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INTRODUCTIE

De wettelijke situatie van Belgische cannabisconsumenten en hun organisaties moet gereguleerd 
worden door de overheid in overleg met betrokkenen. 

De Belgische Cannabis Social Clubs vertegenwoordigen  slechts 0,1%  van alle Belgische 
cannabisconsumenten. Het is belangrijk dat alle cannabisconsumenten betrokken worden in het 
debat over regulering van hun rechten.  Cannabisconsumenten vertegenwoordigen een zeer brede
diversiteit van culturen, talen, politieke en religieuze overtuigingen, voorkeuren en gebruiken. Het 
formuleren van één enkel voorstel dat met al deze mensen rekening houdt is zeer moeilijk. Zij zijn 
niet allemaal gelijk, maar hebben wel gemeenschappelijke belangen.

BASISPRINCIPE: EIGEN TEELT VRIJ

Het basisprincipe van regulering moet bestaan uit het recht van iedere individuele 
cannabisconsument  om voor zijn/haar eigen gebruik te verbouwen, zolang er geen sprake is van 
verkoop aan derden. Maw de overheid moet definiëren hoeveel planten en grammen iemand mag 
bezitten en transporteren zonder verdacht te kunnen worden van handel. 

De teelt voor eigen gebruik is het beste middel om de gevaren die verbonden zijn aan de zwarte 
markt te verminderen. 

Organisaties van cannabisconsumenten kunnen een belangrijk doorgeefluik zijn van informatie en 
vorming van de consumenten,  met het oog op schadevermindering, manieren om cannabis zo 
gezond mogelijk te verbouwen en te gebruiken en om problematisch gebruik te voorkomen. 

CANNABIS SOCIAL CLUBS

Daarnaast moet er een regulering komen voor teelt en distributie van cannabis voor gebruik door 
derden. Deze regulering moet als doel hebben de zwarte markt zoveel mogelijk tegen te gaan. De 
eerste stap daarvoor is het beëindigen van de stigmatisering van de consumenten, producenten en
distributeurs van cannabis,en het verlenen van wettelijke zekerheid aan al deze personen, op een 
wijze die ten goede komt aan de samenleving.

Als we naar de landen om ons heen kijken valt op dat in vele Europese landen waar cannabis 
volledig verboden is de percentages van cannabisgebruik – ook onder jongeren- hoger zijn dan in 
Nederland, waar sinds 1976 gebruikershoeveelheden cannabis vrij verkocht kunnen worden aan 
volwassenen in coffeeshops. Uit de Nederlandse ervaringen kan echter ook een belangrijke les 
worden getrokken: het feit dat de produktie en distributie van cannabis aan coffeeshops nog altijd 
illegaal is leidt ertoe dat deze onder controle staat van criminele organisaties die zich niet altijd 
bekommeren om de gezondheid van het produkt of de veiligheid van de betrokkenen. 



In het Europees Parlement werd in 2004 het Catania rapport aangenomen, met een reeks 
aanbevelingen voor de aanpassing van het Europees drugsbeleid. Een van die aanbevelingen gaat  
over de deelneming en betrokkenheid van verslaafden en gebruikers van verboden stoffen, van 
maatschappelijke organisaties, NGO’s en van het vrijwilligerswezen, alsmede de publieke opinie bij 
de oplossing van drugsgerelateerde problemen te definiëren en exponentieel te versterken, meer 
in het bijzonder door op experimentele basis laagdrempelige plaatsen in te richten voor een 
schadebeperkende en anti-prohibitionistische aanpak;

Geïnspireerd door deze aanbeveling en meet het oog op de ministeriële cannabisrichtlijn van 2005 
hebben de Cannabis Social Clubs “Trekt uw Plant vzw” en “Mambo Social Club vzw” sinds 2010 
een gedetailleerd en transparant systeem ontwikkeld voor een gesloten circuit tussen producenten
en consumenten, waarbij vormen van misbruik en overlast zo veel mogelijk worden voorkomen. 

Werking van een CSC in een notendop 

Leden van CSC’s hebben drie zaken gemeen: ze wonen in België, zijn 18 jaar of ouder en ze 
consumeren cannabis. 

De leden geven opdracht aan de vzw om een plant voor hun persoonlijk gebruik te telen. Daarvoor
worden ze uitgenodigd voor een intakegesprek, waarbij o.a. wordt gepeild naar hun kennis van 
manieren om mogelijke schade te voorkomen of te beperken. Zonodig wordt deze kennis 
aangevuld en mocht het gesprek hier aanleiding toe geven, wordt het lid gevraagd contact op te 
nemen met de verantwoordelijke van de medicinale afdeling. Deze houdt maandelijks spreekuur. 
Het intakegesprek met alle leden wordt jaarlijks herhaald. 

Sommige leden houden zich bezig met de kweek van de planten. De CSC zorgt voor opvolging van 
deze kwekers, die een vergoeding ontvangen voor het onderhoud van de planten.

De CSC streeft naar een gestandaardiseerde inrichting van de kweekruimtes, een (brand-)veilige 
omgeving én goede cannabisgenetica met een juiste THC-CBD verhouding. Zo zijn de leden 
verzekerd van een goed geteeld biologisch eindproduct zonder verzwaring en/of chemische 
verontreiniging. De kwekers worden d.m.v. workshops bijgeschoold en op de hoogte gehouden van
nieuwe informatie. Via een nauwgezette administratie wordt de gang van elke cannabisplant, van 
zaadje tot zakje, geregistreerd en transparant en controleerbaar gemaakt. Voor leden en 
desgewenst ook voor de overheid. 

De overdracht van de plant aan de leden gebeurt in discrete en veilige omstandigheden, op 
zogenaamde ruilbeurzen. De leden worden persoonlijk op de hoogte gesteld van de datum en 
plaats waar deze ruilbeurs doorgaat. Tijdens de ruilbeurs ontvangen ze 2 zakjes: een met de 
gedroogde bloemen en een met al het knipafval (blaadjes, takjes etc.). Het pakketje omvat een 
bijsluiter, met informatie over de eigenschappen en details van de plant. De leden kunnen via een 
online-feedbackformulier hun ervaringen kwijt ivm effecten en kwaliteit van hun plantje. Een lid 
dat betrapt wordt op het verkopen van cannabis of dat op andere manieren overlast veroorzaakt 
zal uit de vzw verwijderd worden.

Sinds januari 2010 is er geen sprake geweest van enig incident waarbij de veiligheid en/of 



openbare orde in gevaar had kunnen komen, noch in de produktie noch in de distributie van de 
Belgische CSC’s.  Er zijn via dit systeem een kleine 100 kilo cannabis verdeeld.  

REGULERINGSVOORSTEL

Aangezien de grote meerderheid van de cannabisconsumenten in België niet bij ons is aangesloten
kunnen we geen reguleringsvoorstel uitwerken dat alleen bij onze belangen aansluit. Als CSC’s 
hebben ook wij nog een lange weg te gaan in de opbouw van kennis en inzicht in wettelijke, 
technische en administratieve aspecten van cannabisteelt en distributie. Elk voorstel om het 
verbod op cannabis te vervangen door regulering zal antwoorden op ingewikkelde  vragen moeten 
geven. Een simpele oplossing is er niet. Het vinden van de juiste aanpak gebeurt niet van de ene 
dag op de andere, dat zal geleidelijk moeten gaan. 

Ons voorstel is gebaseerd op het verlenen van rechten, niet van privileges.  Produktie en distributie
moeten uiteraard gepaard gaan met vergunningen, maar dit moet niet leiden tot onnodige 
beperkingen zodat kleine groepen mensen zich niet langer kunnen verenigen rond het principe 
gemeenschappelijke teelt voor eigen gebruik. In het geval van produktie en distributie van 
cannabis bedoeld voor medicinale gebruikers dienen strenge eisen gesteld te worden, maar dit 
moet niet leiden tot een situatie waarin enkel grote investeerders in staat zijn om zich hiermee 
bezig te houden. 

We onderscheiden in ons voorstel 4 afzonderlijke rechten.

1. Individuele recht op teelt en bezit van cannabis voor eigen gebruik. 

De uitoefening van dit recht zou vrij moeten zijn van wettelijke of administratieve sancties zolang 
de hoeveelheid de 1.000 gram niet overschrijdt, droog of aan bloeiende planten. Ten aanzien van 
het maximaal toegestane aantal planten voor eigen gebruik zou dit bepaald kunnen worden op 5 
planten buiten of 2 vierkante meter (onder een lamp) binnen per volwassene die zich in het 
huishouden bevindt. Als consumenten meer nodig hebben voor eigen gebruik zouden zij een 
medisch certificaat moeten kunnen overleggen. Met deze oplossing zou 100% van de 
consumenten die voor eigen gebruik telen gedekt zijn. 

Wat betreft het bezit in de openbare ruimte zou de maximaal toegestane hoeveelheid 25 gram per 
dag kunnen bedragen, ingepakt en bewaard op een wijze die alleen voor de bezitter toegankelijk is.

2. Het collectieve recht op teelt en bezit voor eigen gebruik

Er zijn verschillende manieren waarop het individuele recht op teelt en bezit voor eigen gebruik 
gecollectiviseerd kan worden. Cannabisconsumenten kunnen ervoor kiezen de 
verantwoordelijkheid voor de verzorging van hun plant aan een vereniging zonder winstoogmerk, 
een Cannabis Social Club. Al naar gelang de grootte van deze verenigingen kunnen voorwaarden 
worden gesteld aan de werking ervan. Daarnaast dient er een aanbod te zijn voor personen die 
voor medicinale doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld van cannabis waarvan de constante kwaliteit 
en samenstelling gegarandeerd is, in apotheken. En tenslotte zou cannabis kunnen worden 
verkocht vanuit commerciële etablissementen waarbij het doelpubliek zou bestaan uit toeristen en
anderen die zich niet bij een vereniging kunnen aansluiten.  



De verenigingen van cannabisconsumenten zouden op dezelfde manier gereguleerd kunnen 
worden als collectieven van mensen die hun eigen groenten telen. Als voorwaarde kan worden 
gesteld dat 1 persoon maar van een enkele vereniging lid kan zijn (dwz slechts een plantje door 
een vzw kan laten verzorgen). Ook dienen de plantages te worden opgevolgd door een expert die 
namens de overheid de naleving van een gedragscode opvolgt, rond kwaliteitscontrole. De 
vergoedingen van werknemers in een vzw zouden beperkt mogen worden tot een maximaal 
bedrag , zoals 30.000 euro netto per jaar (conform de barema’s). Alle begrotingen, vergoedingen 
en jaarrekeningen dienen steeds te worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering . 

Er kunnen verschillende vormen Cannabis Social Clubs zijn:

1.-Autonome teler: kan een groep van max. 49 consumenten voorzien. De teler heeft een 
vergunning, betaalt belasting over dienstverlening (6%) en dient zich te onderwerpen aan sanitaire
controles zoals in het geval van voedselproducenten. Bij indoorkweek aan veiligheidsvoorschriften.

2. Verenigingen van Consumenten: max. aantal leden: onbeperkt, moet elk jaar door de leden 
worden bepaald. CSC heeft een vergunning voor de teelt en transport van aantal grammen per lid 
per dag. Stelt personeel legaal te werk, worden niet belast op het produkt cannabis maar wel op 
de dienstverlening (6%), evenmin zouden zij  in aanmerking komen voor vennootschapsbelasting, 
maar enkel voor de normale belastingen voor vzw’s. Plantages dienen zich te onderwerpen aan 
sanitaire controles, bij indoorkweek aan veiligheidsvoorschriften, max. aantal planten in overleg 
met overheid.

CSC heeft ook gedragscode inzake verdeling alsmede signalering en preventie problematisch 
gebruik.

De verenigingen van consumenten zouden hun eigen voorzieningen moeten bekostigen rond 
begeleiding en controle van de teelt, dwz de kosten van een overheidsambtenaar die op gezette 
tijden langskomt om de zaak te controleren.

Cannabisverenigingen zouden zich moeten aansluiten bij een nationaal platform – en eventueel 
ook bij een provinciaal, die voor een deel in kan staan voor deze opvolging. 

3. Recht op toegang tot cannabis voor medicinale doeleinden

De overheid zou toegang tot cannabis moeten garanderen:

- voor patienten. Hier moet de mogelijkheid worden gecreerd voor privé bedrijven om hoge 
kwaliteit cannabis te verbouwen en te leveren via laboratoria  waar het produkt kan worden 
geanaliseerd en gecontroleerd tot apotheken of dispensaries waar het tegen sociale voorwaarden 
aan de patiënten wordt overhandigd.

-voor cannabisconsumenten die zich in de gevangenis bevinden. 

In het geval van medicinale cannabis zou moeten worden getracht naar belastingvrije produktie en 
distributie. De producenten zouden slechts een salaris aan deze activiteit overhouden, geen 
winstmarges. 



4. Recht op toegang tot cannabis voor personen die niet in België verblijven

 Tot slot kunnen, evt. na verloop van enige tijd waarin de verenigingen en de verdeling via 
apotheken een feit is, commerciële cannabisetablissementen opgezet worden voor de verkoop aan
personen die geen lid kunnen of willen worden van een vereniging, zoals toeristen of mensen die 
zich niet willen laten registreren. 

Dit zouden particuliere ondernemingen kunnen zijn, analoog aan de coffeeshops in Nederland. 

De coffeeshops zouden hun produkten aankopen bij dezelfde privé bedrijven die voor de 
medicinale gebruikers zouden telen, maar wel op een andere manier belast worden: produkt 
cannabis met 21%, werking gelijk een bvba. 

Coffeeshops zouden zich aan de  buitengevel mogen presenteren en adverteren op Internet.

BASISPRINCIPES

Financieel gewin dat voortvloeit uit de cannabisverenigingen, apotheken of coffeeshops dient 
gebruikt te worden in de preventie van gezondheidsschade en in de risicobeperking, en daarna aan
sociale doelen, onderwijs, kwetsbare jongeren. Tegelijkertijd kan uit de belasting op de transacties 
die in een legale cannabiseconomie plaatsvinden de middelen worden gehaald om de structuren 
voor produktie en distributie op adekwate wijze te controleren. 

Elk reguleringsmodel dient transparant te zijn voor betrokkenen en voor overheid. De focus moet 
liggen op goede kwaliteit cannabis en dienstverlening aan consument voor een acceptabele prijs.  

Alle personen/actoren die actief zijn in de teelt en distributie voor anderen dienen geïdentificeerd 
te zijn. Bij keuze altijd lokale actoren laten prevaleren.   

Bij overtredingen zouden strenge straffen kunnen worden opgelegd. 

BELANGRIJKE EERSTE STAPPEN

Onmiddellijke prioriteit: medicinale gebruikers – overheid dient zo snel mogelijk cannabis 
gecontroleerd en tegen lage prijs bij medicinale gebruikers te brengen.

Parlementaire hoorzitting over de voor- en nadelen van legalisering en verbodsbeleid, met inbegrip
van sociale kosten, gezondheidskosten, juridische kosten. Deelname van verenigingen van 
cannabisconsumenten, maatschappelijke organisaties, hulpverlening, justitie en politie, 
weteschappers.

De overheid zou expertise moeten gereedmaken voor het controleren van cannabis cannabisteelt 
en distributie, bij het ministerie van landbouw, economische zaken, gezondheidszorg, justitie, 
financiën. Dit vereist geen bijzondere, maar wel specifieke kennis. De Belgische Cannabis Social 
Clubs zouden daarbij als concreet referentiepunt kunnen dienen. Wij verwelkomen een regelmatig 
bezoek van ambtenaren van deze ministeries om over onze schouder mee te kijken naar de 
invulling van ‘home grown’ reguleringsmechanismen en hieruit de nodige conclusies te trekken 
voor een reguleringsmodel dat zich landelijk zou uitrollen. 



Cannabis Social Clubs die zich als zodanig profileren dienen te voldoen aan enkele criteria: een 
gedragscode in de omgang met leden, inzake veiligheids- en sanitaire voorschriften van plantages, 
inzake belastingafdracht etc.. 

CSC’s die dat willen zouden een ruimte kunnen instellen voor cannabisconsumptie, inclusief tabak 
(alleen toegankelijk voor leden, en met de nodige voorzieningen om zowel gezondheidsschade als 
overlast te verminderen en te voorkomen). 

CSC’s dienen de vzw wetgeving te volgen, waarin de belangrijke besluiten over worden gelaten aan
de ledenvergadering waar op toegankelijke wijze de verschillende beleidsopties kunnen worden 
gepresenteerd zodat de leden de keuze hebben. 

Transparantie is  noodzakelijk om zowel de leden als de overheden te tonen hoe, waarom, door 
wie, waarvoor en met welke kostprijs besluiten worden genomen door het bestuur. Ook dient elke 
CSC de volgende documenten bij te houden:

 1.-Ledenbestand: geactualiseerd op de dag.

2.-Verslagen van alle vergaderingen waar besluiten worden voorbereid en genomen. 

3.-Administratie: begrotingen, boekhouding van het afgelopen jaar die door de algemene 
vergadering is goedgekeurd, mogelijkheid tot inzage in de gedetailleerde boekhouding incl. 
facturen en reçu’s. 

4.-Consumptiebestand: Op basis van geanonimiseerde identificatie, overzicht van geproduceerde 
en door leden ontvangen hoeveelheden.

5.- Overzicht van produktiecapaciteit gevalideerd door expert, dat correspondeert met verwachte 
aantal leden. 

6.-Protocollen voor telers die zich zodanig kunnen identificeren .
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