
Ommezwaai naar de gezondheid 

"Wij  willen  dat  het  verbod in  maart,  april  2012 in  werking  treedt", en wel 
met de classificatie harddrug. Ondertussen staat het de gemeenten vrij om 
gelegenheden die drugs verkopen te sluiten. 

 

Nederland bedenkt zich en "versnijdt" het stickie 
De regering geeft toe: «Grote gezondheidsrisico´s» 

 
Amsterdam 
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Nederland verandert van gedachten over de regels voor deregulering van drugs en 
beaamt dat het niet langer een kwestie van het stimuleren van de vrije markt is, maar 
van de volksgezondheid.  

Dat heeft de vicepremier en minister van buitenlands zaken Maxime Verhagen 
verklaard, terwijl hij aankondigde dat in de zogenaamde "coffeeshops" spoedig de 
verkoop zal worden verboden van cannabis die meer dan 15% tetrahydrocannabinol 
(THC) bevat. Uit een statistisch onderzoek van het Trimbos-instituut is namelijk 
gebleken dat ongeveer 80% van de cannabis die in Nederlandse coffeeshops wordt 
verkocht een concentratie THC van boven de 15% heeft. 

De intensiteit van de gevolgen van de zogenaamde soft drugs hangt namelijk geheel af 
van de hoeveelheid THC; hoe hoger deze is, hoe sterker de effecten ervan zijn. Daarom 
zijn ze ook schadelijker. "We beschouwen cannabis met een hoog percentage THC als 
een zware drug die onaanvaardbare risico´s voor de gezondheid met zich meebrengt", 
aldus minister Verhagen, "en we willen dat dit verbod maart, april 2012 in werking 
treedt". 

Tussentijds zullen gemeenten, in afwachting van de wijziging van de wet, vrij zijn om 
gelegenheden te sluiten waar deze wordt verkocht en van nu af aan zal ze worden 
aangemerkt als harddrug: net als cocaïne en ecstasy. Een harde klap voor de 
Nederlandse markt, een belangrijke producent van 'wiet', een nevenproduct van 
marihuana. Lichtere stoffen zullen worden toegestaan, maar let op: vanaf januari zullen 
verdere beperkingen gelden, beginnend met Maastricht, waar het proefproject voor 
legitimatie en pasjes die toegang verlenen tot de plaatselijke coffeeshops in werking zal 
treden, met uitzondering van buitenlanders. Wie toegang heeft zal moeten pinnen of 
betalen met een creditcard (om de anonimiteit te voorkomen) en men zal tot drie gram 



cannabis per klant per dag mogen kopen. Dit betekent dat je niet meer dan drie gram in 
Maastricht kan kopen en daarna nog drie in een aangrenzend dorp, zoals in het verleden. 

Als dit project positieve resultaten oplevert kan er een algemene wet in werking treden. 
De reden voor deze onverzettelijkheid in een land dat tot nu toe bekend staat om zijn 
tolerantie, is gelegen in het feit dat Nederlanders een permissieve houding hebben 
zolang men zich aan de regels houdt: worden deze overtreden, dan treedt men streng 
op. Dat is ook gebeurd bij de prostitutie, met de sluiting van de meeste ¨ramen", en ten 
aanzien van niet-EU-burgers die ervan beschuldigd werden "ongeregeldheden en 
criminaliteit" in hun land te hebben gebracht. 

 


