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Het zijn zware tijden voor de smartbranche. Door de COVID-19 maatregelen blijven
consumenten massaal uit de shops. Om meer inzicht te krijgen in de impact op de branche,
hebben we een enquete opgesteld. Verder komen we terug op de internetconsultatie van de
stofgroepenwet.
Veel leesplezier!
"A mind once expanded, will never return to its original size"

Uitstel bijeenkomsten
Op 21 april zat half Nederland voor de buis om de persconferentie van premier Rutte en RIVMdirecteur Van Dissel te zien. Helaas werd er weinig vrolijks verteld voor ondernemers. De
maatregelen blijven grotendeels van kracht tot 20 mei.
Tot onze grote spijt zullen we de volgende bijeenkomsten moeten uitstellen:
- De ALV (11 mei)
- De vervolgcursus (18 mei)
Zodra het mogelijk zal zijn om met grotere groepen mensen weer bij elkaar te komen, zullen we
nieuwe data voor deze bijeenkomsten inplannen.

Basiscursus 25 mei
Op 25 mei staat de Basiscursus (Engelstalig) ingepland. Je kunt jezelf en/of je medewerkers
daarvoor per email hier opgeven.
Of de cursus daadwerkelijk 'live' zal kunnen plaatsvinden, zal afhankelijk van de ontwikkelingen
in overleg met de trainers van Jellinek uiterlijk op 15 mei worden besloten.
In de tussentijd onderzoeken we of we de cursus eventueel online kunnen aanbieden.

Impact op branche
We zijn erg benieuwd naar de impact van alle maatregelen op de smartbranche. Omdat
iedereen zo veel mogelijk thuis blijft, keldert de omzet in de shops. De shops die afhankelijk zijn
van toerisme, zoals in Amsterdam, worden nog harder getroffen. Maar hoe gaat het met de
online shops?
We hebben een mini enquête opgesteld. Zou je die (anoniem) willen invullen? Duurt maar 5 tot
10 minuutjes. De enquete vind je hier.
Het bestuur zal de anonieme data met iedereen die mee heeft gedaan delen. Zo creëren we
gezamenlijk inzicht in wat de crisis tot nu toe heeft veroorzaakt.

Lock-down Logboek
August de Loor houdt een logboek bij over allerlei druggerelateerde zaken die de consequentie
zijn van de intelligente lock-down. Deze kan je lezen op zijn site.
Heb je input, vragen of commentaar? Dan kan je direct contact opnemen met August.

Stofgroepenwet
De deadline voor reageren op het voorstel wijziging Opiumwet mbt de stofgroepen was 20 april.
Er zijn in totaal 133 reacties ingediend. Deze kan je hier terugvinden.
De reacties op de wetswijziging zoals de regering die voor ogen heeft zijn overwegend negatief.
Een aantal personen en instanties met aanzien hebben zeer steekhoudende
argumenten ingediend. Daarmee wordt duidelijk dat de VLOS er met haar bezwaren niet alleen
voor staat. Dat geeft de burger moed!
De volgende inzendingen zijn zeker het lezen waard:
KH Legal Advice
Reactie op wetsvoorstel ‘Nieuwe psychoactieve stoffen’
Nederlandse orde van advocaten
Cannabinoïden Adviesbureau Nederland
Stichting Adviesburo Drugs
RIVM
Amendment of the Opium Act due to new psychoactive substances
LP-Chemadvies
VLOS
De reactie van de VLOS staat ook op onze eigen site.

Tot slot: houd moed en blijf gezond!
We wensen je alle sterkte en wijsheid toe de komende weken en maanden.

Namens het bestuur,
Iris Freie, voorzitter
Vereniging Landelijk Overleg Smartproducten (VLOS)
Postbus 1600
1000 BP Amsterdam
www.vlos.nl
info@vlos.nl

VLOS Archief

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.

