
Samenvatting 
 
Aanleiding, opzet en vraagstelling 
 
In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het 
Ministerie van Justitie is onderzoek gedaan naar coffeeshopbeleid, handhaving en naleving 
anno 2003. De vraagstelling van het onderzoek is vierledig: 
- Hoeveel coffeeshops zijn er in Nederland? 
- Wat is het lokale beleid ten aanzien van coffeeshops? 
- Hoe worden de gedoogcriteria voor coffeeshops gehandhaafd en nageleefd? 
- Hoe zou een monitor handhaving en naleving coffeeshopcriteria er uit kunnen zien? 
 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in twee fasen. De eerste fase is een replicatiestudie: het 
onderzoek is een vijfde meting waarbij ambtenaren van de Nederlandse gemeenten zijn ondervraagd 
over het aantal coffeeshops en het lokale coffeeshopbeleid. Eerdere metingen zijn uitgevoerd door 
Bureau Intraval (Bieleman, Goeree & Naayer, 2003). De replicastudie biedt een globaal antwoord op 
de eerste drie vraagstellingen. Hiervoor zijn alle 489 gemeenten in Nederland benaderd. De tweede 
fase van het onderzoek is een verdieping. In 21 gemeenten hebben interviews plaatsgevonden met 
gemeenteambtenaren, politiefunctionarissen en coffeeshophouders om een beter zicht te krijgen op 
de tweede en derde onderzoeksvraag: hoe werkt het coffeeshopbeleid in de praktijk, wat is de praktijk 
van de handhaving en hoe zit het met de naleving van het coffeeshopbeleid? Op basis van de 
ervaringen die zijn opgedaan bij het beantwoorden van deze vraagstellingen wordt een antwoord 
gegeven op de vierde vraagstelling, namelijk die van de coffeeshopmonitor. 
 
Samenvatting replicastudie 
 
Het aantal coffeeshops in Nederland laat een dalende lijn zien: in 2003 zijn er 754 coffeeshops, wat 
bijna vier procent minder is dan vorig jaar (toen waren er 782 coffeeshops). Het percentage 
gemeenten met coffeeshops is vrijwel gelijk gebleven aan de percentages van voorgaande jaren: in 
21,5 procent van de gemeenten zijn coffeeshops, in iets minder dan 80% van de gemeenten zijn geen 
coffeeshops. Driekwart van de gemeenten voert een nulbeleid, een klein aantal gemeenten een 
maximumbeleid. Het bestaande en beoogde aantal coffeeshops komt steeds dichter naar elkaar toe. 
Van de AHOJ-G criteria hebben in 2003, net als in 2002, de criteria 'geen verkoop aan jeugdigen', 
'geen overlast' en 'geen harddrugs' prioriteit bij het handhavingsbeleid. 
 
Samenvatting verdiepingsonderzoek  
 
De lokale invulling van het handhavingsbeleid ten aanzien van coffeeshops zorgt voor grote 
onderlinge verschillen. Die verschillen zitten bijvoorbeeld in de manier van controleren, de 
controlefrequentie en de functionarissen die een controle uitvoeren.  
Door te spreken met drie partijen in één gemeente (gemeenteambtenaren, politie en 
coffeeshophouders) wordt een volledig beeld van beleid, handhaving en naleving in een gemeente 
verkregen. In het algemeen kan worden gesteld dat het coffeeshopbeleid in geen enkele gemeente 
leidt tot problemen. Wel vindt men sommige criteria onduidelijk, worden criteria niet steeds op een 
zelfde manier begrepen en verschilt de prioritering van gemeente tot gemeente. Zowel binnen als 
tussen gemeenten is er weinig eenduidigheid en transparantie. 
 
Gemeenteambtenaren aan het woord 
 
In de geselecteerde gemeenten is met beleidsadviseurs en juridisch medewerkers gesproken over het 
coffeeshopbeleid. De belangrijkste doelstelling van dit beleid is de scheiding van de markten van 
harddrugs en softdrugs. Daarnaast wil men de overlast beperken en een handhaafbaar beleid voeren. 
Elke gemeente geeft daartoe een eigen invulling die in meer dan de helft van de gevallen ook wordt 
getoetst. 
 
De AHOJ-G criteria zijn voor de meeste gemeenteambtenaren duidelijk, met uitzondering van het 
afficherings- en overlastcriterium. Gemeenten leggen verschillende prioriteiten. Het harddrugscriterium 
heeft doorgaans een hoge prioriteit, terwijl paradoxaal genoeg wordt gesteld dat het geen issue meer 
is. Er worden zeer zelden harddrugs aangetroffen in een coffeeshop. Het jeugdigencriterium heeft 
hoge prioriteit en wordt streng gecontroleerd. 



Ondanks een strikte handhaving is het criterium van maximale daghoeveelheid van vijf gram volgens 
de gemeenteambtenaren moeilijk te controleren. De maximale handelshoeveelheid wordt doorgaans 
gewogen; het nut van dit criterium wordt echter door enkele gemeenteambtenaren in twijfel getrokken. 
Het vestigingscriterium dat in de interdepartementale brief cannabisbeleid veel nadruk krijgt, wordt in 
10 van de 21 gemeenten toegepast. Niet altijd wordt gewerkt met een vastgestelde afstand, soms 
wordt gewerkt met zachte criteria ('niet in de buurt van'). 
 
Hoewel de bestuursrechtelijke sancties zeer divers zijn, werken de meeste gemeenten met een 
stappenplan (bij een eerste overtreding is de sanctie meestal licht, bij een tweede wat zwaarder en bij 
een derde nog zwaarder). Doorgaans geeft men bij een eerste overtreding een formele bestuurlijke 
waarschuwing. Bij overtreding van het harddrugscriterium volgt in de meeste gemeenten een 
onmiddellijke sluiting. 
 
Politiefunctionarissen aan het woord 
 
De controle van de coffeeshops door politie gebeurt in elke gemeente verschillend. Bij de periodieke 
formele controles is er een frequentie die varieert van 'eigenlijk nooit' tot 'eens per maand'. De 
politiefunctionarissen zijn doorgaans tevreden met de controlefrequenties binnen hun gemeente. De 
periodieke formele controles worden op verschillende manieren uitgevoerd. Er zijn strikt kwantitatieve 
controles (alles wordt gewogen en gecheckt) die worden uitgevoerd door niet wijkgebonden 
politieteams of door een multidisciplinair team. Controles 'op gevoel' zijn minder streng en worden 
doorgaans uitgevoerd door wijkteams. 
Bij informele controles loopt een politiefunctionaris (wijkagent, narcotica-expert, jeugdagent) 
onaangekondigd binnen bij een coffeeshop. Een enkele gemeente maakt gebruik van afvang- en 
fouilleeracties waarbij de klanten van een coffeeshop bevraagd en gecontroleerd worden bij het 
verlaten van de zaak. Soms is er een specifieke aanleiding, zoals meldingen of te handhaven 
bestuurlijke maatregelen, om extra observaties in te zetten. 
 
De AHOJ-G criteria worden in de gemeenten door de politie gehandhaafd. Met betrekking tot het 
afficheringscriterium heeft geen enkele gemeente vaste richtlijnen. Het harddrugscriterium is voor de 
politie helder, maar speelt nauwelijks nog een rol, omdat er bijna nooit overtredingen zijn. Wel valt het 
moeilijk te controleren in de praktijk. Overlast is voor de politie een moeilijk maar belangrijk criterium. 
De objectiveerbaarheid van overlast is vaak een probleem. In alle gemeenten worden formele 
periodieke controles uitgevoerd om het jeugdigencriterium te handhaven. Naast formele controles 
wordt de politie wel eens door omwonenden getipt en krijgt ze soms signalen van jeugdigen zelf. De 
maximale daghoeveelheid van vijf gram wordt nauwelijks gecontroleerd. De handelshoeveelheid van 
500 gram wordt in de helft van de gemeenten wel gewogen. Bijna in elke gemeente legt de politie 
prioriteit bij het jeugdigencriterium. 
 
Volgens de meeste politiefunctionarissen is de strafrechtelijke vervolging van overtredingen ten 
aanzien van het coffeeshopbeleid niet toereikend of passend. Over de bestuursrechtelijke sancties is 
men doorgaans wel tevreden. Wat de tevredenheid over het beleid betreft, is meer dan de helft van de 
politiefunctionarissen ontevreden, bijvoorbeeld over de slechte regeling voor de achterdeur of de 
gedoogsituatie. 
 
Coffeeshophouders aan het woord 
 
In totaal is gesproken met 39 coffeeshophouders. De bezochte coffeeshops zijn voor het merendeel 
'sociale coffeeshops' en in een aantal gevallen is een afhaalcoffeeshop bezocht. Alle 
coffeeshophouders zijn bekend met de criteria en weten waaraan ze zich moeten houden. Bekend zijn 
met is echter nog iets anders dan duidelijkheid. 
Het afficheringscriterium is niet voor iedereen duidelijk. Ongeveer de helft van de coffeeshophouders 
voelt geen noodzaak voor affichering, maar een kwart vindt het criterium belemmerend. De meeste 
coffeeshophouders kregen in het verleden te maken met dealers van harddrugs in of nabij een 
coffeeshop. Controle op harddrugs bij klanten is moeilijk uit te voeren, maar coffeeshophouders 
kunnen wel verantwoordelijk worden gehouden als harddrugs bij een bezoeker wordt aangetroffen. 
Om aan het overlastcriterium te voldoen nemen coffeeshophouders tal van maatregelen, zoals het 
aanleggen van extra parkeerplaatsen of het aanstellen van portiers. Coffeeshophouders hebben soms 
het idee dat alle overlast in een buurt wordt toegeschreven aan de coffeeshop, terwijl dit niet altijd 
gerechtvaardigd is. Als het gaat om jeugdigen, dan geeft het merendeel van de coffeeshophouders 



aan in geval van twijfel een identiteitsbewijs te checken. Meer dan de helft van de coffeeshophouders 
vindt de huidige leeftijdsgrens goed, omdat het verlagen van die grens de nodige problemen met zich 
mee kan brengen. Wel zien ze dat er voor jongeren onder de 18 een probleem ontstaat. Er is een 
duidelijke behoefte aan softdrugs en het gevaar is dat jeugdigen er niet op een veilige (legale) manier 
aan kunnen komen. 
Scheiding van markten zou dan niet opgaan voor een zeer kwetsbare doelgroep. Ruim de helft van de 
ondervraagde coffeeshophouders houdt zich aan de maximale daghoeveelheid van vijf gram. Ze 
weten echter dat klanten na wisseling van personeel terugkomen of andere coffeeshops gaan 
bezoeken. Het nut van deze bepaling wordt door alle coffeeshophouders in twijfel getrokken. De 
maximale handelshoeveelheid leidt bij een groot deel van de coffeeshophouders tot problemen. De 
risico's van bijvullen van de voorraad, de overlast van het pendelen tussen de voorraad en de 
coffeeshop en de starheid van het criterium vormen problemen. 
 
De samenwerking met de gemeente laat volgens de meeste coffeeshophouders te wensen over. Er is 
weinig contact, er is geen dialoog of de relatie is ronduit slecht. De samenwerking met de politie wordt 
in meer dan de helft van de gevallen positief beoordeeld. Controles variëren van 'zelden of nooit' tot 
'eens in de maand'. De uitvoering van de controles is erg divers. Coffeeshophouders zien vaak 
verschillende mensen die controles uitvoeren en regelmatig storen zij zich aan de onprofessionaliteit 
van controles. De pakkans wordt door de coffeeshophouders niet echt hoog geschat, maar door de 
dreiging van de bestuurlijke sancties (bijvoorbeeld een tijdelijke sluiting) zeggen ze zich verplicht te 
voelen om zich aan de regels te houden. 
 
De haalbaarheid van een coffeeshopmonitor (1) 
 
Omdat het Ministerie van Justitie in de toekomst de handhaving en naleving van het coffeeshopbeleid 
wil monitoren, wordt een eerste aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een monitor. Het voorstel 
bevat een kwantitatief en kwalitatief systeem en is gebaseerd op theoretische indicatoren uit de Tafel 
van elf. De Tafel van elf krijgt bij voorkeur een centrale plaats in het monitorsysteem omdat de 
dimensies zowel in de richting van de handhavers als in de richting van de nalevers kunnen worden 
vertaald. De monitor kan in de verdere toekomst informatie geven over trends in handhaving en 
naleving en meerwaarde betekenen om het coffeeshopbeleid in de toekomst voor alle partijen en in 
het bijzonder voor beleidsmakers, transparanter te maken. 
 
Conclusies en aanbevelingen 
 
De replicatiestudie toont aan dat het aantal coffeeshops blijft afnemen. De meeste gemeenten voeren 
een nulbeleid. 
Uit de verdiepende studie kunnen drie conclusies worden getrokken. Ten eerste zijn de AHOJG 
criteria voor de gemeente, politie en coffeeshophouders niet steeds even duidelijk. Ten tweede is er 
het punt van de handhaving. Hierbij gaat het om de frequentie van controles (er is in veel gemeenten 
een discrepantie in de frequentiecontrole die gemeente, politie en coffeeshophouders aangeven), 
maar ook over de wijze van controleren en de vraag naar de effectiviteit van verschillende manieren 
van handhaving. Ten derde is er het punt van het beleid. De handhavings- en nalevingspraktijk is 
afhankelijk van het gemeentelijke beleid dat wordt gevoerd. 
In het kader van de handhaving van het coffeeshopbeleid is het belangrijk om het afficheringscriterium 
en het criterium van de handelshoeveelheid duidelijker te maken. Handhaving kan effectiever 
gebeuren wanneer prioriteiten in het beleid duidelijker worden gemaakt en wanneer de handhaving 
meer consistent kan gebeuren op grond van overleg. Handhaving is meer dan regelgeving. Een 
gemeente die alleen maar bezig is met het verstrakken van de beleidsregels zal doorgaans niet veel 
bereiken. Gemeente én politie zouden er goed aan doen de dialoog met de coffeeshophouders aan te 
gaan. In het algemeen is de bestuurlijke aanpak en sanctionering goed inzetbaar bij de handhaving 
van het coffeeshopbeleid. Tenslotte is de praktijk van de inkoop van softdrugs problematisch. Het is 
aan te bevelen de achterdeur van de coffeeshops te bekijken en te zoeken naar mogelijke plossingen. 
Zowel de replicatiestudie als het verdiepingsonderzoek kunnen in de toekomst worden gebruikt voor 
monitoronderzoek. Methodologische verbeteringen op het vlak van dataverzamelingsmethoden en –
bronnen zijn echter noodzakelijk. Cijfers uit de politiebasisregistratie zijn weinig bruikbaar voor 
monitoring omdat er zelden coffeeshopgerelateerde incidenten door de politie worden geregistreerd. 
De rechtstreekse bevraging van coffeeshophouders is zeker haalbaar en levert een meerwaarde op. 
 
(1) De term ‘coffeeshopmonitor’ is een voorlopige titel. 


