VERENIGING LANDELIJK OVERLEG SMARTSHOPS

VLOS
MOGELIJK VERBOD VERKOOP PADDO’S : DE GEVOLGEN
Gelet op de wens van een meerderheid in Tweede Kamer is het zinvol om stil te staan bij de mogelijke
gevolgen van een verbod op de verkoop van paddo’s.
Een verbod op de verkoop van paddo’s.
Net zoals de andere drugsmarkten is ook die van hallucinogenen aan veranderingen onderhevig.
Allerlei maatschappelijke invloeden spelen een rol waardoor plotselinge of geleidelijke veranderingen
plaats vinden in zowel het aanbod als de vraag naar middelen. Maar ook maatregelen van de overheid
hebben daar invloed op. Het is daarom van belang om na te gaan wat de gevolgen van een verbod op
de verkoop van paddo’s zouden kunnen zijn. Een dergelijk verbod zal in eerste instantie tot ongeloof en
kwaadheid leiden in de smartshopbranche omdat weer een product uit de schappen van de smartshops
verdwijnt. (De laatste jaren heeft de branche op voorspraak van de Inspectie voor de Volksgezondheid
van het ministerie van VWS al veel zogenaamde smartproducten uit het assortiment moeten halen).
Ten aanzien van paddo’s zal de kwaadheid extra gevoed worden omdat het verbod gebaseerd is op
een enkel incident, terwijl de Nationale Drugs Monitor al jaren niet of nauwelijks problemen signaleert
met het gebruik van paddo’s.
Een verbod op de verkoop van paddo’s zal niet leiden tot een afname van de behoefte onder
(potentiële) consumenten aan hallucinogene middelen. Het verbod zal hoogstens tot gevolg hebben dat
het gebruik van paddo’s onder toeristen die Amsterdam aandoen grotendeels zal verdwijnen. Dat geldt
vooral voor diegenen die slechts een paar dagen Amsterdam bezoeken en zich geen tijd en moeite
getroosten om op een andere manier dan via smartshops paddo’s te kopen (het is onwaarschijnlijk dat
een verbod op de verkoop van paddo’s zal leiden tot straathandel in de Amsterdamse binnenstad).
Onder Nederlandse gebruikers zal een verbod leiden tot een geforceerde keuze voor alternatieven die,
zoals hiervoor is beschreven, ruimschoots voor handen zijn: LSD papertrips of microdots en andere
synthetische hallucinogenen in tabletvorm, zoals MDA, 2-CB, 2-CT-2, 2-CT-7 en mogelijk synthetische
psilocybine. Aan deze geforceerde overstap kleven een aantal nadelen:
• Er is geen of nauwelijks ervaring met het gebruik van deze alternatieve
hallucinogenen.
• Omdat de gebruiker het als een geforceerde keuze ervaart zal de bereidheid om
de noodzakelijke informatie over de risico’s van deze middelen in te winnen gering zijn.
• De gebruiker is voor deze middelen aangewezen op het illegale verkoopcircuit
met alle nadelen van dien, zoals het ontbreken van deugdelijke voorlichting en onzekerheid over wat er
gekocht wordt en in welke dosering (vooral als het om tabletten gaat).
• Door het verbod op paddo’s zal de productie van bovengenoemde middelen
toenemen met als risico dat die in tabletvorm onderdeel kunnen worden van het vervuilde aanbod van
xtc-tabletten.
Een deel van de gebruikers heeft een uitgesproken voorkeur voor “natuurlijke” hallucinogene middelen.
Het is onwaarschijnlijk dat zij door het verbod over zullen stappen op de hierboven genoemde
synthetische middelen. Deze categorie gebruikers zal op zoek gaan naar “natuurlijke” alternatieven,
waarbij zich de volgende ontwikkelingen kunnen voordoen:

• Gebruikers gaan de bossen in op zoek naar paddo’s met het risico van het
plukken van verkeerde, giftige paddestoelen (er zouden hierdoor in Frankrijk doden zijn gevallen).
• Gebruikers gaan thuis paddo’s kweken met kweeksetjes.
• Uitwijken naar andere plantaardige hallucinogenen zoals peyote, san pedro of
diverse plantendelen of zaden met hallucinogene werking.
• Uitwijken naar extracten van hallucinogene plantendelen of zaden.
• Het is onwaarschijnlijk dat door het verbod de productie van paddo’s helemaal
stopt. De kweek van paddo’s zal ondergronds gaan met het risico dat het eindproduct in gedroogde
vorm “verstopt” op de markt komt in chocoladerepen, honing of theezakjes met het risico dat het in
verkeerde handen terecht komt, bijvoorbeeld van kinderen.
• Net zoals bij de synthetische ontbreekt het bij de “natuurlijke”
hallucinogenen aan voorlichting over de werking, de risico’s en wat te doen als iemand hulp nodige
heeft. Het ontbreken van deze informatie zal ten koste gaan van de redzaamheid onder gebruikers
waardoor de kans op een stijging van het aantal incidenten met het gebruik van hallucinogenen eerder
toe als af zal nemen.
Volgens de VLOS dient de hoofdvraag beantwoord te worden door het maken van de volgende
afweging:
1) Het in stand houden, en verder progressief dynamisch verbeteren en verfijnen van de belangrijkste
peilers van het Nederlandse drugsbeleid, namelijk:
HARMREDUCTION (risicobeperking) door middel van REGULERING.
Waarbij het progressief dynamisch verbeteren, en verfijnen van de regulering, mogelijk blijft door
overleg tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de brancheorganisatie
Vereniging Landelijk Overleg Smartshops, zoals dit al ruim 10 jaar gebeurt.
2) Ten opzichte van een verbod, waarmee men logischerwijs de risico's vergroot, omdat de kweek, de
handel, en het gebruik ondergronds zullen verdwijnen, in het illegale circuit, wetende dat men met- en in
het illegale circuit niets meer kan reguleren.
Het Risicoinschattingsrapport betreffende paddo's (psilocine en psilocybine) van het CAM d.d. februari
2000, kent een aantal toetsingscriteria.
I.Gezondheid Individu > waardering 2000: geen risico
II.Volksgezondheid/samenleving > waardering 2000: gering risico
III.Openbare orde en veiligheid > waardering 2000: gering risico
IV.Criminele betrokkenheid > waardering 2000: geen risico
De totaalscore leidt tot de conclusies en aanbevelingen op pagina's 13 t/m 15.
In de aanbeveling 3.5 staat letterlijk te lezen dat de uitkomst van de risicoschatting geen noodzaak tot
een wettelijk verbod op paddo's geeft!
Hoofdstuk 2 Risicoschatting is opgebouwd uit de punten
2.1 1 t/m 4
2.2 5 t/m 11
2.3 12 t/m 14
2.4 15 t/m 16
Punt 2.2 11 Handelt over de mate van risico gemeten naar aard en omvang van de melding van
incidenten.

In 2000 kreeg dit punt een waardering gering, met het cijfer 2.5. Zelfs indien dit punt in 2007 de
waardering zeer groot, met het cijfer 5 zou krijgen, dan zou dit in de totaal score nog niet kunnen leiden
tot een cijfer dat een verbod zou rechtvaardigen.
Afgelopen week heeft het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) bekend gemaakt dat
er geen paddoproblematiek in de verslavingszorgwereld aan de orde is.
Aanbevelingen:
De volgende punten zullen volgens de VLOS bijdragen tot een verdere beperking van de risico’s:
1) Geen verkoop van paddo’s onder de 18 jaar, zoals de VLOS al in haar
Huishoudelijk Reglement heeft staan sinds haar oprichting in 1997.
2) Verdere professionalisering van de branche door middel van het opzetten van een
nieuwe cursus voor smartshophouders en personeel, in samenwerking met het
Trimbosinstituut.
3) Een uniforme paddo voorlichting flyer, in zoveel mogelijk talen.
4) Het concentreren van de verkoop van Paddo’s in professionele gespecialiseerde
verkooppunten, die zich aan alle regels houden, herkenbaar door een
Keurmerkvignet van de VLOS.
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