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Samenstelling bestuur
Helaas zal Paul van Oyen per 1 januari aftreden als secretaris/penningmeester. Iris Freie zal
het penningmeesterschap met haar voorzitterschap combineren. Maar we zijn naarstig op
zoek naar een secretaris.
De functie van secretaris houdt in: notuleren tijdens vergaderingen en (helpen) opstellen
van: correspondentie naar officiële instanties, de nieuwsbrief, ed.
Het is geen zware functie. We hebben 1x per jaar een ALV, ca. 3x per jaar een
bestuursvergadering en een aantal keer per jaar een extern overleg (bij VWS, V&J, gemeente
Amsterdam, etc.), afhankelijk van wat er op dat moment speelt.
We zoeken iemand die affiniteit met de branche heeft en goed kan communiceren. Het
bestuur heeft een stevige sparringpartner nodig.
Heb jij interesse in deze functie? Of weet je iemand die hier geschikt voor is?
Stuur dan een email naar: iris.freie@vlos.nl
CBD-denktank
Op 20 oktober heeft er weer een CBD-denktank plaatsgevonden. Het belangrijkste nieuws
op een rijtje:
• Een Opiumwetontheffing voor productie van CBD-olie uit vezelhennep is in strijd met
de Nederlandse Opiumwet.
• Volgens juristen valt CBD-olie onder definitie van hennepolie (= opiumwet lijst 1).
• Dit betekent dat er geen CBD-olie legaal in Nederland kan worden geproduceerd.
• Er is een CBD-werkgroep opgericht waarin leden van V&J, EZ en VWS (IGZ) zitten om
zich te buigen over bovenstaande punten.
• CBD-olie conform de monografie (in oprichting) blijft legaal. Let op etikettering:
o Geen informatie over de oorsprong;
o Geen vermelding van THC-gehalte (deze mag max. 0,05% zijn);
o Maximale dosering vermelden (deze moet overeenkomen met 160 mg CBD
per dag).

Straatdealers-campagne Amsterdam
De VLOS gaat ism met de BCD en het Adviesburo Drugs een poster en een flyer ontwikkelen
die de toerist waarschuwt voor straatdealers. We hebben hiervoor een aantal oogstrelende
ontwerpen laten ontwikkelen, waarvan er nu een wordt uitgewerkt. De poster zal in de
binnenstad van Amsterdam worden verspreid in smartshops, coffeeshops, budgethotels en
horecagelegenheden. De flyer, met hetzelfde ontwerp als de poster en tekst achterop, is
exclusief voor de smartshops en kan aan toeristen worden meegegeven. Zodra het materiaal
beschikbaar is ontvangen de Amsterdamse leden een bericht.
NPS-en
Het bestuur van de VLOS wil nogmaals onderstrepen dat verkoop van NPS-en wordt
afgeraden vanwege het gebrek aan toxicologische data en informatie over korte en lange
termijn risico's van het gebruik van deze middelen.
In de media staat 4-FA momenteel in de schijnwerpers. Door de toegenomen populariteit
van dit middel nemen ook de risico’s toe. De risico’s zijn dezelfde als voor alle amfetamineachtigen. Wijs de consument hierop!
Het CAM heeft op 13 oktober 4-FA beoordeeld. De uitkomst is nog niet bekend, maar de
verwachting is dat deze op lijst 1 van de Opiumwet zal worden geplaatst.
Cursussen en workshops
Op 10 oktober heeft er weer een basiscursus plaatsgevonden. De tweede van dit jaar.
Tijdens de basiscursus wordt er diep op stoffen- en productkennis ingegaan. De basiscursus
is een verplichting voor VLOS leden. Aan het einde van de cursusdag en na het behalen van
de toets, ontvangt elke deelnemer een certificaat.
Op 2 november heeft de workshop Novel Food plaatsgevonden in Utrecht. Stoffer Loman
van Nutriclaim heeft een presentatie gegeven die flink wat discussies losmaakte. Novel Food
ofwel nieuwe voedingsmiddelen zijn alle levensmiddelen die binnen de Unie vóór 15 mei
1997 niet in significante mate voor menselijke voeding werden gebruikt, ongeacht de
datums waarop lidstaten tot de Unie zijn toegetreden. Hieronder vallen niet alleen een
aantal kruiden als Kratom en Kanna, maar ook extracten als CBD. Een Novel Food registratie
is voor smartshopproducten echter nauwelijks haalbaar vanwege de meestal aanwezige
psychoactieve werking. De VLOS als brancheorganisatie is wel bereid om een aanvraag voor
registratie te doen indien er voldoende draagkracht is onder de leden en het betreffende
product een redelijke kans maakt.
Komende data:
21 november: Vervolgcursus in Amsterdam (met de focus op wetskennis)
Netwerkborrel
Onze traditionele najaarsbijeenkomst wordt doorgeschoven naar januari 2017. Het wordt
dus een Nieuwjaarsborrel. Zodra de datum en locatie bekend zijn ontvangen alle leden een
uitnodiging. Neem al je personeel mee!
Namens het bestuur,
Iris Freie, voorzitter

