
Geen wietpas maar een wietwet 
 
De regering heeft er voor gekozen om de problemen rondom wiet te kop in te 
drukken. Een van de middelen daarbij is de wietpas. Die moet er voor zorgen dat een 
coffeeshop besloten club wordt met een beperkt aantal leden. Buitenlandse 
consumenten mogen geen lid worden. De bedoeling is terugdringen van criminaliteit 
en overlast. Maar de uitkomst is tegenovergesteld. Door de wietpas wordt de verkoop 
naar de straat verplaatst. Met alle negatieve gevolgen van dien: meer overlast en 
criminaliteit in buurten, geen zicht meer op overmatig gebruik of gebruik door 
jongeren, geen zicht meer op de kwaliteit van de wiet en een dreigende vermenging 
van de markt van hard- en softdrugs.  
Dit helpt zeker niet om het grote probleem van de illegale hennepplantages in vele 
buurten tegen te gaan. De symboolpolitiek van deze regering houdt de onveiligheid 
in stand en laat de onderwereld nog verder de woonwijken in trekken. Dat kan en 
moet anders. De PvdA wil niet met lede ogen toezien hoe de toch al grote problemen 
rondom wiet nog groter worden. In plaats van de consument op te jagen, moeten de 
criminelen worden aangepakt. De wietpas moet daarom weg, maar dat is slechts een 
deel van de oplossing.  
 
In 2006 ondertekenden de kamerleden Albayrak (PvdA), Van der Ham (D66) en 
Weekers (VVD) samen met burgemeester Leers (CDA) het Manifest van Maastricht. 
De ondertekenaars riepen de regering op om voorzichtig met het reguleren van de 
wietsector te beginnen. Daar is niets van terecht gekomen. De huidige regering, waar 
Leers en Weekers deel van uitmaken, heeft gekozen voor eenzijdige repressie. De 
argumenten van zes jaar geleden om de markt te reguleren in plaats van te 
criminaliseren, zijn nog steeds actueel. Criminaliteit en overlast nemen door de 
wietpas alleen maar toe. De PvdA roept het volgend kabinet op om de problemen 
echt aan te pakken. Maak van coffeeshops `wietwinkels`. Haal cannabis uit de 
Opiumwet en zet het in een eigen `wietwet`. 
 
De teelt, handel en verkoop van cannabis moet strikt worden gereguleerd. Want, laat 
daar geen misverstanden over bestaan, aan het overmatig gebruik van wiet kleven 
risico’s. Dit los je niet op door coffeeshops verder in de hoek van criminaliteit te 
duwen. Door het invoeren van een wietpas en door wel de verkoop van wiet te 
gedogen maar net te doen alsof daar geen inkoop voor nodig is, zorg je dat de 
branche in handen blijft van geharde criminelen die wijken binnendringen en in het 
illegale circuit hun miljoenen verdienen.  
Je kunt veel beter erkennen dat er een vraag naar wiet is. Er zijn nu eenmaal 
consumenten die prijs stellen op een joint. Die behoefte verdwijnt niet door wiet te 
verbieden. De PvdA wil dat het beleid dáár op wordt gebaseerd. Dat moet restrictief 
beleid zijn. Maar je kunt dat niet doen zolang de sector gevangen zit in de schimmige 
wereld van de misdaad. Concreet stellen wij ons het volgende voor: 
 

• Maak van coffeeshops “wietwinkels”: legale maar aan duidelijke en strenge regels 
gebonden verkooppunten van cannabis. De naamsverandering is ook symbolisch 
voor het feit dat wiet een normaal product is. Normaal in de zin van zoals wij 
andere potentieel ongezonde middelen zoals alcohol en tabak behandelen.  

• Wietwinkels moeten voor iedereen die 18 jaar of ouder is toegankelijke 
verkooppunten (met eventueel rookruimtes) zijn. Ook als je niet uit Nederland 



komt. Daarmee wordt de illegale straathandel met alle overlast en criminaliteit 
daarbij, de kop ingedrukt. 

• Er moet een “wietwet” komen. Nu is de wetgeving rondom wiet vooral gericht op 
het verbieden daarvan. Haal wiet uit de Opiumwet en maak een wietwet waarin 
strikte eisen komen te staan. Daarbij nemen wij de Drank- en Horecawet of 
Tabakswet als voorbeeld. Wat moet er in de wietwet onder andere worden 
geregeld? 

o regel bij wet het maximumgehalte THC (de werkzame stof), zorg dat er 
geen bestrijdingsmiddelen of andere schadelijke stoffen in de wiet 
zitten;  

o stel eisen aan de verpakking en de voorlichting daar op. Zet expliciete 
waarschuwingen op de verpakking; 

o stel goede voorlichting aan vooral jongeren verplicht; 
o stel eisen ten aanzien van de wietwinkels. Bijvoorbeeld rookruimtes 

moeten goede een goede luchtverversing hebben, de exploitant moet 
toezien op overmatig gebruik, eisen aan de locatie;  

o maak wietwinkels vergunningplichtig. Gemeenten krijgen daarmee een 
instrument in handen om eisen te stellen. Bij overtreding van de 
vergunningseisen, kan worden opgetreden en kan de winkel desnoods 
worden gesloten; 

o screen eigenaren en exploitanten van wietwinkels door middel van een 
Bibob-toets. Daarmee kan van te voren worden ingeschat of het 
verantwoord is iemand een vergunning te geven en kan het criminele 
circuit buiten gehouden worden. Coffeeshophouders die zich nu aan de 
regels houden en bewezen hebben verantwoordelijk om te gaan met de 
verkoop van wiet, moeten in een Bibob-toets kunnen doorstaan; 

o zorg voor handhaving van de wietwet: gemeentelijke controleurs of 
toezichthouders van de Voedsel- en warenautoriteit moeten de wet 
handhaven; 

• Sta teelt en inkoop van wiet toe. Een eigen wietwet betekent dat wiet niet langer 
strafbaar is. Dat betekent dat de teelt, groothandel/inkoop van wiet ook legaal 
moet worden. Maar wel gereguleerd: dus ook hier eisen ten aanzien van de 
kwaliteit van het product en integriteit van de betrokken ondernemers. 

• Door wiet te behandelen zoals tabak of drank, wordt het ook mogelijk om BTW en 
accijns te heffen. De opbrengst komt dat ten goede aan de schatkist en niet aan 
criminelen.  

• Regulering van de wietmarkt zorgt er tenslotte voor dat een groot deel van de 
capaciteit aan politie en justitie die nu nog ingezet wordt in de strijd tegen 
softdrugscriminelen vrijkomt voor het aanpakken van de echte problemen. 


