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Geachte
In uw brief dd 6 februari 2018 verzoekt u mijn advies op het concept
wetsvoorstel uniform experiment gesloten coffeeshopketen.
In het wetsvoorstel geeft u vorm aan een uniform experiment met de teelt en
verkoop van hennep voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen.
Het doel van dit experiment is om te bezien of en hoe op kwaliteit
gecontroleerde hennep gedecriminaliseerd aan de coffeeshops toegeleverd
kan worden door middel van een gesloten coffeeshopketen en wat de effecten
hiervan zijn. Het wetsvoorstel is een experimenteerwet’, wat betekent dat voor
de duur van het experiment wordt afgeweken van de bestaande wet- en
regelgeving. Die afwijking betekent in dit geval dat het krachtens de Opiumwet
verboden karakter van handelingen die noodzakelijk zijn voor de teelt en
verkoop van hennep en die derhalve onder de huidige Opiumwet strafbaar zijn,
vervalt voor zover die handelingen worden verricht in het kader van het
experiment.
In het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting geeft u aan dat het
verboden karakter van de in artikel 3, onderdelen 8 en C, van de Opiumwet,
opgenomen handelingen wordt opgeheven voor zover die handelingen
plaatsvinden in het kader van dit experiment. De toezicht ligt in handen van
een aan te wijzen toezichthouder. Ik adviseer u deze rol in handen te leggen
van de IGJ in samenwerking van de NVWA. De pol We beperkt zich daarmee
tot de inzet op opsporing van strafbare feiten mochten deze aan de orde zijn.
Indien de voorschriften van het experiment niet worden nageleefd, is de
opheffing van het verboden karakter, zoals is opgenomen in artikel 3 van deze
wet, immers niet van toepassing. Dat heeft tot gevolg dat de strafbaarstellingen
van de Opiumwet in volle omvang van toepassing zijn en het in de
laatstgenoemde wet opgenomen handhaving instrumentarium kan worden
ingezet om naleving af te dwingen of overtredingen te bestraffen. Aanvullend
hierop adviseer ik u de locatie gebonden beveiliging neer te leggen bij de telers
en coffeeshophouders door inzet van particuliere beveiligers.
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