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PERSBERICHT
In de procedure rond de invoering van het door de overheid beoogde verbod op het bezit en de
verkoop van hallucinogene paddenstoelen zijn vanuit de Tweede Kamer meer dan 160 vragen
gesteld. Er zal de nodige tijd mee zijn gemoeid om al deze vragen te beantwoorden. Vanuit de
Tweede Kamer is ondermeer een beroep op de minister gedaan voor nader onderzoek en voor
regulering. De Vereniging Landelijk Overleg Smartshophouders (VLOS) sluit zich hierbij aan en
doet een beroep op de Minister en op B&W Amsterdam om nu een periode in te lassen voor
proefondervindelijk onderzoek en de voorstellen van B&W Amsterdam zo spoedig mogelijk, al
dan niet gefaseerd, in te voeren. De voorstellen houden in:
- Reguleren en vermindering van het aantal verkooppunten
- Invoering van een wachttijd van enkele dagen om impulsieve aankoop en aankoop door
toeristen die maar een paar dagen in Amsterdam zijn, terug te dringen
- Geen reclame voor hallucinogene paddenstoelen op voorgevels en/of in etalages van
verkooppunten
- Geen verkoop aan personen onder achttien jaar
- Eenduidige voorlichting over de werking en risico’s van paddo’s
- Training van het personeel
De inmiddels begonnen zomerperiode leent zich bij uitstek voor een dergelijk
proefondervindelijk onderzoek. Daarom dringen wij aan op spoedige inwerkingtreding zodat de
effectiviteit van bovengenoemde voorstellen ook daadwerkelijk in de praktijk kan worden
getoetst en hopelijk zal leiden tot een afname van het aantal ambulanceritten voor
paddogerelateerde eerste hulp. Overigens zijn het merendeel van de ambulanceritten gebaseerd
op gemengd gebruik van alcohol en/of drugs met hallucinogene paddenstoelen. Uiteindelijk
hebben deze ambulanceritten in het jaar 2007 geleid tot 9 kortstondige ziekenhuisopnames.
Buiten Amsterdam zijn voor het jaar 2007 en eerdere jaren geen ambulanceritten noch
ziekenhuisopnames bekend. Met deze constatering moet het toch mogelijk zijn om in plaats van
het invoeren van het beoogde verbod eerst de voorstellen van Amsterdam in de praktijk te
toetsen.
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