NIEUWSBRIEF
Mei 2018
Het laatste nieuws over CBD!
• Verkoop van CBD-producten buiten Nederland
In Nederland worden CBD- en hennepproducten, die als voedingsmiddel of
voedingssupplement worden vermarkt, gedoogd en er wordt niet door de NVWA
gehandhaafd indien ze aan een aantal eisen voldoen:
1. Het THC-gehalte is maximaal 0,05% - anders wordt het product als opiumwetmiddel
gezien;
2. De dagdosering CBD is maximaal 160 mg - anders wordt het product als
geneesmiddel gezien;
3. Er worden geen medische claims gemaakt.
In andere landen gelden andere regels! Het ene land tolereert een hoger gehalte THC, terwijl
in een ander land helemaal geen THC in de producten mag voorkomen. De maximale
dagdosering CBD lijkt iets typisch Nederlands te zijn. Medische claims zijn nergens
toegestaan voor voedingsmiddelen of supplementen.
In de USA heeft een rechtbank besloten dat CBD als een lijst 1 middel gezien moet worden.
Voor meer informatie, ga naar: https://www.cbdtesters.co/2018/05/09/new-rulingclassifies-cbd-as-a-schedule-1-controlled-substance/
Als je CBD-producten buiten Nederland wilt verkopen, informeer dan eerst goed naar de
lokale regels.
• Medische claims
Naar aanleiding van onze alert over medisch claims kregen we zinvolle input van Mr Ebba
Hoogenraad van Hoogenraad & Haak advocaten, gespecialiseerd in Health, Beauty & Food
law en reclamerecht.
Inderdaad moet ieder bedrijf zelf zorgdragen dat op de eigen website/social media geen
verboden uitingen worden geplaatst door (dankbare) consumenten. Het is nodig om die te
verwijderen. De NVWA treedt hard op tegen gebruik van niet-toegelaten medische claims en
gezondheidsclaims. Gek genoeg moet je wél melding maken als je teksten verwijdert. Dat
geldt zelfs ook voor onwelgevallige recensies. Dat volgt uit de reclamecode Social Media. De
handigste oplossing is om op de site te vermelden: ‘in verband met [strenge] wettelijke
regels zijn we helaas soms genoodzaakt om uw testimonials (deels) te verwijderen’.
Dit is een algemene signalering, geen specifiek advies. Voor meer informatie of concrete
vragen, zie: www.hoogenhaak.nl.
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• CBD in cosmetica
De Cosmeticaverordening (EU/1223/2009) is EU-regelgeving en deze wet wordt letterlijk in
elk EU-land geïmplementeerd. In deze verordening zijn verschillende annexen opgenomen.
In de annexen staan bijvoorbeeld de toegestane kleurstoffen (annex IV) en
conserveringsmiddelen (annex V), maar ook de stoffen die verboden zijn om in cosmetica te
gebruiken (annex II).
CBD-olie is een cannabisextract, net zoals de pasta waar de olie van wordt gemaakt.
Cosmetica mogen geen cannabisextracten bevatten.
Bij cosmetica is het dus juist van belang om zuivere cannabidiol (CBD) te gebruiken! Dat is
voor cosmetische toepassingen ook prettiger aangezien je dan geen gekleurd en sterk
geurend ingrediënt (zoals CBD-olie) hoeft te verwerken, plus je hebt dan geen zorgen over
THC-gehaltes, die ook in cosmetica niet boven 0,05% uit mogen komen (voor de
Nederlandse markt)!
NB: zuivere cannabidiol (CBD) mag niet in voeding of voedingssupplementen worden
verwerkt, omdat deze stof onder de Novel Food regelgeving valt.
•

Website CAN & link voor leden

Er wordt achter de schermen druk gewerkt aan een geheel nieuwe website! We verwachten
dat deze op 1 juni live gaat!
Leden kunnen dan een link naar de website van het CAN op hun eigen site plaatsen.
Vooralsnog alleen met de volgende tekst: “[Lid] is lid van het CAN. Voor meer informatie
over het CAN, ga naar: [logo CAN]”
De link is tegen die tijd op te vragen via: info@cannabinoidenadviesbureau.nl
•

Meldingen over CBD bij het vergiftigingencentrum

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) in Utrecht ontvangt regelmatig
meldingen over psychoactieve effecten na inname van CBD-producten. Meestal betreft het
merkloze, zelfgemaakte, THC-bevattende producten (wietolie) die via via worden verkregen.
Af en toe betreft het een bekend merk.
Een grote gebruikersgroep van CBD-producten zijn patiënten met een zwakke constitutie,
die zeer gevoelig kunnen reageren. Wees daar alert op wanneer je doseringsadvies geeft! En
waarschuw consumenten voor zelfgemaakte producten. Deze bevatten in de regel hoge
concentraties THC!
• Status testservice
Het bestuur is nog steeds in onderhandeling met een aantal laboratoria. Deze zomer hopen
we de testservice aan te kunnen bieden. We houden je op de hoogte!
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• Boek: Gezond met CBD
Rond de jaarwisseling heb ik je attent gemaakt op de crowdfundingsactie voor het boek vvan
Dyveke Kok. Die actie is helaas niet gelukt. Maar er is goed nieuws: het is op een andere
manier tóch gelukt om financiën bij elkaar te krijgen. Het boek verschijnt eind deze maand
en kan nu alvast worden besteld (met kortingscode gezond2018 voor gratis verzending).
Voor meer informatie over prijs en bestelmogelijkheid, ga naar:
https://mailchi.mp/cbea75e5abf2/update-van-gezond-met-cbd-eindelijk-is-het-zover
• Website August de Loor
Onze voorzitter publiceert regelmatig artikelen op zijn website die CBD-gerelateerd zijn. Wil
je ze lezen? Ga dan naar: http://augustdeloor.nl/?cat=24 en http://augustdeloor.nl/?p=421.
•

Datum ALV

In oktober wordt de eerstvolgende ALV gehouden. Leden ontvangen een maand van tevoren
de uitnodiging daarvoor.
• Meld je aan als lid
Als lid van het CAN geniet je onder andere van de volgende voordelen:
-

Toegang tot ledendeel website (in ontwikkeling)
Zeggenschap over beleid CAN middels de algemene ledenvergadering
Ontvang als eerste de nieuwsbrief
Ontvang email alerts
Korting op CAN seminar
Ondersteuning en informatie-uitwisseling binnen een sterk netwerk
Korting op de testservice (in ontwikkeling)
Mogelijkheid tot voeren van het keurmerk (in ontwikkeling)
Nieuw lid aandragen: €100,00 retour

Wordt dus lid!
Meld je aan via: info@cannabinoidenadviesbureau.nl
Type
Teler
Merkhouder
Groothandel
Retail
Consultant
Associatief lid (geen stemrecht)

Bijdrage 2018
€2.500,00
€2.000,00
€1.500,00
€750,00
€250,00
€50,00

Het associatief lidmaatschap is bedoeld voor privépersonen die het CAN een warm hart
toedragen.
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