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Het rommelt behoorlijk in smartshopland de laatste tijd. In deze nieuwsbrief
besteden we aandacht aan zaken als: het btw-tarief op truffels, de stofgroepenwet,
lachgas, en een aantal verenigingszaken.
Veel leesplezier!
"A mind once expanded, will never return to its original size"

Afscheid Gijs Martini
Nadat Dennis de Jongh het bestuur afgelopen jaar heeft verlaten, heeft Gijs zich nu
ook teruggetrokken als bestuurslid. Hij is niet meer werkzaam bij Greenlane
(voorheen Azarius/Conscious) waarmee hij ook afscheid neemt van de branche.
We bedanken Gijs voor zijn inzet de afgelopen jaren en wensen hem veel succes.

Uitnodiging ALV
De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar op maandag 11 mei worden
gehouden. Zet deze datum alvast in je agenda!
Er zijn een aantal belangrijke onderwerpen te bespreken, waaronder het btw-tarief
op truffels (zie hieronder) en de aanstaande stofgroepenwet.
Daarnaast hebben we bestuursleden nodig! Lijkt het je leuk om met het bestuur
mee te denken over allerlei zaken die de branche aangaan? Kom naar de ALV en
meld je aan als bestuurslid. Dat kan ook per email.

Btw-tarief truffels
De eerste bezwaarschriften zijn ingediend. De eerste ontvangstbevestiging van de
Belastingdienst is ook al binnen waarin is aangegeven dat de beslistermijn van 6
weken, met 6 weken hebben verlengd. Dit betekent dat we in april de eerste reactie
van de Belastingdienst zullen ontvangen.

Stofgroepenwet
Een jaar geleden heeft het bestuur een gesprek gehad met Reinier van Dantzig
(D66) over zijn ideeën om in Amsterdam de smartshop als verkoopkanaal voor
MDMA in een proef op te nemen. Helaas is het politieke klimaat in Amsterdam
veranderd na het aantreden van onze nieuwe burgermeester Femke Halsema.
Tot overmaat van ramp is het ministerie van VWS voornemens een ‘stofgroepenwet’
door te voeren door een derde lijst aan de Opiumwet toe te voegen. De volgende
stofgroepen zouden met deze wijziging op de Opiumwet bij voorbaat verboden
worden: phenethylamines, cathinonen, cannabinoïden en fentanylachtigen. Als dit
plan doorgaat heeft het niet alleen desastreuze gevolgen voor de verkoop van
designerdrugs, maar is ook de toekomst van de verkoop van natuurlijke legale
bronnen van deze stoffen onzeker.
Het bestuur is met een aantal partijen in conclaaf om een strategie uit te werken
zodat we hier een tegengeluid aan kunnen geven.

Drugsmanifest
D66 is initiatiefnemer van het drugsmanifest. Als je nog niet hebt getekend, doe dat
dan nu! Klik hier.

Lachgas
Het CAM heeft een risicobeoordeling van lachgas gepubliceerd. Om het rapport te
downloaden, klik hier.
Naar aanleiding van dit rapport zijn er vragen gesteld vanuit de fracties aan de
staatssecretaris van VWS en de minister van J&V. Deze zijn hier te lezen.

VLOS cursussen
Dit voorjaar worden zowel de basiscursus als de vervolgcursus weer gegeven.
De Basiscursus – deze cursus wordt door preventiemedewerkers van Jellinek
verzorgd en duurt een hele dag. De nadruk ligt op stoffenkennis en voorlichting
geven. Na het succesvol afleggen van de eindtoets krijg je een certificaat. De
basiscursus is verplicht voor VLOS leden. Bijdrage is €150 per deelnemer, inclusief
lunch.
De Basiscursus zal op maandag 16 maart plaatsvinden in Amsterdam. Je kunt
jezelf en/of je medewerkers opgeven door een email te sturen.
De Vervolgcursus – deze training duurt ook een hele dag en wordt in samenwerking
met de advocaten Adèle van der Plas en Gerard van der Meer gegeven. De
vervolgcursus gaat over wetskennis: opiumwetzaken, wat te doen als de politie
binnenkomt, en warenwetzaken. Voorwaarde voor deelname is het behalen van de
Basiscursus. Bijdrage is tevens €150 per deelnemer, inclusief lunch.
De uitnodiging voor de Vervolgcursus wordt binnenkort verstuurd.

Straatdealers campagne
Door: August de Loor, Coördinator Straatdealercampagne
2 jaar geleden is de VLOS een samenwerking aangegaan met de coffeeshopbonden
waarmee de mogelijkheid voor het starten van een campagne ontstond om
jongeren te waarschuwen voor de praktijk van straatdealers. Vooral jongeren, zowel
uit binnen- en buitenland, op bezoek in de grote steden voor uitgaan en/of ander
vertier lopen het risico om lastiggevallen te worden door straatdealers. Dit beperkt
zich niet alleen tot een agressieve benadering om drugs te kopen, maar kan ook
uitlopen tot erger, zoals berovingen, intimidatie, enz. Met posters, stickers (en een
straattoneelvoorstelling tijdens Amsterdam Dance Event op het Amsterdamse
Leidseplein) heeft de campagne de afgelopen jaren succesvol gedraaid met
voldoende aanleiding om het dit jaar te continueren.
Met de coffeeshopbonden is er overeenstemming dat de poster en de stickers weer
verspreid worden in de coffeeshops.
Vanuit de smartshopbranche is de wens uitgesproken om een nieuwe poster te laten
ontwerpen die meer aansluit op de bezoekers van smartshops (de stickers blijven
wel hetzelfde).
Tenslotte is er alle aanleiding om de straattoneelvoorstelling te herhalen. De
banners en andere attributen voor de voorstelling zijn makkelijk vervoerbaar, dus de
voorstelling hoeft zich niet te beperken tot Amsterdam.
We gaan ervan uit dat de coffeeshop- en smartshopbranche elkaar weten te vinden
voor weer een succesvol jaar van deze campagne.

Evenementen
6 februari, Amsterdam: Dope City
11 februari, Amsterdam: Psychedelica en Wetenschap in de Samenleving
24 - 26 april, Haarlem: ICPR 2020

Meer leesvoer
Websites om in de gaten te houden:
Psychedelic Times
Beckley Foundation
MAPS
Erowid
Independent Magic Mushrooms
Overig nieuws:
World’s first magic mushroom nasal spray for PTSD and depression
Shroom-Therapy Startup Edges Toward FDA Approval
Nationaal Drugsdebat: 'Legaliseer drugs, harde strijd werkt niet'
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u info@vlos.nl toe aan uw adresboek.

