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Geachte ministers,
Wij hebben kennis genomen van de AMvB voor het wetsvoorstel experiment gesloten coffeeshopketen.
SVCK is voorstander van een experiment om te komen tot regulering van de coffeeshopketen en heeft in
dat kader al eerder informatie aan u toegezonden over SVCK en de erkende praktijkopleiding “goed
verkoperschap” voor coffeeshoppersoneel. Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten is in 2014 opgericht
als opleidingsinstelling voor de coffeeshopbranche. De inhoud van de lesstof is samengesteld in
samenwerking met gemeenten, coffeeshops, consumentenorganisaties en de hulpverlening.
Onze training “goed verkoperschap” is een volwaardig cursuspakket wat kan worden ingezet door
gemeenten of door coffeeshops om zich voor te bereiden op de toekomst en over te gaan tot certificering.
Net als dit kabinet staat bij SVCK de preventie op het gebied van veiligheid en volksgezondheid richting de
cannabisconsument op de eerste plaats. Net als dit kabinet is SVCK van mening dat daarom zoveel mogelijk
moet worden ingezet op voorlichting, communicatie en goed verkoperschap. Via onderstaande punten
willen wij met deze consultatiebrief reageren op de betreffende AMvB. Vanuit onze expertise reageren wij
op Art. 6 die gaat over preventie in de coffeeshop en Art. 26 die gaat over de verpakking.
Artikel 6 (preventie)
1. Het verkopend personeel van een coffeeshop heeft een training gevolgd die is gericht
op het verkrijgen van de nodige kennis en vaardigheden om:
a. in de coffeeshop voorlichting te kunnen geven over het gebruik van hennep of hasjiesj
en de daaraan verbonden gezondheidsrisico’s, de wijze van gebruik, preventie van
verslaving, en
b. klanten bij een vermoeden van problematisch gebruik door te kunnen verwijzen naar
informatie of zorg.
1. SVCK sluit zich aan bij de mening dat verkopend personeel een informatieve en signalerende functie
moeten hebben. Vanuit consumentenoogpunt vinden wij dat dit moet gelden voor alle coffeeshops en niet
alleen de deelnemende coffeeshops. SVCK is echter ook van mening dat dergelijke trainingen niet
uitsluitend vanuit hulpverlening of verslavingszorg moeten zijn ontwikkeld maar samengesteld moeten
zijn in samenwerking met gemeenten en de verschillende (praktijkgerichte) organisaties.
Een coffeeshop is er op gericht om de verkoop én het gebruik van cannabis in goede banen te leiden, wat
naar onze mening veel meer inhoudt dan uitsluitend verslavingsproblematiek. De trainingen van SVCK
zijn er op gericht om niet alleen een preventieve werking te hebben op de volksgezondheid maar ook op
veiligheid en openbare orde in en rond de coffeeshop.

2. Een coffeeshop dient voor de klanten voorlichtingsmateriaal over gebruik en de
risico’s van gebruik of problematisch gebruik zichtbaar aanwezig te hebben.
2. Het is door enquêtes bekend dat veel informatie en folders vanuit bijvoorbeeld Trimbos niet populair
zijn bij de gemiddelde coffeeshopbezoeker. Dat heeft er toe geleid dat er al jaren initiatieven zijn vanuit
de coffeeshopsector zelf. Op lokaal of individueel niveau worden er door coffeeshops(bonden) folders en
ander (digitaal) informatiemateriaal ontwikkeld die beter aansluit bij de wensen van de consument. SVCK
wil graag het voortouw nemen om al die verschillende initiatieven naast elkaar te leggen en te komen tot
een gezamenlijk preventiepakket voor in alle coffeeshops, ook degene die niet zullen deelnemen aan het
experiment. SVCK kan verkoopmedewerkers tijdens de training activeren om consumenten naar dergelijk
informatiemateriaal te verwijzen of waar nodig direct te verstrekken.
Artikel 26 (verpakking)
1. De aangewezen teler draagt zorg voor het verpakken van de door hem geteelde
hennep of hasjiesj.
2. De hennep of hasjiesj wordt verpakt in eenheden van ten hoogste 5 gram. De
verpakking is verzegeld met een onvervangbare verzegeling en is niet aantrekkelijk voor
kinderen.
3. Op de verpakking wordt in ieder geval vermeld:
a. de productnaam en het universeel THC-symbool;
b. het gewicht in gram;
c. het gehalte THC-CBD;
d. de houdbaarheidsdatum, en
e. een unieke code waarmee het bij de coffeeshop afgeleverde en aan de klant
verkochte product kan worden herleid naar de aangewezen teler van wie het afkomstig
is;
f. een waarschuwing waaruit blijkt dat de verpakking hennep of hasjiesj bevat en dat
gebruik niet bedoeld is voor: personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben
bereikt, personen die nog een motorrijtuig moeten besturen en personen die nog zware
machines moeten bedienen. Daarnaast is een aanduiding vereist waaruit blijkt dat het
product buiten het bereik van kinderen moet worden gehouden.
4. De verpakking wordt voorzien van een bijsluiter met in ieder geval de volgende
aanduidingen:
a. de waarschuwing dat gebruik kan leiden tot bedwelmende effecten en tot
problematisch gebruik of verslaving;
b. de aanbevolen wijze van gebruik, zijnde verhitten of dampen, en het advies het
product niet te roken of niet in combinatie met tabak te roken;
c. het advies om hennep of hasjiesj niet te gebruiken bij een verhoogd risico op
psychiatrische problemen in de familie en in geval van een geplande zwangerschap of
zwangerschap en in geval van borstvoeding, alsmede het advies om niet te rijden onder
invloed van hennep en hasjiesj, en
d. een preventieboodschap.
5. Bij ministeriële regeling kunnen uitvoeringstechnische of administratieve regels
worden gesteld ter uitvoering van het derde lid, onder e.
SVCK is van mening dat productinformatie op de verpakking essentieel is voor veilig en verantwoord
gebruik van cannabis. SVCK is echter van mening dat de opgestelde eisen aan de verpakking te
uitgebreid zijn en op een aantal punten overmatig zijn om direct aan de (vaak kleine) verpakking te
koppelen. Ons inziens dient bovenstaande informatie niet telkens aan elke consument te worden
verstrekt. Wij willen dan ook verwijzen naar ons voorstel onder Art. 6.2 over het samenstellen van een
gezamenlijk informatiepakket waarin bovenstaande punten op een andere manier worden verwerkt.
SVCK kan verkoopmedewerkers tijdens de training “goed verkoperschap’ activeren om consumenten naar
dergelijk informatiemateriaal te verwijzen of waar nodig direct te verstrekken.

Tot slot
Wij waren verheugd om in de AMvB een vermelding te zien van SVCK als mogelijke organisatie voor
trainingen. Echter was de vergelijking met de andere organisaties wat ons betreft niet relevant omdat dit
onder andere de zogenaamde ‘train de trainer’ cursussen betrof en niet een directe training aan
coffeeshoppersoneel zoals SVCK dat doet. Wij verzorgen bijna maandelijks trainingen op landelijk niveau en
hebben inmiddels honderden medewerkers getraind in verschillende regio’s van het land. Het principe van
SVCK is om samen te werken met deskundige docenten en deze in te zetten bij de ontwikkeling en
uitvoering van ons trainingspakket. In dat kader werken wij op het gebied van gezondheid met
verschillende docenten die de (train de trainer) cursus ‘Goed Gastheerschap’ van het Trimbos hebben
gevolgd. SVCK staat zowel bij gemeenten als bij de coffeeshops bekend als een betrouwbare organisatie
voor de certificering van coffeeshopmedewerkers en coffeeshops. De training ‘Goed Verkoperschap’
voldoet aan de meest recente eisen die aan een modern cannabisbeleid worden gesteld. Veel gemeenten
stellen deskundigheidsbevordering van coffeeshoppersoneel verplicht, bijvoorbeeld bij het verlenen
van gedoogverklaringen of -vergunningen. Door ons certificatenbeheer zijn wij in staat om periodiek bij te
houden welke coffeeshops in welke gemeenten met SVCK-gecertificeerd personeel werken.
De diensten van SVCK worden in 2019 uitgebreid met een online E-learning pakket om SVCK-gecertificeerd
personeel (periodiek) een theoretische opfris/vervolgcursus aan te bieden die up-to-date en altijd te
raadplegen is. De praktijkopleiding ‘Goed Verkoperschap’ blijft echter de basis voor een erkende
certificering van medewerkers en coffeeshops.
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