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VOORWOORD 

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie 
Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie heeft onderzoeks- en 

adviesbureau INTRAVAL een onderzoek uitgevoerd naar aantallen ver-
kooppunten van cannabis en gemeentelijk softdrugsbeleid. Dit onderzoek 
is het vierde deel in een reeks inventarisaties van aantallen en soorten 
verkooppunten van cannabis en lokaal en nationaal softdrugsbeleid. 

Voor het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met- gemeente-ambtenaren 
en politiemedewerkers van alle 538 Nederlandse gemeenten en medewer-
kers van alle 19 arrondissementen van het Openbaar Ministerie. Naast 
vragen over de verkooppunten is tevens ingegaan op het gemeentelijk 
beleid en de handhaving van de AHOJ-G criteria, de handelsvoorraad en 
het verbod op alcohol. 

Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van Bert Bieleman, bijgestaan 
door Peter Goeree. Verder hebben Sasja Biesma en Jacco Snippe diverse 
werlczaamheden verricht, waaronder de gespreklcen met medewerkers van 
het Openbaar Ministerie. De enquetes onder gemeente-ambtenaren en 
politiefunctionarissen zijn uitgevoerd door MarktTrace. 

Vanaf deze plaats willen wij N. van der Arend en M. Tummers van het 
Ministerie van Justitie bedanken voor de enthousiaste en constructieve 
wijze waarop zij het onderzoek hebben begeleid. Verder gaat onze dank 
uit naar alle gemeente-ambtenaren en medewerkers van politie en Open-
baar Ministerie die ons van informatie hebben voorzien. Zonder hun 
medewerking was dit onderzoek niet mogelijk geweest. 

Namens INTRAvAL, 

Bert Bieleman 
Peter Goeree 

Groningen-Rotterdam 
Maart 2000 
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SUMMARY 

The Ministry of Justice (WODC) commissioned the research and 
advice bureau INTRAVAL to conduct research on the numbers of 
coffee shops and other points of sale of cannabis (marihuana, hasj, 
weed) in the Netherlands. In addition, this research devoted attention 
to the policies of the Dutch municipalities and the maintenance of the 
policy criteria. 

1. Research Design 

The following three questions are addressed in this research: 
a. How many coffee shops and other points of sale of 

cannabis were present in the Netherlands at the end of 
1999? 

b. In how many municipalities is evidence of the so-
called zero option, no coffee shops at all? 

c. To what extent are the AHOJ-G criteria and the 500 
gram stock limit maintained? 

The research consists of three parts: 
• a telephonic survey with employees of all of the 538 municipali-

ties in the Netherlands, in which questions were asked about the 
number of coffee shops, the local authorities' policies, and the 
addresses of coffee shops; 

• a telephonic survey with police officers (241) in all 538 Dutch 
municipalities, in which questions were asked about the number 
of coffee shops, similar points of sale (cafes or bars, shops and 
social cultural establishments) and other points of sale (private 
houses, courier services and the like), and about the implementa-
tion of the local and national policies; 
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• a telephonic survey with representatives of all 19 districts of the 
public prosecution service, in which questions were asked about 
the level of implementation of the AHOJ-G criteria and the 500 
gram stock limit. 

The results of the surveys were compared with the data of the 
research project 'Cannabis in Nederland' (Bieleman et al. 1997). In 
that research, civil servants from 116 municipalities and police 
officers from 30 local authorities were surveyed. The information 
from these 116 and 30 municipalities was used to compare the 
results of 1997 with those of 1999. 

2. Points of Sale 

In this research a distinction is made between the following points 
of sale. 

Coffee shops 
According to the public prosecution service, a coffee shop is an 
alcohol free café establishment where soft drugs are sold and used. 
According to this definition, establishments where alcohol is sold 
are not labelled as coffee shops. This definition is not (yet) used by 
all local authorities. As was the case in the Cannabis in Nederland 
research, it was left to the local authorities themselves to decide 
which establishments they viewed as coffee shops. Increasingly 
more towns now use the same definition, based on the AHOJ-G 
criteria: no advertising (affichering), no hard drugs, no nuisance 
(overlast), no sale to youths under 18 (iongeren), and no sale of 
amounts exceeding 5 grams (grote hoeveelheden). The prohibition 
of the sale of alcohol is the only criterion that is not (yet) applied 
everywhere. 
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Similar Points of Sale 
Similar points of sale are all establishments other than coffee shops 
(according to the local authority's definition) where cannabis 
products are sold and used. This category consists of other catering 
establishments (cafes, fast food shops and the like), shops and social 
cultural establishments. The sale of soft drugs does not form the 
main activity of these establishments. 

Other Points of Sale 
This category refers to all points of sale that are not in a public 
establishment, such as private houses, sale on the street, courier 
services and take away services. 

Smart Shops 
Smart shops are shops that sell so called eco-drugs (XTC substi-
tutes, euphoric and relaxing substances), mushrooms, energy drinks 
and the like, and where there are sometimes facilities for the use of 
these drugs. 

Grow Shops 
Grow shops, also known as head shops, are shops that sell the 
equipment necessary for growing cannabis at home, and parapher-
nalia for smoking cannabis (such as hash pipes). 

Coffee Shops 
Of the 538 municipalities in the Netherlands, 105 (20 per cent) have 
one or more coffee shops: a total of 846 coffee shops. Fifty-two per 
cent (443) of these coffee shops are located in the four largest cities. 
The number of coffee shops decreased between 1997 and 1999. In 
the 116 municipalities that were surveyed in 1997 there were 1,019 
coffee shops. In 1999 there were 796 coffee shops in those munici-
palities: a decrease of 22 percent. 
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One of the toleration criteria applied by the public prosecution 
service is the prohibition of the sale of alcohol in the same premises 
where soft drugs are sold. Fourteen per cent of the coffee shops did 
not adhere to this criterion. These 119 coffee shops are spread across 
ten municipalities. One per cent of the Dutch coffee shops are also 
grow shops, and 20 per cent of the coffee shops also sell smart 
drugs. 

Similar Points of Sale 
At the end of 1999 there were 62 Dutch municipalities that each had 
a total of at least 145 similar points of sale. Three quarters (73 per 
cent) of these points of sale were cafe type establishments. Similar 
points of sale are found primarily in municipalities in which there 
are coffee shops. Forty-two per cent of the municipalities in which 
there are coffee shops also have similar points of sale, while only 15 
per cent of the municipalities without coffee shops have similar 
points of sale. More than half (56 per cent) of the 147 similar points 
of sale are found in smaller municipalities (with less than 50,000 
residents), while coffee shops are concentrated in the larger munici-
palities. 

Like the number of coffee shops, the number of similar points of 
sale decreased between 1997 and 1999. In the 30 municipalities that 
were surveyed in 1997 there were 150 similar points of sale. In 1999 
there were 36 similar points of sale, a decrease of 76%. 

Other Points of Sale 
There are at least 1,450 other points of sale of cannabis in the 
Netherlands. These points of sale are spread across 246 municipali-
ties. Almost half (46 per cent) of the other points of sale are private 
houses, and a quarter (23 per cent) are street dealers. Municipalities 
in which there are no coffee shops often have other points of sale. 
Fifty-five per cent of the municipalities with no coffee shops have 
other points of sale, while this is the case in 24 per cent of local 
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authorities with coffee shops. Other points of sale are usually found 
outside the urban conglomeration in the west of the Netherlands. 
The majority of Dutch municipalities on the vicimity of the national 
borders have one or more other points of sale. 

The number of other points of sale seems to have declined since 
1997. In the sample of 30 municipalities surveyed in the 1997 
research there were then 295 other points of sale, while there were 
180 other points of sale in the same municipalities in 1999: a 
decrease of 39 per cent. 

In 117 municipalities there are other points of sale of soft drugs at 
which hard drugs are also sold: a total of 551 points of sale. In 85 
per cent of these 117 municipalities this concerns the sale of co-
caine, in 62 per cent heroine, and in 51 per cent XTC. In addition, of 
the municipalities with other points of sale that also sell hard drugs, 
in 31 per cent amphetamines are sold, and in seven per cent cooked 
cocaine or crack. 

Smart Shops and Grow Shops 
At the end of 1999, 77 smart shops and 166 grow shops were found 
in the Netherlands. In the municipalities with less than 20,000 
residents and in those with more than 200,000 residents there were 
hardly any smart shops or grow shops. Smart shops are found 
primarily in the municipalities with between 50,000 and 200,000 
residents, and grow shops in municipalities with between 20,000 
and 200,000 residents. 

3. Policy 

The majority of Dutch municipalities have developed a policy to 
regulate the number of coffee shops within their jurisdiction. The 
following types of policy can be distinguished: 
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• zero policy (the zero option), where there are no coffee shops in 
the municipality and none are permitted; 

• maximum system, where the number of coffee shops permitted is 
limited; 

• reduction policy, where the number of coffee shops should be 
reduced, but where the municipality has not yet set a maximum 
number; 

• eradication policy, where the number of coffee shops should be 
reduced sharply, sometimes through an active policy. A zero 
policy or a maximum policy often follows such an eradication 
policy; 

• a policy of discouragement, where the municipality attempts to 
stop the unlimited establishment of new coffee shops and to re-
duce the number of existing coffee shops by establishing criteria 
to which coffee shops must adhere; 

• the 'Bussum model', where one or more points of cannabis sale 
are organised in a foundation established for that purpose. 

Eight per cent of the 538 Dutch municipalities do not have any 
policy regarding coffee shops. The majority of municipalities (72 
per cent) have a zero policy,.while 15 per cent have a maximum 
policy. The number of municipalities with no policy decreased 
between 1997 and 1999. Of the 116 municipalities surveyed in 
1997, 14 had no policy, while in 1999 there were three such munici-
palities: a reduction of 79 per cent. 

Of all municipalities in the Netherlands, 12 per cent have one or 
more similar points of cannabis sale and 46 per cent have one or 
more other points of cannabis sale. In the municipalities that have a 
zero policy, these percentages are somewhat lower: nine per cent 
have one or more similar points of cannabis sale and 42 per cent 
have one or more other points of cannabis sale. 
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AHOJ-G Criteria 
The public prosecution service has established a number of criteria 
that coffee shops must adhere to, the so-called AHOJ-G criteria: no 
advertising (affichering), no hard drugs, no nuisance (overlast), no 
sale to youths under 18 (jongeren), and no sale of amounts exceed-
ing 5 grams (grote hoeveelheden). In addition, a maximum stock of 
500 grams is recommended. 

The AHOJ-G criteria are used in all 19 districts of the public 
prosecution service. Adherence to these criteria is monitored by 
carrying out checks in a sample of coffee shops. In addition, checks 
are carried out when there are reports of nuisance or when there is a 
suspicion that the criteria are not being observed. The criterion 
concerning the maximum stock of 500 grams is also used in all 
districts of the public prosecution service. Checks on adherence to 
this criterion are conducted in samples of coffee shops in almost 
three quarters of the districts. In addition, checks are carried out in 
almost two thirds of the districts when there are reports of nuisance 
or when it is suspected that the criterion is not being observed. 

The local authority civil servants and police officers in the 105 local 
authorities that have coffee shops were also asked whether the 
various criteria are adhered to. In the majority of the municipalities 
this appears to be the case. No hard drugs and no nuisance are the 
criteria adhered to most: in 98 per cent of the municipalities these 
criteria are met. The criterion concerning the 500 gram stock limit is 
adhered to least: in 88 per cent of the municipalities with coffee 
shops. In 61 per cent of the municipalities where the 500 gram stock 
limit is adhered to, this is facilitated by conducting checks in a 
sample of coffee shops and by periodical checks. In eight percent of 
the municipalities, checks are carried out in response to a suspicion 
of a violation or in response to a report of nuisance. 
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3. Conclusion 

This research demonstrates that the number of points of cannabis 
sale in the Netherlands decreased between 1997 and 1999. The 
decrease in the number of coffee shops has not, as is sometimes 
assumed, led to an increase in other points of cannabis sale. The 
zero policy, that is followed in three quarter § of Dutch municipali-
ties, also does not lead to a larger number of other points of sale 
than in other municipalities. 

Between 1997 and 1999 the number of municipalities without a 
coffee shop policy decreased. In addition, in almost all munici-
palities, the police and the public prosecution service devote to the 
implementation of the AHOJ-G criteria and the maximum stock 
limit of 500 grams. 

The Dutch policy of toleration appears to produce positive results 
regarding the regulation of the number of coffee shops and the 
discouragement of other points of sale. Through application of the 
guidelines and a clearer local policy, the number of points of sale 
has decreased. Less insight is available into the clientele and the 
supply of cannabis products and turnover in coffee shops. To obtain 
this information, the coffee shops themselves should be visited. 

VIII INTRAVAL - Coffeeshops geteld 



1. INLEIDING 

inds de wijziging van de Opiumwet in 1976 wordt een onder- 
scheid gemaalct tussen hard- en softdrugs. Dit heeft vooral tot doel 

de hard- en softdrugsmarkt van elkaar gescheiden te houden. Aan het 
eind van de jaren tachtig blijken de landelijke richtlijnen uit 1976 niet 
langer te voldoen. In deze richtlijnen wordt namelijk uitgegaan van de 
verkoop van softdrugs door een huisdealer, terwijl de daadwerkelijke 
verkoop van softdrugs op dat moment voornamelijk in coffeeshops 
plaatsvindt. Naar aanleiding van deze gewijzigde vorm van de 
verkoop van softdrugs besluit het Openbaar Ministerie in december 
1991 tot een landelijke invoering van de zogenoemde AHOJ-G 
criteria. De criteria houden het volgende in: 
• geen Affichering (bij de verkoop van drugs); 
• geen verkoop van Harddrugs; 
• geen Overlast; 
• geen verkoop van drugs aan Jeugdigen en geen toegang aan 

jeugdigen tot een coffeeshop; 
• geen verkoop van Grote hoeveelheden per transactie, dat wit 

zeggen hoeveelheden groter dan geschikt voor eigen gebruik. 

Sommige criteria worden door de verschillende arrondissementspar-
ketten niet eenduidig ge'interpreteerd. Zo wordt de leeftijdsgrens in de 
ene gemeente gesteld op 16 jaar en in de andere gemeente op 18 jaar. 
In oktober 1994 worden de richtlijnen dan ook door de procureurs-
generaal geformaliseerd (Staatscourant 1994, 203). `Geen affiche-
ring' betekent sindsdien dat er geen reclame met uithangborden, in 
etalages of via de media mag worden gemaakt. Gelet op de toename 
van het cannabisgebruik . onder jongeren wordt gekozen voor een 
strikte handhaving van de leeftijdsgrens van 18 jaar. Vanaf oktober 
1994 dient de G te worden gelezen als: geen verkoop van hoeveelhe-
den per transactie groter dan geschikt voor eigen gebruik (= 30 gram). 
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In 1995 verschijnt de Drugsnota 'Het Nederlands drugsbeleid; 
continuIteit en verandering'. Hierin wordt onder meer opgemerkt dat 
met name 'de bonafide coffeeshops hebben bewezen een bijdrage te 
leveren aan de afscherming van softdrugsgebruikers tegen de wereld 
van de harddrugs'. Over de toename in aantal en de overlast veroor-
zaakt door coffeeshops worden echter ook Icritische opmerkingen 
gemaakt. In de nota wordt dan ook gepleit voor een sanering en 
betere beheersing van de coffeeshops. Het kabinet wil onder meer 
geen gecombineerde verkoop van alcohol en drugs toestaan. Tevens 
moeten er strikte regels komen met betrekking tot de locatie, ope-
ningstijden, inrichtingseisen en parkeer- en geluidsoverlast. Hoven-
dien worth voorgesteld de maximale transactiehoeveelheid te verla-
gen van 30 naar vijf gram en de maximale voorraadhoeveelheid in 
een coffeeshop vast te stellen op 500 gram. 

Naar aanleiding van de beleidsvoomemens in de Drugsnota zijn de 
`Richtlijnen voor het opsporings- en strafvorderingsbeleid inzake 
strafbare feiten van de Opiumwet' in september 1996 door het 
Openbaar Ministerie aangepast en per 1 oktober 1996 in werking 
getreden (Staatscourant 1996, 187). De richtlijnen geven aan dat het 
lokale driehoeksoverleg het beleid voor coffeeshops op onderdelen 
nader kan bepalen. Dankzij deze richtlijnen lcunnen gemeenten een 
eigen coffeeshopbeleid opstellen aan de hand van bestuursrechtelijke 
middelen. Het is echter niet mogelijk rechtstreeks op te treden tegen 
de verkoop van softdrugs. Coffeeshops kunnen alleen worden 
gesloten op basis van overlast. 

- 
Om gemeenten een beter handvat te bieden bu het bestuursrechtelijk 
optreden tegen coffeeshops die zich niet houden aan het gemeentelijk 
coffeeshopbeleid is op 21 april 1999 de Opiumwet uitgebreid met 
artikel 13b, de zogenoemde Wet 'Damocles'. Dankzij dit artikel heeft 
de burgemeester de mogelijkheid een coffeeshop te sluiten wanneer 
de coffeeshop niet in het gemeentelijk beleid past of een dwangsom 
op te leggen wanneer de coffeeshop niet voldoet aan de door het 
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Openbaar Ministerie opgestelde AHOJ-G criteria of aan de criteria 
aangegeven in het gemeentelijk beleid, zonder dat er sprake hoeft te 
zijn van overlast. 

1.1 Doel onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is inzicht te verschaffen in het aantal 
coffeeshops en andere verkooppunten van cannabis in Nederland. 
Tevens wordt aandacht besteed aan het beleid zoals dat door de 
Nederlandse gemeenten wordt gevoerd. Het onderzoek is in opdracht 
van het WODC van het Ministerie van Justitie uitgevoerd door 
onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL, hierbij geassisteerd .  door 
MarktTrace. Het onderzoek is op een dusdanige wijze uitgevoerd dat 
een vergelijking kan worden gemaakt met de resultaten uit het in 
1997 gehouden onderzoek 'Cannabis in Nederland' (Bieleman e.a. 
1997). 

1.2 Probleemstelling 

Het onderzoek kent de volgende drie onderzoeksvragen: 
a. Hoeveel coffeeshops en andere verkooppunten van 

cannabis zijn er eind 1999 in Nederland? 
b. In hoeveel gemeenten is er sprake van de zogenoemde 

nuloptie, dat wil zeggen geen coffeeshop? 
c. In hoeverre en op welke wijze worden de AHOJ-G 

criteria en de 500 gram handelsvoon-aad gehandhaafd? 

Bij de verschillende onderzoekvragen komen de volgende aspecten 
aan bod. 

a. Verkooppunten 
Bij de coffeeshops gaat het om een telling van de bij de gemeenten 
bekende adressen en een schatting van de onbekende adressen. Bij de 
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andere verkooppunten gaat het om een schatting van bij de met name 
politie bekende adressen. 

b. Nuloptie 
De nuloptie heeft betrekking op het aantal gemeenten dat als beleid 
heeft dat zij geen coffeeshops binnen hun grenzen willen hebben. 

a Handhaving 
Hierbij gaat het om de wijze waarop de 500 gram handelsvoorraad en 
de AHOJ-G criteria door het Openbaar Ministerie (OM) en de politie 
worden gehandhaafd. 

1.3 Onderzoeksopzet 

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen: 
• een telefonische enquete onder alle 538 gemeenten in Nederland; 
• een telefonische enquete onder de verantwoordelijke politiemede-

werkers van alle 538 Nederlandse gemeenten; 
• een telefonische enquete onder alle 19 arrondissementen van het 

Openbaar Ministerie. 

De telefonische enquete onder de gemeenten 
Voor een nader inzicht in aantallen coffeeshops en de nuloptie zijn 
alle 538 gemeenten in Nederland telefonisch benaderd. De telefoni-
sche enquete heeft in november 1999 plaatsgevonden. De respon-
denten zijn ambtenaren die betrokken zijn bij het cannabis- of coffee-
shopbeleid van hun gemeente. De ambtenaren zijn vragen gesteld 
over het gemeentelijk beleid en het aantal coffeeshops. Daarnaast zijn 
de adresgegevens van de in de betreffende gemeente aanwezige 
coffeeshops opgevraagd. 

In het onderzoek 'Cannabis in Nederland' zijn 116 Nederlandse 
gemeenten benaderd (Bieleman e.a. 1997). Bij de selectie van deze 
116 gemeenten zijn destijds de volgende criteria gehanteerd waardoor 
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de steelcproef voor wat betreft coffeeshops een goede dwarsdoorsnede 
van de Nederlandse gemeenten vormt: 
• alle gemeenten met meer dan 100.000 inwoners zijn geselecteerd; 
• per provincie zijn ten minste vijf gemeenten geselecteerd, waaron-

der de grootste gemeenten en in ieder geval een gemeente met 
minder dan 20.000 inwoners. 

Om een vergelijking te kunnen maken met de resultaten van 1997 zijn 
uit de 538 Nederlandse gemeenten dezelfde 116 gemeenten geselec-
teerd. Door gemeentelijke herindelingoperaties is de gemeente 
Roden, die in de steekproef van 116 gemeenten zat, opgegaan in de 
gemeente Middenveld. In plaats van de gemeente Roden is dan ook 
de gemeente Middenveld geselecteerd, sinds 01-01-2000 Midden-
Drenthe geheten. Daarnaast is het inwonertal van een aantal gemeen-
ten, met name in Drenthe, als gevolg van de herindeling toegenomen. 

De telefonische enquete onder de politiemedewerkers 
Voor een beter beeld over andere verkooppunten van cannabis en 
handhaving van de 500 gram handelsvoorraad en de AH0J-G criteria 
zijn november 1999 alle 25 regiokorpsen benaderd. Aan alle geen-
queteerde gemeente-ambtenaren is gevraagd welke politiemedewer-
ker binnen hun gemeente verantwoordelijk is voor de handhaving van 
het coffeeshopbeleid, zodat voor alle 538 Nederlandse gemeenten een 
politiemedewerker is geenqueteerd, in totaal 241. Gevraagd is naar 
aantallen coffeeshops, soortgelijke verkooppunten (overige horeca-
inrichtingen, winkels en sociaal-culturele instellingen) en overige 
verkooppunten (woningen, koeriersdiensten en dergelijke). Daarnaast 
is geInformeerd naar de handhaving van de 500 gram handelsvoor-
raad en de AHOJ-G criteria. 

In het onderzoek uit 1997 is uit de groep van 116 benaderde ge-
meenten een selectie gemaakt van 29 gemeenten. Aangevuld met de 
gemeente Kampen zijn gegevens verzameld bij de politie in deze 30 
gemeenten, die voor wat betreft coffeeshops een goede dwarsdoor- 
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snede vormen van alle Nederlandse gemeenten. Bij de selectie van 
deze gemeenten hebben de volgende criteria een rol gespeeld: 
• grootte; 
• ligging (geografische spreiding en wel/geen grensgemeente); 
• beleid inzake cannabis; 
• waterbedeffect (verschuiving van verkooppunten binnen eigen 

gemeente en naar aanliggende gemeenten). 

Verder dienden in ieder geval genoeg steden uit de G4, de G15, de 
G6 en de SVO-gemeenten (gemeenten die subsidie ontvangen voor 
projecten ter vermindering van drugsoverlast) in de steekproef te 
zitten. De gemeente Kampen is destijds toegevoegd vanwege eventu-
ele verschuivingseffecten (waterbedeffect) in relatie tot de gemeente 
Zwolle. Ook in deze steekproef van 30 gemeenten is de gemeente 
Roden opgenomen. Deze is in de selectie van 1999 vervangen door 
de gemeente Middenveld, waarvan Roden deel uitmaakt. 

Telefonische enquete onder de arrondissementen van het OM 
Voor nadere informatie over de handhaving van de 500 gram han-
delsvoorraad en de AHOJ-G criteria zijn eind 1999 alle 19 arrondis-
sementen van het Openbaar Ministerie benaderd. De medewerker 
verantwoordelijk voor het coffeeshopbeleid is gevraagd naar de wijze 
waarop in zijn arrondissement de 500 gram handelsvoorraad en de 
AHOJ-G criteria worden gehandhaafd. 

1.4 Indeling rapport 

De indeling van het rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt een 
overzicht gegeven van het aantal coffeeshops en andere verkooppun-
ten in de 538 Nederlandse gemeenten. Tevens wordt een vergelijking 
gemaakt met de resultaten uit 1997 en wordt de spreiding van coffee-
shops, soortgelijke verkooppunten en overige verkooppunten bespro-
ken. Hoofdstuk 3 gaat in op het beleid zoals dat in de verschillende 
gemeenten wordt gevoerd. Hierbij wordt gekeken of de AI-10J-G 
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criteria en de 500 gram handelsvoorraad worden gehandhaafd en op 
welke wijze dit gebeurt. Tevens wordt gekeken of er nog andere 
criteria worden gehanteerd. In hoofdstuk 4 tenslotte wordt een 
samenvatting gegeven van de resultaten. 

I fielding 



2. VERKOOPPUNTEN 

I n dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het aantal 
verkooppunten van softdrugs. Er worden drie soorten verkoop-

punten onderscheiden: coffeeshops, soortgelijke verkooppunten en 
overige verkooppunten. Tevens wordt aandacht besteed aan 
smartshops en growshops. 

Coffeeshops 
Volgens het Openbaar Ministerie dient onder coffeeshop te worden 
verstaan: alcoholvrije horeca-inrichting waar handel in en gebruik 
van softdnigs plaatsvinden. Volgens deze definitie worden horeca-
inrichtingen waar naast de verkoop van cannabis ook alcohol wordt 
geschonken, niet tot de coffeeshops gerekend. Deze begripsomschrij-
ving wordt (nog) niet door alle gemeenten gehanteerd. Evenals in het 
onderzoek 'Cannabis in Nederland' is het in dit onderzoek aan de 
gemeenten zelf overgelaten welke horeca-inrichtingen als coffeeshop 
worden beschouwd (Bieleman e.a. 1997). Steeds meer steden han-
teren echter dezelfde definitie gebaseerd op de AHOJ-G criteria (geen 
affichering, geen harddnigs, geen overlast, geen verkoop aan 
jongeren beneden de 18 jaar en geen verkoop van grote hoeveelheden 
van meer dan 5 gram). Alleen het verbod op de verkoop van alcohol 
is een criterium dat (nog) niet overal wordt toegepast. 

Soortgelijke verkooppunten 
Onder soortgelijke verkooppunten van cannabis worden verstaan: alle 
inrichtingen, anders dan coffeeshops (volgens de definitie van de 
gemeente), waar cannabisproducten worden verkocht en gebruikt. Het 
gaat hierbij om overige horeca-inrichtingen (cafes, shoarmazaken en 
dergelijke), winkels en sociaal-culturele instellingen. Voor deze 
inrichtingen geldt 'dat de verkoop van softdrugs niet het hoofd-
bestanddeel van de activiteiten vormt. 
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Overige verkooppunten 
Bij avenge verkooppunten gaat het am alle verkooppunten van 
softdrugs die niet zijn ondergebracht in een openbare inrichting. Tot 
de overige verkooppunten worden gerekend: woningen, handel op 
straat, koeriersdiensten en afbaalgelegenheden. 

Smartshops 
Onder smartshops worden winkels verstaan die ecodrugs (XTC-
vervangers, euforiserende en ontspannende middelen), paddestoelen, 
energy-dranken en dergelijke verkopen en waar eventueel een ruimte 
aanwezig is voor het gebruik van deze drugs. 

Growshops 
Tot growshops, ook wel bekend als headshops, worden winkels gere-
kend die benodigdheden verkopen voor de thuiskweek van cannabis 
en attributen voor het roken van cannabis (hasjpijpjes en dergelijke). 

Resultaten 
De resultaten die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd komen uit de 
telefonische enquetes onder gemeenteambtenaren en politiemede-
werkers van alle gemeenten in Nederland. Tevens worden verge-
lijkingen gemaakt met resultaten uit het onderzoek 'Cannabis in 
Nederland. In dat onderzoek is een telefonische enquete gehouden 
onder ambtenaren van 116 gemeenten en politiemedewerkers in 30 
gemeenten in Nederland. 

2.1 Coffeeshops 

Uit de telefonische enquete onder ambtenaren van alle gemeenten in 
Nederland blijkt dat zich eind 1999 in de 538 Nederlandse gemeenten 
in totaal 846 coffeeshops bevinden. Van de gemeenten heeft 80% 
(433) geen coffeeshops, 6% (34) een coffeeshop en 5% (29) meer dan 
vijf coffeeshops (tabel 2.1). 

10 INTRAVAL - Coffeeshops geteld 



Tabel 2.1 	Gemeenten en coffeeshops, 1999 

Aantal 	 Aantal 	 Aantal coffeeshops in 
coffeeshops 	gemeenten 	 deze gemeenten  

0 	 433 	. 	 81 	 0 
1 	 34 	 6 	 34 
2 	 21 	 4 	 42 
3 	 11 	 2 	 33 
4 	 10 	 2 	 40 
5 	 6 	 1 	 30 
6 t/m 10 	 8 	 2 	 56 
11 t/m 15 	 6 	 1 	 84 
16 t/m 20 	 6 	 1 	104 
21 t/m 50 	 0 	 0 	 0 
51 t/m 100 	 2 	 0 	135 
meer dan 100 	 1 	 0 	288 

Totaal 	 538 	 100 	846 

Op basis van een telefonische enquete onder 116 gemeente-
ambtenaren is destijds een schatting gemaakt van het totale aantal 
coffeeshops in Nederland in 1997. Deze schatting lcwam uit op 1.179 
coffeeshops. Wanneer op basis van deze steekproef een schatting 
wordt gemaakt voor 1999 dan komen we uit op 913 coffeeshops in 
heel Nederland, een daling van 22%. De schatting is enigszins hoger 
dan het feitelijke aantal coffeeshops. Dit verschil wordt met name 
veroorzaakt door de gemeenten met 20.000 — 50.000 inwoners. 

Uit tabel 2.2 blijkt dat het aantal coffeeshops in Nederland in 1999 in 
vergelijking met 1997 is afgenomen. In de 116 gemeenten die zowel 
in 1997 als in 1999 zijn geenqueteerd bevinden zich in 1997 1.019 
coffeeshops, terwijl er in 1999 nog 796 zijn. Dit is een daling van 
22%. 
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Tabel 2.2 	Coffeeshops in Nederland naar gemeentegrootte in 1997 en 1999 

Nederland 
Schatting 97 Schatting 99 Aantal 99 

± 50 
± 170 
± 120 

211 
628 

± 25 	14 
± 150 	84 
± 110 	115 

186 	190 
442 	443 

± 1179 	± 913 	846 

Aantal 
inwoners 

<20.000 
20 - 50.000 
50 - 100.000 
100— 200.000 
>200.000 

Totaal 

Steelcproef 116 gemeenten 
Aantal 97 Aantal 99 

	

7 	3 

	

62 	57 

	

111 	103 

	

211 	186 

	

628 	442 

1019 	791 

Spreiding 
Ruim de helfl (52%, 443 coffeeshops) van alle coffeeshops in 
Nederland bevindt zich in de vier grootste steden (steden met meer 
dan 200.000 inwoners), waarvan Amsterdam het grootste aantal 
coffeeshops heeft (288). Den Haag en Rotterdam hebben er 
respectievelijk 70 en 64. Utrecht telt 20 coffeeshops. In de 20 steden 
met 100.000-200.000 inwoners is 22% (190) van de coffeeshops 
gevestigd. Van alle coffeeshops bevindt 88% zich in 11% van de 
Nederlandse gemeenten. Deze 59 gemeenten behoren alle tot de 
gemeenten met meer dan 50.000 inwoners. 

Kaart 1 geeft de spreiding en dichtheid van coffeeshops weer. Het 
blijkt dat de concentraties van coffeeshops zich bevinden in de 
Randstad, het zuiden van Zeeland, de grote steden van Noord 
Brabant, zuidoost Drenthe, zuidoost Groningen en in lichtere mate in 
Twente en de Achterhoek. Met name in Friesland en Flevoland 
bevinden zich weinig coffeeshops. 
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Kaart 2.1 

III geen coffeeshops 

O 0,01 - 0,25 coffeeshops 

E 0,26 - 0,50 coffeeshops 

• 0,51 - 1,00 coffeeshops 

• 1,01 - 2,00 coffeeshops 

III > 2,00 coffeeshops 

Verkooppunten 

Aantal coffeeshops per 10.000 inwoners per gemeente, 1999 
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Gecombineerde verkoop 
Een van de gedoogcriteria van het Openbaar Ministerie is het verbod 
om naast de verkoop van cannabis tevens alcohol te schenken. Uit de 
enquete onder gemeente-ambtenaren blijkt dat in 14% van de coffee- 

Figuur 2.1 Gecombineerde verkoop in coffeeshops, 
1999 (105 gemeenten) 

nig  , 
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2.2 Andere verkooppunten 

In deze paragraaf wordt het aantal andere (soortgelfike :  en overige) 
verkooppunten van softdrugs besproken. De gegevens zijn gebaseerd 
op de telefonische enquete onder politiemedewerkers. Naast cijfers 
voor heel Nederland wordt ook een vergelijking gemaakt met de 
resultaten uit 1997. In 1997 zijn politiemedewerkers uit 30 
gemeenten, die een goede dwarsdoorsnede van Nederland vormen, 
ondervraagd. Voor de vergelijking met 1999 zijn dezelfde 30 
gemeenten geselecteerd. 

14 	 INTRAVAL — Coffeeshops geteld 



Vooraf dient te worden opgemerkt dat een inventarisatie van andere 
verkooppunten dan coffeeshops voor de politie vaak niet eenvoudig 
blijkt. Men beschilct vaak alleen over zogenoemde zachte informatie, 
informatie die vooral op schattingen en vermoedens zijn gebaseerd. 
Met betrelcking tot de gegevens over de soortgelijke verkooppunten 
geeft 42% van de politiemedewerkers aan dat het hier om harde feiten 
gaat, terwijl 27% zegt dat het om zachte informatie gaat en 31% dat 
het deels om harde feiten en deels om vermoedens gaat. Met 
betrekking tot de gegevens over overige verkooppunten zijn de 
politiemedewerkers minder zeker. Een derde (30%) zegt dat het om 
harde feiten gaat, terwijl 44% aangeeft dat het zachte informatie 
betreft en een kwart (26%) dat het een combinatie van harde feiten en 
vermoedens betreft. 

2.2.1 Soortgelijke verkooppunten 

Under soortgelijke verkooppunten van cannabis worden horeca-
inrichtingen, winkels en sociaal-culturele instellingen (jongerencentra 
en dergelijke) verstaan, die niet direct als coffeeshop bekend staan. 
Bovendien vormt de verkoop van cannabis niet het hoofdbestanddeel 
van de activiteiten. Nederland telt eind 1999 in totaal zo'n 145 soort-
gelijke verkooppunten (figuur 2.2). Deze verkooppunten zijn ver-
spreid over 62 gemeenten. In drie kwart (73%) van de soortgelijke 
verkooppunten gaat het om een horeca-inrichting. 
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Figuur 2.2 	Soortgelijke verkooppunten in Nederland, 1999(62 gemeenten) 
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Sommeringen van de kolom 'totaal aantal' kan verschillen met die van de overige 
kolommen. Dit wordt veroorzaakt doordat de politic in sommige gemeenten wel 
een schatting van de totaal aanwezige aantallen soortgelijke verkooppunten kan 
geven, maar geen schatting voor de onderscheiden categorieen. 

Van alle gemeenten zonder coffeeshops heeft 15% een of meer 
soortgelijke verkooppunten, terwijl van de gemeenten met een of 
meer coffeeshops 42% een of meer soortgelijke verkooppunten heeft 
(tabel 2.3). 

Tabel 2.3 	Aantal gemeenten met coffeeshops en soortgelijke verkooppunten, 1999  

Aantal soortgelijke 	 Aantal coffeeshops 
0 	1 	2-5 	6-10 	>10 

0 	 390 	25 	11 	0 	0 
1 	 26 	1 	5 	0 	0 
2-5 	 5 	5 	5 	1 	0 
6-10 	 2 	1 	1 	1 	1 
>10 	 8 	1 	2 	1 	1 

Wanneer gekeken wordt naar de steekproef van 30 gemeenten uit het 
onderzoek in 1997 en een vergelijking wordt gemaakt tussen 1997 en 
1999 zien we een duidelijke afname in het aantal soortgelijke 
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verkooppunten met 76% (van 150 verkooppunten in 1997 naar 36 in 
1999) (tabel 2.4). Met name het aantal horeca-inrichtingen dat tevens 
fungeert als verkooppunt van cannabisproducten is sterk afgenomen 
(van 100 naar 28). 

Tabel 2.4 	Aantal soortgelijke verkooppunten in de 30 gemeenten in de 
politiesteekproef 1997, voor 1997 en 1999 

Aantal inwoners Totaal aantal Aantal horeca- Aantal winkels Aantal sociaal-
inrichtingen 	 culturele 

instellingen 
97 	99 	97 	99 	97 	99 	97 	99 

<20.000 	 12 	5 	10 	5 	0 	0 	2 	0 
20.000 — 50.000 	11 	0 	11 	0 	0 	0 	0 	0 
50.000 — 100.000 ' 	35 	16 	30 	13 	4 	0 	1 	2 
100.000 — 200.000 2 	44 	2 	14 	0 	3 	0 	7 	0 
>200.000 3 	48 	12 	35 	10 	10 	0 	3 	2 

Totaal 	 150 36 	100 28 	17 	0 	13 	4 

2 

3 

Voor 1997 is van een van de vier steden in de steekproef geen schatting van het 
aantal soortgelijke verkooppunten bekend. 
Voor 1997 is van een van de negen steden in de steekproef geen schatting van 
het aantal soortgelijke verkooppunten bekend. 
Voor 1999 is van twee en voor 1997 is van een van de vier steden in de 
steekproef geen schatting van het aantal soortgelijke verkooppunten bekend. 

Spreiding 
De 147 soortgelijke verkooppunten die Nederland telt bevinden zich 
voornamelijk in de kleinere gemeenten, in tegenstelling tot de 
coffeeshops die zich vooral in de grotere gemeenten bevinden. Ruim 
de helft (56%) van de soortgelijke verkooppunten bevinden zich in 
gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. 
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Kaart 2 laat zien dat de grootste concentratie soortgelijke 
verkooppunten zich in Noord-Limburg bevindt, een gebied waar 
nauwelijks coffeeshops voorkomen. Daamaast zijn er concentraties te 
vinden in het zuiden van Zeeland, de gemeenten rond Rotterdam, in 
Amsterdam en omgeving en in mindere mate het zuidoosten van 
Groningen. 

2.2.2 Overige verkooppunten 

Met overige verkooppunten van cannabis worden bedoeld: woningen 
(waaronder dealpanden), straathandel, koeriersdiensten (het op telefo-
nische bestelling bezorgen van cannabis met behulp van brommers, 
scooters, auto's en dergelijke) en afhaalshops (verkooppunten zonder 
ruimte om cannabis te gebruiken). Volgens de geenqueteerde politis 
medewerkers tell Nederland minimaal 1.466 overige verkooppunten 
(tabel 2.5). De verkooppunten zijn verspreid over 246 gemeenten. 
Bijna de helft (46%) van de overige verkooppunten bestaat uit 
woningen, terwij1 een lcwart (23%) uit straathandelaren bestaat. 

Tabel 2.5 	Overige verkooppunten in Nederland, 1999 (246 gemeenten)  

Aantal inwoners 	Totaal 	Aantal 	Aantal 	Aantal 	Aantal 
aantal ' 	woningen straathan- 	koeriers- 	afhaalshops 

delaren 	diensten 

<20.000 	341 	145 	91 	18 	1 
20.000 — 50.000 	394 	212 	100 	29 	0 
50.000 — 100.000 	439 	264 	83 	24 	0 
100.000 — 200.000 289 	60 	70 	25 	0 
>200.000 	 3 	0 	0 	3 	0 

Totaal 1466 	681 	344 	99 	1 

Sommeringen van de kolom 'totaal aantal' kan verschillen met die van de overige 
kolommen. Dit wordt veroorzaakt doordat de politie in sommige gemeenten wel een 
schatting van de totaal aanwezige aantallen overige verkooppunten kan geven, maar 
geen schatting voor de onderscheiden categorieen. 
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Kaart 2.2 

• geen soortgelijke verkooppunten 

O 0,01 - 0,25 soortgelijke verkooppunten 

O 0,26 - 0,50 soortgelijke verkooppunten 

• 0,51 - 1,00 soortgelijke verkooppunten 

• 1,01 - 2,00 soortgelijke verkooppunten 

• > 2,00 soortgelijke verkooppunten 

Verkooppunten 

Aantal soortgelijke verkooppunten per 10.000 inwoners per gemeente, 
1999 
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In ruim de helft (55%) van alle gemeenten zonder coffeeshops komen 
geen overige verkooppunten voor, terwijI in een lcwart (24%) van alle 
gemeenten met eon of meet coffeeshops geen overige verkooppunten 
aanwezig zijn (tabel 2.6). Van de gemeenten zonder coffeeshop heeft 
24% (103 gemeenten) 2 tot 5 overige verkooppunten. 

Tabel 2.6 	Aantal gemeenten met coffeeshops en overige verkooppunten, 1999 

Aantal overige 
verkooppunten 

Aantal coffeeshops 
0 	1 

0 	 255 	4 	14 	1 	3 
1 	 51 	3 	 1 	o 	0 
2-5 	 103 	18 	15 	1 	2 
6-10 	 15 	4 	11 	1 	1 . 
>10 	 9 	2 	3 	2 	4 

In vergelijking met 1997 is in de -  30 gemeenten uit de destijds 
gehanteerde politiesteekproef het totale aantal overige verkooppunten 
in 1999 afgenomen met 39% (van 295 naar 180, tabel 2.7). Hierbij 
dient echter te worden opgemerkt dat in 1999 voor drie van de vier 
steden met meer dan 200.000 inwoners (Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag) door de politie geen schatting kan worden gemaakt van het 
aantal overige verkooppunten. Wanneer deze drie steden voor zowel 
1997 als 1999 worden weggelaten zien we een dating van 24% (van 
237 naar 180). De daling doet zich in alle categorieen gemeenten 
voor, behalve die Van 50.000 tot 100.000 inwoners. Hier is het aantal 
overige verkooppunten toegenomen met 162% (van 42 naar 110) 
verdeeld over twee gemeenten. 
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Tabel 2.7 	Aantal overige verkooppunten in de 30 gemeenten in de 
politiesteelcproef 1997, voor 1997 en 1999 

Aantal inwoners 	Totaal 	Aantal 	Aantal 	Aantal 	Aantal 
aantal 	woningen straathan- koeriers- afhaalshops 

delaren 	diensten
•97 99 	97 99 	97 99 	97 99 97 99 

<20.000' 	30 	18 	17 	13 	6 	5 	3 	0 4 	0 
20.000 — 50.000 2 	61 	16 	41 	9 	14 	1 	6 	2 	0 	0 
50.000 — 100.000 3 	42 110 	34 70 	-- 	30 	7 	10 	1 	0 
100.000 — 200.000 4  104 33 	22 	17 	40 	0 	12 	2 	-- 	0 
>200.000 s 	58 	3 	23 	0 	33 	0 	3 	3 	-- 	0 

Totaal 	 295 180 	137 109 93 36 	31 	17 5 	0 

2 

3 

4 

5 

Voor 1999 is van een van de zes steden in de steekproef geen schatting van het 
aantal overige verkooppunten bekend. 
Voor 1997 is van een van de zeven steden in de steelcproef geen schatting van 
het aantal overige verkooppunten bekend. 
Voor 1999 is van een van de vier steden in de steekproef geen schatting van het 
aantal overige verkooppunten bekend. 
Voor 1999 en 1997 is van twee van de negen steden in de steelcproef geen 
schatting van het aantal overige verkooppunten bekend. 
Voor 1999 is van drie en voor 1997 van een van de vier steden uit de steekproef 
geen schatting van het aantal overige verkooppunten bekend. 

Spreiding 
Het aantal overige verkooppunten van cannabis is redelijk gelijk 
verdeeld over de verschillende categorieen gemeenten, met als 
uitschieter de categorie 50.000 — 100.000 inwoners. In de gemeenten 
met meer dan 200.000 inwoners zijn overigens nauwelijks overige 
verkooppunten bekend. In drie van deze vier steden kan de politie 
geen goede schatting maken van het aantal overige verkooppunten. 
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Kaart 3 laat zien dat de overige verkooppunten zich vooral buiten de 
randstad bevinden. Concentraties van overige verkooppunten van 
cannabis doen zich voomamelijk voor in Noord-Brabant, het noorden 
van Limburg, het oosten van Gelderland en Overijssel, Flevoland, 
Drenthe, het oosten van Groningen en het oosten van Friesland. In 
mindere mate zijn er concentraties te vinden in Utrecht, de omgeving 
van Rotterdam, het zuiden van Zeeland en het zuiden van Limburg. 
Het merendeel van de Nederlandse grensgemeenten heeft overige 
verkooppunten van cannabis. 

Verkoop harddrugs 
In Nederland zijn minimaal 551 (38% van alle overige verkoop-
punten) overige verkooppunten van softdrugs die tevens harddrugs 
verkopen. Deze verkooppunten zijn verspreid over minimaal 117 
gemeenten. Van de gemeenten met overige verkooppunten heeft 45% 
geen overige verkooppunten waar harddrugs worden verkocht (tabel 
2.8). 

label 2.8 Aantal gemeenten waar zich overige verkooppunten van softdrugs bevinden 
die tevens harddrugs verkopen, 1999  

Aantal inwoners 	 Aantal verkooppunten dat harddrugs verkoopt 
0 	1 	2-5 	6-10 	>10 

<20.000 	 52 	23 	25 	4 	0 

20.000 — 50.000 	 30 	11 	30 	5 	0 

50.000— 100.000 	 9 	1 	4 	5 	2 

100.000 — 200.000 	 5 	0 	2 	1 	3 

>200.000 	 0 	0 	1 	0 	0 

Totaal 96 	35 	62 	15 	5 
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Kaart 2.3 Aantal overige verkooppunten per 10.000 inwoners per gemeente, 1999 

geen overige verkooppunten 

1-11 0,01 - 0,25 overige verkooppunten 

[1] 0,26 - 0,50 overige verkooppunten 

• 0,51 - 1,00 overige verkooppunten 

• 1,01 - 2,00 overige verkooppunten 
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Figuur 2.3 Soorten harddrugs die worden verkocht in Van de gemeenten  
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2.3 'Smart- en growshops 

Smartshops zijn winkels waar paddestoelen, energy-dranken en 
dergelijke worden verkocht en waar eventueel een ruimte is om deze 
drugs te gebruiken. Onder growshops worden winkels verstaan die 

benodigdheden voor de 
thuiskweek van canna- 

	

35 	bis en attributen voor 

	

3030 1871 	het roken van cannabis 
(hasjpijpjes en derge-
lij ke) verkopen. 

van de gevallen XTC 0 	 , 	 , 	 , 	 , 
(figuur 2.3). Amfeta- + ,„e 	,1/40 co& ,,,<(‘ mine wordt in een der- 
de (30%) van de ge-
meenten verkocht en 

gekookte cocaine of crack in bijna een tiende (7%) van de gemeenten 
waar zich overige verkooppunten van softdrugs bevinden die tevens 
harddrugs verkopen. 

24 

Figuur 2.4 Aantal smart- err growshops in 
Nederland, in 1999 
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SMadshO pa C VOWSPOPS 

In Nederland zijn eind 
1999 77 smartshops en 
106 growshops bekend. 
Figuur 2.4 geeft een 
overzicht van de sprei- 
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ding over de verschillende gemeentecategorieen. Zowel in de 
gemeenten met minder dan 20.000 inwoners als in de gemeenten met 
meer dan 200.000 inwoners bevinden zich nauwelijks smart- en 
growshops. Smartshops bevinden zich voornamelijk in gemeenten 
met 50.000 tot 200.000 inwoners, terwijl growshops vooral in 
gemeenten met 20.000 — 200.000 inwoners worden aangetroffen. 
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3. BELEID 

Tn dit hoofdstuk wordt ingegaan op het gemeentelijk coffeeshopbe- 
Naast informatie voor alle gemeenten in Nederland wordt 

tevens een vergelijking gemaakt met cijfers van 1997. Hiervoor is 
gebruik gemaakt van het onderzoek 'Cannabis in Nederland', waar-
voor gemeente-ambtenaren van 116 gemeenten telefonisch zijn 
geenqueteerd. Tevens wordt in dit hoofdstuk aandacht geschonken 
aan de handhaving van de richtlijnen zoals die zijn opgesteld door het 
Openbaar Ministerie. Hiervoor zijn ambtenaren en politiemedewer-
kers van alle gemeenten en medewerkers van alle arrondissementen 
van het Openbaar Ministerie ondervraagd. 

Het overheidsbeleid met betrekking tot coffeeshops wordt vormgege-
ven door middel van strafrechtelijke middelen en met behulp van 
bestuursrechtelijke instrumenten. Op 21 april 1999 is de Opiumwet 
uitgebreid met artikel 13b, de zogenoemde wet Damocles. Voorheen 
was het alleen mogelijk een coffeeshop te sluiten naar aanleiding van 
overlast. Volwaardige bestuurlijke handhaving van alle door het 
Openbaar Ministerie opgestelde AHOJ-G criteria (geen affichering, 
geen harddrugs, geen overlast, geen verkoop aan jongeren onder de 
18 jaar, geen verkoop van grote hoeveelheden van meer dan 5 gram) 
was dan ook niet mogelijk. De verkoop aan jongeren onder de 18 jaar 
is geen kwestie van overlast, maar meer een lcwestie van volksge-
zondheid. Tevens was alleen het Openbaar Ministerie handhaver van 
de Opiumwet en kon tegen overtredingen alleen strafrechtelijk 
worden opgetreden. Tegelijkertijd zijn echter in diverse gemeenten 
bestuursrechtelijke instrumenten ontwikkeld om het eigen coffee-
shopbeleid te kunnen handhaven. Met behulp van artikel 13b van de 
Opiumwet is de burgemeester nu bevoegd coffeeshops te sluiten 
wanneer de bewuste coffeeshop niet gewenst is binnen het gemeente-
lijk beleid of een dwangsom op te leggen wanneer de coffeeshop de 
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AHOJ-G criteria of de in het gemeentelijk beleid opgestelde regels 
overtreedt, zonder dat er sprake hoeft te zijn van overlast. 

3.1 Vormen van beleid 

De gemeente-ambtenaren is gevraagd welke vorm van beleid omtrent 
coffeeshops binnen de betreffende gemeente wordt gevoerd. Er kan 
een aantal vormen van beleid worden onderscheiden. 
• nulbeleid (nuloptie) 

er zijn geen coffeeshops in de gemeente en coffeeshops worden 
ook niet toegelaten; 

• maximumstelsel 
het aantal coffeeshops die worden toegelaten is aan een bepaalde 
limiet gebonden. Wanneer gekeken wordt naar het aantal coffee-
shops dat aanwezig is in de gemeente en het aantal dat wordt 
toegestaan, dan kent het maximumstelsel drie varianten: 
- het aantal aanwezige coffeeshops is hoger dan het aantal dat is 

toegestaan (er moeten dus coffeeshops verdwijnen); 
- het aantal coffeeshops is gelijk aan het aantal dat is toegestaan; 
- het aantal aanwezige coffeeshops is lager dan het aantal dat is 

toegestaan (er mogen nog coffeeshops bij); 
• verminderingsbeleid 

het aantal coffeeshops dient te verminderen, maar de gemeente 
heeft nog geen maximumaantal vastgesteld; 

• uitsterfbeleid 
het aantal coffeeshops dient, al dan niet door een actief beleid, op 
termijn te worden teruggedrongen. Op een uitsterfbeleid volgt 
veelal een nulbeleid of een maximumbeleid; 

• ontmoedigingsbeleid 
de gemeente probeert door het stellen van voorwaarden de onge-
breidelde vestiging van nieuwe coffeeshops tegen te gaan en het 
aantal bestaande coffeeshops terug te dringen; 
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• 'Bussumse model' 
er zijn een of meerdere gecontroleerde verkooppunten van canna-
bis, ondergebracht in een daartoe aangewezen stichting. 

In tabel 3.1 wordt een overzicht gegeven van het beleid dat door de 
Nederlandse gemeenten wordt gevoerd. Het nulbeleid komt in 
Nederland het vaakst voor. Van de 538 gemeenten voeren 386 
gemeenten (72%) een nulbeleid, 15% (86 gemeenten) heeft het 
maximumstelsel als beleid en 44 gemeenten (8%) voert geen enkel 
beleid ten aanzien van coffeeshops. 

Tabel 3.1 Gemeentelijk beleid inzalce coffeeshops (1999) en in de steekproef van 116 
gemeenten (1997 en 1999)  

Type beleid 

Totaal 

Steekproef 	Nederland 
97 	99 	99 

Geen beleid 	 14 	3 	44 
Nulbeleid 	 34 	36 	386 
Uitsterfbeleid 	 3 	2 	3 
Maximumstelsel 	 47 	65 	86 
- Aantal coffeeshops hoger dan toegestaan 	17 	15 	16 
- Aantal coffeeshops gelijk aan toegestane 	23 	42 	57 
- Aantal coffeeshops lager dan toegestane 	9 	8 	- 13 
Verminderingsbeleid 	 2 	6 	6 
Ontmoedigingsbeleid 	 12 	1 	8 
Bussumse model 	 2 	3 	5 

116 	116 	538 

Het aantal gemeenten dat geen beleid heeft voor het aantal coffee-
shops is in 1999 ten opzichte van 1997 afgenomen. In de steekproef 
van 116 gemeenten zaten in 1997 nog 14 gemeenten zonder beleid, in 
1999 zijn dit er nog drie, een afname van 79%. Ook het ontmoedi-
gingsbeleid is afgenomen, van 12 gemeenten in 1997 naar 3 in 1999. 
Het maximumstelsel is daarentegen toegenomen met 33% (van 49 
naar 65 gemeenten). 
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Met het voeren van beleid ten aanzien van het aantal coffeeshops 
binnen de gemeentegrenzen kan een drietal doelen worden nage-
streefd: terugdringen, bevriezen of toelaten van groei. In Nederland 
zijn 386 gemeenten die geen coffeeshops toelaten, terwijl 33 ge-
meenten streven naar terugdringing van het aantal coffeeshops. Zij 
doen dit door middel van een uitsterfbeleid (3 gemeenten), maxi-
mumstelsel (16 gemeenten), verminderingsbeleid (6 gemeenten) of 
ontmoedigingsbeleid (8 gemeenten). Verder zijn er in totaal 62 
gemeenten die het aantal coffeeshops willen bevriezen door middel 
van het maximumstelsel (57 gemeenten) of het 'Bussumse model' (5 
gemeenten), terwijl 13 gemeenten een (beperkte) groei toelaten van 
het aantal coffeeshops. 

Tabel 3.2 laat het aantal gemeenten met coffeeshops of andere 
verkooppunten zien, uitgesplitst naar het soort beleid dat wordt 
gevoerd. Tien gemeenten met een nulbeleid hebben binnen hun 
gemeentegrenzen een of meerdere coffeeshops. Dit is 3% van het 
totale aantal gemeenten dat een nulbeleid voert. Van alle gemeenten 
heeft 12% soortgelijke en 46% overige verkooppunten. Bij gemeen-
ten die een nulbeleid voeren liggen deze percentages lager, respectie-
velijk 9% en 42%. Van de gemeenten zonder beleid heeft 2% soon-
gelijke en 39% overige verkooppunten binnen de gemeentegrenzen. 
Bij het uitsterfbeleid is het percentage gemeenten met overige ver-
kooppunten met 67% het hoogst, gevolgd door het maximumstelsel 
met 64% en het Bussumse model met 60%. 
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Tabel 3.2 Gemeenten met coffeeshops en/of andere verkooppunten uitgesplitst naar 
soort beleid, 1999 

Soort beleid 

Totaal 

Aantal 	Coffeeshops 	Soortgelijke 	Overige 
gemeenten 	 verkooppunten verkooppunten 

Geen beleid 	44 	2 	5 	1 	2 	17 	39 
Nulbeleid 	386 	10 	3 	33 	9 	163 	42 
Uitsterfbeleid 	3 	3 	100 	1 	33 	2 	67 
Maximumstelsel 	86 	77 	90 	20 	23 	55 	64 
Verminderingsbeleid 	6 	5 	83 	3 	50 	2 	33 
Ontmoedigingsbeleid 	8 	4 	50 	2 	25 	4 	50 
Bussumse model 	5 	4 	80 	2 	40 	3 	60 

538 	105 	20 	62 	12 	246 	46 

3.2 Handhaving AHOJ-G criteria 

Het Openbaar Ministerie heeft een aantal gedoogcriteria geformu-
leerd waarvan gebruik kan worden gemaakt bij het beleid omtrent het 
aantal coffeeshops, de zogenoemde AHOJ-G criteria. Dit gedoogbe-
leid komt erop neer dat de verkoop van cannabis in coffeeshops wordt 
gedoogd, mits er niet wordt geAfficheerd, geen Harddrugs aanwezig 
zijn of worden verkocht, geen Overlast wordt veroorzaakt, geen drugs 
worden verkocht aan Jongeren beneden de 18 jaar en geen Grote 
hoeveelheden per klant wordt verkocht (maximaal 5 gram). Dit 
gedoogbeleid kan in al dan niet aangescherpte vorm worden overge-
nomen. Tevens wordt een voorraadlimiet van 500 gram aanbevolen. 

Openbaar Ministerie 
Alle 19 arrondissementen van het Openbaar Ministerie in Nederland 
zijn benaderd voor een telefonische enqu'ete. De respondenten is 
gevraagd of bekend is hoeveel coffeeshops en andere verkooppunten 
binnen het arrondissement aanwezig zijn en hoeveel andere verkoop-
punten van softdrugs in 1999 zijn gesloten. Tevens is gevraagd naar 
de handhaving van de AHOJ-G criteria en de voorraadlimiet. 
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Bijna alle respondenten (18) zijn op de hoogte van het aantal coffee-
shops binnen het betreffende arrondissement. In bijna alle arrondis-
sementen zijn volgens de respondenten andere verkooppunten 
aanwezig. Een onderverdeling in subgroepen (zoals horecavoorzie-
ningen, winkelvoorzieningen, sociaal culturele instellingen, koeriers-
diensten en dergelijke) is echter in slechts twee vijfde van de gevallen 
te maken. De respondenten kunnen niet aangeven hoeveel andere 
verkooppunten van softdrugs in 1999 zijn gesloten. Wel geven ze aan 
dat een verkooppunt wordt gesloten wanneer er sprake. is van overlast 
of wanneer er sprake is van overtreding van 66n van de overige 
criteria. 

De AHOJ-G criteria worden in alle arrondissementen gehandhaafd. 
Daamaast handhaven alle arrondissementen als richtlijn een maxi-
male handelsvoorraad van 500 gram en bijna een derde van de 
arrondissementen handhaaft tevens de gescheiden verkoop van 
softdrugs en alcohol als richtlijn. De 500 gram maximale handels-
voorraad wordt in bijna drie lcwart van de arrondissementen steek-
proefsgewijs gecontroleerd. Daarnaast worden in bijna twee derde 
van de arrondissementen controles uitgevoerd wanneer er sprake is 
van een vermoeden van een overtreding of wanneer er sprake is van 
overlast. 

Affichering wordt in bijna twee derde van de arrondissementen 
gehandhaafd door steekproefsgewijze controle. Daamaast vinden in 
bijna de helft van de arrondissementen controles plaats wanneer er 
sprake is van overlast of wanneer er een vermoeden is dat de richtlijn 
wordt overtreden. Het handhaven van dit criterium heeft overigens in 
geen enkel arrondissement prioriteit. 

Het tegengaan van de verkoop van Harddrugs heeft in ruim de helft 
van de arrondissementen prioriteit. In bijna twee derde van de 
arrondissementen vinden hiertoe steekproefsgewijs controles plaats. 
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Daamaast wordt in ruim twee derde van de arrondissementen gecon-
troleerd wanneer er sprake is van overlast of van een vermoeden van 
overtreding van de richtlijn. 

Bij de richtlijn Overlast wordt in drie kwart van de arrondissementen 
gecontroleerd wanneer er sprake is van (een vermoeden van) overlast. 
Daamaast wordt in bijna de helft van de arrondissementen steek-
proefsgewijs gecontroleerd. Overlast als richtlijn heeft in twee vijfde 
van de arrondissementen prioriteit. 

De leeftijdsgrens wordt in de helft van de arrondissementen gehand-
haafd door steekproefsgewijze controle. Tevens wordt in de helft van 
de arrondissementen bij een vermoeden van overtreding of bij 
overlast gecontroleerd. In bijna twee derde van de arrondissementen 
heeft de handhaving van geen verkoop aan Jongeren beneden de 18 
jaar prioriteit. 

Handhaving van de 5 gram maximale verkoophoeveelheid heeft in 
een vijfde van de arrondissementen prioriteit. In bijna drie kwart van 
de arrondissementen vindt handhaving van het verbod op yerkoop 
van Grote hoeveelheden plaats door steekproefsgewijze controle. In 
bijna twee derde van de arrondissementen wordt gecontroleerd bij 
vermoedens van overtreding of wanneer er sprake is van overlast. 

Gemeenten 
Voor alle 105 gemeenten met coffeeshops is aan de politiemedewer-
kers en gemeente-ambtenaren gevraagd of de AHOJ-G criteria en de 
500 gram maximale handelsvoorraad worden gehandhaafd. Slechts in 
een enkele gemeente worden de criteria niet gehandhaafd (figuur 3.1). 
Geen harddrugs en geen overlast worden beide in 98% van de 
gemeenten gehandhaafd, de leeftijdsgrens in 96% van de gemeenten 
en geen affichering in 90% van de gemeenten. De handhaving van de 
500 gram maximale handelsvoorraad vindt het minst plaats, namelijk 
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Figuur 3.1 Gemeenten met coffeeshops waar 
de 500 gram handelsvoorraad en de 
AHOLG criteria worden gehand-
haafd, 1999 (105 gemeenten) 
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4. SAMEN VATTING 

I n dit hoofdstuk wordt de samenvatting van het onderzoek gepre- 
senteerd. Allereerst wordt kort ingegaan op de opzet van het 

onderzoek. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het aantal 
coffeeshops en andere verkooppunten van cannabis. In de volgende 
paragraaf komt het gemeentelijk beleid en de handhaving hiervan 
door politie en Openbaar Ministerie aan bod. 

4.1 Onderzoeksopzet 

Het onderzoek heeft ten doel inzicht te verschaffen in het aantal 
coffeeshops en andere verkooppunten van cannabis in Nederland. 
Daarnaast is aandacht besteed aan het beleid zoals dat door de 
Nederlandse gemeenten wordt gevoerd. Het onderzoek kent de 
volgende drie onderzoeksvragen: 

a. Hoeveel coffeeshops en andere verkooppunten van 
cannabis zijn er eind 1999 in Nederland? 

b. In hoeveel gemeenten is er sprake van de zogenoem-
de nuloptie, dat wil zeggen geen coffeeshop? 

c. In hoeverre en op welke wijze worden de AHOJ-G 
criteria en de 500 gram handelsvoorraad gehand-
haafd? 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is door onderzoeks- en 
adviesbureau INTRAVAL in opdracht van het WODC van het Minis-
terie van Justitie een onderzoek uitgevoerd bestaande uit drie onder-
delen: 
• een telefonische enquete onder alle 538 gemeenten in Nederland, 

waarbij is gevraagd naar aantallen coffeeshops, het gemeentelijk 
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beleid en adresgegevens van de binnen de gemeente aanwezige 
coffeeshops; 

• een telefonische enquete onder de verantwoordelijke politiemede-
werkers (241) van alle 538 Nederlandse gemeenten, waarbij is 
gevraagd naar aantallen coffeeshops, soortgelijke verkooppunten 
(overige horeca-inrichtingen, winkels en sociaal-culturele instel-
lingen) en overige verkooppunten (woningen, koeriersdiensten en 
dergelijke) en naar de handhaving van de lolcaal geldende criteria; 

• een telefonische enquete onder alle 19 arrondissementen van het 
Openbaar Ministerie, waarbij is gevraagd op welke wijze de 
AHOJ-G criteria en de 500 gram handelsvoorraad worden ge-
handhaafd. 

Naast een presentatie van de resultaten uit de enquetes is tevens een 
vergelijking gemaakt met resultaten uit het onderzoek 'Cannabis in 
Nederland' (Bieleman e.a. 1997). In dat onderzoek zijn ambtenaren 
van 116 gemeenten en politiemedewerkers van 30 gemeenten geen-
queteerd. Bij de vergelijking van de resultaten uit 1997 en 1999 is 
gebruik gemaakt van deze 116 respectievelijk 30 gemeenten. 

4.2 Verkooppunten 

In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt in de volgende ver-
kooppunten. 

Coffeeshops 
Volgens het Openbaar Ministerie dient onder coffeeshop te worden 
verstaan: alcoholvrije horeca-inrichting waar handel in en gebruik 
van softdrugs plaatsvinden. Volgens deze definitie worden horeca-
inrichtingen waar naast de verkoop van cannabis ook alcohol wordt 
geschonken, niet tot de coffeeshops gerekend. Deze begripsomschrij-
ving wordt (nog) niet door alle gemeenten gehanteerd. Evenals in het 
onderzoek 'Cannabis in Nederland' is het in dit onderzoek aan de 
gemeenten zelf overgelaten welke horeca-inrichtingen als coffeeshop 
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worden beschouwd. Steeds meer steden hanteren echter dezelfde 
definitie gebaseerd op de AHOJ-G criteria (geen affichering, geen 
harddrugs, geen overlast, geen verkoop aan jongeren beneden de 18 
jaar en geen verkoop van grote hoeveelheden van meer dan 5 gram). 
Alleen het verbod op de verkoop van alcohol is een criterium dat 
(nog) niet overal wordt toegepast. 

Soortgelijke verkooppunten 
Onder soortgelijke verkooppunten van cannabis worden verstaan: alle 
inrichtingen, anders dan coffeeshops (volgens de definitie van de 
gemeente), waar cannabisproducten worden verkocht en gebruikt. Het 
gaat hierbij om overige horeca-inrichtingen (cafés, shoarmazaken en 
dergelijke), winkels en sociaal-culturele instellingen. Voor deze 
inrichtingen geldt dat de verkoop van softdrugs niet het 
hoofdbestanddeel van de activiteiten vormt. 

Overige verkooppunten 
Bij overige Verkooppunten gaat het om alle verkooppunten van 
softdnigs die niet zijn ondergebracht in een openbare inrichting. Tot 
de overige verkooppunten worden gerekend: woningen, handel op 
straat, koeriersdiensten en afhaalgelegenheden. 

Smarts hops 
Onder smartshops worden winkels verstaan die ecodrugs (XTC-
vervangers, euforiserende en ontspannende middelen), paddestoelen, 
energy-dranken en dergelijke verkopen en waar eventueel een niimte 
aanwezig is voor het gebruik van deze drugs. 

Grows hops 
Tot growshops, ook wel bekend als headshops, worden winkels 
gerekend die benodigdheden verkopen voor de thuiskweek van 
cannabis en attributen voor het roken van cannabis (hasjpijpjes en 
dergelijke). 
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Coffeeshops 
Van de 538 Nederlandse gemeenten hebben 105 (20%) Oen of meer 
coffeeshops. Het gaat hierbij in totaal om 846 coffeeshops. Van alle 
coffeeshops bevindt 52% (443 coffeeshops) zich in de vier grootste 
steden. Het aantal coffeeshops is in 1999 in vergelijking tot 1997 
afgenomen. In de 116 gemeenten die in 1997 zijn onderzocht 
bevonden zich destijds 1.019 coffeeshops. In 1999 zijn dit er 796, 
een daling van 22%. 

Een van de gedoogcriteria van het Openbaar Ministerie is het verbod 
om naast de verkoop van cannabis tevens alcohol te schenken. In 
14% van de coffeeshops wordt niet aan dit criterium voldaan. Deze 
119 coffeeshops zijn verspreid over tien gemeenten. Tevens fun-
geert 1% van de Nederlandse coffeeshops tevens als growshop en 
verkoopt 20% van de coffeeshops ook smartdrugs. 

Soortgelijke verkooppunten 
Eind 1999 telt Nederland 62 gemeenten waar zich in totaal minimaal 
145 soortgelijke verkooppunten bevinden. In drie kwart (73%) van 
deze verkooppunten gaat het om een horeca-inrichting. Vooral 
gemeenten waar zich ook coffeeshops bevinden hebben eon of 
meerdere soortgelijke verkooppunten. In 42% van de gemeenten 
met coffeeshops bevinden zich ook soortgelijke verkooppunten, 
terwijl dit in 15% van de gemeenten zonder coffeeshops het geval is. 
Ruim de helft (56%) van de 147 soortgelijke verkooppunten bevin-
den zich met name in de kleinere gemeenten (tot 50.000 inwoners), 
terwijI de coffeeshops zich voornamelijk in de grotere gemeenten 
bevinden. 

Evenals het aantal coffeeshops is ook het aantal soortgelijke ver-
kooppunten in 1999 ten opzichte van 1997 afgenomen. Bevonden 
zich in 1997 in de destijds onderzochte 30 gemeenten nog 150 
soortgelijke verkooppunten, in 1999 is dit aantal afgenomen met 
76% tot 36 verkooppunten. 
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Overige verkooppunten 
Nederland telt naar schatting minimaal 1.450 overige verkooppun-
ten van cannabis. Deze verkooppunten zijn verspreid over 246 
gemeenten. Bijna de helft (46%) van de overige verkooppunten 
bestaat uit woningen, terwijl een lcwart (23%) uit straathandelaren 
bestaat. Vooral gemeenten zonder coffeeshops hebben een of 
meerdere overige verkooppunten. In 55% van de gemeenten zonder 
coffeeshops bevinden zich overige verkooppunten, terwijl dit in 
24% van de gemeenten met coffeeshops het geval is. Overige 
verkooppunten bevinden zich voornamelijk buiten de randstad. Het 
merendeel van de Nederlandse grensgemeenten heeft een of meerde-
re overige verkooppunten. 

In vergelijking met 1997 lijkt het aantal overige verkooppunten in 
1999 eveneens te zijn afgenomen. Bevonden zich in de steelcproef 
van 30 gemeenten, zoals die in het onderzoek van 1997 is gebruikt, 
destijds 295 overige verkooppunten, in 1999 bevinden zich in 
diezelfde gemeenten nog 180 overige verkooppunten, een afname 
van 39%. 

In 117 gemeenten bevinden zich overige verkooppunten van canna-
bis die tevens harddrugs verkopen. Het gaat hierbij om 551 ver-
kooppunten. In 85% van deze 117 gemeenten gaat het om de 
verkoop van cocaine, in 62% van de gemeenten om heroine en in 
51% om XTC. Daarnaast wordt in 31% van de gemeenten met 
overige verkooppunten die tevens harddrugs verhandelen amfetami-
ne verkocht en in 7% gekookte cocaine of crack. 

Smart- en growshops 
Eind 1999 zijn in Nederland 77 smartshops en 106 growshops 
bekend. Zowel in de gemeenten met minder dan 20.000 inwoners als 
in de gemeenten met meer dan 200.000 inwoners bevinden zich 
weinig smart- en growshops. Smartshops bevinden zich voorname- 
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lijk in de gemeenten met 50.000 tot 200.000 inwoners en growshops 
in de gemeenten met 20.000 tot 200.000 inwoners. 

4.3 Beleid 

Het merendeel van de Nederlandse gemeenten heeft een beleid 
ontwikkeld om het aantal coffeeshops binnen de gemeentegrenzen te 
kunnen reguleren. De volgende vormen van beleid kunnen hierbij 
worden onderscheiden. 
• nulbeleid (nuloptie) 

er zijn geen coffeeshops in de gemeente en coffeeshops worden 
ook niet toegelaten; 

• maximumstelsel 
het aantal coffeeshops die worden toegelaten is aan een bepaalde 
limiet gebonden; 

• verminderingsbeleid 
het aantal coffeeshops dient te verminderen, maar de gemeente 
heeft nog geen maximum aantal vastgesteld; 

• uitsterfbeleid 
het aantal coffeeshops dient, al dan niet door een actief beleid, op 

• termijn te worden teruggedrongen. Op een uitsterfbeleid volgt 
veelal een nulbeleid of een maximumbeleid; 

• ontmoedigingsbeleid 
de gemeente probeert door het stellen van voorwaarden de onge-
breidelde vestiging van nieuwe coffeeshops tegen te gaan en het 
aantal bestaande coffeeshops terug te dringen; 

• 'Bussumse model' 
er zijn eon of mee: gecontroleerde verkooppunten van cannabis, 
ondergebracht in een daartoe aangewezen stichting. 

Van de 538 Nederlandse gemeenten voert 8% geen enkel beleid. Het 
merendeel (72%) voert een nulbeleid, terwijl 15% een maximumstel-
sel als beleid heeft. Het aantal gemeenten dat geen enkel beleid voert 
is in 1999 ten opzichte van 1997 afgenomen. Hadden in 1997 van de 
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destijds 116 onderzochte gemeenten 14 gemeenten geen beleid, in 
1999 zijn het er drie (een afname van 79%). 

Van alle gemeenten in Nederland heeft 12% een of meerdere soort-
gelijke en 46% een of meerdere overige verkooppunten van cannabis. 
Voor de gemeenten met een nulbeleid voor coffeeshops liggen deze 
percentages enigszins lager. Hier heeft 9% een of meerdere soortge-
lijke en 42% een of meerdere overige verkooppunten van cannabis. 

AH0J-G criteria 
Het Openbaar Ministerie heeft een aantal criteria opgesteld waaraan 
coffeeshops moeten voldoen, de zogenoemde AHOJ-G criteria: geen 
Affichering, geen Harddrugs, geen Overlast, geen verkoop aan 
Jongeren beneden de 18 jaar, geen verkoop van Grote hoeveelheden 
van meer dan 5 gram per klant. Daarnaast wordt een maximale 
handelsvoorraad van 500 gram aanbevolen. 

In alle 19 arrondissementen van het Openbaar Ministerie worden de 
AHOJ-G criteria gehandhaafd. Dit vindt voornamelijk steekproefs-
gewijs plaats. Daarnaast wordt gecontroleerd wanneer er sprake is 
van overlast of een vermoeden van het overtreden van de criteria. De 
500 gram maximale handelsvoorraad wordt eveneens in alle arrondis-
sementen gehandhaafd. In bijna drie kwart van de arrondissementen 
vinden hiervoor steekproefsgewijs controles plaats. Verder wordt in 
bijna twee derde van de arrondissementen gecontroleerd wanneer er 
sprake is van overlast of wanneer er een vermoeden is dat het criteri-
urn wordt overtreden. 

Ook aan de gemeente-ambtenaren en politiemedewerkers in de 105 
gemeenten met coffeeshops is gevraagd of de diverse criteria worden 
gehandhaafd. In het merendeel van de gemeenten lijkt dit het geval te 
zijn. Geen harddrugs en geen overlast worden het meest gehandhaafd, 
namelijk beide in 98% van de gemeenten. Voor de 500 gram maxi-
male handelsvoorraad is dit het minst het geval, namelijk in 88% van 
de gemeenten met coffeeshops. In 61% van de gemeenten waar de 
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500 gram maximale handelsvoorraad wordt gehandhaafd gebeurt dit 
door steekproefsgewijze dan wel periodieke controle. In 8% van de 
gemeenten wordt gecontroleerd naar aanleiding van een vermoeden 
van een overtreding of naar aanleiding van een melding van overlast. 

4.4 Tenslotte 

Dit onderzoek laat zien dat de aantallen verkooppunten van cannabis 
tussen 1997 en 1999 zijn afgenomen. De afname van het aantal 
coffeeshops heeft niet, zoals wel eens wordt verondersteld, geleid tot 
een toename van het aantal andere verkooppunten van cannabis. Ook 
het voeren van een nulbeleid, dat in drie kwart van de Nederlandse 
gemeenten voorkomt, leidt niet tot meer andere verkooppunten dan in 
andere gemeenten het geval is. 

In vergelijking met 1997 is in 1999 het aantal gemeenten zonder 
coffeeshopbeleid afgenomen. Daarnaast wordt in vrijwel alle 
gemeenten door politie en Openbaar Ministerie aandacht geschon-
ken aan de handhaving van de AHOJ-G criteria en de 500 gram 
maximale voorraadhoeveelheid. 

Het Nederlandse gedoogbeleid lijkt voor wat betreft het reguleren 
van het aantal coffeeshops en het ontmoedigen van andere verkoop-
punten zijn vruchten af te werpen. Door het toepassen van de 
richtlijnen en een duidelijker lokaal beleid is het aantal verkoop-
punten afgenomen. Minder inzicht is er in de bezoekers en de 
aanvoer van cannabisproducten en omzet in coffeeshops. Voor 
informatie hierover dienen onder meer de coffeeshops zelf te 
worden bezocht. 
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coffee- 	andere 
shops 	verkoop- 

punten 1  

Beesel 	 0 	nb 
Belfeld 	 0 	0 
Bellingwedde 	0 	1 
Bernmel 	 0 	nb 
Bennebroek 	0 	0 
Bergambacht 	0 	0 
Bergen 	 0 	2 
Bergen(Nh) 	0 	3 
Bergen op Zoom 	6 	5 
Bergeijk 	 0 	1 
Bergh 	 0 	0 	. 

Bergschenhoek 	0 	0 	• 
Berke! en Rodenrijs 	0 	0 
Bernheze 	 0 	0 
Bernisse 	 0 	2 
Best 	• 	0 	' 	2 	• 
Beuningen 	0 	2 
Beverwijk 	4 	4 	. 
Binnenmaas 	0 	. 	3 
Blade! 	 0 	4 	• 
Blaricum 	 0 	. 	0 
Bleiswijk 	 0 	0 
Bloemendaal 	0 	0 
Boarnsterhim 	0 	0 
Bodegraven 	0 	0 
Boekel 	 0 	0 
Bolsward 	 0 	0 
Borculo 	 0 	2 
Borger-Odoorn 	0 	0 
Born 	 0 	0 
Borne 	 0 	1 
Borsele 	 0 	0 
Boskoop 	 0 	0 
Boxmeer 	 0 	0 
Boxtel 	 0 	7 
Breda 	 15 	20 
Brederwiede 	0 	0 
Breukelen 	0 	0 
Brielle 	 0 	3 
Broekhuizen 	0 	0 
Bnunmen 	0 	4 

coffee- 	andere 
shops 	verkoop- 

punten I  

Aa en Hunze 	0 	3 
Aalburg 	 0 	3 
Aalsmeer 	 0 	8 
Aalten 	 0 	10 
Abcoude 	 0 	2 
Achtkarspelen 	0 	7 
Akersloot 	0 	0 
A lblasserdam 	0 	1 
A lbrandswaard 	0 	nb 
A lkemade 	0 	1 
Allcmaar 	 5 	5 
Almelo 	 2 	100 
A lmere 	 1 	100 
Alphen aan den Rijn 	2 	2 
Alphen-Chaam 	0 	0 
Ambt Delden 	0 	0 
Ambt Montfort 	0 	nb 
Ameland 	 0 	0 
Amerongen 	0 	0 
Amersfoort 	9 	nb 
Amstelveen 	0 	0 
Amsterdam 	288 	2 
Andijk 	 0 	4 
Angerlo 	 0 	0 
Anna Paulowna 	0 	2 
Apeldoorn 	6 	1 
Appingedam 	0 	3 
Arcen en Velden 	0 	0 
Arnhem 	 16 	4 
Assen 	 2 	10 
Asten 	 0 	6 
Avereest 	 1 	nb 
Axel 	 0 	1 
Baarle-Nassau 	0 	0 
Baarn 	 0 	0 
Barendrecht 	0 	0 
Barneveld 	0 	3 
Bathmen 	 0 	2 
Bedum 	 0 	15 
Beek 	 0 	0 
Beernster 	 0 	0 

BIJLAGE OVERZICHT 
GEMEENTEN 
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coffee- 	andere 
shops 	verkoop- 

punten ' 

Ede 	 nb 
Eemnes 	 0 
Eemsmond 	 15 
Eersel 	 1 
Egmond 	 0 
Eibergen 	 5 
Eindhoven 	16 	33 
Elburg 	 0 	0 
Elst 	 0 	4 
Emmen 	 4 	1 
Enkhuizen 	 1 	10 
Enschede 	 17 	1 
Epe 	 0 	0 
Ermelo 	 0 	0 
Etten-Leur 	 1 	2 
Eijsden 	 0 
Ferwerderadeel 	 0 
Franekeradeel 	 5 
Gaasterlan-Sleat 	 0 
Geertruidenberg 	 2 
Geldennalsen 	 0 
Geldrop 	 0 
Geleen 	 nb 
Gemert-Bakel 	 4 
Gendringen 	 10 
Gendt 
Genemuiden 
Gennep 
Giessenlanden 
Gilze en Rijen 
Goedereede 
Goes 
Goirle 
Goor 
Gorinchem 
Gorssel 
Gouda 
Graafstroom 
Graft-De rijp 
Gramsbergen 
Grave 
's-Graveland 
's-Gravendeel 
's-Gravenzande 
Groenlo 
Groesbeek 
Groningen 	 14 
Grootegast 	0 	nb 
Gmbbenvorst 	0 	2 

coffee- 	andere 
shops 	verkoop- 

punten ' _ 	... 

Brunssurn 	 0 	5 
Bunnik 	 0 	1 
Bunschoten 	0 	0 
Buren 	 0 	0 
Bussum 	 1 	6 
Capelle aan de Ussel 	0 	10 
Castricum 	 0 	0 
Coevorden 	 1 	5 
Cranendonck 	0 	3 
Cromstrijen 	0 	1 
Culemborg 	3 	0 
Cuijk 	 0 	1 
Dalfsen 	 0 	0 
Dantumadeel 	0 	0 
De Bildt 	 1 	2 
De Lier 	 0 	2 
De Mame 	 0 	nb 
De ronde Venen 	0 	2 
De Wolden 	0 	4 
Delft 	 6 	18 
Delfzij1 	 I 	5 
Den Haag 	 0 	nb 
Den ham 	 4 
Den Helder 	 nb 
Denekamp 	 1 
Deume 	 17 
Deventer 	 4 
Didam 	 0 
Diemen 	 2 
Diepenheim 	 0 
Dinxperlo 	 5 
Dirksland 	 0 
Dodewaard 	 2 
Doesburg 	 4 
Doetinehem 	 2 
Dongen 	 5 
Dongeradeel 	 4 
Doom 	 1 
Dordrecht 	 112 
Drechterland 	 2 
Driebergen- 	1 	0 

Rnssenburg 
Drimmelen 	 1 
Dronten 	 1 
Druten 	 2 
Duiven 	 0 
Echt 	 20 
Echteld 	 0 
Edarn-Volendam 	 5 
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coffee- 	andere 
shops 	verkoop- 

punten ' 

Hoogeveen 	0 	10 
Hoogezand- 	2 	2 

Sappemeer 
Hoorn 	 3 	0 
Horst 	 0 	2 
Houten 	 0 	2 
Huissen 	 0 	4 
Huizen 	 0 	0 
Hulst 	 2 	10 
Hummelo en Keppel 	0 	0 
Hunsel 	 0 	2 
Jacobswoude 	0 	1 
Kampen 	 0 	4 
Kapelle 	 0 	0 
Katwijk 	 0 
Kerkrade 	 1 	3 
Kessel 	 0 	1 
Kesteren 	 0 	0 
Kollumerland c.a. 	0 	2 
Korendijk 	0 	1 
Krimpen aan de Ijssel 	0 	nb 
Laarbeek 	 0 	1 
Landerd 	 0 	1 
Landgraaf 	0 	15 
Landsmeer 	1 	1 
Langedijk 	0 	0 
Laren 	 0 	0 
Leek 	 0 	nb 
Leerdam 	 1 	3 
Leersum 	 0 	1 
Leeuwarden 	15 	22 	• 
Leeuwarderadeel 	0 	0 
Leiden 	 12 	0 
Leiderdorp 	0 	0 
Leidschendam 	0 	1 
Lelystad 	 0 	35 
Lemsterland 	0 	0 
Leusden 	 0 	0 
Lichtenvoorde 	0 	0 
Liemeer 	 0 	0 
Liesveld 	 0 	0 
Limmen 	 0 	0 
Lingewaal 	0 	0 
Lisse 	 1 	nb 
Lith 	 0 . 	0 
Littenseradiel 	0 	0 
Lochum 	 0 	1 
Loenen 	 0 	0 
Loon op Zand 	0 	15 

coffee- 	andere 
shops 	verkoop- 

punten ' 

Gulpen-Wittem 	0 	0 
Haaksbergen 	0 	6 
Haaren 	 0 	1 
Haarlem 	 15 	0 
Haarlemmerlieide en 	0 	0 

Spaarnwoude 
Haarlemmermeer 	0 	1 
Haelen 	 0 	2 
Halderberge 	0 	0 
Hardenberg 	0 	2 
Harderwijk 	1 	3 
Hardinxveld- 	0 	2 

Giessendam 
Haren 	 0 	0 
Harenkarspel 	0 	nb 
Harlingen 	 1 	3 
Harmelen 	0 	0 
Hasselt 	 0 	1 
Hattem 	 0 	0 
Heel 	 0 	4 
Heemskerk 	0 	0 
Heemstede 	0 	0 
Heerde 	 0 	0 
Heerenveen 	5 	0 
Heerhugowaard 	1 	1 
Heerj ansdam 	0 	0 
Heerlen 	 5 	10 
Heeze-Leende 	0 	0 
Heilo 	 0 	0 
Heino 	 0 	0 
He lden 	 0 	5 
He Ilendoorn 	0 	5 
Hellevoetsluis 	1 	3 
Helmond 	 1 	7 
Hendrik-Ido-Ambacht 0 	6 
Hengelo (Gld) 	0 	0 
Hengelo 	 4 	8 
's-Hertogenbosch. 	6 	0 
Het Bildt 	 0 	0 
Heteren 	 0 	2 
Heumen 	 0 	1 
Heusden 	 0 	0 
Heythuysen 	0 	1 
Hillegom 	 0 	nb 
Hilvarenbeek 	0 	0 
Hilversum 	9 	12 
Hoevelaken 	0 	0 
Holten 	 0 	3 
Hontenisse 	0 	0 
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coffee- 	andere 
shops 	verkoop- 

punten ' 	! 

Loosdrecht 	 0 	2 
Lopik 	 0 	0 
Loppersum 	 0 	15 
Losser 	 0 	0 
Maam 	 0 	6 
Maarssen 	 1 	11 
Maartensdijk 	 0 
Maasbracht 	 1 
Maasbree 	 3 
Maasdonk 	 0 
Maasdriel 	 2 
Maasland 	 0 
Maassluis 	 1 	0 
Maastricht 	 19 	nb 
Margraten 	 0 
Markel° 	 0 
Marum 	 nb 
Medemblilc 
Meerlo-Wanssum 
Meerssen 
Menaldumadeel 
Menterwolde 
Meppel 
Meijel 
Middelburg 
Middelhamis 	 1 
Middenveld 	 3 
Mierlo 	 0 
Mill en Sint Hubert 	 1 
Millingen aan de Rijn 	 1 
Moerdijk 	 1 
Monster 	 1 
Montfoort 	 0 
Mook en Middelaar 	 0 
Moordrecht 	 0 
Muiden 	 0 
Naaldwijk 	 4 
Naarden 	 0 
Nederhorst Den Berg 	 0 
Nederlek 	 3 
Nedenveert 	 2 
Neede 	 2 
Neerijnen 	 0 
Niedorp 	 5 
Nieuw-Lekkerland 	 0 
Nieuwegein 	 2 
Nieuwerkerk aid Ijssel 	 0 
Nieuwkoop 	 1 
Nieuwleusen 	 1 

coffee- 	andere 
shops 	verkoop- 

punten I  

Noord-Beverland 	 0 
Noordenveld 	 5 
Noorder-Koggenland 	 2 
Noordoostpolder 	 10 
Noordwijk 	 nb 
Noordwijkerhout 	 nb 
Nootdorp 	 nb 
Nuenen c.a. 	 0 
Nunspeet 	 0 
Nuth 	 3 
Nijefurd 	 0 
Nijkerk 	 5 
Nijmegen 	 16 	nb 
Obdam 	 0 
Oegstgeest 	 nb 
Oirschot 	 2 
Oisterwijk 	 2 
Oldebroek 	 0 
Oldenzaal 	 5 
01st 	 0 
Ommen 	 0 
Onderbanken 	 5 
Oostbrug 	 1 
Oosterhout 	 2 
Oostflaklcee 	 3 
Ooststellingwerf 	 0 
Oostzaan 	 0 
Ootmarsum 	 1 . 
Opmeer 	 0 
Opsterland 	 3 
Oss 	 0 
Oud-Beijerland 	 7 
Ouder-Amstel 	 0 
Ouderkerk 	 0 
Oudewater 	 0 
Papendrecht 	 0 
Pekela 	 I 
Purmerend 	 2 
Putten 	 0 
Pijnacker 	 nb 
Raalte 	 0 
Ravenstein 	 0 
Reeuwijk 	 0 
Reiderland 	 1 
Reimerswaal 	 0 
Renkum 	 7 
Renswoude 	 0 
Reusel-De Mierden 	 0 
Rheden 	 0 
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coffee- 	andere 
shops 	verkoop- 

punten' 

Stede broec 	0 	5 
Steenbergen 	0 	0 
Steenderen 	0 	0 
Steenwijk 	 1 	1 
Stein 	 0 	0 
Stijen 	 0 	3 
Susteren 	 0 	0 
Swalmen 	 0 	2 
Tegelen 	 0 	2 
Ten Boer 	 0 	15 
Ter Aar 	 0 	0 
Terneuzen 	2 	4 
Terschelling 	0 	0 
Texel 	 0 	nb 
Tholen 	 0 	0 
Thorn 	 0 	0 
Tiel 	 4 	0 
Tilburg 	 13 	nb 
Tubbergen 	0 	1 
Tytsjerksteradiel 	0 	1 
Ubbergen. 	0 	0 
Uden 	 1 	1 
Uitgeest 	 0 	0 
Uithoorn 	 0 	nb 
Urk 	 0 	3 
Utrecht 	 20 	13 
Vaals 	 0 	5 	• 
Valburg 	 0 	6 
Valkenburg 	0 	0 
Valkenburg aid Geul 	0 	0 
Valkenswaard 	0 	nb 
Veendam 	 2 	7 
Veenendaal 	3 	10 
Veere 	 0 	1 
Veghel 	 0 	4 
Veldhoven 	0 	0 
Velsen 	 2 	0 
Venhuizen 	0 	3 
Venlo 	 5 	115 
Venray 	 0 	10 
Vianen 	 1 	3 
Vlaardingen 	3 	0 
Vlagtwedde 	0 	0 
Vleuten-De Meern 	0 	0 
Vlieland 	 0 	0 
Vlissingen 	3 	1 
Vlist 	 0 	0 
Voerendaal 	0 	2 
Voorburg 	 0 	0 

coffee- 	andere 
shops 	verkoop- 

punten ' 

Rhenen 	 1 	0 
Ridderkerk 	0 	0 
Roerdalen 	0 	nb 
Roermond 	2 	13 
Roggel en Neer 	0 	0 
Roosendaal 	4 	8 
Rotterdam 	65 	nb 
Rozenburg 	0 	4 
Rozendaal 	0 	0 
Rucphen 	 0 	3 
Ruurlo 	 0 	2 
Rijnsburg 	0 	0 
Rijnwaarden 	0 	0 
Rijnwouda 	0 	0 
Rijssen 	 0 	9 
Rijswijk 	 0 	0 
Sas van Gent 	0 	2 
Sassenheim 	0 	nb 
Schagen 	 1 	nb 
Scheemda 	0 	1 
Schermer 	 0 	0 
Scherpenzeel. 	0 	0 
Schiedam 	5 	60 
Schiermonnikoog 	0 	0 
Schinnen 	 0 	0 
Schipluiden 	0 	0 
Schoonhoven 	0 	6 
Schoorl 	 0 	3 
Schouwen-Duiveland 	0 	0 
Schijndel 	 0 	4 
Sevenum 	 0 	1 
Simpelveld 	0 	1 
Sint-Anthonis 	0 	0 
Sint-Michielsgestel 	0 	3 
Sint-Oedenrode 	0 	3 
Sittard 	 2 	nb 
Skarsterlan 	0 	0 
Sliedrecht 	1 	1 
Slochteren 	0 	0 
Sluis-Aardenburg 	0 	1 
Smallingerland 	2 	3 
Sneek 	 1 	3 
Soest 	 1 	0 
Someren 	 0 	4 
Son en Breugel 	0 	1 
Spijkenisse 	1 	4 
Stad Delden 	0 	0 
Stadskanaal 	3 	2 

. Staphorst 	 0 	0 
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coffee- 	andere 
shops 	verkoop- 

punten I  

Voorhout 	 nb 
Voorschoten 	 0 
Voorst 	 2 
Vorden 	 0 
Vriezenveen 	 3 
Vught 	 3 
Waalre 	 nb 
Waalwijk 	 nb 
Waddinxveen 	 0 
Wageningen 	 3 
Warmond 	 nb 
Wamsveld 
Wassenaar 
Wateringen 
Waterland 
Weerselo 
Ween 	 6 
Weesp 
Wehl 
Werkendam 
Wervershoof 
Wester-Koggenland 
Westerveld 
Westervoort 
West Maas en Waal 
Weststellingwerf 
Westvoome 
Wierden 
Wieringen 
Wieringermeer 
Winschoten 	 10 
Winsum 	 nb 
Winterswijk 	1 	9 
Wisch. 	 1 
Woensdrecht 	 nb 
Woerden 	 1 
Wognum 
Wormerland 
Woudenberg 
Woudrichem 
Wunseradiel 
Wijchen 
Wijhe 
Wijk bij Duurstede 
Wymbritseradiel 
Ijsselham 
Ijselmuiden 
Ijsselstein 
Zaanstad 

coffee- 	andere 
shops 	verkoop- 

punten ' 

Zaltbomrnel 	0 	3 
Zandvoort 	 2 	0 
Zederik 	 0 	0 
Zeevang 	 0 	0 
Zeewolde 	 0 	2 
Zeist 	 1 	5 
Zelhem 	 0 	0 
Zevenaar 	 0 	0 
Zevenhuizen — 	0 	0 

Moerkapelle 
Zoetermeer 	1 	15 
Zoeterwoude 	0 	0 
Zuidhom. 	 0 	nb 
Zuidlaren 	 1 	5 
Zundert 	 0 	4 
Zutphen 	 3 	10 
Zwartsluis 	 0 	0 
Zwolle 	 4 	6 
Zwijndrecht 	0 	4 
Zijpe 	 0 	nb 
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'Het gaat hierbij om minimumschattingen. 
nb = niet bekend 
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Aantallen verkooppunten 
van cannabis in Nederland 	a-r—re 

Coffeesho 
geteld 

Mede naar aanleiding van de Drugsnota uit 1995.is het softdrugsbeleid de 

afgelopen jaren aangepast. Naast het toepassen van de zogenoemde AHOJ-G 

criteria en .een MaximaLe voorraadhoeveetheid van 500 gram is in veeL gemeenten 

sprake van een verbod op de verkoop van alcohol in coffeeshops. Verder is in aprit 

1999 de Wet 'Damocles' van kracht geworden. Door deze wet is het eenvoudiger 

geworden coffeeshops op andere gronden dan overlast, bijvoorbeeld yolks- 

• gezondheid, te sluiten. 

Cannabis (hasj, marihuana, weed) wordt in Nederland met name vanuit 

coffeeshops verkocht. Naast deze gedoogde verkooppunten bestaan tevens 

andere verkooppunten, zoals winkels, horeca-inrichtingen, koeriersdiensten en 

straathandel. 

'Coffeeshops geteld' is het vierde deel in een reeks inventarisaties van 

aantallen en soorten verkooppunten van cannabis en gemeentelijk softdrugs-

beleid. Het onderzoek is eind 1999 - begin 2000 uitgevoerd in opdracht van het 

Ministerie van lustitie. Voor het verkrijgen van de gewenste informatie zijn 

gesprekken gevoerd met gemeente-ambtenaren en politiemedewerkers van aide 

538 Nederlandse gemeenten. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met medewerkers 

van Ste 19 arrondissementen van het Openbaar Ministerie. 

Dit boek geeft een exact bed"' van het aantal coffeeshops en een schatting 

van het aantal andere verkooppunten van cannabis in Nederland. Naast een 
beschrijving van de huidige situatie worden tevens vergelijkingen gemaakt met 

de situatie in 1997. Verder wordt aandacht besteed aan de spreiding van de 	. 

verkooppunten. Bovendien wordt nagegaan in hoeverre veranderingen in het 

aantal coffeeshops hebben geleid tot veranderingen in de aantallen andere 

verkooppunten. Daarnaast wordt ingegaan op de ontwikkelingen in het 

gemeentelijk softdrugsbeleid en de handhaving van de beleidscriteria. 
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