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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34165 

Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en 

verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet 

gesloten coffeeshopketen) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 21 februari 2017 met 77 stemmen voor (SP, D66, PvdA, PvdD, 

GroenLinks, Van Vliet, Bontes/Van Klaveren, Houwers, Klein, 50PLUS, Kuzu/Öztürk en 

Monasch) en 72 stemmen tegen (SGP, VVD, CDA, ChristenUnie en PVV) aangenomen 

door de Tweede Kamer.  

 

 

Aangenomen amendementen 

  

Artikel I, onderdeel B 

15 (Volp) over informeren over de hoeveelheid 

 

Op grond van het voorliggend wetsvoorstel stelt de Minister van VWS de maximale 

hoeveelheid  in een jaar te telen hennep en hasjiesj vast die voor elke teler gedoogd gaat 

worden en zorgt de minister ervoor dat dit voldoende is voor de exploitatie van coffeeshops 

die over een gedoogbesluit beschikken. Met dit amendement wordt verzekerd dat de 

minister over voldoende informatie beschikt om de benodigde hoeveelheid krachtens 

gedoogbesluiten te kunnen vaststellen. Daartoe dienen de coffeeshops een maal per 

kwartaal de burgemeester over de hoeveelheid verkochte hennep en hasjiesj te 
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informeren. De burgemeester informeert vervolgens de minister over de totale hoeveelheid 

verkochte hennep en hasjiesj in de coffeeshops in zijn gemeente.  

Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de 

Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de SGP en de ChristenUnie.  

 

Artikel I, invoeging onderdeel Ca 

Artikel I, onderdeel L 

11  23  (Van Tongeren)  over thuiskweek van medicinale cannabis 

 

Indiener is van mening dat het bepaalde patiënten wettelijk moet worden toegestaan om 

onder strikte voorwaarden zélf medicinale cannabis te kweken. Steeds meer landen (onder 

meer Australië en Duitsland) en Nederlandse gemeenten (onder andere Tilburg en 

Vlissingen) staan dit toe, maar medicinale thuiskweek van cannabis leidt regelmatig tot 

huisuitzettingen door de verhuurder. Een expliciete wettelijke basis op grond waarvan een 

ontheffing kan worden verleend moet dit soort misverstanden voorkomen en onder 

voorwaarden recht geven op thuiskweek van cannabis op medische gronden.  

Uit de voorwaarde dat het moet gaan om eigen geneeskundig gebruik volgt dat een 

ontheffing slechts kan worden verleend aan natuurlijke personen. Op grond van artikel 8a, 

eerste lid, kunnen aan een ontheffing nadere voorschriften worden verbonden. 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de 

Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch en de Groep Bontes/Van Klaveren.  

 

 

Verworpen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel B 

13 (Van Nispen) over verlening van een gedoogbesluit voor coffeeshops voor max. vijf 

jaren    

 

Indiener is van mening dat de voorgestelde maximumtermijn van het gedoogbesluit voor 

coffeeshops van twee jaar te kort is en stelt voor deze termijn tot vijf jaar te verlengen. 

Coffeeshophouders moeten immers verschillende investeringen doen, bijvoorbeeld een 

pand huren, meubels kopen en personeel in dienst nemen. Met een termijn van slechts 

twee jaar hebben coffeeshophouders erg weinig zekerheid. Het zou immers kunnen dat de 

burgemeester na twee jaar geen nieuw gedoogbesluit verleent waardoor alle investeringen 

voor niets zijn geweest. Volgens indiener zal dit gebrek aan zekerheid veel ondernemers 

ervan weerhouden gedoogd een coffeeshop te openen. Daarnaast draagt de verlenging van 

de termijn ook bij aan een continu aanbod van coffeeshops, hetgeen belangrijk is voor 

gebruikers die zo in een vertrouwde omgeving kunnen gebruiken. Dit amendement beoogt 

met de verlenging van de maximumtermijn naar vijf jaar dus meer zekerheid aan 

ondernemers en gebruikers te bieden.  Dit laat onverlet dat de coffeeshop die de regels 

overtreedt (bijvoorbeeld door aan jongeren te verkopen) natuurlijk consequenties 

tegemoet kan zien, zoals bijvoorbeeld sluiting. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein en 

Monasch. 
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Moties 

 

16 (Van Nispen c.s.) over discussie over de aanpassing van internationale 

antidrugsverdragen 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de 

Groep Kuzu/Öztürk, Houwers en Monasch. 

 

17  24  (Van Nispen c.s.) over ondersteuning aan gemeenten om meer in te zetten op 

preventie en voorlichting 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de 

Groep Kuzu/Öztürk, Houwers en Monasch.  

 

18 (Van Tongeren) over experimenteren met coffeeshops volgens het Haarlemse model 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk 

en Monasch. 

 

19 (Van Tongeren) over voorzien in drugstests tijdens evenementen 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Monasch en de PVV. 

 

20 (Segers en Van Toorenburg) over onderzoek naar een blowverbod op de openbare weg 

en rondom openbare gebouwen 

Verworpen. Voor: Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA. 

 

21 (Volp en Van Tongeren) over een gevarieerder aanbod van gedoogde medicinale 

cannabis 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de 

Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de Groep Bontes/Van Klaveren en de 

PVV.  

 

22  25  (Volp en Van Nispen)  over een fasering in het aanbod van gedoogde wiet en 

hasjiesj 

Verworpen. Voor : SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de 

Groep Kuzu/Öztürk, Houwers en Monasch. 


