JAARVERSLAG 2011

Het jaar 2011 is een jaar geweest van consolidatie en van het herstructureren van de organisatie. Een
eerste stap in die richting is het opzetten van een geheel nieuwe website (www.vlos.nl) met actuele
informatie
cursus
In februari werd in samenwerking met de Jellinek-kliniek een cursus gehouden over ‘warenkennis’ en
klantinformatie. Er waren 15 deelnemers. Dit was de tweede cursus in deze opzet. Ook dit jaar hopen
we weer een cursus te organiseren
De ervaring is dat deze cursus duidelijk voorziet in een behoefte, vooral omdat er bij de winkels
sprake is van een regelmatig verloop onder het personeel. Eén van de pijlers van het bestaansrecht
van de Vlos als brancheorganisatie is het op peil houden van de warenkennis en de omgang met
klanten bij de winkels en verkooppunten.
cursus
In december 2008 trad het paddoverbod in werking. Als gevolg van dit verbod daalde de omzet
binnen de branche aanvankelijk aanzienlijk en stopten 10 leden met hun bedrijfsvoering. Op een
ledental van 50 betekende dit een verlies van 20% van onze leden. Inmiddels hebben andere
producten – waaronder de sclerotia (‘truffels’) – de plaats van de paddo’s ingenomen.
Overigens moet worden opgemerkt dat de verkoop en consumptie van paddo’s niet geheel verboden
is omdat de verkoop van kweeksets wel is toegestaan.
truffels
Ten aanzien van de verkoop van truffels geldt dat inmiddels is gebleken dat dit product zich stabieler
gedraagt dan de nogal, qua sterkte, fluctuerende paddo. Ook is gebleken dat de
informatievoorziening vanuit de branche naar de afnemers verbeterd is. Beide factoren hebben
bijgedragen aan een duidelijke vermindering van het aantal ambulanceritten in Amsterdam.
Een punt van zorg blijft de voortdurende groei van het aantal verkooppunten van truffels in de
binnenstad van Amsterdam. Slechts enkelen van deze ondernemers hebben zich bij de Vlos
aangemeld als lid.
1012
Een punt van grote bezorgdheid blijft het beleid van de Gemeente Amsterdam om tot een
‘opschoning’ van het Wallengebied (postcodegebied 1012) te komen. Het is voor ons als branche

onaanvaardbaar dat de bij onze vereniging aangesloten winkels en verkooppunten als een
‘laagwaardige’ voorziening worden aangemerkt.
Een rondgang langs onze leden toont aan dat het juist gaat om een goede en waardevolle
voorziening die voor (jonge) toeristen van belang is. Hier kunnen zij op een relatief verantwoorde
manier legaal psychoactieve middelen kopen en de nodige informatie verkrijgen. Onze leden hebben
veel tijd en geld besteed aan een goede en verantwoorde inrichting die op geen enkele wijze
onderdoet voor andere legale voorzieningen die niet als ‘laagwaardig’ worden bestempeld.
uitsterfbeleid
De stigmatisering door de gemeentelijke overheid van deze winkels is fnuikend en destructief. Als
gevolg van dit stigma heeft het Stadsdeel centrum in ieder geval besloten over te gaan tot een
‘uitsterfbeleid’. Dat wil zeggen dat als een winkel de bedrijfsvoering van de verkoop van
smartproducten sluit, de bestemming van het betrokken pand automatisch wordt gewijzigd.
Ondernemingen die inmiddels (sinds 2003) zijn gevestigd in panden die in het vigerende
bestemmingsplan niet staan aangemerkt als ‘smartshops’ worden met sluiting bedreigd. Naar het
zich laat aanzien zal dit ook gelden voor de andere verkooppunten die in de laatste vier à vijf jaar de
deuren hebben geopend. Het bestuur is nog in onderhandeling met de gemeente Amsterdam om tot
een evenwichtiger beleid te komen.
Zelden is kaalslag of de tactiek van de verschroeide aarde of van ‘uitroken’ een effectief middel
gebleken om tot een breed draagvlak te komen van waaruit veranderingsprocessen kunnen worden
ingezet en gestuurd. Duidelijk is dat de binnenstad van Amsterdam toe is aan een forse verandering
maar een kaalslag met betrekking tot de smartshops in de binnenstad kan geen oplossing zijn.
Smartshops vormen vanaf het begin een legale activiteit en hebben alleen al op grond daarvan recht
op de rechtszekerheid en de bestaanszekerheid die de overheid verplicht is te bieden. Duidelijk is ook
dat er een stabiele zo niet groeiende vraag is vanuit de ‘markt’ naar de legale verkoop van
psychoactieve stoffen. De ‘winst’ van de gereguleerde en legale verkoop van deze middelen zou
omslaan in een dramatisch verlies als de illegale straatverkoop het gat gaat vullen dat door de
kaalslag van een ‘uitsterfbeleid’ zal worden geschapen.
branchevereniging
Wij hebben de afgelopen periode veel tijd besteed aan het onderhouden van goede contacten met
het Ministerie van VWS. Onderdeel van de gesprekken met VWS is de ontwikkeling van de vereniging
naar een echte branchevereniging waar kwekers, handel, winkels en verkooppunten gezamenlijk als
lid kunnen functioneren.
Gezien de weerstand bij de overheid om regulerend op te treden, biedt het instrument van
branchevereniging tenminste de mogelijkheid om ten aanzien van de punten van overeenstemming

een gezamenlijk pad te bewandelen. Hiertoe worden de statuten enigszins gewijzigd en is ook het
Huishoudelijk Reglement aangepast.
contributie
De vereniging heeft vorig jaar een drastische verlaging van de jaarlijkse contributie kunnen
doorvoeren op basis van de door kwekers en groothandel afgedragen ‘productbijdrage’ die
oorspronkelijk in het leven was geroepen als ‘kwartje van Klink’ voor de financiering van de juridische
procedure rond het paddoverbod.
Nu wordt voorgesteld te komen tot een differentiatie van de producttoeslag gekoppeld aan een
hogere contributie met als doel zowel de continuïteit van de werkzaamheden van de vereniging veilig
te stellen alsook het opbouwen van een reserve voor eventuele juridische acties. Het bestuur spreekt
de nadrukkelijke hoop en de verwachting uit dat de onderlinge saamhorigheid en loyaliteit binnen de
vereniging zich verder zullen ontwikkelen. Het kan niet anders dan dat alle leden daar baat bij
hebben en dat de branche als geheel meer aanzien verkrijgt in plaats van als een vereniging voor
‘laagwaardige voorzieningen’ gemarginaliseerd te worden.
netwerkbijeenkomst
In oktober 2011 vond een succesvolle netwerkbijeenkomst plaats in de Hortus Botanicus te
Amsterdam. Een herhaling van dit initiatief ligt voor de hand.
Tenslotte een woord over de samenstelling van het bestuur. De afgelopen paar jaar werd het bestuur
gevormd door Guy Boels en Paul van Oyen. Inmiddels heeft Guy Boels zich teruggetrokken uit het
bestuur maar blijft hij aan als adviseur. Guy wil zijn aandacht maximaal kunnen geven aan de
ontwikkeling van een nieuw product op het gebied van energiedranken.
belangrijke buffer
Vanaf het begin van de jaren ’90 is Guy nauw betrokken geweest bij het wel en wee van de
vereniging. Tijdens de procedure rond het paddoverbod heeft hij zich steeds opgesteld als een
bestuurder met een duidelijk gevoel voor verantwoordelijkheid en met een diepgaande kennis van
de markt. Hij was en is altijd een voorstander geweest van het principe dat reguleren eindeloos veel
beter is dan verbieden.
Wij zullen het belang van dit principe graag en met overtuiging naar buiten blijven uitdragen. Het zou
intens triest zijn als na zoveel jaar van overleg en inspanning de overheid op grond van andere
politieke overtuigingen het drugsbeleid zodanig wijzigt dat voor de legale verkoop van psychoactieve
middelen nauwelijks nog ruimte is. De dagelijkse praktijk wijst uit dat de branche een belangrijke
buffer vormt tegen een markt die overstroomd wordt door illegale en synthetische psychoactieve
middelen.
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