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Hoofdstuk 9: Samenvatting 
  



 

  



 

9.1 Inleiding 
Het Nederlandse drugsbeleid heeft drie dimensies: het tegengaan van de vraag naar drugs door een 
actief zorg- en preventie beleid, het tegengaan van het aanbod door het bestrijden van de georgani-
seerde misdaad, en het beschermen en in stand houden van de openbare orde. Meer recent is de 
nadruk verschoven naar het bestrijden van overlast. Het Nederlandse drugsbeleid is strikter gewor-
den, tegelijkertijd zijn de negatieve effecten van cannabis gebruik steeds nadrukkelijker in het publie-
ke discours naar voren gekomen. In toenemende mate wordt het Nederlandse drugsbeleid op natio-
naal niveau bepaald. Sinds 2002 wordt krachtiger opgetreden tegen de hennepteelt  en zijn de regels 
waar coffeeshops zich aan moeten houden strenger geworden. 

Na de opkomst van coffeeshops in de jaren 1980 en 1990 werd in 1995 een repressiever beleid voor-
gesteld. De AHOJ-G criteria die de verkoop van cannabis door coffeeshops reguleert, werden strikter. 
In 2004 werden door de ministers van Volksgezondheid, Justitie en Binnenlandse Zaken zorgen geuit 
over de gezondheidseffecten van cannabisgebruik, de hoge THC-percentages en de (toenemende) 
betrokkenheid van georganiseerde misdaad in de hennepteelt. Dit werd gevolgd door het aanscher-
pen van het beleid, met als doel de beschikbaarheid van coffeeshops te verminderen en de hennep-
teelt te bestrijden. Vanuit een criminologisch perspectief bieden deze veranderingen de mogelijkheid 
om de effecten van het drugsbeleid te onderzoeken. De vraag die centraal staat in dit onderzoek is 
daarom:  

“Welke gevolgen hebben veranderingen in de wet- en regelgeving terzake het Nederlandse canna-
bisbeleid sinds het midden van de jaren 1990 gehad voor de toepassing van de wettelijke regulering 
van de cannabismarkt in de praktijk, en hoe en in welke mate zijn deze ontwikkelingen gerelateerd 
aan (ontwikkelingen in) de aanbodzijde van de cannabismarkt, de verkoop van cannabis op consu-
mentenniveau, en de consumptie van andere drugs?” 

 

9.2 Lokale politiek en de cannabismarkt op gebruikersniveau 
Zowel cannabisbeleid als prevalentie van cannabisgebruik variëren sterk in verschillende westerse 
landen. Toch hebben meerdere onderzoeken die internationale vergelijkingen hebben gemaakt, geen 
verband gevonden tussen beleid en prevalentie van cannabisgebruik. Nederland vormt een uitzonde-
ring omdat hier in coffeeshops cannabis gekocht en gebruikt kan worden, maar dit wil niet zeggen 
dat deze situatie uniek is. Ook al koopt een meerderheid van cannabisgebruikers in Nederland hun 
cannabis bij coffeeshops, zij doen dit niet allemaal. De meerderheid van Nederlandse gemeenten 
heeft geen coffeeshop, en coffeeshops concentreren zich met name in bepaalde gebieden in Neder-
land. In hoofdstuk 2 is gekeken waarom er zoveel variatie zit in het aantal coffeeshops: hoe zijn deze 
verschillen ontstaan, hoe groot is die variatie, en hoe kan zij verklaard worden? De rol van lokale 
politiek en de invloed van de vraagzijde zijn onderzocht. Gemeenten kunnen zelf bepalen of zij een 
coffeeshop toestaan of niet; ook kunnen zij bepalen hoeveel zij er gedogen, al moeten zij zich hierbij 
wel aan de nationaal bepaalde richtlijnen houden. Gemeenteraden in Nederland bestaan net zoals de 
nationale regering, uit coalities van ten minste twee, maar vaak meer, partijen. Grofweg zijn er drie 
typen politieke partijen te onderscheiden: christelijke partijen met een conservatieve visie op drugs-
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beleid (CDA, CU, SGP, e.d.), progressieve partijen die voor de legalisering van cannabis zijn (PvdA, 
D66, Groen Links, SP, e.d.), en de rechtse, liberale partij VVD. Deze laatste partij heeft geen expliciete 
visie op coffeeshops. Ten tijde van het onderzoek waren een aantal nieuwe partijen ontstaan, maar 
deze hadden nog weinig zetels in de gemeenteraden. In het onderzoek werden ook de lokale partijen 
niet meegenomen wegens een gebrek aan uniformiteit in hun visies op cannabisbeleid. Vanuit eco-
nomisch oogpunt zou men verwachten dat de aanwezigheid van coffeeshops gerelateerd is aan het 
aantal inwoners van een gemeente, en dat het aantal coffeeshops samenhangt met de urbanisatie-
graad. Er zijn regressie analyses gedaan met gegevens over het aantal coffeeshops, de verdeling van 
de gemeenteraadszetels en demografische kenmerken van alle gemeenten in Nederland. Ook werd 
een contrast analyse uitgevoerd om gemeenten met weinig of geen coffeeshops te vergelijken met 
gemeenten met veel coffeeshops. Met betrekking tot de aanwezigheid van één of meerdere coffee-
shops in een gemeente, kwam het percentage progressieve zetels in een gemeenteraad naar voren 
als de belangrijkste voorspeller. Het aantal inwoners en de urbanisatiegraad waren echter bijna even 
sterke voorspellers. Met betrekking tot het aantal coffeeshops was het aantal inwoners de belang-
rijkste voorspeller, gevolgd door urbanisatiegraad. De urbanisatiegraad was omgekeerd gerelateerd 
aan het aantal coffeeshops. Dit betekent dat in gemeenten met een vergelijkbaar aantal inwoners, de 
gemeenten die geografisch meer verspreid liggen meer coffeeshops hebben dan gemeenten die 
compacter gebouwd zijn. De meest waarschijnlijke verklaring is dat cannabisgebruikers liever kortere 
afstanden reizen tot de coffeeshop. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de politieke samenstelling 
van de gemeenteraad een verschil maakt bij de beslissing om wel of geen coffeeshop toe te staan, 
maar niet in het aantal coffeeshops. Het aantal coffeeshops lijkt voornamelijk af te hangen van de 
grootte van de vraag naar cannabis. 

 

9.3 Beschikbaarheid van coffeeshops 
Het doel van dit hoofdstuk was om inzicht te geven in de illegale cannabismarkt in Nederland. In ze-
ven gemeenten werd een enquête op straat afgenomen. Deze gemeenten varieerden in hun coffee-
shop dichtheid, en twee van deze gemeenten hadden helemaal geen coffeeshop. Bij bijna 800 huidi-
ge cannabisgebruikers werd een vragenlijst afgenomen, waarvan 86.0% (n=665) hun eigen cannabis 
kochten. Bijna de helft van de respondenten die cannabis kochten, zeiden dat zij dit alleen in coffee-
shops deden (48.6%), terwijl een op de drie (38.6%) in coffeeshops en van andere verkooppunten 
kochten. Meer dan 70% van de cannabis die gekocht werd, werd bij coffeeshops gekocht. Kopers in 
de twee gemeenten zonder coffeeshop kochten significant minder van hun cannabis bij de coffee-
shop dan kopers in gemeenten met coffeeshop.  

De invloed van leeftijd op de manier waarop cannabis gebruikers aan hun cannabis kwamen werd 
ook geanalyseerd, in het bijzonder hoe minderjarige cannabis gebruikers in Nederland hun cannabis 
verkrijgen. De verwachting was dat leeftijd een belangrijke invloed zou hebben op patronen van can-
nabis aanschaf, omdat de minimum leeftijd voor coffeeshops 18 jaar is. Zoals verwacht kochten min-
derjarigen vergeleken bij volwassenen minder vaak zelf cannabis, en kochten zij vaker ergens anders 
dan in de coffeeshop. Als minderjarigen wel in coffeeshops kopen, kopen zij er minder van hun can-
nabis. In verschillende logistische regressie analyses vergeleken we respondenten die uitsluitend bij 
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coffeeshops kopen met respondenten die (ook of uitsluitend) ergens anders kopen. Drie variabelen 
hadden een significant en onafhankelijk verband met het kopen bij niet-gedoogde verkooppunten: 
coffeeshop dichtheid, leeftijd en geslacht. Hoe hoger de coffeeshop dichtheid, hoe lager de kans dat 
respondenten bij niet-gedoogde verkooppunten cannabis kochten. Minderjarigen hebben een twee 
keer zo hoge kans om bij niet-gedoogde verkooppunten cannabis te kopen. Het type niet-gedoogde 
cannabis verkooppunt waar het meeste gebruik van wordt gemaakt, is de 06-dealer30, gevolgd door 
de thuisdealer31. De thuiskweker32 werd ook relatief vaak gebruikt, terwijl er van straatdealers33 en 
onder-de-toonbank dealers34 sporadisch gebruik werd gemaakt. Minderjarigen kochten niet alleen 
vaker bij niet-gedoogde cannabis verkooppunten, zij deden dit ook vaker bij 06-dealers. De respon-
denten gaven aan dat het merendeel van de niet-gedoogde cannabis verkooppunten uitsluitend can-
nabis verkoopt. Toch verkoopt een wezenlijk deel van deze verkooppunten ook andere drugs, waar-
door het risico op het in aanraking komen met hard drugs toeneemt, wanneer er bij een niet-
gedoogd cannabis verkooppunt soft drugs gekocht wordt. 

Waarom kopen mensen in Nederland cannabis bij niet-gedoogde verkooppunten? De gegevens uit 
onze enquête suggereren dat de beschikbaarheid van coffeeshops invloed heeft op het kopen bij 
niet-gedoogde verkooppunten: als er minder coffeeshops zijn, neemt de kans hierop toe. Naast de 
geografische concentratie van coffeeshops kunnen andere factoren een rol spelen in de besluitvor-
ming van cannabis gebruikers. Ons onderzoek laat zien dat het vinden van de optimale minimum 
leeftijd geen gemakkelijke opgave is. 
 

9.4 Cannabisgebruik en nabijheid van coffeeshops 
In dit hoofdstuk wordt de invloed van de nabijheid van coffeeshops op prevalentie en intensiteit van 
cannabisgebruik bekeken. Ook wordt de effectiviteit van het beleid van scheiding der markten bestu-
deerd.  Er werd een gelegenheidssteekproef getrokken van bezoekers van het nachtleven en een sub 
selectie van laatste jaar gebruikers werd gebruikt om analyses uit te voeren, waarin cannabisgebruik 
en het gebruik van hard drugs bekeken werden. Uit logistische regressie analyses bleek dat nabijheid 
van coffeeshops geen samenhang heeft met prevalentie of intensiteit van cannabisgebruik. Nabijheid 
van coffeeshops bleek ook geen samenhang te hebben met het gebruik van hard drugs.  
De eerste hypothese in dit hoofdstuk was dat een grotere nabijheid tot coffeeshops zou leiden tot 
meer cannabisgebruik. Dit werd niet bevestigd, aangezien er geen samenhang werd gevonden tussen 
de afstand tussen de coffeeshop en woonadres, en recent (laatste jaar) cannabisgebruik. Ook bleek 
een grotere nabijheid van coffeeshops niet samen te hangen met meer frequent cannabis gebruik of 
het gebruik van grotere hoeveelheden cannabis. Het koopgedrag bleek echter wel invloed te hebben: 
respondenten die uitsluitend bij coffeeshops kochten, waren meer frequente cannabis gebruikers 
dan respondenten die nooit cannabis kochten, of die dat (ook) bij niet-gedoogde cannabis verkoop-

                                                           
30 06-dealers worden opgebeld en bezorgen vervolgens de cannabis op een afgesproken plaats of adres. 
31 Thuisdealers verkopen cannabis vanuit hun eigen huis. 
32 Thuiskwekers kweken zelf marihuana en verkopen het ook zelf direct aan cannabisgebruikers. 
33 Straatdealers verkopen, de naam zegt het al, cannabis op straat. 
34 Onder-de-toonbank dealers verkopen cannabis via de plaats waar zij werken, bijvoorbeeld een horeca gele-
genheid of een winkel.  
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punten deden. Ook gebruikten respondenten die uitsluitend bij de coffeeshop kochten grotere hoe-
veelheden cannabis per keer dan respondenten die nooit zelf kochten. Toen de logistische regressie 
analyse met recent cannabis gebruik als uitkomst variabele apart werd uitgevoerd voor minderjari-
gen en volwassenen, bleken veel minder variabelen van invloed bij de minderjarigen, met alleen re-
cent tabaksgebruik als significante variabele. 
De tweede hypothese, dat nabijheid van coffeeshops positief samen zou hangen met recent gebruik 
van hard drugs, werd ook niet bevestigd. Het op een jonge leeftijd (voor het 13e levensjaar) beginnen 
met cannabisgebruik was echter wel een belangrijke voorspeller van het gebruik van hard drugs. 
Voor zowel frequentie van cannabisgebruik als de hoeveelheid cannabis die per keer gebruikt wordt, 
was de kans op intens gebruik groter voor minderjarigen. Nabijheid van coffeeshops had geen in-
vloed op het cannabisgebruik, maar het kopen van cannabis in coffeeshops hing wel samen met re-
gelmatiger gebruik van cannabis en met grotere gebruikte hoeveelheden.   
 
De resultaten van dit onderzoek laten in het midden of de aanwezigheid van coffeeshops meer intens 
cannabis gebruik stimuleert (Routine Activity Theory), of dat meer frequente gebruikers van cannabis 
vaker bij coffeeshop kopen (Rationele Keuze Theorie) 35. De nabijheid van coffeeshops had geen signi-
ficante invloed in onze analyses. Maar het kopen bij coffeeshops liet echter wel een verband zien met 
regelmatiger gebruik en het gebruik van grotere hoeveelheden. Het zou kunnen dat coffeeshops 
zowel frequent gebruik als het gebruik van grotere hoeveelheden stimuleert, maar om vast te stellen 
of het een causaal verband is, zijn longitudinale onderzoeken nodig.  
 

9.5 Het verhogen van de minimum leeftijd voor coffeeshops 
Na 1997 is er een dalende trend te zien in het gebruik van cannabis onder 16 en 17-jarigen in Am-
sterdam. De demografische veranderingen van de populatie lijken belangrijker te zijn bij het verkla-
ren van deze daling dan de verandering in het beleid. Toch zou de recente daling in 2007 toe te 
schrijven kunnen zijn aan een vertraagd effect van het verhogen van de minimumleeftijd voor coffee-
shops van 16 naar 18 jaar. Na 1997 is een dalende lijn te zien in het gebruik van cannabis. De canna-
bis prevalenties laten zeer verschillende patronen zien voor verschillende groepen (naar geslacht, 
etniciteit, opleidingsniveau), waaruit kan worden vastgesteld dat het gebruik van cannabis een dy-
namisch fenomeen is. Ook hebben we een logistische regressie analyse gedaan, met recent cannabis 
gebruik als uitkomstmaat. Hieruit bleek dat veranderingen in de bevolking belangrijker zijn bij het 
verklaren van de daling in cannabis prevalentie dan de verandering in beleid. Het percentage actuele 
cannabisgebruikers die hun eigen cannabis kopen veranderde niet, maar het koopgedrag verschoof 
van coffeeshops naar andere verkooppunten. Toch verminderde het absolute aantal kopers, omdat 
de totale groep gebruikers kleiner is geworden. De dalende trend in de prevalentie van cannabisge-

                                                           
35 Allereerst zou Routine Activity Theory (Cohen & Vila, 1996) de keuze voor het kopen bij de coffeeshop of 
ergens anders verklaren. Volgens deze theorie komen individuen in hun dagelijks leven kansen voor het plegen 
van misdaad tegen, en dit leidt tot crimineel gedrag. Ook zou men de Rationele Keuze Theorie in overweging 
kunnen nemen (Cornish & Clarke, 1986); deze theorie stelt dat criminelen de voor- en nadelen van crimineel 
gedrag tegen elkaar afwegen en vervolgens een rationele keuze maken in waar en wanneer zij misdaad zullen 
plegen. 
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bruik onder studenten verschilt van de ontwikkelingen in andere landen (MacCoun, 2011); sommige 
onderzoekers denken dat dit het resultaat is van het verhogen van de minimumleeftijd. Aan de hand 
van dit hoofdstuk kan niet geconcludeerd worden dat het verhogen van de leeftijdsgrens effect heeft 
gehad op de frequentie waarmee minderjarigen cannabis gebruiken, of op de hoeveelheden die zij 
gebruiken. Het gebrek aan toegang tot een legale bron van cannabis zou het gebruik van cannabis 
kunnen verminderen. Er is meer onderzoek nodig om te bepalen of de recente neerwaartse trend 
onder 16 en 17-jarigen het gevolg is van het verhogen van de minimumleeftijd. Als de daling niet het 
resultaat is van de verandering in het beleid, maar een gevolg van demografische veranderingen of 
'natuurlijke' fluctuaties in de tijd, kan de prevalentie in de toekomst weer omhoog gaan. 
 

9.6 De bestrijding van de hennepteelt 
De Nederlandse cannabismarkt is de afgelopen jaren in toenemende mate zelfvoorzienend gewor-
den. De meerderheid van de in Nederland geconsumeerde marihuana wordt nu in eigen land ge-
teeld. Nederland is het enige land in Europa dat officieel de verkoop van cannabis aan consumenten 
via coffeeshops gedoogd. Om het product te leveren aan klanten die zich bij de 'voordeur' melden, 
moeten de coffeeshops zich illegaal bevoorraden via de 'achterdeur'. Hoewel de toename in de bin-
nenlandse teelt van marihuana geen exclusief Nederlands fenomeen is, is het beleid van de 'achter-
deur' en de coffeeshops dat wel. In bredere zin wordt cannabis in Nederland nu in toenemende mate 
gedefinieerd als een probleem, net als in de buurlanden. Naast berichten in de media van de groei-
ende betrokkenheid van de georganiseerde criminaliteit in de hennepteelt – die in dit hoofdstuk 
deels in twijfel worden getrokken – komen oudere thema’s zoals cannabisverslaving en cannabispsy-
chose (schizofrenie) weer boven in het sociale en politieke discours. Dergelijke zorgen worden ver-
taald in meer repressieve strategieën tegen hennepteelt, die in Nederland eerder zijn begonnen en 
grotere proporties hebben aangenomen.  

 
In de praktijk bestaat de Nederlandse strategie grotendeels uit ontmanteling van grote aantallen 
hennepplantages; in mindere mate is er politieonderzoek naar criminele organisaties en organisato-
ren van voornamelijk grootschalige hennepteelt. Door relatief autonome processen, en gevoed door 
technologische innovaties, bevinden de structurele en organisatorische kenmerken van de Neder-
landse cannabismarkt zich nu in een staat van verandering. Deze veranderingen zijn echter ook deels 
in reactie op het gevoerde beleid. Jaarlijks worden ongeveer 6.000 hennepplantages ontmanteld. De 
2,7 tot 2,8 miljoen in beslag genomen planten en stekken zouden ongeveer 70.000 kilo marihuana 
per maand hebben opgeleverd, als ze allemaal de oogst hadden bereikt (op basis van de voorzichtige 
aanname van 25 gram per volwassen plant). Deze marihuana wordt nu vernietigd, en komt dus niet 
op de markt. Als het allemaal voor coffeeshops bedoeld was, zou dat neerkomen op 100 kilo marihu-
ana per coffeeshop per jaar, die nu niet wordt geleverd36. 
 
De cijfers die hier besproken worden, hebben alleen betrekking op het aantal hennepplantages dat 
daadwerkelijk ontmanteld is. We hebben geen informatie over het totaal aantal hennepplantages in 
                                                           
36 Sinds ons onderzoek is het aantal coffeeshops verder afgenomen. Volgens de meest recente telling, waren er 
651 coffeeshops in Nederland in 2011 (Bieleman, Nijkamp & Bak, 2012).  
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Nederland. Toch lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de toevoer van coffeeshops nu onder zware 
druk is komen te staan. Het is niet bekend hoeveel nederwiet naar het buitenland wordt geëxpor-
teerd. Mogelijk hebben de acties tegen de hennepplantages geleid tot een vermindering van de ma-
rihuana export, waarmee de aanvoer naar de coffeeshops veilig wordt gesteld. Verschillende ken-
merken van Garlands 'culture of control' zijn duidelijk te herkennen in de Nederlandse campagne 
tegen hennepteelt. Commercialisering, anonieme tips, vordering van opbrengsten, en bureaucratise-
ring wijzen op een geloof in de bestrijding van de hennepteelt, als ook op een toenemende samen-
smelting van het publieke en private domein. Dergelijke ontwikkelingen herbergen risico’s in zich. 
 

9.7 Conclusie 
In Hoofdstuk 7 worden alle vorige hoofdstukken bij elkaar gebracht; methodologische beperkingen 
van het onderzoek worden besproken, evenals de recente beleidsontwikkelingen. Hoewel in ge-
meenten met coffeeshops een meerderheid van progressieve zetels in de gemeenteraad de belang-
rijkste voorspeller was, was er ook een significant verschil in het percentage van christelijke partij-
zetels. Internationaal kunnen deze partijen worden beschouwd als conservatief, maar met betrekking 
tot bepaalde (sociale) kwesties kan gesteld worden dat zij progressief zijn. Het verhogen van de mi-
nimumleeftijd voor coffeeshops zou tot op zekere hoogte kunnen hebben gewerkt, maar de onbe-
doelde negatieve gevolgen van deze beleidswijziging moeten ook in overweging genomen worden. 
Voor minderjarigen die nog steeds cannabis gebruiken en niet bij coffeeshops kunnen kopen, neemt 
de kans dat ze kopen van andere, niet-gedoogde cannabis verkopers toe. Ze kunnen marginalisering 
ervaren en lopen een grotere risico op arrestatie. Risicojongeren zijn in dit opzicht extra kwetsbaar, 
omdat ze meer kans hebben op het gebruik van cannabis. Niet alle cannabisgebruikers kopen hun 
cannabis bij coffeeshops, uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat de nabijheid van coffee-
shops een rol speelt bij de keuze waar cannabis te kopen. Deze relatie zou een dynamische kunnen 
zijn, waarbij de fase in de cannabis gebruikscarrière van invloed zou kunnen zijn. Het zou interessant 
zijn om dit in toekomstig onderzoek nader te bekijken.  
 
De intensievere aanpak van hennepteelt heeft geresulteerd in een toename van het aantal ontman-
telingen van hennepplantages. De gevolgen voor de cannabismarkt zijn besproken, evenals de moge-
lijke negatieve gevolgen van de systematisch uitgevoerde ontmantelingen. Er wordt een stijging in de 
marktprijs van cannabis gezien. Daarnaast is er een vervaging van de grenzen tussen het publieke en 
het private domein; steeds meer verantwoordelijkheden worden gedeeld met zowel burgers als 
commerciële ondernemingen. Dit herbergt risico’s in zich voor misbruik voor persoonlijke of com-
merciële doeleinden. 
 
Verschillende methodologische kwesties worden besproken, inclusief de beperkingen met betrekking 
tot het trekken van conclusies over causale relaties, en het uitsluiten van alle andere mogelijke facto-
ren die een rol zouden kunnen spelen in deze verbanden. Toekomstige onderzoek zou kunnen helpen 
om de relatie tussen de nabijheid van coffeeshops, en het cannabisgebruik en koopgedrag te begrij-
pen, inclusief de verschillende stadia van cannabis gebruik, en de rol van de dagelijkse routine. Ideali-
ter gebeurt dit in de vorm van een onderzoek met een longitudinaal design.  
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Uit dit onderzoek kan worden afgeleid dat de veranderingen in het beleid naar alle waarschijnlijkheid 
niet het cannabisgebruik zullen beïnvloeden, maar wel invloed zullen hebben op waar cannabisge-
bruikers hun cannabis kopen. In het licht van de Rationele Keuze Theorie, zal verdere beperking van 
de beschikbaarheid van coffeeshops leiden tot meer mensen die kopen bij niet-gedoogde cannabis 
verkooppunten. 
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