
Als de 
wietpAs 
wordt 
ingevoerd...
En weer krijgen we er een pasje bij. Deze moet de 
 uitdijende miljardenhandel in wiet aan banden  leggen. 
En de drugstoeristen uit de hoofdstad en de grens-
streken weren. Gaat dat lukken? Nieuwe Revu schetst 
een scenario.
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A
msterdam, 2017, een jaar na de invoering van de  wietpas. 
De jonge vrijbuiters die de hoofdstad jaarlijks bezoeken 
 lopen  zoekend rond. De meeste in de reisgidsen nog  vermelde 
 coffeeshops zijn dichtgetimmerd of verbouwd tot  toeristische 
sportcafés waar dronken Engelsen zich nog meer volgieten 
en misdragen. 
Hier en daar hangt nog een lichtbord aan de gevel met de tekst 
‘coffeeshop’, de vergeelde kleuren steken zachtjes af tegen de 
grauwe gevels van de vervallen pandjes. Voor de deur staan 

straatdealers. ‘You wanna smoke, hashies, marihuana?’ sissen ze tegen voorbijgangers die 
bij gebleken interesse doorgestuurd worden naar een nauw steegje om de hoek. 
De koper wordt door de steeg geloodst alsof hij met zijn auto door de McDrive rijdt. Bij de 
eerste jongen in leren jas met bontkraag en kort opgeschoren haar betaalt hij, bij de tweede 
jongen krijgt hij een zakje wiet van dubieuze kwaliteit of zwaarder spul in zijn handen 
gedrukt. Wie weigert of van gedachten verandert, krijgt te maken met enig aandringen, 
gevolgd door dreigementen en intimidatie. 
Voor de coffeeshops die nog wel open zijn, is er een run op de pasjes. Een jongen met pet 
vist uit zijn binnenzak een stapel plastic kaarten en zoekt het juiste pasje bij degene die de 
shop wil bezoeken. Wie zichzelf niet bij een coffeeshop wil laten registreren, leent op deze 
manier de identiteit van een blonde bijstandsmoeder of berooide postbode die via de jongen 
hun pasjes tegen grof geld uitlenen. 

Het lijkt een wat dik aangezet scenario voor de toekomst, maar is niet geheel 
 ondenkbaar als de wietpas er komt. Want hoewel de eerste concrete plannen pas 
in april  gepresenteerd worden, laat het ministerie van Justitie al weten dat het ‘zeer 
waarschijnlijk’ is dat de pas persoons- en coffeeshopgebonden gaat worden. 
Dat betekent dat niet alleen toeristen uit de coffeeshops geweerd zullen worden, 
maar dat ook de Nederlandse wietroker zich officieel bij de overheid als ‘cannabis - 
gebruiker’ moet laten registreren en coffeeshops met een ‘ledensysteem’ moeten gaan 
werken. Het is nog nooit uitgeprobeerd, maar de verwachting is niet dat  Nederlanders 
enthousiast in de rij zullen staan om zich als blowers bij een coffeeshop in te schrijven. 
‘Door deze maatregel stuur je niet alleen toeristen naar de illegale markt, maar ook 
Nederlandse gebruikers,’ zegt Nicole Maalsté, onderzoekster aan de Universiteit 
van Tilburg. 
 
overAl drugsrunners 
Het is nogal een inbreuk op je privacy, geregistreerd staan als wietroker waarbij 
nauwkeurig wordt bijgehouden hoeveel je koopt en hoe vaak je in de shop komt. 
Wie dat big brother-systeem straks wil omzeilen, zal al gauw zijn heil zoeken bij 
dealers op straat. 
En dat is jammer, vindt de Nederlandse Bond van Cannabis Detaillisten. Waar nu in 
Amsterdam slechts een enkele ‘sjacherende oude Surinamer’ op de Wallen  rondloopt, 
zal de binnenstad van Amsterdam straks bevolkt worden door drugsrunners. ‘Van 
belang is te beseffen dat de cannabismarkt niet zal verdwijnen,’ aldus Michael  Veling 
van de bond. ‘Toezicht komt alleen te vervallen, en de overheid moet een veel zwaarder 
en moeilijker instrument inzetten: opsporen.’ 
Dat strenger coffeeshopbeleid het cannabisgebruik niet doet afnemen, blijkt  bijvoorbeeld 
uit de voorbeelden in Bergen op Zoom en Roosendaal. Sinds de gemeenten daar 
in september 2009 de coffeeshops sloten is weliswaar de overlast van drugstoerisme 
in het centrum afgenomen, maar op andere plekken neemt die door de handel in 
 harddrugs juist toe. 
Onderzoekster Maalsté: ‘Zelfs al worden er coffeeshops  gesloten, de drugstoeristen 
blijven komen. Het blijkt dat de prijs-kwaliteitverhouding in  Nederland toch beter 
is dan in Duitsland, Frankrijk of België.’
Justitie en politici hopen met de invoering van de wietpas criminele bendes in de 
grensregio’s de wind uit de zeilen te nemen. Marokkaanse families zouden daar de 
hele keten, van productie tot verkoop, in handen hebben en zich schuldig maken aan 
ripdeals, moord, afpersing en bedreigingen. De wietpas moet die bendes droogleggen, 
maar zal het omgekeerde effect hebben. 28 29



‘Hoe kan de over-
Heid een criminele 
Handeling in gods-
naam faciliteren 
met een pas?’

De pas speelt de bendes in de regio alleen maar in de kaart. Maastricht heeft al jaren 
last van jonge Marokkaanse en Turkse drugsrunners die uit de Randstad komen en 
buitenlandse kopers voorzien van heroïne, die in Nederland vijf keer goedkoper is 
dan in Frankrijk of België. Toeristen worden regelmatig beroofd of geript onder 
dreiging van vuurwapens. Mocht de wietpas er komen, dan is het niet ondenkbaar 
dat deze groepen drugsrunners de overstap maken naar softdrugs. 
Dat weet ook Henk van Beers, burgemeester van Roermond. ‘De straathandel 
gaat toenemen. Die criminele toestanden die zijn ontstaan, daar moeten we nu 
 verantwoordelijkheid voor nemen. Wij weten ook wel dat de wietpas geen  wondermiddel 
is, maar in onze strijd is het een middel.’ 
Van Beers erkent dat hij klem zit en dat de wietpas een noodsprong is van een 
 ongeorganiseerde overheid tegenover de georganiseerde misdaad: ‘Ik kan achter-
overleunen en niks doen of ik kan handelend optreden. En alle nadelen, zoals de 
straathandel, die neem ik maar voor lief. Er zal wat opleven, maar dat willen we op 
termijn de kop indrukken.’ 

weinig zicht
De afgelopen jaren is gebleken dat gemeenten maar weinig zicht hebben op de 
omvang van de straathandel in de streek en nu al niet de capaciteit hebben om die 
aan te pakken. Maalsté maakt dat vanuit haar ervaring als onderzoeker ook mee. ‘Bij 
de overheid krijg je cijfers over straathandel niet goed los. Terwijl het voor iedereen 
zichtbaar is als die toeneemt. Je ziet dat in Brabant coffeeshops door straathandel 
worden weg geterroriseerd, en dat wordt met een wietpas alleen maar erger. Ook de 
politie zegt informeel dat ze veel last hebben van dealers. Maar officieel wordt het 
door de overheid zelden bevestigd.’
En als dealers hun plek op straat hebben opgeëist, zijn de ontwikkelingen nog maar 
moeilijk terug te draaien. Sinds de gemeente Helmond afgelopen jaar een vergunning 
verstrekte aan de nieuwe coffeeshop Carpe Diem om haar deuren te openen, werden 
er twee aanslagen op de coffeeshop gepleegd en moest de burgemeester onderduiken 
wegens ernstige bedreigingen. 
Ook ontbreekt het de politie nu al aan de capaciteit om de straathandel aan te pakken, 
laat staan als daar straks ook nog softdrugsdealers bijkomen. Zo zei de Maastrichtse 
hoofdinspecteur Léonie Bouwknegt vorig jaar tegen Elsevier dat het aan mankracht 
ontbreekt om de drugsrunners in de stad aan te pakken: ‘We weten de namen, we 
kennen de panden, we hebben zelfs de drugslijnen vanuit Turkije naar Rotterdam in 
beeld. We zouden de hele handel met wortel en tak kunnen uitroeien, maar komen 
daar niet aan toe.’ 

niks mAg
Gelukkig heeft dit sombere toekomstbeeld waarin de Nederlandse burger aan  privacy 
moet inleveren en de straathandel gaat floreren, nog een hoopvol lichtpuntje: de 
wietpas komt er waarschijnlijk niet. Experts zijn namelijk ook nog eens sceptisch 
over de juridische haalbaarheid en praktische uitvoerbaarheid.
Michael Veling van de Bond van Cannabis Detaillisten: ‘Het is allemaal symbool-
politiek. Die wietpas komt er in geen honderd jaar. Hoe kan de overheid een  criminele 
handeling in godsnaam faciliteren met een pas, immers de aankoop is nog steeds 
verboden. De leden van zo’n coffeeshop kunnen dan collectief opgepakt en vervolgd 
worden.’ 
Want hoe vreemd het in 2011 nog lijkt, het kopen en op zak hebben van cannabis 
is in Nederland nog steeds strafbaar, ook 5 gram. Advocaat in wietzaken André 
Beckers: ‘Alles is verboden, niks mag. Je mag het alleen gebruiken. Kortom: het wordt 
gedoogd, maar wanneer je door een agent wordt gefouilleerd, mag je niet klagen als 
het wordt afgenomen.’
De politiek juichte onlangs toen het Europees Hof van Justitie bepaalde dat  Nederland 
een wietpas in mag voeren om buitenlandse drugstoeristen te weren. Het argument 
was dat de overlast van drugstoeristen zwaarder weegt dan het verdrag van vrij verkeer 
van goederen en personen. 
Maar volgens Beckers betekent dit niet dat de wietpas er komt: ‘Er ligt nog een vonnis 
van de rechter in Maastricht uit oktober 2008 waarin de rechter een  coffeeshophouder 

gelijk gaf dat het weren van buitenlanders wettelijk niet houdbaar is en in strijd met 
onze grondwet. Dat vonnis is nog steeds niet herroepen. En het Europees Hof kan 
wel iets vinden, maar kan geen uitspraken doen over zaken die in strijd zijn met onze 
eigen grondwet,’ legt Beckers uit. 
De Raad van State buigt zich nu over de zaak en komt in maart dit jaar met een 
uitspraak over de kwestie. Beckers: ‘De politici kunnen heel hard roepen dat ze 
een pasje willen, maar ze moeten echt wachten op een uitspraak van de Raad van 
State. Pas dan weten ze of ze ook echt buitenlanders mogen weren. Nu wordt er 
net gedaan alsof de wietpas er komt, maar daar gaat de rechterlijke macht over en 
die is onafhankelijk.’ 

oké, doe mAAr
Maar zelfs als de Raad van State groen licht geeft, zal de overheid tegen praktische 
problemen aan gaan lopen. Maalsté: ‘Je criminaliseert consumenten en bovendien 
schendt het ook allerlei regels en wetgeving rondom privacy. Waarom wil de overheid 
zo nodig cannabisgebruikers registreren? Als je geen toeristen meer wilt, kun je ook 
gewoon een Nederlands legitimatiebewijs vragen.’
Ze zet ook grote vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van een pas: ‘Je zag de  problemen 
al met de invoering van de ov-chipkaart die makkelijk te kraken was en vertraging 
opliep. Het is vooral politiek vertoon van spierballengedrag, want wie gaat er toezicht 
op houden? En wat doe je met mensen die geen coffeeshop in hun eigen woonplaats 
hebben?’
Beckers heeft nog wel een tip voor de coffeeshophouders: ‘Ze kunnen het beste 
achteroverleunen en zeggen: ‘Oké, doe maar. Hier werken we graag aan mee. Goed 
idee, prima systeem.’ Als je het dan bij de overheid neerlegt om het daadwerkelijk 
uit te voeren, duurt het zeker vijf jaar voordat er ook maar iets van in de praktijk 
gebracht gaat worden. Dan hebben we al lang een ander kabinet en hopelijk ook 
een heel ander geluid.’  
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Ripdeals, bendevetes en liquidaties
Het idee van de wietpas komt voort uit een aanbeveling van het rapport Geen deuren maar 
daden. Nieuwe accenten in het Nederlandse drugsbeleid dat de commissie-Van de Donk 
in de zomer van 2009 presenteerde. Die commissie concludeerde dat de coffeeshops 
moeten worden teruggedrongen tot daar waar ze oorspronkelijk voor bedoeld waren: 
kleine eenheden die gebruikershoeveelheden verkopen aan lokale gebruikers.
Door het gedogen van coffeeshops, sinds de wijziging van de Opiumwet in 1976, wilde 
de overheid bijdragen aan een scheiding tussen de markten van harddrugs en soft-
drugs. Zolang coffeeshops en kwekers zich onopvallend gedroegen, konden politie en 
justitie zich concentreren op het bestrijden van de criminaliteit achter harddrugs. Maar 
de handel in cannabis ontwikkelde zich tot een grootschalige miljardenindustrie. Naar 
schatting gaat er jaarlijks tussen de 2,5 tot 5 miljard euro om in de hennepteelt en is de 
 branche in handen van de georganiseerde misdaad. Terwijl de Nederlandse consument 
en  drugstoerist in de shops hun blowtje roken, wordt de aanvoer van hennep aan de 
shops gekenmerkt door gewelddadige ripdeals, bendevetes, liquidaties, bedreigingen en 
agressieve  wervingstechnieken voor kwekers. 
Sommige coffeeshops hebben het kleinschalige ideaal al lang achter zich gelaten en zijn 
uitgegroeid tot enorme wietwinkels, zoals in het geval van de in 2009 gesloten  coffeeshop 
Checkpoint in Terneuzen die soms 3000 klanten op een dag bediende. En dat is de politiek 
een doorn in het oog. Want grootschaligheid werkt alleen maar criminaliteit in de hand. 
Maalsté: ‘De overheid heeft zelf grote coffeeshops gecreëerd door veel coffeeshops te 
sluiten of vergunningen in te trekken. In Breda hebben de coffeeshops het met de sluiting 
van shops in Bergen op Zoom en Roosendaal zelfs zo druk gekregen dat sommige het 
bordje hebben weggehaald. Een stijging van het aantal klanten aan de voordeur is een 
probleem, aan de achterdeur moeten sommige shops dan wel in zee gaan met zware 
jongens om te kunnen blijven leveren.’ 


