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Samenvatting en conclusies 

M.M.J. van Ooyen-Houben, B. Bieleman, D.J. Korf, M. van der Giessen 

 

 

Op 1 januari 2012 werd het Nederlandse coffeeshopbeleid aangescherpt. In de Aan-

wijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie werden twee nieuwe gedoogcriteria 

voor coffeeshops toegevoegd: het Besloten clubcriterium (B-criterium) en het Inge-

zetenencriterium (I-criterium). Het B-criterium hield in dat coffeeshops uitsluitend 

toegang mogen verlenen en verkopen aan leden van de coffeeshop, waarbij bepaald 

was dat de coffeeshop in één kalenderjaar maximaal 2000 lidmaatschappen mag 

uitgeven en dit documenteert in de vorm van een controleerbare ledenlijst. Het I-

criterium hield in dat lidmaatschap van de coffeeshop uitsluitend toegankelijk is voor 

ingezetenen van Nederland van 18 jaar en ouder. 

 

De implementatie en de gevolgen van de nieuwe criteria worden op verzoek van de 

Minister van Veiligheid en Justitie [VenJ] geëvalueerd. Van dit evaluatieonderzoek 

wordt hier tussentijds verslag gedaan. Het gaat om een tussenrapportage over de 

periode van mei tot november 2012, toen het B-criterium en het I-criterium in Lim-

burg, Noord-Brabant en Zeeland gehandhaafd werden en in de overige provincies 

nog niet. 

 

Onderzocht is of de processen zijn verlopen zoals vooraf werd beoogd, of de beoog-

de uitkomsten zijn bereikt en in hoeverre het negatieve neveneffect van de opkomst 

van een illegale markt, waarop geanticipeerd werd, zich heeft voorgedaan. De ‘in-

terventielogica’ van de B- en I-criteria vormde het kader voor de evaluatie. Deze 

logica is door de onderzoekers gereconstrueerd aan de hand van beleidsdocumenten 

en daarna gecheckt in interviews met betrokken actoren. 

 

Voor het onderzoek is een steekproef samengesteld van zeven2 gemeenten in het 

zuiden van het land, waar de criteria werden gehandhaafd, en zeven in de overige 

provincies, waar de criteria nog niet werden gehandhaafd. Binnen deze gemeenten 

is een coffeeshopgebied geselecteerd voor metingen onder coffeeshopklanten en 

omwonenden van coffeeshops. De ontwikkelingen in de zuidelijke gemeenten zijn 

vergeleken met die van de gemeenten in de overige provincies.  

 

Voor de evaluatie van de processen zijn twee interviewrondes gehouden met 40 

respectievelijk 36 vertegenwoordigers van landelijke overheid, Parket-Generaal van 

het Openbaar Ministerie, bovenlokale ondersteuners van de gemeenten, gemeenten, 

politie, arrondissementsparketten van het Openbaar Ministerie en coffeeshophou-

ders in de zuidelijke provincies. De interviews vonden plaats in de beginperiode van 

de handhaving van de nieuwe criteria (mei-augustus 2012) en na circa een half jaar 

(eind 2012). 

 

Voor het onderzoek naar de beoogde uitkomsten – vermindering van overlast en 

drugstoerisme, kleinere coffeeshops (afgemeten aan het aantal coffeeshopbezoe-

ken) die alleen toegankelijk zijn voor ingezetenen van Nederland – zijn twee 

metingen, een nulmeting en een eerste vervolgmeting, verricht onder coffeeshop-

bezoekers (n=1.051 bij de nulmeting en n=739 bij de eerste vervolgmeting) en 

                                                
2 Plus een achtste gemeente die alleen in de procesevaluatie is meegenomen. 
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omwonenden van coffeeshops in de geselecteerde coffeeshopgebieden (n=712 bij 

de nulmeting en n=714 bij de eerste vervolgmeting).  

De veronderstelde effecten op beheersbaarheid van coffeeshops en (georganiseer-

de) drugscriminaliteit zijn in dit onderzoek niet gemeten. Om deze effecten op valide 

wijze te meten zou apart onderzoek met raadpleging van andere categorieën res-

pondenten en andere bronnen gedaan moeten worden.  

 

De gevolgen voor de illegale gebruikersmarkt van cannabis zijn onderzocht in een 

straatsurvey onder cannabisgebruikers buiten de coffeeshopgebieden (n=942 bij de 

nulmeting en n=812 bij de eerste vervolgmeting). Daarnaast zijn 340 niet-actuele 

en actuele cannabisgebruikers bij de eerste vervolgmeting in een straatsurvey 

bevraagd over veranderingen in hun gebruik sinds de handhaving van de nieuwe 

criteria. De uitkomstmetingen vonden plaats in de gemeenten in de zuidelijke pro-

vincies én in de rest van het land. De nulmeting is vóór 1 mei 2012 uitgevoerd en 

de eerste vervolgmeting een half jaar later, in oktober-november 2012. 

 

 

Samenvatting 

 

We vatten de bevindingen samen aan de hand van de hoofdvragen van het onder-

zoek. 

 

Wat was de achtergrond van de B- en I-criteria? 

 

Het B-criterium en het I-criterium voor coffeeshops waren onderdeel van een aan-

scherping van het coffeeshopbeleid, dat in het Regeerakkoord van 2010 werd aan-

gekondigd en in de ‘Drugsbrief’ van mei 2011 nader werd uitgewerkt. Het B-

criterium bepaalde dat coffeeshops besloten clubs worden met een ledenbestand en  

een gelimiteerd aantal leden. Het I-criterium bepaalde dat alleen ingezetenen van 

Nederland in de coffeeshop mogen komen. De criteria vormden een aanvulling op  

de reeds bestaande AHOJG-gedoogcriteria voor coffeeshops (geen affichering, geen 

harddrugs, geen overlast, geen jeugdigen en geen verkoop van of aanwezigheid van 

grote hoeveelheden cannabis), die zijn vastgelegd in de Aanwijzing Opiumwet. 

 

Wat waren de veronderstellingen over de werkzaamheid van de B- en I-criteria, met 

andere woorden: hoe zag de ‘interventielogica’ eruit?  

 

De Minister van VenJ heeft het doel van de nieuwe criteria in de ‘Drugsbrief’ van mei 

2011 als volgt omschreven: ‘Om overlast en criminaliteit die verband houden met 

coffeeshops en de handel in verdovende middelen tegen te gaan, zal een einde wor-

den 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 wor-

den teruggedrongen. Coffeeshops worden klein en besloten en zullen zich in hun 

verkoop moeten gaan richten op de lokale markt. De handel in drugs is vergroot, 

geprofessionaliseerd en vercommercialiseerd. De aanpak georganiseerde (drugs-) 

criminaliteit moet dan ook worden geïntensiveerd.’  

Om dit doel te realiseren werden verschillende actoren geacht activiteiten te ont-

plooien. De landelijke overheid diende de algemene kaders vast te stellen en voor-

waarden te scheppen voor de lokale implementatie; het College van procureurs-

generaal diende de Aanwijzing Opiumwet aan te passen; het lokale bestuur diende 

de kaders concreet in te vullen – in de lokale driehoek van burgemeester, politiechef 

en officier van justitie – en de regie te voeren over de handhaving – daarbij onder-
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steund door de landelijke overheid; de illegale markt moest direct worden aange-

pakt door gemeente, politie en Openbaar Ministerie; van de coffeeshopexploitanten 

werd verondersteld dat ze de criteria naleven; en ten slotte was het de bedoeling 

dat alleen ingezetenen van Nederland nog de coffeeshops zouden bezoeken, terwijl 

niet-ingezetenen van Nederland niet meer naar Nederland zouden komen voor hun 

cannabis. 

 

In hoeverre werd de in de interventielogica veronderstelde problematiek achter de 

B- en I-criteria door betrokken actoren als probleem ervaren? 

 

Overlast gerelateerd aan drugstoerisme, grote en niet goed beheersbare coffee-

shops, (georganiseerde) criminaliteit op de achtergrond van coffeeshops en kritiek 

op het Nederlandse coffeeshopsysteem vormden de veronderstelde problemen 

waarvan verwacht werd dat de B- en I-criteria er een oplossing voor konden bie- 

den. De betrokken actoren nemen de problemen vanuit verschillende perspectieven 

– nationaal, internationaal, lokaal – waar. De problemen van het drugstoerisme en 

de daarmee gepaard gaande overlast en de niet goed beheersbare coffeeshops 

speelden volgens lokale actoren op een beperkt aantal locaties, met name in een 

van de grensgemeenten. Voor het lokale bestuur ter plaatse boden de nieuwe 

criteria het juridisch instrumentarium om de problematiek terug te dringen. Op de 

meeste andere plaatsen werd deze problematiek niet ervaren; er kwamen niet veel 

drugstoeristen, er was weinig overlast en de coffeeshops waren goed beheersbaar. 

De B- en I-criteria vormden daar geen antwoord op lokale problematiek. Voor deze 

gemeenten speelden andere redenen om mee te werken aan de nieuwe maatrege-

len. Een was de wens tot samenwerking in de aanpak uit vrees voor het optreden 

van een waterbedeffect: als gebieden die wél met deze problematiek kampten inter-

venties zouden gaan toepassen zou de problematiek zich kunnen gaan verplaatsen 

naar hún gemeente. Gemeenten wilden niet geconfronteerd worden met de proble-

matiek die zij elders zagen. Een andere reden voor gemeenten om het nieuwe be- 

leid te volgen was de aanwezigheid van een bestaand samenwerkingsverband met 

andere gemeenten, Openbaar Ministerie en overheid, waarin het ging om de bestrij-

ding van cannabisgerelateerde criminaliteit – hennepteelt – waar de nieuwe criteria 

op aansloten. 

Bij andere actoren – met name het Parket-Generaal van het Openbaar Ministerie en 

het ministerie van VenJ – ging het niet (alleen) om lokale problemen, maar ook om 

de bestrijding van de (georganiseerde) drugscriminaliteit, die interlokale en interna-

tionale belangen dient. Dit onderdeel van de problematiek werd door de landelijke 

actoren onderstreept. De meeste lokale actoren hadden weinig zicht op het bestaan 

van georganiseerde criminaliteit in relatie tot coffeeshops. 

Het probleem van de kritiek op het Nederlandse coffeeshopsysteem werd, met uit-

zondering van enkele coffeeshophouders, zowel op lokaal als op landelijk niveau 

herkend. 

 

Hoe is de implementatie van de B- en I-criteria verlopen en was dit conform de 

veronderstellingen? 

 

De grote lijn die uit de interviews met vertegenwoordigers van de landelijke over-

heid, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, rechterlijke macht en coffeeshop-

houders in het zuiden naar voren kwam is dat alle actoren in de loop van het traject 

de beoogde activiteiten hebben opgepakt. De een deed dat echter met meer terug-

houdendheid dan de ander. Sommige gemeenten gingen kordaat en snel van start 

en hebben veel gedaan, andere reageerden afwachtend en hebben weinig veran-

derd. Het ene Parket is actiever betrokken geweest dan het andere. 
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In de voorbereidings- en beginfase hadden lokale actoren veel vragen over de lan-

delijke kaders, die als summier werden ervaren. Volgens de lokale actoren bevatten 

de kaders onduidelijkheden die de concrete uitwerking op lokaal niveau – hetgeen 

de verantwoordelijkheid van de gemeenten was - bemoeilijkten. Antwoorden 

werden gezamenlijk gezocht in de ‘brede ambtelijke werkgroep’ waarin zuidelijke 

coffeeshopgemeenten, het ministerie van VenJ en (soms) het Parket-Generaal en  

de lokale politie participeerden. De landelijke overheid heeft op discussiepunten 

(GBA, handhavingsbevoegdheden) via brieven van de Minister van VenJ helderheid 

verschaft en via andere kanalen, zoals de brede werkgroep, informatie gegeven. In 

de voorbereidings- en de opstartfase (mei 2012) hebben lokale actoren de reactie 

van de landelijke overheid echter als traag en terughoudend ervaren.  

Tijdens de verdere implementatie verliepen de processen beter en kwam er meer 

duidelijkheid. In de loop van het traject zijn de actoren beter ingespeeld geraakt op 

elkaar en op het nieuwe beleid. De gemeenten hebben veel gehad aan de brede 

werkgroep waarin werd samengewerkt en overlegd.  

 

Bij de start werd intensief ingezet op communicatie, vooral richting drugstoeristen. 

In mei 2012 zijn lokaal tevens extra controles in coffeeshops uitgevoerd. Tussen 

gemeenten bestonden grote verschillen in frequentie en manier waarop deze 

werden uitgevoerd. Al snel werd de prioriteit lokaal verlegd van controles op de 

coffeeshops naar de illegale markt en de overlast die deze met zich meebracht. 

Hiermee werd ingespeeld op ontwikkelingen in de lokale situatie. Lokaal bestuur, 

politie en Openbaar Ministerie hebben hier met bestuursrechtelijk en strafrechtelijk 

instrumentarium op ingezet. De handhaving door de politie was arbeidsintensief en 

de juridische mogelijkheden tot strafrechtelijke sanctionering via de rechter bleken 

beperkt in verhouding tot de intensieve politie-inzet. De politie deelde vooral ‘korte 

klappen’ uit aan dealers en runners en heeft niet door-gerechercheerd op mogelijke 

achterliggende georganiseerde structuren. Er werden snelle bestuursrechtelijke 

interventies en nieuwe strafrechtelijke methoden zoals de ZSM-aanpak toegepast.  

 

Zijn de beoogde uitkomsten van de B- en I-criteria gerealiseerd? 

 

Als eerste is onderzocht of de nieuwe criteria in de onderzochte periode tot minder 

ervaren overlast bij omwonenden van coffeeshops hebben geleid.  

Voor omwonenden in de directe omgeving van coffeeshops trad geen verandering 

op in de omvang en frequentie van ervaren overlast, noch in de gemeenten in Lim-

burg, Noord-Brabant en Zeeland noch in de gemeenten in de rest van het land. Wel 

rapporteerden de bewoners in de drie zuidelijke provincies überhaupt aanzienlijk 

méér overlast dan in de overige provincies. De aard van de overlast in de drie zui-

delijke provincies wijzigde behoorlijk. Omwonenden van coffeeshops hadden vóór  

1 mei 2012 met name overlast van de coffeeshops en buitenlandse coffeeshop-

bezoekers, een half jaar later ervaren ze vooral overlast van dealactiviteiten op 

straat, die volgens bewoners in ieder geval voor een deel betrekking hadden op 

softdrugs. Bovendien ervoeren de omwonenden in de drie zuidelijke provincies nog 

steeds overlast van drugstoeristen, maar niet langer van buitenlanders die de cof-

feeshop bezochten.  

 

De tweede vraag die is onderzocht is, wat de gevolgen zijn geweest voor het klan-

tenbestand van coffeeshops en of de nieuwe criteria tot het wegblijven van niet-

ingezetenen van Nederland uit coffeeshops hebben geleid.  

Het aantal bezoeken aan coffeeshops in het zuiden van Nederland daalde met 76%. 

Er werd in oktober-november 2012 in vergelijking met de situatie vóór 1 mei 2012 

veel minder in de coffeeshops gekocht en veel vaker bij 06-dealers, straatdealers en 
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thuisdealers, alsmede bij of via vrienden. In gemeenten waar de nieuwe maatrege-

len niet van kracht waren zijn dergelijke veranderingen niet opgetreden. Deze sub-

stantiële veranderingen in de zuidelijke gemeenten stemden overeen met de waar-

nemingen van lokale experts en lokale actoren, die allemaal een opkomst van de 

illegale markt hadden waargenomen. Observaties van de onderzoekers tijdens het 

veldwerk bevestigden dat het een stuk rustiger was geworden in de coffeeshops in 

het zuiden van het land.  

De afname kwam voor een belangrijk deel doordat buitenlandse bezoekers weg-

bleven. In oktober-november 2012 werd tijdens het veldwerk geen enkele niet-

ingezetene aangetroffen die hasj of wiet had gekocht in een coffeeshop in het 

zuiden van Nederland. Ook buiten de coffeeshops werden veel minder niet-inge-

zetenen aangetroffen, in het bijzonder minder Belgen en Duitsers. Wel is bij alle 

coffeeshopgebieden aan de grens in het zuiden van Nederland meerdere malen  

door de onderzoekers geconstateerd dat de buitenlandse bezoekers die in de cof-

feeshop werden geweigerd in de buurt van deze locaties door dealers werden aan-

gesproken; iets wat niet werd waargenomen in coffeeshopgebieden in het overige 

deel van het land.  

Ook een deel van de Nederlandse bezoekers bleef weg uit de coffeeshops in het 

zuiden van Nederland. Met name de jongste groep (18 tot en met 23 jaar) liet zich 

niet inschrijven in de coffeeshop. De gemiddelde leeftijd van de coffeeshopbezoe-

kers in het zuiden van het land lag in oktober-november 2012 hoger dan voor  

1 mei 2012.  

 

Hebben de nieuwe criteria tot veranderingen op de illegale gebruikersmarkt van 

cannabis geleid? 

 

De gebruikers in de vergelijkingsgemeenten bleven in grote lijnen op dezelfde 

manier hun cannabis aanschaffen als voorheen. De overgrote meerderheid kocht 

zowel ten tijde van de nulmeting als een half jaar later hasj of wiet in de coffee- 

shop. Wie daarnaast of in plaats daarvan op de illegale markt kocht, deed dat 

voornamelijk bij 06-dealers, straatdealers of thuisdealers. Bij de meting na een  

half jaar was dat, op enkele kleine verschillen na, niet wezenlijk anders. Rond de 

negen van de tien keer dat deze gebruikers in de afgelopen drie maanden zelf 

cannabis kochten, gebeurde dat in coffeeshops (ongeveer driekwart van de aan-

kopen in lokale coffeeshops). Dat veranderde niet tussen de nulmeting en de  

eerste vervolgmeting.  

Daarentegen liet het aanschafgedrag in de experimentele gemeenten forse ver-

schuivingen zien. Terwijl de gebruikers hier bij de nulmeting, toen de B- en I- 

criteria nog niet gehandhaafd werden, ongeveer even vaak als de gebruikers in  

de vergelijkingsgemeenten cannabis in coffeeshops kochten, was dat na een half 

jaar sterk veranderd en vond niet veel meer dan de helft van de aankopen plaats  

in coffeeshops. Tegelijkertijd schaften gebruikers in de experimentele gemeenten  

toen vooral veel vaker cannabis aan bij 06-dealers, straatdealers en thuisdealers, 

alsmede bij of via vrienden.  

Uit de aanvullende enquête is naar voren gekomen dat bij de meeste respondenten 

het cannabisgebruik in 2012 niet is veranderd; de overige waren meestal gestopt 

(niet-actuele gebruikers) of geminderd (beide groepen). De invoering van de B- en 

I-criteria was niet de meest genoemde reden om te stoppen of te minderen. In 

totaal zei 6,8% hierom te zijn geminderd of gestopt. Na de invoering van de B- en 

I-criteria, maar niet per se als gevolg hiervan, ging circa een op de twintig meer 

andere drugs gebruiken. Voor zover het aanschafgedrag veranderde in 2012, ge-

beurde dit meestal na 1 mei en vaak vanwege de invoering van het B- en I-crite-

rium. Niet-actuele gebruikers gingen vooral minder vaak cannabis kopen of hele-
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maal niet meer, actuele gebruikers kochten vooral vaker van dealers of telers. Van  

de gebruikers die sinds 1 mei niet meer in coffeeshops in de zuidelijke provincies 

hadden gekocht (maar daarvoor nog wel), had de helft na 1 mei überhaupt geen 

cannabis meer gekocht of gekregen. De rest was vooral uitgeweken naar coffee-

shops in de noordelijke provincies of dealers dan wel telers in het zuiden. Ook de-

genen die na 1 mei nog wel in coffeeshops in zuidelijke provincies kochten, waren 

echter eveneens deels uitgeweken naar deze illegale verkoopkanalen. 

Volgens de inschatting van de respondenten was het in Nederland in oktober-

november 2012 (nog steeds) heel gemakkelijk om aan cannabis te komen. Een  

deel vond het sinds 1 mei moeilijker geworden, maar een ander deel juist gemakke-

lijker. Per saldo was de gepercipieerde beschikbaarheid niet veranderd. Een ruime 

meerderheid meende dat de kans op aanhouding door de politie na het kopen van 

cannabis buiten de coffeeshop (heel) klein was. Hoewel de meesten zeggen dat de 

kans hierop tussen 1 mei 2012 en oktober-november 2012 niet veranderde, vond 

een kwart dat de kans groter was geworden. 

 

Deze substantiële veranderingen in de experimentele gemeenten zagen we terug  

in interviews met lokale experts. Ook daaruit kwam naar voren dat de cannabis-

verkoop op gebruikersniveau in de vergelijkingsgemeenten niet wezenlijk was ver-

anderd. Volgens de experts kwam zowel bij de nulmeting als bij de eerste vervolg-

meting het merendeel van de cannabis direct vanuit de lokale coffeeshops bij de 

gebruiker. In de experimentele gemeenten daalde dit aandeel volgens de experts 

naar ruim minder dan de helft. Tegelijkertijd steeg hier vooral het aantal 06-dealers 

en straatdealers. Ook kwamen er in enkele experimentele gemeenten meer thuis-

dealers en drugsrunners. 

 

 

Conclusies  

 

Na de daadwerkelijke handhaving van de B- en I-criteria in het zuiden van het land 

per 1 mei 2012 hebben zich in de periode tot eind november 2012 aanzienlijke 

veranderingen voorgedaan op de gebruikersmarkt van cannabis. De drugstoeristen 

bleven grotendeels weg, het aantal bezoeken aan coffeeshops daalde fors en gebrui-

kers schaften hun cannabis aanzienlijk vaker aan via illegale verkoopkanalen. In de 

omvang en frequentie van de door direct-omwonenden van coffeeshops ervaren 

overlast veranderde weinig, maar in de aard van de overlast in de directe omgeving 

van coffeeshops trad een verschuiving op. Ervoeren omwonenden vóór 1 mei 2012 

met name overlast van de coffeeshops, na een half jaar hadden ze vooral overlast 

van dealactiviteiten op straat. Deze veranderingen deden zich al snel na de hand-

having van de nieuwe criteria voor en ze werden niet waargenomen in de vergelij-

kingsgebieden in de rest van het land.  

 

Hoe zouden de veranderingen geduid kunnen worden? 

 

Een eerste factor die een rol gespeeld kan hebben is de implementatie. Het was een 

complexe interventie, die een samenspel vereiste tussen verschillende actoren – 

landelijke overheid, College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie, 

gemeenten, politie, arrondissementsparketten en coffeeshops. Deze actoren hebben 

de in de interventielogica beoogde activiteiten in de loop van het traject in grote lijn 

opgepakt. Hierbij werd wel waargenomen dat de lokale actoren de door de lande-

lijke overheid aangereikte algemene kaders in de voorbereidings- en opstartfase als 

onduidelijk hebben ervaren, waardoor ze het moeilijk vonden om hun formele taak, 

het concreet invullen van kaders op lokaal niveau, uit te voeren. Tijdens de imple-
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mentatie – tussen mei en november 2012 – werden werkzame procedures ontwik-

keld, zowel door verhelderingen in brieven van de Minister van VenJ als door 

betrokken actoren – gemeenten, landelijke overheid en (soms) Parket-Generaal en 

politie – gezamenlijk in de brede ambtelijke werkgroep. Een tweede observatie is 

dat er verschillen in uitvoering bestonden tussen gemeenten. Sommige gemeenten 

waren actief, andere waren terughoudend en deden minder dan verwacht werd van-

uit de interventielogica. Gemeenten maakten daarbij gebruik van de in het coffee-

shopbeleid bestaande ruimte voor lokaal maatwerk.  

 

Voor het grotendeels wegblijven van drugstoeristen lijken drie aspecten van belang 

te zijn geweest. Ten eerste hielden de coffeeshops de deuren gesloten voor niet-

ingezetenen van Nederland, ongeacht de lokaal bepaalde frequentie van en werk-

wijze bij controles op de nieuwe criteria in de coffeeshops. De gelegenheid tot het 

aankopen van cannabis in Nederland werd voor niet-ingezetenen hierdoor ingeperkt, 

zoals beoogd. Ten tweede werd voorafgaand aan en tijdens de implementatie een 

gecoördineerde communicatiecampagne gevoerd. De ministeries van VenJ en 

Buitenlandse Zaken werkten hierbij samen, project ‘Courage’ speelde een onder-

steunende rol en gemeenten, politie en coffeeshophouders informeerden niet-

ingezetenen. Hierdoor was de doelgroep op de hoogte van de nieuwe regels. Ten 

derde richtte de politie zich, met inachtneming van lokale prioriteiten, op hand-

having en opsporing op de illegale markt. Hiermee werd, in lijn met de interventie-

logica, de gelegenheid tot aankoop van cannabis in Nederland nog verder ingeperkt.  

 

De forse daling van het aantal coffeeshopbezoeken laat zich, naast het wegblijven 

van drugstoeristen, ook verklaren door het gegeven dat ingezetenen van Nederland 

zich veel minder dan verwacht als lid van een coffeeshop lieten registreren. Weer-

stand en wantrouwen tegen de registratie speelden hierbij een rol. De interventie-

logica ging ervan uit dat ingezetenen van Nederland bereid zouden zijn zich in te 

laten schrijven. De interventielogica bleek op dit punt niet in overeenstemming  

met de werkelijkheid. Met name de jongere coffeeshopbezoekers van 18 tot 23 jaar 

bleven weg uit de coffeeshops. 

 

Het aanschafgedrag van cannabis is in het zuiden van het land, waar de nieuwe 

criteria gehandhaafd werden, tussen mei en november 2012 fors verschoven. 

Cannabisgebruikers schaften hun cannabis daar minder vaak aan in coffeeshops en 

veel vaker bij 06-dealers, straatdealers en thuisdealers, alsmede bij of via vrienden. 

Op deze opkomst van de illegale markt was door de betreffende actoren geantici-

peerd op basis van scenario’s. Gemeenten die aan de hand van het verwachte sce-

nario extra politiecapaciteit hadden aangevraagd bij het ministerie van VenJ, hebben 

deze ook gekregen. De lokale actoren hebben geprobeerd verschillende mogelijke 

juridische opties tot sanctionering van dealers en runners, zowel bestuursrechtelijk 

als strafrechtelijk, toe te passen. Desondanks was de verschuiving in aanschaf van 

cannabis van coffeeshops naar illegale verkoopkanalen in oktober en november 

2012 nog steeds waarneembaar en werd in de gemeenten in de drie zuidelijke pro-

vincies substantieel meer cannabis gekocht op de illegale markt en minder in de 

coffeeshops dan vóór 1 mei 2012. Omdat dealers in het illegale criminele circuit 

opereren en blijkens eerder onderzoek vaak naast cannabis ook harddrugs aanbie-

den, was deze verschuiving mede in het licht van de volksgezondheidsdoelstelling 

van het coffeeshopbeleid – de scheiding van de gebruikersmarkten van harddrugs 

en softdrugs en het bieden van een rustige en veilige omgeving voor de volwassen 

cannabisgebruiker om cannabis aan te schaffen en te gebruiken – een serieus 

negatief neveneffect. 
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Op 19 november 2012 schreef de Minister aan de Tweede Kamer dat het B-criterium 

verviel en per 1 januari 2013 is dit verplichte lidmaatschap van een coffeeshop uit 

de Aanwijzing Opiumwet gehaald. Hiermee is deze drempel voor aankoop van can-

nabis in coffeeshops voor ingezetenen van Nederland in principe weggenomen. Het 

I-criterium is in aangepaste vorm gecontinueerd, met gefaseerde handhaving en 

lokaal maatwerk. 

 

In 2014 zullen in de eindrapportage van het onderzoek de verdere ontwikkelingen 

aan de orde komen.  

 


