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HACCP (voedselveiligheid) training
Op woensdag 3 juni heeft er in Utrecht een HACCP training plaatsgevonden voor
producenten & importeurs van smartshop-producten. Er waren 12 deelnemers van
verschillende bedrijven, zowel leden als niet-leden, bij aanwezig. De training werd gegeven
door Rian Bast.
HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Dit is de werkwijze die de
nVWA verwacht te zien bij bedrijven die zelf etenswaren in Nederland op de markt brengen.
Alles wat kan worden ingeslikt valt hier in principe onder, hoewel er ook uitzonderingen zijn.
De VLOS wil nu verder inventariseren in hoe verre het mogelijk is om voor haar leden:
• een risicoanalyses op productniveau van gangbare producten beschikbaar te stellen
•
•
•

aan de producenten/importeurs
kortingen te bedingen op laboratoriumanalyses voor de producenten/importeurs
een standaard enquête te ontwikkelen voor de detailhandel
een hygiènecode te ontwikkelen voor de detailhandel

Het streven is om dit najaar duidelijk te hebben wat de mogelijkheden zijn.
Overleg VLOS bestuur en VWS
Op vrijdag 5 juni heeft het VLOS bestuur een bezoek gebracht aan het ministerie van VWS.
Onder andere zijn de volgende punten daar besproken:
De 'growshopwet'
Hoewel in Amsterdam nog steeds geen prioriteit wordt gegeven aan de handhaving van
deze wet, gaat het OM elders in het land flink tekeer. Er zijn niet alleen bij growshops
invallen geweest, maar ook bij smartshops, waarbij voornamelijk zaden in beslag zijn
genomen. Dit is niet in lijn met de gedachte achter deze wetgeving. Het bestuur heeft zijn
ongenoegen daarover uitgesproken.
Zowel de groothandel als de smartshops dienen iedere schijn van het leveren van artikelen
voor grootschalige kweek van cannabis te vermijden. Dus geen gloeilampen e.d. verkopen
en bij de verkoop van wietzaadjes een duidelijk beleid voeren dat het voor de consument is
(dus max 5 zaadjes per zakje).

Het advies vanuit VWS is om, na betaling van de boete, altijd bezwaar te maken en het voor
te laten komen bij de politierechter (boetes onder € 500,-) ofwel de kantonrechter (boetes
boven € 500,-). Het bestuur hoopt op korte termijn een overleg te hebben bij het ministerie
van V&J hierover. Ook heeft het bestuur inmiddels contact opgenomen met verschillende
advocaten voor het inwinnen van juridische informatie.
De VLOS roept alle leden op te melden als justitie is langs geweest of als je een brief van het
Openbaar Ministerie hebt ontvangen. Dit is voor ons de enige manier om een dossier te
bouwen. Meldingen kan je doen via: info@vlos.nl. Stuur dan ook de relevante documentatie
mee!
CBD olie
De rapportage van het onderzoek dat is ingesteld om te beoordelen of CBD olie als
geneesmiddel wordt gebruikt, wordt eind juni verwacht. Zodra deze is gepubliceerd, zullen
we de leden van de inhoud ervan op de hoogte brengen. Tevens zal August de Loor i.s.m.
de VLOS een CBD denktank-overleg organiseren om ervaring uit te wisselen voor een
verantwoorde verkoop van CBD olie en wat zoal de verschillende visies zijn over pure CBD
olie en gemengde olie CBD/THC.
Landelijk smartshop-beleid
Bij VWS is ook aangekaart dat het ontbreekt aan een helder landelijk smartshop-beleid
waardoor de mogelijkheden zeer beperkt zijn om op lokaal niveau tot goede afspraken te
komen met de desbetreffende stadhuizen. Het ontbreken van beleid heeft vooral voor het
Amsterdamse smartshop-beleid verregaande consequenties van willekeur bij handhaven,
moeizame overleggen tussen de VLOS en de Amsterdamse beleidsmakers, enz. VWS gaf
aan dat er alleen al vanwege het Europese drugsbeleid, lees: druk op Nederland om alle
psychoactieve stoffen te verbieden, geen enkel zicht is op een landelijk beleid. Dit is wat de
VLOS aan de Amsterdamse beleidsmakers doorgeeft met als handrijk dat via overleg er toch
sprake kan zijn van een duurzaam Amsterdams smartshop-beleid. Als er van beide kanten
(smartshop-branche en stadhuis) water bij de wijn gedaan wordt moet dit mogelijk zijn. Over
wat van de kant van de VLOS “de water bij de wijn” moet zijn, staan we open voor jullie
suggesties. Deze suggesties kan het bestuur inbrengen in het overleg, waarbij moet worden
opgemerkt dat het stadhuis positiever tegen smartshops aankijkt dan voorheen (toen
smartshops werden weggezet als een criminogene, ongewenste, laagwaardige branche).
Suggesties kan je sturen naar: info@vlos.nl.
Namens het bestuur,
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