Experiment gesloten
coffeeshopketen
In het regeerakkoord van 2017 is afgesproken dat er een experiment komt
met de gereguleerde teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief
gebruik. Dit moet plaatsvinden in een gesloten coffeeshopketen:
maximaal tien telers met een vergunning leveren op kwaliteit gecontroleerde
hennep aan de coffeeshops in tien deelnemende gemeenten.
waarom een experiment?

de teler

De afspraak in het regeer
akkoord volgt op een al
langer lopende discussie
over het huidige gedoog
beleid. Hierin is de verkoop van
hennep in coffeeshops onder
voorwaarden gedoogd, maar is de
productie en aanlevering van hennep
verboden. Steeds nadrukkelijker
wordt in de samenleving aandacht
gevraagd voor de problemen die het
gedoogbeleid met zich meebrengt.
Om te onderzoeken of het ook
anders kan wordt in het experiment
bekeken of en hoe een gereguleerde
gesloten coffeeshopketen mogelijk
is. Het kabinet wil daarnaast de
effecten van het experiment op de
volksgezondheid, criminaliteit,
veiligheid en overlast onderzoeken.

• Binnen het experiment is plek voor maximaal tien
telers die hennep en/of hasjiesj mogen produceren.
• De telers worden in 2021 door de minister voor
Medische Zorg en Sport en de minister van Justitie en
Veiligheid aangewezen.
• 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 daarom testen.
• De telers verpakken de hennep volgens de gestelde
eisen en leveren de hennep met beveiligd vervoer aan
de coffeeshops in de deelnemende gemeenten.

wet- en regelgeving
De Wet Experiment
gesloten coffeeshop
keten maakt het
experiment mogelijk.
De wet bepaalt bijvoorbeeld
de grootte en de duur van het
experiment en regelt dat telers,
vervoerders en coffeeshophouders
niet strafbaar zijn voor hun werk
zaamheden binnen het experiment.
De spelregels voor deelnemers aan
het experiment zijn vastgelegd in
het Besluit Experiment gesloten
coffeeshopketen.
De wet- en regelgeving is op
1 juli 2020 inwerking getreden.

het aanbod
De telers overleggen met de coffeeshops in de gemeenten
over de soorten en hoeveelheden hennep en/of hasjiesj
die ze gaan produceren. Er zijn geen eisen aan het
THC- en CBD-gehalte van de producten. Het bepalen van
de prijs wordt aan de telers en de coffeeshops overgelaten.

het onderzoek
Tijdens het experiment brengt een team van onder
zoekers in kaart of en hoe een gesloten coffeeshop
keten mogelijk is en wat de effecten daarvan zijn.
Dit onderzoek vindt plaats in de tien deelnemende
gemeenten én in tien controlegemeenten, waar juist
geen experiment plaats vindt. Een onafhankelijke
Begeleidings- en Evaluatiecommissie, bestaande uit
hoogleraren, begeleidt de onderzoekers gedurende
het onderzoek en evalueert het experiment.
volksgezondheid

criminaliteit

veiligheid

Deelnemende
gemeenten

deelnemende gemeenten
• Er zijn tien deelnemende
gemeenten: Arnhem, Almere,
• Breda, Groningen, Heerlen,
Hellevoetsluis, Maastricht,
Nijmegen, Tilburg en Zaanstad.
• Alle coffeeshops in de deelnemende
gemeenten doen mee aan het
experiment, dit zijn bijna 80 coffee
shops in totaal.
• In de gemeenten die aan de grens
liggen (Breda, Heerlen en
Maastricht) is het voor de coffee
shops verboden om aan personen
die niet in Nederland wonen
hennep en/of hasjiesj te verkopen.
• In alle andere gemeenten van Neder
land geldt het huidige gedoogbeleid.

gesloten keten
Tijdens het experiment
maken telers en coffee
shophouders gebruik van
een track&trace systeem
waarin zij handelingen registreren
tijdens de teelt, verwerking en
verkoop van hennep. Dit systeem
ondersteunt het toezicht op de
gesloten keten. Gebruik van dit
track&trace systeem is verplicht
voor telers en coffeeshophouders
die deelnemen aan het experiment.

Dit is een uitgave van het ministerie van Justitie & Veiligheid (JenV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Voor meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment
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vier fasen

coffeeshops

toezicht en handhaving

Het experiment
bestaat uit:
• voorbereidingsfase
(waaronder een overgangsfase)
• experimenteerfase
• afbouwfase

In het Besluit zijn de eisen vastgelegd waar
de coffeeshops zich aan moeten houden.
Veel eisen gelden nu ook al. Zoals dat alleen
volwassenen hennep en/of hasjiesj mogen
kopen en dat een coffeeshop geen reclame mag maken.
Nieuwe eisen zijn bijvoorbeeld dat coffeeshops alleen
producten mogen kopen en verkopen van één
of meerdere telers met een vergunning. Ook zijn zij
verantwoordelijk voor voorlichting aan hun klanten
over het gebruik van hennep en/of hasjiesj en wordt het
personeel getraind om alert te zijn op problematisch
gebruik. De coffeeshops mogen in hun coffeeshop een
voorraad hebben liggen van één week en ze treffen
maatregelen om dit veilig op te slaan.

• De Inspectie van
Justitie en Veiligheid
(IJenV) houdt toezicht
op de geslotenheid van
de coffeeshopketen.
• De Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) houdt
toezicht op de kwaliteit van de
producten en de verpakkingseisen.
• De burgemeesters zijn verant
woordelijk voor het toezicht van
de in die gemeente gevestigde
coffeeshophouders.

Na vier jaar eindigt het experi
ment, tenzij het kabinet op basis
van de evaluatie anders beslist.
Het experiment kan met 1,5 jaar
worden verlengd, bijvoorbeeld
om de wetgeving om te zetten
naar landelijke wetgeving.

Dit is een uitgave van het ministerie van Justitie & Veiligheid (JenV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Voor meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment
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