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Wietoliewinkel CBD Store in Groningen hangt boete van bijna 10.000 euro boven
het hoofd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ontdekte
‘strafbare feiten’ op de website van de winkel.

De winkel prees wietolie online aan en stelde dat het kan werken bij bepaalde ziektes.

,,Dat zijn verboden medische claims. CBD-olie is een levensmiddel. Zodra je er
geneeskrachtige werking aan toekent, wordt het een geneesmiddel. Dat mag niet. Het
gevaar bestaat dan dat mensen dit middel gebruiken in plaats van medische hulp te
zoeken voor hun gezondheidsproblemen’’, zegt NVWA-woordvoerder Tjitte
Mastenbroek.

Ruim 9 mille boete

De boete bedraagt 9.333,32 euro. Een deel, 2.666,66 euro, is vanwege de medische
claims. De boete voor de reclame voor het ‘geneesmiddel’ is 6.666,66 euro.



 Gonnie Bruintjes sluit haar CBD Store, mocht het bezwaar tegen de opgelegd eboete niks uithalen. Foto:
Duncan Wijting
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Eigenaar Gonnie Bruintjes van de winkel is onthutst. ,,Ik zette informatie op de website
nadat ik had gekeken hoe andere aanbieders van CBD-olie het hadden aangepakt. Zo
plaatste ik een cirkeldiagram over de werking van wietolie. Daarin staan inderdaad
pittige dingen als dat het de groei van kanker afremt.’’

Ze gaat bezwaar maken tegen de boete. ,,Ik vind het belachelijk. Ik ben een startende
ondernemer, ik heb geen waarschuwing gehad, niets.’’

Strijd farmaceutische industrie en alternatieve geneeswijzen

Ze denkt dat de farmaceutische industrie achter de boete zit. ,,De NVWA controleert
pas na een klacht. Ik denk dat de farmacie heeft geklaagd over onze website. Dit is
een strijd tussen de farmaceutische wereld en die van alternatieve geneeswijzen. Er is
steeds minder twijfel over de werking van CBD-olie. Steeds meer artsen staan
erachter.’’

Bruintjes opende de zaak aan het Zuiderdiep een jaar geleden. Ze zag haar kleine
kring van klanten gestaag groeien. Onder hen mensen die van alles hadden
ondernomen, maar bij wie niets hielp tegen klachten als reuma, COPD, Gilles de la
Tourette of epilepsie. Zij knapten op van haar ‘wonderolie’

De flesjes zijn te koop vanaf 21,50 euro voor 10 milliliter. Nadrukkelijk zegt Bruintjes
dat sommige klanten geen baat hebben bij CBD. ,,Ik zeg altijd: ’Ik ben géén arts, de
olie is géén medicijn’.’’ Als ze de boete moet betalen, sluit ze de zaak.

Advocaat Maurice Veldman van VVS Advocaten in Amsterdam is gespecialiseerd in
alle facetten van het gedoogbeleid van cannabis. ,,Belachelijk en schandalig wat de lui
van de NVWA doen. Ze spelen voor God met lukrake boetes. Ze kunnen het niet
hebben dat CBD een vrij middel is waar enorme vraag naar is.’’

'Een hoog Jomanda-gehalte'

 De jurist spreekt van een discussie ‘met een hoog Jomanda-gehalte’: ,,Mensen
denken er iets aan te hebben. Dat mag, het is hun eigen verantwoordelijkheid. Wie
weet werkt het echt. In Amerika staat deze olie al te boek als een serieus middel voor
kinderen met epilepsie.’’ Hij adviseert Bruintjes de boete aan te vechten. ,,Dit moet ze
niet pikken.’’

Een maand geleden opende Henze Ruiter een CBD-winkel aan de Boteringestraat in
Groningen. Hij is heel voorzichtig is met uitspraken over de werking van CBD. ,,Het
kan hooguit de toestand van een mens verbeteren, maar nooit een ziekte genezen.’’

De NVWA zegt vaker op te treden tegen de verkopers van CBD-olie. Dit jaar hebben al
vijf van hen een boete gekregen..
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NVWA claimt bijna 10 mille: ‘Die lui spelen voor God’$
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