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1. Inleiding 

Sinds 1991 voert de Nederlandse overheid een expliciet gedoogbeleid ten aanzien van het 
gebruik en de verkoop van cannabisproducten. In het kader van het openbare orde en 
veiligheidsbeleid is elke gemeente, samen met de politie en het OM, verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling en uitvoering van het coffeeshopbeleid. Uitgangspunten hierbij zijn de 
landelijke richtlijnen (de zogenoemde AHOJ-G-criteria) zoals vastgesteld door het 
ministerie van Justitie en het college van procureurs-generaal. Gemeenten, politie en OM 
beschikken over strafrechtelijk en bestuurlijk -juridisch instrumentarium om beleid uit te 
voeren en te handhaven.  
 
Sinds 1996 is sprake van een aanscherping van het coffeeshopbeleid. Zo is onder meer de 
transactienorm van 30 gram teruggebracht naar 5 gram, is de toegangsleeftijd definitief op 
18 jaar gesteld en is afgesproken dat de verkoop van cannabis en alcohol niet samen dienen 
te gaan.  
Ook is er gewerkt aan nieuw bestuurlijk juridisch instrumentarium ten behoeve van 
gemeenten. De uitbreiding van de Opiumwet met artikel 13b in 1999 (Wet Damocles) is 
hiervan een voorbeeld. Dit biedt gemeenten extra mogelijkheden om eventuele negatieve 
neveneffecten van de aanwezigheid van coffeeshops tegen te gaan.  
De belangrijkste doelen van de aanscherping zijn: 
 
- scheiding van de soft- en harddrugsmarkt;  
- het beheersbaar maken en houden van het gebruik en de verkoop van cannabis; 
- afname van cannabisgebruik door jongeren. 
 
Sinds de aanscherping van het coffeeshopbeleid is het aantal gedoogde aanbieders 
aantoonbaar gedaald. Het aantal is teruggelopen van 1.200 in 1995, naar 1.019 in 1997 
(Bieleman, 1997) tot 846, 813 en 805 in respectievelijk 1999, 2000 en 2001 (Bieleman & 
Goeree, 2002). Onderzoek (bureau NDM, 2001) wijst uit dat jongeren vanaf 12 jaar sinds 
1996 meer via andere kanalen zijn gaan kopen. Behalve dat hier sprake zou kunnen zijn van 
een verplaatsing van de cannabismarkt, zou dit kunnen betekenen dat jongeren hierdoor een 
verhoogd risico lopen in aanraking te komen met andere drugs1. Hiermee komt de 
belangrijkste doelstelling van het Nederlandse gedoogbeleid, de scheiding der markten, in 
gevaar.  
 
Om zicht te krijgen op effecten van het beleid en op ontwikkelingen in de cannabismarkt in 
het bijzonder is het monitoren van alleen gedoogde cannabisaanbieders niet voldoende. Om 
het beeld compleet te maken, zal daarnaast ook onderzoek gedaan moeten worden naar de 
aard en omvang van niet-gedoogde cannabisaanbieders. De minister van Justitie heeft aan 
de Kamer toegezegd na te laten gaan of en in hoeverre een methode kan worden ontwikkeld 
voor de meting (schatting) van relevante niet-gedoogde cannabisaanbieders. 
 
Het WODC van het ministerie van Justitie heeft ES&E gevraagd een haalbaarheidsstudie te 
doen naar het in kaart brengen van de aard en omvang van niet-gedoogde cannabis-
aanbieders. Deze rapportage geeft de bevindingen van deze haalbaarheidstudie weer. 
 
                                                 

1) Volgens  Korf et al. (2001b) is de kans dat jongeren, die bij niet-gedoogde cannabisaanbieders kopen, met 
hard drugs in aanraking komen niet groter. Let wel: het gaat hierbij om jongeren die ook bij coffeeshops 
kopen. Jongeren die uitsluitend bij niet-gedoogde cannabisaanbieders kopen, zijn niet in dat onderzoek 
betrokken. 
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Opbouw rapportage 
In deze notitie gaan we achtereenvolgens in op: 
 
- achtergrond en doel van haalbaarheidsstudie; 
- vraagstelling en werkwijze; 
- bevindingen; 
- conclusies en aanbevelingen. 
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2. Achtergrond en doel van haalbaarheidsstudie 

In dit hoofdstuk gaan we kort in op de achtergrond van de gevraagde haalbaarheidsstudie.   

2.1 Nederlandse cannabisbeleid2  
 
In 1976 is de Nederlandse Opiumwet aangepast, waarin een onderscheid is gemaakt tussen 
illegale drugs met onaanvaardbare risico’s (‘harddrugs’) en cannabis (‘softdrugs’). “Ten 
opzichte van ‘harddrugs’ werd het bezit van en de handel in ‘softdrugs’ minder zwaar 
bestraft. Zo werd in de nieuwe wet het bezit van cannabis tot een hoeveelheid van 30 gram 
niet langer gezien als een misdrijf waarvoor gevangenisstraf kon worden geëist, maar als een 
overtreding” (Jansen, 2002). 
De belangrijkste doelstelling van dit gewijzigde beleid is een scheiding aan te brengen tussen 
de hard- en softdrugsmarkt, zodat cannabisgebruikers bij de aanschaf van cannabis-
producten niet in aanraking hoeven te komen met harddrugs. 
Vervolgens is in 1980 besloten om onder zeer strikte voorwaarden ‘een betrekkelijk lage 
opsporingsprioriteit’ te laten gelden voor de kleinhandel van cannabis in coffeeshops. Dat 
moment kan worden beschouwd als het begin van het gedoogbeleid ten aanzien van gebruik 
en verkoop van cannabis, waarin coffeeshops een belangrijke plaats innemen.  
“Het gedoogbeleid gold alleen voor de grote steden van Nederland (Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht). […] De afkondiging van het gedoogbeleid in 1980 
vormde aanleiding tot een zeer forse groei van het aantal coffeeshops. In de jaren tachtig 
groeide in Nederland het aantal coffeeshops tot ongeveer 1500 aan het einde van het 
decennium” (Jansen, 2002). 
Om meer controle te krijgen op de handel in cannabis kwamen er begin jaren negentig 
nieuwe gedoogcriteria voor coffeeshops, de zogenoemde AHOJ-G-criteria (geen  
Affichering; geen verkoop van Harddrugs; geen Overlast; geen toegang en geen verkoop 
aan Jeugdigen; geen verkoop Grote hoeveelheden).  
In 1996 zijn deze AHOJ-G-criteria aangescherpt3. Zo is de minimum leeftijdsgrens gesteld 
op 18 jaar, met als doel het cannabisgebruik onder jeugdigen te remmen. Voor die tijd 
hanteerden gemeenten verschillende criteria voor wat betreft de toegangsleeftijd voor 
coffeeshops. In de ene gemeente konden jongeren van 16 jaar een coffeeshop bezoeken, in 
de andere gemeente moesten jongeren 18 jaar of ouder zijn. Vervolgens is in 1996 de 
maximale transactiehoeveelheid verlaagd van 30 naar 5 gram, onder meer om het 
drugstoerisme tegen te gaan. Tevens is een richtlijn toegevoegd: coffeeshops mogen geen 
alcoholische dranken schenken. Deze laatste richtlijn had vooral gevolgen voor gemeenten 
waar cannabis vanuit kroegen mocht worden verkocht. De betreffende gemeenten hebben 
de gelegenheden, die zowel cannabis als alcohol verkochten, verzocht een keuze te maken 
voor het een of het ander. 
 
Hoewel de indruk bestaat dat de aanscherping van het beleid gevolgen heeft gehad voor 
ontwikkelingen op de markt (zowel aan vraag- als aan de aanbodzijde), voert het te ver om 
te stellen dat verschuivingen in de aanbodzijde geheel toe te schrijven zijn aan het gevoerde 
(strengere) beleid. De jaren negentig hebben revolutionaire veranderingen te zien gegeven in 
de aanbodstructuur van cannabis in Nederland. Dat heeft onder meer te maken met de 
opkomst van de inpandige cannabisteelt, die tot gevolg heeft dat er volgens ingewijden in de 
                                                 

2)  Bij deze beschrijving van het cannabisbeleid in vogelvlucht is uitvoerig gebruik gemaakt van de Nederlandse versie  
van het hoofdstuk ‘Hash co f f e e shop s  i n  Ams t e rdam – a  h i s t o r i c a l  p e r sp e c t i v e ’  dat A.C.M. Jansen onlangs voor het 
conferentieboek van de ‘European City Conference on Cannabis Policy’ schreef (zie publicatielijst). 

3)  Sindsdien is ook wel sprake van AHOJ-G-plus-criteria. 
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branche tienduizenden cannabisaanbieders bij zijn gekomen. Het gaat dan met name om 
kleine kwekers die een deel van de opbrengst buiten de coffeeshops om tegen 
leveranciersprijzen verkopen. Kortom, de omvang van de niet-gedoogde cannabisaanbieders 
is niet alleen afhankelijk van beleid. De cannabismarkt kent, net als legale markten, een 
eigen dynamiek. 

2.2 Vraag- en aanbodkant van de cannabismarkt 
 
Om zicht te krijgen op de cannabismarkt is het van belang zowel de vraag- als de aanbod-
kant van die markt nader te bekijken. Ook via het in kaart brengen van de vraagkant van de 
cannabismarkt zou zicht kunnen worden verkregen op de aard en omvang van de aanbod-
kant. 
Met name de ministeries van VWS en Justitie hebben de afgelopen jaren diverse onder-
zoeken laten verrichten naar zowel de vraag- als de aanbodzijde van de cannabismarkt. 
Daarnaast hebben verschillende universiteiten op eigen initiatief onderzoek gedaan naar de 
cannabismarkt. In deze paragraaf staan we kort stil bij wat er momenteel bekend is over de 
cannabismarkt. Met betrekking tot de vraagkant is het daarbij ons inziens van belang in 
eerste instantie onderscheid te maken tussen aantal en type cannabisgebruikers in Nederland 
en aantal en type ‘toeristen’ die in Nederland cannabis kopen. Bij de aanbodkant is het 
belangrijk een onderscheid aan te brengen tussen aantal en type gedoogde 
cannabisaanbieders niet-gedoogde cannabisaanbieders. 

2.2.1 Vraagkant 
 
Er zijn diverse lokale en landelijke studies verricht naar aantallen gebruikers van cannabis in 
Nederland. Bekend zijn met name de bevolkingsstudies van het CEDRO en van diverse 
GGD-en en de Peilstationstudies van het Trimbos. Uit de laatste meting van het CEDRO 
blijkt dat 3,0% van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder in de afgelopen maand 
cannabis heeft gebruikt en 17,0% ooit wel eens cannabis heeft gebruikt (Abraham, 2002). 
Voor al deze peilingen geldt echter dat een bepaalde groep gebruikers buiten de steekproef 
valt, omdat bij de selectie van respondenten gebruik wordt gemaakt van bevolkingsregisters, 
dan wel telefoonboeken (waar niet iedereen in voorkomt). 
Informatie over aantal en type toeristen die in Nederland cannabis kopen is (nog) beperkter. 
Een van de weinige onderzoeken die hier zicht op geeft, is het onderzoek naar jongeren, 
toeristen en coffeeshops dat het ministerie onlangs heeft laten uitvoeren (Korf, 2001b). 
Ook dit onderzoek geeft geen exacte cijfers van de omvang van het aantal 
‘cannabistoeristen’ in Nederland. 
 
Daarnaast zijn in Nederland studies uitgevoerd naar type gebruikers en de aard van het 
gebruik. Hoewel deze studies vaak goed inzicht geven in de wijze van gebruik en motieven 
voor gebruik, wordt maar ten dele ingegaan op de herkomst van de producten. Uit de eerder 
genoemde landelijke studie van het CEDRO blijkt dat ruim eenderde (37%) van de 12 tot 
17 jarige gebruikers4 cannabis in een coffeeshop aanschaft. Van de gebruikers5 van 18 jaar 
en ouder schaft bijna de helft (47%) cannabis via coffeeshops aan. 
 
De bestaande studies geven veelal een schatting van het aantal gebruikers, maar er bestaan 
geen exacte cijfers van (de omvang van) het gebruik van de cannabisgebruikers in 

                                                 
4)  Onder ‘gebruikers’ vallen degenen die in het afgelopen jaar cannabis hebben gebruikt. 
5) Idem, zie voetnoot 4. 
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Nederland of van de toeristen die in Nederland cannabis kopen. Ook zijn er te weinig 
gegevens over de hoeveelheden en de herkomst van de gebruikte middelen om een 
uitspraak te kunnen doen over de omvang van de aanbodkant van de cannabismarkt. 

2.2.2 Aanbodkant 
 
Sinds 1997 laat het ministerie van Justitie periodiek een inventarisatie uitvoeren naar 
aantallen gedoogde aanbieders. Uit deze inventarisatie blijkt dat het aantal gedoogde 
coffeeshops in de periode 1997-2001 is gedaald (Bieleman et al., 2002). Er wordt verder niet 
gekeken naar de aard van de gedoogde aanbieders. De cijfers geven daarom geen inzicht in 
de grootte en de afzetmarkt (aantal en type klanten) van de gedoogde aanbieders. Er zijn 
wel andere studies verricht naar typen gedoogde aanbieders (Jansen, 1989, 1993 en Maalsté, 
1995). 
 
Informatie over niet-gedoogde cannabisaanbieders is weer een stuk schaarser. Intraval 
(Bieleman et al., 2000a) heeft een poging gedaan het landelijke aantal niet-gedoogde 
cannabisaanbieders te schatten. De gebruikte bronnen (beleidsambtenaren en 
politiemensen) bleken echter onvoldoende bruikbare informatie op te leveren voor een 
betrouwbare schatting van de aantallen. 
 
Op grond van verschillende studies kan een lijst worden samengesteld met typen niet-
gedoogde cannabisaanbieders in Nederland, maar er is weinig bekend over de mate waarin 
de verschillende typen voorkomen en in hoeverre dat met bepaalde factoren samenhangt. 
Zo is bijvoorbeeld niet bekend of er een relatie bestaat tussen de aanwezigheid van 
gedoogde cannabisaanbieders en bepaalde niet-gedoogde cannabisaanbieders. Duiken 
sommige typen met name op in regio’s waar geen gedoogde cannabisaanbieders zijn of juist 
niet? Ook is niet bekend in hoeverre een relatie bestaat tussen bepaalde typen niet-gedoogde 
cannabisaanbieders en de grootte en/of ligging van gemeenten. Komen sommige typen 
vooral voor op het platteland of juist eerder in de stad?  
Over de afzetmarkt van niet-gedoogde cannabisaanbieders is iets meer bekend. Zo blijkt uit 
diverse studies dat jongeren beneden de 18 jaar een deel van hun waar betrekken via niet-
gedoogde cannabisaanbieders zoals koeriers, huisadressen en straatdealers (Fessem van et.al, 
2002). Aannemelijk is dat niet-gedoogde cannabisaanbieders niet alleen gebruikers bedienen 
die vanwege de leeftijdsgrens niet in een gewone coffeeshop terecht kunnen, maar 
waarschijnlijk bedienen zij ook degenen die vanwege de aanscherping van de gedoogcriteria 
niet (meer) in een gedoogd verkooppunt wensen te komen (bijvoorbeeld diegene die meer 
dan 5 gram willen kopen). 
 
Met betrekking tot de aanbodkant moet worden geconcludeerd dat slechts zicht is op een 
beperkt deel van de cannabismarkt. Met de bestaande studies kan wel een redelijk goed 
beeld worden verkregen over het aantal en type gedoogde cannabisaanbieders. Gegevens 
over niet-gedoogde cannabisaanbieders daarentegen zijn uiterst summier en met name de 
gegevens over omvang zijn onvolledig en onbetrouwbaar.  

2.3 Ontbreken referentiekader 
 

Zoals ook al uit het bovenstaande blijkt zijn er nog veel ontbrekende stukjes in de 
informatie over zowel de vraag- als aanbodkant van de cannabismarkt.  
Zo is niet bekend hoeveel cannabisgebruikers er precies in Nederland zijn, en dus ook niet 
hoe deze gebruikers aan hun waar komen en hoeveel ze met z’n allen gebruiken. Over 
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bepaalde segmenten gebruikers is weliswaar meer bekend dan over anderen, maar de 
informatie is veelal versnipperd. Hetzelfde geldt voor de zogenoemde toeristen, ofwel de 
gebruikers die cannabis in Nederland kopen, maar niet in Nederland woonachtig zijn. Er is 
helaas ook geen gemeente in Nederland die exact het aantal gebruikers, dan wel kopers in 
haar gemeente kent.  
Ook bestaat er geen gemeente die zonder meer informatie voorhanden heeft over het aantal 
en type niet-gedoogde cannabisaanbieders. Zoals gezegd is het aantal gedoogde 
cannabisaanbieders meestal wel bekend. Uit eigen ervaring van de onderzoekers6 blijkt 
echter dat exploitanten van gedoogde verkooppunten over het algemeen niet geneigd zijn 
om volledig open kaart te spelen over het aantal klanten dat zij bedienen en de omzet die zij 
draaien.  
Dit betekent dat een aantal vragen, die van belang zijn bij het bepalen van het aantal niet-
gedoogde cannabisaanbieders, niet beantwoord kunnen worden. Zo zijn de volgende cijfers 
onbekend: 
 
- totaal aantal kilo’s cannabis dat consumenten gebruiken en/of kopen; 
- totaal aantal klanten van gedoogde aanbieders in Nederland; 
- totaal aantal kilo’s cannabis dat gedoogde aanbieders verkopen. 
 
Als het totale aantal gebruikers en de totale omzet van gedoogde verkopers bekend zouden zijn, 
dan zou de totale omzet en het totale aantal klanten van niet-gedoogde cannabisaanbieders 
bepaald kunnen worden. Maar hiermee kan nog steeds niets worden gezegd over het aantal niet-
gedoogde cannabisaanbieders. Er bestaat immers geen standaardmaat voor het aantal klanten 
per verkooppunt of een gemiddelde omzet per verkooppunt. 
Met andere woorden, er bestaat op dit moment zowel aan de vraagkant als aan de aanbod-
kant geen referentiekader waartegen de resultaten van een meting van niet-gedoogde 
cannabisaanbieders kunnen worden afgezet. Dit maakt het lastig om de validiteit, betrouw-
baarheid en doelmatigheid bij benadering vast te stellen. 

2.4 Werkdefinitie niet-gedoogde cannabisaanbieders 
 

Opvallend is dat in het leeuwendeel van de eerder genoemde onderzoeken geen duidelijke 
definitie van niet-gedoogde cannabisaanbieders wordt gegeven. Het wordt min of meer als 
bekend verondersteld. Dit is ons inziens een belangrijke omissie: een duidelijke definitie van 
niet-gedoogde cannabisaanbieders is cruciaal om überhaupt iets te kunnen zeggen over de 
omvang. 
Om de haalbaarheid van een (toekomstige) meting te vergroten is het belangrijk een keuze 
te maken voor niet-gedoogde cannabisaanbieders die beleidsmakers en experts relevant 
achten. Criteria voor relevantie zijn bijvoorbeeld het veronderstelde risico van bepaalde 
niet-gedoogde cannabisaanbieders voor jeugdigen of het geschatte aandeel van bepaalde 
niet-gedoogde cannabisaanbieders in het totale aanbod.   
Aangezien de haalbaarheidsstudie zich met name richt op de omvang van relevante niet-
gedoogde cannabisaanbieders, werkt deze studie toe naar een ‘werkdefinitie’ van relevante 
niet-gedoogde cannabisaanbieders en heeft zij niet de pretentie om tot een sluitende 
definitie van niet-gedoogde cannabisaanbieders te komen. 
 

                                                 
6)  Onlangs is in opdracht van het ministerie van Justitie een pilotstudie uitgevoerd in de cannabissector, waarbij onder 
 ander gevraagd is naar omzetcijfers van gedoogde cannabisaanbieders. De uitkomsten bevinden zich nog in een  

conceptfase en zijn daarom (nog) niet openbaar. 
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2.5 Doel haalbaarheidsstudie 
 

Het doel van de haalbaarheidsstudie is: 
 
- te bepalen of het mogelijk is om een werkbare definitie te vinden voor relevante niet-

gedoogde cannabisaanbieders; 
- te bepalen of de vraagstelling zoals die in dit onderzoek gesteld is de gewenste 

informatie oplevert en als dat niet zo is hoe die kan worden bijgesteld zodat deze wel 
de gewenste informatie oplevert; 

- te bepalen of er een valide, betrouwbare en doelmatige methode bestaat om de 
relevante niet-gedoogde cannabisaanbieders te meten (lees: schatten). 
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3. Vraagstelling en werkwijze 

Dit hoofdstuk gaat allereerst in op de te beantwoorden hoofdvraag van de haalbaarheids-
studie, uitgesplitst naar diverse deelvragen. Dan volgt een beschrijving van de werkwijze, 
waarbij de verschillende onderzoeksmethoden aan bod komen. Het volgende hoofdstuk 
schetst de resultaten. 
 

3.1 Vraagstelling van de haalbaarheidsstudie 
De vraagstelling van de haalbaarheidsstudie luidt als volgt:  
 
Is het mogelijk het aantal relevante niet -gedoogde cannabisaanbieders in Nederland in kaart te 
brengen? Zo ja, op welke wijze en hoe valide, betrouwbaar en doelmatig zijn mogelijke meetmethoden? 
 
De hierbij in ieder geval te beantwoorden deelvragen zijn: 
 
1. Welke typen niet-gedoogde cannabisaanbieders zijn er in Nederland? 
2. Welke niet-gedoogde cannabisaanbieders spelen een dermate relevante rol in de 

handel van cannabis dat ze meegenomen moeten worden in een meting? Hoe 
definiëren we de relevante niet-gedoogde cannabisaanbieders? 

3. Welke methoden zijn er voor het meten van ‘illegale fenomenen’? 
4. Welke methoden zijn toepasbaar op het fenomeen relevante niet-gedoogde 

cannabisaanbieders? 
5. Hoe kunnen de afzonderlijke typen relevante niet-gedoogde cannabisaanbieders het 

best worden gemeten? In hoeverre dient gebruik te worden gemaakt van 
verschillende meetmethoden?  

6. Hoe valide en betrouwbaar zijn de gekozen meetmethoden? 
7. Wat betekent bovenstaande voor de haalbaarheid van een onderzoek gericht op de 

vaststelling van het aantal relevante niet-gedoogde cannabisaanbieders? 
8. Hoe dient een eventueel vervolgonderzoek eruit te zien? 
  

3.2 Werkwijze van de haalbaarheidsstudie 
 

Om antwoord te kunnen geven op de hierboven geformuleerde onderzoeksvragen, zijn 
verschillende onderzoeksmethoden gehanteerd. Diverse bronnen zijn geraadpleegd, 
waardoor een zo breed mogelijk zicht op het onderwerp is verkregen. Dit inzicht is 
vervolgens voorgelegd aan en afgestemd met een aantal deskundigen en sleutelinformanten. 
Een toetsing van (een aantal van) de behaalde resultaten in de begeleidingscommissie geeft 
tenslotte praktische invulling aan de haalbaarheid ervan. Concreet bestond de 
haalbaarheidsstudie uit de volgende onderdelen: 
 
A. Voorbereiding 
B. Literatuurstudie 
C. Werkconferentie met beleidsmakers 
D. Gesprekken met sleutelinformanten 
E. Balans opmaken 
 
A. Voorbereiding 
De haalbaarheidsstudie is gestart met een tweetal voorbereidende activiteiten. Allereerst 
heeft een inventarisatie plaatsgevonden van sleutelfiguren (zie bijlage 1) en bruikbare 
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bronnen die ons meer inzicht zouden kunnen verschaffen in het fenomeen niet-gedoogde 
cannabisaanbieders.  
Ten tweede is in de voorbereidingsfase literatuur en ander bronnenmateriaal verzameld. 
Hierbij gaat het niet alleen om studies naar de cannabismarkt, de gebruikersmarkt, (lokaal) 
coffeeshopbeleid, aantallen en soorten cannabisaanbieders, maar ook om studies waarbij 
getracht is een andere illegale markt in kaart te brengen (bijvoorbeeld in de prostitutie, 
illegale bingo’s, illegale autohandel, et cetera). Behalve bovenstaande inventarisatie is ook op 
internet gezocht naar aanvullende literatuur, publicaties of ander bronnenmateriaal. Deze 
zoekactie leverde in sommige gevallen een overlap op met de al verzamelde literatuur. Het 
resultaat van beide zoekacties is een scala aan onderzoeksrapportages, jaarberichten, 
monitoren en publicaties over meetmethoden en andere illegale fenomenen. (Zie bijlage 2 
voor een overzicht van de verzamelde en geraadpleegde literatuur en bijlage 3 voor een 
overzicht van de zoekmachines en zoektermen op basis waarvan het internet is afgezocht.) 
 
B. Literatuurstudie 
De verzamelde literatuur is vervolgens bestudeerd, waarbij inzicht is verkregen in: 
  
1) De door gemeenten gehanteerde beleidsregels en richtlijnen (aanvullend op de 

AHOJ-G criteria) en criteria bij de handhaving van coffeeshopbeleid (zie paragraaf 
4.1). 

2) Gebruikte onderzoeksmethoden (tellingen, andersoortige metingen/ schattingen) in 
diverse illegale sectoren (zie paragraaf 4.3). 

3) (Kenmerken van) de verschillende typen in Nederland voorkomende niet-gedoogde 
cannabisaanbieders (zie paragraaf 4.4). 

 
C. Werkconferentie/mini-conferentie met beleidsmakers 
Om te bepalen wat onder relevante niet-gedoogde cannabisaanbieders moet worden verstaan, 
is het van belang de belangrijkste ‘zorgpunten’ van beleidsmakers, maar ook van de branche 
helder te krijgen. Hiertoe is een werkconferentie georganiseerd, waar in totaal vijftien 
vertegenwoordigers van gemeenten, politie en de branche (lokaal niveau), maar ook beleids-
makers (landelijk niveau) aan hebben deelgenomen (zie bijlage 4 voor de deelnemerslijst). 
 
Bij het bepalen en uitnodigen van de lokale deelnemers is rekening gehouden met verschil-
len in gemeentelijk coffeeshopbeleid, verschillen in het aantal aanwezige (en getelde) 
coffeeshops en andere cannabisaanbieders in de gemeente (Bieleman et al., 2000a), maar 
ook verschillen in ‘functie’. Zo hebben vertegenwoordigers deelgenomen van gemeenten 
met een regiofunctie, grensgemeenten, (twee van) de grote vier steden, middelgrote en 
kleine gemeenten. Hierdoor is een goede afspiegeling verkregen van gemeenten met 
verschillende functies, belangen, beleid en problemen. 
 
De werkconferentie bestond enerzijds uit het afstemmen van de verschillende begrippen 
van niet-gedoogde cannabisaanbieders met de deelnemers (herkenning en eventuele 
aanvulling van ontbrekende cannabisaanbieders) en anderzijds uit de inventarisatie van 
eensluidende en breed gedragen redenen die belangrijk zijn bij het in kaart brengen van 
bepaalde niet-gedoogde cannabisaanbieders (welke vormen van niet-gedoogde verkoop van 
cannabis baren de meeste zorgen?). Tot slot is gediscussieerd over de relatie tussen het 
aantal niet-gedoogde cannabisaanbieders en het gevoerde beleid en over de mogelijke 
bereidheid om mee te werken aan een eventuele meting van niet-gedoogde 
cannabisaanbieders en wat redenen zijn om wel of niet mee te werken. 
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Naar aanleiding van de werkconferentie is een zo compleet mogelijk overzicht verkregen 
van de bestaande en zich manifesterende niet-gedoogde cannabisaanbieders en is zicht 
gekregen op de verschillende criteria om de relevantie van een dergelijk verkooppunt te 
bepalen.  
Daarnaast was het de bedoeling om samen met de deelnemers van de werkconferentie te 
bepalen welke redenen specifiek relevant zijn voor elk van de niet-gedoogde 
cannabisaanbieders. 
Tijdens de werkconferentie en in een beknopte enquête onder genodigden van de 
werkconferentie is hier aan gewerkt (zie paragraaf 4.4.3 voor het resultaat hiervan). 
  
D. Gesprekken met sleutelinformanten 
De bevindingen uit de literatuurstudie en onze eigen expertise vormden de inhoudelijke 
basis voor de gesprekken met vijf sleutelinformanten. Dit betreft twee experts op het gebied 
van onderzoek in illegale sectoren, een onderzoeksdeskundige op het gebied van illegale 
middelen en twee vertegenwoordigers van de cannabisbranche (zie bijlage 1). Vier 
gesprekken vonden face-to-face plaats, één gesprek via de telefoon. 
De volgende onderwerpen zijn in de gesprekken aan de orde gekomen: 
 
- aanvullingen op het overzicht van verschillende typen niet-gedoogde 

cannabisaanbieders en kenmerken; 
- methoden en technieken ten behoeve van het doen van onderzoek in illegale circuits 

en de cannabissector in het bijzonder; 
- de bruikbaarheid van de diverse methoden en daarbij gebruikte bronnen; 
- criteria voor relevantie en de consequenties voor het verrichten van onderzoek.  
 
Samen met inzichten uit de literatuur en de werkconferentie hebben de gesprekken 
geleid tot een definitief overzicht van de verschillende typen niet-gedoogde cannabis-
aanbieders (zie paragraaf 4.4.1) en een overzicht van de belangrijkste bruikbare 
methoden en technieken (zie paragraaf 4.3). Daarnaast boden de gesprekken inzicht in 
de beschikbaarheid, toegankelijkheid en betrouwbaarheid van de belangrijkste bronnen 
(zie paragraaf 4.5). 

 
E. Balans opmaken (analyse en conceptrapportage) 
In de eerste plaats is vastgesteld in hoeverre een antwoord is gevonden op de belangrijkste 
onderzoeksvragen. Deze bevindingen zijn uitgewerkt in een conceptrapportage die is 
voorgelegd aan de begeleidingscommissie. 
Naar aanleiding van deze bevindingen is in samenspraak met de begeleidingscommissie 
besloten om een mogelijke opzet uit te werken. Dit gebeurde in de vorm van een aantal 
brainstormsessies van het onderzoeksteam. In deze sessies is gediscussieerd over mogelijke 
bronnen, onderzoeksmethoden en werkwijzen. Diverse onderzoeksscenario’s zijn de revue 
gepasseerd en beoordeeld op haalbaarheid en toepasbaarheid voor dit onderwerp.  
 
Bovenstaande activiteiten hebben uiteindelijk geleid tot deze definitieve rapportage.   
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4.  Bevindingen 

Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen van de haalbaarheidsstudie. Allereerst geven we 
kort de richtlijnen en het coffeeshopbeleid zoals dat uit de literatuur naar voren komt weer. 
Als tweede beschrijven we wat er uit onderzoeken naar gebruikers bekend is over niet-
gedoogde cannabisaanbieders. Ten derde gaan we in op methoden die gebruikt zijn voor het 
meten van andere illegale fenomenen. Als vierde schetsen we een beeld van de typen illegale 
aanbieders en de redenen voor relevantie. Tot slot gaan we in op de bruikbaarheid van 
diverse sleutelinformanten voor een schatting van het aantal niet-gedoogde 
cannabisaanbieders.  
 

4.1 Richtlijnen en coffeeshopbeleid 
 

Uit de literatuur komt naar voren dat de overgrote meerderheid van de gemeenten een 
beleid t.a.v. coffeeshops heeft ontwikkeld (Bieleman et al., 2002; Bieleman et al., 2000a). Dit 
varieert van een nulbeleid, een uitsterfbeleid, een maximumstelsel, verminderingsbeleid, 
ontmoedigingsbeleid tot het Bussumse model, waarbij een niet-commercieel verkooppunt 
van cannabis wordt toegestaan. Bij de handhaving van het beleid kunnen diverse 
beleidsinstrumenten worden ingezet (SIDV, 1997). Dit betreffen nota’s, overlast- en 
exploitatievergunningen (Drank- en Horecawet), aparte vergunningen voor coffeeshops, 
bestemmingsplannen, leefmilieuverordeningen en convenanten die met coffeeshop-
exploitanten zijn gesloten. 
 
De overgrote meerderheid van gemeenten stelt bepaalde voorwaarden aan coffeeshops 
(Bieleman et al., 1997). Alle gemeenten met een coffeeshopbeleid hebben de AHOJ-G 
criteria overgenomen, waarbij deze criteria soms zijn aangescherpt en/of andere 
voorwaarden zijn toegevoegd. De belangrijkste andere of aanvullende voorwaarden zijn: 
minimumafstand tot scholen, beperkte openingstijden, verbod op het schenken van alcohol, 
verbod op de aanwezigheid van kansspelautomaten en de verplichte aanwezigheid van 
voorlichtingsmateriaal. 
 
Het Openbaar Ministerie (OM), maar veelal ook gemeenten zelf, controleren de AHOJ-G 
criteria voornamelijk steekproefsgewijs (Bieleman et al., 2000a). Dit geldt eveneens voor de 
handhaving van de 5-grams norm en de gescheiden verkoop van cannabis en alcohol. 
Controles (zowel door het OM als door gemeenten) vinden veelal plaats op basis van 
vermoedens van overtreding of melding van overlast. Optreden van opsporingsambtenaren 
gebeurt met name ten aanzien van de “H” (verkoop van harddrugs), de “O” (veroorzaken 
van overlast) en de “J” (aanwezigheid van en verkoop aan minderjarigen) (Korf et al., 
2001b). De andere criteria hebben minder hoge prioriteit en worden minder vaak 
gecontroleerd (Fessem van et al., 2002). 
 
Naast handhaving door OM en gemeenten, zijn er ook particuliere initiatieven om het 
gebruik van en de handel in cannabis te voorkomen (Korf et al., 2001b). Zo hebben 
bijvoorbeeld scholen in Alkmaar allerlei maatregelen genomen. Camera’s houden de 
leerlingen in de gaten en agenten ‘adopteren’ scholen. 
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4.2 Onderzoek gebruikers 
 
Verschillende studies wijzen uit dat gebruikers behalve in de coffeeshop ook van andere 
aanbieders cannabis kopen. De resultaten van een aantal studies zijn hieronder 
weergegeven. 
 

 Bieleman et al. (2000b) 
n=126 

Zwart van et al. (2000) 
n=10.000 

 
Verkooppunt 

Bekend met 
illegale 

cannabisaanbieders 

Zelf kopen bij 
legale of niet-

gedoogde 
cannabisaanbieders 

 
 

1996 

 
 

1999 

vrienden/kennissen - 45 %  41%  47% 
coffeeshop - 23 %  41%  32% 
Dealer - -  11%  11% 
Straat 64 % 12 % - - 
woning 31 % - - - 
school 26 % -  3%  1% 
Ander (café/disco) - -  5%  8% 
Eigen kweek - - -  2% 

 
Korf et al. (2001b) 

14-15 jaar7 16-17 jaar8  Verkooppunt 
Amsterdamse 

scholieren Landelijk Amsterdamse 
scholieren Landelijk 

Softdrugtoeristen 
n = 90 

vrienden/kennissen 38% 69% 29% 67% 2 % 
coffeeshop 36% 18% 51% 26% 90 % 
Dealer - - - 
Straat - - 3 % 
ander (café/disco) 26% 12% 20% 8% 2 % 
woning - - 6 % 

 
Abraham et al. (2002)9 

Verkooppunt 12-17 jaar 
n = 25310 

18 jaar en ouder 
n = 1.02811 

vrienden/kennissen 46 % 37 % 
coffeeshop 37 % 47 % 
dealer - - 
Straat 1 % 1 % 
ander (café/disco) 15 % 2 % 
woning 3 % 14 % 

 
Bovenstaande cijfers geven alleen zicht op het percentage ondervraagden dat bekend is met 
of koopt bij niet-gedoogde cannabisaanbieders. Uit de cijfers is niet op te maken hoeveel 
niet-gedoogde cannabisaanbieders er zijn, hoeveel klanten zij hebben en/of welke 
hoeveelheden cannabis zij verkopen.  

                                                 
7)  Van zowel de Amsterdamse als de landelijke cijfers is de n niet uit de publicatie af te leiden. 
8)  Idem. 
9) Als het totaal niet overeenkomt met de som van de getallen, is dat het gevolg van afrondingen. 
10) De percentages zijn gebaseerd op 390 antwoorden, gegeven door 253 respondenten. 
11) De percentages zijn gebaseerd op 1.517 antwoorden, gegeven door 1.028 respondenten. 
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4.3 Methoden voor het meten van illegale fenomenen 
 
Een van de onderdelen van deze haalbaarheidsstudie naar niet-gedoogde cannabisaanbieders 
is een (beknopte) inventarisatie van onderzoeksmethodieken naar de omvang van andere 
illegale fenomenen. In eerste instantie is vanzelfsprekend gekeken naar min of meer 
vergelijkbare fenomenen zoals schattingen van het aantal heroïne- of cocaïnegebruikers en 
dak- en thuislozen. Maar bij illegale fenomenen kan bijvoorbeeld ook worden gedacht aan 
andere vormen, zoals illegale bordelen (prostitutie), illegale wapen- of autohandel, illegale 
autosloperijen, illegale loterijen (bingo), illegale vuilstortplaatsen, illegale hondengevechten, 
mensenhandel et cetera. In de volgende paragraaf gaan we eerst in op enkele onderzoeken. 
Paragraaf 4.3.2 beschrijft de in die onderzoeken gehanteerde methoden, die op enigerlei 
wijze relevant kunnen zijn voor deze studie, nader. 

4.3.1 Enkele voorbeelden van onderzoek naar illegale fenomenen  
 
Voor de overzichtelijkheid is een driedeling in soorten omvangschattingen gemaakt, te 
weten: schattingen van personen en groepen, van voorwerpen en acties en van locaties. 
 
Omvangschattingen personen en groepen 
- Aantallen (problematische) drugsgebruikers 
 Met name in onderzoek naar drugsgebruikers maken onderzoekers gebruik van 

schattingsmethoden om de omvang van de groep te bepalen. Zo is onderzoek gedaan 
naar heroïnegebruikers en cocaïnegebruikers om de omvang van deze groepen te 
schatten. Voorbeelden zijn het onderzoek ‘Heroïnetoerisme’ (Korf, 1986), ‘In grote 
lijnen’ (Bie de et.al., 1991) en ‘Pijn in het hart’ (Den ten et.al., 1995). 

-   Aantallen dak- en thuislozen 
 Een andere groep waarvan onderzoekers getracht hebben de omvang te schatten is 

het aantal dak- en thuislozen. Zo is er onder andere in Groningen onderzoek gedaan 
naar de populatie dak- en thuislozen en in Deventer (‘Doelgroepen nader bekeken’ 
Meijer, 2000). 

-   Aantallen overlastveroorzakers 
 In de Groningse binnenstad is in het onderzoek ‘Lastige maten’ het aantal 

overlastveroorzakers in kaart gebracht (Bie de et.al, 1997). 
 
Omvangschattingen voorwerpen en acties 
-  Aantallen illegale wapens 
 Van der Heijden en Van Gils (2002) voeren onderzoek uit om betrouwbare en 

bruikbare schattingen te maken van de omvang van slachtofferloze criminaliteit in 
Nederland waaronder vuurwapenbezit. Zij hebben gekeken naar schattingen die zich 
baseren op productie en handelsgegevens, op inbeslagnames en op enquête-gegevens. 

-  Fraude  
 Lensvelt-Mulders, Van Gils en Van der Heijden (2001) geven een overzicht van 

schattingsmethoden voor de omvang van fraude. Zij maken daarbij een onderscheid 
tussen persoonsgerichte methoden (bijvoorbeeld vragenlijsten), methoden die 
gebruikmaken van bestaande data (bijvoorbeeld politieregistraties) en macro-
economische methoden (op basis van observatie van een of meerdere zichtbare 
variabelen wordt een schatting gemaakt van de niet zichtbare variabelen). Zij 
concluderen dat het mogelijk is om tot acceptabele en betrouwbare 
omvangschattingen te komen. Er is echter geen standaardmethode die kan worden 
gehanteerd. Afhankelijk van de fraudevraag dient te worden gekozen voor een 
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passende onderzoeksmethode. Veelal is zelfs een combinatie van verschillende 
methoden nodig. Zij hebben hiervoor een keuzemodel ontwikkeld. Tenslotte wijzen 
zij nog op een tweetal relatief nieuwe methoden, namelijk die van detection 
controlled estimation en randomized response. 

 
Omvangschattingen locaties  
-   Aantallen illegale autosloperijen 
 Door de commissie Van Traa is in het kader van de IRT affaire onderzoek verricht 

naar de (illegale) autobranche (Inzake opsporing, Bijlage VII De autobranche). 
Geconstateerd wordt dat het werkelijke aantal garagebedrijven en autosloperijen dat 
hand en spandiensten verleend aan criminele groepen onbekend is. Gegevens 
hierover worden geregistreerd, echter niet systematisch. Op grond van de 
beschikbare gegevens kan worden geschat hoeveel garages, dealers en autosloperijen 
bij professionele autodiefstallen is betrokken. Per dossier is gekeken hoeveel namen 
van andere garages en/of sloperijen zijn genoemd, waardoor een schatting met een 
onder- en bovengrens ontstaat. Na onderzoek door middel van lokale studies, bleek 
dit een onderschatting. Met het nieuwe cijfermateriaal is de schatting bijgesteld. 
Aangezien deze bedrijven bij politie en andere opsporingsbedrijven allen bekend zijn, 
betreft de schatting nog steeds een ondergrens en ligt het werkelijke aantal hoger. 

-  Illegale stortingen/lozingen/verbrandingen 
 In ‘Quickscan stoten en verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen’ (Ministerie 

van Justitie, 2002) proberen de onderzoekers zicht te krijgen op de omvang van de 
problematiek rondom illegale stortingen. Zij constateren dat er geen landelijk beeld 
bestaat van het feitelijk aantal stortingen, zelfs niet van het aantal dat bij 
handhavingorganisaties wordt gemeld. Het bijeensprokkelen van informatie (cijfers) 
van enkele geïnterviewde organisaties die beschikken over geautomatiseerde 
meldingssystemen, onderzoeksrapporten en verslagen van handhavingprojecten op 
het gebied van storten leveren een beperkt beeld op. 

 Zij concluderen dat storten veelvuldig voorkomt, maar dat de verschillen per regio 
groot zijn. De oorzaak hiervan kan enerzijds gelegen zijn in de zwaarte van toezicht, 
het meldingsgedrag in de regio, anderzijds in de mate waarin het storten voorkomt. 
Omdat de informatie te versnipperd is kunnen zij geen totaalplaatje per 
onderzoeksgebied geven. Alleen binnen de verschillende eigen organisaties (politie, 
waterschappen, milieupolitie, gemeente, provincies) is enigszins zicht op het aantal 
meldingen. Er is geen zicht op aantallen per gemeente regio of provincie. Men streeft 
nu naar een uniforme registratie van illegale dumpingen (door kantonniers en 
onderaannemers van Rijkswaterstaat) om zicht te krijgen op ontwikkelingen. 

-   Locaties hondengevechten 
 Gezocht is nog naar schattingen van het aantal georganiseerde gevechten met dieren, 

met name honden. Daarover hebben we echter geen informatie kunnen vinden 
waarin sprake is van omvang of aantallen locaties. 

4.3.2 Gehanteerde methoden en bronnen 
 
In deze paragraaf gaan we nader in op de gehanteerde methoden bij de schattingen in de 
bovengenoemde onderzoeken en nota’s. 
 
Veldonderzoek 
Bij exploratief onderzoek naar relatief onbekende fenomenen maken onderzoekers veelal 
gebruik van veldonderzoek. Observaties door onderzoekers, tellingen in straten, buurten en 
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wijken en/of interviews met ervaringsdeskundigen (waar ‘in het veld’ contact mee is gelegd), 
leveren een eerste beeld op van de aard en omvang van het betreffende fenomeen. De 
nadruk in dergelijke onderzoeken ligt veelal op de aard en minder op de omvang van 
fenomenen. Dit is bijvoorbeeld het geval in een onderzoek naar de kwaliteit van cocaïne (de 
Bie, 1994) en een onderzoek naar vraag en aanbod van cannabis in de Bollenstreek (van 
Fessem et. al., 2002).  
Veldonderzoek levert veelal een goed en betrouwbaar beeld op van de lokale situatie (buurt, 
wijk, dorp of stad), maar is erg arbeidsintensief en tijdrovend. Het zijn veelal eenmalige 
onderzoeken die een beeld geven van de situatie op één bepaald moment. 
 
Capture-recapture 
Deze methode is veel gebruikt en wordt in uiteenlopende onderzoeken gehanteerd. De 
capture-recapture (ofwel vangst-hervangst) is een methode afkomstig uit de biologie. Ze 
wordt gebruikt om de omvang van een dierenpopulatie in een bepaald gebied te schatten. 
Deze methode maakt gebruik van twee onafhankelijke steekproeven uit dezelfde populatie. 
De onderzoekers bekijken hoeveel personen in beide steekproeven voorkomen. Op grond 
van overlap en de grootte van beide steekproeven, kunnen zij tot een schatting van de 
omvang van de totale populatie komen. Wanneer de overlap groot is, dan is de populatie 
relatief klein; is de overlap daarentegen klein, dan is de populatie relatief groot. Deze 
methode is onder andere gebruikt om de omvang van de groep problematische heroïne-
gebruikers te schatten (zie bijvoorbeeld Intraval, 1989, Den ten et al., 1995). Er vindt een 
vergelijking plaats van lijsten met namen van drugsgebruikers, die staan ingeschreven bij de 
drugshulpverlening, en lijsten van bij de politie bekende drugsgebruikers. Op die manier kan 
de mate van overlap worden bepaald en kan vervolgens de omvang van de groep worden 
geschat. 
Voorwaarde voor het hanteren van deze methode is de beschikbaarheid van een tweetal 
registratiesystemen. Dit dienen bovendien onafhankelijke steekproeven te zijn, die op 
persoonskenmerken (bijvoorbeeld op naam en geboorte datum) te vergelijken zijn.  
 
Nominatie techniek 
Om de omvang van groepen opiaatgebruikers te schatten is vaak gebruikgemaakt van de 
nominatietechniek (zie bijvoorbeeld Hartnoll et al., 1985, Korf, 1986, Intraval, 1991, Den 
ten et al., 1995). Binnen drugsonderzoek is het uitgangspunt bij deze methode dat 
gebruikers wordt gevraagd bekenden te noemen die ook harddrugs gebruiken en daarbij 
tevens aan te geven of deze vrienden de afgelopen twaalf maanden in contact zijn geweest 
met bijvoorbeeld hulpverleningsinstellingen. Op basis van de verhouding 
hulpverlening/geen hulpverlening en cijfers van de hulpverlening kan dan een schatting van 
het totaal aantal harddrugsgebruikers worden gemaakt.  
Ook bij deze methode is een belangrijke voorwaarde dat er een registratiesysteem 
beschikbaar is (een lijst met namen drugsgebruikers die bij de drugshulpverlening staan 
ingeschreven) en een kenmerk dat gebruikers van elkaar weten (de afgelopen twaalf 
maanden contact gehad met de drugshulpverlening). 
 
Netwerkbenadering/sneeuwbal steekproef 
Deze methode is in eerste instantie bedoeld voor het analyseren van sociale structuren en 
verschijnselen waarbij de nadruk ligt op relaties tussen personen. De methode is gebruikt 
voor het schatten van het aantal cocaïnegebruikers en heroïnegebruikers (zie bijvoorbeeld  
Den ten et.al., 1995). Er is daarbij gebruikgemaakt van data verkregen uit een sneeuwbal 
steekproef uit de populatie van gebruikers. De aselect getrokken respondenten vormen de 
initiële steekproef en het aantal initiële respondenten wordt genoteerd met n. Deze 
respondenten noemen vervolgens andere personen van de populatie die voldoen aan de 
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insluitcriteria. Deze verzameling nieuw genoemde gebruikers vormen de zogenoemde 
‘eerste snowball wave’. Met behulp van een tweetal formules (die in principe ook 
neerkomen op capture-recapture) kan een onder- en bovengrens worden bepaald en de 
omvang worden geschat. 
Voorwaarde voor deze methode is onder andere dat de initiële steekproef (de eerste groep 
gebruikers die wordt gevraagd) groot genoeg is en een redelijk afspiegeling vormt van 
verschillende netwerken van drugsgebruikers. Daarnaast is het van belang dat er voldoende 
vertrouwen bestaat bij de ondervraagden om bijvoorbeeld namen (of de eerste twee letters 
van de voornaam, de eerste twee letters van de achternaam en het geboortejaar) te noemen 
van andere gebruikers om de mate van overlap te kunnen bepalen. 
 
Delphi-methode  
Deze methode is in de jaren vijftig ontwikkeld in Amerika ten behoeve van defensieonder-
zoek. De methode is bedoeld om de kennis van experts te kunnen benutten bij het doen van 
voorspellingen en is onder andere gebruikt op technologie gebied. De methode is verder 
ontwikkeld op verschillende terreinen. Zo is onder andere voor automatiserings-
toepassingen de Wideband Delphi-methode ontwikkeld (Coumans 2002). In principe is zij 
erop gericht de expertise en de schattingen van een groep (in dit geval 
systeemontwikkelaars) te combineren, om vervolgens een consensus te bewerkstelligen over 
de geschatte omvang van een automatiseringsproject.  
In het kort komt de Delphi-methode neer op herhaaldelijk ondervragen van een door de 
onderzoeker samengestelde groep deskundigen. In een eerste ronde vraagt de onderzoeker 
hen vragen te beantwoorden of uitspraken te doen over een bepaald fenomeen 
(bijvoorbeeld de omvang van een bepaald verschijnsel) en de redenen aan te geven waarom 
zij denken dat dat zo is. De onderzoeker maakt een samenvatting van de verzamelde en 
geanalyseerde gegevens (bijvoorbeeld in de vorm van gemiddelden en spreiding) en legt 
deze opnieuw aan dezelfde groep experts voor. De anonimiteit van de experts (wie heeft 
wat gezegd) blijft in de verschillende rondes gehandhaafd. De experts dienen te reageren op 
de bevindingen en argumenten van de anderen en hun eigen antwoorden te heroverwegen. 
In veel gevallen herhaalt het proces zich nogmaals, omdat de antwoorden na drie keer min 
of meer stabiel blijven en convergeren (naar elkaar toe groeien). Veelal leidt dit uiteindelijk 
tot een soort consensus. 
Voorwaarde voor de Delphi-methode is de samenstelling van een voldoende grote groep 
mensen, die ook daadwerkelijk zicht hebben op het te onderzoeken fenomeen. 
 
Panelonderzoek 
Een mogelijkheid om zicht te krijgen op trends en ontwikkelingen is een panelstudie of de 
zogenoemde panelmethode. Dit is een kwalitatieve methode, waarbij personen - die thuis 
zijn in verschillende scenes - op regelmatige basis worden ondervraagd over recente 
ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is de zogenoemde Antenne (zie onder andere Korf, 
2001a), die zicht biedt op trends in het drugsgebruik. Antenne heeft betrekking op de 
Amsterdamse situatie en de panelleden worden in principe twee maal per jaar geïnterviewd. 
Het panel dat gebruikt is voor de Antenne 2000 bestaat uit dertig panelleden, die in totaal 
34 verschillende netwerken vertegenwoordigen (bijvoorbeeld clubmedewerkers/ 
clubgangers, partygangers, buurtjongeren, probleemjongeren). 
In tegenstelling tot de eerder genoemde Delphi methode worden de panelleden individueel 
geïnterviewd en reageren ze niet op elkaars uitspraken en veronderstellingen.  
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Voorwaarde voor deze methode is de samenstelling van een panel, dat zicht heeft op het 
illegale fenomeen en dat op regelmatige basis kan worden ondervraagd. Bovendien dient het 
panel regelmatig aangevuld te worden met nieuwe panelleden12.   
 
Survey onder gebruikers 
Een survey onder cannabisgebruikers kan mogelijk zicht geven op het aantal gebruikers dat 
gebruikmaakt van niet-gedoogde cannabisaanbieders en hoe vaak zij dat doen. Ook zou op 
deze wijze enig zicht kunnen ontstaan op de hoeveelheid cannabis die bij niet-gedoogde 
aanbieders wordt gekocht13. Ervaring leert echter dat gebruikers er weinig voor voelen om 
niet-gedoogde cannabisaanbieders met naam te noemen14. Dit betekent dat een survey 
onder gebruikers geen zicht geeft op het aantal niet-gedoogde cannabisaanbieders. 
Toevoegen van extra vragen aan bestaande surveys over middelengebruik is niet eenvoudig. 
De vragenlijsten mogen niet te lang worden en dienen ook niet te veel af te wijken van 
vorige versies om vergelijkbaarheid van de resultaten mogelijk te maken. 
 
Extrapolatie van lokale gegevens 
Een andere mogelijkheid is om (bestaande) gegevens over bepaalde gebieden (dorpen, 
steden, gemeentes, regio’s, provincies) te gebruiken om schattingen te maken van de 
landelijke situatie. Deze methode is bijvoorbeeld gebruikt bij de schatting van de omvang 
van autobedrijven die betrokken zijn bij criminele activiteiten. 
Voorwaarde, naast natuurlijk de beschikbaarheid van de gegevens, is dat de gegevens op 
min of meer vergelijkbare wijze zijn verzameld. Voor de gebieden waarin gegevens zijn 
verzameld geldt dat zij als representatief moeten kunnen worden beschouwd voor de 
landelijke situatie. Om ontwikkelingen te kunnen monitoren is het daarnaast van belang dat 
ze ook op regelmatige basis worden verzameld. 

4.3.3 Enkele kanttekeningen 
 
Bij de beschouwing van gebruikte methoden voor schattingen van de omvang van andere 
illegale fenomenen is niet één methode die eruit springt en zondermeer toepasbaar is voor 
een schatting of telling van niet-gedoogde cannabisaanbieders.  
In de genoemde onderzoeken is vaak gebruikgemaakt van een combinatie van methoden. 
De veel gebruikte capture-recapture wordt regelmatig gecombineerd met andere methoden 
(zoals nominatietechniek en netwerkanalyse) om een vollediger beeld te krijgen. Om deze 
methoden te kunnen hanteren zijn bestanden, registratiesystemen en/of een uitgebreide 
survey noodzakelijk. 
Het verzamelen van informatie over enkele steden of dorpen (regionale extrapolatie) lijkt 
echter ook niet zondermeer bruikbaar. Cannabisgebruikers beperken zich niet tot een enkel 
dorp of een enkele stad bij de aanschaf van hun producten. Het zou wellicht wel kunnen 
door informatie te verzamelen in enkele representatieve gemeenten en deze gegevens te 
extrapoleren naar het landelijke niveau. Een belangrijk knelpunt hierbij is de individuele 
verschillen van de typen cannabisaanbieders in verschillende dorpen en steden. Het is 
belangrijk zeer zorgvuldig te zijn bij de samenstelling van representatieve gemeenten, die 
een betrouwbare extrapolatie naar de landelijke situatie mogelijk maken. 

                                                 
12)  Niet alleen zicht te krijgen op ‘nieuwe ‘ trends, maar ook omdat panelleden na verloop van tijd met een 
 vooringenomen blik naar hun omgeving gaan kijken.  
13)  Let wel: gebruikers kopen vaak voor een bepaald bedrag en weten niet altijd hoeveel gram zij precies kopen. De  

hoeveelheid kan per soort en per aanbieder verschillen. Ook schommelen prijzen per seizoen. 
14)  Dit bleek bijvoorbeeld in het onderzoek naar motieven en de wijze waarop cannabisgebruik- en handel plaatsvindt in 

de Bollenstreek. (Fessem van et al., 2002) 
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De toepasbaarheid en de betrouwbaarheid van de bovenbeschreven methoden hangt in 
belangrijke mate af van de bronnen waarop zij zich baseren. Voor een belangrijk deel zijn de 
bovengenoemde methoden gebaseerd op gebruik van reeds bestaande bestanden of 
registratiesystemen. Met name die van (drugs)hulpverlening en politie worden gebruikt. 
Kijken we naar de bruikbaarheid van deze methoden voor een onderzoek naar de omvang 
van niet-gedoogde cannabisaanbieders, dan moet worden geconstateerd dat deze methoden 
niet bruikbaar zijn omdat dergelijke bronnen over niet-gedoogde cannabisaanbieders niet 
aanwezig zijn.  
Een deel van de methoden maakt gebruik van kennis aanwezig bij experts en gaat uit van de 
bij hen aanwezige ervaring. Ook data verkregen door uitgebreid onderzoek onder de 
populatie vormen een belangrijke pijler. De twee laatst genoemde methoden bieden meer 
aanknopingspunten, zij het dat ze veelal zeer arbeidsintensief en tijdrovend zijn. Ze zijn 
daardoor vooral geschikt voor monitoring van trends en geven een beeld van 
ontwikkelingen over de tijd. 

4.4 Bepalen werkdefinitie  
 
Het komen tot een werkdefinitie van relevante niet-gedoogde cannabisaanbieders is een van 
de doelstellingen van de haalbaarheidsstudie. Om tot een werkdefinitie te komen was het 
allereerst noodzakelijk om een lijst samen te stellen van alle mogelijke niet-gedoogde 
cannabisaanbieders. De belangrijkste bronnen die we hiervoor gebruikt hebben zijn de 
literatuur, de werkconferentie en de gesprekken met sleutelinformanten. 

4.4.1 Typen niet-gedoogde cannabisaanbieders 
 
Uit de literatuur blijkt allereerst dat er zeer uiteenlopende typen niet-gedoogde 
cannabisaanbieders voorkomen. In onderstaand overzicht staan alle niet-gedoogde 
cannabisaanbieders die wij in de literatuur zijn tegengekomen in vier hoofdcategorieën 
weergegeven. 
De lijst is voorgelegd aan de deelnemers van de werkconferentie. Alle deelnemers 
herkenden minimaal één van de typen niet-gedoogde cannabisaanbieders en het merendeel 
herkende meerdere cannabisaanbieders. Er is naar aanleiding van de werkconferentie nog 
één extra type toegevoegd, te weten de ‘kilowinkels’ die met name in Maastricht schijnen 
voor te komen15. 
Verder is het aantal hoofdcategorieën naar aanleiding van de werkconferentie teruggebracht 
van vijf naar vier. In eerste instantie was de tussenhandel als aparte categorie opgenomen, 
maar de deelnemers meenden dat deze categorie onder de straathandel valt (zie ook 
paragraaf 4.4.3). 
 
 
 
 
 
 
                                                 

15)  Kilowinkels zijn bedoeld voor klanten die grotere hoeveelheden dan toegestaan tegelijk willen kopen. Het gaat dan 
 vaak om buitenlandse klanten die van ver komen. Kilowinkels schijnen vaak gekoppeld te zijn aan gedoogde 
 verkooppunten. Aangezien het AHOJ-G beleid verkoop van meer dan 5 gram aan één persoon verbiedt en 
 exploitanten niet het risico willen lopen op sluiting van hun coffeeshop, ontvangen zij klanten die grotere 
 hoeveelheden willen kopen in een zogenoemde kilowinkel. 
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Type cannabisaanbieder Bron 
Horeca/winkels/jongerencentra 
(Huis)dealer in horecagelegenheid Fessem van et al. (2002) 
Horecagelegenheid die onder de toonbank verkoopt 
zoals een hasjcafé, cafetaria, discotheek of 
biljartcentrum 

Bieleman et al. (1995), Korf (2001b), Maalsté 
(1995), Eijnden van den (1997), Fessem van et al. 
(2002) 

Illegale niet-gedoogde coffeeshop Korf (2001b) 
Koffiehuis (vaak allochtoon) dat onder de toonbank 
verkoopt Maalsté (1995) 

Winkel die onder de toonbank verkoopt, zoals een 
sigarenzaak, smartshop, shoarmazaak, galerie, 
platenzaak, huiskamer of videotheek 

Bieleman et al. (1995), Korf et al. (2001), Maalsté 
(1995), Eijnden van den (1997) 

Sociaal culturele instellingen, zoals een 
jongerencentrum, sociëteit, huisdealer op 
jongerenboerderij 

Bieleman et al. (1995) 

Woningen           
Kweker die aan huis verkoopt Korf (2001b), Fessem van et al. (2002) 

Dealer die aan huis verkoopt in garage of huiskamer 
Korf (2001b), Trimbos-instituut (2000), Eijnden 
van den (1997), Bieleman et al. (1995), Bieleman 
et al. (1997), Korf et al. (2001a) 

Kilowinkel Input werkconferentie 
Straat/tussenhandel 
Verkoop vanuit auto Eijnden van den (1997), Fessem van et al. (2002) 

Straathandelaar 
Eijnden van den (1997), Bieleman et al. (1995), 
Bieleman et al. (1997), Korf (2001), Fessem van 
et al. (2002) 

Verkoop op schoolplein Korf et al. (2001), Trimbos-instituut (2000), 
Eijnden van den (1997) 

Hangplek (wisselende staanplaats) Korf (2001b), Fessem van et al. (2002) 
Festival Korf (2001a) 
Bekende inkoper die doorverkoopt, zoals broer, vriend, 
kennis, medescholier Korf (2001b) 

Koerierdiensten 
Telefonische (mobiel) bestelling en bezorging 
(hasj/wiettaxi) Bieleman et al. (1997) 

Aanbieders via internet Het Nieuwsblad (2001) 
 
Opvallend was dat vertegenwoordigers van eenzelfde soort gemeente (bijvoorbeeld 
regiogemeente, grensgemeente) geen eenduidige kennis van en/of ervaring met niet-
gedoogde cannabisaanbieders in hun gemeente blijken te hebben. Hieruit werd duidelijk hoe 
divers de prevalentie van niet-gedoogde cannabisaanbieders is en dat deze afhankelijk is van 
en nauw samenhangt met een scala aan factoren die niet eenvoudig onder één noemer zijn 
te vangen. 

4.4.2 Redenen van relevantie 
 
Om te bepalen welke niet-gedoogde cannabisaanbieders relevant zijn voor een meting, is 
vervolgens een inventarisatie gemaakt van redenen die relevant kunnen zijn voor het te 
voeren beleid. Dit is eveneens in nauwe samenspraak met de deelnemers van de 
werkconferentie gebeurd. De volgende tien redenen zijn daarbij genoemd (in willekeurige 
volgorde):  
 
1. Aantal (aanwezigheid van een groot aantal niet-gedoogde aanbieders). 
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2. Vraag en aanbod situatie: tekort aan gedoogde aanbieders (niet-gedoogde aanbieders 
voldoen aan de vraag vanwege de afwezigheid van gedoogde aanbieders). 

3. Aard (de grootte van de afzetmarkt en het aantal en/of soort klanten dat gebruik 
maakt van het niet-gedoogde aanbod). 

4. Ondermijning van het drugsbeleid (het in gevaar brengen van de scheiding der 
markten: verkooppunt verkoopt zowel soft- als harddrugs). 

5. Omzeilen van het gedoogbeleid (niet-gedoogde aanbieders hoeven zich in 
tegenstelling tot gedoogde aanbieders niet aan de AHOJ-G criteria te houden): 

 
a. naast cannabis ook verkoop van andere drugs; 
b. verkoop aan minderjarigen (jongeren onder de 18 jaar); 
c. verkoop van grotere hoeveelheden (meer dan 5 gram per klant); 
d. in huis hebben van meer dan 500 gram. 

 
6. Bedreiging openbare orde & veiligheid (niet-gedoogde aanbieders creëren 

onveiligheidsgevoelens en kunnen overlast veroorzaken, en hebben daarmee hun 
weerslag op het openbare leven). 

7. Ongunstige geografische ligging (er kunnen geen voorwaarden worden gesteld aan de 
ligging: niet-gedoogde aanbieders kunnen zich dichtbij scholen, woonwijken en 
gedoogde coffeeshops bevinden). 

8. Criminaliteitsanalyse (in kaart brengen niet-gedoogde aanbieders belangrijk voor 
zicht op daders, ‘slachtoffers’ en methodieken). 

9. Gezondheidsrisico’s en kwaliteit (niet-gedoogde aanbieders zijn voor klanten en 
preventiewerkers moeilijker traceerbaar en kunnen minder betrouwbare producten 
leveren). 

10. Oneerlijke concurrentie (niet-gedoogde aanbieders hebben in tegenstelling tot 
gedoogde aanbieders minder te maken met belasting en overheadkosten, en kunnen 
daardoor lagere prijzen hanteren). 

4.4.3 Redenen van relevantie gekoppeld aan niet-gedoogde cannabisaanbieders 
 
Na de vaststelling van zowel de diverse typen niet-gedoogde cannabisaanbieders, als de 
(beleids)relevante redenen, was het vervolgens de bedoeling om de redenen van relevantie te 
koppelen aan de niet-gedoogde cannabisaanbieders. Op deze manier is getracht tot een 
werkdefinitie van relevante niet -gedoogde cannabisaanbieders te kunnen komen. Tijdens de 
werkconferentie bleek echter dat dit niet zondermeer mogelijk is. 
Met behulp van de deelnemers zijn de verschillende type niet-gedoogde cannabisaanbieders 
in een aantal hoofdcategorieën opgedeeld. Dit omdat de lijst van niet-gedoogde 
cannabisaanbieders te gedetailleerd bleek om mee te werken. Grofweg is allereerst een 
indeling te maken tussen vaste verkooppunten en mobiele verkooppunten.  
 
Met vaste verkooppunten bedoelen we alle illegale aanbieders die een vast adres hebben, 
zoals de kweker die zijn opbrengst aan huis verkoopt, de tabakshandelaar die naast de 
pakjes sigaretten een aantal voorgedraaide joints verkoopt of de kroegbaas die naast alcohol 
onder de toonbank ook cannabis verkoopt. We onderscheiden twee categorieën van vaste 
verkooppunten: 1) horeca/winkels en 2) woningen (zie volgend schema). 
 
Met mobiele verkooppunten bedoelen we alle illegale aanbieders die niet op een vast adres 
verkopen, zoals de straatdealer, de koerier, de dealer op feesten, de huisdealer van een 
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plattelandskroeg of het jongetje dat zijn vriendjes bevoorraadt. Ook hier onderscheiden we 
twee categorieën: 3) straat/tussenhandel en 4) koeriers(zie onderstaand schema): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was de bedoeling om vervolgens redenen van relevantie te koppelen aan de vier 
hoofdcategorieën. Vanwege de diversiteit zowel qua achtergrond (en belang) van de 
vertegenwoordigers, als qua kennis van en ervaring met de verschillende verkooppunten in 
de eigen gemeente, bleek dit tijdens de werkconferentie niet mogelijk. Besloten is een 
schriftelijke enquête op te stellen, waarbij elke deelnemer maximaal drie punten van  
relevantie per categorie kon toewijzen. 
 
De resultaten van de enquête onder de werkconferentiedeelnemers bleken om verschillende 
redenen niet bruikbaar. Dit was niet alleen toe te schrijven aan een geringe respons en deels 
foutief ingevuld schema’s, maar vooral aan het zeer beperkte zicht van beleidsmakers op (de 
aard van) verschillende typen illegale aanbieders. De diverse type illegale aanbieders bleken 
voor hen nauwelijks van elkaar te onderscheiden, en zij kunnen deze dus moeilijk koppelen 
aan genoemde redenen voor relevantie16. 

4.4.4 Kanttekeningen bij bepalen werkdefinitie 
 
Bovenstaande werkwijze heeft dus niet geleid tot een eenduidige werkdefinitie van relevante 
niet-gedoogde cannabisaanbieders. Zij heeft wel de nodige inzichten en informatie verschaft in de 
diverse aspecten die hierbij van belang zijn. Hieronder volgen enkele kanttekeningen die een 
rol spelen bij het vaststellen van een werkdefinitie van relevante niet-gedoogde 
cannabisaanbieders. 
 
Typen kennen verschillende verschijningsvormen  
Eenzelfde type verkooppunt kan verschillende verschijningsvormen hebben. Met andere 
woorden: de ene straatdealer is de andere niet. De ene richt zich met name op minder-
                                                 

16) Dit gold overigens in mindere mate voor de aanwezige vertegenwoordigers van de branche. Zij bleken beter op de 
hoogte van de verschillende typen illegale aanbieders. Bij het bepalen van redenen voor relevantie lieten zij zich echter 
vooral leiden door eigen belangen. 

Vaste verkooppunten 
 
1) Horeca/winkel: de verkoop van cannabis onder de toonbank in koffiehuizen, reguliere 

horeca-inrichtingen (café, cafetaria, discotheek) of in winkels (bijv. sigarenzaak, platenzaak, 
maar ook smartshop en headshops). Ook wordt de verkoop door al dan niet vaste 
(huis)dealers in horecagelegenheden, jongerencentra of buurthuizen bedoeld. 

2) Woning: de verkoop van cannabis vanuit woningen, door de kweker zelf, een dealer of 
vrienden/kennissen. Ook zogenaamde ‘huiskamers’, waar je zowel cannabis kan kopen als 
gebruiken, vallen hieronder. 

 
Mobiele verkooppunten 
 
3) Straat/tussenhandel: de verkoop van cannabis op straat - door vrienden/kennissen, een 

bekende of onbekende dealer - waarbij o.a. hangplekken, schoolpleinen en andere openbare 
plekken onderscheiden kunnen worden. 

4) Koeriersdiensten: mobiele verkoop via telefonische bestelling en aflevering per 
scooter/auto/taxi. Indien bekend valt ook de verkoop van cannabis via internet hieronder. 
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jarigen, terwijl een ander uitsluitend aan ouderen verkoopt. De ene verkoopt alleen maar 
cannabisproducten, terwijl een ander daarnaast ook pillen verkoopt. Dit heeft tot gevolg dat 
bij eenzelfde type verkooppunt verschillende redenen van relevantie een rol kunnen spelen, 
afhankelijk van de situatie in een bepaalde gemeente. Zo bleek de ene deelnemer aan de 
werkconferentie het tellen van straatdealers relevant te vinden vanwege de vermeende 
verkoop aan minderjarigen, terwijl de andere het tellen van straatdealers relevant achtte 
vanwege de vermeende vermenging van drugsmarkten.  
 
Weinig informatie over diverse cannabisaanbieders  
Alhoewel het mogelijk blijkt om vanuit de literatuur een lijst samen te stellen van niet-
gedoogde cannabisaanbieders, is weinig informatie voorhanden over de aard van de diverse 
niet-gedoogde cannabisaanbieders. Zo is bijvoorbeeld nauwelijks informatie over het 
aanbod, de werkwijze, de afzetmarkt en de omzet van niet-gedoogde cannabisaanbieders. 
Ook de deelnemers aan de werkconferentie bleken nauwelijks zicht hierop te hebben.  
 
Situatie verschilt per regio/gemeente 
De samenstelling van de deelnemers aan de werkconferentie was zo gekozen dat 
verschillende typen gemeenten vertegenwoordigd waren. Zo waren er vertegenwoordigers  
van kleine gemeenten (Lisse, Heerhugowaard), middelgrote gemeenten (Almelo, Lelystad), 
grote gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam), grensgemeenten (Venlo, Maastricht), 
gemeenten met een regiofunctie (Almere) uitgenodigd. Tijdens de werkconferentie bleek dat 
er geen relatie is tussen bepaalde typen gemeenten en de aanwezigheid van bepaalde typen 
niet-gedoogde cannabisaanbieders. Zo heeft grensgemeente Maastricht vooral te maken met 
illegale verkoop vanuit horecagelegenheden en woningen (de zogenaamde kilowinkels), 
terwijl grensgemeente Venlo naast illegale verkoop vanuit woningen ook veel te maken 
heeft met mobiele verkopers, zoals drugsrunners en koeriers. 
 
Illegaal verkooppunt of vriendendienst 
Bij een deel van de cannabisaanbieders bestaat onduidelijkheid over de status van het 
verkopen. In sommige gevallen lijkt eerder sprake van een vriendendienst en speelt het 
winstoogmerk nauwelijks een rol. Dit is bijvoorbeeld het geval bij jongeren die in de nabije 
gelegen stad cannabis kopen en een deel daarvan doorverkopen aan de vrienden in hun 
dorp of bij de kweker die een deel van zijn opbrengst doorverkoopt aan kennissen en/of 
vrienden. Wanneer sprake is van een vriendendienst beschouwen de meeste deelnemers van 
de werkconferentie dit niet als een illegaal verkooppunt. 
 
Geringe prioriteit 
Een van de belangrijkste criteria om op te treden is overlast. Omdat het merendeel van de 
niet-gedoogde cannabisaanbieders ‘onzichtbaar’ is voor beleidsmakers en 
opsporingsambtenaren, is de prioriteit om hier tegen op te treden volgens de deelnemers 
van de werkconferentie laag. Wanneer de cannabisaanbieders bekend en zichtbaar zijn, en 
sprake is van overlast, neemt de prioriteit toe. Opsporingsambtenaren gaan zelf zelden  
actief op zoek naar niet-gedoogde cannabisaanbieders. Dit heeft deels te maken met gebrek 
aan capaciteit, maar ook met de wijze waarop burgers tegen cannabisproblematiek 
aankijken. In vergelijking met andere illegale activiteiten wordt de illegale verkoop van 
cannabis nauwelijks als een overtreding gezien. Alhoewel opsporingsambtenaren een actieve 
opsporingsverplichting hebben volgens de OM-richtlijnen, hebben zij de neiging om geringe 
prioriteit te geven aan het opsporen van cannabisaanbieders, niet in de laatste plaats om hun 
geloofwaardigheid bij de burgers te behouden. 
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4.5 Bruikbaarheid diverse bronnen 
 
In deze paragraaf beoordelen wij de beschikbare bronnen op bruikbaarheid wanneer het 
gaat over zicht op illegale aanbieders. Dit gebeurt op basis van eerdere ervaringen met 
onderzoek naar cannabisaanbieders (ES&E, 2002; Maalsté, 1995; Fessem van et al., 2002) en 
informatie van deelnemers aan de werkconferentie. Hieronder is in het kort per bron 
aangegeven in hoeverre deze bruikbaar is voor een eventuele meting.  
 
Landelijke partijen 
Uit de werkconferentie blijkt dat vertegenwoordigers van landelijke partijen (VNG en 
ministeries van BZK, VWS en Justitie) zich vooral op landelijk niveau bezighouden met 
(gemeentelijk) beleid en handhaving ten aanzien van de verkoop van cannabis. Aangezien de 
meeste niet-gedoogde cannabisaanbieders buiten hun gezichtveld blijven is hun zicht op (de 
praktijk in) deze sector zeer beperkt. 
 
Lokale overheden 
Zowel uit onderzoek (bijvoorbeeld Bieleman et al., 2002; Fessem van et al., 2002) als uit de 
werkconferentie blijkt dat lokale beleidsmedewerkers grotendeels afhankelijk zijn van de 
informatie die zij van de politie krijgen. Zij hebben uitsluitend zicht op niet-gedoogde 
cannabisaanbieders die overlast veroorzaken en/of te openlijk opereren.  
 
Experts 
Nederland kent een aantal onderzoekers die zich geruime tijd met het onderwerp cannabis 
bezighouden. Enkelen van hen hebben ruimschoots zicht op niet-gedoogde 
cannabisaanbieders, maar daarbij gaat het vooral om kwalitatieve informatie en niet om 
kwantitatieve informatie over illegale aanbieders. Bovendien gaat het meestal over 
informatie in algemene zin en niet over een specifieke gemeente. 
 
Politie 
Tijdens veldwerk in diverse onderzoeken - bijvoorbeeld onderzoek in de Utrechtse 
cannabissector (ES&E, 2002) en onderzoek naar cannabisgebruik en -handel in de 
Bollenstreek (Fessem van et al., 2002) - en in de werkconferentie geven politiemensen aan 
wel signalen op te vangen over niet-gedoogde cannabisaanbieders en hiermee zicht te 
hebben op de sector, maar dit niet systematisch te registreren. Dit betekent dat registraties 
van de politie willekeurig zicht geven op niet-gedoogde aanbieders. Aangezien er geen 
systematiek ten grondslag ligt aan de registratie van dergelijke incidenten is de politie 
weliswaar bruikbaar als formele bron, maar betreft deze informatie een forse onderschatting 
van het aantal aanwezige niet-gedoogde cannabisaanbieders. Aanvullend en waarschijnlijk 
informatiever is om de politie als informele bron te raadplegen. Dit door middel van 
gesprekken met sleutelpersonen die kennis hebben van illegale aanbieders van cannabis in 
de regio. 
 
Gedoogde aanbieders 
De gedoogde aanbieders hebben zicht op gedoogde en niet-gedoogde aanbieders die zich 
op dezelfde klantenkring richten en/of die in de buurt zitten. Daarnaast worden zij 
regelmatig geconfronteerd met illegale aanbieders die zich richten op klanten die niet bij 
gedoogde cannabisaanbieders terecht kunnen (bijvoorbeeld minderjarigen of gebruikers die 
meer dan vijf gram willen kopen). Tijdens de werkconferentie blijkt dat zij illegale 
aanbieders deels als oneerlijke concurrentie beschouwen. Illegale aanbieders houden zich 
doorgaans minder vaak aan de AHOJ-G criteria en hebben weinig overheadkosten, 
waardoor ze goedkopere producten kunnen aanbieden.  
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In sommige gevallen zijn gedoogde aanbieders nauw betrokken bij een niet-gedoogd 
verkooppunt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de zogenoemde kilowinkels in Maastricht, 
waar toeristen terecht kunnen voor grotere hoeveelheden. Het vermoeden bestaat dat deze 
kilowinkels verbonden zijn aan exploitanten van de gedoogde verkooppunten. Dit betekent 
dat zij waarschijnlijk wel bereid zijn om informatie te verstrekken zolang dit op anonieme 
wijze gebeurt. 
 
De gedoogde aanbieders zijn deels georganiseerd in brancheorganisaties. De twee grootste 
zijn de Bond voor Cannabis Detaillisten (BCD) en de het Platform voor Cannabisonder-
nemers in Nederland (PCN). Ook zijn er enkele vaktijdschriften voor cannabisondernemers, 
zoals Soft Secrets en Highlife. Al deze organisaties beschikken over lijsten van cannabis-
ondernemers in Nederland. 
 
Gebruikers 
Kopers van cannabisproducten hebben over het algemeen zicht op legale en illegale 
aanbieders in de buurt en op plekken waar zij komen. Uit onderzoek (bijvoorbeeld het 
onderzoek naar vraag en aanbod van cannabis in de Bollenstreek, Fessem van e.a) blijkt dat 
zij bereid zijn hierover informatie te verstrekken zolang dit op anonieme wijze gebeurt. 
Hoewel veel gebruikers een vaste aanbieder hebben, beperken zij zich bij het kopen niet 
altijd tot de eigen gemeente.  
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 5. Conclusies en aanbevelingen  

5.1 Conclusies 
 
Op grond van de bevindingen kunnen wij een aantal conclusies trekken, die hieronder op 
een rij zijn gezet: 
 
1. Het aantal gedoogde cannabisaanbieders (coffeeshops) wordt sinds 1995 

‘gemonitored’. Daarnaast beschikken branchegerelateerde verenigingen en 
tijdschriften over lijsten van gedoogde cannabisaanbieders. Dit betekent dat het 
aantal gedoogde aanbieders in Nederland bekend is.  

2. Het gedoogde aanbod varieert sterk per gemeente en is niet afgestemd op de lokale 
vraag. Het lokale beleid is niet altijd gebaseerd op een schatting van het aantal 
gebruikers. Er zijn gemeenten zonder gedoogde aanbieders en gemeenten met 
relatief veel gedoogde aanbieders. 

3. Overzichten, lijsten en registraties van niet-gedoogde cannabisaanbieders bestaan 
nauwelijks en zijn verre van volledig. 

4. Er bestaan diverse landelijke monitoren van cannabisgebruik (Peilstation, Antenne, 
GGD-onderzoeken, CEDRO-onderzoek). Uit deze onderzoeken is af te leiden 
hoeveel cannabisgebruikers er zijn, hoe vaak en hoe lang zij gebruiken en waar zij 
doorgaans cannabis aanschaffen. Ook is er enigszins uit af te leiden met welke type 
aanbieders de consumenten bekend zijn.  

 Niet afleidbaar is hoeveel aanbieders zij kennen, dan wel frequenteren, en welke 
hoeveelheid zij bij welke aanbieder aanschaffen. 

5. De afzetmarkt van zowel gedoogde als niet-gedoogde aanbieders is niet bekend (aard 
en omvang van afnemers is onbekend en verhoudingscijfer tot gedoogde aanbieders 
bestaat niet). Dit betekent dat er geen referentiekader is waar een meting tegen 
afgezet kan worden. 

6. Bij het in kaart brengen en schatten van andere illegale fenomenen is vaak gebruik 
gemaakt van bestaande bestanden. Zo is voor het gebruik van de nominatietechniek 
tenminste een bestand nodig en voor de capture-recapture methode tenminste twee 
onafhankelijke bestanden.  

7. Een aantal methoden die gebruikt zijn bij de schatting van (andere) illegale 
fenomenen, blijken tijdrovend en regionaal gebonden. 

8. Geen van de gebruikte methoden bij schattingen van andere illegale fenomenen is 
zondermeer toepasbaar voor een schatting of telling van niet-gedoogde 
cannabisaanbieders. 

9. Het is gebruikelijk om lokale gegevens te extrapoleren naar een landelijke schatting 
indien de gebruikte regionale situaties representatief zijn. 

10. Er kunnen in ieder geval zeventien typen niet-gedoogde aanbieders worden onder-
scheiden die in vier hoofdcategorieën zijn onder te brengen, maar er is weinig bekend 
over de aard van de diverse typen niet-gedoogde aanbieders.  

11. Niet-gedoogde aanbieders zijn moeilijk in kaart te brengen vanwege de illegaliteit, de 
onzichtbaarheid, de mobiliteit en de dynamiek. 

12. Er zijn tenminste tien redenen van relevantie te onderscheiden waarom het belangrijk 
is om het aantal niet-gedoogde aanbieders te meten, toch is het aantal niet-gedoogde 
aanbieders tot op heden niet systematisch in kaart gebracht. 

13. Redenen van relevantie kunnen niet aan specifieke niet-gedoogde aanbieders worden 
gekoppeld, omdat weinig bekend is over de aard en verschijningsvormen van de 
verschillende type illegale aanbieders. 
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14. Van de bronnen die wij bruikbaar achten voor de meting is er geen een die volledig 
zicht heeft op de hele markt van niet-gedoogde cannabisaanbieders. In combinatie 
hebben zij waarschijnlijk wel zicht op een belangrijk deel van de markt. 

15. Aangezien de situatie per regio aanzienlijk kan verschillen, is het mogelijk dat de 
bruikbaarheid van bronnen ook per regio kan verschillen.  

16. Voor het schatten van vaste niet-gedoogde verkooppunten zijn meerdere 
sleutelinformanten bruikbaar, te weten: (registraties van) politie, gebruikers en 
gedoogde aanbieders. 

17. Voor het schatten van mobiele niet-gedoogde verkooppunten zijn minder sleutelinfor-
manten bruikbaar, te weten: gebruikers en gedoogde aanbieders. 

18. De belangrijkste bronnen zijn bereid om in algemene zin informatie te verschaffen 
over niet-gedoogde cannabisaanbieders, maar daarbij dient wel de anonimiteit van de 
betreffende aanbieders gewaarborgd te blijven. 

 
Bovenstaande betekent dat de hoofdvraag van deze haalbaarheidsstudie “Is het mogelijk het 
aantal relevante niet-gedoogde cannabisaanbieders in Nederland in kaart te brengen?” 
negatief beantwoord moet worden. Wij concluderen dat het niet haalbaar is om een monitor 
te ontwikkelen die het aantal niet-gedoogde cannabisaanbieders per gemeente vaststelt in 
kwantiteiten, op basis waarvan een landelijk aantal kan worden bepaald. De voorhanden 
methoden leveren onbetrouwbare gegevens op of zijn zo kostbaar en tijdrovend, dat zij 
ongeschikt zijn voor een landelijke telling op structurele basis.  
Ook zijn wij met de bestaande informatie over de diverse niet-gedoogde cannabisaanbieders 
niet gekomen tot een werkdefinitie van relevante niet-gedoogde cannabisaanbieders. De 
diverse typen blijken niet op eenduidige kenmerken van elkaar te scheiden: eenzelfde type 
komt in diverse verschijningsvormen voor. 
Bovendien is het op basis van de huidige informatie niet mogelijk om aan te geven welke 
typen cannabisaanbieders met welke methoden geteld kunnen worden. Vooralsnog lijken de 
voorhanden methoden niet bepaalde typen cannabisaanbieders uit te sluiten of juist alleen 
bepaalde typen cannabisaanbieders te meten.  
Wel is het op basis van de verzamelde informatie mogelijk, om per methode aan te geven in 
hoeverre deze bruikbaar kan zijn voor het meten van het fenomeen niet-gedoogde 
cannabisaanbieders. In bijlage 4 is een overzicht gemaakt van de randvoorwaarden, 
bronnen, bereik, betrouwbaarheid, haalbaarheid en kosten die aan de diverse methoden 
gekoppeld kunnen worden.  
 
Hoewel het ontwikkelen van een landelijke kwantitatieve monitor niet haalbaar blijkt, is het 
wèl mogelijk om zicht te krijgen op ontwikkelingen en trends met betrekking tot niet-
gedoogde cannabisaanbieders. Hiermee kan de vraag worden beantwoord naar de relatie 
tussen deze aanbieders en gedoogde aanbieders en het effect van (lokaal) cannabisbeleid.  
Wanneer wij zicht willen krijgen op deze twee laatste onderwerpen, dan biedt deze 
haalbaarheidstudie daar wel degelijk aanknopingspunten voor. Deze zijn uitgewerkt in de 
laatste paragraaf. 
 

5.2 Aanbevelingen 
 
Op grond van bovenstaande conclusies hebben wij een aantal aanbevelingen opgesteld voor 
een mogelijk vervolg van deze studie. Uitgangspunt hierbij is dat een vervolg moet leiden 
tot zicht op: 

 
a. de relatie tussen gedoogde en niet-gedoogde cannabisaanbieders; 
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b. de effecten van (lokaal) coffeeshopbeleid op de aanwezigheid van niet-gedoogde 
cannabisaanbieders. 

 
Om zicht te krijgen op deze twee aspecten en om deze structureel te monitoren doen wij de 
volgende aanbevelingen:  
 
- Het is mogelijk om een monitor te ontwikkelen, die ontwikkelingen en trends aan de  

aanbodzijde van cannabis meet. 
- De metingen hoeven niet in heel Nederland plaats te vinden. Er kan worden volstaan 
 met het meten in een aantal representatieve gemeenten17. De gegevens kunnen 
 vervolgens geëxtrapoleerd worden naar de rest van Nederland.  
- Bij de selectie van de gemeenten dient met name rekening te worden gehouden met 
 de grootte, de ligging en het aantal gedoogde aanbieders van de gemeenten. Wij 
 stellen daarom voor om een selectie te maken van tien representatieve gemeenten: 
 twee G-4 gemeenten, twee middelgrote gemeenten, twee gemeenten met een 
 regiofunctie, twee grensgemeenten en twee kleine gemeenten. Daarbij geldt steeds 
 dat één van de twee gemeenten een gemeente is met relatief veel gedoogde 
 aanbieders en één met relatief weinig of geen gedoogde aanbieders. 
- Rekening houdend met bereik, betrouwbaarheid, haalbaarheid en kosten van de 

voorhanden methoden (zie schema bijlage 4) lijken vooral de panelmethode en de 
delphi-methode in aanmerking te komen voor een meting. Lettend op de kosten is de 
panelmethode minder kostbaar omdat de panelleden in dit geval alleen individueel 
worden benaderd (en niet naderhand nog een keer met elkaars ideeën en standpunten 
worden geconfronteerd). 

- Daarnaast kan worden uitgezocht in hoeverre het mogelijk is enkele vragen over het 
aanschaffen van cannabis toe te voegen aan bestaande survey’s over 
middelengebruik.  

- De monitor kan stapsgewijs worden opgezet en langzaam worden uitgebreid. Zo kan 
bijvoorbeeld eerst in enkele gemeenten een panel worden samengesteld. Na een 
evaluatie van de werkwijze en de resultaten kan de monitor worden uitgebreid naar 
andere gemeenten. 

 
 
 
 
 

 
 

                                                 
17)  We geven in dit geval de voorkeur aan representatieve gemeenten in plaats van regio’s, omdat het aanbod van 
 gedoogde en niet-gedoogde aanbieders heel verschillend is per regio. Extrapolatie van een aantal regio’s naar een 
 landelijke situatie is daarom weinig representatief.   
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- Peter van der Heijden, Universiteit Utrecht 
 Methodoloog, zicht op methoden van schatten illegale fenomenen 
 
- Margriet van Laar, Trimbos Instituut 
 Onderzoeker, kennis van zowel onderzoeksmethoden als het onderwerp 
 
- Frank Bovenkerk, Willem Pompe Instituut 
 Criminoloog, kennis van illegale fenomenen 
 
- Anton Verschelling, coffeeshop Coffee en Dreams  
 Vertegenwoordiger gedoogde aanbieders 
 
- Jeroen Bos, coffeeshop ’t Grasje en Platform voor Cannabisondernemers in 

Nederland  
 Vertegenwoordiger gedoogde aanbieders 
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Zoekmachines 
www.google.nl 
www.vindex.nl 
hotbot.lycos.com 

Zoektermen niet-gedoogde verkooppunten cannabis 
afzetmarkt 
cannabismarkt 
coffeeshop(beleid)/koffieshop(beleid) 
doorverkoop 
gebruikersmarkt 
illegaal verkooppunt cannabis/hasj/wiet/weed/softdrugs 
illegale coffeeshop/koffieshop 
niet-gedoogd verkooppunt cannabis/hasj/wiet/weed/softdrugs 
verkoop cannabis/hasj/wiet/weed/softdrugs 
verkooppunt cannabis/hasj/wiet/weed/softdrugs 
vermenging softdrugs/harddrugs 

Zoektermen illegale fenomenen 
omvangsschattingen/omvangschattingen/schattingsmethoden 
omvang dak- en thuislozen 
illegale fenomenen 
illegalen 
illegale dierengevechten/ hondengevechten/hanengevechten 
illegale autosloperijen/sloperijen/garages/autohandel 
illegale prostitutie/prostituees/bordelen/sexhuizen 
illegale wapenhandel/wapens 
iIllegale vuilstortplaatsen/vuilstort/lozingen/dumping 
illegale loterijen/bingo/casino’s/gokhallen 
mensenhandel 

Websites 
www.cannabis-belgie.com 
www.wwwshop.nl 
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Naam Gemeente/organisatie 
Lokale beleidsmedewerkers 

b  de heer J. Eshuis gemeente Almelo 

b  mevrouw R. van Kempen gemeente Almere 

b  de heer R. Helleman gemeente Den Haag 

b  mevrouw Vaars gemeente Den Haag 
 mevrouw C. Laros gemeente Haarlem 
 de heer H. van Heiligerberg gemeente Heerhugowaard 
 de heer Jung gemeente Hulst 
 de heer L. Broekhuis gemeente Lelystad 
 de heer A. Koorenneef gemeente Lisse 
 de heer Boerrigter gemeente Oldenzaal 

b  mevrouw J. de Jonge gemeente Maastricht 
 de heer J. Blom gemeente Smallingerland 

b  de heer J. Vincken gemeente Venlo 

b  de heer A. van den Berg politie Amsterdam 

b  de heer G.J. van de Burg politie Den Haag 
 de heer N. van Ooik politie Holland-Midden 

b  de heer Roebroek politie Maastricht 
 de heer A. Stehouwer politie Rotterdam-Rijnmond 

Nationele beleidsmedewerkers 

 de heer J.W. van Borselen ministerie van BZK 

b  de heer M. Teuben ministerie van BZK 

b  de heer P. de Vrijer ministerie van Justitie 

b  mevrouw W. de Zwart ministerie van VWS 

b  de heer J. Kappers Steun- en Informatiepunt Drugs en 
Veiligheid (SIDV) 

b  mevrouw T. van der Reijt  Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) 

Branchevertegenwoordigers 

 de heer G.J. ten Bloemendal Platform Cannabis Ondernemingen (PCN) 

b  de heer A. Verschelling eigenaar coffeeshop Coffee and Dreams 

b  de heer J. Bos eigenaar coffeeshop ‘t Grasje 
 
Genoemde personen zijn allen benaderd om deel te nemen aan de enquête die na de werkconferentie 
is uitgezet. Degenen met een v voor hun naam hebben deelgenomen aan de werkconferentie. 
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Methoden Randvoorwaarden Bronnen Bereik Betrouwbaarheid* Haalbaarheid** Kosten*** 

Veldonderzoek Ervaren veldonderzoekers 
Observaties, interviews met 
consumenten en 
verkopers/dealers 

Lokaal +++ 
- 
Lange doorlooptijd 
Beperkt bereik 

+++ 

Capture-recapture Tenminste 2 onafhankelijke 
registratiebestanden 

Politiebestand en  
hulpverleningsbestand 

Lokaal / 
regionaal + 

- - - 
Bestanden niet 
voorhanden 

++ 

Nominatietechniek Tenminste 1 registratiebestand Politiebestand of 
hulpverleningsbestand 

Lokaal 
/regionaal ++ 

- - - 
Bestand niet 
voorhanden 

+++ 

Netwerkbenadering/ 
Sneeuwbalsteekproef Ervaren veldonderzoekers Consumenten en/of 

verkopers/dealers Lokaal ++ 
- 
Lange doorlooptijd 
Beperkt bereik 

++ 

Delphi methode 

(Ervarings)deskundigen die samen 
zicht hebben op problematiek én 
bereid zijn tot confrontatie met 
elkaar 

Politie, consumenten, branche, 
experts, (lokale) sleutelinform. 

Lokaal / 
regionaal ++ ++ ++ 

Panelonderzoek (Ervarings)deskundigen die samen 
zicht hebben op problematiek 

Politie, consumenten, branche, 
experts, (lokale) sleutelinform. 

Lokaal / 
regionaal ++ ++ + 

Extrapolatie 
Gegevens op lokaal/regionaal 
niveau met enigszins representatief 
karakter 

Gegevens gemeente, gegevens 
politie, lokaal onderzoek Landelijk + 

- - 
Gegevens niet 
voorhanden, lokale 
onderzoeken moeilijk 
te vergelijken 

+ 

Enquête (aansluiten bij 
bestaande monitoren) 

Geschikte monitoren; Ruimte in 
monitor voor extra vragen Consumenten Landelijk + 

+ 
Weinig ruimte in 
bestaande monitoren 

+ 

 
* Inschatting van wat de methode over het fenomeen niet-gedoogde cannabisaanbieders zou kunnen zeggen als aan de voorwaarden vo ldaan zou zijn.  

 + = matig; ++ = redelijk; +++ = goed. 
** Inschatting in hoeverre aan de voorwaarden kan worden voldaan, wat de methode aan betrouwbare informatie oplevert en de geschiktheid van de methode voor het opzetten van een (landelijke) monitor omvang van niet

 gedoogde cannabisaanbieders (waarin herhaalbaarheid en doorlooptijd een rol spelen). De belangrijkste redenen voor de negatieve beoordeling zijn eveneens vermeld.  
 - - - = onhaalbaar; - - = nauwelijks haalbaar; - = moeizaam haalbaar; + = redelijk haalbaar;  ++ haalbaar; +++ = goed haalbaar. 

*** Inschatting van de kosten die gemoeid zijn met het op structurele basis (jaarlijks/tweejaarlijks) uitvoeren van een onderzoek met de betreffende methode.  
 + = redelijk betaalbaar; ++ = duur; +++  = zeer duur. 


