Experiment Gesloten
coffeeshopketen
In het regeerakkoord van 2017 is afgesproken dat er een experiment
komt met de teelt en verkoop van hennep voor recreatief gebruik.
Dit moet plaatsvinden in een gesloten coffeeshopketen, vrij van criminaliteit.
HET EXPERIMENT

DE TELER

De afspraak in het regeerakkoord volgt op een al
langer lopende discussie
over de werking van het
huidige gedoogbeleid. In dit
gedoogbeleid is de verkoop van
hennep in coffeeshops onder
voorwaarden gedoogd (voordeur),
maar is de productie en aanlevering
van hennep verboden (achterdeur).
Steeds nadrukkelijker wordt in de
samenleving aandacht gevraagd
voor de problematiek die het
gedoogbeleid met zich meebrengt.
Het doel van het experiment is
om te bekijken of een gesloten
coffeeshopketen mogelijk is.
Daarnaast wil het kabinet laten
onderzoeken wat de effecten van
het experiment zijn op de
criminaliteit, veiligheid, overlast
en de volksgezondheid.

Telers die de hennep en hasjiesj voor het experiment
willen telen, kunnen daarvoor een vergunning aanvragen.
• Er zijn maximaal 10 vergunningen.
• De telers hoeven niet gevestigd te zijn in één van
de deelnemende gemeenten.
• De telers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit
van de hennep. Telers laten de hennep testen.

gemeenten

HET AANBOD
De telers overleggen met de coffeeshops over de
soorten hennep en hasjiesj die ze gaan telen.
• De overheid stelt geen eisen aan het THC- en
CBD-gehalte van de producten.
• De prijs wordt aan de telers en coffeeshops overgelaten.

HET ONDERZOEK
Tijdens het experiment brengt een team van
onafhankelijke onderzoekers ontwikkelingen rondom
en de effecten van de geslotenheid van de keten in kaart.
VOLKSGEZONDHEID

CRIMINALITEIT

VEILIGHEID

WET- EN REGELGEVING
De wet experiment
gesloten coffeeshopketen maakt het
experiment mogelijk.
De wet bepaalt bijvoorbeeld
de grootte en de duur van
het experiment. De spelregels
voor deelnemers aan het
experiment zijn vastgelegd
in het Besluit Experiment
Gesloten Coffeeshopketen.

10

PLANNING
Voorbereidingsfase - 1 JAAR
• Telers kunnen een vergunning aanvragen
• Deelnemers bereiden zich voor op het experiment
Experimenteerfase - 4 JAAR
• Start 10 deelnemers gesloten coffeeshopketen
• Evaluatie
• Regering neemt besluit over de toekomst van
het coffeeshopbeleid

In alle andere gemeenten geldt
het huidige coffeeshopbeleid.
Alle coffeeshops in de
gemeenten die deelnemen
doen automatisch mee aan
het experiment. Dit is belangrijk omdat
het onwenselijk is dat binnen een
gemeente op verschillende manieren
gehandhaafd wordt. De coffeeshops in
deze gemeenten mogen alleen legaal
geproduceerde hennep verkopen.
Voor coffeeshops die in een grensgemeente liggen, geldt het ingezetenencriterium. Dit betekent dat het voor
coffeeshops in grensgemeenten verboden
is om aan personen die buiten Nederland
wonen hennep te verkopen.

TOEZICHT SPELREGELS
De deelnemende gemeenten,
de Inspectie Justitie en
Veiligheid en de Nederlandse
Voedsel en Waren Autoriteit
zien er op toe dat de spelregels
worden nageleefd.

Dit is een uitgave van het ministerie van Justitie & Veiligheid (JenV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
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Geselecteerde gemeenten
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10 (middel) grote
gemeenten
1 Groningen
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7 Breda*
8 Tilburg
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9 Maastricht*
10 Heerlen*
*Grensgemeente

9
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TOTAAL

79

**Van de drie coffeeshops waarvoor ruimte is functioneren er thans twee. Een is gesloten, hoger beroep loopt.
Dit is een uitgave van het ministerie van Justitie & Veiligheid (JenV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

