Oproep tijdelijke verruiming richtlijnen coffeeshops ivm COVID-19
Den Haag, 18 maart 2020

Geachte leden van de VNG,
Op 15 maart 2020 18.00 uur werd een noodverordening ingesteld om de verdere verspreiding van het
COVID-19 virus te voorkomen. Deze noodverordening had mede tot gevolg dat alle coffeeshops per
direct tot 6 april werden gesloten. De plotselinge sluiting van coffeeshops bleek zeer onwenselijke
gevolgen te hebben. In heel Nederland ontstonden er lange rijen voor de coffeeshops omdat
consumenten op het laatste moment veilig en op legale wijze cannabisproducten wilden aankopen.
Straatdealers stonden meteen klaar om de markt over te nemen en deelden briefjes met 06-nummers
uit aan wachtende klanten. Niet alleen in de omgeving van gesloten coffeeshops, maar op allerlei
locaties én online profiteerde de zwarte markt direct en schaamteloos van deze crisissituatie.
Burgemeesters toonden daarop daadkracht en trokken aan de bel bij het kabinet om coffeeshops
alsnog weer toestemming te geven om cannabis te verkopen (alleen afhalen). Inmiddels zijn de meeste
coffeeshops weer open door deze snelle interventie. Niemand is in deze enerverende tijden gebaat bij
een opbloeiende, oncontroleerbare illegale drugsmarkt.
Tegelijkertijd maken wij ons net als andere cruciale beroepsgroepen zorgen over de veiligheid van de
betrokken werknemers en klanten. Uiteraard hebben wij de nodige maatregelen ten aanzien van de
hygiëne en omgangsvormen getroffen: Wij laten een beperkt aantal klanten tegelijkertijd binnen zodat
er voldoende afstand gehouden kan worden tussen klanten onderling, kassamedewerkers dragen
handschoenen en zijn afgeschermd, de verkoopruimte wordt regelmatig gedesinfecteerd, producten
kunnen niet ter plekke worden geconsumeerd, klanten worden aangemoedigd te pinnen et cetera.
Maar om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen, zouden wij het aantal
contactmomenten tussen de werknemers en de klanten verder willen terugdringen. Ook zouden wij
het aantal vervoersbewegingen naar de coffeeshop willen inperken om de veiligheid van onze
transportmedewerkers te kunnen waarborgen.
Daarom verzoeken wij u een aantal richtlijnen waar wij als coffeeshop (vanuit het gedoogbeleid) mee
te maken hebben tijdelijk te (helpen) verruimen. Het gaat om de volgende voorschriften:
1. De maximale aankoophoeveelheid: De maximale hoeveelheid die een consument bij een
coffeeshop mag kopen is 5 gram. Voor een groot deel van de klanten betekent dit dat zij
tenminste twee keer per week een coffeeshop moeten bezoeken. Om het aantal bezoeken te
beperken zouden we graag zien dat de maximale aankoophoeveelheid per klant tijdelijk wordt
verhoogd naar 30 gram per keer.
2. De handelsvoorraad: De maximale hoeveel cannabis die in een coffeeshop aanwezig mag zijn
is 500 gram. Voor het overgrote merendeel van de coffeeshops betekent dit dat mensen die
aan de achterdeur werkzaam zijn de voorraad vele malen per dag komen aanvullen. Naast het
risico op besmetting, lopen zij het gevaar om tijdens het transport van de cannabisproducten
overvallen te worden. Zeker nu er weinig verkeersbewegingen op straat zijn, vallen zij extra
op. Om dit risico te beperken verzoeken wij u de toegestane handelsvoorraad tijdelijk te
verhogen naar een weekvoorraad.
3. Banken en contant geld: Om het contact met besmet geld te beperken moedigen wij onze
klanten aan om met de pinpas te betalen. Wij kunnen onze leveranciers echter alleen met
contant geld betalen. Zolang het produceren van cannabis illegaal is, kan een coffeeshop de
factuur van zijn leverancier immers niet met een bankoverschrijving voldoen. Onder dreiging
van opzegging van de bankrekening eisen banken dat 70% van de omzet uit pinbetalingen

moet bestaan. Teveel contant geld opnemen kan eveneens een reden voor banken zijn om de
bankrekening op te zeggen. Wij vinden het terugdringen van contante transacties een goede
zaak, maar komen nu in de problemen. Over het algemeen werken coffeeshops met een
winstmarge van 100%, met uitzondering van steden met een hoge concentratie coffeeshops
(zoals Haarlem). Als we daarvan afwijken, dan zal de belastingdienst vragen stellen. Door de
eis van de banken dat 70% van de omzet moet worden gepind, is de ondernemer genoodzaakt
om zo’n 20% van zijn omzet in contanten op te nemen bij de bank om de leveranciers te
kunnen betalen. Maar banken dringen het gebruik van contant geld momenteel sterk terug.
Hierdoor worden onze mogelijkheden voor bedrijfskritische opname van contant geld sterk
bemoeilijkt. Wij vragen u om met ons mee te denken over een oplossing van dit nijpende
probleem. Om legale verkoop van cannabis via de coffeeshop mogelijk te houden, zullen
banken de opnamemogelijkheden voor contant geld open moeten blijven stellen en
versoepelen.
4. De openingstijden: In een deel van de gemeenten zijn de openingstijden van coffeeshops
gelimiteerd (in de betreffende gemeenten zijn coffeeshops gesloten tijdens de openingsuren
van scholen). Door de maatregelen die wij hebben getroffen om verdere verspreiding van
het virus te voorkomen, kunnen wij momenteel slechts een beperkt aantal klanten tegelijk
helpen. Hierdoor ontstaan er alsnog lange rijen voor de deur met alle risico’s van dien.
Daarom vragen wij u om voor de periode van de noodverordening in alle
coffeeshopgemeenten ruimere openingstijden toe te staan.
Tot slot, de erkenning van de belangrijke functie die wij als coffeeshopsector vervullen in het
verbeteren van het maatschappelijke en sociale klimaat, betekent veel voor ons. Wij zullen daar
zorgvuldig mee omgaan. De coffeeshopsector doet er alles aan om een positieve bijdrage te leveren
aan het beschermen van de volksgezondheid. Wij hechten aan een goede verstandhouding met het
lokale bestuur en zijn in deze situatie meer dan ooit bereid de dialoog aan te gaan over hoe
coffeeshops en gemeenten elkaar daarin kunnen versterken.
Hoogachtend,
Hein Schafrat (voorzitter Platform Cannabisondernemingen Nederland)
Namens:
Actieve Bredase Coffeeshops (ABC)
Bond van Cannabis Detaillisten (BCD)
Coffeeshop Platform Nijmegen (CPN)
Coffeeshopondernemers Arnhem
Coffeeshopondernemers Groningen
Coffeeshopondernemers Leeuwarden
Coffeeshopondernemers Maastricht
Coffeeshopondernemers Utrecht
De Achterdeur: Vereniging van Tilburgse coffeeshops (VDA)
Haagse Coffeeshops Vereniging (HCV)
Leidse Vereniging van Cannabis Detaillisten (LVCD)
Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN)
Team Haarlemse Coffeeshopondernemers (THC)
Vereniging Coffeeshops Eindhoven (VCE)

