de groeiende complicaties  

 

Niettemin het blijvend geloof in de fundamenten van de coffeeshops, die volgens velen de gewenste 

scheiding der markten mogelijk maakte, kregen menige Nederlandse gemeenten te kampen met de 

keerzijde van de medaille. De complicaties voortvloeiend uit de gedoogde verkoop waren veelzijdig.  

 

3.1. Drugstoerisme en drugsoverlast 

 

Waar de coffeeshops oorspronkelijk bedoeld waren voor de lokale behoeften, oefenden de 

verkooppunten een aantrekkingskracht uit op sofdrugsgebruikers van de omliggende landen waaronder 

België (Denys, 2006). Er ontstond een waar toerisme rond de gedoogde drugshandel in cannabis en dit 

voornamelijk binnen de regio‟s grenzend aan de buurlanden. In de literatuur kregen deze buitenlandse 

bezoekers het label drugstoeristen. Drugstoerisme is met andere woorden een fenomeen dat verwijst 

naar drugsgebruikers of dealers die op een lokale drugsscène afkomen (Van der Torre, 1996). Het zijn 

personen die zich verplaatsen naar Nederland met als enige doel drugs te kopen (Korf, 1996). Waar 

het drugstoerisme op zich geen probleem vormde, was dit echter wel het geval voor de overlast dat 

deze specifieke bezoekers veroorzaakten. Meer in het bijzonder ging dit over een drietal categorieën 

van overlast:  

 

1) Verkeersoverlast waaronder het foutief of slordig parkeren van vervoersmiddelen;  

2) Overlast veroorzaakt door de luidruchtige, rondhangende en ruziemakende drugstoeristen, die 

het bovendien niet schuwden om delicten te plegen en; 

3) Vervuiling in de omgeving van de coffeeshops door sluikstorten, urineren en vernielen van 

publieke of private eigendommen (Bieleman et al., 2009).  

 

Naast deze drie categorieën is de overlast door de illegale (hard)drugshandel ook noemenswaardig 

(Van Ooyen-houben, 2013a). Zo stelde de toenmalige burgemeester van Maastricht, Gerd Leers, dat 

de gigantische doelgroep van drugstoeristen een aanzuigende werking had op criminelen actief binnen 

de straathandel en harddrugs. Criminelen die bovendien niet schuw waren om het nodige geweld te 

hanteren (Leers, 2008). Afhankelijk van de ligging van de coffeeshops en de overlast die ermee 

samenhing, kregen burgemeesters te kampen met klachten van directe omwonenden. Meer en meer 

werd de aanpak van het drugstoerisme een urgente lokale kwestie.  
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3.2. De ongeregelde achterdeur en de georganiseerde handel 

 

Bijna gelijktijdig werd het ook duidelijk dat de toelevering aan de coffeeshops, de ongeregelde 

achterdeur, voor een onvoorziene problematiek zorgde. De beleidsverwaarlozing zorgde ervoor dat de 

toevoer en teelt van cannabis in de handen van de georganiseerde misdaad was terecht gekomen 

(Wouters & korf, 2011). Toch werd dit winstgevend motief lang niet onderkend in de politieke 

debatten en konden de handelaars in georganiseerde misdaad zich bijgevolg in de „luwte van het 

gedoogbeleid ontwikkelen tot succesvolle illegale ondernemers‟ (van de Bunt, 2006, p. 19). Ondanks 

de maatschappelijke bewustwording van dit probleem, zal de achterdeurproblematiek lang een 

ongeregelde kwestie blijven.  

 

3.3. De buitenlandse kritiek 

 

Bovenstaande complicaties waren tenslotte van die aard dat ze een buitenlandse kritiek teweeg 

brachten. Het was voornamelijk Frankrijk dat zijn afkeuring uitdrukte. Nederland werd met de vinger 

gewezen omdat het als exportland fungeerde en gedeeltelijk verantwoordelijk werd gesteld voor de 

drugsproblematiek in de omliggende landen.  

 

Het waren deze kritieken samen met vermelde complicaties die resulteerden in een druk op het 

Nederlandse drugsbeleid. Al snel werd duidelijk dat het gevoerde beleid niet langer houdbaar was 

(EMCDDA & Europol, 2013; Van laar & Ooyen-houben, 2009). De tot dan aangehouden 

ongestructureerde tolerantie verschoof langzaam maar zeker naar een rigider en strikter beleid 

(Bieleman et al., 2012).  

 

4. De kanteling met de drugsnota van 1995 

 

Het was in 1995 dat de toenmalige Nederlandse regering van koers veranderde en dit mede onder 

invloed van bovenstaande neveneffecten (Bieleman et al., 2012; Surmont, 2007). De nieuwe 

benadering van het beleid werd uitgewerkt in de Drugsnota met de benaming „Het Nederlandse 

Drugsbeleid, continuïteit en verandering‟.
2
 De fundamentele beginselen van het bestaande beleid 

werden hier niet in vraag gesteld, doch was de regering niet blind voor ongunstige implicaties 

(Bieleman et al., 2012; Hessing, 1996). De coffeeshops hadden volgens het heersende kabinet 

bewezen een bijdrage te hebben geleverd bij de scheiding van de detailhandelsmarkten van hard- en 

                                                   
2
  Verder in de masterproef geciteerd als Drugsnota. 
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softdrugs, maar daarnaast erkende men de hierboven aangehaalde kritische knelpunten van overlast, 

georganiseerde handel en buitenlandse druk. Knelpunten die bovendien een aanzet gaven om het 

beleid op bepaalde aspecten aan te passen (Tweede Kamer, 1994/1995, 24077, nr. 3; Van laar & 

Ooyen-houben, 2009).  

 

Het nieuwe beleid zou niet langer de voorkeur geven aan een onvoorwaardelijke tolerantie, maar 

verkoos de beheersing en inperking van de onvoorziene effecten van het gedoogbeleid (Bieleman et 

al., 2012; Hessing, 1996; Surmont, 2007). Meer in het bijzonder streefde men naar (1) een 

beheersmatige aanpak van de overlast onder andere veroorzaakt door de drugstoeristen en (2) de 

indijking van de georganiseerde criminaliteit en exportproblematiek die tot de nodige buitenlandse 

kritiek leidde (Surmont, 2007). In het kader van deze beheersmatigheid stond het drastisch 

terugdringen van het aantal shops op de politieke agenda, die bovendien een verbod kregen op de 

verkoop van alcohol (Korf, 2002).  

 

De nieuwe toon was hiermee gezet en het beleid ontwikkelde zich verder doorheen de geschiedenis 

binnen dezelfde contouren. De periode na 1995 maakt dan ook duidelijk dat het Nederlandse 

drugsbeleid worstelt met de onvoorziene effecten van het dogen en deze effecten tracht te beheersen 

door middel van een steeds stringenter beleid op verschillende domeinen (van de Bunt, 2006). Ter 

illustratie zal u in wat volgt enkele beleidsmatige voorbeelden terugvinden. Het is belangrijk te duiden 

dat dit geen exhaustieve opsomming betreft, maar een opsomming van de meest relevante aspecten 

van het verhaal. Een verhaal dat duidelijk maakt dat de verwikkelingen, veroorzaakt door als enige 

land de verkoop van softdrugs te tolereren, niet eenvoudig te bestrijden zijn.  

 

4.1. De repressievere strafrechtelijke handhaving 

 

De drugsnota van 1995 had in eerste instantie repercussies voor de richtlijnen voor het opsporings- en 

strafvorderingsbeleid inzake strafbare feiten van de Opiumwet (Surmont 2007). Deze richtlijnen 

werden in 1996 rigider en omvatten een aantal beperkingen aangaande de detailhandelsmarkt. De 

toegestane aankoophoeveelheid van cannabis kende bijvoorbeeld een daling van 30 gram naar 5 gram, 

dit om de buitenlandse kritiek rond export in te perken. Daarnaast werd de maximale handelsvoorraad 

geformaliseerd op een limiet van 500 gram, waarbij de lokale overheden de mogelijkheid kregen om 

deze tot een lager gewicht te beperken (Richtlijnen opsporings- en strafvorderingsbeleid strafbare 

feiten Opiumwet, 1996; van de Bunt, 2006). Zoals reeds aangehaald werd tevens de gecombineerde 

verkoop van alcohol en cannabis verboden (Bieleman et al., 2012). Men hoopte met deze 

begrenzingen de drugstoeristen en voornamelijk de overlast die deze veroorzaakten, te beteugelen.  
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Ook ten aanzien van de georganiseerde handel stelt men sinds 1995 een krachtige aanpak voorop via 

het wettelijk arsenaal. Zo stelde men de beteugeling van de mogelijke industriële nederwiet, in 

Nederland geteelde marihuana, op de agenda. Nederwiet die voornamelijk bestemd was voor de export 

en linken kende met de georganiseerde criminaliteit. Men wou tot elke prijs voorkomen dat Nederland 

het gevreesde exportland zou worden, waardoor men via de Opiumwet in 1999 het beroeps- en 

bedrijfsmatig telen van hennep strafbaar stelde (Van Laar & van Ooyen-houben, 2009). Tenslotte werd 

de strafmaat ten aanzien van verschillende inbreuken van de Opiumwet in deze periode verhoogd en 

ontstonden er meer mogelijkheden naar doelmatige opsporing onder de wet Bijzondere 

OpsporingsBevoegdheden (Van Laar & van Ooyen-houben, 2009).  

 

4.2. De nadruk op lokale handhaving en het bestuurlijk instrumentarium  

 

Nog van groter belang dan de veranderingen in het wettelijk instrumentarium, zijn de veranderingen 

die plaats vonden binnen het bestuurlijk domein (Cramwinckel, 1996). Sinds 1996 werd er een grotere 

rol toegekend aan het lokale driehoeksoverleg bestaande uit de burgemeester, de korpschef van de 

politie en de hoofdofficier van justitie (Wouters et al., 2010; EMCDDA & Europol, 2013). Men kan 

zelfs stellen dat het coffeeshopbeleid, doorheen zijn ontwikkeling, een lokaal maatwerk geworden is 

(Adviescommissie Drugsbeleid, 2009). Reeds in de Drugsnota was het duidelijk dat de kwestie van die 

aard was dat er niet enkel een noodzaak ontstond aan „een verfijning van de OM-richtlijnen, maar ook 

nadere bestuursrechtelijke regelgeving‟ (Tweede Kamer, 1994/1995, 24077, nr. 3, P. 15). De 

Nederlandse gemeenten kenden sindsdien de vrijheid om binnen de landelijke richtlijnen en criteria in 

het gemeentelijke driehoeksoverleg te beslissen over het al dan niet toelaten van een coffeeshop, 

waarbij de regulering plaatsgreep aan de hand van een exploitatievergunning of gedoogverklaring 

(Bieleman et al., 2012; Rectificatie Aanwijzing Opiumwet, 2012; Wouters et al., 2010).  

 

In het verlengde hiervan werd de handhaving van de gedoogcriteria primair in de handen van de 

burgemeester gelegd door middel van de zogenaamde wet Damocles (De Ruyver, 2006a). Dit betreft 

het artikel 13b van de Opiumwet en was het fundament om het coffeeshopbeleid te kunnen handhaven, 

omdat deze de burgemeesters een bestuursdwang bood ten aanzien van publiek toegankelijke lokalen 

(Van Laar & van Ooyen-houben, 2009; Vrom - Inspectie, 2009). De bestuursrechtelijke handhaving 

van de AHOJ-G criteria was geboren en werd geprefereerd boven de strafrechtelijke aanpak.
3
 De 

strafrechtelijke handhaving werd als het ware een sluitstuk op de bestuurlijke handhaving door de 

gemeente (Rectificatie Aanwijzing Opiumwet, 2012). Laat het ook duidelijk zijn dat de gemeenten 

vanaf dat ogenblik de macht hadden om coffeeshops te verbieden of te sluiten zelfs indien deze de 

AHOJ-G criteria niet hadden overschreden. Zij hadden namelijk de mogelijkheid om een nulbeleid te 

                                                   
3  Opgelet deze aanpak bestond voordien ook, maar kende zijn beperkingen. 
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hanteren waarbij geen enkele coffeeshop werd gedoogd (Bieleman et al., 2012; EMCDDA, 2008; 

Korf, 2002). Gezien de lokale heibel die deze voorkooppunten voornamelijk in de grensstreken 

veroorzaakten, is het niet verwonderlijk dat vele gemeenten overgingen tot het verbieden of sluiten 

van de coffeeshops (Korf et al., 2011). Andere gemeenten kozen echter om het aantal shops te 

beperken met een maximum aantal dat in de literatuur benoemd wordt als een maximumbeleid 

(Wouters et al., 2010). Bovendien was het voorheen ook geen zaak om de uitbaters van coffeeshops te 

screenen op criminele antecedenten. In de drugsnota werd duidelijk dat ook hier verandering moest 

komen om de georganiseerde criminaliteit te kunnen inperken. Het was echter wachten op de wet 

BIBOB in 2003 om binnen dit domein over een echte wijzing te kunnen spreken.  

 

Desondanks de geleverde krachtinspanningen, bleven de problemen zich manifesteren. Ook het 

terugdringen van het aantal coffeeshops, zoals vooropgesteld in de Drugsnota van 1995, leverde niet 

het gewenste resultaat op. 

 

5. Conclusie 

 

Sinds jaar en dag bevindt Nederland zich aangaande zijn drugsbeleid in een bijzondere internationale 

positie. Daar waar het bezit en de verkoop van cannabis verboden is volgens de Nederlandse 

Opiumwet, worden beide acties gedoogd binnen de zogenaamde coffeeshops (Van Ooyen-Houben, 

2013a). Deze gedoogde verkooppunten van cannabis vormen een felbegeerd en wereldgekend 

gegeven. Er is binnen Nederland sprake van een wijd verspreide toewijding ten aanzien van de 

coffeeshops die worden beschouwd als essentieel binnen het softdrugsbeleid. De pleitbezorgers 

drukken op het hart dat de coffeeshops bijdragen tot de gewenste scheiding der markten in functie van 

de volksgezondheid. Toch brengt de gedoogde verkoop het ongewenste kwaad met zich mee in de 

vorm van complicaties (Hessing, 1996). Zowel het drugstoerisme, de ongeregelde achterdeur als de 

buitenlandse kritiek zijn vaak besproken neveneffecten.  

 

Sinds 1995 trachtte de Nederlandse overheid deze problematiek te onderdrukken aan de hand van een 

repressiever beleid met een klemtoon op het lokale niveau. Wettelijke kaders werden landelijk 

aangeboden, met uitzondering van de regeling van de achterdeur. Bovendien ontstond er ook een 

lokale handhaving met een gemeentelijk coffeeshopbeleid tot gevolg. Hierbij kan gedacht worden aan 

de wet Victoria, de wet Victor, het verscherpen van de AHOJ-G criteria door de gemeenten, het 

verplaatsen van de coffeeshops naar de randgemeenten, het toepassen van strikte sluitingsuren, etc. 

(Bieleman et al., 2012; Maalsté et al., 2010).  
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Ondanks de inspanningen mocht de strijd, voornamelijk in de grensstreken, niet baten. Anno 2010 

klonk nog steeds hetzelfde liedje. Men kan zich de vraag stellen: „zijn de coffeeshops een noodzakelijk 

kwaad?‟ „Noodzakelijk‟ aangezien uit verschillende studies blijkt dat de coffeeshops bijdragen tot de 

scheiding der machten, gewenst vanuit de doelstelling van het Nederlandse drugsbeleid (van Laar & 

van Ooyen-Houben, 2013). „Kwaad‟ aangezien het dogen van verkoop van softdrugs blijkbaar een 

aantal neveneffecten, zoals de aangehaalde drugsoverlast, in de hand werkt. Neveneffecten die zich 

kennelijk niet lieten beteugelen door plaatselijke, schadebeperkende maatregelen .  
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Hoofdstuk 2 

De opkomst en neergang van de wietpas 

 

 

1. Inleiding 

 

Alvorens men zich de vraag kan stellen naar de impact van het ingezetenencriterium is het van belang 

even stil te staan bij de context en de achtergrond van de wietpas. De wietpas kan namelijk beschouwd 

worden als de draagmoeder van het ingezetenencriterium. In wat volgt kan u zodoende een duiding 

vinden van het betreffende criterium, toegelicht aan de hand van zijn historische ontwikkeling. Deze 

historiek is elementair omdat het begrippen uitklaart die van belang zijn voor een goede interpretatie 

van het onderzoek. De hele historiek kan u bovendien schematisch terugvinden in bijlage 5. Daarnaast 

wordt hier de vraag gesteld welk effect dit heeft voor de drugsproblematiek binnen België. Om dit te 

verduidelijken, wordt het ingezetenencriterium geschetst binnen het theoretisch kader van de 

verplaatsingstheorie. Deze theoretische toelichting is van belang voor een goed begrip van het 

ingezetenencriterium en de beleidsfinaliteit van dit instrument. 

 

 

2. De eerste aanzet in de beleidsbrief cannabis van 2004 

 

Bij het bestuderen van de cannabisbrief van 2004, opgesteld door (1) Ministerie van Veiligheid en 

Justitie, (2) het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koningsrijksrelatie (BZK) en tenslotte (3) deze 

van  Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) valt op dat ook hier dezelfde complicaties terugkeren 

(Tweede Kamer, 2003/2004, 24077, nr. 125). Het restrictieve beleid, ingezet na 1995, leek de 

historische knelpunten niet effectief te hebben ingedamd.  

 

Wederom stond de georganiseerde criminaliteit en het drugstoerisme in deze Cannabisbrief op de 

politieke agenda. Ook ditmaal stelde de regering een aanscherping van het softdrugsbeleid voorop 

door een integrale aanpak van de gehele softdrugsketen, gaande van productie tot gebruik en dit aan de 

hand van strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving (Bieleman et al., 2012). Waar de brief vele 

gelijkenissen vertoonde met de voorgaande beleidsbeslissingen, was deze een belangrijke aanzet tot 

verandering. Het toenmalige kabinet nam zich voor om een onderzoek te verrichten omtrent de 

mogelijkheden tot de beperking van verkoop aan niet-ingezetenen en sprak hierbij over een 

experiment in de gemeente Maasricht. Deze beslissing heeft mede een aanzet gegeven tot de wietpas.  
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3. De Commissie van de Donk en de Hoofdlijnenbrief Drugsbeleid  

 

Op zes maart 2008 vond er in de tweede kamer een debat plaats omtrent het Nederlandse drugsbeleid. 

De ministeries van VWS, Justitie en BZK hadden tijdens dit debat ingestemd met het opstellen van 

een nieuwe integrale drugsnota (Bieleman et al., 2012; Van laar & Van Ooyen-Houben, 2009). In het 

kader van de voorbereiding op deze nota werd aan het Trimbos-Instituut en het WODC gevraagd een 

evaluatie door te voeren van het Nederlandse beleid (Bieleman et al., 2012; Müller et al., 2012). Het 

was deze evaluatie die het fundament vormde voor de Commissie Van de Donk die instond voor het 

advies aan de overheid betreffende de toekomst van het drugsbeleid (Bieleman et al., 2012).  

 

In het rapport „Geen deuren maar daden: nieuwe accenten in het Nederlandse drugsbeleid‟ van de 

Commissie van de Donk werd met een veeleer kritische blik ten aanzien van het toenmalige beleid 

gekeken (Adviescommissie Drugsbeleid, 2009). Vergelijkbaar met de periode rond 1995 kwam men 

tot het besluit dat het bestaande beleid aan vernieuwing toe was om deze „toekomstbestendig‟ te 

maken. Men sprak van beleidsverwaarlozing en meende dat het gedoogbeleid op een aantal punten 

moest worden bijgeschaafd (Maalsté et al., 2010). Kijkend naar de voorgaande rapporten en 

beslissingen is het niet zo verwonderlijk dat er ook hier een ruime aandacht ging naar de overlast rond 

de coffeeshops (Müller et al., 2012; Rover & Fijnaut, 2011). De adviescommissie concentreerde zich 

op de problematiek van de drugstoeristen en de overlast die deze toeristen veroorzaakten, maar ook op 

de sterke groei en commercialisering van de coffeeshop mede als gevolg van het coffeeshoptoerisme. 

Er was volgens de adviescommissie sprake van een toegenomen productie en professionalisering van 

de teelt en de handel in cannabis. Dit maakte de coffeeshops een zwakke schakel voor de verweving 

van de legale met de criminele wereld, namelijk de georganiseerde cannabisteelt in Nederland (van 

Ooyen-houben, 2013b). Meer in het bijzonder kwam de commissie tot het volgende besluit: „op veel 

plaatsen vormen de coffeeshops een nuttige voorziening voor de cannabisconsument die niet echt 

problemen veroorzaken. Maar de coffeeshops hebben mede door een gebrekkige en eenzijdige 

handhaving wel op veel plaatsen een vorm gekregen zoals die nooit was bedoeld: ook op buitenland 

gerichte voorzieningen, niet zelden verbonden met een harde wereld van grootschalig georganiseerde 

cannabisteelt met een centrale rol van de growshops‟ (Adviescommissie, 2009, p. 68). 

 

In tegenstelling tot de historische schadebeperkende maatregelen, meende de adviescommissie dat er 

meer radicale maatregelen nodig waren. Coffeeshops moesten terug naar waarvoor deze bedoeld 

waren, namelijk „verkooppunten voor de bediening van lokale gebruikers‟ (Adviescommissie, 2009, p. 

5).   
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Het toenmalige Kabinet Balkenende IV verklaarde zich in de „Hoofdlijnenbrief drugsbeleid‟, gericht 

aan de tweede kamer, akkoord met deze doelstelling. Het kabinet gaf in september 2009 te kennen dat 

deze in grote lijnen de adviezen van de Commissie van de Donk onderschreef en dit wenste te 

bespreken met de kamer. Bij akkoord verkoos het kabinet een omschakeling naar kleinschaligheid en 

beheersbaarheid van de coffeeshops. Bestrijding van de zogenoemde georganiseerde criminaliteit 

moest bovendien ook een werkpunt worden. Betreffende de kleinschaligheid koos het kabinet ervoor 

deze doelstelling langs de gecombineerde route van centrale sturing en via het instrument van pilots te 

bereiken (Tweede Kamer, 2009/2010, 24077, nr. 239 ). Concreet werd er gesproken over pilots in 

Maastricht en enkele Limburgse gemeenten om een besloten clubsysteem af te toetsen (Maalsté et al., 

2010;Van Ooyen-houben, 2013b). Het was echter wachten tot het volgende kabinet voor concrete 

stappen.  

 

4. Coffeeshops  als besloten clubs met lidmaatschap  

 

Het was pas onder regie van het kabinet Rutte dat men overging tot een aanzienlijke beleidswijziging. 

Sinds 2012 nam het kabinet Rutte zich voor om de coffeeshops om te vormen tot besloten clubs 

verbonden aan een clubpas. Hierbij veronderstelde men een betere beheersbaarheid en een dalende 

aantrekkingskracht op gebruikers van het buitenland (van der Torre et al., 2012). Met de nieuwe 

integrale drugsnota van mei 2012 werkte het kabinet deze voornemens ook daadwerkelijk uit.  

 

4.1. De drugsbrief en de aanscherping van het beleid 

 

De ministers onderschreven in de „Drugsbrief‟ het belang van volgende doelen: het bevorderen van de 

kleinschaligheid van coffeeshops, het tegengaan van middelengebruik bij jongeren en het bestrijden 

van de georganiseerde criminaliteit (van der Torre et al., 2012; Wouters & Korf, 2011). Laat het ook 

duidelijk zijn dat de regering de adviezen van de Commissie van de Donk grotendeels onderschreef.  

 

Het kabinet kwam meer in het bijzonder tot volgende conclusie: „om overlast en criminaliteit die 

verband houden met coffeeshops en de handel in verdovende middelen tegen te gaan, zal een einde 

worden gemaakt aan het huidige «open-deur-beleid» van de coffeeshops. Coffeeshops moeten kleiner 

en beheersbaar worden gemaakt … . De aantrekkingskracht van het Nederlandse drugsbeleid op 

gebruikers afkomstig uit het buitenland moet worden teruggedrongen‟ (Tweede Kamer, 2010/2011, 

24077, nr. 259, P. 2).  
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Om deze doelstelling te realiseren, stelde men een aanscherping van het beleid voorop (van de Torre et 

al., 2012). Coffeeshops moesten zich opnieuw richten op de markt waarvoor ze bedoeld waren, 

namelijk de lokale Nederlandse markt. Zij dienden omgevormd te worden tot besloten clubs die enkel 

voor meerderjarige inwoners van Nederland toegankelijk waren en dit op vertoon van een clubpas. De 

kleinschaligheid werd verzekerd door een maximaal aantal leden per coffeeshop (Tweede Kamer, 

2010/2011, 24077, nr. 259).  

 

Aangaande de uitsluiting van toegang voor niet-ingezetenen was het echter wachten op de uitspraak 

betreffende de rechtszaak bij de Raad van State (Tweede Kamer, 2010/2011, 24077, nr. 259). De 

uitspraak was bepalend voor de rechtsgeldigheid van de ontzegging van toegang tot coffeeshops voor 

niet-ingezetenen van Nederland. De gemeente Maastricht startte namelijk reeds in 2005 aan de hand 

van een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) met het weren van niet-ingezetenen. Dit werd 

echter in 2006 aangevochten door een plaatselijke coffeeshophouder waarvan de coffeeshop werd 

gesloten wegens het overtreden van de APV door de burgemeester van Maastricht (Adviescommissie 

Drugsbeleid, 2009)
 4
.
 
Op 29 juni 2011 viel het eindoordeel. De Raad van State was van mening dat de 

Maastrichtse wietpas de toets van het EU-recht en de grondwet doorstond. Toch zat er een addertje 

onder het gras. De Maastrichtse wietpas leek niet verenigbaar te zijn met de bestaande Opiumwet. Het 

behoorde niet tot de bevoegdheid van de gemeenten om dergelijke vorm van regulering door te 

voeren. Enkel de rijksoverheid was hiertoe gemachtigd (Van Ooyen-houben., 2013b). Vanuit het 

kabinet werd derhalve beslist om het nieuwe beleid uit te werken aan de hand van een aanpassing in de 

Aanwijzing Opiumwet van het openbaar ministerie, wat het landelijk kader voor het coffeeshopbeleid 

vormde (Van Ooyen-houben et al., 2013b). De beleidswijziging werd met andere woorden 

gerealiseerd door een aanpassing in de gedoogcriteria, namelijk de AHOJG-criteria (Müller et al., 

2012; Tweede Kamer, 2010/2011, 24077, nr. 259; van der Torre et al., 2012).  

 

4.2. Het Besloten club- en Ingezetenencriterium 

 

Aan de bestaande AHOJG-criteria werden het Besloten clubcriterium
5
 en het Ingezetenencriterium

6
 

toegevoegd op 1 januari 2012:  

 

 Het B-criterium verwees naar de gelimiteerde toegang tot de coffeeshops en bijgevolg de 

verkoop van cannabis. Deze was enkel mogelijk voor leden van de coffeeshops. Hierbij werd 

het ledental per coffeeshop per kalenderjaar beperkt tot maximaal tweeduizend 

                                                   
4 Het proefproces verliep in onderling medewerking tussen de gemeente en de betrokken coffeeshopuitbater.  
5 Verder in de masterproef het B-criterium genoemd. 
6 Verder in de masterproef het I-criterium genoemd. 
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lidmaatschappen, die bovendien door de coffeeshophouder werden gedocumenteerd in een 

controleerbare ledenlijst (Rectificatie Aanwijzing Opiumwet, 2012). 

 Het I-criterium verwees naar de gelimiteerde toegang tot ingezetenen van Nederland ouder 

dan achttien jaar (Rectificatie Aanwijzing Opiumwet, 2012). Enkel personen die woonachtig 

waren in Nederland konden toegang verkrijgen tot de coffeeshop. Om vast te stellen dat 

iemand woonachtig was in Nederland was een uittreksel uit Gemeentelijke Basisadministratie 

Persoonsgegevens (GBA) vereist. 

 

De wijzigingen in het coffeeshopbeleid kregen in de volksmond de benaming 'wietpas'. Meer in het 

bijzonder kan gesteld worden dat het begrip „wietpas‟ voornamelijk sloeg op het B-criterium.  

 

4.3. De handhaving van het nieuwe beleid 

 

De handhaving van het aangescherpte landelijk beleid ging oorspronkelijk gefaseerd van kracht gaan 

(Tweede Kamer, 2011/2012, 24077, nr. 267): 

 

 Op 1 mei 2012 zou de wietpas ingevoerd worden in Limburg, Brabant en Zeeland. Meer in het 

bijzonder zouden het I-citerium en het B-criterium binnen deze gebieden van toepassing zijn, 

met uitzondering van het maximum van het aantal leden (Tweede Kamer, 2011/2012, 24077, 

nr. 267).  

 Per 1 januari 2013 zouden deze criteria van kracht gaan voor de rest van Nederland samen met 

het maximum aantal leden (Tweede Kamer, 2011/2012, 24077, nr. 267).  

 

Desondanks de regionale fasering waren andere, niet zuidelijke gemeenten, vrij om vroeger dan 1 

januari te starten met de toepassing van de criteria. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de gemeente 

Dordrecht. Het lokale bestuur voerde reeds voor de verplichte datum de beleidswijzigingen door uit 

vrees voor een verschuivingseffect. De angst bestond dat de Dordrechtse coffeeshops zouden worden 

overspoeld door buitenlandse drugstoeristen die bereid waren een aantal extra kilometers af te leggen. 

Daarenboven waren er ook heel wat Nederlanders die zich niet wensten te registeren via een clubpas 

en in Dordrecht zouden kunnen belanden (Snippe & Bieleman, 2012).  
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4.4. De interventielogica 

 

De beleidsveronderstellingen van het vernieuwde coffeeshopbeleid bestaan uit de beëindiging van het 

open-deur-beleid van de coffeeshops om zodoende ook de overlast betreffende de softdrugshandel te 

beteugelen. Zoals duidelijk werd doorheen de geschiedenis van het Nederlandse drugsbeleid zijn dit 

zaken die zich sinds jaar en dag afspelen en dit voornamelijk in Zuid-Nederland (Rovers & Fijnaut, 

2011). In mindere mate wenste de minister tevens de achterdeur via deze maatregel te treffen, met 

name de georganiseerde illegale hennepteelt (van der Giessen & van Ooyen-Houben, 2013).  

 

Daarenboven mag men niet vergeten dat de complicaties, verbonden aan het gedoogbeleid, zich niet 

beperken tot de gedoogde verkooppunten. De realiteit was dat rond deze coffeeshops een gamma aan 

illegale verkooppunten ontstonden (De Ruyver, 2006a; Korf et al., 2005). Sommige coffeeshops aan 

de grensstreken werden ware supermarkten die zich niet langer richtten op de lokale bevolking maar 

op de massa drugstoeristen die dagelijks afvloeiden uit de buurlanden (Leers, 2008). De afzetmarkt 

was bijgevolg zeer groot en lokte een parallelle verkoop uit door dealers die er niet voor terugdeinsden 

om harddrugs zoals heroïne te verkopen (Fijnaut, 2009; Maalsté et al., 2010). Impliciet hoopte men dat 

de wietpas ook voor deze problematiek een oplossing zou bieden. Vele van de overlastbeperkende 

maatregelen in de geschiedenis hebben zich dan ook niet enkel gericht tegen deze coffeeshops, maar 

voornamelijk tegen het drugstoerisme die deze drugoverlast veroorzaakte (Fijnaut, 2009). Dit met de 

hoop dat bij een afname van het drugstoerisme, ook de vraag naar illegale drugs zou afzwakken. Men 

verwachtte met andere woorden eveneens soelaas voor de illegale markt.  

 

5. De wietpas als een waar controverse  

 

Nog voor de wietpas effectief van kracht ging, hadden vele partijen betrokken in het softdrugsdebat 

kritiek op het systeem. Ze vreesden dat menige Nederlandse gebruikers niet bereid gingen zijn om zich 

te laten registeren omwille van privacyredenen. Een studie van Wouters en Korf (2011), uitgevoerd 

voor de invoering van de clubpas, bevestigde dit vermoeden. Ruim driekwart van de ondervraagde 

Utrechtse coffeeshopbezoekers verzetten zich uitdrukkelijk tegen de invoering van de persoonlijke 

registratie en bijgevolg de wietpas.  

 

Afgezien van het protest besloot de regering stand te houden en voerden ze de wietpas in op 1 mei 

2012 in de zuidelijke regio‟s. Al snel bleek dat het I-criterium kon beschreven worden als een waar 

succes.  Eindelijk leek men erin geslaagd om de grote toestroom aan drugstoeristen in te dammen. Het 

B-criterium, meer in het bijzonder de wietpas, kende daarentegen dit succes niet. De gevreesde 
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weerstand tegen de registratie werd waarheid. Vele Nederlanders wensten zich niet te registeren en 

richtten zich om deze reden op de illegale straathandel (EMCDDA & Europol, 2013). Bijgevolg 

ondervonden vele coffeeshophouders sinds de invoering van het nieuwe beleid een recessie van hun 

verkoop, waardoor sommigen zelfs werden gedwongen tot een sluiting (Brouwer & Schilder, 2012). 

Waar de terugval van de verkoop binnen de media voornamelijk werd toegeschreven aan de onwil bij 

ingezetenen om zich te registeren, mag men echter niet vergeten dat er ook sprake was van een verlies 

aan honderden buitenlandse klanten (Wouters & Korf, 2011). 

 

Het was de combinatie van stijgende straathandel, overlast en te weinig handhavers die ervoor zorgden 

dat de regering onder druk kwam te staan (Rovers & Fijnaut, 2011). Vanuit de grootsteden kwamen de 

burgemeesters in opstand en stelden dat het beter was om de wietpas af te schaffen. Denk hierbij aan 

steden zoals Eindhoven, Tilburg, Breda, Maastricht, Venlo, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Figuur 

1 geeft een visueel overzicht van de beleidsinitiatieven samen met de redenen tot ophef.  

 

 

 

Figuur  1.  Ingezetenen- en Besloten clubmodel schematisch toegelicht. 
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6. Het ingezetenencriterium als het ultieme restant  

 

Met het nieuwe Regeerakkoord van 29 oktober 2012 „Bruggen slaan‟ besliste de regering om de 

wietpas af te schaffen. Het B-criterium werd opgedoekt en enkel het I-criterium bleef overeind. Waar 

de toegang tot de coffeeshops bleef voorbehouden voor ingezetenen, dienden de Nederlanders zich 

niet langer te registeren op een ledenlijst (Snippe & Bieleman, 2012). Wel moesten deze 

softdrugsgebruikers nog steeds een identiteitsbewijs of een verblijfsvergunning kunnen voorleggen 

samen met een uittreksel uit het bevolkingsregister (Rutte & Samsom).   

 

De brief van de Minister van Veiligheid en Justitie van 19 november 2012 aan de tweede kamer, 

maakte van de afstand van het besloten clubcriterium een realiteit. Het B-criterium in de Aanwijzing 

Opiumwet van het OM werd daartoe geschrapt (van Ooyen-Houben et al., 2013). Dit werd 

gerechtvaardigd door het succes van het ingezetenencriterium dat ertoe had geleid dat de coffeeshops 

de facto reeds kleiner en meer beheersbaar waren geworden. Eveneens argumenteerde men dat de 

afschaffing van de wietpas ervoor zou zorgen dat ingezetenen zich opnieuw zouden richten naar de 

coffeeshops voor hun aankoop van cannabis en niet langer naar de straathandel (Tweede Kamer, 

2012/2013, 24077, nr. 293). 

 

Hoewel het voorgaande theoretisch vrij helder is, blijkt de praktijk complexer te zijn. Het I-criterium 

blijft bestaan, maar er is sprake van lokaal maatwerk door middel van een mogelijks gefaseerde lokale 

handhaving. De handhaving van de criteria gebeurt aan de hand van het lokale coffeeshopbeleid. Dit 

houdt in dat de burgemeester, en meer in het bijzonder de lokale driehoek, de aanpak kan invullen. Zij 

zullen lokaal gaan bepalen wanneer en hoe ze het softdrugsbeleid gaan toepassen. Zij stellen de 

prioriteiten bij de dagdagelijkse handhaving door middel van een handhavingsarrangement (Tweede 

Kamer, 2009/2010, 24077, nr. 239). Dit lokale maatwerk zorgt ervoor dat er betreffende het I-

criterium verschillen kunnen ontstaan tussen de gemeenten. Hierdoor is het mogelijk dat in Maastricht 

de buitenlandse kopers nog steeds welkom zijn, ondanks het landelijk aangescherpte beleid. Is dit een 

kwestie van tijdelijk niet handhaven of nooit handhaven, dat zal de toekomst uitwijzen. Het is echter 

wel duidelijk dat de minister van Veiligheid en Justitie ijvert voor een lokale handhaving binnen 

zoveel mogelijk gemeenten (van der Torre et al., 2013). Ook ten aanzien van het GBA-uittreksel zijn 

er reeds lokale verschillen. Enkele gemeenten, waaronder Tilburg, hebben deze verplichting losgelaten 

waardoor coffeeshophouders niet langer worden gedwongen tot de vraag naar dit document (van der 

Torre et al., 2013). In vele gemeenten heeft dit stelselmatig geleid tot een nieuwe stijging in verkoop 

(van Ooyen-houben & van der Giessen, 2013).  
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7. De verplaatsingstheorie 

 

Ondanks de empirische klemtoon van onderliggend onderzoek heeft deze een theoretisch 

uitgangspunt. De veronderstellingen aan de grondslag liggen, vertrekken vanuit een specifieke theorie, 

namelijk de verplaatsingstheorie.  

 

Om de verplaatsingstheorie te begrijpen, dient het begrip verplaatsing in eerste instantie te worden 

uitgeklaard. Hesseling (1994) omschrijft het begrip „verplaatsing‟ als het voortzetten in plaats van het 

stoppen van crimineel gedrag als reactie op een gelegenheidsbeperkende maatregel getroffen om de 

betrokken criminaliteit te voorkomen. De gemotiveerde dader pleegt met andere woorden opnieuw een 

delict, maar ditmaal buiten de geografische of juridische reikwijdte van de maatregel. De criminaliteit 

stopt niet, maar zet zich op een andere manier of plaats verder. Deze theorie verwijst met andere 

woorden naar het veelbesproken waterbedeffect, naar de verplaatsingseffecten van belang voor een 

goed begrip van overheidsinterventies in een drugsscène (Lempens et al., 2003). 

 

De verplaatsingstheorie is om diverse redenen van belang voor dit onderzoek. In eerste instantie zijn er 

in de literatuur enkele auteurs terug te vinden die deze theorie binnen de lokale drugsscène bevestigen. 

May & Hough benoemen bijvoorbeeld de drugsmarkt als dynamisch en sterk winstgevend, waaruit zij 

besluiten dat deze zich tengevolge van handhavingsacties veeleer zal aanpassen en transformeren dan 

verdwijnen (May & Hough, 2001). Daarenboven is de ontstaansgeschiedenis van dealpanden in België 

een mooi praktisch voorbeeld van de verschuivingstheorie, tengevolge van de repressieve drukking in 

Nederland (De Ruyver et al., 2007b).  

 

In tweede instantie blijkt de theorie ook van belang voor het volle begrip van de effecten van het 

ingezetenencriterium. Zoals vermeld worden drugsmarkten gekenmerkt door een sterk 

adaptatievermogen hierbij gedreven door het winstbejag, wat doet vermoeden dat het niet lang zal 

duren voordat illegale drugshandelaren zullen inspelen op de nieuwe maatregel (May & Hough, 2001).  

Het is op basis van deze theorie dat het empirisch onderzoek is opgesteld. Het ontoegankelijk maken 

van de gedoogde verkoop voor buitenlandse drugstoeristen, zal hoogstwaarschijnlijk het aanbod en de 

vraag niet verkleinen. Het verplaatsings- of aanpassingsgedrag van vele individuen daarentegen kan 

wel een verandering teweegbrengen op lokale drugsmarkten en dit mogelijks op een vijftal manieren: 

(1) een verplaatsing naar tijdstip waarbij dezelfde activiteiten gelden maar op een ander tijdstip, (2) 

een verplaatsing van modus operandi waarbij dezelfde activiteiten gelden maar op een andere wijze, 

(3) een verplaatsing naar andere doelwitten waarbij dezelfde activiteiten gelden maar tegenover een 

ander doelwit, (4) een geografische verplaatsing waarbij de pleegplaats verandert en (5) een 

functionele verplaatsing waarbij er een overschakeling is van het type van delict of het type van 
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activiteit (Hesseling, 1994). Tenslotte is een combinatie van verschillende aanpassingsvormen 

mogelijk.   

 

Als slot is deze theorie ook van belang voor de verdere effecten van het ingezetenencriterium. Zoals 

omschreven werd, behelst de verplaatsingstheorie het verhaal van de drugsmarkt die zich voortdurend 

verplaatst door beleidswijzigingen en opsporingsdruk. Dit laatste is belangrijk gezien er geen sprake 

zal zijn van verplaatsing zonder de nodige handhaving. Wanneer men in Nederland zou opteren om 

het ingezetenencriterium niet langer te handhaven, dan is het bijna zeker dat het drugstoerisme en de 

verbonden overlast zich opnieuw zal verplaatsen. Deze veronderstelling baseert zich op het gegeven 

dat de knowhow zich nog steeds overwegend daar bevindt. Het is nu aan Nederland om door te zetten 

en voet bij stuk te houden, ondanks de druk vanuit politieke of ideologische hoek. 

 

8. Conclusie  

 

In dit hoofdstuk werd de historische ontwikkeling van het ingezetenencriterium belicht dat onderwerp 

uitmaakt van deze masterproef. Het werd duidelijk dat het ingezetenencriterium niet uit de lucht kwam 

te vallen, maar dat dit een beleidsmiddel is voor de aanpak van de reeds jaren bestaande drugsoverlast, 

voornamelijk veroorzaakt door buitenlandse softdrugstoeristen. Dit zogeheten drugstoerisme vloeide  

voort uit het unieke Nederlandse softdrugsbeleid met zijn coffeeshops als centraal gegeven.  

 

Het is vanuit deze problematiek dat het kabinet Rutte I in 2011 van koers veranderde. Een 

koerswijziging in de richting van een repressiever beleid. Men stelde vast dat door de grote vraag, 

gedeeltelijk afkomstig van de buitenlandse toeristen, de coffeeshops waren uitgegroeid tot 

grootschalige en moeilijk beheersbare verkooppunten van cannabis. Coffeeshops dienden zich, in de 

geest van het advies van de commissie van de Donk, opnieuw te richten op de markt waarvoor ze 

oorspronkelijk bedoeld waren: de lokale Nederlandse markt (Tweede Kamer, 2010/2011, 24077, nr. 

259).  

 

Bijgevolg werd het Nederlandse softdrugsbeleid op 1 januari 2012 aangescherpt via de toevoeging van 

twee bijkomstige gedoogcriteria in de Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie: het 

Besloten clubcriterium en Ingezetenencriterium (van der Torre et al., 2012; Van Ooyen-houben et al., 

2013b). Het B-criterium hield in dat de toegang tot, en de verkoop in, coffeeshops enkel mogelijk was 

voor leden van de shop. Hierbij werd het ledental per coffeeshop per kalenderjaar beperkt tot 

maximaal tweeduizend lidmaatschappen, die bovendien door de coffeeshophouder werden 

gedocumenteerd in een controleerbare ledenlijst. Het I-criterium verwees naar de gelimiteerde toegang 

tot ingezetenen van Nederland ouder dan achttien jaar (Rectificatie Aanwijzing Opiumwet, 2012).   
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De beleidsveronderstelling, of met andere woorden de interventielogica, die aan de grondslag lag van 

beide gedoogcriteria was afgeleid uit de problematiek waarvoor de criteria waren opgesteld. De 

nieuwe gedoogcriteria dienden een einde te maken aan het toenmalige open-deur-beleid van de 

coffeeshops. Deze dienden opnieuw kleiner en beheersbaar gemaakt te worden door de 

aantrekkingskracht van het Nederlandse softdrugsbeleid op buitenlandse gebruikers terug te dringen 

(Tweede Kamer, 2010/2011, 24077, nr. 259). Via deze weg hoopte men de overlast, gerelateerd aan 

het drugstoerisme, in te dijken en tegemoet te komen aan de buitenlandse kritieken op het Nederlandse 

drugsbeleid. In mindere mate wenste de minister tevens de achterdeur via deze maatregel te treffen, 

met name de georganiseerde illegale hennepteelt (van der Giessen & van Ooyen-Houben, 2013). 

Eveneens mag niet vergeten worden dat de complicaties verbonden aan het gedoogbeleid zich niet 

beperken tot de gedoogde verkooppunten. De realiteit was dat rond deze coffeeshops een gamma aan 

illegale verkooppunten ontstonden (De Ruyver, 2006a; Korf et al., 2005). Ook hier schuilde een 

beleidsveronderstelling met name dat bij een afname van het drugstoerisme, ook de vraag naar illegale 

drugs zou afzwakken. Men verwachtte met andere woorden eveneens een soelaas naar de illegale 

markt.  

 

Ondanks de verwachtingen die de beleidswijzigingen met zich meebrachten, bleek de praktijk minder 

eenvoudig. Voornamelijk het besloten clubmodel kwam gauw onder vuur te liggen. Vele Nederlandse 

ingezetenen wensten zich niet te registeren omwille van privacyredenen (van de Torre et al., 2013). 

Het was de combinatie van stijgende straathandel, overlast en te weinig handhavers die er uiteindelijk 

voor zorgden dat de regering onder druk kwam te staan (Rovers & Fijnaut, 2011). Met het nieuwe 

Regeerakkoord van 29 oktober 2012 „Bruggen slaan‟ besliste de regering tot de afschaffing van de 

wietpas. Het B-criterium werd opgedoekt en enkel het I-criterium bleef overeind. Waar de toegang tot 

de coffeeshops bleef voorbehouden aan ingezetenen, dienden de Nederlanders zich niet langer te 

registeren in een ledenlijst (Snippe & Bieleman, 2012).  

 

Ondanks het I-criterium blijft bestaan, is er sprake van lokaal maatwerk door middel van een 

mogelijks gefaseerde lokale handhaving. Dit lokale maatwerk zorgt ervoor dat er betreffende het I-

criterium verschillen kunnen ontstaan tussen de gemeenten. Zo is het mogelijk dat in Maastricht de 

buitenlandse kopers nog steeds welkom zijn, desondanks het landelijk aangescherpte beleid. Is dit een 

kwestie van tijdelijk niet handhaven of nooit handhaven, dat zal de toekomst uitwijzen ( van der Torre 

et al., 2013).  
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Hoofdstuk 1 

Methodologisch kader 

 

 

1. Inleiding 

 

In het volgende hoofdstuk kan u een overzicht terugvinden van de methodologische beslissingen en 

uitgangspunten betreffende de empirische studie die ten grondslag ligt van deze masterproef. Meer in 

het bijzonder treft u in dit hoofdstuk meer informatie aan omtrent de methodologische opzet, 

bestaande uit kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Zowel voor het kwantitatieve als het 

kwalitatieve luik wordt de aard, de omvang, de steekproeftrekking, de data-analysemethode en de 

mogelijke beperkingen toegelicht. Eveneens wordt stilgestaan bij de relevantie van elk van deze 

onderdelen.  

 

 

2. Methodologische opzet 

 

Om de geldende onderzoeksvraag te beantwoorden, moet een instrumentarium gebruikt worden dat de 

evolutie van de criminaliteitssituatie in kaart brengt. Dit was echter geen eenvoudige opdracht gezien 

dergelijke meting niet eenvoudig verloopt en dit om diverse redenen (Maalsté et al., 2002).  

 

In eerste instantie was er een gemis aan een bestaand, valide en betrouwbaar instrument om de 

betrokken criminologische concepten meetbaar te maken, laat staan om een evolutie in kaart te 

brengen (Goethals et al, 2002a). Daarenboven had het betreffende onderzoeksdomein, namelijk de 

drugsmarkt, te kampen met een aantal specifieke eigenschappen. Naast de illegaliteit, de 

onzichtbaarheid en de steeds wisselende dynamiek in de retailmarkt was er ook sprake van een 

wisselwerking tussen grensoverschrijdende en lokale fenomenen wat de meting bemoeilijkte. 

Tenslotte was het snel duidelijk dat tot op de dag van vandaag weinig bekend was over de lokale 

Belgische illegale markten op enkele studies na (De Ruyver et al., 2007b; Fijnaut & De Ruyver, 2008). 

De keuze naar een methodologische triangulatie, ondanks de mogelijke gevaren die zich hierbij 

aanbieden, drong zich vanuit deze beperkingen op.  
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3. Triangulatie van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens 

 

Het uitgangspunt van deze studie betrof de methodologische triangulatie. Meer bepaald ging het om 

een combinatie van de kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstechnieken. De kwalitatieve 

interviews vormden de grondslag van het onderzoek aangevuld met een cijferanalyse van politionele 

gegevens als kwantitatieve onderzoeksmethode. Tevens vond er een observatieactie plaats van een 

Hazeldonk-Etoile actie binnen het arrondissement Antwerpen.  

 

De rechtvaardiging van de methodologische triangulatie is er één van de erkenning van de 

tekortkomingen van beide methodes en de betrachting deze te elimineren door zich te beroepen op de 

sterktes. De waardering van de resultaten dient bijgevolg te gebeuren door de verschillende 

informatiebronnen naast elkaar te plaatsen, waarbij de ene bron de andere kan aanvullen of 

tegenspreken. Omwille van de moeilijkheid om de ontwikkelingen daadwerkelijk te linken aan de 

invoering van het ingezetenencriterium is deze eigenschap van groot belang. De politionele 

cijferanalyse kan bijvoorbeeld een mogelijke ontwikkeling of verschuiving aantonen, maar vertelt 

weinig over de oorsprong van deze verandering. Tijdens de interviews met de sleutelactoren was het 

daarentegen wel mogelijk de effectieve correlatie met het ingezetenencriterium na te gaan. Tevens 

duidt de snelheid waarmee trends in het drugsgebruik evolueren de noodzaak van deze dubbele 

benadering. Als afsluiter kunnen we stellen dat de gebruikte triangulatie de gelegenheid biedt tot een 

„cross-check‟ wat kan resulteren in een hogere validiteit (Fountain et al., 1999; Shand et al., 2003).  

 

4. Kwalitatieve informatiebron 

 

4.1. Semigestructureerd interview 

 

Zoals hierboven aangehaald, hadden we te maken met een fenomeen dat een onzichtbaar karakter 

vertoonde. Een gedetailleerde uitdieping was vanuit deze vaststelling een vereiste. Om die reden is 

ervoor gekozen om interviews af te nemen bij sleutelactoren die op een directe wijze in aanraking 

komen met de detailhandelsmarkt van cannabis. Deze onderzoeksmethode bood de mogelijkheid om 

gedetailleerde en informele gegevens te verzamelen over de recente veranderingen binnen de 

retailmarkt.  
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In het bijzonder vonden er semigestructureerde interviews plaats met sleutelfiguren actief binnen een 

aantal Belgische grensgemeenten met Nederland (Beyens & Tournel, 2009; Mortelmans, 2009). De 

keuze voor dit kwalitatieve interview is te verantwoorden vanuit zijn specifieke eigenschappen en 

voordelen. Deze dataverzamelingstechniek geeft namelijk inzicht in de belevings- en 

ervaringsaspecten van de betrokkene en maakt het mogelijk om te zoeken naar gedeelde of particuliere 

ervaringen (Beyens & Tournel, 2009). Een onmisbare eigenschap gezien het onderzoek op zoek ging 

naar de mogelijke veranderingen binnen de cannabismarkt en de oorzaken hiervan. Zodoende waren 

we op zoek naar betekenisrelaties tussen verschijnselen, wat van het kwalitatieve onderzoek een 

geschikte methode maakte (Maso & Smaling, 2004; Mortelmans, 2009). Ten tweede wordt kwalitatief 

onderzoek aangeraden in complexe of veranderlijke situaties waarover weinig voorkennis bestaat 

(Maso & smaling, 2004). De steeds veranderende processen en het adaptatievermogen binnen de 

retailmarkt lieten ons concluderen dat het onderzoek hieraan tegemoet kwam.  

 

Zoals reeds aangehaald, bestond het onderzoeksinstrument uit een semi-gestructureerde vragenlijst 

ook wel een topiclist genoemd. De gehanteerde topiclist bevatte een opsomming van de onderwerpen 

of topics die tijdens het interview aan bod moesten komen en werd samengesteld op basis van de 

probleemstelling (Mortelmans, 2009). Dit impliceerde dat de gespreksonderwerpen reeds bepaald 

waren, maar dat de vraagstelling kon variëren afhankelijk van het verloop van het interview (Beyens 

& Tournel, 2009; Cambré & Waege, 2001; Westers & Peters, 2004). Dankzij deze aanpak was het 

mogelijk om het interview te structureren naar de verschillende aspecten van de cannabismarkt 

(Mason, 2002). De interviewleidraad belichtte de centrale luiken van de cannabismarkt en schonk een 

bijzondere aandacht aan de diverse aspecten die moeilijk vast te stellen waren via andere data zoals het 

drugstoerisme en veranderingen in gebruikerspatronen. 

 

De grote meerwaarde van het werken met een topiclist is dat deze een zekere flexibiliteit kent. Een 

topiclist is aanpasbaar doorheen het onderzoek en dit op basis van voorgaande analyses van 

interviews. Omwille van het feit dat het behelsde thema onderbelicht was, was deze flexibiliteit geen 

overbodige luxe. Inzichten verworven tijdens reeds gevoerde interviews konden worden opgenomen in 

de nog reeds komende dataverzameling. Het was tevens niet ondenkbaar dat tijdens het onderzoek er 

nog wijzigingen zouden gebeuren in de toepassing van het ingezetenencriterium. De flexibiliteit van 

het instrument liet toe hier tijdig op in te spelen. U kan de desbetreffende topiclijst terugvinden als 

bijlage 2. 
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4.2. Observatie actie Hazeldonk-Etoile arrondissement Antwerpen 

 

Eveneens werd er een internationale actie „Hazeldonk-Etoile‟ in het arrondissement Antwerpen 

bijgewoond. De Hazeldonkacties staan in functie van de bestrijding van het drugstoerisme, de 

drugshandel en drugsoverlast en kaderen binnen het Benelux-verdrag (Bieleman et al., 2011; De 

Ruyver et al., 2007b). Zowel de Nederlandse als Belgische politie voerden controles uit langs 

autosnelwegen, provinciale wegen, op internationale treinen, bussen en in drugspanden (Federale 

Politie, 2013b).  Deze observatie vond plaats op 23 maart 2013 en bood de mogelijkheid om een 

realistisch beeld te verkrijgen van drugstoerisme. Daarenboven was de aanwezigheid van zowel 

Nederlandse als Belgische politionele actoren ideaal om tussenbevindingen verder af te toetsen. In het 

totaal werden er acht politiemensen geïnterviewd, naast een tiental losse reflectiegesprekken.  

 

4.3. Steekproeftrekking 

 

Naar steekproeftrekking toe kunnen we dus besluiten dat er gebruik gemaakt werd van een 

gestratificeerde doelgerichte steekproeftrekking. In eerste instantie werden een aantal gemeenten en 

steden geselecteerd die omwille van diverse historische en geografische redenen een mogelijke impact 

van de wietpas zouden ondervinden, om vervolgens binnen deze gebieden die individuen of 

deskundigen te kiezen die een bijdrage konden leveren tot het beantwoorden van de onderzoeksvraag. 

Er werd met andere woorden vertrokken vanuit vooraf opgestelde selectiecriteria, voor zowel de 

steden als de respondenten binnen deze steden, die als leidraad dienden voor de steekproeftrekking. 

Dit is een vorm van „purposive sampling‟, wat resulteert in een kleinere, theoretisch samengestelde 

steekproef (Silvermand, 2000). Van de criteria werd vereist dat deze aansloten bij de onderzoeksvraag 

en dat ze alle essentiële aspecten van het onderwerp omvatten (Mortelmans, 2009; Wester & Peters, 

2004).  

 

De inclusie- en exclusiecriteria voor potentiële gemeenten:  

 De gemeenten dienden zich te situeerden binnen de provincies West-Vlaanderen, Oost-

Vlaanderen, Antwerpen, Luik en Limburg; 

 Gemeenten ondervonden, afgeleid uit voorgaande wetenschappelijke studies of hun 

geografische ligging, mogelijks een directe impact van de invoering van het 

ingezetenencriterium; 

 De gemeenten beschikten over minimaal één drugshulpverleningsorganisatie. 

 

Op basis van deze criteria zijn er een 12-tal steden betrokken bij de impactmeting, waaronder zowel 

grootsteden en als kleinere gemeenten.  
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Binnen dit onderzoek gebeurde de steekproeftrekking criteriumgebaseerd voor de respondenten binnen 

de gemeenten. Hierdoor werd vermeden dat er personen werden geselecteerd die over weinig of geen 

kennis beschikten over het onderzoeksthema (Mortelmans, 2009). De sleutelfiguren die werden 

geselecteerd, werden gekozen omwille van hun reële en directe ervaringen met het fenomeen. Het 

waren personen die omwille van hun specifieke positie, meestal hun beroepsactiviteit, beschikten over 

relevante kennis. Er werd tevens getracht om actoren vanuit verschillende posities en sectoren te 

betrekken om op deze manier de verschillende opvattingen omtrent cannabis in het onderzoeksdesign 

te betrekken en een zekere diversiteit te garanderen (Beyens & Tournel, 2009). Hierbij kan gedacht 

worden aan actoren actief binnen de preventie-, veiligheid- en hulpverleningssector. De 

verscheidenheid in betekenisgeving door deze verschillende actoren is bij dit onderzoek zeker van 

belang, gezien het om een gevoelige thematiek gaat (Mortelmans, 2009). Elke actor beschikte over 

deels specifieke kennis verbonden aan zijn/haar positie, maar ook over overlappende en gedeelde 

kennis omtrent de retailmarkt van cannabis. Een verdere selectie gebeurde aan de hand van interesse 

voor deelname en hun beschikbaarheid. 

 

De in- en exclusiecriteria voor potentiële respondenten:  

 Sleutelfiguren waren personen die omwille van hun positie, hun werk of hun persoonlijke 

ervaring, kennis hebben over het thema drugs (naar analogie van De Ruyver et al., 2006b); 

 De sleutelactoren waren actief in de preventie- veiligheid en hulpverleningssector binnen 

de geselecteerde gemeenten of steden.  

 

4.4. Informed consent 

 

Bij de interviews werd het informed consent nagestreefd (Mortelmans, 2009). Om te realiseren dat 

elke respondent op een geïnformeerde wijze zijn toestemming gaf, zijn volgende zaken voorafgaand 

aan het onderzoek verduidelijkt (Billiet, 2001b; King & Horrocks, 2010): 

 De doelstelling van het onderzoek met eventueel de mogelijke voordelen voor de respondent; 

 De vrijwilligheid van deelname; 

 De selectiecriteria op basis waarvan de respondent is gekozen; 

 De inhoud van het interview en de rol van de respondent en de interviewer; 

 Het verloop van de verwerking van de verzamelde gegevens met de nadruk op anonimiteit en 

privacybescherming; 

 De finaliteit van het onderzoek, namelijk het schrijven van een masterproef. 

 

Dit formulier is terug te vinden in bijlage 4 van deze masterproef. 
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4.5. Data-analyse 

 

Tijdens het interview werd gebruik gemaakt van digitale media, namelijk een bandopnemer voor de 

registratie van de data. De werking met een geluidsopname zorgde ervoor dat tijdens het interview de 

volledige aandacht kon gaan naar de geïnterviewde zonder een mogelijk verlies aan relevante data 

(Maso & Smaling, 2004; Silvermand, 2000). Omwille van het besef van de mogelijk storende invloed 

van een bandopnemer werd bij aanvang van elk interview gewezen op de doelstelling van het gebruik 

van het instrument. Tevens werd aan de respondenten duidelijk gemaakt wat er met de geluidsopname 

verder gebeurde en werd de anonimiteit van de gegevens duidelijk onderlijnd. Indien nodig werden er 

schriftelijke aantekeningen gemaakt als aanvulling op de data vastgelegd via de opnameapparatuur, 

waaronder non-verbale gedragingen.  

 

De gegevens werden in een tweede fase gedigitaliseerd op de computer via een USB-kabel en 

naderhand uitgetypt met het software programma Word in transcripties (Evers, 2007). Er is gekozen 

om de interviews zo volledig mogelijk en in de gebruikte verwoording uit te typen, vanuit de 

veronderstelling dat de kwalitatieve survey een cyclisch verloop kent. Een uitgebreide transcriptie en 

analyse kunnen nieuwe inzichten, begrippen of hypothesen opleveren die er voor kunnen zorgen dat de 

vragenlijst specifieker kan worden bijgesteld in een nieuwe interviewronde (Maso & Smaling, 2004; 

Mortelmans, 2009). 

 

Bij de verwerking van de gegevens, die gericht was op een reductie van de complexiteit van de 

onderzochte verschijnselen, werd er niet getracht om de realiteit te kopiëren. Er is geopteerd om de 

gegevens te herleiden tot de meest relevante aspecten voor de beantwoording van de probleemstelling 

(Wester, 1991). Dit werd gerealiseerd via „thematic analysis‟ waarbij gewerkt werd aan de hand van 

codes geëxploreerd uit de data (King & Horrock, 2010). Het softwareprogramma Nvivo 10 was 

hiervoor uiterst geschikt gezien het programma de gelegenheid biedt om transcripties te ordenen op 

basis van zelfontwikkelde labels (Bazeley & Richards, 2000). De data-analyse bestond uit twee fases. 

In eerste instantie werd er met behulp van Nvivo 10 open gecodeerd (Decorte, 2009). De interviews 

werden opgedeeld in verschillende fragmenten die naderhand werden geclassificeerd onder codes of 

labels. De gehanteerde codes waren het product van een voorafgaande literatuurstudie maar vloeiden 

eveneens voort uit het te analyseren onderzoeksmateriaal. In de tweede fase, namelijk deze van axiaal 

coderen, werd er getracht om te komen tot een logische codeboom door de bestaande codes te 

herbekijken en te herwerken (Decorte, 2009). De gegevens werden na de noodzakelijke verwerking 

vernietigd omwille van privacyreden.  
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Doorheen de dataverzameling en analyse werd de nodige aandacht besteed aan betrouwbaarheid en 

validiteit, ervan uitgaande dat het kwalitatief onderzoek op een andere manier dient beoordeeld te 

worden dan het kwantitatief onderzoek. De beoordeling gebeurde op basis van de op het kwalitatief 

onderzoek afgestemde criteria (Mortelmans, 2009). Volgende maatregelen werden genomen die de 

betrouwbaarheid en validiteit ten goede kwamen: het uitwerken van een „audit trail‟ waardoor de 

verschillende keuzes doorheen het onderzoek voor de lezer duidelijk worden, het streven naar 

trackability, het nastreven van betrouwbare uitspraken, de mogelijkheid van de respondenten om het 

onderzoeksrapport te doorlezen en een datatriangulatie waarbij de onderzoeksbevindingen in de mate 

van het mogelijke worden afgetoetst aan de literatuur (Maso & Smaling, 2004; Mortelmans, 2009).  

 

4.6. Beperkingen en aandachtspunten  

 

Helaas is het kwalitatieve design van interviewen niet zonder gevaren en is deze in een aantal 

opzichten beperkt. De aandachtspunten hebben betrekking op de respondenten, de rol van de 

interviewer en het saturatiepunt binnen kwalitatief onderzoek.  

 

4.6.1. Aandachtspunten ten aanzien van de respondenten 

 

Doorheen de dataverzameling en analyse diende er rekening gehouden te worden met het feit dat 

geïnterviewden bewust of onbewust hun informatie konden baseren op vooroordelen. Tevens was het 

mogelijk dat respondenten (gedeeltelijke) informatie verzwegen of mogelijks werden beïnvloed tijdens 

de interviews. Deze aandachtspunten werden in acht genomen door het blijvende bewustzijn van de 

politieke dimensie van het onderzoeksontwerp. Daarnaast werd immers niet uitsluitend gestreefd naar 

de waarheidsbevinding, maar werd er veeleer op zoek gegaan naar informatie over ervaringen en 

percepties (Mortelmans, 2009).   

 

4.6.2. Vereisten ten aanzien van de interviewer  

 

De vereisten ten aanzien van de interviewer waren binnen deze studie van een grotere orde, gezien 

deze van cruciaal belang zijn voor de betrouwbaarheid en geldigheid van de interviews. Tijdens het 

interviewen is een aanzienlijke rol weggelegd voor de individuele onderzoeker, die een evenwicht 

dient te zoeken tussen inleving en objectiviteit (Crambré & Waege, 2001). Deze dient recht te doen 

aan het object van de studie. Dit is voor een onervaren onderzoeker geen eenvoudige opdracht, 

waardoor zich enkele preventieve maatregelen opdrongen. In eerste instantie werd stil gestaan bij de 

eventuele vooroordelen van de onderzoeker en ten tweede werd tijdens de dataverzameling en analyse 

een kritische blik gehanteerd die rekening hield met bovenvermelde uitdagingen (Maso & Smaling, 

2004).  
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4.6.3. Het saturatiepunt in kwalitatief onderzoek 

 

De laatste reflectie betreft de theoretische saturatie binnen het kwalitatief onderzoek als uitgangspunt 

voor de omvang van de steekproef. Theoretische saturatie betekent dat er (1) geen nieuwe relevante 

data gevonden worden over een bepaalde categorie, (2) dat een bepaalde categorie volledig uitgewerkt 

is in al haar dimensies en variaties en (3) de relaties tussen de verschillende categorieën duidelijk en 

gevalideerd zijn (Mortelmans, 2009). Theoretische saturatie wordt door de onderzoeker aangevoeld als 

het reeds weten wat de respondenten gaan vertellen. Daarnaast haalt de onderzoeker geen nieuwe 

informatie meer uit de data-analyse. Omwille van de beperkte onderzoeksperiode mag het 

verwonderen dat het niet mogelijk was om door te gaan tot dit punt was bereikt. Hierbij dreigt het 

gevaar dat het fenomeen niet tot in detail is uitgeklaard en dat de onderzoeksresultaten slechts een 

voorlopig karakter kennen. Er werd daarom ook getracht om bij de resultaten te duiden op de 

onvolledigheden, de onduidelijkheden en de nog uit te klaren en te onderzoeken objectieven om tot 

meer definitieve resultaten te komen (Maso & Smaling, 2004). 

 

5. Kwantitatieve informatiebron 

 

5.1. Politionele cijferanalyse 

 

In tweede instantie vond er een analyse van politionele cijfers, afkomstig van de Algemene Nationale 

Gegevensbank van de geïntegreerde politie plaats. Deze had tot doel relevante verschuivingen 

betreffende de retailmarkt van cannabis vast te stellen, gekend vanuit politionele controles en acties. 

De gegevens werden niet door de onderzoeker zelf geëxploiteerd uit de databank, maar werden 

aangeleverd door de strategische analist werkzaam bij de Centrale Dienst Drugs van de Algemene 

Directie Gerechtelijke Politie. De hieruit voortvloeiende data dienen wel degelijk beschouwd te 

worden als complementair aan de kwalitatieve data. 

 

5.2. Steekproeftrekking: data- en geografische selectie  

 

Aanvankelijk vond er een geografische selectie plaats van gebieden binnen België waaromtrent in de 

tweede fase cijfers werden verzameld. De cijfers, betrokken in het onderzoek, beperken zich 

geografisch tot een aantal grenssteden met Nederland verbonden met de provincies West-Vlaanderen, 

Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. Er ging een bijzondere aandacht naar grootsteden en 

geografische gebieden die reeds historisch te kampen hadden met een zekere drugsproblematiek. 

 



 

37 

 

In een tweede fase werd er getracht het effect te meten van de Nederlandse wetswijziging binnen deze 

gebieden. Bijgevolg was het noodzakelijk dat de politionele cijfers het mogelijk maakten om twee 

periodes te vergelijken. In het bijzonder de periode voor invoering van het ingezetenencriterium en 

deze erna. Om dit te realiseren werd besloten om de cijfers met betrekking tot de eerste vijf maanden 

na de invoering van de beleidswijziging, te vergelijken met dezelfde maanden in 2011 (naar analogie 

van het onderzoek uitgevoerd door van der Torre et al., 2013). Er werd van uitgegaan dat data 

afkomstig uit dezelfde periode de mogelijkheid boden seizoensgebonden effecten uit te sluiten. Een 

langere tijdsperiode werd belemmerd omwille van de zesmaandelijkse verwerkingsperiode van de 

politionele gegevens. In sommige delen van de masterproef werd er, desondanks deze 

verwerkingsperiode, toch geopteerd de tijdsperiode te verruimen naar de gehele jaren 2011 en 2012. 

Dit was echter niet zonder enige kanttekeningen gezien de volledigheid van de cijfers met betrekking 

tot 2012 slechts gegarandeerd worden tot september 2012. Concreet betekent dit dat de uiteindelijke 

aantallen voor 2012 hoger liggen dan de cijfers die in de masterproef werden betrokken. De cijfers die 

weergegeven worden in deze masterproef moeten dan ook met een zekere voorzichtigheid en nuance 

worden gelezen (zie ook titel 5.4. Beperkingen en aandachtspunten p 39). 

 

De gegevens die binnen beide tijdsperiodes werden geselecteerd zijn de processen-verbaal die 

betrekking hadden op inbreuken aangaande de drugswet en werden verder opgesplitst naar aanbod- en 

vraagzijde. Het laatst genoemde is helaas moeilijker vanuit de politionele cijfers te onderzoeken, 

vandaar nogmaals het belang aan een complementaire kwalitatieve analyse. Onderstaand schema geeft 

een overzicht van data verkregen uit de ANG, opgesplitst naar aanbod- en vraagzijde.  

 

  

Aanbodzijde 

Vraagzijde 

Drugproductie 

 

Selectie van de gegevens uit de ANG op basis van aantal planten gaande van 

microschaal (2 tot en met 5 planten) tot industriële schaal  meer dan 1000 

planten).   

 

 
Bezit van cannabis 

 

Exploitatie van de ANG op basis van bezit van cannabis boven de 3 gram.  

 

Drugdistributie 

 

Selectie van de gegevens uit de ANG met betrekking tot de drugsrunner: het 

aantal geregistreerde drugsrunners, de persoonskenmerken van de drugsrunners 

en de gepleegde feiten van de drugsrunners waarbij de pleegplaats aandacht 

vereist. 
 

Selectie van de gegevens uit de ANG met betrekking tot de marketdaels: het 

aantal feiten, de pleegplaats van de feiten, de soorten drugs aangetroffen en de 

persoonskenmerken van de dader. 

 

Selectie van de gegevens uit de ANG met betrekking tot bezit en verkoop van 

cannabis: het aantal geregistreerde feiten, de pleegplaats van de feiten en de 

persoonskenmerken. 

 

Figuur 2. Schema betreffende datagegevens Algemene Nationale Gegevensbank. 

ANG 
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5.3. Analysemethode 

 

Via deze kwantitatieve gegevens is er geprobeerd inzicht te krijgen in de evolutie van de detailmarkt 

van cannabis met de nodige aandacht voor de mogelijke linken met Nederland. De verkregen gegevens 

zijn hiervoor verwerkt via tabellen en grafieken, voorzien van de nodige commentaren. 

 

Dit onderzoek is gebaseerd op de verplaatsingstheorie en vertrekt vanuit de veronderstelling dat de 

invoering van het ingezetenencriterium verplaatsingseffecten, gekoppeld aan de detailhandelmarkt, 

kan teweeg brengen. Op basis van bovenstaande theorie werden een aantal hypothesen geformuleerd 

die in een tweede fase empirisch werden getoetst (Billiet, 2001a). Onderstaand schema geeft een 

overzicht van de hypothetische indicatoren: 

 

 

  

Figuur 3. Hypothetische indicatoren impact ingezetenencriterium. 

Aanbodzijde 

Vraagzijde 

Drugsdistributie  

 

 Een stijging van het aantal geregistreerde drugsrunners; 

 Een stijging van het aantal drugsrunners met een Nederlandse identiteit of 

woonplaats; 

 Een verplaatsing van de pleegplaatsen van de drugsrunners; 

 Een stijging van het aantal feiten inzake marketdeals; 

 Een verplaatsing van de pleegplaatsen inzake marketdeals; 

 Een stijging van de aanwezigheid en hoeveelheid van cannabis bij opsporing 

van marketdeals; 

 Een stijging van het aantal daders betrokken bij marketdaels met een 

Nederlandse identiteit of woonplaats; 

 Een verplaatsing van de pleegplaatsen van de drugsrunners.  

 … 

Bezit van cannabis 
 

 Een stijging in het bezit boven de 3 gram. 

 

Hypothetische 

Impact 

Ingezetenen

-criterium 

Drugsproductie 

 

 Een stijging in het aantal micro- en/of mesoplantages in de grensstreken met 

Nederland; 

 Een schaalvergroting van de opgespoorde plantages; 

 Een verandering in geografische concentratie van de ontdekte plantages (via 

een geografische kaart op basis van de plaats van ontdekking); 

 Een stijging van het aantal daders van Nederlandse nationaliteit of 

woonplaats inzake cannabisproductie; 

 Een daling van de plantages in Nederlandse grensstreken met België.  

 … 
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5.4. Beperkingen en aandachtspunten 

 

Hoewel dat de politiestatistieken een periodieke informatiebron vormen om de ontwikkeling en 

variaties van criminaliteit gekoppeld aan het ingezetenencriterium te vatten, botsten we tijdens het 

onderzoek op enkele beperkingen (Goethals et al., 2002b). 

 

5.4.1. Dark en grey number  

 

De eerste begrenzing had betrekking tot de zo vaak genoemde „dark en grey number‟. De 

geanalyseerde cijfers hadden betrekking op de geregistreerde criminaliteit, de „dark en grey number‟ 

werd buiten beschouwing gehouden (Tieberghien & Decorte, 2008). „Dark number‟ verwijst namelijk 

naar de ongekende criminaliteit terwijl „grey number‟ duidt op criminaliteit die wel gekend is door de 

politie, maar waarvoor geen proces-verbaal werd opgesteld (Federale politie directie van de 

operationele informatie, 2010; Goethals et al., 2002b).  

 

Door deze gedeeltelijke non-registratie was het niet ondenkbaar dat de betrokken cijfers een 

onderschatting weergaven van het fenomeen. Uit wetenschappelijke literatuur kan men bovendien 

aannemen dat binnen het drugsgebonden onderzoeksdomein het aandeel dark number een niet te 

onderschatten proportie aanneemt. Het behoort immers tot de aard van het onderzoeksobject om zich 

tot in het extreme af te schermen en te verbergen (Korf et al., 2005). Deze vaststelling kreeg nog een 

groter gewicht toebedeeld vermits onderzoek meermaals heeft bewezen dat er een samenhang is met 

de georganiseerde criminaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan de relatie tussen coffeeshops en 

criminele organisaties (Bieleman & Snippe, 2006; Fijnaut & De Ruyver, 2008; Korf et al., 2006). De 

politie neemt met andere woorden slechts kennis van een fractie van de realiteit, met als gevolg dat de 

betrokken politionele criminaliteitscijfers onvolledig en fragmentarisch zijn. Bovendien geven zij niet 

de realiteit weer, maar veeleer de werking van de organisatie (Bruggeman, 2004; Ponsaers & 

Bruggeman, 2006). Dit is niet onbelangrijk binnen ons onderzoek aangezien er sprake was van een 

verhoogde politionele capaciteit in bepaalde grensgebieden nadat de Belgische staat op de hoogte was 

van de invoer van de wietpas. In tegenstelling tot voorgaande onderschatting leidt de extra 

politiecapaciteit mogelijks tot een beïnvloeding in positieve zin, wat op zijn beurt een vertekening in 

de evoluties van de cijfers kan teweeg brengen.  

 

5.4.2. Vaststaande categorieën versus de behoeften voor het onderzoek 

 

Tevens zijn politionele cijfers afkomstig uit een databank die gebruik maakt van een computersysteem 

om feiten te kwalificeren. Doorheen de vertaling van de gegevens in vooraf vastgelegde categorieën 

van het computersysteem  worden de gegevens vereenvoudigd (Enhus, 2006a). De cijfers zijn dan ook 
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vaak niet in de vorm zoals de onderzoeker deze wenst (Lievens, 2001). Daarenboven zijn de 

politionele cijfers doelmatig geproduceerd ten behoeve van operationele taken (Federale politie, 2012; 

Ponsaers & Bruggeman, 2006). Deze doelstellingen vertonen vaak een afwijking ten aanzien van het 

onderzoeksmatig doel (Enhus, 2006b; Lievens, 2001).  

 

5.4.3. Grensoverschrijdende criminaliteit en selectiviteit  

 

Een aandachtige lezer heeft hoogstwaarschijnlijk reeds opgemerkt dat bovenstaande beperkingen 

hoofdzakelijk samenhangen met de specifieke eigenschappen van secundaire data waarvan in dit 

onderzoek gebruik wordt gemaakt. Losstaand van de verwerking van secundaire data, zijn nog twee 

beperkingen relevant. Ten eerste heeft het bestudeerd fenomeen vaak transnationale vormen, wat een 

nauwkeurige analyse bemoeilijkt (Bieleman & Snippe, 2006). Ten tweede kunnen opsporingsdiensten 

selectief zijn in de gegevens die zij afleveren aan wetenschappers, waarbij privacy- of pragmatische 

redenen aan de grondslag liggen. Aangezien in dit onderzoek gebruik gemaakt wordt van politionele 

data, verkregen via een opsporingsdienst, is dit knelpunt niet ondenkbaar. 

 

5.4.4. Ethische opmerking  

 

Deze laatste opmerking brengt een belangrijk ethisch aspect in de werking met politionele cijfers aan 

het licht. In overeenstemming met artikel 13 van de wet van 8 december 1992 betreffende de 

bescherming van persoonsgegevens, zijn gegevens van de politie niet rechtstreeks toegankelijk voor 

particulieren (Federale Politie, 2012). De toegang en de verwerking van deze gevoelige feitgebonden 

cijfers zijn onderworpen aan regelgeving om de privacy van de betrokken personen te garanderen. In 

dit onderzoek is de toegang tot de data verkregen via de Centrale Dienst Drugs van de Algemene 

Directie Gerechtelijke Politie. De verkregen data waren reeds volledig geanonimiseerd, waardoor aan 

de ethische voorwaarden is voldaan. 

 

Uit bovenstaande knelpunten blijkt duidelijk dat de politionele cijfers kampen met heel wat 

methodologische knelpunten. Hoewel we ons bewust zijn van deze knelpunten hebben we er toch voor 

gekozen deze cijfers te betrekken in ons onderzoek. Het gebrek aan wetenschappelijke studies en de 

onmogelijkheid om gelijkaardige gegevens zelf te verzamelen in het kader van een masterproef dwingt 

ons tot het gebruik van beschikbare data onder andere verzameld door opsporingsdiensten of 

overheidsdiensten (Van Calster, 2002). We zijn ons echter wel bewust dat een kritiekloos gebruik van 

de politionele data voor een wetenschappelijke analyse ondoordacht zou zijn. Er is getracht om 

bovenstaande beperkingen te minimaliseren door de cruciale kenmerken met betrekking tot de data te 

documenteren zodanig dat de lezer tevens inzicht kan verwerven in de tekortkomingen van de cijfers 

(Lievens, 2001).   
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6. Conclusie 

 

Binnen dit onderzoek werd er geopteerd voor een methodologische triangulatie van de kwalitatieve en 

kwantitatieve onderzoekstechniek. In de praktijk betekende dit dat het empirisch onderzoek bestond 

uit twee onderdelen: (1) een interviewronde bij sleutelfiguren actief binnen de drugsscène in de 

Belgische grensgemeenten met Nederland en (2) een analyse van politionele relevante cijfers. De 

rechtvaardiging van de datatriangulatie is er één van erkenning van de sterktes van beide methoden, 

gecombineerd met het gebrek aan literatuur en data.  

  

Binnen het kwalitatieve luik werden er in zijn totaliteit 34 respondenten betrokken, actief in diverse 

sectoren zoals de politionele en de hulpverlenende sector. Eveneens vonden er een tiental interviews 

plaats met gebruikers en dealers. Als laatste werd er deelgenomen aan een Hazeldonk-Etoille actie in 

het arrondissement Antwerpen, waarbij er acht actoren werden bevraagd naar de impact van het 

ingezetenencriterium. Het aantal gesprekken is methodologisch gezien aan de lage kant, aangezien het 

verborgen en dynamisch karakter van het studieobject. Om aan dit knelpunt tegemoet te komen, is er 

getracht om het onderzoeksobject vanuit verschillende gezichtspunten te benaderen. Door het 

betrekken van politieagenten, hulpverlenende actoren, preventiemedewerkers, dealers, deskundigen en 

gebruikers hopen we erin geslaagd te zijn een genuanceerd beeld te schetsen van de problematiek. 

 

Het kwantitatieve luik betreft een data-analyse van politionele cijfers verkregen uit de ANG. Er werd 

opgemerkt dat deze cijfers kampen met heel wat methodologische knelpunten. Toch werd ervoor 

gekozen deze cijfers in het onderzoek te betrekken, gezien het gebrek aan relevante onderzoeken, 

literatuur en de onmogelijkheid deze gegevens zelf te verzamelen. We zullen de lezer dan ook zoveel 

mogelijk informeren over de beperkingen van de betrokken cijfers.  
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Hoofdstuk 2 

Het ingezetenencriterium en zijn effecten 

 

 

1. Inleiding  

 

In het eerste deel werd de finaliteit van het ingezetenencriterium, samen met zijn mogelijke impact via 

de verplaatsingstheorie, duidelijk. Het is nu echter de vraag of het ingezetenencriterium werkelijk een 

effect heeft op de Belgische drugsproblematiek. Is er sprake van een verharding van de Belgische 

drugsmarkt of is het allemaal veel commotie om niets? Om deze hamvraag te kunnen beantwoorden 

verstrekt dit hoofdstuk in eerste instantie een overzicht van de belangrijkste recente ontwikkelingen 

binnen de vraag- en de aanbodzijde van de cannabismarkt. Meer in het bijzonder worden 

ontwikkelingen besproken betreffende het cannabisgebruik, het drugstoerisme, de cannabisproductie 

en de -distributie. In tweede instantie wordt duidelijk in welke mate de besproken ontwikkelingen 

gerelateerd zijn aan het ingezetenencriterium of voornamelijk te maken hebben met andere factoren. 

Er zal ook aandacht worden besteed aan marketdeals en drugsrunners hoewel deze zich voornamelijk 

situeren binnen de harddrugsscène. De reden hiervoor is dat beide fenomenen vaak verbonden zijn aan 

het drugstoerisme. Daarenboven is in Nederland gebleken dat deze zich sinds de invoering van de 

wietpas ook richten op de softdrugs (van der Torre et al., 2013). Ten slotte gaat er aandacht naar de 

prijs- en kwaliteitseffecten voor de druggebruiker.  

 

 

2. Effecten op de vraagzijde  

 

Cannabis kan beschouwd worden als een verzamelbegrip voor marihuana en hasj. De eerste variant 

van de cannabisplant verwijst naar de fijngehakte bladeren, terwijl hasj verwijst naar het cannabishars 

dat samengeperst wordt voor gebruik. Zowel hasj als marihuana zijn vandaag wereldwijd zeer 

populair. Zelfs in die mate dat cannabis de meest gebruikte en aanvaarde drugs ter wereld is (UNODC, 

2013). Eveneens in België is de vraag naar deze softdrug groot. Deze omvangrijke Belgische vraag 

werd vaak geïllustreerd aan de hand van de historische dagelijkse massa aan Belgische 

coffeeshopbezoeker in Nederland. Maar is de omvang van deze vraag niet louter het gevolg van de 

eenvoudige en legale toegang tot cannabis, of blijft deze stabiel ongeacht de toegangswijzen tot het 

aanbod? Dit zijn vragen die tijdens dit onderdeel zullen worden behandeld.  
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2.1. Stabiliteit in de vraag naar cannabis 

 

Niettegenstaande de beleidswijzing en de ontzegging tot de legale verkoop blijkt uit het onderzoek dat 

de vraag naar cannabis stabiel blijft. Velen van de respondenten zijn ervan overtuigd dat dergelijke 

ingrepen weinig of geen impact hebben op het gebruik van cannabis. Daarbij aansluitend zien 

hulpverlenende actoren geen echte verandering in het softdrugsgebruik van hun cliënteel. Waar de 

gebruiker bij aanvang misschien wel een afwachtende houding heeft aangenomen, heeft deze nu zijn 

weg gevonden naar nieuwe distributiemechanismen.  

 

Enkelen daarentegen vermoedden echter wel dat sommige recreatieve gebruikers zich niet wensten te 

begeven op de illegale markt, waardoor zij hun gebruik stopten of verminderden. Doch bracht dit geen 

verandering teweeg in de totale vraag, gezien er steeds nieuwe vragers op de markt komen: “Sommige 

recreatieve gebruikers zijn misschien gestopt, maar dan komen er weer andere jonge gebruikers bij”  

(Respondent 12, interview 17 maart 2013). 

 

Deze vaststellingen stemmen overeen met het onderzoek uitgevoerd door Wouters, Benschop, van 

Laar & Korf in 2012. Dit onderzoek toonde aan dat de aanwezigheid van coffeeshops geen significant 

effect had op het cannabisgebruik. De omvang van de vraag, zoals deze vroeger gekend stond onder 

het drugstoerisme, zou vanuit deze logica geen louter gevolg zijn van de nauwe aanwezigheid van de 

coffeeshops. Wat verklaart de aanhoudende vraag dan wel? De aanhoudende vraag kan verklaard 

worden door de normaliseringthese (Korf, 2006). Parker sprak reeds in 1998 over een normalisering 

van het gebruik van cannabis (Parker et al., 1998). België vormt geen uitzondering op deze 

internationale trend (Korf et al., 2006). Decorte, Muys & Slock kwamen in 2003 tot het besluit dat de 

percepties ten aanzien van cannabisgebruik in België waren geëvolueerd, wat de normalisering van 

cannabis mogelijk maakte. Cannabis is niet langer buitengewoon, maar maakt deel uit van een 

algemene (jeugd)cultuur. Bijgevolg is het gebruik ervan getolereerd, ingeburgerd en bespreekbaar in 

brede lagen van de bevolking  (Decorte, 2008a). Een wijdverspreide aanvaarding van wiet binnen 

jongerengroepen blijkt een feit te zijn: “Het grote bezit van cannabis is eerder een gevolg van sociale 

aanvaarding. Het is een verandering van de maatschappij en de samenleving. Het is eerder een trend.. Het is 

niet erg, het is maar wiet … . Zeker binnen de jeugd. Mensen staan dat gewoon tussen het volk te roken” 

(Respondent 8, interview 7 maart 2013). 
 

 

Zoals vermeld, vertoont dit sociaal proces van aanvaardig een internationaal karakter. Binnen diverse 

Europese landen kan men dezelfde trend vaststellen, ongeacht het verkozen beleid. Het lijkt erop dat 

dit proces zich quasi autonoom van het politieke beleid ontwikkelt (Decorte, 2008a). Vanuit deze 

vaststelling is het niet verwonderlijk dat het ingezetenencriterium geen massaal effect heeft gehad op 

de vraag. We kunnen deze veronderstelling eveneens aftoetsen aan de hand van het bezit van cannabis. 
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Feiten worden geclassificeerd onder bezit van cannabis wanneer er geen enkele aanwijzing is 

betreffende in- of uitvoer. 

 

Tabel 1. Procentuele verandering bezit cannabis. 

 
Bezit  
cannabis 

2011 
mei t.e.m. september 

2012 
mei t.e.m. september 

Procentuele 
verandering 

Bezit Euregio 1717 1456 -15,20% 

Bezit grensstreek 2759 2685 -2,68% 

Bezit totaal 4476 4141 -7,48% 

 

 

Tabel 1 aangaande de procentuele verandering in het bezit van cannabis, vergelijkt  de vastgestelde 

feiten van de eerste vijf maanden na de invoering van het ingezetenencriterium met dezelfde maanden 

in 2011. Door deze vergelijking kunnen we een lichte daling in het bezit vaststellen. Deze daling in het 

totaal bezit is voornamelijk toe te schrijven aan een daling in de Euregio. Dat het bezit in deze regio 

daalt, is gezien de omstandigheden logisch. Deze gebieden zijn niet langer de kern in het drugsverhaal, 

zoals deze jaren voordien wel waren. De grote stroom aan toeristen zijn daar verdwenen (zie voor 

meer uitleg volgende paragraaf: van grensoverschrijdende drugstoerist naar drugskoerier). De orde van 

grootte van de daling sluit eveneens aan bij de veronderstelling van stabilisatie van de vraag. 

Desondanks de drastische wijziging in de aankoopgelegenheid, daalt het bezit niet in gelijke proportie. 

Eveneens mag men niet vergeten dat sommige gebruikers na de invoering van de wietpas de kat uit de 

boom hebben gekeken. Gezien de onzekere omstandigheden leek het opportuun om een afwachtende 

houding aan te nemen en te kijken hoe de situatie verder verliep (Respondent 3, interview 21 februari 

2013).   

 

2.2. Van grensoverschrijdende drugstoerist naar drugskoerier 

 

Waar de vraag relatief stabiel blijft, zien we echter wel veranderingen in de route van vragers. Het 

ingezetenencriterium heeft ongetwijfeld zijn effect gehad op trajecten van de Noord-Franse en 

Belgische drugstoeristen. Niet zo verwonderlijk gezien dit een vraag betreft die een uiterst grote 

mobiliteit vertoont. Met de sluitingen van de coffeeshops in Bergen op Zoom en Roosendaal in 2009 

werd deze mobiliteit duidelijk. De vertrouwde bezoekers verplaatsen zich ten gevolge van deze 

beleidswijziging richting Brede, maar ook richting België en Frankrijk (Beke et al., 2012).  

 

Vandaag worden we opnieuw gewezen op de mobiliteit van de vragers met de invoering van het 

ingezetenencriterium. In het bijzonder zijn er twee tendensen merkbaar: een daling van het klassieke 

drugstoerisme in de grensregio‟s en een stijging van de import van grote hoeveelheden.  
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2.2.1. Daling van de Noord-Franse en Belgische drugstoerist in de grensregio’s 

 

Dat een drugsmarkt vaak geen grenzen kent, werd jarenlang bevestigd door het alom gekende 

drugstoerisme verbonden aan de Nederlandse lokale drugsscène. Sterker nog, de grens was in dit geval 

een falsifiërende factor (Denys, 2006; Spapens & Fijnaut 2005). Het dogen van cannabisverkoop 

oefende een ware aantrekkingskracht uit op gebruikers uit de buurlanden, waaronder België en 

Frankrijk. Deze specificiteit was met andere woorden een aantrekkingsfactor waardoor drugstoeristen 

de lokale Nederlandse markten overspoelden (Rovers en Fijnaut, 2011).  

 

Sinds de invoering van de wietpas is dit fenomeen echter drastisch veranderd. In 2007 nog omschreef 

Surmont het profiel van de coffeeshopbezoekers van Terneuzen als zijnde 90 percent buitenlanders 

(2007). Sinds mei 2012 zien we een heel ander profiel opduiken: de buitenlandse coffeeshopbezoekers 

zijn bijna verdwenen (van der Torre et al., 2013; van Ooyen-houben & van der Giessen, 2013). Er is 

met andere woorden een gigantische afname van het forensische verkeer van gebruikers. Een 

Nederlands evaluatieonderzoek naar de uitkomsten van het B- en I-criterium formuleerde het als volgt: 

„na 1 mei 2012 is tijdens het veldwerk geen enkele niet-ingezetene aangetroffen die hasj of wiet heeft 

kunnen kopen in een coffeeshop in het zuiden van Nederland‟ (Nijkamp & Bieleman, 2013, p. 129).  

 

Ook aan Belgische kant bevestigen de politionele actoren een significante terugval van de 

drugstoeristen: “Zowel in mei als juni 2012 hebben we dagdagelijkse controles gevoerd. Hierbij konden we 

snel vaststellen dat er een spectaculaire afname was van de drugstoeristen” (Respondent 21, interview 12 april 

2013). 

 

Het lijkt erop dat Nederland er eindelijk in slaagt om drugstoeristen af te raden om naar Nederland te 

komen, iets wat voorheen een onmogelijke opdracht leek. In dit opzicht oogt het ingezetenencriterium 

als een succes. De gevoelsmatige daling van het drugstoerisme richting Nederland kan bovendien 

worden gestaafd aan de hand van een aantal indicatoren: 
 

 Daling van de import van kleine hoeveelheden cannabis aangetroffen door lokale politiezones 

bij grenscontroles aan autosnelwegen of verbindingswegen; 

 Daling van import van kleine hoeveelheden cannabis bij controle van grensoverschrijdend 

openbaar vervoer. Meer in het bijzonder betreft dit de import via bus- en of treinverkeer;  

 Hazeldonk-Etoile
7
 acties wijzen op een daling in het drugstoerisme tussen de Benelux en 

Frankrijk (Respondent 6, interview 23 maart 2013; Respondent 1, interview 14 maart 2013);  

 De drugsgerelateerde overlast in de grensregio‟s in Nederland is gedaald, tot grote opluchting 

van de omwoonden (Respondent 2, interview 28 februari 2013).  
                                                   
7  Hazeldonk-Etoile acties zijn grensoverschrijdende controleacties met als doel drugshandel en -toerisme tussen de Benelux en Frankrijk te 

bestrijden (Bieleman et al., 2011). 
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Zowel de eerste als de tweede indicator kunnen worden bevestigd met behulp van de politionele cijfers 

betreffende de vastgestelde feiten van de in- en uitvoer van cannabis. Deze cijfers omvatten personen 

in bezit van cannabis waarbij er duidelijke aanwijzingen zijn dat de drugs in Nederland gekocht zijn. 

 

 

 

Figuur 4 toont aan dat onmiddellijk na de invoering van de wietpas, de verkoop daalde van 241 

vastgestelde feiten van in- en uitvoer van cannabis, naar 129 feiten om nadien deze dalende trend 

verder te zetten. Dit is opmerkelijk gezien de omvang van de politionele controles in deze periode. 

Merkwaardig is eveneens de sterke piek vlak voor de invoering van de wietpas. Dit kan verklaard 

worden door het feit dat gebruikers nog snel gebruik wilden maken van de gedoogde verkoop in 

Nederland om hun voorraad in te slaan.  

 

Een opmerkzame lezer zal zien dat de dalende trend zich reeds vanaf eind 2011 heeft ingezet. Er zijn 

diverse verklaring hieromtrent naar voor te schuiven. In deze periode is namelijk de buitenlandse 

communicatie gestart rond de wietpas. Daarnaast werden in januari 2012 aan de bestaande AHOJG-

criteria het Besloten clubcriterium en het Ingezetenencriterium toegevoegd. Het is niet ondenkbaar dat 

deze initiatieven reeds een effect hadden op het drugstoerisme. Belangrijk is echter dat de dalende 

trend na de invoering van de wietpas van een grotere orde is dan deze voor mei 2012. Waar mei tot en 
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Figuur 4. Grafiek totaal vastgestelde feiten in- en uitvoer cannabis 
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januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

2011 183 162 188 194 191 180 50 60 120 107 93 45

2012 61 72 48 93 87 62 51 34 39 28 26 16
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Figuur 5. Grafiek vastgestelde feiten in-en uitvoer cannabis EUregio.

met december 2011 een gemiddelde telt van 231 feiten, telt mei tot en met december 2012 een 

gemiddelde van slechts 96 feiten. Dit is een daling van ongeveer 59%.
8
  

 

Wanneer we de vaststellingen van de in- en uitvoer verder uitsplitsen naar de Euregio
9
 en de overige 

grensgebieden
10

, dan zien we volgend beeld verschijnen: 
 

 

 

Figuur 5, betreffende de vastgestelde feiten in- en uitvoer voor de Euregio, visualiseert duidelijk een 

dalende trend. Enkel in de maand juli zijn er ongeveer evenveel feiten vastgesteld, ondanks de 

intensieve opsporingacties van de politie. Dit confirmeert nogmaals de verdwijning van de 

drugstoeristen naar Nederland.  

 

In de overige grensstreken is deze daling minder goed vast te stellen, zoals u kan zien op figuur zes op 

pagina 48. Vanaf juli 2012 kan men wel stellen dat de cijfers beduidend lager liggen ten aanzien van 

de cijfer met betrekking tot 2011 met uitzondering van de maand oktober. Dat de trend hier minder 

merkbaar is, zou kunnen duiden op het feit dat gebruikers alternatieve kanalen hebben gevonden om 

                                                   
8   Opgelet de cijfers zijn slechts compleet tot en met september 2012. Dit betekent dat de betreffende data met betrekking  tot 2012 iets 

Xhoger kunnen liggen. 
9   EUregio omvat de arrondissementen Tongeren, Hasselt, Luik, Verviers en Eupen. 
10  Overige grensstreken omvat de arrondissementenTurnhout, Antwerpen, Dendermonde en Gent. 
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januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

2011 163 96 156 111 92 93 169 81 149 98 224 99

2012 84 121 35 148 42 97 29 25 43 98 45 43
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Figuur 6. Grafiek vastgestelde feiten in- en uitvoer cannabis grensstreek.

naar Nederland te geraken en zich niet langer verplaatsen via de gekende trajecten in de Euregio. 

Buiten het feit dat respondenten ervan overtuigd waren dat sommige gebruikers nog steeds in 

Nederland aan cannabis konden geraken, zijn hiervoor geen verdere aanwijzingen gevonden in het 

onderzoek. Om dit vraagstuk op te lossen is meer empirisch onderzoek aangewezen.  

 

 

 

 
 

Deze regressie ten aanzien van de in- en uitvoer van cannabis wordt door de respondenten ten volle 

toegeschreven aan het ingezetenencriterium. De gekende trajecten voor drugstoerisme verliezen aan 

belang en het lijkt erop dat de kleinschalige koper zich niet langer massaal richt op de Nederlandse 

softdrugsmarkt. De term massaal is hier echter wel van belang, gezien er nog steeds buitenlandse 

vragers gespot worden. Er zijn namelijk nog gebieden waar het I-critrium lokaal niet wordt 

gehandhaafd.  Daarenboven zijn er signalen dat het aantal drugstoeristen met kleine hoeveelheden op 

zak opnieuw een lichte stijging kent. Zou het kunnen dat na een periode van bedachtzaam afwachten, 

de drugstoerist het veilig acht om opnieuw de vertrouwde Nederlandse markt op te zoeken? Verder 

verloop zal dit moeten uitwijzen, maar één ding is zeker: het ingezetenencriterium heeft inzake de 

kleinschalige cannabis drugstraffiek heel wat teweeg gebracht. Waar de routes voor de invoering 

onbeheersbaar maar gekend waren, lijken deze nu verdoken, diffuus maar wel controleerbaar. Lokaal 

lijken de politiezones met andere woorden gered van het drugstoerisme. De enkelingen die 

overblijven, vormen niet langer het probleem als voorheen en zijn mits de gepaste controles en acties 

te overzien. Toch is enige voorzichtigheid aangewezen, gezien de gehele Belgische markt 

hoogstwaarschijnlijk meer verdoken mechanismes vertoont. Een grote groep vragers verdwijnen uit 

het zicht. Waar politiezones vroeger werden geconfronteerd met de doorvoer in cannabis is het 
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vandaag zo dat de markt zich lokaal organiseert op een fijnmazige, en op korte termijn, onvoelbare 

manier (voor meer uitleg zie titel 3. Effecten op de drugsproductie p 51). Het drugstoerisme en de 

overlast in de grensregio‟s mogen dan wel zijn gedaald, de algemene vraag naar cannabis niet. De 

stijging in de importgrootte is hiervan een mooie illustratie.  

 

2.2.2. Stijging in de import van grotere hoeveelheden cannabis 

 

Het was vroeger al niet uitzonderlijk dat de drugstoerist een aantal grammen voorraad insloeg en deze 

meebracht over de grens. In vele gevallen was het zelfs zo dat de Belgische en Franse drugstoerist de 

5-gram regel durfde te overtreden. Er was sprake van import van kleine gebruikershoeveelheden 

cannabis vanuit Nederland naar België. Gezien de drugstoeristen niet langer op een significante schaal 

aanwezig zijn in de grensregio‟s, is deze kleinschalige import eveneens drastisch gedaald. Bijna alle 

betrokken politionele actoren bevestigen deze trend. Daar staat echter tegenover dat diegenen die wel 

nog worden aangetroffen bij controles, de grens oversteken met grotere hoeveelheden cannabis: “Als 

wij voorheen de autobestuurders selectief controleerden, op basis van ervaring van onze mensen, kwamen wij 

voor de wietpas aan 1 op 3 inzittenden die in het bezit waren van cannabis. Die cijfers liggen nu heel anders. Nu 

zijn slechts 1 op 50 personen die gecontroleerd worden in bezit van cannabis. Wat wel is, als we al iemand 

tegenhouden die in het bezit is, dat die persoon een grotere hoeveelheid bij zich heeft” (Respondent 21, 

interview 12 april 2013). 

 

Of het hier gaat om drugstoeristen die verplicht worden in Nederland binnen de illegale markt grotere 

hoeveelheden aan te kopen, of om dealers of tussenhandelaars is niet eenvoudig te bepalen. Indien er 

vroeger grote hoeveelheden van bijvoorbeeld 25 gram werden aangetroffen, dan was er nauwelijks 

twijfel over het feit dat deze persoon dealde. Vandaag kan deze associatie volgens de respondenten 

niet zo snel meer gemaakt worden. Het is eveneens mogelijk dat het gaat om een gebruiker die voor 

zichzelf en voor vrienden een grotere hoeveelheid inslaat. In de context van het ingezetenencriterium 

kunnen we echter niet uitsluiten dat deze koeriers cannabis importeren voor de handelsmarkt in België, 

gezien de omvang van de geïmporteerde hoeveelheden. Deze trend is geen nieuw gegeven. Met de 

sluiting van de coffeeshops in Bergen op Zoom, werd een gelijkaardig fenomeen vastgesteld. Beke, 

van der Torre en Keijzer stelden het zo: „minder, is meer‟ (2012, p. 17).  De frequentie van de 

drugsvangst op de verbinding Roosendaal, Bergen op Zoom en België verminderde sterk na september 

2009, maar wanneer er nog softdrugs werden aangetroffen, dan ging dit om forse hoeveelheden. 

Volgens het betreffende onderzoek ging het om teveel voor eigen gebruik (Beke et al., 2012).  
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Tenslotte is het belangrijk te duiden dat door de afwezigheid van de grote stroom aan toeristen, deze 

„koeriers‟ een grotere pakkans kennen. Een respondent maakte dit duidelijk door een stijging in de 

heroïne-import: “Ik denk dat de stijging in vangsten van heroïne aan ons ligt. Als wij een controle doen dan is 

dat aan een grensovergang en soms op de autoweg. Wij selecteren bepaalde auto‟s eruit op basis van onze 

ervaring. Wij hebben daar ondertussen een oog voor ontwikkeld. Omdat die mensen met de cannabis niet meer 

rijden, blijven enkel deze met de heroïne over. Dus dan halen we die eruit. Ik denk niet dat er meer achter 

heroïne wordt gegaan dan vroeger, maar deze mensen worden sneller gevat. We merken ze sneller op door een 

daling in het cannabistoerisme” (Respondent 14, interview 9 april 2013). 

 

2.3. De Noord-Franse vraag in België  

 

Er zijn signalen dat de Noord-Franse vraag zich gedeeltelijk bevoorraadt in België. Zo is de Franse 

drugstoerist gespot in de kuststreek, maar ook aan de grens met Frankrijk. Desondanks deze signalen 

is een stijging van het aantal Franse drugstoeristen binnen België moeilijk te evalueren gezien deze 

drugstoeristen zich vaak begeven naar toeristische gebieden voor hun bevoorrading. Franse 

nummerplaten vallen daar minder op omdat toeristische steden geconfronteerd worden met een 

dagdagelijkse toestroom aan buitenlandse toeristen. Het vermoeden dat de Noord-Franse vraag zich in 

België bevindt, wordt dan ook best afgeleid uit andere indicatoren. Een mogelijke indicator is de 

toename van de activiteiten van drugsrunners, gezien deze zich vaak richten op de Franse gebruikers 

(Federale Politie Centrale Dienst Drugs, 2013).  

 

Recent valt op dat de drugsrunners niet langer voornamelijk in de Euregio actief zijn, maar hun 

activiteiten ook meer richting het zuiden van België voorzetten. Zo wordt men in de kuststreek, de 

provincie Antwerpen en de provincie Henegouwen met het fenomeen geconfronteerd (Decorte & 

Janssen, 2011). Het vermelden waard gezien  de runners zich daar naast harddrugs ook bezig houden 

met softdrugs. Dit in tegenstelling tot de regio Limburg, waar ze enkel harddrugs verhandelen en 

bijgevolg meer gericht zijn op het narcotoerisme. Meer informatie kan u terug vinden op pagina 75 

onder de titel drugsrunners.  
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3. Effecten op de drugsproductie 

 

Cannabis is een drugs die mondiaal op een grote schaal wordt geproduceerd (Fijnaut & De Ruyver, 

2008). Reeds enkele jaren is er naast een niet-westerse productie van cannabis een prominente en 

stijgende westerse cannabisteelt ontstaan (Jansen, 2008). Ondermeer België en Nederland dragen bij 

tot deze productie, want de inheemse teelt wint in beide landen steeds aan belang (Boekhout van 

Solinge, 2008; Decorte, 2008b). In de literatuur wordt deze eigen productie vaak benoemd als neder- 

en belgowiet.  

 

Laat het wel duidelijk zijn dat productie onder geen enkele omstandigheid binnen België legaal is. 

Toch is hier een verduidelijking nodig van de Belgische regelgeving. Het bezit, door een 

meerderjarige, van een hoeveelheid cannabis voor persoonlijk gebruik kent namelijk de laagste 

prioriteit in het vervolgingsbeleid. Dit zolang het bezit niet gepaard gaat met verzwarende 

omstandigheden of verstoring van de openbare orde. Het bezit van een hoeveelheid cannabis voor 

persoonlijk gebruik wordt verder gedefinieerd als een bezit van maximaal 3 gram of één geteelde 

plant, door een meerderjarige persoon, zonder dat enige aanwijzing inzake verkoop of handel 

aanwezig is (Gemeenschappelijke richtlijn van de Minister van Justitie en het College van Procureurs-

generaal omtrent de vaststelling, registratie en vervolging van inbreuken inzake het bezit van cannabis, 

2005). Hieruit kan geconcludeerd worden dat bij de productie voor eigen gebruik door het bezit van 

één plant geen proces-verbaal zal worden opgesteld, indien aan voorgaande eisen is voldaan. Enkel 

een anonieme politionele registratie is noodzakelijk. Toch dient nogmaals benadrukt te worden dat er 

geen enkele aanwijzing mag zijn aangaande verkoop of handel (Vander Laenen, 2004).  

 

 

3.1. Nederland blijft de verdeelsleutel en België de boerderij 

 

Binnen de Belgische cannabisproductie zijn er de laatste jaren een drietal trends te onderscheiden: een 

stijging in plantages, een geografische verschuiving en een schaalverandering. Waar deze evoluties 

reeds aanvang vonden voor de invoering van de wietpas, zijn deze toch het vernoemen waard. Het was 

niet ondenkbaar dat deze trends onder invloed van het ingezetenencriterium zouden worden versterkt 

of juist worden afgezwakt. Dit gezien de grote verbondenheid van de cannabismarkt, en bijgevolg 

deze evoluties, met Nederland. In wat volgt, worden deze evoluties dan ook eerst toegelicht om nadien 

de connecties met Nederland te verduidelijken. Ten slotte wordt de correlatie met het 

ingezetenencriterium bepaald. 
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3.1.1. Drie marktontwikkelingen besproken 

 

Net zoals alle andere markten, is de cannabismarkt een dynamisch gegeven. Het is onder invloed van 

diverse factoren, en de correlatie daartussen, dat de verschillende marktsegmenten veranderen. Hoewel 

de veranderingen in de teelt van cannabis niet eenvoudig te bepalen zijn, gezien het verborgen 

karakter, stippen de betrokken sleutelactoren toch een aantal belangrijke trends aan. 

 

 

1) Trend 1: stijgende cannabisproductie in België 

 
 

Sinds 2005 is het opmerkelijk dat België kampt met een stijging in cannabisplantages. De 

stijgende trend valt af te lezen op onderstaande tabel 2. In 2007 was er nog een totaal van 

466 plantages, terwijl er in 2012 maar liefst 1111 plantages werden opgedoekt. Desondanks 

de politionele inspanningen ter zake, lijkt in België de teelt van cannabis nog steeds 

lucratief te zijn. Ook na de invoering van de wietpas blijft de stijgende tendens zich verder 

zetten. Tegenover 2011 zijn de plantages in 2012 licht gestegen met 3,83%.  

 

Tabel 2.  Evolutie capaciteit cannabisplantages België van 2007 tot 2012. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

De stijging van het aantal plantages wordt door de respondenten voornamelijk verklaard 

vanuit de aanpak van de hennepteelt in Nederland. De laatste jaren treedt de Nederlandse 

justitie namelijk harder op tegen de cannabisteelt (Boekhout van Solinge, 2008; Spapens et 

al., 2007; Wouters, 2008). Toch kan men deze toename niet uitsluitend toeschrijven aan het 

strengere optreden van de Nederlandse justitie in tegenstelling tot wat vele respondenten 

vermoedden (Boekhout van Solinge, 2008; Spapens et al., 2007). Een verklaring die 

Omschrijving  Capaciteit 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 
Actieve plantages 
               

Micro-schaal 2 - 5 planten 66 136 134 209 190 172 

Mini-schaal 6 - 49 planten 130 219 226 313 376 453 

Kleinschalig 50 - 249 planten 62 125 166 163 187 166 

Middelgrote schaal 250 - 499 planten 40 58 72 93 101 89 

Grootschalig 500 - 999 planten 44 63 65 106 119 142 

Industriële schaal > 1000 planten 51 45 66 86 88 83 

Stekkenboer / 5 2 8 9 8 6 
 
Niet-actieve plantages 
               

Gebruiksklare plantages / 15 7 0 0 0 0 
Ontmantelde plantage 
 

/ 
 

53 
 

11 
 

1 
 

0 
 

1 
 

0 
 

Totaal   
 
466 666 738 979 1070 1111 
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uitsluitend uitgaat van de Nederlandse repressie zou de realiteit niet tegemoet komen, 

gezien de stijgende trend in cannabisplantages een wereldwijd fenomeen is (Boekhout van 

Solinge, 2008; UNODC, 2013). De aangroei van het aantal plantages wijst in eerste 

instantie op de aanwezigheid van een gigantische lucratieve markt. Er is sprake van een 

aanhoudende en eventueel zelfs stijgende vraag, waardoor het aanbod zich hardnekkig 

uitbreidt (Boekhout van Solinge, 2008). Dit is niet verwonderlijk gezien het 

normaliseringproces binnen het cannabisgebruik.  

 

Dat deze lucratieve teelt deels wordt aangestuurd en ondersteund vanuit de Nederlandse 

knowhow en organisaties tengevolge van repressieve acties is ongetwijfeld correct, toch 

mag men niet vergeten dat ook plaatselijk opportunisten graag een graantje meepikken 

(Decorte, 2008a). Bovendien kan men zich de kritische vraag stellen of er wel degelijk 

sprake is van een grootschalige reële stijging. Sinds de cannabisproductie de nodige 

publieke en politieke aandacht krijgt, stijgt ook de politionele alertheid. Daarenboven 

hebben vele lokale politiezones binnen de grensgebieden een specialisatie opgebouwd 

betreffende de opsporing van cannabisplantages (Respondent 17, interview 21 maart 2013). 

Zowel de expertise als de verhoogde waakzaamheid leiden tot een grotere opsporingskans, 

waardoor er cijfermatig stijgingen vast te stellen zijn trots een mogelijke stabilisatie in het 

aantal plantages. In het geval van België ligt de waarheid wellicht ergens in het midden. 

Gezien de orde van grootte van de cijfers laat zich concluderen dat er in realiteit wel 

degelijk een stijging is van het aantal plantages. De samenhang met de politionele cijfers is 

echter wel onzeker.  

 

Naast deze pushfactor vanuit Nederland worden er een aantal pullfactoren met betrekking 

tot België aangehaald. De geografische nabijheid in combinatie met dezelfde taal speelt 

ongetwijfeld een rol. Tevens werden factoren zoals anonimiteit, leegstaande woningen, 

aanwezigheid van loodsen en lage huurprijzen genoemd. Ten slotte biedt de landsgrens 

tussen België en Nederland mogelijkheden voor de daders, zowel ten aanzien van 

opsporing als vervolging (Spapens & Fijnaut).  
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Figuur 7. Geografische visualisering cannabisplantages 2005. 

2) Trend 2:  een geografische verschuiving richting het zuiden van België 
 

 

Tegenover de groei van het aantal plantages is de geografische verschuiving een meer 

recent fenomeen. De illegale hennepplantages situeerden zich bij aanvang voornamelijk 

aan de grensgebieden met Nederland, zoals te zien op figuur 7. Anno 2011 is het 

opmerkelijk dat de plantages wijdverspreid zijn over België: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8. Geografische visualisering cannabisplantages 2011. 
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Actueel manifesteren zich plantages in de meer zuidelijke regio‟s, namelijk Brussel, Luik, 

Wallonië en Charleroi. Waar het aanvankelijk een Vlaamse aangelegenheid was, heeft het 

Franstalige gedeelte van België er vandaag ook mee te kampen: “De cannabisteelt zal meer 

en meer naar ons land overwaaien, maar ook dieper en dieper het land in. Die tendens is trouwens 

al bezig, rond het Brusselse, het Luikse, Oost- en West Vlaanderen, ... niet alleen meer in het 

Antwerpse en het Limburgse zoals het een aantal jaar geleden was. Maar nu kan elk dorp ermee te 

maken krijgen. …. Nu zit iedereen met de gebakken peren, en niet alleen de grensregio” 

(Respondent 21, interview 12 april 2013). 

 

De geografische verschuiving is waarschijnlijk het gevolg van een weloverwogen 

adaptatiestrategie. Een drugsmarkt is, als elke markt, een dynamisch gegeven gestuurd door 

risico‟s en kansen. Zoals hoger vermeld, hebben de lokale politiezones in de 

grensgemeenten expertise opgebouwd inzake de opsporing van plantages. Deze 

toegenomen knowhow betekent een grotere pakkans voor de telers.  Zij zijn zich hiervan 

wel degelijk bewust en zoeken de anonimiteit verder op (zie bijlage 5 voor meer 

spreidingskaarten). 

 

3) Trend 3: een verandering in schaalgrootte  

 

De laatste aangehaalde trend is deze inzake de schaalgrootte van de plantages. Waar 

vroeger grootschalige plantages in trek waren, ziet men vandaag dat voornamelijk meso-

plantages verkozen worden. Eveneens als de geografische verschuiving kan de verandering 

in de schaalgrootte verklaard worden vanuit een risicoanalyse. Kleinschalige plantages 

vergen minder ruimte, geven minder geurhinder en het elektriciteitsverbruik ligt beduidend 

lager. Allemaal factoren die de opsporingskans verkleinen. 

 

3.1.2. De impact van het ingezetenencriterium verklaard vanuit de diverse linken met 

Nederland 

 

De aangroei van het aantal plantages, de verandering in schaalgrootte en de geografische verschuiving 

hebben in essentie weinig te maken met het ingezetenencriterium gezien deze ontwikkelingen zich 

lang voor de beleidswijziging hebben ingezet (Spapens et al., 2007). Hoewel deze ontwikkelingen zich 

onafhankelijk van het ingezetenencriterium hebben ontwikkeld, bleken respondenten ervan overtuigd 

dat deze trends zich onder stimulans van de beleidswijzigingen prominenter gingen manifesteren. De 

verklaring hiervoor is de grote betrokkenheid van Nederland binnen de cannabisproductie van België.  
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Vaak is het tasten in het duister wanneer het gaat over de organisatie achter cannabisplantages. Toch 

kan er één ding met zekerheid gezegd worden: zowel grootschalige als kleinschalige plantages 

vertonen herhaaldelijk een link met Nederland en dit op diverse manieren (De Ruyver, 2006a).  

 

Wat betreft de commerciële gestegen teelt is het eerder aangetoond door Spapens et al. dat 

Nederlanders in België cannabisplantages opzetten of ondersteunen (Spapens et al., 2007). 

Verschillende respondenten bevestigen dat dit nog steeds het geval is: “Maar ook mensen dat iets te huur 

stellen, worden gecontacteerd door Nederlanders. Hierbij wordt hun vaak gevraagd om de elektriciteitskast te 

zien” (Respondent 7, interview 29 februari 2013). 

 

Waar het initiatief voornamelijk vanuit Nederlandse zijde komt, zijn Belgen vaak betrokken als 

onderaannemer voor de Nederlandse criminele netwerken. Bovendien is het mogelijk dat Belgen 

zelfstandig een plantage runnen. Toch is ook hier een verbintenis met Nederland vast te stellen, gezien 

zowel het nodige materiaal en knowhow afkomstig is van onze buren. Naast de betrokkenheid van 

Nederlanders als organisator, leverancier en kweker, blijft Nederland zeer belangrijk wat betreft de 

afzet van de geproduceerde teelt. Het ingezetenencriterium bracht hierin geen verandering. De 

grootschalige geteelde cannabis van de boerderij België blijft voornamelijk bestemd voor Nederland. 

Vroeger kon dit worden verantwoord door de dagelijkse grootschalige verkoop binnen coffeeshops. 

Zo stonden onze Belgische plantages in voor een deel van de aanlevering, namelijk de achterdeur van 

de coffeeshops.  

 

Vandaag is deze export veeleer opmerkelijk. Vanuit de veronderstelde marktveranderingen was er 

namelijk een andere hypothese meer aannemelijk geweest. Door de achteruitgang van het aantal 

klanten in de coffeeshops, is de verkoop in deze shops drastisch gedaald met grote economische 

verliezen tot gevolg (van der Torre et al., 2012). De dalende Nederlandse afzetmarkt maakte ruimte 

voor de veronderstelling dat de opbrengst van de plantages niet langer naar Nederland zou gaan, maar 

in België zou worden verdeeld. Dit gezien de lokale Belgische afzetmarkt een duidelijke stijging zou 

kennen onder de invloed van het ingezetenencriterium. Uit de interviews blijkt echter dat de 

opbrengsten bij grootschalige teelt nog steeds voornamelijk bestemd zijn voor Nederland: “De oogst 

gaat veelal nog steeds terug richting Nederland, het overgrote deel, dit stellen we ook vast wanneer we ze 

kunnen vatten. Die gaan naar de coffeeshops, maar ook via de growshops naar de coffeeshops. Echter niet alles 

gaat richting coffeeshop, veel gaat ook terug naar het buitenland: Scandinavië, Verenigd Koninkrijk, kan ook 

richting België, ... Het kan namelijk niet zijn dat heel die productie voor de coffeeshops is, en nu zeker niet 

meer” (Respondent 21, interview 12 april 2013). 
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Zoals te lezen in het citaat wordt de cannabis vanuit Nederland verder verdeeld zowel naar de 

coffeeshops als naar andere landen waaronder opnieuw België. België blijft met andere woorden om 

tal van redenen fungeren als de boerderij, terwijl Nederland de verdeelsleutel vormt. Opgelet, deze 

vaststelling geldt enkel voor de grootschalige teelt. Het is niet ondenkbaar dat de opbrengsten van 

meso- en microplantages wel degelijk zijn bestemd voor België en niet richting Nederland worden 

geëxporteerd. Deze opmerking is ook relevant in het kader van de hierop volgende vaststelling van een 

stijging in het sociaalkweken bestemd voor een beperkte vriendenkring (zie titel 3.2. het zelf – en 

sociaalkweken als goed alternatief p.58). Ten slotte bevestigt de uitzondering de regel. Er zijn, 

ondanks bovenstaande argumentering, dossiers geweest waarbij er grote afnemers waren in België 

(Respondent 5, interview 19 februari 2013). Daarenboven rijst het vermoeden dat de opbrengst van 

plantages dieper gelegen in België wel bestemd is voor de eigen afzetmarkt. Gezien de interviews zich 

geografisch beperkten tot sleutelfiguren actief binnen de grensstreken met Nederland, is er geen zicht 

verworven op de afzetmarkt van de plantages in Wallonië. Verder onderzoek zou moeten uitklaren of 

de opbrengsten van deze cannabisplantages voornamelijk bestemd zijn voor Nederland of eerder voor 

Frankrijk of België zelf.  

 

Een verklaring voor de „omweg‟ via Nederland kan gezocht worden in de gehele structuur achter de 

cannabisproductie. Het initiatief en bijgevolg het hoofd van de grootschalige organisatie bevindt zich 

voornamelijk in Nederland: “De kop van de octopus zit overwegend in Nederland… als je dat gaat bekijken 

op niveau van andere origines dan zie je vaak dat deze nog altijd worden aangestuurd vanuit Nederland. Of dat 

we nu spreken over Turkse of Vietnamese telers we zien toch die relaties en die bindingen naar Nederland. Waar 

het geld naartoe gaat, is meestal via Nederland. Waar de opgekochte hoeveelheden worden verhandeld, is via 

Nederland. Via de coffeeshops, de growshops en ook wel degelijk in het geniep. Dan heb je nog eens de 

specifieke wietmakelaars die daar zitten” (Respondent 17, interview 21 maart 2013).  

 

 

Tevens vervult Nederland al langer een functie inzake de wereldwijde verdeling van cannabis (Fijnaut, 

2009; Surmont, 2007). Het is best mogelijk dat de afzetmarkt voor coffeeshops daalt, maar dit wordt 

opgevangen door een grotere export of illegale handel. Mag het ook duidelijk zijn dat de Belgische 

productie niet enkel bestemd was voor de grensstreken, maar soms heel diep in Nederland zijn 

afzetmarkt kende. Dit betreft gebieden waarvan de coffeeshops vandaag nog steeds toegankelijk zijn 

voor buitenlanders (Respondent 8, interview 7 maart 2013). 
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3.2. Het zelf- en sociaalkweken als goed alternatief  

 

Lange tijd heeft de Belgische cannabisgebruiker zich bediend van cannabis via de coffeeshops gelegen 

in de grensstreken. Toen op 1 mei 2012 dit niet langer mogelijk was, moesten deze gebruikers op zoek 

naar alternatieven. In het bijzonder kwamen tijdens het onderzoek twee alternatieven frequent op de 

voorgrond. Zowel het zelf- als het sociaal kweken bleken één van de mogelijke oplossingen en vormen 

bijgevolg een stukje van het antwoord op de vraag “waar zijn de duizenden drugstoeristen per dag 

naartoe?”.  

 

3.2.1. Het zelfkweken van cannabis voor eigen gebruik 

 

In zowel de politionele als de hulpverlenende sector werden er bevestiging teruggevonden voor de 

stijging in de “huis-, tuin- en keukenplantages”. Het betreft hier vaak gebruikers die vroeger op 

regelmatige basis naar Nederland trokken voor hun voorraad. Dit fenomeen is daarenboven 

hoogstwaarschijnlijk onderschat, gezien deze micro-plantages geen prioriteit zijn voor de lokale 

politie-eenheden. Consistent is hiermee dat de kleinschalige, niet commerciële teelt in België niet is 

gedocumenteerd (Decorte, 2008a; Decorte & Tuteleers, 2007; Jansens, 2008).  

 

3.2.2. Het sociaal kweken voor vrienden 

 

Naast de stijgende zelfkweek zien de respondenten eveneens een stijging in het sociaalkweken. Onder 

sociaalkweken wordt het kweken van cannabis op kleine schaal bestemd voor de directe omgeving 

zoals de vriendenkring verstaan. Door de invoering van het ingezetenencriterium is deze manier van 

kweken in trek: “Wij hebben dus nu informatie dat een aantal individuele gebruikers zorgen voor hun eigen 

teelt of zelfs iets meer voor hun eigen omgeving. Het betreft hier vooral growtentjes met een kleiner aantal 

plantjes” (Respondent 21, interview 12 april 2013).  

 

Het gaat hier vaak om jongeren die reeds voor zichzelf een plantje hadden en gezien de 

omstandigheden overgaan tot de kweek voor vrienden. Het onderscheid met een thuisdealer is 

theoretisch soms moeilijk te maken. Waar de thuisdealer voornamelijk handelt vanuit economisch 

perspectief, kent de handel tussen vrienden geen pure commerciële doeleinden. In Nederland is dit 

fenomeen eveneens gekend onder de noemer zelftelers (Korf et al., 2005). Korf et al. beschreef deze 

verkoop als hechte vriendennetwerken van blowers die zelfkweek uitwisselen, doorgeven of -

verkopen.  
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Zowel het sociaal- als het zelfkweken van cannabis zijn fenomenen die reeds voor de Nederlandse 

beleidswijziging reeds bestonden. Toch kan men vaststellen dat deze een stijgende trend kennen door 

het ingezetenencriterium. Opmerkelijk is daarbij dat de stijging zich niet situeerde onmiddellijk na de 

invoering van het ingezetenencriterium, maar zich voordien inzette. Kort na de officiële 

bekendmakingen van de richtlijnen beriepen de gebruikers zich op deze alternatieven.  

 

3.3. Growshops populair door het ingezetenencriterium 

 

Nederland neemt een belangrijke positie in wanneer het gaat over de kennisdistributie van de 

cannabisteelt (Decorte, 2008a). Door de aanwezigheid en het tolereren van growshops voorziet 

Nederland in de export van knowhow en kweekbenodigdheden (Snippe et al., 2004; Spapens et al., 

2007). Volgens een onderzoek van Intraval vormen deze smartshops dan ook „een belangrijke schakel 

in de productieketen van cannabis‟ (Snippe et al., 2004, p. II). In relatie met bovenstaande bevindingen 

dient het niet te verwonderen dat de growshops populair zijn sinds de invoering van de wietpas. In 

deze specifieke shops treft men al het materiaal nodig voor de kweek van cannabis. Sinds de invoering 

van de wietpas zijn de shops gelegen aan de Belgische grens druk bezocht door Belgen. Zo bevestigde 

een growshophouder dat er sinds mei 2012 sprake was van een ware toeloop van Belgische klanten. 

Nu bijna een jaar later is de grote toestroom voorbij, maar is er nog steeds sprake van hogere 

bezoekersaantallen (Respondent 22, telefoongesprek, 18 juli 2013). Dit is echter niet de eerste maal 

dat de growshops te maken krijgen met een toevloed van Belgische klanten. Naar aanleiding van de 

Belgische Drugsnota en de hiermee samenhangende wetswijziging in 2001 stormden vele Belgische 

cannabisgebruikers naar growshops in de grensstreken (Decorte & Boekhout van Solinge, 2006). Deze 

toevloed bevestigt nogmaals de normalisering van het gebruik binnen onze landsgrenzen. 

 

Waar de coffeeshops voornamelijk beschouwd worden als verkooppunten voor hobbyisten, gaan er 

ook stemmen op dat deze de schakel zijn binnen de grootschalige kweek (van Laar et al., 2012). Zij 

zouden naast het voorzien van start-up kweeksets en koolstoffilters ook voorzien in cannabisstekken 

en de doorstroom van grotere hoeveelheden cannabis (Spapens et al., 2007). Zo bevestigde een 

voormalige Belgische kweker dat hij zijn cannabis leverde aan een Nederlandse growshop, aangezien 

hij daar met grotere hoeveelheden terecht kon (Respondent 7, interview 29 februari 2013). Volgens 

politionele experts gaat het zelfs nog verder. Binnen de grootschalige productie is het opvallend dat 

plantages herhaaldelijk dezelfde opbouw- en isolatietechnieken vertonen. Denk hierbij aan de wijze 

waarop de elektriciteit wordt afgetapt of het gehanteerde kweekmateriaal dat gebruikt wordt. Hieruit 

kan men concluderen dat deze plantages door dezelfde personen worden opgezet of tenminste worden 

aangestuurd. Zo verondersteld men gespecialiseerde teams waarvoor het opzetten van 

cannabisplantages een vaste bezigheid is (Respondent 13, interview 4 maart 2013; Respondent 17, 
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interview 21 maart 2013). Deze equipes bestaan mogelijks uit personen met kennis omtrent 

elektriciteit, schrijnwerkerij en isolatietechnieken. Vermoedens bestaan dat deze teams samen met 

knipploegen kunnen worden geleverd met de tussenkomst van Growshops: “Een growshop is een legaal 

aanspreekpunt voor enerzijds geïnteresseerden die thuis op een kamer een plant willen kweken, maar ook voor 

een Belg die het best wel wat groter wilt” (Respondent 13, interview 4 maart 2013). 

 

In België wordt het bestaan van een growshop gelimiteerd door het artikel 3 van de wet op verdovende 

middelen, gezien deze de strafbaarstelling bepaalt op het verschaffen van middelen die het gebruik van 

verdovende middelen of psychotrope stoffen vergemakkelijkt of die tot dit gebruik aanzetten (Wet 

betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope 

stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de 

illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, 1921). Dit wil echter niet 

zeggen dat de Belgische geïnteresseerde zich dient te verplaatsen naar Nederland, aangezien al het 

nodige materiaal discreet en eenvoudig kan besteld worden op het internet.  

 

3.4. Nieuwe spelers op de productiemarkt?  

 

In enkele grensgebieden suggereren de respondenten de aanwezigheid van nieuwe spelers op de markt. 

Het gaat hier om lokale personen die voorheen reeds politioneel gekend waren binnen het drugsmilieu: 

“Anderzijds stellen wij vast dat het niet alleen de jongeren zijn die zich bezig houden met plantages, maar ook 

ons lokaal crimineel milieu verkrijgen winsten van de plantages. Zij hebben dus ook de cannabisteelt ontdekt” 

(Respondent 21, interview 12 april 2013). 

 

Toch is dit echter geen fenomeen dat in elke grensgemeente werd ervaren. Wat opviel is dat dit 

voornamelijk een kwestie vormde binnen kleinere gemeenten. Wat de reden hieromtrent is, is weinig 

zeker. Dit geografisch verschil  kan mogelijks te wijten zijn aan het verschil in sociale controle, maar 

eveneens aan het gegeven dat er in grotere grenssteden reeds een vaste teelmarkt aanwezig was. Naast 

de lokale kleinschalige opportunist was er in één van de grensgemeenten ook sprake van een 

uitgeweken Nederlands crimineel netwerk. Of deze verschuiving louter aan het ingezetenencriterium 

was toe te schrijven, was onmogelijk te bepalen. Daarenboven werden er verder geen bewijzen 

gevonden die deze stelling konden ondersteunen. 

 

Tenslotte is de opkomst van personen van Vietnamese en in mindere mate Chinese afkomst in de 

productiemarkt opmerkelijk. Zo werd begin 2013 in Luik een viertal actieve cannabisplantages 

ontmanteld die onder leiding stonden van een Vietnamese criminele organisatie. De criminele 
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organisatie was niet enkel actief binnen de Belgische cannabisteelt, maar had ook plantages in 

Nederland (Federale Politie, 2013a).  

 

Deze verschuiving situeert zich binnen een globale trend. Zo zijn deze nieuwe spelers evenzeer op te 

merken in Tsjechië en Duitsland. We mogen dan ook stellen dat deze ontwikkeling niets te maken 

heeft met de wietpas, maar een gevolg is van een internationale verschuiving:  “Je ziet de Vietnamese 

cannabisteelt ook ontpoppen in Duitsland, Scandinavië, Tsjechië, .. Je ziet het overal een beetje. Zelfs in 

Nederland waar je zou denken dat de markt al verzadigd is.. Daar zie je zelf Vietnamese telers”(Respondent 17, 

interview 21 maart 2013). 

 

4. Effecten betreffende de distributie  

 

De distributie van drugs verwijst naar de illegale verkooppunten verbonden aan de drugsmarkt. Het 

betreft de plaats waar vraag en aanbod elkaar treffen. In tegenstelling tot Nederland bestaat er in 

België geen enkele vorm van een legale verkoop van cannabis.  

 

4.1. De Belgische vraag binnen de Nederlandse cannabismarkt  

 

4.1.1. De coffeeshops  

 

Diverse onderzoeken in Nederland bevestigen de afwezigheid van de voormalige buitenlandse kopers 

in de Nederlands coffeeshops in de grensstreken (Van de Torre et al., 2012; van Ooyen-Hooben & van 

der Giessen, 2013; Snippe & Bieleman, 2012). Ook binnen dit onderzoek zijn er indicatoren die in 

deze richting wijzen. Zoals reeds aangehaald, is het opmerkelijk dat sinds de invoering van de wietpas 

de kleinere hoeveelheden niet langer worden aangetroffen bij de grenscontroles. Eveneens kent het 

grensoverschrijdend openbaar vervoer dat vroeger populair was onder de drugstoeristen, vandaag een 

terugloop. 

 

Toch zijn de Belgen niet volledig verdwenen op de gedoogde Nederlandse cannabismarkt. Omwille 

van de gefaseerde invoering zijn er ten tijde van dit onderzoek nog een aantal coffeeshops in 

Nederlandse steden toegankelijk voor de buitenlandse koper. Een deel van de Belgische en Franse 

gebruikers wensen, ondanks de extra risico‟s, nog steeds de nodige inspanningen te leveren om de 

verder gelegen coffeeshops te gaan bezoeken. Voorbeelden van toegankelijke coffeeshops zijn deze 

gevestigd in Amsterdam, Arnhem, Nijmegen, Gorinchem en Rotterdam. Zo zouden de coffeeshops in 

Nijmegen sinds de invoering van de wietpas een voelbare toename hebben in het aantal bezoekers 



 

62 

 

(Korf et al., 2013; RTL nieuws, 2013). De klanten zouden hierbij ook grotere hoeveelheden inslaan 

gezien de aanzienlijke afstand, wat aansluit bij de voorgaande bevindingen. 

 

Daarnaast bevestigden enkele van de geïnterviewde gebruikers dat deze nog steeds aan cannabis 

geraakten via hun vertrouwde coffeeshop. Gezien de veranderingen in de regelgeving kon dit echter 

niet langer via de voordeur, maar werd dit allemaal geregeld via de telefoon en de achterdeur. 

Eveneens werd er verteld dat er voor de invoering van de wietpas reeds rond de coffeeshops 

telefoonnummers werden uitgewisseld voor de verkoop van cannabis. Of de coffeeshophouders hier 

iets mee te maken hadden of niet was niet uit te maken uit de interviews. Voor beide 

verhandelingswijzen was er echter nood aan de juiste contactpersonen.  

 

Tenslotte hebben frequente Belgische bezoekers vaak een Nederlandse vriendenkring opgebouwd. 

Deze Nederlanders worden dan gevraagd om voor de buitenlanders te kopen in de coffeeshops. Naar 

analogie werd er in het evaluatieonderzoek betreffende Tilburg een stijging vastgesteld van de verkoop 

per klant in de coffeeshops. De plaatselijke coffeeshopschouders vermoedden dat leden softdrugs 

kochten voor niet-leden, die Belgische gebruikers konden zijn (van der Torre et al., 2012).  

 

4.1.2. De Illegale cannabismarkt 

 

Naast de gedoogde verkoop, bestaat er in Nederland eveneens een illegale cannabismarkt (Korf et al., 

2005). Reeds voor de invoering van de wietpas bestonden er illegale vaste en mobiele verkooppunten. 

Voorbeelden hiervan waren het straatdealen, thuisdealen en 06-dealen (bezorgen cannabis na 

telefonische bestelling) (Korf et al., 2005; van laar, 2012). Na de invoering van de wietpas bleek er 

sprake te zijn van een stijging binnen deze illegale verkoop (Korf et al., 2013; van der Torre et al., 

2012). Ondanks het feit dat deze stijging voornamelijk was toe te schrijven aan een groei van 

ingezetenen die zich niet wensten te registeren, waren er nog steeds Belgen die zich richtten tot de 

Nederlandse illegale markt. De Belgische vragers zijn met andere woorden minder vertegenwoordigd 

dan voordien, maar zijn nog steeds aanwezig. Uit de interviews blijkt echter dat deze illegale verkoop 

niet voor iedereen interessant is, gezien er vaak enkele verkoopsvoorwaarden aan verbonden zijn: 

“Van Nederlandse kant is er een afname van het aantal drugstoeristen. Dit gaat over de kleinere drugstoeristen, 

de jonge gasten, .. Die hebben niet de centen om grotere hoeveelheden te kopen op de illegale markt” 

(Respondent 1, interview 14 maart 2013).  
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Naar illegale verkoop in Nederland toe, worden tijdens de interviews voornamelijk drugspanden en 

drugsrunners vernoemd. Dit is markant gezien drugspanden zich historisch voornamelijk bevonden 

binnen de harddrugsscène (De Ruyver et al., 2007b). Sinds de invoering van de wietpas is dit anders. 

Drugsrunners die voorheen enkel harddrugs verkochten, doen nu ook handel in cannabis (Korf et al., 

2013). De betrokken dealpanden bevinden zich in de dichte omgeving van de lokale coffeeshops en 

kennen allerlei vormen zoals woonhuizen of garageboxen (Respondent 9, interview 11 maart 2013; 

van der Torre et al., 2012). Daarnaast hebben deze panden ook verschillende functies. Waar sommige 

panden dienen om daadwerkelijk de verkoop te laten plaatsvinden, fungeren andere slechts als een 

opslagruimte voor de straathandel (van der Torre, 2013). Daarenboven brengt de verschuiving van de 

verkoop naar deze panden paradoxale effecten met zich mee: “Voor een stuk is het meer verspreid. Een 

coffeeshop was vroeger een hoop vreemde nummerplaten die allemaal automatisch het etiket van drugsgebruiker 

kregen. Dat zorgde in die omgeving wel voor een onveiligheidsgevoel. Nu heb je dat inderdaad minder. Nu gaat 

dat naar panden die vaak niet gekend zijn.. Dat kan het onveiligheidsgevoel in Nederland paradoxaal wel 

beïnvloeden” (Respondent 13, interview 4 maart 2013). 

 

Tijdens de interviews bleek trouwens het vermoeden te bestaan dat er een samenwerking is tussen de 

illegale en legale cannabismarkt, wat op zijn minst betreurenswaardig kan genoemd worden. Ook in 

Nederland leven deze vermoedens. Hierbij wordt er gedacht aan runners die door de coffeeshop op 

pad worden gestuurd of de samenwerking met illegale panden (van der Torre et al., 2013).  

 

4.2. De illegale cannabismarkt in België 

 

4.2.1. De bloeiende Belgische handel in softdrugs  

 

Ten aanzien van het aanbod zijn de effecten van het ingezetenencriterium in wezen een logisch 

verhaal, gezien de reeds behandelde effecten op de vraagzijde. Er is geconcludeerd dat na de 

beleidswijzingen de grote stroom aan drugstoeristen naar Nederland zijn verdwenen, niettemin is de 

vraag naar cannabis stabiel is gebleven. Indien deze Belgische en Franse gebruikers zich niet langer 

massaal richten op de Nederlandse markt, waar vond de detailhandel anno 2012 dan wel plaats? 

Binnen het onderzoek wijst alles in één richting, namelijk dat de distributie niet langer hoofdzakelijk 

in Nederland gebeurt, maar ook in België. Niet verwonderlijk gezien België al langer gekenmerkt 

wordt door een gelegenheidsstructuur voor de aankoop van cannabis. Daarenboven stemt deze lokale 

verkoop overeen met de wetmatigheid van een illegale handelsmarkt. Binnen deze handelsmarkten 

streeft men naar een zo laag mogelijke pakkans. Hoe kleiner de afstand tussen vraag en aanbod, hoe 

kleiner de risico‟s hieraan verbonden (De Ruyver et al., 2007b). In de jaren negentig was een zelfde 

trend reeds zichtbaar. Nederlandse dealers werden in deze periode stelselmatig meer actief binnen de 
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grensstreek van België (Beke et al., 2012; van der Torre, 1996). Dit gebied werd verkozen omdat op 

deze wijze de afstand tot de buitenlandse klanten aanzienlijk werd verkleind (Van der Torre, 1996; van 

der Torre et al., 2013).  

 

Gezien de aanwezige gelegenheidsstructuur in België, was het met de invoering van het 

ingezetenencriterium slechts een kwestie om de bestaande alternatieven in België uit te breiden en dit 

in functie van de gestegen lokale vraag. Sluitingen van de coffeeshops in de gemeenten Bergen op 

Zoom en Roosendaal hadden namelijk reeds in 2009 een verschuiving richting België teweeggebracht 

(Driehoeksoverleg District Breda, 2011). Beide gemeenten werden door hun geografische ligging 

overspoeld door drugstoeristen, met de hinderende drugsgerelateerde overlast tot gevolg (Beke et al., 

2012; Van Ooyen-houben, 2013a). Verschillende maatregelen werden getroffen, zoals de inperking 

van de openingsuren, maar waren echter tevergeefs. In 2009 besloten beide gemeenten om de 

gedoogde verkoop niet langer toe te staan en voerden een nulbeleid in (van Ooyen-houben, 2013a). De 

acht coffeeshops sloten hun deuren. Waar sommige drugstoeristen zich verplaatsten richting Breda, 

bleek een deel van de Belgische gebruikers zich te richten op de Belgische steden waaronder 

Antwerpen. Er ontwikkelden zich netwerken tussen Belgische dealers en de Nederlandse bovendealers 

die instonden voor de bevoorrading (Beke et al., 2012). Het zijn deze netwerken die vandaag onder 

andere verder worden benut. Daarenboven zijn de lokale Belgische markten professioneler en meer 

autonoom geworden onder de knowhow van deze Nederlandse netwerken.  

 

Mag het dan ook duidelijk zijn dat de gevolgen van het ingezetenencriterium niet geïsoleerd kunnen 

worden bestudeerd. Deze bouwen verder op reeds bestaande verschuivingen veroorzaakt door 

sluitingen van coffeeshops en een strikter beleid vanuit Nederland. Daarenboven kent België een 

verbeterd autonoom aanbod door Belgische opportunisten en de drugssmokkel door Nederlandse 

softdrugscriminelen die hun werkgebied uitbreiden naar het zuiden (van der Torre et al., 2013). De 

invoering van het ingezetenencriterium ontwikkelde geen nieuwe distributiewijzen, maar stimuleerde 

reeds bestaande tendensen. Het bouwt voort op structuren die reeds bestonden. Onze lokale Belgische 

markt was met andere woorden voorbereid en ontwikkelt zich nu verder onder de stimulans van het 

ingezetenencriterium. Hierdoor worden in tegenstelling tot vroeger niet alleen de grensstreken van 

belang, maar ook de verbindingswegen en verkeersassen tussen steden (Respondent 2, interview 28 

februari 2013). 
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Binnen de detailhandelmarkt van cannabis zijn een aantal indicatoren terug te vinden die deze stelling 

ondersteunen:  

 De daling van de in- en uitvoer van cannabis met 59 % duidt op een slinkende markt in 

Nederland; 

 Het drugstoerisme in de grensregio‟s is drastisch gedaald sinds de beleidswijziging; 

 Een stijgende verkoop in België en in de Euregio is zichtbaar vanaf mei 2012. Deze stijgende 

cijfers in de vastgestelde feiten van verkoop blijven aanhouden ook na de preventieve 

politiecontroles. In de overige grensstreek is deze vaststelling minder zichtbaar (Federale 

Politie Directie Drugs, persoonlijke communicatie, 26 februari 2013); 

 Lokale dealers melden een trend van onderlinge concurrentie. Deze concurrentie is zichtbaar 

in het stelen van elkaars GSM‟s voor telefoonnummers, van plantages en van voorraad van 

dealers (Respondent 7, interview 29 februari 2013).  

 

Figuur 9 en figuur 10 geven indicator drie visueel weer. Opmerkelijk is de stijging in mei 2012 van de 

verkoop binnen de Euregio. Een stijgende trend die zich ook na de intensieve controles in september 

verder zet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

januari februari maart april mei juni juli augustus september

2011 16 18 17 11 21 26 24 23 21

2012 21 11 15 19 44 31 35 36 32
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Figuur 9. Grafiek aantal vastgestelde feiten verkoop cannabis EUregio 
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In de overige grensstreken is deze stijging cijfermatig niet vast te stellen, zoals te zien in figuur 10. 

Hiertegenover staat dat de verkoop in absolute aantallen in de overige grensstreek stelselmatig hoger 

ligt, dan deze in de Euregio. De intensivering van de verkoop van cannabis zou zich, vanuit deze 

cijfers, voornamelijk situeren binnen de Euregio en niet binnen de andere grensregio‟s. Deze 

laatstgenoemde kent daarentegen cijfermatig een daling in de verkoop, zoals u kan zien in tabel 3 

betreffende de procentuele veranderingen inzake de verkoop van cannabis:  

 

 

Tabel 3. Procentuele verandering verkoop cannabis. 
 

 
Verkoop 
cannabis 

2011 
mei t.e.m. september 

2012 
mei t.e.m. september 

Procentuele 
verandering 

Verkoop Euregio 115 178 54,78 % 

Verkoop grensstreek 446 347 -22,20 % 

Verkoop totaal 561 525 -6,42 % 

 

 

Duidt dit op een verschuiving van de verkoop vanuit Nederland richting de Euregio of enkel op een 

toegenomen alertheid binnen deze politiezones in tegenstelling tot deze in de grensregio‟s? Om 

hierover een uitsluitend antwoord te bieden, is de beleidswijziging te recent. We kunnen enkel met 

enige zekerheid stellen dat diverse actoren actief binnen verschillende sectoren signalen ontvangen 

van een toegenomen verkoop in België, desondanks deze onzekerheid in de cijfers. Het aanbod lijkt 

zich te organiseren rond de lokale vraag. 

 

 

januari februari maart april mei juni juli augustus september

2011 82 87 77 80 81 93 79 81 112

2012 68 69 80 56 66 73 58 81 69

0

20

40

60

80

100

120

A
an

ta
l f

e
it

e
n

Figuur 10. Grafiek aantal vastgestelde feiten verkoop cannabis grensstreek 
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4.2.2. De organisatie van het aanbod rond de vraag  

 

Waar De Ruyver in 2006 stelde dat de mogelijkheid ontstond dat het aanbod de vraag ging opzoeken, 

kunnen we dit in 2013 confirmeren (De Ruyver, 2006a). Waar vroeger vele gebruikers zich 

verplaatsten naar de grensstreken in Nederland om cannabis te kopen, is dit vandaag niet meer aan de 

orde. Het is niet langer de vraag die zich verplaatst, maar het aanbod dat wordt gekenmerkt door een 

toegenomen mobiliteit. Zo is reeds aangetoond dat de distributie ook plaatsvindt in België. Meer in het 

bijzonder gaat het om een plaatselijke handel, die zich heeft toegespitst op de lokale vraag. Logisch 

gezien want de vraag in de Belgische steden en gemeenten is gestegen omdat de toegang tot de 

Nederlandse markt is gesloten: “Vroeger gingen gebruikers zelf achter hun grammekes, maar nu zie je dat 

grotere dealers zich verplaatsen tot bij ons. Dat wijst op een grotere vraagzijde van hieruit ook. Die dealers 

gaan niet afkomen om vijf gram te dealen” (Respondent 16, interview 5 maart 2013). 

 

Deze stijgende vraag wijst niet op een groter gebruik, maar meer op het gegeven dat gebruikers in hun 

eigen streek op zoek gaan naar mogelijkheden en alternatieven om aan cannabis te geraken: “Als ik dan 

kijk naar mijn persoonlijke ervaringen, eigen kennissen en vriendenkringen.. dan heb ik inderdaad gemerkt dat 

het een ambetantigheid (= lastig) was.. Wij roken dat wel eens af en toe.. En dan was het een beetje zoeken. Het 

was minder makkelijk om aan gerief te geraken. Maar op zich zie ik ook wel bij iedereen dat ik ken, dat deze 

ondertussen zijn kanalen wel gevonden heeft” (Respondent 11, interview 27 februari 2013). 

 

Dat het aanbod zich rond de vraag gaat organiseren, is vast te stellen vanuit de stijging in lokale 

dealers. Respondenten spreken van een handel in cannabis door enerzijds reeds bestaande dealers en 

nieuwe handelaars anderzijds. Binnen deze nieuwe handelaars onderscheiden de respondenten een 

aantal categorieën: 

 

1) De vreemde dealers: deze categorie van dealers kwam voornamelijk ter sprake binnen kleinere 

gemeentelijke gebieden. Het betreft hier dealers die niet woonachtig zijn in de streek en die 

worden aangetrokken door de gestegen lokale vraag. Deze dealers zijn vaak al langer actief 

binnen het milieu en dealen op een georganiseerde manier: “Neen, maar wat je wel ziet is dat 

gebruikers zich vroeger gingen bevoorraden in Nederland. Ze gingen vijf, tien tot vijfentwintig gram 

gaan halen en dat was het. Nu zie je meer en meer dat dealers van Nederland, van Gent en van 

Antwerpen naar hier afkomen. Zich verplaatsen met grotere hoeveelheden. Die dealers zitten meestal 

wel al verwikkeld in andere criminele milieus. Die zijn vaak sterk georganiseerd. Dat hadden wij 

vroeger niet” (Respondent 16, interview 5 maart 2013).  

 

2) De opportunistische jongeren: dit zijn jongeren die zich voorheen niet bezig hielden met de 

verkoop van cannabis en zich vandaag toch wagen aan deze markt. De melding dat jongeren 

meer betrokken worden bij het dealen kwam voornamelijk vanuit de hulpverlenende sector. 
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De jongeren kunnen het initiatief tot het dealen zelf nemen, maar worden evenzeer 

gerekruteerd: “In de X en X wijken zijn nu veel meer jonge en zelfs minderjarige gasten betrokken bij 

de handel en de verkoop. Dit als tussenpersoon of kleine handelaar.  Voorheen gingen zij meermaals 

per week als gebruiker naar Maastricht. Ze rollen vroeger in het illegale, criminele circuit en kunnen 

in deze barre tijden mooi geld verdienen” (Respondent 27, e-mail 1 maart 2013).  

 

Jonge dealers hebben als neveneffect dat deze sneller verkopen aan jongeren. Zij staan in 

direct contact met hun leeftijdsgenoten, waardoor deze een grotere kans hebben om ermee in 

aanraking te komen (Respondent 7, interview 29 februari 2013). 

 

3) De oude gebruikers: het betreft hier cannabisgebruikers die een graantje wensen mee te 

pikken. Hierbij kan er een overlap bestaan met de voorgaande categorie. Het grootste 

onderscheid tussen beiden betreft de duur van het gebruik. Hier gaat het om doorwinterde 

gebruikers: “Nu zijn er meer lokale handelaars. Een aantal oudere gebruikers van vroeger zijn zich 

op de handel gaan richten” (Respondent 27, e-mail 1 maart 2013). 

 

4) De grootschalige kopers: afnemers van cannabis die zich bijvoorbeeld bevoorraden binnen 

de Nederlandse illegale markt worden vaak verplicht tot de afname van grote hoeveelheden. 

Dit kan beschouwd worden als een pushfactor voor het lokaal verder dealen:“Andere 

gebruikers kopen samen grotere hoeveelheden aan en gaan zelf verkopen” (Respondent 27, e-mail 1 

maart 2013).  

 

5) De sociale dealers: deze personen verkopen uitsluitend aan vrienden. Zij voorzien hun lokaal 

netwerk van cannabis. Deze vorm is moeilijk te onderscheiden van de grootschalige dealers 

wanneer het gaat over grootschalige aankopen.  

 

De nieuwe dealers zorgen voor een stijgend aanbod. Een lokaal aanbod dat op zijn beurt dient te 

worden bevoorraad. Gecorreleerd aan deze hypothese stellen de respondenten een toegenomen import 

vanuit Nederland vast. Tussenhandelaars uit Nederland zouden de dealers actief in België voorzien 

van hun voorraad (van der Torre et al., 2013). “De Nederlandse cannabisdealers, veelal Noord-afrikanen, 

begeven zich meer en meer op Belgisch terrein om hun cannabis aan de man te brengen. Dit echter door een 

beperkte verkoop aan enkelen die ze regelmatig bevoorraden (Belgische dealers) en meestal pas vanaf grotere 

hoeveelheden (bijv. pas vanaf 50 à 100 euro). De cannabis wordt telefonisch besteld en vervolgens geleverd. De 

dealers in ons land hebben vaste verkooppunten of dealen gewoon van thuis uit. Bij de meeste Nederlandse 

tussendealers kan je verschillende soorten drugs krijgen en beperken ze zich niet tot cannabis. Op eenvoudige 

vraag zorgen ze er voor dat je ook aan cocaïne, XTC, speed e.d. kan geraken ofwel door het zelf aan de man te 

brengen ofwel door een collega-dealer in te schakelen” (Respondent 18, interview 26 maart 2013). 
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De stijgende bevoorrading kan eveneens verlopen via grootsteden in België zelf. Zo wordt Antwerpen 

vaak aangehaald voor de bevoorrading: “Binnen elke kennis- of vriendenkring is er wel iemand die het gat 

op de markt heeft gevuld. Mensen die vroeger niet dealden, maar enkel voor persoonlijk gebruik kweekten, die 

beginnen nu wel te dealen. Alle dealen.. of die ergens connecties hebben en die wel erin slagen om hun 

kennissenkring van gerief te voorzien. Dit  zijn mensen die connecties hebben in Antwerpen of Nederland en dan 

gaan ze daar grotere hoeveelheden gaan halen” (Respondent 11, interview 27 februari 2013). 

 

Het verhaal van de wietpas is bijgevolg een én-én verhaal. Het is een verhaal van push- en 

pullfactoren, vanuit België en Nederland. In lijn met deze uitspraak wijten de respondenten de bloei 

van de handelsmarkt binnen steden en gemeenten toe aan Belgen die een graantje willen meepikken, 

aan Nederlanders die hun territorium wensen uit te breiden, maar voornamelijk aan netwerken die 

ertussen zijn ontstaan (van der Torre et al., 2013): “De Nederlandse bevoorraders komen naar de grens en 

daar spreken ze af met Belgische dealers die op de lokale markt de cannabis en hasj verhandelen” (Respondent 

7, interview 29 februari 2013).  

 

Dat het ingezetenencriterium niet als uitsluitende verklarende factor kan gehanteerd worden, werd al 

meermaals duidelijk. Ook hier geldt hetzelfde principe. De opkomst van de handelaars wordt 

gestimuleerd door een interactie tussen diverse factoren, waaronder het ingezetenencriterium slechts 

één vormt. Andere vermelde factoren zijn:  

 

1) Het strengere straatbeleid in bepaalde steden dat mogelijks een verschuiving naar de kleinere 

steden heeft veroorzaakt; 

2) De economische crisis en de grote jongerenwerkloosheid die ervoor zorgen dat deze 

alternatieve manieren zoeken om geld te verdienen; 

3) Het vlugger uitsluiten van mensen uit het sociale vangnet doet hen zoeken naar andere 

vormen van overleving. Kwetsbare jongeren worden sneller opgepikt door dealers als 

mogelijke straatdealers, dan door het sociaal systeem van onder andere begeleiding naar 

tewerkstelling. De dealers bieden de jongeren op korte termijn meer perspectieven dan de 

legale maatschappij.  
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4.2.3. De veranderingen in de bestaande distributiewijzen  

 

Waar de verstrekking van cannabis zich vroeger voornamelijk geconcentreerd voordeed in Nederland, 

is dit vandaag anders. De distributie gebeurt, zoals reeds aangehaald, verdeeld over een groot gebied, 

gebruikmakend van de reeds bestaande distributiewijzen. De verschillende vormen van distributie 

situeren zich binnen ruimere systemen van retail. Hierbij kan gedacht worden aan diverse soorten 

drugsmarkten: een open retail markt, een gesloten retail markt en een semi-open retail markt (May & 

Hough, 2004). Om het effect van het ingezetenencriterium te verduidelijken, worden in wat volgt de 

distributiesystemen dieper besproken samen met de effecten van het ingezetenencriterium. Laat het 

duidelijk zijn dat onderstaande indeling van theoretische aard is. In de praktijk is er vaak een overlap 

tussen de diverse distributiesystemen te merken. Zo kan een 06-daeler op straat afspreken om de 

goederen daar te verhandelen (korf et al., 2013).  

 

1) Thuisdealen 

 

Thuisdealers zijn personen die vanuit hun eigen huis drugs verhandelen (Korf et al., 2013). De 

drugsafnemers gaan naar de thuisdealers ter plaatse, wat een vertrouwensband verondersteld. 

Gezien het grote risico is het klantenbestand van deze dealers doorgaans beperkt en is er hier 

sprake van een gesloten milieu. Vanuit Antwerpse Drug- en Alcoholmonitor (ADAM) blijkt 

dat thuisdealers voornamelijk Belgen zijn, actief binnen de amfetaminesector. Deze dealers 

duiken zelden op in het straatbeeld (Decorte & Janssens, 2010). 

 

Het is voornamelijk binnen dit marktsegment dat er een stijgende tendens valt waar te nemen. 

Niet zo verwonderlijk gezien voorgaande conclusies. Het werd reeds duidelijk dat kopers van 

cannabis op de Nederlandse illegale markt vaak worden aangezet tot het aanschaffen van 

grotere hoeveelheden. Tevens hebben Belgische opportunisten de mogelijkheden van de 

cannabismarkt verkend. Waar het thuisdealen verbonden is met vrij grote risico‟s blijkt dit 

toch nog steeds een lucreatieve manier van dealen.  

 

2) Straatdealen 

 

Straatdealen is een algemeen bekend en historisch verschijnsel waarbij er gedeald wordt op 

openbare plaatsen (Korf et al., 2013). De dealers zijn doorgaans actief in de buurt van 

eenvoudig toegankelijke, openbare en geografisch welbepaalde plaatsen zoals scholen, 

stations, parken of winkelcentra. Volgens de ADAM zijn deze dealers vaak jonge Noord-

Afrikaanse illegalen die overleven in armoedige omstandigheden (Decorte & Janssens, 



 

71 

 

2010)
11

. Zij maken onderdeel uit van een open markt (Korf et al., 2005; Vanhove et al., 2011). 

Een open markt bevat geen toegangsbelemmering, wat inhoudt dat iedereen binnen deze 

drugsmarkt goederen kan kopen. Zo kan iemand compleet onbekend voor de dealers binnen 

dit circuit aan de nodige drugs geraken (May & Hough, 2001). De verkoop aan jongeren onder 

de achttien jaar is hierbij geen uitzondering. Daarenboven is deze verkoopsstrategie één van de 

meest zichtbare, waardoor deze vaak worden aangeduid als veroorzakers van overlast. 

 

Net zoals in Nederland kent het straatdealen in bepaalde Belgische steden sinds de invoering 

van de wietpas een stijging. Tegenover het thuisdealen is deze stijging minder uitgesproken. 

Dit gezien in sommige gebieden geen alarmerende signalen zijn te merken. In regio‟s waar 

men wel spreekt van een stijging in het straatdealen worden vreemde dealers uit verder 

gelegen steden of uit Nederland vermeld. Vaak is het zo dat deze dealers naast cannabis ook 

andere drugs verkopen. Vanuit deze vaststelling is het mogelijk dat gebruikers vandaag sneller 

in aanmerking komen met andere drugs, dan wanneer ze hun drugs in de coffeeshops kochten. 

Hoewel sommigen deze stelling persoonlijk ondersteunden, durfden weinigen hierop met 

zekerheid te antwoorden. Een Nederlandse respondent sprak binnen deze context van een 

scheiding aan de vraagkant. Softdruggebruikende Nederlandse jongeren blijken helemaal niet 

zo geïnteresseerd te zijn in harddrugs ook al is dit eenvoudig toegankelijk. Of dit ook binnen 

België het geval is, kwam niet naar voor in het onderzoek.  

 

3) Social supply  

 

Social supply is een vorm van sociale bevoorrading georganiseerd tussen vrienden die elkaar 

voorzien van cannabis. De verkoop van cannabis op het retailniveau kan met andere woorden 

verlopen via bulk buying. Het is hier vaak zo dat iemand een grotere hoeveelheid cannabis 

koopt om die dan te verdelen onder vrienden. Wat men verstaat onder de term „vriend‟ is 

echter niet altijd even duidelijk. In België is deze verkoopsvorm reeds in onderzoek bevestigd 

als één van de grootste verhandelingswijzen (Decorte et al., 2003; Vanhove et al., 2011). Dit 

distributiesysteem hangt daarenboven nauw samen met wat in de literatuur „the social network 

market‟ wordt genoemd. Hierbij kopen de drugsafnemers van vrienden of dealers die ze 

persoonlijk kennen en vertrouwen. De transactie zal hierbij voornamelijk in de private sfeer 

plaatsvinden in tegenstelling tot het straatdealen. Men kan deze markt ook beschouwen als een 

onderdeel van de gesloten markt (May & Hough, 2004).   

 

                                                   
11  Opgelet Adam schets slechte een lokale dynamiek. Of deze eigenschappen ook gelden voor de overige steden is niet 

zeker. Toch is deze opmerking belangrijk om het verband tussen de drugsmarkt en de illegale mensenhandel te zien.   
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Het dient niet te verwonderen dat algemeen wordt aangenomen dat de social supply één van de 

belangrijkste stijgingen kent. Deze bevinding ligt bovendien in de lijn met een aantal eerder 

aangehaalde veranderingen. Zo werd reeds duidelijk dat het sociaalkweken populair geworden 

is sinds de invoering van de wietpas. Hierbij zien we een niet-commercieel getinte sociale 

bevoorrading tussen een vriendenkring ontstaan. Daarnaast werd eveneens duidelijk dat 

gebruikers binnen de illegale markt van Nederland worden gedwongen tot de afname van 

grotere hoeveelheden. Hierbij is het mogelijk dat deze massa-aankopen later tussen de 

vrienden verdeeld wordt. Tenslotte zijn er nog gebruikers die zich bevoorraden in steden en 

gemeenten waar het ingezetenencriterium niet wordt gehandhaafd. Deze gebruikers brengen 

vaak meer cannabis mee naar huis gezien de afstand dat deze dienen af te leggen. 

 

4) Onder de toonbankverkoop 

 

„Onder de toonbankverkoop‟ verwijst naar een fenomeen waarbij cafés, clubs of andere 

publiek toegankelijke handelszaken overgaan tot de verkoop van cannabis (korf et al., 2013). 

Hoewel hierover nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek is verricht, is er een 

vermoeden dat binnen België een aantal vzw‟s in verband kunnen worden gebracht met de 

verkoop van cannabis. Zo zijn er in de stad Antwerpen aanwijzingen dat er in een aantal 

Turkse en Marokkaanse vzw‟s verbanden bestaan met cannabis- en cocaïnehandel. Daarnaast 

zijn deze vzw‟s soms ook louter ontmoetingsplaatsen voor de koper en verkoper, los van een 

handel binnen de vzw zelf. Belangrijk is echter dat niet elke Turkse of Marokkaanse vzw 

verstrengelt is met de drugshandel, maar dat we hier slechts spreken van een minderheid. Deze 

kanttekening is van belang om elke misinterpretatie van de feiten te voorkomen.  

 

De opkomst van de shishabars, cafés of vzw‟s waar er met een waterpijp fruittabak kan 

worden gerookt, zijn in dit opzicht relevant om te bestuderen (Decorte & Nachtergaele, 2012). 

Uit de resultaten van de Antwerpse Monitor Jongeren, Alcohol en andere drugs van 2011 komt 

een mogelijke link met cannabisverkoop naar boven. Tevens werd dit bevestigd door de 

Politionele actoren (Federale Politie Directie Drugs, persoonlijke communicatie, 26 februari 

2013). Waar de opkomst duidelijk is, is de link met de wietpas veel moeilijker te maken. Meer 

onderzoek is hiervoor vereist.  

 

Waar de link tussen het ingezetenencriterium en de shishabars moeilijk is te maken, is dit 

eenvoudiger voor de gestegen verkoop in cafés. Respondenten in de grensstreek ondervinden 

dat Nederlanders cafés overnemen die voordien omwille van de vaak slechte ligging financiële 

verliezen draaiden. Het is daarnaast ook zo dat binnen bestaande cafés af en toe onder de 

toonbank cannabis wordt verkocht. Tenslotte is er een trend om publiek toegankelijke 



 

73 

 

handelszaken te laten fungeren als opslagplaats voor loopjongens die in de omgeving de 

voorraad verkopen op straat.  

 

5) 06-dealers  

 

06-dealers zijn GSM-dealers die telefonisch bereikbaar zijn en de middelen, vaak in grotere 

hoeveelheden dan de straatdealers, aan huis bezorgen (Korf et al., 2013). Andere manieren 

zoals de verkoop in wagens of op openbare plaatsen zijn mogelijk. Deze dealers zijn actief 

binnen een semi-open markt, die minder zichtbaar is dan de open markt (Decorte & Janssens, 

2010; Korf et al., 2005; Vanhove et al., 2011). Bovendien is deze vorm van dealen een 

voorbeeld van het aanpassingsvermogen van de modus operandi binnen de drugsmarkt in 

reactie op de drukkingscapaciteit van de politionele acties (May & Hough, 2001). De 06-

daelers zijn vaak vaste dealers van Marokkaanse of Turkse afkomst en zouden het niet 

schuwen om te verkopen aan minderjarigen (Decorte & Jannssens, 2010). 

 

Respondenten vermoedden dat deze werkwijze sinds de invoering van de wietpas wel een 

stijging kent, maar konden dit moeilijk hard maken. Zo werd er vastgesteld dat er meer 

activiteiten zijn op parkings aan bepaalde verbindingswegen tussen België en Nederland. 

Vermoedens bestaan dat deze deals verlopen na hoogstwaarschijnlijk telefonische afspraken, 

maar hierover kan geen uitsluitsel worden gegeven (Respondent 21, interview 12 april 2013). 

Daarenboven zorgen de repressieve acties van de politie er voor dat 06-dealers hun werkwijze 

aanpassen en bijgevolg moeilijk te vatten zijn. Een voorbeeld hiervan is de evolutie met de 

opkomst van de smartphones. Waar vroeger het sms- en telefoonverkeer een belangrijke 

informatiebron vormde, zien we dat er vandaag steeds meer gebruik wordt gemaakt van 

sociale media om internetberichten te versturen. De huidige politionele recherchetechnieken 

zijn ontoereikend om de mobiele internetcommunicatie op te sporen.  Dit vormt een knelpunt, 

waardoor een deel van de illegale handel uit beeld verdwijnt.  

 

6) Internetdealen 

 

Internet dealers zijn actief binnen de digitale communicatiemedia van het internet. Via 

chatrooms of e-mail kan cannabis worden besteld om nadien aan huis te worden bezorgd. 

Meestal gebeurt deze levering per post (Korf et al., 2013). De bestelling gebeurt veeleer vanuit 

internetcafés omwille van de anonimiteit van deze communicatie (May & Hough, 2004). Deze 

markt is onzichtbaar en moeilijk op te sporen door politionele diensten, waardoor ook hier 

nauwelijks uitspraken kunnen worden gedaan over de impact van het ingezetenencriterium. De 

meeste respondenten waagden zich bijgevolg niet aan een uitspraak omtrent de mogelijke 
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effecten. De respondenten gaven daartegenover in grote aantallen wel aan dat het internet op 

diverse manieren een uiterst belangrijke rol speelt binnen de retailhandel. Zo zien zij het 

internet als een digitale ruimte die het mogelijk maakt om eenvoudig contacten te leggen, 

afspraken te maken en knowhow uit te wisselen. Dit is de laatste jaren nog versterkt door de 

opkomst van sociale media en wietforums. Toch zijn velen onder hen ook overtuigd dat de rol 

van het internet niet mag worden overschat. De echte detailhandel tussen vrager en aanbieder 

verloopt volgens velen nog vaak fysiek.  

 

7) Drugspanden 

 

Binnen drugspanden gaan retailverkopers hun waren doorverkopen aan gebruikers die vaak 

via drugsrunners tot aan het pand zijn gebracht (Vanhove et al., 2011). Gezien er gewerkt 

wordt met politionele cijfers is de definitie van politie en parket van belang. Zij interpreteren 

het fenomeen van de dealpanden als „een afzetmarkt georganiseerd in huizen en andere 

gebouwen waar (voornamelijk) Noord-Franse drugstoeristen (voornamelijk) harddrugs kopen 

van dealers van (voornamelijk) Marokkaanse origine‟ (De Ruyver et al., 2007, p. 18). De 

centrale directie Drugs van de Belgische Federale Politie spreekt in deze context van 

marketdeals. Deze interpretatie ligt in het verlengde van een eerder onderzoek naar 

drugstoeristen en kooplieden. Van der Torre spreekt over dealpanden als verkooppunten van 

harddrugs, voornamelijk met Marokkaanse dealers en Franse drugstoeristen (Van der Torre, 

1996). De auteurs May & Hough hebben het over „Crack/Dealing House Markets‟ als 

distributievorm (2004). Deze benaming is een gevolg van het feit dat historisch gezien de 

drugs- of dealpanden zich richtten op de distributie van crack. Doorheen de tijd is dit echter 

veranderd en is binnen deze panden een brede waaier van illegale drugs te vinden, waaronder 

ook cannabis. We spreken daarom beter van „dealing houses market‟. 

 

De definitiebepaling maakt duidelijk dat dit fenomeen zich voornamelijk situeert binnen het 

kader van het drugstoerisme. De eerste dealpanden werden dan ook ontdekt in Nederland en 

verplaatsten zich door aanhoudende druk in Rotterdam richting België (De Ruyver et al., 

2007b). De drugstoeristen worden vanaf de autosnelwegen naar de drugpanden geleid via 

drugsrunners (voor meer uitleg zie puntje 8 drugsrunners). Het mag dan ook niet verbazen dat 

het fenomeen voorkomt in verschillende steden zoals Antwerpen, Brussel, Charleroi, Luik, 

Aarlen, Bergen, Gent, Kortrijk en Oostende. Dit gezien deze steden in verbinding staan met 

Frankrijk en Nederland (Federale Politie Centrale Dienst Drugs, 2013).  
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Gezien de daling van het drugstoerisme in de grensstreek met Nederland zou men verwachten 

dat ook het aantal opgespoorde dealpanden in de Euregio zou dalen. Dit is echter niet het geval 

zoals te zien is in tabel 4. We zien in tegenstelling zelfs een stijging van ongeveer 42%. In de 

overige grensstreken buiten de Euregio daalt het aantal opgespoorde dealpanden wel met 29%.  

 

Tabel 4. Procentuele verandering marketdeal. 
 

 
Marketdeals 

2011 
mei t.e.m. september 

2012 
mei t.e.m. september 

Procentuele 
verandering 

Marketdeal Euregio 12 17 41,67% 

Marketdeal grensstreek 45 32 -28,89% 

Marketdeal totaal 57 49 -14,04% 

 

 

De daling in de overige grensstreken stemt overeen met wat de respondenten hadden te 

vertellen. Zij beschouwden de dealpanden als een slinkend probleem. In bepaalde steden 

waren deze zelfs in 2012 zelfs bijna helemaal verdwenen. Een kanttekening was echter wel dat 

zij veeleer spraken over verschuivingen door repressieve acties, dan het geheel verdwijnen van 

de panden. Waar sommigen spraken over verschuivingen binnen België naar het zuiden, zagen 

anderen meer verschuivingen richting Frankrijk plaatsgrijpen.  

  

In tegenstelling tot de dalende trend in de grensstreken, is er ten aanzien van de stijgende trend 

binnen de Euregio geen overeenstemming te vinden tussen de interviews en de cijfers. 

Respondenten spraken meer van een stabilisatie in het aantal dealpanden, wat niet 

correspondeert met de politionele cijfers. Wat hiervoor de verklaring is, is niet geheel 

duidelijk. Wat we enkel kunnen vaststellen, is dat de stijging van 42% correspondeert met een 

absolute stijging van vijf panden. Deze vijf panden kunnen zich in verschillende zones hebben 

bevonden, waardoor het gevoelsmatig minder werd ervaren. Daarnaast is het ook mogelijk dat 

de stijging louter te wijten is aan een toegenomen inzet van de politie in deze regio.  

 

8) Drugsrunners 

 
Drugsrunners houden zich voornamelijk bezig met het verwerven van drugsklanten en wijzen 

hen de weg naar dealers. Zij brengen de koper bij de verkoopplaatsen van de dealer (Korf et 

al., 2013). Drugsrunners vormen bijgevolg de schakel tussen de vraag- en de aanbodzijde van 

voornamelijk harddrugs (Federale Politie Centrale Dienst Drugs, 2013).  
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Sommige runners hebben vaste ontmoetingsplaatsen waar ze drugsklanten ontmoeten. 

Anderen zijn veeleer mobiel en rijden rond langs gekende drugsroutes, zoals bijvoorbeeld de 

Hazeldonkroute (May & Hough, 2001; van der Torre, 1996). In bepaalde gevallen verkopen 

drugsrunners zelf drugs, maar zij werken hierbij voornamelijk op commissie wat het verschil 

maakt met straatdealers (May & Hough, 2001).  

 

Hoewel zij actief kunnen zijn binnen de lokale drugstrafiek, zijn zij voornamelijk van belang 

binnen de context van het drugstoerisme, waar zij voor de nodige overlast zorgen. Wanneer 

drugsrunners zich situeren binnen een lokale drugsscène, dan maken deze onderdeel uit van 

een gesloten circuit. Een gesloten markt wordt gekenmerkt door de beperkte toegang voor 

gekende en vertrouwde kopers. Een ongekende koper zal niet zomaar toegang krijgen tot de 

markt, maar zal door een reeds gekende koper moeten worden geïntroduceerd. Omwille van 

het gesloten karakter zullen de runners in dit domein zelden voor overlast zorgen. Uiteraard 

belet niets hen om in sommige gevallen te verkopen aan minderjarigen (May & Hough, 2001; 

Vanhove et al., 2011). Dit is een heel ander verhaal wanneer we te maken krijgen met runners 

in de context van het drugstoerisme. Dit zijn vaak jonge mannelijke daders van  Noord-

Afrikaanse afkomst die actief zijn in de grensstreken en meer in het bijzonder de 

verbindingswegen tussen Nederland en België (Federale Politie Centrale Dienst Drugs, 2013).  

 

In tegenstelling tot het voorgaande is deze markt niet gekenmerkt door een gesloten karakter. 

Deze runners onderscheppen klanten op een zeer agressieve manier aan de hand van hun 

nummerplaat op autosnelwegen. Zo vertonen zij een bijzondere interesse voor Franse, Duitse 

of Luxemburgse nummerplaten, gezien deze toebehoren aan potentiële drugstoeristen. Waar 

de runners verbonden aan de lokale drugsmarkt vaak geen overlast veroorzaken, is dit niet het 

geval bij deze actief binnen de grensstreken. Zij stellen allerhande criminele daden zoals 

diefstal, opzettelijke slagen en verwondingen, het aanzetten tot druggebruik en agressief 

rijgedrag (Federale Politie Centrale Dienst Drugs, 2013). In vele gevallen zijn deze verbonden 

aan dealpanden zoals hierboven beschreven. We zien duidelijke concentraties rond 

Antwerpen, Luik, Voeren, Visé, Lanaken en Oostende (Federale Politie Centrale Dienst 

Drugs, 2013).  

 

Aan de hand van de politionele cijfers, weergegeven in tabel 5, zien we een daling van het 

aantal gevatte drugsrunners in de Euregio en een stijging in de overige grensstreken. 

Opmerkelijk, gezien deze vaststellingen net het tegenovergestelde zijn dan deze met 

betrekking tot dealpanden.  
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Tabel 5. Procentuele verandering drugsrunner. 

 

 
Drugsrunners 

2011 
mei t.e.m. september 

2012 
mei t.e.m. september 

Procentuele 
verandering 

Drugsrunners Euregio 11 7 -36,36% 

Drugsrunners grensstreek 10 21 110,00% 

Drugsrunners totaal 21 28 33,33% 

 

De dalende trend in de Euregio werd door de respondenten bevestigd. Zij wijten deze daling 

voornamelijk aan toegenomen politionele druk. Zowel in de regio Luik als in de regio 

Limburg zag men de activiteiten van drugsrunners eerder al verschuiven door het krachtdadig 

optreden van de politie. Het lijkt erop dat deze tendens verder wordt gestimuleerd door het 

ingezetenencriterium. De drugsrunners zouden hun activiteiten verder verleggen naar de 

overige grensstreken en het zuiden van België. In de Belgische provincie Luxemburg en langs 

de E411 zijn er meer en meer signalen betreffende drugsrunners. Vroeger waren de runners al 

actief in deze regio‟s, maar de panden werden daar niet aangetroffen. Vandaag is dit anders. 

Nu zijn er soms locaties in de Limburgse steden zelf ofwel trekken de runner onmiddellijk 

door naar Frankrijk nadat ze zich hebben bevoorraad in Nederland. Dit sluit ook aan bij wat de 

politie van Nederlands Luxemburg zegt. Zij stellen vast dat het aantal contacten op de 

omliggende parkeerplaatsen aan de autosnelweg stijgen tussen runners en Nederlanders die 

instaan voor de bevoorrading. De drugsrunners zijn daarenboven ook recent zeer bedrijvig 

langs de kuststreek en in de provincie Henegouwen. Daar zijn ze actief met hard- en softdrugs. 

In de streek van Limburg zijn ze enkel met harddrugs bezig en bijgevolg meer gericht op het 

narcotoerisme.  

 

Om daadwerkelijk te besluiten dat de Noord-Franse toerist vandaag een grotere afzetmarkt 

treft in België zelf zou te kort door de bocht zijn. Nog te weinig is geweten over de 

verplaatsings- en verschuivingseffecten. Daarentegen kunnen we wel stellen dat er 

alarmerende signalen zijn voor een stijgende activiteit binnen specifieke Belgische gebieden. 

Een politionele alertheid is hiervoor aangewezen.  

 

Ten slotte heeft het ingezetenencriterium een paradoxaal effect teweeggebracht. De daling van 

het drugstoerisme van cannabis voor eigen gebruik in de Euregio, maakt het werk voor de 

drugsrunners eenvoudiger: “De gebruikers die zij nu trachten te overtuigen die kopen meestal. 

Vroeger hadden zij een groter risico om op een kleinere gebruiker te vallen, die kwamen voor eigen 

gebruik. Vaak vonden zij 100 gram of een kilo teveel... . Wij zien die kleinschalige drugstoeristen 

minder, dus zij zien die ook minder... . Als ze nu een Franse auto zien rijden met twee jongere gasten 

dan hebben zij waarschijnlijk een potentiële klant. Vroeger moesten zij vaak meerdere auto's aan de 
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kant rijden voordat zij ergens een klant hadden kunnen overtuigen van mee te rijden” (Respondent 14, 

interview 9 april 2013). 

 

9) Cannabis social clubs 

 
Cannabis social clubs zijn verenigingen zonder winstoogmerk bestaande uit volwassen leden 

de samen in hun teelt voorzien. De concrete invulling is afhankelijk van de wettelijke 

omstandigheden van het land waarin de club is gevestigd (Trekt uw plant, 2013). België kent 

sinds 2006 een cannabis social club die legaal kan functioneren gezien de Belgische 

Ministeriele Richtlijn van 2005 stelt dat het bezit van één plant per persoon niet langer 

vervolgd wordt (zie voor meer uitleg titel 3. Effecten op de drugsproductie p 51). Leden 

kunnen bijgevolg op een legale wijze cannabis verkrijgen via dit model van productie. 

Opvallend is dat sinds de invoering van de wietpas het ledental van de bestaande club 

spectaculair is gestegen. Waar de club voor mei 2012 een 40tal leden kende, is dit quasi 

onmiddellijk na de invoering van de wietpas gestegen tot 200 leden (Respondent 15, interview 

20 februari 2013). Tevens is in mei 2013 een tweede social club in België ontstaan. 

Gebruikers lijken met andere woorden op zoek naar legale manieren om ook hier in België aan 

cannabis te geraken.  

 

Wanneer we de verschillende veranderingen in de distributiemechanismen met elkaar vergelijken dan 

kan men concluderen dat de stijging in verkoop zich voornamelijk situeert bij het huis- en straatdealen. 

Een significant verschil is tenslotte dat afnemers van cannabis aan de lokale dealers kunnen betalen 

met andere middelen dan geld. Hierbij wordt gedacht aan materiële middelen. Dit was vroeger in de 

coffeeshops niet mogelijk. Het gaat hier echter wel om vaste gebruikers en vaak niet beperkt tot 

cannabis.   

 

4.2.4. Stijgende handel versus minimale belasting openbare orde  

 

Desondanks de verkoop binnen steden en gemeenten in België een boost kent, is hiervan lokaal weinig 

te merken. De illegale handel strekt zich uit, zonder de openbare orde dermate te storen. Politionele 

actoren worden niet overladen door een onoverzienbare drugsproblematiek, waardoor de impact van 

de wietpas gering lijkt te zijn. Ook wanneer er gevraagd werd naar (drugs)overlast, waren de meeste 

respondenten neutraal.  
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De paradoxale situatie van stijgende handel versus minimale belasting is vanuit een aantal factoren te 

verklaren:  

 

1) De gehele distributie verloopt, in tegenstelling tot vroeger, verdeeld en wijdverspreid, 

waardoor de concentraties van toerisme en overlast op één plaats zijn verdwenen. De tijden 

van het klassieke drugstoerisme lijken voorbij. Dit lijkt in eerste instantie een goede zaak, 

maar de keerzijde van de medaille is dat er nood is aan een nieuwe beeldvorming. Anno 2013 

weten we niet langer meer met zekerheid welke kanalen de illegale dealers gebruiken. Dit 

fenomeen is niet enkel voor België van toepassing maar ook in Nederland heeft men sinds de 

invoering van de wietpas te maken met dezelfde trend. Van de Torre et al. verwoorden dit 

bijzonder goed voor Nederlandse zijde: „de illegale markt heeft terrein gewonnen, maar belast 

de openbare orde in beperkte mate‟ (van de Torre et al., 2012, p. 11).   

2) De softdrugshandel wordt de laatste jaren gekenmerkt door een toegenomen professionalisme. 

Dealers gaan zich steeds beter organiseren, gebaseerd op ervaringen (van der Torre et al., 

2013). Eveneens wordt de handel getypeerd door een adaptatievermogen en een dynamisch 

karakter (May & Hough, 2001). Dit zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat handelaars in 

softdrugs amper kunnen worden opgemerkt door politionele actoren. Zij worden zich 

bovendien steeds meer bewust welke handelingen als overlast worden ervaren bij de 

omwoners (De Ruyver et al., 2007b). Scherpzinnig vermits vele zaken worden aangebracht 

door nauwlettende bewoners.  

3) Sommige verschuivingen en veranderingen zijn niet onmiddellijk waarneembaar, maar vergen 

enkele jaren voordat deze duidelijk worden. 

4) Ten slotte is (drugs)overlast een eerder subjectief gegeven. De ervaring van een fenomeen als 

overlast is afhankelijk van diverse factoren, waardoor de persoonlijke beleving een niet te 

onderschatten rol speelt. (Decorte et al., 2004; De Wree & Van Malderen, 2008). 

 

5. De prijs- kwaliteiteffecten 

 

Desondanks prijsinschattingen zeer moeilijk te maken zijn, hebben we ons hieraan toch gewaagd. De 

prijsbeïnvloeding beperkt zich echter louter tot tendensen. Echte cijfermatige inschattingen zijn gezien 

het beperkte onderzoek niet mogelijk. Politionele actoren konden hieromtrent minder informatie 

leveren gezien de recente invoering. De onderstaande analyse is bijgevolg voornamelijk gebaseerd op 

informatie afkomstig van gebruikers en dealers. Zij konden omtrent de correlatie tussen de prijs van 

cannabis en het ingezetenencriterium interessante informatie leveren, gezien zij prijseffecten 

onmiddellijk waarnemen.  
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Over het algemeen stellen de respondenten dat de prijs sinds de invoering van de wietpas op de 

illegale markt licht is gestegen, afhankelijk van waar men de cannabis koopt. Daarnaast was men 

vroeger zeker van een vaste prijs in de coffeeshops, dit is vandaag niet langer het geval. Gebruikers 

dienen zich te richten op de lokale illegale markt, waarbij de prijs en eveneens de kwaliteit kunnen 

variëren. Dit is echter niet voor elke gebruiker het geval. Indien men reeds voor de invoering van de 

wietpas over een stabiel circuit beschikte, zoals bijvoorbeeld een vaste dealer, dan geeft men aan 

weinig prijsverschil te merken.  

 

Daartegenover staat dat de prijs in de „groothandel‟ is gedaald. Indien dealers of tussenhandelaren in 

Nederland grote hoeveelheden aanschaffen, dan is de prijs hiervoor lager dan voorheen. Eveneens als 

bij de detailhandel spelen ook hier kwaliteitsverschillen mee voor de prijsbepaling.  

 

Uit de bevindingen kan geconcludeerd worden dat het ingezetenencriterium eerder een goede zaak is 

voor de dealers. Zij betalen voor hun grote aankopen in Nederland minder dan voorheen en kunnen 

doorverkopen aan een hogere prijs. Voor de gebruiker is het eerder een negatief verhaal. Waar deze 

vroeger zeker was van de prijs-kwaliteitverhouding is dit vandaag niet langer het geval. Cannabis in de 

coffeeshops mag dan wel niet zo goedkoop geweest zijn, men was zeker van de kwaliteit. Na de 

invoering van de wietpas is zowel de prijs als de kwaliteit variabel, gezien men zich moet richten op 

de illegale markt. 

 

6. Conclusie 

 

Sinds 1 mei 2012 is het softdrugsbeleid in Nederland drastisch gewijzigd. Niet-ingezetenen zijn niet 

langer welkom voor de gedoogde verkoop in coffeeshops. De roep om een effectanalyse werd snel 

duidelijk. Inwoners en beleidsverantwoordelijken uit de Belgische grenszones vreesden namelijk voor 

grensoverschrijdende effecten. In dit hoofdstuk stond deze hamvraag centraal. Meer in het bijzonder 

werd er nagegaan of de Belgische detailhandelsmarkt van cannabis een verandering onderging ten 

gevolge van de Nederlandse beleidswijziging en indien ja, op welke wijze dit verliep. 

 

Al snel werd duidelijk dat de betreffende beleidswijzing van een niet te onderschatten aard was. 

Duizenden toeristen kochten jarenlang hun cannabis in de geliefde Nederlandse coffeeshops. Het mag 

dan ook niet verwonderen dat de belemmering van de toegang van deze kopers in de Zuidelijke regio‟s 

van Nederland heel wat teweeg heeft gebracht. De effecten beperken zich dan ook niet tot Nederland, 

maar strekken zich veel verder (Fijnaut, 2009). Logisch aangezien bijvoorbeeld België en Frankrijk 

instonden voor de toelevering van buitenlandse klanten. Waar het verhaal van het 
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ingezetenencriterium op nog diverse domeinen koffiedik kijken is, heeft het onderzoek reeds een 

aantal tendensen blootgelegd.  

 

Desondanks de beleidswijziging kan men vaststellen dat de vraag naar cannabis quasi stabiel blijft. 

Dat de gebruikers niet langer „legaal‟ cannabis kunnen aankopen, lijkt van weinig invloed te zijn op 

hun gebruikersbehoeften.
12

 Hulpverlenende actoren stellen in het verlengde hiervan dan ook geen 

drastische veranderingen vast in het softdrugsgebruik van hun cliënteel. De totale vraag blijft stabiel 

en dit kan verklaard worden vanuit de normalisering van het gebruik van cannabis (Korf, 2006). Er is 

sprake van een wijdverspreide aanvaarding van het wietgebruik en dit binnen diverse lagen van de 

bevolking (Decorte, 2008a).  

 

Waar de vraag stabiel blijft, zien we echter wel verschuivingen in de routes van de vragers. Het 

grensoverschrijdende drugstoerisme tussen België en Nederland kent sinds de beleidswijziging een 

drastische daling. De vastgestelde feiten van de in- en uitvoer van cannabis kenden meer in het 

bijzonder een achteruitgang van ongeveer 59%, wanneer de feiten met betrekking tot de maanden mei 

tot en met december 2012 werden vergeleken met de feiten vastgesteld in dezelfde maanden in 2011. 

Daartegenover zien we, indien de politie iemand aantreft met softdrugs, dat deze personen aanzienlijke 

hoeveelheden transporteren. De verschuiving van „drugstoeristen‟ naar „drugskoeriers‟ wijst dan ook 

mogelijks op een stijgende handel in België.  

 

Betreffende de drugsproductie is het opvallend dat zowel het zelf- als het sociaalkweken een boost 

kennen. Waar het zelfkweken louter voor eigen gebruik is, is het sociaal kweken bestemd voor de 

directe omgeving zoals een vriendenkring. Deze bevindingen worden ondersteund door het gegeven 

dat de growshops sinds de invoering van de wietpas aan populariteit winnen.  

 

Wanneer we dieper inzoomen op de grootschalige productie dan zijn een drietal trends op te merken, 

namelijk een stijging van het aantal cannabisplantages, een geografische verschuiving en een 

schaalverandering. Waar deze trends in wezen weinig te maken hebben met het ingezetenencriterium 

zijn deze toch het vernoemen waard. Door de forse verbintenissen van de grootschalige Belgische 

productie met Nederland is het niet ondenkbaar dat deze tendensen verder worden gestimuleerd door 

het ingezetenencriterium. De connecties tussen Nederland en België zijn verbazend inventief en 

bieden veel perspectieven voor de telers. Waar België blijkt te fungeren als de gedroomde boerderij, is 

Nederland de verdeelsleutel voor de afzet. Het ingezetenencriterium brengt hierin geen verandering. 

Verrassend aangezien de afzetmarkt in Nederland drastisch is gedaald, tegenover de afzetmarkt in 

België. Dit laatstgenoemde zou echter een stijging kennen door de gebruikers die zich op de Belgische 

                                                   
12   Opgelet: Het importeren van cannabis over de grens is altijd strafbaar geweest. Enkel de verkoop werd binnen Nederland gedoogd.  
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illegale cannabismarkt storten.  Tevens zien we een aantal nieuwe spelers op de teeltmarkt. Waar de 

opkomst van sommigen van deze nieuwe telers, waaronder telers van Vietnamese en Chinese afkomst, 

los staat van het ingezetenencriterium, zien we bij andere telers wel een link. Zo zouden Belgische 

opportunisten zich wagen aan de teelt en zijn er signalen van een uitgeweken Nederlands crimineel 

netwerk in één van de grenssteden.   

 

Ook ten aanzien van de handel brengt het ingezetenencriterium de nodige veranderingen teweeg. 

Desondanks er nog enkele drugstoeristen zijn die hun cannabis verkrijgen in Nederland, hebben de 

meeste Belgische gebruikers zich gericht op de lokale Belgische markten. Het is niet langer de vraag 

die zich verplaatst, maar het aanbod dat wordt gekenmerkt door een toegenomen mobiliteit. Het 

aanbod organiseert zich meer en meer rond de vraag met een stijging van het lokaal dealen tot gevolg. 

Deze stijging is voornamelijk te wijten aan een toegenomen social supply samen met een groei binnen 

het huis- en straatdealen. Paradoxaal brengt deze stijging in verkoop echter geen toegenomen belasting 

van de openbare orde met zich mee, waardoor de impact van het ingezetenencriterium bescheiden lijkt 

te zijn. Deze paradox kan verklaard worden vanuit een samenspel van factoren. De veranderingen die 

het ingezetenencriterium heeft teweeg gebracht zijn in eerste instantie niet innoverend. Er was reeds 

een gelegenheidsstructuur in België tot het verkrijgen van cannabis. Met de invoering van het 

ingezetenencriterium was het slechts nodig de bestaande alternatieven in België uit te breiden en dit in 

functie van de gestegen lokale vraag. Zo hadden de sluitingen van de coffeeshops in Bergen op Zoom 

en Roosendaal reeds impulsen gegeven aan onze Belgische markt. Daarenboven zijn de lokale 

markten professioneler en meer autonoom geworden onder de knowhow van Nederlandse netwerken 

en de gedrevenheid van Belgische opportunisten. Verder concentreerde de vraag en het aanbod zich 

vroeger binnen een bepaald gebied. Vandaag is dit niet langer het geval. De gehele distributie verloopt 

verdeeld en wijdverspreid, waardoor de concentraties van overlast grotendeels zijn verdwenen. De 

lokale markt organiseert zich op een fijnmazige, en op korte termijn, mogelijks onvoelbare manier. 

Waar we binnen de grensregio‟s eindelijk zijn verlost van het overlastgevende drugtoerisme, lijken we 

lokaal te kampen met een toegenomen illegale markt. Er zijn geen rozen zonder doornen. 
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DEEL III: CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
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Algemeen besluit 

 

 

Binnen deze masterproef stond het ingezetenencriterium en zijn effecten op de Belgische 

drugsproblematiek centraal. In het bijzonder werd getracht te achterhalen of er zich ontwikkelingen 

hadden voorgedaan in de Belgische illegale detailhandelsmarkt van cannabis door de invoering van dit 

ingezetenencriterium. Om bovenstaande doelstelling te realiseren, was het in eerste instantie 

noodzakelijk om het concept „ingezetenencriterium‟ te verkennen door middel van een literatuurstudie 

van beleidsdocumenten. Dit werd behandeld in deel I van deze masterproef waarin meer specifiek het 

beleidsmatig en theoretisch kader van de wietpas werd besproken. 

 

De beslissing tot de invoering van het ingezetenencriterium binnen het Nederlandse sofdrugsbeleid 

kwam niet onverwacht en vanuit historisch oogpunt zelfs gedeeltelijk te voorspellen. De Ruyver 

omschrijft het als volgt: „of het nu gaat om een legale of illegale economie, het is en het blijft een 

kwestie van inspelen op opportuniteiten‟ (2007a, p. 11).  Reeds in de jaren negentig hadden de 

Nederlandse beleidsverantwoordelijken in de zuidelijke regio‟s te kampen met de nadelige effecten 

van de coffeeshops, meer in het bijzonder het drugstoerisme en de overlast die door hun aanwezigheid 

werd veroorzaakt (Fijnaut, 1996). De overvloed aan drugstoeristen leidde namelijk tot een explosie 

van vraag naar cannabis, waardoor de nood aan een steeds omvangrijkere bevoorrading zich opdrong 

(Korf, 2002). Steeds meer coffeeshops openden hun deuren in de grensgebieden met België. 

Daarenboven vormde de ongeregelde achterdeur van de coffeeshops een lucratieve handel voor de 

criminele opportunisten. De commercialisering maakte met andere woorden ruimte voor de 

criminalisering (Fijnaut et al., 1996). De georganiseerde criminaliteit ontdekte de cannabisteelt en kon 

zegevieren in de luwte van het gedoogbeleid (van de Bunt, 2006). In dezelfde periode merkte men 

bovendien op dat de aanwezigheid van de drugstoeristen nog een ander neveneffect had. Ook voor 

dealers, actief binnen de harddrugsscène, bood deze geconcentreerde massa aan kopers opportuniteiten 

(Maalsté et al., 2010). Drugspanden en -runners, actief binnen het drugsmilieu van heroïne en cocaïne, 

manifesteerden zich met de nodige overlast tot gevolg (De Ruver et al., 2007b).  

 

Gezien de problematiek is het niet verwonderlijk dat Nederland te kampen had met een internationale 

druk om zijn beleid aan te passen. Reeds met de Schengen Uitvoeringsovereenkomst ontstonden er 

politieke debatten omtrent Nederland en zijn softdrugsbeleid, waarin Frankrijk het voortouw nam 

(Fijnaut & De Ruyver, 2008). Het waren deze kritieken, samen met de vermelde complicaties, die 

resulteerden in een druk op het Nederlandse softdrugsbeleid. De tot dan aangehouden 

ongestructureerde tolerantie verschoof langzaam maar zeker naar een rigider en strikter beleid 

(Bieleman et al., 2012).  
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In 1995 veranderde de toenmalige Nederlandse regering van koers (Bieleman et al., 2012; Surmont, 

2007). Desondanks het blijvend geloof in de successen van het gevoerde beleid, erkende de regering 

de ongunstige implicaties (Bieleman et al., 2012; Hessing, 1996). Het nieuwe beleid kreeg vorm in de 

Drugsnota „Het Nederlandse Drugbeleid, continuïteit en verandering‟. Het werd duidelijk dat de 

aanpak van de problematiek een urgente kwestie werd. In de jaren die hierop volgden, werden op 

diverse manieren inspanningen geleverd om de overlast, onder andere gestimuleerd door het 

drugstoerisme, in te dammen. Tevens stonden de georganiseerde criminaliteit en exportproblematiek 

op de politieke agenda. Een mix van repressieve strafrechtelijke handhaving met een bestuurlijk 

instrumentarium moest zorgen voor de nodige verlossing. Naast de wettelijke kaders zoals de wet 

Victoria, de wet Victor en het verscherpen van de AHOJ-G criteria, kwam de nadruk al gauw te liggen 

op lokaal maatwerk (Wouters et al., 2010). De burgemeester, als bestuurlijk orgaan, was de 

beleidsverantwoordelijke wanneer inzake lokale handhaving, met een gemeentelijk coffeeshopbeleid 

tot gevolg. Verschillende gemeentelijke initiatieven, zoals de sluitingen van de coffeeshops in Bergen 

op Zoom en Roosendaal, werden ondernomen. Dit allemaal met slechts één doel: de aanpak van het 

historisch probleem van grensoverschrijdend drugstoerisme, waarbij de coffeeshops een noodzakelijk 

kwaad leken.  

 

Het voorgaande maakt duidelijk dat de wietpas geen uit de lucht gegrepen beleidsinitiatief is. Het is 

het resultaat van een jarenlange strijd tegen een aantal neveneffecten die de gedoogde verkoop teweeg 

had gebracht. Neveneffecten die zich kennelijk niet lieten beteugelen door plaatselijke, 

schadebeperkende maatregelen (Surmont, 2007). Doorheen de politieke geschiedenis die het 

coffeeshopfenomeen wel gedeeltelijk heeft, ontstond er langzaam maar zeker een consensus rond één 

aspect van het verhaal: zo kon het niet langer blijven duren. Het was deze consensus die ervoor zorgde 

dat een drastische maatregel als de wietpas denkbaar werd. Waar de beleidsbrief Cannabis in 2004 de 

eerste aanzet gaf, kan de commissie van de Donk en de Hoofdlijnenbrief Drugsbeleid in 2009 worden 

beschouwd als de start van een nieuw tijdperk. Een nieuw tijdperk dat voornamelijk werd uitgewerkt 

onder de regie van het kabinet Rutte in 2012. Het was namelijk op 1 januari 2012 dat aan de bestaande 

AHOJG-citeria het besloten club- en ingezetenencriterium werden toegevoegd. Vanaf 1 mei 2012 

werden deze naar analogie gehandhaafd in de zuidelijke regio‟s van Nederland (Tweede Kamer, 

2011/2012, 24077, nr. 267). Niet-ingezetenen waren niet langer welkom voor de verkoop van cannabis 

in de betrokken Nederlandse coffeeshops. Tevens werden coffeeshophouders omgevormd tot besloten 

clubs, uitzonderlijk toegankelijk voor meerderjarige leden.  

 

Waar het I-criterium stand hield, werd het B-criterium afgeschaft onder de nodige politieke en 

publieke druk met het regeerakkoord „Bruggen slaan‟ op 29 oktober 2012. De interventielogica 

bestond namelijk uit de beëindiging van het open-deur-beleid om zodoende ook de overlast 

betreffende de softdrugshandel te beteugelen (van der Giessen & van Ooyen-Houben, 2013). In een 
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brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 19 november 2012 werd geconcludeerd dat deze 

interventielogica werd gerealiseerd zonder het betreffende B-criterium, waardoor dit criterium niet 

langer noodzakelijk was.  

 

Mag het ook duidelijk zijn dat naast de beteugeling van het drugstoerisme, men simultaan de 

achterdeur via deze maatregel wenste te treffen, met name de georganiseerde illegale hennepteelt (van 

der Giessen & van Ooyen-Houben, 2013). Daarenboven hoopte men, veeleer impliciet, dat de wietpas 

ook een soelaas zou bieden ten aanzien van de parallelle verkoop van harddrugs vanuit drugspanden. 

Het is afwachten tot de publicatie van het WODC-evaluatierapport of dit wel degelijk het geval is. Eén 

ding is duidelijk, een ingrijpende maatregel zoals het ingezetenencriterium heeft tijd nodig. Waar de 

landelijke handhaving oorspronkelijk werd voorzien voor januari 2013, zien we vandaag dat de 

minister spreekt over lokaal maatwerk. Dit houdt in dat de burgemeester, meer in het bijzonder de 

lokale driehoek, de aanpak kan invullen. Zij zullen lokaal gaan bepalen wanneer en hoe ze het 

softdrugsbeleid gaan toepassen. Binnen de lokale driehoek worden de prioriteiten gesteld van de 

dagdagelijkse handhaving door middel van een handhavingsarrangement (Tweede Kamer, 2012/2013, 

24077, nr. 293). Dit lokale maatwerk zorgt er voor dat er inzake het I-criterium verschillen kunnen 

ontstaan tussen de gemeenten. Zo kan de buitenlandse koper nog steeds terecht in coffeeshops van een 

aantal steden waaronder Maastricht en Nijmegen. Of dit een kwestie is van niet handhaven of nooit 

handhaven, dat zal de toekomst uitwijzen. Het is echter wel duidelijk dat de minister van Veiligheid en 

Justitie ijvert voor een lokale handhaving binnen zoveel mogelijk gemeenten (van der Torre et al., 

2013). Ook ten aanzien van het GBA-uittreksel zijn er reeds lokale verschillen. Enkele gemeenten, 

waaronder Tilburg, hebben deze verplichting losgelaten, waardoor coffeeshophouders niet langer 

worden gedwongen tot de aanvraag van dit document (van de Torre et al., 2013). In vele gemeenten 

heeft dit stelselmatig geleid tot een nieuwe stijging in de verkoop (van Ooyen-houben et al., 2013a).  

 

Met de beleidsveronderstellingen verduidelijkt, was het mogelijk om tot de kern van het verhaal te 

komen: de effecten van het ingezetenencriterium op de Belgische drugsproblematiek. Deze effecten 

werden behandeld in deel II van de masterproef: het empirisch onderzoek naar de effecten van het 

ingezetenencriterium. Het eerste hoofdstuk maakte het methodologische kader van het onderzoek 

duidelijk. Er werd geopteerd voor een triangulatie van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens vanuit 

de erkenning van de sterktes van beide methoden, gecombineerd met het gebrek aan bestaande 

literatuur en data. Meer in het bijzonder bestond het onderzoek uit twee grote delen. Het eerste deel 

omvatte een interviewronde bij sleutelfiguren actief binnen de drugsscène in de Belgische 

grensgemeenten met Nederland. In het totaal vonden er 34 interviews plaats met politieagenten, 

preventiemedewerkers, hulpverleners, dealers, gebruikers en een coffeeshophouder. Het tweede deel 

omvatte een analyse van politionele relevante cijfers afkomstig uit de ANG. Deze cijfers werden 
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verkregen met behulp van de Centrale Dienst Drugs van de Algemene Directie Gerechtelijke Politie. 

In laatste instantie vond er een observatie plaats tijdens een Etoile-Hazeldonkactie, waarbij het concept 

drugstoerisme een meer praktische dimensie kreeg. De triangulatie, samen met de inclusie van diverse 

actoren actief binnen verschillende sectoren, had tot doel een accuraat en genuanceerd beeld te 

schetsen van de veranderingen.  

 

Het tweede en laatste hoofdstuk bracht een overzicht van de ontwikkelingen binnen de retailmarkt van 

cannabis. In overeenstemming met de onderzoeksvragen, werden deze ontwikkelingen onderverdeeld 

in de vraag- en de aanbodzijde van de cannabismarkt. Er werd tevens bepaald in welke mate deze 

ontwikkelingen gerelateerd waren aan het ingezetenencriterium.  

 

De bevindingen ten aanzien van de vraagzijde maken duidelijk dat het ingezetenencriterium wel 

degelijk zijn impact heeft gehad. De duizenden drugstoeristen die dagelijks de grens van België met 

Nederland overstaken, zijn vandaag massaal verdwenen. Er is met andere woorden een drastische 

daling van het grensoverschrijdend drugstoerisme tussen Nederland en België. De klassieke routes, 

zoals de Hazeldonkroute, lijken aan belang te verliezen voor de kleinschalige koper. Analoog hiermee 

daalt het aantal feiten van in- en uitvoer van cannabis in de grensregio‟s.  

 

Alleen al uit deze vaststelling kan men besluiten dat de verschuivingen, die het ingezetenencriterium 

heeft veroorzaakt, niet mogen worden onderschat. Het is namelijk vanuit het sociaal proces van 

normalisering van cannabisgebruik weinig denkbaar dat al deze gebruikers gestopt zijn met blowen 

(Korf, 2006). Het cannabisgebruik is vandaag de dag ingeburgerd, bespreekbaar en wijdverspreid 

aanvaard binnen diverse lagen van de bevolking (Decorte & Boekhout van Solinge, 2006). 

Beleidsinitiatieven zoals het ingezetenencriterium hebben op de gebruikersbehoeften slechts een 

minimale impact, gezien dit sociaal proces van aanvaarding zich onafhankelijk van het verkozen 

beleid ontwikkelt. Waar sommige gebruikers bij aanvang misschien de kat uit de boom hebben 

gekeken, blijken ze vandaag opnieuw op zoek naar „wiet‟ binnen hun eigen regio. Waar andere, meer 

recreatieve gebruikers, vandaag mogelijks passen voor de illegale markt, wordt hun plaats ingenomen 

door nieuwe jonge gebruikers. De totale vraag blijft met andere woorden quasi stabiel. Eveneens 

wordt deze veronderstelling van stabilisatie in de vraag ondersteund door de cijfers met betrekking tot 

het bezit van cannabis. Ondanks de drastische veranderingen in de aankoopmogelijkheden, daalt het 

bezit van cannabis niet in gelijke proportie.  

 

Het voorgaande in acht genomen, kan een kritische lezer zich de volgende vraag stellen: indien deze 

gebruikers niet gestopt zijn maar eveneens niet langer worden gespot bij grenscontroles, waar zijn ze 

dan naartoe? De verschuiving van grensoverschrijdende drugstoeristen naar drugskoeriers maakt een 

deel van de puzzel duidelijk. Gezien de drugstoeristen niet langer op een significante schaal aanwezig 
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zijn in de grensregio‟s, daalt de kleinschalige import. Hiertegenover staat dat diegenen die wel nog 

worden aangetroffen bij de controles, de grens oversteken met aanzienlijke hoeveelheden. Rekening 

houdend met de omvang van de geïmporteerde hoeveelheden kan met enige voorzichtigheid 

geconcludeerd worden dat deze voornamelijk bestemd zijn voor de handelsmarkt in België.  

 

Dit brengt ons bij het volgende segment van de cannabismarkt: de aanbodzijde. In het kader van 

bovenstaande bevindingen met betrekking tot de vraag, zijn de resultaten van het onderzoek ten 

aanzien van de aanbodzijde een logisch verhaal. Zowel het dalend grensoverschrijdend drugstoerisme, 

als de stijging van de import van grote hoeveelheden cannabis wijzen in één richting: de distributie 

heeft zich gedeeltelijk verplaatst richting België. Niet verwonderlijk gezien België al langer beschikt 

over een gelegenheidsstructuur tot de aankoop van cannabis. Sluitingen van de coffeeshops in de 

gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal, hadden in 2009 al verschuivingen richting België 

teweeggebracht (Beke et al., 2012). Daarenboven ontwikkelde België reeds langer een verbeterd 

autonoom aanbod onder de stimulans van Belgische opportunisten en de drugssmokkel door 

Nederlandse softdrugscriminelen die hun werkgebied stelselmatig uitgebreid hebben naar het zuiden 

(van der Torre et al., 2013). De invoering van het ingezetenencriterium ontwikkelde bijgevolg geen 

nieuwe distributiewijzen, maar stimuleerde de reeds bestaande tendensen. Anno 2013 was het slechts 

noodzakelijk om verder te bouwen op bestaande structuren, netwerken en distributiemechanismen. 

Onze lokale Belgische markt was reeds gedeeltelijk voorbereid en ontwikkelde zich verder onder de 

stimulans van het ingezetenencriterium.  

 

Het is met andere woorden niet langer de vraag die wordt gekenmerkt door een uiterste mobiliteit, 

maar het aanbod dat zich rond de vraag begint te organiseren. Onder impuls van het 

ingezetenencriterium manifesteert de lokale cannabishandel zich op een fijnmazige en wijdverspreide 

manier, waar zowel Nederlandse als Belgische criminelen van profiteren. De stijging van het aanbod 

dient niet te verwonderen, gezien de lokale vraag in steden en gemeenten stijgt. Gebruikers in hun 

eigen streek gaan op zoek naar mogelijkheden en alternatieven om aan cannabis te geraken. Dit heeft 

tot gevolg dat er naast, de reeds bestaande dealers, nieuwe dealers op de markt ontstaan. Meer in het 

bijzonder spreken de respondenten over de opkomst van vreemde dealers, opportunistische jongeren, 

oude gebruikers, grootschalige kopers en sociale dealers. Deze categorieën van dealers opereren 

binnen diverse distributiemechanismen, gekenmerkt door een gesloten of open karakter. Waar we in 

elk mechanisme wel een tendens merken, kent het sociaal dealen, het house- en het straatdealen de 

meest sprekende stijging sinds de invoering van de wietpas. In overeenstemming met voorgaande 

opmerking, zijn deze vormen van dealen geen nieuw gegeven. Zo werd eerder aangetoond dat het 

sociaal dealen voorheen een belangrijke distributievorm was (Decorte et al., 2003).  
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De Belgische markt lijkt ook de Franse drugstoerist voor zich gewonnen te hebben. Vanuit het 

onderzoek komt naar voor dat de respondenten vermoeden dat de Noord-Franse vraag zich gedeeltelijk 

in België bevoorraadt. Voor de invoering van het ingezetenencriterium was dit ook al het geval, maar 

vandaag bestaat het vermoeden dat dit verder gestimuleerd wordt door de beleidswijziging. Naar 

analogie met deze veronderstelling zien we een stijging in de activiteiten van drugsrunners die zich 

vaak richten op deze Noord-Franse kopers. Daarenboven merkt men dat deze runners zich, in bepaalde 

stedelijke en meer zuidelijk gelegen gebieden, niet langer voornamelijk richten op harddrugs, maar 

evenzeer ook cannabis verhandelen. Zij zouden ook meer zelf verkopen dan uitsluitend in te staan 

voor de begeleiding van klanten. Belangrijk is echter ook dat er signalen ontstaan dat de Franse 

gebruikers zich vandaag ook in Frankrijk bevoorraden.  

 

Waar de runners voornamelijk een stijging kennen, zien we daarentegen dat drugspanden een eerder 

slinkend probleem vormen. Dit is opmerkelijk aangezien beide fenomenen historisch met elkaar 

verbonden waren. Wat de verklaring hiervoor is, is nog niet duidelijk. Het is echter wel het vernoemen 

waard dat de Euregio een uitzondering vormt op deze vaststellingen betreffende de drugsrunners en de 

dealpanden. Daar kunnen we vanuit de politionele cijfers een stijging zien in de panden, tegenover een 

daling in de activiteiten van de runners. Valt dit te verklaren door het feit dat de drugsrunners hun 

modus operandi aanpassen? Richten zij zich meer op verkoop, terwijl de panden enkel nog dienen 

voor de voorraad? Meer onderzoek is hiervoor aangewezen.  

 

Laat het ook duidelijk zijn dat de vroegere vraag zich niet uitsluitend bevond in België, maar ook nog 

deels binnen de Nederlandse softdrugsmarkt. Respondenten benadrukten dat zowel de coffeeshops als 

de legale verkoop  in Nederland nog altijd genoeg mogelijkheden bieden om cannabis te verkrijgen. 

Een deel van de Belgische en Franse gebruikers wensen, ondanks de extra risico‟s, nog steeds de 

nodige inspanningen te leveren om de verder gelegen coffeeshops te bezoeken in steden waar het I-

criterium niet gehandhaafd wordt. Daarnaast gaven geïnterviewde gebruikers aan dat zij ook aan 

cannabis geraakten via hun vertrouwde coffeeshop. Met de veranderingen in de regelgeving kon dit 

echter niet langer via de voordeur, maar werd dit allemaal geregeld via de telefoon en de achterdeur. 

Eveneens werd er verteld dat er voor de invoering van de wietpas reeds rond de coffeeshops 

telefoonnummers werden uitgewisseld voor de verkoop van cannabis. Ten slotte kunnen Nederlandse 

vrienden de legaal aangekochte cannabis doorverkopen aan niet-ingezetenen. 

 

Ten aanzien van de illegale verkoop in Nederland bleken drugsrunners en drugspanden een belangrijk 

distributiemechanisme. Drugsrunners die voorheen enkel harddrugs verkochten, doen nu ook aan 

handel in cannabis (Korf et al., 2013; van der Torre et al., 2012). Deze vaststelling is vergelijkbaar met 

de hierboven aangehaalde verschuiving binnen de Belgische markt. Daarenboven duidt het 
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tussenevaluatierapport van WODC op een stijging binnen deze illegale verkoop in Nederland, wat ook 

in overeenstemming is met onze bevindingen (Korf et al., 2013). 

 

Een stijgende lokale vraag, samen met een stijgend aanbod vereist bijgevolg ook een toegenomen 

bevoorrading. Uit de interviews bleek dat binnen de drugsproductie een aantal veranderingen zijn vast 

te  stellen. Naast het toegenomen sociaal- en  zelfkweken, stellen respondenten ook een stijging in de 

eerder commerciële productie vast. In weerwil van wat men zou vermoeden, is deze laatste 

ontwikkeling niet volledig te verklaren vanuit het ingezetenencriterium. De laatstgenoemde stijging 

wijst eerder op de aanwezigheid van een gigantische en lucratieve markt, gedreven door de 

Nederlandse knowhow. Er is sprake van een aanhoudende vraag, waardoor het aanbod zich 

hardnekkig uitbreidt. Deze vaststelling wordt bovendien ondersteund door de waarneming dat de 

opbrengsten van deze plantages vaak niet rechtstreeks in België verhandeld worden. De opbrengsten 

verdwijnen meestal richting Nederland, waar deze verder internationaal verdeeld worden. België krijgt 

ook een deel van de taart. In overeenstemming met deze hypothese stelden de respondenten een 

toegenomen import vanuit Nederland vast. Tussenhandelaars uit Nederland zouden de dealers, actief 

in België, voorzien van hun voorraad (van der Torre et al., 2013). Tevens zien we een aantal nieuwe 

spelers op de teeltmarkt. Waar de opkomst van sommige van deze telers, waaronder telers van 

Vietnamese en Chinese afkomst, los staat van het ingezetenencriterium, zien we bij andere telers wel 

een link. Zo zouden Belgische opportunisten zich wagen aan de teelt en zijn er signalen van een 

uitgeweken Nederlands crimineel netwerk in één van de grenssteden.   

 

Wanneer we de bevinding van toegenomen handel vergelijken met de vastgestelde drugsoverlast, komt 

een merkwaardige resultaat naar voor. Paradoxaal brengt deze stijging in de lokale verkoop geen 

toegenomen belasting van de openbare orde met zich mee, waardoor de impact van het 

ingezetenencriterium bescheiden lijkt te zijn. Deze paradox kan verklaard worden vanuit een 

samenspel van factoren. In eerste instantie zorgen het toegenomen professionalisme en het 

adaptatievermogen binnen de cannabismarkt ervoor dat personen actief binnen de illegale 

cannabismarkt een lagere pakkans kennen (van der Torre et al., 2013). In tweede instantie hebben we 

kunnen vaststellen dat de distributie verloopt via fijnmazige lokale netwerken. De distributie gebeurt 

in tegenstelling tot vroeger niet langer geconcentreerd, maar eerder wijdverspreid en verdeeld over een 

groot geografisch gebied. Daarenboven mogen we ook niet vergeten dat verschuivingen vaak niet 

onmiddellijk waarneembaar zijn. De veranderingen worden vaak pas na enkele jaren echt voelbaar. 

Een blijvende alertheid en een preventief optreden is gezien deze vaststellingen noodzakelijk, zowel 

vanuit de politionele als hulpverlenende sector.  
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Ten slotte werden de prijs- en kwaliteitseffecten bekeken. Uit het onderzoek bleek dat het 

ingezetenencriterium eerder een goede zaak is voor de dealers. Gezien de gedaalde afzetmarkt in 

Nederland, kunnen zij hun voorraden aan voordeligere prijzen verkrijgen. Waar zij minder betalen 

voor hun bevoorrading in Nederland, kunnen zij de cannabis in goede omstandigheden doorverkopen 

aan een hogere prijs als voorheen. Voor de gebruikers is het eerder een negatief verhaal. De prijs-

kwaliteitverhouding is onzekerder dan voorheen, gezien de gebruikers zich vandaag moeten tevreden 

stellen met de illegale cannabisverkoop in België.  

 

Indien men zich de vraag stelt of het ingezetenencriterium nu een goede of slechte zaak is, dan lijkt 

deze vraag misschien eenvoudig, maar het antwoord is veel complexer. Gezien het gehele 

marktgebeuren meer verdoken, fijnmaziger en wijdverspreider verloopt dan voorheen, wordt de 

drugsoverlast als minder ervaren. De Belgische actoren geven ook aan weinig impact te hebben 

gemerkt, wat kan vertaald worden in beperkte overlast of problemen. Vanuit dit oogpunt kan men op 

korte termijn concluderen dat het ingezetenencriterium niet de negatieve gevolgen heeft veroorzaakt 

die men verwacht had. Toch mag men niet uit het oog verliezen dat het ingezetenencriterium wel 

degelijk een bepaald marktmechanisme op gang gebracht heeft. Logisch gezien de duizenden 

drugstoeristen zijn verdwenen in de grensstreken. Waar de routes voor de invoering en verkoop 

vroeger onbeheersbaar maar gekend waren, lijken deze vandaag verdoken en diffuus, maar wel 

controleerbaar. De komende jaren zullen bepalend zijn voor de verdere vorming van onze lokale 

Belgische cannabismarkt. Een goede monitoring en een preventief optreden zijn hierbij van essentieel 

belang. Al te vaak maakt men de fout op te treden wanneer de effecten onhoudbaar geworden zijn.  

 

Ter besluit werd doorheen deze masterproef vaak een kritische analyse gehanteerd tegenover het 

Nederlandse softdrugsbeleid.  Men mag echter niet vergeten dat ook het Belgisch softdrugsbeleid de 

nodige hiaten kent. Een getolereerd bezit, zonder een gedoogde verkoop roept eveneens de nodige 

vragen op (Decorte, 2008a). Zoals vermeld, is de illegale economie voornamelijk een kwestie van het 

inspelen op opportuniteiten. Ook het Belgische beleid creëert deze opportuniteiten. Tevens blijkt uit 

het onderzoek dat er bij de gebruikers heel wat onzekerheid en misverstanden bestaan over het 

Belgisch drugsbeleid. Een debat over het legaliseren of niet-legaliseren zou ons binnen deze 

masterproef te ver leiden. Dit weerhoudt ons echter niet om de noodzaak tot een kritische kijk op het 

huidige beleid te benadrukken.  
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Verdere aanbevelingen  

 

Zoals door diverse auteurs benadrukt, is er nood aan een accurate en stelselmatige beeldvorming van 

de drugsmarkt binnen België. Al tijdens het opzetten van het onderzoek werd duidelijk dat de 

Belgische epidemiologische gegevens betreffende drugs en drugsgerelateerde criminaliteit bijzonder 

schaars zijn (De Ruyver et al., 2008). Een meer accurate beeldvorming zou voor gelijkaardig 

onderzoek in de toekomst een grote hulp zijn. Daarnaast zou een permanente monitoring nieuwe 

tendensen binnen de drugsscène tijdig blootleggen en zo een lokaal en nationaal drugsbeleid 

ondersteunen. Dit is geen onbelangrijke eigenschap gezien de gehele distributie, in tegenstelling tot 

vroeger, verdeeld en wijdverspreid verloopt. De tijden van het klassieke drugstoerisme lijken voorbij. 

Dit lijkt in eerste instantie een goede zaak, maar de keerzijde van de medaille is dat er nood ontstaat 

aan nieuwe beeldvorming. Anno 2013 weten we niet langer met zekerheid welke kanalen de illegale 

dealers gebruiken. Vandaag zijn duizenden gebruikers uit het beeld verdwenen.  

 

Verder is een blijvende alertheid en een aanhoudende controle vanuit de politionele sector 

noodzakelijk. Sinds de invoering van de wietpas is de politionele inzet inzake het grensoverschrijdend 

drugstoerisme en –handel geïntensifieerd zowel langs Belgische als Nederlandse zijde (Federale 

Politie Directie Drugs, 2012). Desondanks de daling van het drugstoerisme, blijft de 

grensoverschrijdende samenwerking en inzet essentieel. Zoals aangetoond in het onderzoek, worden 

de grenzen vandaag om andere redenen belangrijk. Zo stellen we vast dat de bevoorrading van de 

lokale dealers deels via Nederland verloopt. Evenzeer dienen dieper gelegen politionele zones vandaag 

een fenomeen gerichte aanpak te realiseren. Dit gezien de vaststelling dat het aanbod zich organiseert 

rond de vraag in de vorm van een lokale drugsmarkt. In het verlengde van deze bemerking is de 

wijkwerking binnen de politie een basisfunctionaliteit die het vermelden waard is. In vele 

omstandigheden is het zo dat de wijkagent de eerste is om overlast-, criminaliteits- of 

samenlevingsproblemen op te merken. Dit maakt van de wijkagent een zeer belangrijke speler wegens 

diverse redenen. Zo kan de wijkagent een essentiële bijdrage leveren ten aanzien van de 

jongerenwerking, maar kan hij evenzeer een rol spelen bij het opsporen van plantages.   

 

Het allerbelangrijkste is echter dat Nederland voet bij stuk dient te houden, in weerwil van mogelijke 

druk vanuit politieke of ideologische hoek. Indien men in Nederland zou opteren om het 

ingezetenencriterium niet langer te handhaven, dan is het bijna zeker dat het drugstoerisme en de 

daarbij horende overlast zich opnieuw zal verplaatsen.  
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Naast bovenstaande algemene aanbevelingen, zijn er twee aanbevelingen het vernoemen waard voor 

verder onderzoek. Allereerst is het aangewezen dat er verder nationaal onderzoek verricht wordt naar 

de effecten van het ingezetenencriterium. Het beschreven onderzoek licht slechts een tipje van de 

sluier op en kent een aantal beperkingen. Ten eerste beperkt dit onderzoek zich geografisch tot de 

grensgebieden met Nederland, wat maakt dat het zuiden van België buiten beschouwing bleef. Gezien 

de nabijheid van Frankrijk en de Noord-Franse vraag, is het niet ondenkbaar dat ook daar een impact 

is vast te stellen. Eveneens is het onderzoek beperkt wat het aantal betrokken respondenten betreft, 

zeker inzake dealers en gebruikers. Nochtans zijn het net deze actoren die evoluties het snelst kunnen 

waarnemen. Een meer uitgebreide studie is vanuit het onderzoeksobject aangewezen. Internationale 

debatten met Nederlandse sleutelactoren zijn hierbinnen een must.  

 

Tevens is meer onderzoek vereist naar de effecten van het ingezetenencriterium op het drugsgebruik in 

het verkeer. Gezien de dalende import van kleinschalige hoeveelheden cannabis, maar de stijgende 

illegale cannabismarkt in Nederland, is het niet ondenkbaar dat gebruikers nu meer dan voorheen in 

Nederland de cannabis consumeren en zich zo verplaatsen. Meer onderzoek zou hierover uitsluitsel 

moeten bieden.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Respondentenlijst 

In deze masterproef werden interviews afgenomen met politionele actoren eveneens als met 

hulpverlenende actoren en actoren actief binnen de drugspreventie. Voor de gehanteerde 

selectiecriteria wordt u verwezen naar het methodologische hoofdstuk in deze masterproef.  

 

RESPONDENTEN PER SECTOR 

SECTOR  AANTAL RESPONDENTEN 

Lokale politie 12 

Federale politie 4 

Straathoekwerk  4 

Dealers 5 

Gebruikers 5 

Cannabis Social club 1 

Nederlandse  deskundigen 2 

Coffeeshophouder 1 

 

 

TOELICHTINGEN VIA MAIL 

SECTOR AANTAL RESPONDENTEN 

Straathoekwerk 5 

Preventiemedewerker  3 

 

 

OBSERVATIE 

SECTOR  AANTAL RESPONDENTEN 

Etiolle actie arrondissement Antwerpen 8 

 

 

VERGADERINGEN 

VERGADERINGEN NEDERLAND - BELGIE AANTAL AANWEZIGE PERSONEN 

Lokale politie - Nederlandse onderzoeker 9 

Federale  politie – Nederlandse actoren 9 



 

X 

 

Bijlage 2: Topiclist 

 

Topiclijst onderzoek impact ingezetenencriterium 
 

De probleemstelling 

“Wat zijn de belangrijkste evoluties in de Belgische illegale detailhandelsmarkt van cannabis 

tengevolge van de invoering van het ingezetenencriterium?” 

 
 

De doelstelling 

Het uiteindelijke doel omvat een overzicht van de ontwikkelingen in de illegale detailhandelmarkt van 

cannabis door de invoering van het ingezetenencriterium binnen de Nederlandse drugswetgeving. Dit 

doel wordt bereikt door middel van een effectstudie gebaseerd op kwalitatieve en kwantitatieve 

gegevens betreffende de aanbod- en vraagzijde. 

 
 

Personalia respondent 

 Naam 

 Datum en uur interview 

 Plaats interview 

 Huidige functie 

 

 

  



 

XI 

 

De aanbodzijde 

 

1) PRODUCTIE 

 

Situatieschets van de illegale productie van cannabis voor de invoering van de wietpas: 

 Algemene situatieschets:  

Hoe was de situatie met betrekking van de productie van cannabis binnen deze regio voor de introductie 

van de wietpas? 

 

 Productieplaats: 

Was er sprake van bepaalde gebieden waar voornamelijk geproduceerd werd (=geografische spreiding)? 

 

 Producenten: 

o Wat waren de persoonseigenschappen van de producenten? Welke identiteit hadden deze 

producenten voornamelijk?  

o Één persoon of een georganiseerde organisatie (= de eigenschappen van de producten)?  

 

 Grootschaligheid: 

Waren de plantages voornamelijk micro- of mesoplantages? 

 

Situatieschets van de illegale productie van cannabis na de invoering van de wietpas: 

 Algemene situatieschets:  

Zijn er veranderingen in de productie vast te stellen na de invoering van de wietpas? 

 

 Productieplaats: 

Zijn er verschuivingen of veranderingen vast te stellen met betrekking tot de plantages binnen uw regio 

(=verandering van geografische concentratie)? 

Is er sprake van een stijging van het aantal plantages in de grensstreek van Nederland? 

 

 Producenten: 

Zijn er verschuivingen of veranderingen vast te stellen met betrekking tot de persoonseigenschappen 

van de producten?  

o VB meer georganiseerd of juist meer éénpersoonsplantages 

o VB meer Nederlanders betrokken bij de productie 

 

 Grootschaligheid: 

o Zijn er verschuivingen of veranderingen vast te stellen met betrekking tot de grootschaligheid 

van de plantages? 

o Is er sprake van aan intensivering van de cannabisproductie (schaalvergroting)?  
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2) DISTRIBUTIE 

Situatieschets van de illegale distributie van cannabis voor de invoering van de wietpas: 

 Algemene situatieschets:  

Hoe was de situatie met betrekking tot de distributie van cannabis voor de invoering van de wietpas? 

 

 Distributiesystemen: 

Welke distributiesysteem was dominant voor de invoering van de wietpas? 

Waren er nog andere manier waarop cannabis werd verkocht?  

o Straatdealen 

o Drugspanden 

o Drugsrunners  

o Thuisdealers  

o Onder de toonbank verkoop  

o Social supply  

o 06-dealers  

o Internet dealers  

o Cannabis Social clubs 

 

Situatieschets van de illegale distributie van cannabis na de invoering van de wietpas: 

 Algemene situatieschets:  

Zijn er verschuivingen of veranderingen vast te stellen met betrekking tot de verkoop van cannabis na 

de invoering van de wietpas? 

 

 Distributiesystemen: 

Zijn er verschuivingen of veranderingen vast te stellen binnen distributiesysteem na de invoering van de 

wietpas? 

o Is er sprake van een toename, een daling of een stabilisatie van het vorige dominante 

distributiesysteem (= intensivering?) ? 

o Is er sprake van een geografische verschuiving of een verplaatsing (=pleegplaats)?  

o Is er sprake van een wijziging in tijdstip van verkoop?  

o Zijn er nieuwe vormen van distributie opgedoken? 

o Is er sprake van een wijziging van doelwitten (richten ze zich meer op jongeren of toeristen 

tegenover vroeger) ?  

o Zijn er veranderingen vast te stellen binnen de persoonskenmerken van de dealers of runners 

(zoals meer Nederlanders)?  

o Is er sprake van een grote vermenging van de illegale marken (waar vroeger enkel harddrugs 

werden verkocht door bepaalde dealers, nu ook cannabis)?  
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De vraagzijde 

 

Situatieschets van de vraag naar cannabis voor de invoering van de wietpas: 

 Bezit van cannabis 

 cannabis-related treatment demands 

 

Situatieschets van de vraag naar cannabis na de invoering van de wietpas: 

 Is er sprake van een verharding in de vraag? 

 Is er sprake van een daling, stabilisatie of stijging cannabis-related treatment demands binnen 

uw regio? 

 Nieuwe gebruikersgroepen? 

 Wijziging van gebruikspatronen van oude gebruikers? 

 

 

De neveneffecten 

 

Situatieschets van de neveneffecten van de cannabismarkt voor de invoering van de wietpas: 

 Situatieschets van de drugsoverlast (eventuele getroffen maatregelen) 

 Situatieschets drugstoerisme (eventuele getroffen maatregelen) 

 

Situatieschets van de neveneffecten van cannabismarkt na de invoering van de wietpas: 

 Veranderingen of verschuivingen binnen de drugsoverlast na de invoering van de wietpas 

o Geografische concentratie? 

o Persoonskenmerken? 

o Soort? 

 Drugstoerisme 

o Geografische concentratie? 

o Persoonskenmerken? 

o Soort? 

 

 

Prijsbeïnvloeding 

 

Ziet u een daling, stabilisatie of stijging in de prijs van cannabis na de invoering van het 

ingezetenencriterium?  
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Bijlage 3: Begeleidende brief 

 

Geachte,  
 

 

Sedert 1 mei 2012 is het Nederlandse beleid inzake “coffeeshops” gewijzigd. Het zal u echter niet verbazen dat 

de wietpas, intussen afgeslankt tot het ingezetenencriterium, zorgt voor de nodige vragen en dit in het bijzonder 

binnen de grenszones. Het leidt namelijk tot het vermoeden dat „wietpas‟ hoogstwaarschijnlijk een effect zal 

hebben in ons land.  

 

Het is vanuit voorgaande vermoedens dat onderstaand onderzoek in kader van mijn masterproef is ontwikkeld. 

Als masterstudente criminologische wetenschappen tracht ik een overzicht te verkrijgen van de ontwikkelingen 

in de illegale detailhandelmarkt van cannabis door de invoering van het ingezetenencriterium binnen de 

Nederlandse drugswetgeving. Ik zal dit doel trachten te bereiken door middel van een effectstudie gebaseerd op 

kwalitatieve en kwantitatieve gegevens betreffende de aanbod- en vraagzijde. Dit kan bijdragen tot een beter 

begrip van het ingezetenencriterium en zijn mogelijke (inter)nationale gewenste en ongewenste effecten.  

 

Deze doestelling is zonder een bevraging van sleutelactoren echter weinig haalbaar en dit om verschillende 

redenen: wetenschappelijke literatuur hieromtrent is, desondanks de hoge actualiteitswaarde, namelijk zeer 

schaars. Bovendien is de kennis die momenteel toch bestaat voornamelijk afkomstig van „grijze‟ of gekleurde 

literatuur (denk maar aan de media).  

 

Wetenschappelijk onderzoek binnen dit domein is bijgevolg vereist om naast de mediapopulaire beeldvorming 

hieromtrent een accuraat en genuanceerd beeld te schetsen. Het is om deze reden dat ik graag zou beroepen op u 

kennis of ervaringen. Deze kennis kan bestaan uit diverse zaken zoals bijvoorbeeld bijkomende informatie of 

cijfergegevens. Tevens is het van groot belang dat ik enkele gesprekken kan bekomen met sleutelactoren die 

beschikken over een vorm van praktijkkennis omtrent de impact van de wietpas (dit kan ook tweedelijns 

informatie zijn).   

 

Mijn concrete vraag luidt dan ook als volgt: Zijn er mensen in uw organisatie die bereid zouden zijn een gesprek 

te hebben met mij? Of kunt U mij eventueel doorverwijzen naar contactpersonen die een meerwaarde kunnen 

bieden aan mijn thesis?  

 

Bij onduidelijkheden of vragen kan u mij steeds contacteren op het nummer 0485/35.18.19 of via het emailadres 

Karen.Schollaert@UGent.be. 

 
 

 

Alvast bedankt voor uw tijd en moeite!  

 

Met vriendelijke groet 

 

Schollaert Karen 

Studente criminologische wetenschappen  

Universiteit Gent 
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Bijlage 4: Informed consent 

 

INFORMED CONSENT 
 

Studie omtrent de impact van het ingezetenencriterium op de Belgische drugsproblematiek 
 

 

U bent gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek naar de impact tracht te meten van het 

ingezetenencriterium op de Belgische drugsproblematiek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Schollaert 

Karen, Masterstudente Criminologische wetenschappen aan de Universiteit van Gent, onder promotorschap van 

Dr. Prof. De Ruyver.  

 

De doelstelling van het onderzoek bestaat eruit een overzicht te verkrijgen van de ontwikkelingen in de illegale 

detailhandelmarkt van cannabis door de invoering van het ingezetenencriterium binnen de Nederlandse 

drugswetgeving. Dit doel zal ik trachten te bereiken door middel van een effectstudie gebaseerd op kwalitatieve 

en kwantitatieve gegevens betreffende de aanbod- en vraagzijde. Het is in het kader van het tweede onderdeel, de 

kwalitatieve gegevens, dat u werd gecontacteerd. De basis van u selectie is u kennis of expertise binnen het 

specifieke onderzoeksdomein.  

 

Indien u wenst deel te nemen aan het onderzoek bestaat uw bijdrage uit een deelname aan een interview van 

ongeveer één uur dat bovendien zal opgenomen worden via een audiorecorder. Hierbij wordt u verzekerd dat 

deze opnames uitsluitend voor het onderzoek bestemd zijn. Deze opnames staan in voor een nauwkeurigere 

verwerking van de gegevens en zullen na het onderzoeksproces vernietigd worden.  

 

Tevens is het van belang te duiden op het feit dat de deelname aan dit onderzoek volledig op vrijwillige basis 

steunt. U hebt de mogelijkheid het interview op elk ogenblik te stoppen, wat geen enkele mogelijke negatieve 

implicatie heeft.  

 

Tenslotte zullen de gegevens die tijdens dit onderzoek werden verzameld enkel gebruikt worden voor 

onderzoeksmatige doeleinden en zullen deze geen identificatie dragen. De gegevens zullen vertrouwelijk worden 

behandeld en anoniem worden gerapporteerd.  

 

 

Voor akkoord en goedkeuring: 
 

_ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      

Datum      Handtekening respondent 
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Bijlage 5: Schematische tijdslijn ingezetenencriterium 
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Bijlage 6: Spreidingskaarten cannabisplantages 2003  tot 2011 

 

Deze kaarten geven de cannabisplantages en hun geografische spreiding weer van 2003 tot 2011. Deze 

kaarten zijn werden aangeleverd via Centrale Dienst Drugs van de Algemene Directie Gerechtelijke 

Politie. De cijfers die aan de basis liggen van de kaarten zijn afkomstig uit de Algemene Nationale 

Gegevensbank (ANG).  
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