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1. Aanvulling bestuur
In de ALV van 2014 werd de benoeming van het nieuwe bestuur bekrachtigd:
• Iris Freie, Voorzitter
• Paul van Oyen, Secretaris/Penningmeester
• Veronique Verschueren, Bestuurslid
August de Loor bleef bestuursadviseur
In de loop van 2015 trad ook Hans van den Hurk toe als adviseur van het bestuur.
Inmiddels heeft Paul van Oyen aangegeven zijn functie tegen het einde van dit jaar
(2016) te willen neerleggen. Er wordt gezocht naar adequate vervulling van de
ontstane vacatures (secretaris en penningmeester).
2. Het drugsbeleid zowel landelijk als in Amsterdam
Het lijkt wel alsof er maar geen beweging wil komen in de politieke situatie rond de
smartshop wereld. Nog steeds worden smartshops vergeleken met coffeeshops en
met een verlengde van dubieuze praktijken mbt de verkoop van psychoactieve
middelen. Het blijft een moeizaam gevecht tegen vastgeroeste ideeën dat
Smartshops in een soort gedoogsituatie verkeren en dus geen enkele aanspraak
kunnen maken op de ondersteuning vanuit de politiek. De ambtenaren in Den Haag
zijn ons vrijwel steeds welgezind maar op het lagere niveau van provincies en
gemeenten is van enig begrip weinig sprake. Keer op keer blijkt dit ook uit
ongelukkige uitspraken en acties van met name de handhavers in Amsterdam
Centrum. In de overige regio’s in Nederland worden de smartshops meestal met rust
gelaten. Zelfs de pers houdt zich koest omdat er weinig te melden valt.
In Amsterdam wil het beleid dat voor het 1012 Postcodegebied werd geformuleerd
en waarbij smartshops in de oorspronkelijke plannen zelfs als criminogeen werden
aangemerkt maar niet transformeren naar een redelijker en maatschappelijk
relevanter niveau. Keer op keer blijkt dat de betrokken ambtenaren op gemeentelijk
niveau niet bereid zijn tot het inzicht te komen dat Smartshops volledig legaal
producten verkopen die binnen het kader van de Nederlandse wetgeving geoorloofd
zijn. Bescherming van de branche door een duidelijk en faciliterend optreden van
(gemeente-) ambtenaren is helaas nog ver te zoeken. Zoals bekend was het
oorspronkelijke 1012 postcodegebied-beleid erop gericht om maximaal 19 locaties
binnen het gebied als ‘smartshop locaties’ aan te merken maar binnen het kader van
een uitsterfbeleid. Dus als een shop om welke reden dan ook werd gesloten of
verhuisde verviel de smartshop bestemming voor de betreffende locatie. Op grond
daarvan zijn er nu nog ongeveer 11 legale locaties over.

Hoewel in 2015 een aantal gespreksrondes zijn gevoerd met ambtenaren van de
gemeentelijke bestuursdienst en het bestuur van mening was dat deze gesprekken
nuttig waren en tot tastbaar resultaat zouden kunnen leiden, is – helaas – gebleken
dat de ambtenaren ervoor hebben gekozen om alles bij het oude te laten.
Handhaving op locaties die niet officieel als smartshop zijn aangemerkt kan dus nog
steeds plaatsvinden met alle gevolgen van dien (sluiting). Het instrument van het
bestemmingsplan levert nog steeds veel wrevel en ongelijkheid op. Ook de
sterfhuisconstructie dient in formele zin te worden afgeschaft.
Het bestuur heeft er nu voor gekozen om een rechtstreeks gesprek aan te gaan met
de Burgemeester in de hoop en in het vertrouwen dat hij wel inziet dat de smartshops
een essentiële rol spelen in de keten van drugspreventie en voor de
controleerbaarheid. Terwijl Amsterdam onder jongeren geldt als een primaire locatie
voor het legale gebruik van een aantal softdrugs valt het op dat de drugsproblemen
in Amsterdam in verhouding tot andere toeristensteden in Europa beduidend minder
zijn. Een belangrijke factor hierbij is de legale verkoop van psychoactieve middelen
via de smartshops en het gedoogde circuit van coffeeshops.
3. Werven van nieuwe leden
Ook in 2015 bleef het werven van nieuwe leden van belang voor de vereniging.
Gelukkig is de financiële positie van de vereniging een stuk robuuster dan in de
voorafgaande jaren. Zorgelijk blijft de teruglopende participatie van een kweker en
een groothandel. De algemeen aanvaarde en relatief sterke positie van de Vlos
wordt medebepaald door het feit dat ondernemingen uit de hele bedrijfskolom lid zijn
van de Vlos. Maar het wegvallen van een kweker en een groothandel geeft een
neerwaartse druk op de stabiliteit van de vereniging. Per Februari 2016 waren er 46
leden (2015: 45).
4. De wet voorbereidende handelingen
Een belangrijk gegeven in 2015 was de inwerkingtreding van de ‘Wet
Voorbereidende Handelingen’. Aanvankelijk gingen een aantal handhaver overijverig
aan het werk maar de meeste acties zijn door de rechter inmiddels niet gehonoreerd.
Het betekent in feite dat acties naar Smartshops voorlopig niet verwacht kunnen
worden. Indien dit onverhoopt wel het geval is, stelt het bestuur tijdige informatie zeer
op prijs.
5. Straatdealers
Door een innerlijk tegenstrijdig overheidsbeleid en een gemeentelijk beleid dat niet
steunt op een brede basis van consensus zijn de straatdealers in Amsterdam (maar
ook elders zoals in Maastricht) weer zichtbaar aanwezig, zeker in de binnenstad.
Intimidatie, bedreiging, beroving en oplichting zijn de criminele praktijken die
daarmee gepaard gaan. Straatdealers kennen geen klantvriendelijke
verkoopmethodes en preventie en nazorg zijn geheel afwezig. In 2015 werden in
Amsterdam 1208 dealers aangehouden voor het verkopen van nepdrugs. Samen
waren ze verantwoordelijk voor 4857 incidenten. De meeste slachtoffers zijn jonge
mannen tussen de 20 en 40 jaar uit Duitsland en Groot-Brittannië. Niet alleen worden
toeristen benaderd die actief op zoek zijn naar drugs maar ook andere,
nietsvermoedende toeristen worden op zeer agressieve wijze benaderd en soms
zelfs gedwongen om drugs te kopen. Niet zelden eindigt zo´n transactie in een
ordinaire straatroof. Deze situatie verhoogt de scepsis en het wantrouwen bij het niet

goed geïnformeerde grotere publiek naar de legale tak van de verkoop van
psychoactieve stoffen en dit staat een eensgezind smartshopbeleid fors in de weg.
Vanuit het perspectief van de Gemeente is preventie, zowel aan de vraag als aan de
aanbodkant, het beste middel tegen deze vorm van bedrog. Het bestuur is van
mening dat preventie het beste argument is om te komen tot een coherent
smartshopbeleid in Amsterdam en daarbuiten.
6. Overig
De Vlos cursus heeft inmiddels een hoge acceptatiegraad bereikt en het is
verheugend dat jaarlijks nieuwe deelnemers worden aangemeld zowel voor de
Nederlands- als de Engelstalige cursus. Voor het eerst werd ook een vervolgcursus
georganiseerd. Ook deze zal jaarlijks worden herhaald/voortgezet.
Ook was er een HACCP bijeenkomst voor groothandelaren/producenten
georganiseerd in Utrecht die druk werd bezocht.
In oktober 2015 een denktankvergadering gehouden over CBD olie. De status van
deze olie is nog steeds onduidelijk. Er is vrij veel vraag naar CBD olie zodat ook het
aanbod groeit. Het wachten is op een stellingname van de overheid.
De Vlosbode kwam uit in juni en november 2015.
Het huishoudelijk reglement is in mei 2015 uitgebreid.
De netwerkbijeenkomst vond ditmaal plaats in november in het Volkshotel te
Amsterdam. Omdat het woord ‘netwerkbijeenkomst’ niet de juiste associaties oproept
bij de leden, hebben we besloten om het beestje een andere naam te geven, nl
VLOS-ledendag.
Namens het bestuur,
Paul van Oyen

