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Inhoud van de brief 

 

Geachte heer Dekker, 

Bij brief van 30 september 2019 verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de ‘Raad’) 

advies uit te brengen inzake de Ontwerp Regeling experiment gesloten coffeeshopketen 

(de ‘Regeling’). 

HET WETSVOORSTEL 

De Regeling strekt tot uitwerking van de Wet en het Besluit experiment gesloten 

coffeeshopketen. De Wet maakt het mogelijk dat geëxperimenteerd wordt met de 

productie van hennep en hasjiesj door aangewezen telers, de levering daarvan aan 

coffeeshops die in deelnemende gemeenten zijn toegestaan en de verkoop van die 

hennep of hasjiesj door die coffeeshops. De Raad heeft over de Wet en het Besluit in 

2018 en 2019 geadviseerd.1 

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt.2 

                                           
1 https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/2018-09-advies-experiment-gesloten-

coffeeshopketen.pdf 
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/2019-01-wa-besluit-coffeeshops.pdf 
2 De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie een 
wettelijke adviestaak met betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de 
rechtspraak. De adviezen worden vastgesteld na overleg met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is een 
adviescollege in de zin van artikel 79 en 80 van de Grondwet. Bij het opstellen van zijn adviezen beoordeelt de 
Raad de voorgenomen wet- en regelgeving in het bijzonder op de gevolgen voor de organisatie en de werklast 
van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid en uitvoerbaarheid. Rechters zijn bij de behandeling 

van individuele zaken niet gebonden aan de inhoud van de wetgevingsadviezen van de Raad voor de 
rechtspraak. 

 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/2018-09-advies-experiment-gesloten-coffeeshopketen.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/2018-09-advies-experiment-gesloten-coffeeshopketen.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/2019-01-wa-besluit-coffeeshops.pdf


 

2. 

 

ADVIES 

De Raad ziet geen reden om inhoudelijk te adviseren over de Regeling. Wel merkt de 

Raad op dat in de nota van toelichting geen aandacht is besteed een de vraag of in het 

kader van de loting voor telers vergunningen van rechtswege zouden kunnen ontstaan. 

WERKLAST 

De Raad verwacht naar aanleiding van deze Regeling geen substantiële wijzigingen in het 

aantal zaken en/of de complexiteit daarvan. Dit is in lijn met de eerdere 

werklastberekeningen van de Wet en het Besluit (zie noot 1). 

TOT SLOT 

Indien na het uitbrengen van dit advies de Regeling op belangrijke onderdelen wordt 

gewijzigd of indien uit nadere uitvoeringsregelgeving belangrijke werklastgevolgen 

voortvloeien, dan wordt de Raad graag in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend te 

adviseren.  

Hoogachtend, 

 

drs. P. Arnoldus  

Lid Raad voor de rechtspraak 
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