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Brice de Ruyver

Maar wat als U het voor het zeggen had, wat zou U dan doen?

“Dan zou ik alleen thuisteelt toelaten, en Social Clubs”
(Professor Brice de Ruyver, coördinator Algemene Cel Drugs in De Standaard, 31 oktober 2014)
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Voorwoord
De illegale status van cannabis in België betekent dat cannabisconsumenten en producenten genoodzaakt
zijn zich op de zwarte markt te begeven, met alle gevolgen van dien voor de gezondheid, rechtszekerheid en
veiligheid van betrokkenen, hun omgeving en de samenleving als geheel.
Sinds 2006 tonen de vzw’s Trekt Uw Plant en Mambo Social Club aan dat het binnen het kader van de bestaande Belgische wetgeving zeer goed mogelijk is om een gesloten circuit te organiseren voor de productie,
distributie en consumptie van cannabis, zonder dat er sprake is van criminaliteit en overlast en waarbij schade
aan de volksgezondheid zoveel mogelijk wordt beperkt.
Trekt Uw Plant en Mambo Social Club tellen momenteel een kleine 450 leden, die met enige regelmaat de
oogst van hun plant ontvangen. Beide organisaties werken volgens de Europese Gedragscode van de Cannabis Social Clubs. Dat wil zeggen, op een transparante en - voor zowel overheid als leden - controleerbare wijze.
Sinds 2010, na de tweede vrijspraak van Trekt Uw Plant voor het Hof van Beroep in Antwerpen, is er door deze
vzw’s een kleine 100 kilo cannabis verdeeld onder hun leden. Daarbij is nooit sprake geweest van enig
incident waarbij de veiligheid en/of openbare orde in gevaar had kunnen komen, noch in de productie noch
in de distributie.
Beide vzw’s baseren zich op de ministeriële richtlijn van januari 2005, die het bezit van max. 3 gram cannabis
of 1 cannabisplant door volwassenen buiten vervolging stelt. Volgens deze richtlijn kan de vaststelling door de
overheid van dit bezit, zolang er geen sprake is van overlast of andere verzwarende omstandigheden, enkel
leiden tot een vereenvoudigd proces verbaal, zonder enige vorm van sanctie of inbeslagname.
Elf jaar na de invoering van deze richtlijn heerst er nog altijd grote verwarring over de precieze toepassing
ervan, zowel bij de burger als bij de overheid. Het debat dringt zich op over een definitieve wettelijke regulering
van cannabisteelt en distributie. Dat debat moet gevoerd worden in overleg met hen die de cannabismarkt
ten gronde kennen, onder wie de cannabisconsumenten zelf.
De ervaringen van de twee Belgische ‘Cannabis Social Clubs’ kunnen van grote waarde zijn om de basisprincipes te begrijpen waaraan een wettelijke regulering zou moeten voldoen. In dit document doen wij u enkele
aanbevelingen voor deze basisprincipes. Daarnaast vindt u in de bijlage een korte beschrijving van de werking
van de Belgische ‘Cannabis Social Clubs’ en de gedragscode waaraan zij dienen te voldoen.
In de hoop dat dit zaadje in goede aarde valt, tekenen wij,

Joep Oomen
Voorzitter Trekt uw Plant vzw
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Michel Degens
Voorzitter Mambo Social Club
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Paul de Grauwe

“Ik ben ook een grote tegenstander van drugs.
Drugs zijn buitengewoon schadelijk. Maar we moeten toegeven dat
het huidige beleid niet werkt en dat het drugs nog gevaarlijker maakt,
ze zitten vol vergif. Wanneer een product legaal is, kan de overheid meer
invloed uitoefenen en controle uitvoeren op de kwaliteit.”
(Professor Economie Paul de Grauwe, Katholieke Universiteit Leuven, in ‘De Zevende Dag, VRT, 17 maart 2014)
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Basisprincipes van een wettelijke regulering van cannabis
Doel: een volwaardig alternatief voor de zwarte markt
Als we naar de landen om ons heen kijken valt op dat in Nederland, waar sinds 1976 gebruikershoeveelheden
cannabis vrij verkocht kunnen worden aan volwassenen in zgn. coffeeshops, het cannabisgebruik lager uitvalt
dan in vele Europese landen waar cannabis volledig verboden is. Dit verbod blijkt dus niet noodzakelijk te zijn
om het cannabisgebruik te ontmoedigen of te verminderen. Uit de Nederlandse ervaringen kan echter ook
een belangrijke les worden getrokken: door het feit dat de productie en distributie van cannabis aan
coffeeshops nog altijd illegaal is, staan deze grotendeels onder controle van criminele organisaties. Deze
organisaties plegen zich nauwelijks te bekommeren om de gezondheid van het product of de veiligheid van
de betrokkenen, met alle gevolgen van dien.
Een wettelijke regulering voor cannabis dient zich niet alleen de consument bezig te houden maar moet het
alomvattend kader beschrijven voor alle fases van het proces van zaadje tot eindproduct (teelt, verwerking,
opslag, transport, distributie en consumptie). Iedereen die zich met een of meer van deze activiteiten bezighoudt moet er in kunnen lezen wát geoorloofd is en wat niet. Doel van deze regulering moet zijn het verminderen van de omvang en toegankelijkheid van de zwarte markt. Elk reguleringsmodel kan hierop worden
afgerekend: hoe groter de zwarte markt, hoe minder effectief het beleid.
Momenteel is sprake van twee soorten personen op de zwarte markt voor cannabis. Zij die zich daarin moeten
begeven, omdat zij op zoek zijn naar cannabis, en zij die zich daarin willen begeven, omdat zij op zoek zijn
naar snelle winsten.
Een eerste stap naar het verminderen van de zwarte markt is het scheppen van een volwaardig alternatief. Een
alternatief waarin schade aan de gezondheid, overlast voor de omgeving en betrokkenheid bij criminaliteit
zoveel mogelijk worden voorkomen, waarin de rechten en plichten van individuele betrokkenen helder staan
omschreven en waarin personen die vooral op winstbejag uit zijn, worden ontmoedigd.
We onderscheiden in ons voorstel 4 afzonderlijke situaties: teelt voor eigen gebruik, teelt voor het persoonlijk
gebruik van anderen, teelt voor medicinale doeleinden en overige gevallen.
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Jan Tytgat

“Door te regulariseren kan je juist controleren. Als u of ik vandaag een joint op de Oude
Markt kopen, weten wij niet hoe straf dat spul is. In de stalen die wij analyseren zien
we dan ook een grote variatie. Er zitten ook restjes pesticide en andere rommel in waar
kwekers niet bezorgd om zijn. Stoffen die je zeker niet in je lichaam wilt. Van een blikje
bier weet je perfect hoeveel alcohol erin zit. Je weet ook dat het kwalitatieve alcohol is
waar je niet blind van wordt. Waarom kan dat niet voor cannabis?”
Professor Jan Tytgat, Toxicologie en Farmacologie, Katholieke Universiteit Leuven, veto.be, 20 april 2014)
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1. Teelt en bezit van cannabis voor eigen gebruik
De teelt voor eigen gebruik is het beste middel om de gevaren die verbonden zijn aan de zwarte markt te
verminderen.
Zolang er geen sprake is van verkoop aan derden, dient elke volwassen persoon het recht te hebben om voor
haar/zijn eigen gebruik cannabis te telen. De overheid dient vast te leggen hoeveel planten en grammen
iemand mag bezitten en transporteren zonder verdacht te kunnen worden van handel.
Het maximaal aantal toegestane planten voor eigen gebruik per volwassen persoon die zich in het huishouden bevindt kan bepaald worden op 5 planten (buiten) of 2 vierkante meter (binnen, onder een lamp). Deze
persoon mag ook in het bezit zijn van de opbrengst van deze planten.
Medicinale gebruikers kunnen een aanvraag doen om deze limieten te overschrijden, als zij een medisch
certificaat kunnen overleggen.
In het geval van binnenkweek dienen de hiervoor gebruikte elektrische toestellen een keurmerk te dragen en
op correcte wijze zijn aangesloten.
Wat betreft transport en bezit in de openbare ruimte kan de maximaal toegestane hoeveelheid 25 gram
bedragen. Bij grotere hoeveelheden dient een ontheffing of vrijstelling vereist te zijn, die voorzien is van de
identiteitsgegevens van de eigenaar en de vervoerder.
Met deze oplossing zou 100% van de consumenten die voor eigen gebruik telen gedekt zijn.

2. Teelt en bezit van cannabis voor het persoonlijk gebruik van anderen
Cannabisconsumenten die om allerlei verschillende redenen niet in de gelegenheid zijn om voor eigen
gebruik te verbouwen moeten ervoor kunnen kiezen de verantwoordelijkheid voor de verzorging van hun plant
over te laten aan een vereniging.
Verenigingen van cannabisconsumenten dienen te werken volgens een gedragscode waarvan de naleving
door leden en overheid op eenvoudige wijze kan worden opgevolgd. Deze code moet elke fase van het proces
van zaadje tot eindproduct omschrijven: de inrichting van de ruimtes waar gekweekt wordt, het protocol inzake
(biologische) teelt, verwerking, transport en opslag, verdeling, administratie van productie-, consumptie- en
persoonsgegevens, preventie, signalering en omgang met problematisch gebruik, informatie en sensibilisering van de leden inzake verantwoord gebruik.
Daarnaast moet de overheid voorwaarden stellen aan de werkwijze van deze vzw’s inzake de transparantie
van de boekhouding, de controle door de Algemene Ledenvergadering, de tewerkstelling etc.
Voor de oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk zijn minimaal 3 leden vereist. In het geval van
cannabisverenigingen dient ten minste de voorwaarde te worden gesteld dat leden meerderjarig en in België
woonachtig moeten zijn. Dit om het aanzuigend effect naar cannabisconsumenten uit de ons omringende
landen te voorkomen.
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Barack Obama

Jan Tytgat

“It’s important for cannabis legalization to go forward because it’s important
for society not to have a situation in which a large portion of people have
one time or another broken the law and only a select few get punished.
We should follow the science as opposed to ideology on this issue”
Barack Obama, 44e President van de Verenigde Staten
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De verenigingen dienen een vergunning te verkrijgen voor de teelt en een vrijstelling voor transport en opslag
van de geoogste cannabis van de leden. De tewerkstelling dient legaal te zijn, de personen die werkzaam zijn
voor de vzw moeten ten allen tijde voorzien zijn van de nodige identificatie. Planten (in de grond en geoogst)
moeten steeds voorzien zijn van eigendomsbewijzen.
Cannabisverenigingen dienen zich te onderwerpen aan controles door de overheid, waaronder een standaard
veiligheidscontrole door de gemeente in het geval van binnenkweek.
De verenigingen verkopen geen cannabis, zij leveren slechts een dienst aan de leden door het verzorgen van
hun cannabisplant. Er zou daarom geen belasting moeten worden geheven op het product, doch op de dienstverlening (6%) – vergelijkbaar met een collectief van mensen die gemeenschappelijk groenten verbouwen.
Transparantie is noodzakelijk om zowel de leden als de overheden te tonen hoe, waarom, door wie, waarvoor
en met welke motieven besluiten worden genomen door het bestuur of de staf. Daartoe dient elke vereniging
de volgende documenten bij te houden en indien gewenst te overhandigen aan controlerende ambtenaren:
• Geactualiseerd ledenbestand:
Lidmaatschap van een vereniging dient gepaard te gaan met de registratie van de persoonsgegevens. De
vereniging staat in voor de bescherming van deze gegevens volgens wettelijke normen. De overheid kan deze
gegevens inzien en controleren.
• Verslagen van alle ledenvergaderingen.
• Administratie
De vereniging is verantwoordelijk voor een nauwgezette administratie, die de mogelijkheid geeft tot inzage in
de gedetailleerde boekhouding.
• Consumptiebestand
Geanonimiseerd register van geproduceerde en verdeelde hoeveelheden.
• Identificatiedocumenten en vrijstellingen voor telers en andere actieve medewerkers

3. Teelt van cannabis voor medicinale doeleinden
Sommige personen die voor medicinale doeleinden cannabis gebruiken hebben behoefte aan een product
met een constant gegarandeerde kwaliteit en samenstelling. Het gaat hier om gestandaardiseerde cannabis,
waarvan de actieve bestanddelen in een van te voren bepaalde hoeveelheid en samenstelling aanwezig zijn.
Deze cannabis dient te worden verbouwd in speciaal voor dit doel ingerichte ruimtes die aan bijzondere eisen
moeten voldoen. Particuliere telers (bij voorkeur lokaal gerekruteerd) dienen de constante medicinale waarde
van deze cannabis te garanderen en dienen onder scherp toezicht te staan van het Federaal Agentschap voor
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Een gespecialiseerd overheidsbureau voor medicinale cannabis dient in te staan voor de aankoop en verdeling. Door het regelmatig uitvoeren van de nodige analyses en
controles kan de kwaliteit en de transparante werking van het systeem worden gewaarborgd en misbruik voor
niet-medicinale doeleinden voorkomen.
De verdeling kan plaatsvinden via apotheken, al dan niet gespecialiseerd in cannabis. Bij voorkeur zou op de
cannabis die via dit systeem zou worden verdeeld een btw tarief moeten worden geheven van maximaal 6%.
De lijst met indicaties waarvoor cannabis als remedie kan dienen dient niet te worden beperkt door de overheid. Het besluit om cannabis voor te schrijven voor lichamelijke of psychische aandoeningen dient te worden
genomen door een arts in samenspraak met de patiënt.
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Tom de Corte

“Als de CSC-beweging in België uitdeint, en als de clubs een gereguleerd alternatief worden,
kan een significant effect op de zwarte markt worden verwacht. De clubs kunnen bovendien
bijdragen tot een reductie van de problemen met betrekking tot de illegale markt, zoals bijv.
de stijging van het THC-gehalte, de versnijding en vervuiling van cannabis, de prijzen, het
systemisch geweld, de straathandel en andere vormen van illegale handel”
(Professor Tom de Corte, Vakgroep Strafrecht en Criminologie, Universiteit Gent, in Panoptikon, 6, November 2014)
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4.Overige gevallen
In de toekomst, wanneer de teelt door privé-personen en verdeling via verenigingen en cannabisapotheken
een feit is, kunnen etablissementen worden opgezet waar gebruikershoeveelheden cannabis kunnen worden
verkocht aan meerderjarige personen die van geen enkele van de bovenstaande mogelijkheden gebruik
kunnen of willen maken.
Deze etablissementen kunnen worden voorzien door erkende telers, die aan minstens dezelfde controles
moeten zijn onderworpen als de verenigingen of cannabisapotheken. Het eindproduct zou in dit geval met
21% btw belast worden.
In deze laatste fase dient het beleid te worden afgestemd met de overige Europese landen, met het oog op
het tegengaan van een eventueel aanzuigeffect en het voorkomen van export naar het buitenland.
De overheid dient financieel gewin dat voortvloeit uit de teelt en/of verkoop van cannabis deels te gebruiken
voor de preventie van gezondheidsschade en problematisch gebruik van middelen, zoals onderwijs en begeleiding van kwetsbare jongeren.
Alle personen die werkzaam zijn binnen een vereniging, cannabisapotheek of -etablissement moeten zich
verplichten een gedragscode na te leven. Bij overtredingen kunnen sancties worden opgelegd.
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Bart de Wever

“Natuurlijk, als er democratisch wordt gestemd voor de
legalisering van cannabis dan kan ik dat niet tegenhouden.”
(Bart de Wever, Drugscongres Gent, 17 november 2015)
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Tot slot
Ons voorstel is gebaseerd op het verlenen van rechten, niet van privileges. Productie en distributie moeten
uiteraard gepaard gaan met vergunningen, maar dit moet niet leiden tot onnodige beperkingen. In het geval
van productie en distributie van cannabis bedoeld voor medicinale gebruikers dienen strenge eisen gesteld
te worden aan deze vergunningen, maar dit moet niet leiden tot een situatie waarin enkel grote investeerders
in staat zijn om deze vergunningen te verwerven. Kleinschalige gedecentraliseerde lokale productie geniet de
voorkeur boven centrale en industriële productie.
Als Belgische cannabisverenigingen hebben ook wij nog een lange weg te gaan in de opbouw van kennis en
inzicht in de praktische aspecten van cannabisteelt en distributie. Wij beseffen dat ons voorstel nog op vele
vragen antwoord moet geven. Het vinden van de juiste aanpak gebeurt niet van de ene dag op de andere, dat
zal geleidelijk moeten gaan. Wij staan in elk geval open voor de dialoog en stellen - als eerst te nemen stap
op weg naar een degelijk cannabisbeleid - de volgende initatieven voor:
1.Organisatie van een parlementaire hoorzitting over de voor- en nadelen van het huidige cannabisbeleid,
met inbegrip van sociale kosten, gezondheidskosten, juridische kosten, en de perspectieven van regulering.
Voor deze hoorzitting zouden vertegenwoordigers van cannabisconsumenten, maatschappelijke organisaties,
hulpverlening, justitie en politie en wetenschappers moeten worden uitgenodigd.
2. Opbouw van expertise inzake de teelt en verdeling van cannabis bij de ministeries van landbouw, economische zaken, gezondheidszorg, justitie en financiën. Dit vereist geen bijzondere, maar wel specifieke kennis.
Wij nodigen deze ministeries uit om over onze schouder mee te kijken naar de invulling van onze mechanismen voor zelfregulering en hieruit de nodige conclusies te trekken voor een model dat landelijk wordt geïmplementeerd.
5 februari 2016
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Annex 1
De werking van een Belgische cannabisvereniging in een notendop
De leden van Trekt Uw Plant en Mambo Social Club hebben drie zaken gemeen: ze wonen in België, zijn 18
jaar (TUP) dan wel 21 jaar (Mambo Social Club) of ouder en ze consumeren cannabis.
De leden geven opdracht aan de vzw om een plant voor hun persoonlijk gebruik te telen. Als iemand lid wordt
ontvangt hij/zij eerst een uitnodiging voor een intakegesprek, waarbij o.a. wordt gepeild naar zijn/haar kennis
van manieren om mogelijke gezondheidsschade als gevolg van het gebruik van cannabis te voorkomen of te
beperken. Zo nodig wordt deze kennis aangevuld en mocht het gesprek hier aanleiding toe geven, wordt het
lid gevraagd contact op te nemen met een arts.
Trekt Uw Plant beschikt sinds een jaar over een afdeling voor leden die voor medicinale doeleinden cannabis
gebruiken. De verantwoordelijke van deze afdeling houdt maandelijks spreekuur. Alle andere leden van TUP
worden jaarlijks uitgenodigd voor een opvolgingsgesprek.
Sommige leden houden zich bezig met de teelt van de planten. De vereniging zorgt voor opvolging van deze
plantenverzorgers. Ze staat in voor de (brand-)veilige en hygiënische inrichting van de ruimtes waar geteeld
wordt, correcte aansluiting van kweekinstrumenten, naleving van de normen van de biologische landbouw en
gebruik van betrouwbare genetica met een juiste verhouding tussen de werkzame bestanddelen. Zo zijn de
leden verzekerd van een biologisch eindproduct zonder verzwaring en/of chemische verontreiniging. De plantenverzorgers 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
controleerbaar gemaakt. Voor leden en desgewenst ook voor de overheid.
De overdracht van de oogst aan de leden gebeurt 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.
De Belgische cannabis social clubs zijn een belangrijk doorgeefluik van informatie en vorming van de consumenten, met het oog op schadevermindering, manieren om cannabis zo gezond mogelijk zelf te verbouwen
en te gebruiken en om problematisch gebruik te voorkomen.

Door Trekt Uw Plant & Mambo Social Club

13

BLAUWDRUK VOOR EEN WETTELIJKE REGULERING VAN CANNABIS IN BELGIË

Annex 2
Gedragscode Europese Cannabis Social Clubs - December 2011
Door de afwezigheid van een wettelijk kader ten aanzien van de teelt van cannabis voor persoonlijk gebruik
hebben wij, cannabisconsumenten uit heel Europa, een eigen model voor regulering en controle opgesteld.
Dit model, Cannabis Social Club genaamd, is bedoeld om cannabisconsumenten te vrijwaren van betrokkenheid bij illegale activiteiten en verzekert dat aan bepaalde eisen in verband met openbare gezondheid en
veiligheid is voldaan. Cannabis Social Clubs (CSC) zijn geregistreerde verenigingen zonder winstoogmerk die
bestaan uit volwassen cannabisconsumenten. Zij kunnen wettelijk opereren in elk land waar de verbouw van
cannabis voor persoonlijk gebruik is gedecriminaliseerd of waar daartoe richtlijnen zijn uitgeschreven. In
landen waar dit nog niet het geval is, kunnen CSC’s worden uitgevoerd als een experiment om het moment
voor te bereiden waarop de wetgeving inzake teelt van cannabis voor persoonlijk gebruik zal worden gewijzigd. Volgens artikel 12 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie “heeft eenieder het
recht op vrijheid van vreedzame vergadering en vereniging op alle niveaus”.
Cannabis Social Clubs organiseren de gemeenschappelijke teelt van een hoeveelheid cannabis die uitsluitend is bedoeld voor de persoonlijke consumptie van de leden. De produktiecapaciteit van een CSC is gebaseerd op de verwachtte hoeveelheid voor jaarlijkse consumptie van de leden, vermeerderd met een redelijke
buffer om het risico van mislukte oogsten en diefstal te pareren en om voor een ’noodvoorraad’ te zorgen voor
mensen die cannabis consumeren vanwege medicinale redenen. De interne regels van een CSC bevatten
een protocol over de manier waarop met dit eventuele overschot wordt omgegaan.
Voordat hij/zij lid wordt van een Cannabis Social Club moet de kandidaat verklaren dat hij/zij cannabis gebruikt, ofwel een medisch rapport overleggen waaruit blijkt dat bij betrokkene een ziekte is geconstateerd waarvoor het gebruik van cannabis een aangewezen remedie is, in overeenstemming met de regelmatig gepubliceerde lijsten van de International Association for Cannabis as Medicine (IACM).
Cannabis Social Clubs beschikken over een protocol voor inschrijving van nieuwe leden. Daarin wordt nieuwe
leden uitleg gegeven over hun rechten en plichten, een indicatie gemaakt van hun geschatte hoeveelheid van
gebruik en vindt een privé gesprek plaats over de geschiedenis van hun gebruik. Dit maakt het de club mogelijk om evt. problematisch gebruik (psychopathologie) te herkennen en hierop te reageren. Cannabis Social
Clubs voeren een actief beleid rond preventie van risico’s en schade en promotie van veiliger methoden van
cannabisgebruik onder hun leden.
Cannabis Social Clubs houden een uitgebreid geschreven register bij van de consumptie van de gemeenschappelijke oogst door hun leden. In dit register zijn minstens een lidnummer, de ontvangen hoeveelheden
en de datum van ontvangst opgenomen. In dit register worden persoonlijke gegevens ten alle tijde beveiligd.
Er zal een maximum limiet zijn aan de hoeveelheden die leden kunnen ontvangen, met het oog op het uitsluiten van de mogelijkheid dat daarmee het gebruik van derden wordt onderhouden.
Cannabis Social Clubs houden een uitgebreid geschreven register bij van de produktie, waarin de data en
cyclus van de teelt, de gebruikte teeltmethodes en de geoogste voor consumptie geschikte hoeveelheden zijn
opgenomen. Vertegenwoordigers van de vereniging voeren regelmatige inspecties uit om de plaats, veiligheidsmaatregelen en geschatte produktiehoeveelheid te verifiëren.
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De methoden wat betreft teelt, oogsten en curen zijn conform de standaard van de biologische landbouw, met
inbegrip van het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpmiddelen.
Zodra de oogst is gecontroleerd en de uiteindelijke hoeveelheid vastgesteld zal de vereniging een geschreven
toestemming geven aan een van haar vertegenwoordigers om het produkt te transporteren naar de plek waar
de gecontroleerde distributie plaatsvindt.
Cannabis Social Clubs worden gekenmerkt door transparantie, democratie en het ontbreken van winstbejag.
Zij functioneren als een vereniging, met complete openheid inzake financiële zaken voor hun leden, zodat
deze kunnen zien hoe de kosten worden berekend en hoe het geld besteed wordt. CSC’s organiseren minstens
één algemene vergadering per jaar, waar het jaarverslag wordt besproken en goedgekeurd. Dit verslag bevat
een complete balans van inkomsten en uitgaven in het afgelopen kalenderjaar, volgens de regels die voor dit
doel zijn opgesteld.
Cannabis Social Clubs kunnen besluiten om staf te werk te stellen, die een redelijke beloning kan ontvangen.
Zo dragen zij bij tot het scheppen van werkgelegenheid, economische re-activering en besparingen op de
begroting voor politie & justitie.
Anders dan distributeurs van cannabis die op de illegale markt opereren zijn Cannabis Social Clubs bereid om
in dialoog te gaan met de overheid om inzicht te verschaffen in hun werkmethoden, in het kader van de
uitwerking van een wettelijke regeling voor cannabis. Locale overheden zouden het belang moeten inzien van
zo’n regeling, die hen in staat zal stellen de CSC’s te controleren om hun transparante en veilige manier van
werken te garanderen. Op die manier scheppen zij een alternatief voor de zwarte markt, voorkomen zij de
toegankelijkheid van cannabis voor minderjarigen en dragen zij bij aan besparingen op overheidsuitgaven en
het genereren van belastinginkomsten. CSC’s hebben een belang bij deze regeling omdat het de wettelijke
status van hun organisatie en haar activiteiten zal verzekeren.
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