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PERSBERICHT 1
Waarom is een verbod op de verkoop van verse paddo's onwenselijk en gevaarlijk?
Aanbevelingen van de VLOS (Vereniging Landelijk Overleg Smartshops)
De ontwikkelingen van de laatste dagen rond het vraagstuk van de verkoop van verse psycho-actieve
paddestoelen ("paddo's") bevestigen het vermoeden dat sprake is van een georganiseerde actie om het
gebruik en de verkoop van paddo's in Nederland in diskrediet te brengen. Zeer onlangs werd uitgebreid
gemeld dat een Fransman zijn hond had afgeslacht na gebruik van paddo's. Thans blijkt dat hij geen
paddo's heeft gebruikt en dat hij sinds geruime tijd bij de Amsterdamse GGD bekend stond als een
ernstig verward persoon. De Vereniging Landelijk Overleg Smartshops (VLOS) betreurt deze gang van
zaken zeer. Sinds de opkomst van het fenomeen 'Smartshop' in Nederland in 1993 en de oprichting van
de vereniging in 1996 hebben de leden-smartshophouders zich, via het bestuur, sterk gemaakt om te
komen tot een actieve en effectieve dialoog met de overheid met als doel de legale verkoop van
smartshopproducten op een effectieve wijze en in goed overleg te reguleren.
In de loop van 2006 werd het duidelijk dat Amsterdam een geheel eigen en bijzondere positie inneemt.
De steeds toenemende stroom van vooral jonge toeristen die gedurende korte tijd legaal verkrijgbare
psycho-actieve middelen willen uitproberen maakt dat de Amsterdamse ambulancedienst meer dan
vroeger het geval was regelmatig hulp moet bieden aan deze jonge gebruikers van – ondermeer –
paddo's. Dikwijls is hierbij ook sprake van (overmatig) alcoholgebruik. Alcohol en drugs gaan niet
samen en zeker niet met paddo's. Sinds geruime tijd bestrijkt de legale verkoop van verse paddo's via
Smartshops slechts een klein deel van de markt voor licht hallucinogene middelen. De geringe
afmetingen van deze markt maken van paddo's een gemakkelijke prooi om tegen te ageren of zelfs een
hetze te voeren.
De VLOS is in intensief overleg verwikkeld met zowel de Amsterdamse overheid als het Ministerie van
VWS om tot een verdere vorm van (zelf)regulering te komen:
1. Leeftijdgrens van 18 jaar die ook door niet-leden van de VLOS gehanteerd moet worden
(identiteitscontrole verplicht)
2. Uitbreiding en intensivering van de cursus voor Smartshophouders en hun personeel (samen
met het Trimbos instituut)
3. Beperking van het aantal verkooppunten in Amsterdam
4. Uniforme en meertalige informatieflyer die ruim verspreid dient te worden (niet alleen via
Smartshops maar ook via hotels voor jeugdige toeristen)
5. Altijd goede uitleg hoe en waar de paddestoelen het best geconsumeerd kunnen worden
6. Nooit meer dan een portie per etmaal
7. Altijd een gebruiksaanwijzing in een taal van de klant
8. Duidelijke waarschuwing op paddobakjes tegen alcoholgebruik

9. Goede en vooral duidelijke etikettering van Smartshopproducten (in overleg met de Inspectie
Warenwet)
Wij achten een verbod op de verkoop van paddo's onwenselijk en gevaarlijk omdat:
1. Paddo's vormen een zeer klein onderdeel van de markt voor psycho-actieve stoffen
2. De incidenten – hoezeer te betreuren ook – vormen slechts een zeer gering onderdeel van het
totaal van ernstige incidenten met alcohol en andere drugs
3. Bij een verbod zullen verse paddo's in het illegale circuit terecht komen met alle gevolgen van
dien
4. Een verbod op paddo's doorkruist het over vele decennia zorgvuldig opgebouwde (liberale)
Nederlandse drugsbeleid waardoor het hele drugsbeleid ter discussie komt. Dit vereist een
andere vorm van overleg en debat dan een gelegenheidsdebat over paddo's op grond van
incidenten.
5. Het probleem is een Amsterdams probleem en niet een probleem van de centrale overheid
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