Vereniging Landelijk Overleg Smartproducten

Algemene Ledenvergadering 7 April 2014, 13.30 uur Tulip Inn Amsterdam Riverside Hotel
Agendapunt 1:
JAARVERSLAG 2013
Bij de contributie-inning voor 2014 heeft het Bestuur geprobeerd om aan te geven hoezeer de VLOS
zich achter de schermen heeft ingespannen voor de belangen van de leden. Een korte opsomming:
1. Temporisering van gedwongen sluitingen van Smartshops in de Amsterdamse binnenstad door
allereerst verkooppunten die van de verkoop van smartproducten geen hoofdproduct maken, te
bezoeken en aan te schrijven. Door apart contact op te nemen met alle politieke partijen van Stadsdeel
Amsterdam Centrum en regelmatig inspraakavonden bij te wonen is dit gelukt op basis van een motie
van Groen Links die door de Stadsdeelraad is aangenomen. Een gesprek met de Burgemeester over dit
onderwerp zal nog in de eerste helft van dit jaar plaatsvinden.
2. Er begint binnen de Amsterdamse politiek het besef door te dringen dat een vergunningbeleid (zoals
ook vereist is voor drogisterijen) voor Smartshops duidelijkheid kan verschaffen waarbij kan worden
afgestapt van het oneigenlijke middel van een bestemmingsplan om in algemene zin sturend op te
treden. Kennis, ervaring en kwaliteit kunnen dan nadrukkelijker worden verankerd is zo'n stelsel. Nu
kunnen we slechts terugvallen op het Huishoudelijk reglement van de vereniging dat geen sancties
kent, behalve royement. Ook kan de sterfhuis constructie dan van tafel terwijl het sterk stigmatiserende
begrip 'criminogeen' eindelijk kan worden verbannen uit de lijst van ambtelijke verdachtmakingen
richting smartshopbeleid. Hierdoor staat het begrip 'smartshop' aanzienlijk positiever op de politieke
agenda van het stadhuis.
Het bestuur is nauw betrokken bij dit veranderingsproces in het denken binnen het gemeentelijke
apparaat en voert hierover gesprekken met betrokken ambtenaren.
3. Er hebben zich in 2013 een paar ernstige voorvallen voorgedaan waarbij het om slachtoffers ging die
uit hotelramen sprongen/vielen. Het beeld ontstond dat in een aantal gevallen het gebruik van sclerotia
de oorzaak was. Zowel naar de media, de overleggen met de GGD, het stadhuis als VWS en het CAM
is overlegd en aangetoond dat dit niet klopte. Met dit overleg verdween het risico van een verbod op de
verkoop van sclerotia.
4. Naar aanleiding van de incidenten heeft de Staatssecretaris van VWS opdracht gegeven aan het
CAM om een risico-analyse te maken van het gebruik van sclerotia. De Vlos heeft de gelegenheid
gehad om veel input te leveren bij de totstandkoming van het rapport. Het rapport moet nog worden
gepubliceerd. Voor zover wij begrijpen concludeert het rapport onomwonden dat er geen aanleiding is
voor een verbod van sclerotia.
5. Er is ook veel werk verzet richting het dempen van allerlei mediahypes over truffels, hotelspringers,
enz. Vooral dit dempen heeft voorkomen dat de incidenten tot beeldvorming heeft geleid over de risico’s
van sclerotia en andere smartproducten, beeldvorming die, zo leert de geschiedenis, aanleiding vormt
voor de politieke roep van een verbod op de verkoop van smartproducten.
6. Veel tijd is gestoken in het onderlinge vertrouwen en de bereidheid tot samenwerken tussen de
diverse leden van de vereniging. Als sectorale vereniging die de hele bedrijfskolom vertegenwoordigd
zijn er regelmatig conflictsituaties die om oplossing vragen. Het is een gegeven dat voortdurende
alertheid van het bestuur vereist vooral ook omdat onze leden ook te maken hebben met onderlinge
concurrentie en met spanningsvelden die daarbij horen. Het bestuur heeft regelmatig hard achter de
schermen gewerkt om de eenheid te bewaren of om tenminste 'erger te voorkomen'.

Gelet op de huidige politiek/bestuurlijke verhoudingen, met een dominante rechtervleugel aangaande
het smartshopbeleid, is de Vlos voor de komende tijd onmisbaar als belangenvereniging voor de totale
keten van de branche. De Vlos kan alleen naar behoren functioneren als iedereen bereid is te streven
naar eenheid met een open oog voor de verscheidenheid die er ook is. Het betekent ook dat een ieder
bereid is en blijft om zowel inhoudelijk als financieel een bijdrage te leveren aan de stabiliteit van de
vereniging. Een belangenvereniging moet soms een aantal op het eerste gezicht onbegrijpelijke wegen
bewandelen om tot resultaat te komen. Als de leden daar vreemd bij opkijken is het zaak om daar vanuit
vertrouwen navraag te doen bij het bestuur en de adviseurs zodat de eenheid bewaard blijft.
Het bestuur hoopt dat bovengenoemde punten u sterken in het besef dat veel werk wordt verzet en dat
diverse keren effectief kon worden opgetreden om het bouwwerk van legale verkoop van psychoactieve middelen in stand te houden in een, politiek beschouwd, vijandige context.
Namens het Bestuur en de adviseur gezondheidsgerelateerde zaken,
met vriendelijke groeten,
Paul van Oyen

