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Onderwerp: Dringende oproep aandacht banken-problematiek cannabis-sector...
Geachte griffie,
Wij verzoeken u vriendelijk om deze mail aan de gemeenteraad en de burgemeester te sturen.
Met vriendelijke groet,
F. de Boer namens:

Geachte burgemeester, geachte gemeenteraadsleden,

Door lang bestaande samenwerkingsverband (bijlage) richtten de Bond van Cannabis Detaillisten (BCD), het Platform Cannabis Nederland
(PCN), de Actieve Bredase Coffeeshopondernemers (deelnemers Experiment gesloten coffeeshopketen) en de Haagse Coffeeshop Vereniging
(HCV) zich recentelijk aan de minister van financiën en wij onderstrepen nogmaals de ínhoud van de brief aan de minister van Financiën
(bijlage) en de urgentie hiervan.
Tijdens de Corona-pandemie werd de coffeeshop vorig jaar als essentiële voorziening aangemerkt als loket met afhaalfunctie (tijdelijk). Als
gevolg hiervan zijn het aantal girale transacties (pin en contactloos) toegenomen, wat ertoe heeft geleid dat coffeeshops vaker contante gelden
bestellen bij hun bank. De Rabobank heeft recentelijk aangegeven dat coffeeshopondernemers nog maar tot een contant bedrag van 8000
euro per maand, dan wel 266,67 per dag maximaal kunnen opnemen, vaak niet eens genoeg wisselgeld om reguliere kashandelingen te
kunnen verrichten. Er wordt gedreigd de rekening op te zeggen als de limiet overschreden wordt, echter bij een andere grootbank kunnen
coffeeshops niet terecht. Dit heeft voor de bedrijfsvoering van coffeeshops geleidt tot acute problemen om leveranties te kunnen betalen:
"Nederlandse systeembanken ondermijnen het Nederlandse coffeeshopbeleid door coffeeshopondernemers essentiële financiële diensten
te weigeren" (de Stentor 18-04-2021*).
Wij wenden ons tot u omdat het beleid van de banken huidig gedoogbeleid en het voorgenomen experiment gesloten coffeeshopketen ernstig
ondermijnt door de opname van contanten ernstig te beperken. Wij willen u informeren dat zich in zo'n 104 gemeenten met coffeeshops dit
probleem nu aandient met nodige risico's voor de openbare orde en spreken onze bezorgdheid uit.

* https://www.destentor.nl/regio/coffeeshops-in-de-problemen-geen-geld-om-wiet-in-te-kopen-omdat-banken-geen-cash-beschikbaarstellen~a317015c/

www.coffeeshopbond.nl en www.platformcannabis.nl

