Feiten en cijfers
Aantal coffeeshops in Nederland: 651
Aantal coffeeshopgemeenten: 104
Aantal consumenten: 600.000-1.500.000
Gemeentelijke teeltinitiatieven: 21 gemeenten hebben aangegeven hennepteelt te
willen reguleren. Het gaat om de gemeenten: Breda, Eindhoven, Enschede, Groningen,
Haarlem, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Roermond, Rotterdam,
Smallingerland, Terneuzen, Tilburg, Utrecht, Valkenburg, Velsen, Venlo, Zutphen en
Zwolle.
Wat kost het huidige beleid: €200 miljoen aan handhavingskosten (bron: CPB)
Wat levert regulering op:
 €300 miljoen aan belasting (bron: CPB);
 €200 miljoen besparing handhavingskosten;
 continuering van de huidige €450 miljoen aan vennootschapsbelasting en
inkomsten belasting van coffeeshopondernemers en toeleveranciers.
Sentiment onder de Nederlandse bevolking: 54% van de Nederlanders is
voorstander van legalisering van cannabisteelt. In afwijking van de fracties van VVD en
PVV in de Tweede Kamer zijn de meeste VVD en PVV kiezers wel voorstander.
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THC: THC is een van de werkzame stoffen in cannabis. Het percentage THC wordt vaak
gebruikt om de “sterkte” van de wiet aan te geven. Om de “sterkte” van wiet te bepalen
moet niet alleen naar THC worden gekeken maar ook naar de relatie met CBD en andere
werkzame stoffen. Het THC percentage is de afgelopen jaren gedaald en ligt in de laatste
meting op gemiddeld 13,5%. De overheid wil het percentage THC in wiet gaan
maximeren op 15%. Wiet met een hoger percentage THC wordt dan als hard drugs
aangemerkt. Onlangs werd duidelijk dat de minister van Veiligheid en Justitie het
voorstel ondanks de negatieve adviezen van de politie, het College van Procureurs
Generaal, de verslavingszorg (GGZ-NL) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
heeft doorgezet. Het voorstel ligt ter bespreking in de Tweede Kamer.

Bron: Trimbos Instituut: THC rapportage 2012-2013
Nadere achtergrond:
 http://www.voc-nederland.org/2013/09/geheime-adviezen-over-thc-plan-kabinet-openbaarforse-kritiek/
 http://www.trimbos.nl/webwinkel/productoverzicht-webwinkel/alcohol-endrugs/af/~/media/files/inkijkexemplaren/af1148%20thc%20concentraties%202012_web.ashx
 http://www.trimbos.nl/webwinkel/productoverzicht-webwinkel/alcohol-en-drugs/af/af1221thc-concentraties-2012-2013

Gedoogcriteria: Aan de verkoop van cannabisproducten in de coffeeshop worden de
volgende eisen gesteld (AHOJ-G-I criteria):
 geen affichering (geen reclame);
 geen harddrugs (de scheiding der markten);
 geen overlast veroorzaken;
 geen jongeren toelaten: voor coffeeshopbezoekers geldt een minimumleeftijd van
18 jaar;
 geen grote hoeveelheden: een coffeeshop mag maximaal vijf gram per dag per
persoon verkopen en de coffeeshop mag maximaal 500 gram in voorraad
hebben;
 geen verkoop aan niet-ingezetenen. Om cannabisproducten te kopen moet je
woonachtig zijn in Nederland. Een groot aantal gemeenten handhaaft dit
criterium niet omdat het niet relevant is en/of de handhaving leidt tot (grote)
overlast en straathandel.
Wietpas: Maatregel om buitenlanders te weren uit de coffeeshop om drugtoerisme
tegen te gaan. De maatregel bestond uit twee elementen: verplicht lidmaatschap van de
coffeeshop (B-criterium) en aantonen dat je woonachtig bent in Nederland (I-criterium).
Op 1 mei 2012 werd de wietpas ingevoerd in de provincies Limburg, Zeeland en NoordBrabant. De maatregel was succesvol in de zin dat buitenlanders niet meer in de
coffeeshop kwamen. Probleem was dat ook de Nederlandse ingezetenen de coffeeshop
gingen mijden omdat zij zich niet wensten te registreren. Gevolg: lege coffeeshops en
een grote toename van de straathandel. Het kabinet Rutte II heeft het B-criterium
afgeschaft en voor het I-criterium de term gemeentelijk maatwerk ingevoerd. Dit
betekent dat gemeenten zelf moeten bepalen of zij het I-criterium handhaven (zie ook
gedoogcriteria).
Nederlands coffeeshopbeleid in internationaal perspectief:
http://www.druglawreform.info/en/static/item/4274-de-nederlandsekabinetsplannen-in-internationaal-perspectief

