
Korte	  verslagen	  Algemeen	  Overleg	  (AO)	  Coffeeshopbeleid,	  in	  de	  Tweede	  Kamer,	  d.d.	  19	  februari	  
2014;	  en	  vervolg	  meermalen	  uitgesteld	  tot	  16	  oktober	  2014,	  Manifest	  Joint	  Regulation	  
(gepubliceerd	  31.1.14).	  
	  
door	  Alfred	  Lagerweij	  
	  
Aanwezig	  namens	  de	  stichting	  Moedige	  Moeders	  Nederland	  [MMNL]:	  Jacques	  Groffen	  en	  Alfred	  
Lagerweij	  
	  
Namens	  de	  regering	  is	  aanwezig	  de	  Minister	  van	  V&J	  Ivo	  Opstelten	  en	  de	  Staatsecretaris	  VWS	  Martin	  
van	  Rijn.	  Zij	  worden	  bijgestaan	  door	  ambtelijke	  staf.	  In	  de	  zaal	  zitten,	  naast	  de	  aanwezigheid	  van	  
MMNL	  bestuurslid	  Jacques	  Groffen	  en	  ondergetekende,	  een	  grote	  vertegenwoordiging	  uit	  het	  veld	  
van	  de	  opstellers	  van	  het	  Manifest	  Joint	  Regulation,	  de	  coffeeshop	  houders,	  pro-‐drugs	  lobbyisten	  en	  
de	  pers.	  

	  
Stas	  Van	  Rijn,	  beleidsambtenaar,	  Minister	  Opstelten,	  vz	  AO	  en	  aantal	  Kamerleden	  

	  
Waarschijnlijk	  is	  de	  brief	  die	  MMNL	  tegen	  het	  Manifest	  JR	  had	  opgesteld	  aan	  alle	  fracties	  van	  de	  
Tweede	  Kamer,	  aan	  de	  Minister	  en	  de	  Stas,	  waarschijnlijk	  het	  enige	  signaal	  van	  maatschappelijke	  
organisaties	  tegen	  het	  plan,	  om	  cannabis	  te	  willen	  reguleren.	  
	  
Na	  de	  introductie	  kregen	  de	  verschillende	  landelijke	  politieke	  partijen	  ruim	  te	  tijd	  hun	  standpunten	  
zichtbaar	  te	  maken.	  Na	  reactie	  van	  de	  Minister	  en	  de	  Stas,	  bleek	  de	  tijd	  te	  kort	  om	  het	  hele	  debat	  af	  
te	  ronden.	  Hierdoor	  is	  een	  2e	  termijn	  verdaagd.	  
	  
Aantal	  thema’s	  aan	  de	  orde:	  
-‐omvang	  van	  de	  productie	  van	  cannabis	  in	  Nederland	  en	  geschat	  percentage	  daarvan	  voor	  export	  
-‐de	  inzet	  van	  de	  politie	  voor	  handhaving/opsporing	  van	  drugs	  
-‐handhaven	  van	  het	  ingezetenen-‐criterium	  =	  geen	  verkoop	  aan	  niet	  in	  betrokken	  gemeente	  
ingeschrevenen,	  dus	  expliciet	  niet	  aan	  buitenlanders].	  
-‐afstand	  tot	  scholen-‐criterium	  
	  
Achtereenvolgens	  komen	  in	  de	  1e	  bijeenkomst	  aan	  het	  woord	  de	  Kamerleden:	  
GroenLinks	  	   Liesbeth	  van	  Tongeren	  	  (voor	  legalisatie	  van	  drugs)	  
SP	   	   Nine	  Kooiman	  	   	   (voor	  legalisatie	  van	  drugs)	  
D66	  	   	   Magda	  Berndsen-‐Jansen	  (voor	  legalisatie	  van	  drugs)	  
D’66	  is	  voornemens	  te	  komen	  met	  een	  Initiatiefwetvoorstel	  voor	  de	  regulering	  van	  drugs	  
PvdA	  	   	   Marith	  Rebel	  	   	   (voor	  legalisatie	  van	  drugs,	  houdt	  zich	  aan	  regeerakkoord))	  
Partij	  Bontis	  	   Louis	  Bontis-‐afsplitsing	  van	  PVV	  (voor	  het	  sluiten	  van	  alle	  coffeeshops)	  
Christen	  Unie	   Michiel	  Seegers	  	   (voor	  het	  geleidelijk	  terugdringen	  van	  de	  coffeeshops)	  
PVV	  	   	   Lilian	  Helder	  	   	   (voor	  het	  sluiten	  van	  alle	  coffeeshops)	  	  
SGP	  	   	   Kees	  van	  der	  Staaij	  	   (voor	  het	  sluiten	  van	  alle	  coffeeshops)	  
VVD	  	   	   Ard	  van	  der	  Steur	   (tegen	  regulering	  –	  volgt	  standpunt	  van	  de	  Minister)	  



CDA	  	   	   Madeleine	  van	  Toorenburg,	  (voor	  het	  sluiten	  van	  alle	  coffeeshops)	  bovendien	  heeft	  
zij	  op	  ons	  verzoek	  in	  de	  vergadering	  aan	  Opstelten	  gevraagd	  om	  met	  de	  MMNL.	  In	  gesprek	  te	  gaan	  
Opstelten	  heeft	  dit	  in	  de	  vergadering	  toegezegd.	  
	  
Reactie	  Opstelten:	  

-‐ Houdt	  het	  bij	  de	  huidige	  Gedoogconstructie	  
-‐ Veel;	  een	  groot	  aantal	  coffeeshophouders,	  waaronder	  in	  de	  49	  (van	  de	  406)	  nu	  

ondertekenende	  gemeenten	  van	  het	  Manifest	  Joint	  Regulation,	  hebben	  hun	  zaken	  niet	  op	  
orde.	  

-‐ Doelstelling	  blijft:	  crimineel,	  tegengaan,	  terugdringen,	  beheersbaar	  maken,	  met	  steun	  van	  de	  
burgemeesters	  [die	  a-‐politiek	  zijn/behoren	  te	  zijn].	  Regulering	  van	  de	  teelt	  is	  niet	  de	  
oplossing	  

-‐ Geregeld	  internationaal	  overleg	  met	  D,	  UK,	  B	  en	  F	  over	  onderwerp;	  heldere	  afspraken	  
-‐ Geïntegreerde	  aanpak	  drugs:	  belastingdienst,	  woningcorporaties,	  makelaars,	  afpak	  criminele	  

vermogens;	  door-‐recherchering	  geïntegreerde	  methodes;	  77%	  opsporing	  is	  zware	  
georganiseerde	  misdaad.	  Inzet	  Joint	  Investigation	  Teams;	  Task	  Force	  teams	  

-‐ Nationale	  politie	  tegen	  gedoogbeleid	  
-‐ Inzake	  drugs	  internationale	  wetgeving	  en	  afspraken,	  itt	  gokken	  
-‐ Ingezetenenbeleid	  zal	  worden	  aangescherpt;	  ook	  in	  [niet	  met	  name	  genoemde	  gemeenten,	  

die	  nu	  pochen	  dat	  een	  kwart	  van	  de	  toeristen	  er	  voor	  komen;	  lees	  Amsterdam]	  
-‐ Terugdringen	  van	  drugs-‐toerisme	  
-‐ Minister	  zal	  via	  VNG-‐overleg	  blijven	  masseren	  dat	  Ingezetenencriterium	  wordt	  ingevoerd.	  
-‐ Idem:	  Minister	  zal	  via	  Burgemeesters	  en	  OM	  overleg	  [oa	  doornemen	  werkvoorraad]	  	  

	  
Reactie	  Van	  Rijn:	  
	   -‐Gedoogbeleid,	  met	  focus	  bescherming	  gezondheid	  	  
	   -‐Beleid	  heeft	  gewerkt	  

-‐Sinds	  2012	  minder	  verslavingsvraag	  	  [???]	  
-‐Daling	  van	  het	  THC	  gehalte	  sinds	  2008:	  20,4;	  2012:	  15,2;	  2013:	  13,5%	  
-‐Als	  we	  kunnen	  verankeren	  dat	  het	  THC	  laag	  blijft,	  dan…gedoogbeleid	  met	  een	  verdere	  
aanpak	  van	  de	  georganiseerde	  criminaliteit	  [burgemeesters-‐overleg]	  
-‐Meer	  aandacht	  voort	  de	  overlast	  en	  de	  volksgezondheid,	  voor	  het	  18-‐jaar	  criterium;	  	  
Betere	  preventie	  en	  Gezonde	  School	  (met	  Trimbos	  Instituut)	  
-‐Herziening	  …..in	  2014/2015	  
-‐Veilige	  en	  gezonde	  horeca	  
-‐GGD	  Midden	  Nederland:	  onderzoek	  op	  …..	  verkoop	  aan	  jongeren	  

	  
Drie	  toezeggingen:	  

1. Brief	  door	  Opstelten	  op	  een	  aantal	  gestelde	  vragen:	  oa	  de	  omvang	  van	  de	  productie	  van	  
cannabis;	  het	  geschatte	  percentage	  van	  de	  export;	  	  

2. Het	  Radboud	  Nijmegen	  onderzoek	  …,	  voor	  het	  begin	  van	  de	  lente	  
3. Gesprek	  van	  Moedige	  Moeders	  met	  Minister	  Opstelten;	  heeft	  plaatgevonden	  met	  de	  heer	  Kees	  

Riezebos,	  directeur	  Veiligheid	  en	  Bestuur,	  van	  VenJ,	  in	  aanwezigheid	  van	  beleidsmedewerkers	  van	  
VWS	  en	  bestuur	  MMNL,	  op	  3.4.2014	  

	  
Tussen	  februari	  en	  oktober	  ontving	  MMNL	  een	  uitnodiging	  om	  met	  de	  opstellers	  van	  het	  Manifest	  Joint	  
Regulation	  te	  komen	  praten.	  Dit	  gesprek	  vond	  plaats	  op	  woensdag	  14	  mei	  2014,	  met	  wethouder	  Everhardt,	  en	  
ambtenaar	  Dick	  Reinking	  van	  Utrecht,	  met	  MMNL	  Jacques	  Groffen	  en	  Alfred	  Lagerweij.	  Het	  lukte	  de	  heren	  van	  
Utrecht	  niet	  MMNL	  op	  andere	  gedachten	  te	  brengen.	  
Tussendoor	  op	  15	  mei	  vond	  een	  Ronde	  Tafelgesprek	  plaats	  aangaande	  internationaal	  recht	  op	  cannabis	  ¨/geen	  
verslag.	  
	  



Kort	  verslag	  Algemeen	  Overleg	  (AO)	  Coffeeshopbeleid,	  2e	  deel,	  in	  de	  Tweede	  Kamer,	  op	  donderdag	  
16	  oktober	  2014;	  15.00-‐18.00	  uur.	  
	  
Aanwezig	  namens	  MMNL:	  Jacques	  Groffen	  en	  Alfred	  Lagerweij	  
	  
Achtereenvolgens	  kwamen	  aan	  het	  woord.	  
Kamerleden:	  
D66	  	   	   Magda	  Berndsen-‐Jansen	  (voor	  legalisatie	  van	  drugs),	  D´66	  sprak	  tevens	  namens	  GL	  
SP	   	   Michiel	  van	  Nispen	   (voor	  legalisatie	  van	  drugs)	  
PvdA	  	   	   Marith	  Rebel	  	   	   (voor	  legalisatie	  van	  drugs,	  houdt	  zich	  aan	  regeerakkoord))	  
Christen	  Unie	   Michiel	  Seegers	  	   (voor	  het	  geleidelijk	  terugdringen	  van	  de	  coffeeshops)	  
PVV	  	   	   Lilian	  Helder	  	   	   (voor	  het	  sluiten	  van	  alle	  coffeeshops)	  	  
SGP	  	   	   Kees	  van	  der	  Staaij	  	   (voor	  het	  sluiten	  van	  alle	  coffeeshops)	  
VVD	  	   	   Ard	  van	  der	  Steur	   (tegen	  regulering	  –	  volgt	  standpunt	  van	  de	  Minister/gedogen)	  
CDA	  	   	   Peter	  Oskam,	  	   	   (voor	  het	  sluiten	  van	  alle	  coffeeshops)	  

Nieuw	  element	  in	  de	  discussie	  is	  het	  feit	  dat	  het	  in	  oktober	  2014	  aangetreden	  kabinet	  van	  Belgie	  bezit	  en	  
gebruik	  van	  cannabis	  niet	  meer	  gedoogd	  en	  strafbaar	  stelt,	  het	  Antwerpse	  model.	  

Na	  uitgebreide	  1e	  ronde,	  antwoordt	  de	  Minister	  VenJ	  Opstelten:	  
Er	  vindt	  geen	  wijziging	  plaats	  van	  in	  Regeerakkoord	  gestelde	  werkwijze.	  Consistent	  blijven	  in	  deze	  
regeerperiode.	  
Twee	  focuspunten:	  1.	  Bestrijding	  van	  de	  internationale	  criminaliteit,	  door	  het	  OM,	  de	  Nationale	  
recherche,	  politie.	  Consistent	  en	  stevig	  handhaven.	  Waar	  hebben	  we	  het	  over?	  In	  de	  productie	  van	  
cannabis	  wordt	  80%	  geexporteerd;	  door	  internationale	  criminele	  organisaties,	  waarbij	  de	  boven	  en	  
de	  onderwereld	  betrokken	  is.	  	  
2.	  Bestrijding	  van	  de	  overlast,	  door	  overleg	  met	  de	  burgemeesters.	  Het	  ingezetenencriterium	  wordt	  
juist	  bevonden.	  Geen	  experimenten	  met	  pilots	  reguleren.	  7	  gemeenten	  doen	  nog	  niet	  mee	  
[waaronder	  Amsterdam],	  maar	  er	  is	  forse	  druk	  om	  alle	  gemeenten	  in	  de	  pas	  te	  laten	  lopen;	  per	  
gemeente	  maatwerk.	  
Opstelten	  spreek	  over	  a)	  een	  door	  Radboud	  Universiteit	  opgesteld	  onderzoek	  (356	  pg)	  en	  WODC	  
rapportage,	  die	  bevestigt	  dat	  regulering	  en	  certificering	  van	  drugs	  [voorstellen	  Joint	  Regulation]	  niet	  
gaat	  werken.	  
Continuerende	  gespreken	  van	  Opstelten	  met	  de	  buurlanden	  over	  het	  onderwerp:	  Belgie,	  Duitsland,	  
Frankrijk.	  
Er	  komen	  3	  teams	  ‘’dedicated	  capacity’’	  gespeciliseerde	  extra	  politie	  bij;	  totaal	  125	  mensen,	  per	  
1.10.14,	  onder	  andere	  om	  het	  online	  aanbod	  van	  drugs	  te	  tackelen.	  Verder	  verdubbeling	  van	  de	  
LFO…	  teams	  en	  activering	  van	  de	  Nationale	  Drugs	  Autoriteit	  [voorstel	  Cie	  Van	  der	  Donk,	  2009]	  
Coffeeshopbeleid	  loopt	  nu	  over	  3	  Ministeries:	  VenJ,	  VWS	  en	  Buitenlandse	  Zaken,	  voorheen	  5.	  
	  
Per	  jaar	  worden	  6000	  hennepkwekerijen	  opgerold.	  In	  	  2013	  werd	  91,4	  miln	  euro	  afgepakt,	  
merendeels	  drugsgerelateerd.	  
	  
Beantwoording	  Staatssecretaris	  Van	  Rijn:	  	  
Doorloop	  van	  het	  Gedoogbeleid	  vanaf	  de	  jaren	  70	  naar	  nu,	  met	  scheiding	  in	  soft	  en	  hard	  drugs..	  
Nederland	  scoort	  in	  Europa	  goed	  met	  dit	  beleid.	  Toch	  meer	  jongeren	  verslaafd	  door	  hoge	  THC	  en	  
gebruik	  van	  andere	  verslavende	  stoffen,	  roken,	  alcohol,	  poli-‐gebruik.	  
Maatregelen	  Gezonde	  School,	  inmiddels	  bij	  70%	  van	  de	  scholen	  en	  op	  site	  voor	  onderwijs;	  diverse	  
programma’s.	  Nieuw	  onderzoek	  door	  Trimbos	  Instituut	  naar	  het	  huidige	  cannabisgebruik.	  
Van	  Rijn	  zet	  pragmatisch	  in	  op	  ontmoediging	  en	  vermindering	  van	  druggebruik.	  Idem	  breed	  inzet	  op	  
preventie	  op	  scholen.	  Stas	  wil	  per	  drug	  meer	  informatie	  krijgen.	  
	  


