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• Wat waren de problemen en context?

• Wat waren de uitgangspunten van het 
beleid? 

• Wat waren de beoogde aanpak en 
uitkomsten? 

• Zijn deze gerealiseerd? 

• Kloppen de uitgangspunten nog?

2

Nederlandse cannabisbeleid

Bronnen (o.a.): 
Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid (Van Laar & Ooyen-Houben, 2009)
Jaarbericht Nationale Drug Monitor, 2010 (Van Laar et al., 2011)
THC, CBD en gezondheidseffecten van wiet en hasj: recente inzichten (Niesink & Van 

Laar, 2012)



Problemen & context

• Toename drugsgebruik eind jaren zestig

• Wetenschappelijke kennis → sociale variant stepping stone 
(Commissie Baan)

Uitgangspunten van beleid:

• Strafbaarstelling  drugsgebruik heeft beperkte invloed op 
omvang gebruik

• 'Softdrugs' zijn minder schadelijk dan harddrugs

• Niet criminaliseren van cannabisgebruiker ter voorkoming 
marginalisering 

• Legalisering teelt, handel en verkoop niet haalbaar

• Coffeeshops goed voor scheiding der markten  en vervullen  
nuttige sociale functie als buffer tegen criminele scene rond 
harddrugs

Aanpak: 

•Onderscheid hard‐ en softdrugs in wetgeving en 
opsporings‐ en vervolgingsbeleid. Bijv:

Vóór 1976: alle Opiumwetdelicten: max. 4 jaar 
gevangenisstraf, of € 9.076 

Vanaf 1976: sterke differentiatie. Verkoop, vervaardiging, 
bezit van cannabis tot 30 gram geldt als overtreding (tot 5 
gram wordt afgezien van vervolging) 

•Verkoop cannabis gedoogd onder voorwaarden

Eerst via huisdealers

Later via coffeeshops



Beoogde uitkomsten:

1.Cannabisgebruikers kunnen cannabis aanschaffen op plaatsen 
waar geen harddrugs worden verkocht (→ scheiding van de 
markten)

2.Minder cannabisgebruikers stappen over op harddrugs

3.Cannabisgebruikers zijn sociaal geïntegreerd/niet 
gemarginaliseerd en blijven (in principe) buiten strafrecht 
(→decriminalisering van gebruik)

Neveneffecten 

4. Geen onacceptabele toename (problematisch) cannabisgebruik

• Waar halen cannabisgebruikers hun cannabis vandaan en 
kunnen zij daar ook harddrugs krijgen? 

Cijfers van vragenlijstonderzoek onder gebruikers

• Onderzoek naar handhaving AHOJ‐G criteria (criterium 
'geen verkoop harddrugs')  

Uitkomsten (1)

Zijn de markten van cannabis en 
harddrugs gescheiden?



• Veldonderzoek onder cannabisgebruikers in 7 gemeenten (2003):

– Circa 70% van cannabis via coffeeshops verkocht (afhankelijk van
coffeeshopdichtheid)

– Kans op aanwezigheid harddrugs het grootst voor niet‐gedoogde 
aanbieders, vooral straatdealers  

• Onderzoek (2001) onder gebruikers in algemene bevolking (18‐64 
jr)

– 67% van recente gebruikers koopt in coffeeshops (91% in 2009)

– 53% krijgt cannabis (ook of alleen) via vrienden & familie

– Overige bronnen: thuiskweek 5%, rest <3%

– Kans op verkrijgbaarheid 'andere drugs' op plaats aanschaf cannabis is het 
laagst in coffeeshops 

Aanschaf cannabis

Plaats van aanschaf cannabis 
scholieren (2007)
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Percentage van de recente cannabisgebruikers

Andere drugs op 
plaats aanschaf 
cannabis? 

- Nee: 78% 
- Ja:  22%, 
waarvan 20% via 
vrienden  en 
kennissen
versus 1,6% in 
coffeeshops.



Conclusie scheiding der markten

– Markten voor cannabis en harddrugs zijn relatief 

gescheiden, maar niet 100%

– Coffeeshops zijn belangrijkste, maar niet enige, 

bron voor cannabis, direct en indirect, en zijn 

zelden plaats van aanschaf van harddrugs 

– Vrienden en kennissen (die wel/niet dealen): óók 

belangrijke bron voor het verkrijgen van 

cannabis én andere drugs (m.n. voor 

minderjarigen)

Trimbos-instituut 2006    9

• Geen vóór‐ en nameting (voor 1976 en er na). Wel 
internationale vergelijkingen: 

– In alle landen gebruiken cannabisgebruikers vaker harddrugs dan 
de doorsnee bevolking. Zowel meer als minder dan NL.

– In NL relatief laag gebruik van heroïne; gemiddeld voor 
amfetamine en cocaïne;  hoog voor ecstasy

• Onderzoek naar gateway/stepping stone: erfelijkheid, sociale 
mechanismen (peer group),  persoonlijkheid, 
gemeenschappelijke risicofactoren  

Uitkomsten (2)
Stappen minder cannabisgebruikers over op harddrugs 
?

Conclusie: vraag blijft onbeantwoord



Uitkomsten (3)
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Cannabis
gebruikers zijn 
overwegend 
sociaal 
geïntegreerd

Echter 
probleem-
gebruik komt 
voor, met 
name in 
kwetsbare 
groepen 



Uitkomsten (4)
'Neveneffecten' 

Is er een onacceptabele toename van het 
(probleem)gebruik van cannabis?

Scholieren 15‐16 jaar 
(ESPAD 2007)

Laatste maand gebruik  
15%

Europese gemiddelde    
7% 
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Cannabisgebruik NL rond 
Europese gemiddelde

Bron: EMCDDA



Trends in cannabisgebruik in de 
algemene bevolking EU

Percentage recente cannabisgebruikers van 15-34 jaar

Bron: EMCDDA

Uitkomsten (4)
Toename problematisch gebruik?
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LADIS, IVZ



• Decriminalisering waarschijnlijk geen 'effect' op 
cannabisgebruik; coffeeshops mogelijk wel, maar niet 
hard aan te tonen 

Toename gebruik in jaren negentig in meeste 
westerse landen

Cannabisgebruik in algemene bevolking ligt rond 
Europese gemiddelde

Scholieren hoog in rangorde (ook voor alcohol). 
Coffeeshops normbepalend? Culturele factoren? 

Conclusies: 
Toename (problematisch) cannabisgebruik?
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Uitgangspunten 1976
Risico's cannabis 'niet onaanvaardbaar'? 



'In elke schoolklas zit een wietverslaafde' 
VK, 09-04-2010

19

Uitgangspunten 1976
Risico's cannabis 'niet onaanvaardbaar'? (1)

Cannabis ook bij licht 

gebruik zeer schadelijk

Elsevier 11-11- 2009 

Jonge rokers sneller aan de 
cannabis
RNW 4 januari 2010 

'Steeds meer jongeren verslaafd aan 

cannabis' NRC, 21 september 2009

Meer psychische problemen 
cannabisgebruikers 
ANP − 04/10/10

Jong blowen maakt 
depressief
EO, 2 augustus 2010 Hersenen aangetast 

door heel veel hasj 
NRC, 3 juni 2008 

Blowen verdubbelt 

kans op fataal 
ongeluk. Medisch 

Contact, 12-02-2012

• Anno 2012 meer kennis over 
cannabisafhankelijkheid

• Risico psychische stoornissen

Bronnen:
Risicoschatting cannabis (CAM, 2008 )
THC, CBD en gezondheidseffecten van wiet en hasj: recente 
inzichten (Niesink & Van Laar, 2012)
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Uitgangspunten 1976
Risico's cannabis 'niet onaanvaardbaar'? (2)
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Drug risk ranking 
(Van Amsterdam et al., 2010)
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Drug Risk Ranking
(Bron: RIVM, Van Amsterdam et al., 2010)
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Sterkte cannabis
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15% limiet

• Percentage THC 
boven 15% 
(2011):

• Meest populaire           
nederwiet : 72%

• (≈81% in 2010)

• Importwiet : 0%

• Importhasj: 43%
• (≈73% in 2010)

Bron: THC monitor, Trimbos-instituut, Rigter & Niesink, 2011



Bron: DIMS, Trimbos-instituut 25

THC en cannabidiol (CBD)

THC, CBD en gezondheidseffecten van wiet en hasj: recente inzichten 
(Niesink & Van Laar, 2012)

• Ja, want cannabisgebruikers lopen geen risico 
'opgepakt' te worden vanwege hun gebruik (geen 
criminalisering) 

• Ja, want de markten zijn via coffeeshops redelijk 
gescheiden

• Nee, want cannabis is ook buiten coffeeshops 
verkrijgbaar, waar de kans op aanbod harddrugs 
groter is

• ? Onduidelijk of de scheiding der markten 'effectief is 
geweest': werpen coffeeshops een drempel op voor 
harddrugsgebruik?  

• ? Rol van coffeeshops bij (gaan of blijven) gebruiken 
van cannabis niet bekend

Is het Nederlandse cannabisbeleid geslaagd? 



• Daling aantal coffeeshops 
→ verminderde beschikbaarheid cannabis→minder     
gebruik? Of verplaatsing van markt?

• Nieuwe maatregelen (15% limiet; 
ingezetenencriterium; maximum ledenaantal)

→ stimuleren illegale parallelmarkt? 

• → kwaliteit cannabis? Opkomst 'Spice'?

• → vermenging drugsmarkten, toename 
harddrugsgebruik ? 

→ of minder gebruik?

27

Tot slot, onderzoeksvragen


