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OP NAAR HET NIEUWE JAAR!!
Beste leden van het CAN,
Aan het begin van het nieuwe jaar is het een goed moment om terug te blikken op wat er zich
allemaal in 2018 heeft afgespeeld binnen het CAN en hoe we met elkaar verder gaan in het
nieuwe jaar!!
Na de oprichting in oktober 2017 was 2018 het eerste volledige jaar waar het CAN uitvoering
kon geven aan waar het voor staat. Voor de aanpak hiervan was er gelukkig geen enkele
sprake van onervarenheid, onwennigheid, of kinderziektes binnen het bestuur. In de jaren
voorafgaand aan de oprichting is namelijk binnen de CBD-denktankgroep kennis en ervaring
opgedaan en zijn netwerken opgebouwd waar het CAN op kon vertrouwen om daar in 2018
verdere invulling aan te geven (en op welke manier dat ingevuld is en wat daarmee bereikt is
kan op de website teruggelezen worden). De bijeenkomsten van de CBD-denktankgroep, waar
vanaf het begin gerekend kon worden op de deelnemers, is de kracht van het CAN. En deze
gunstige start heeft de basis gelegd voor het verwelkomen van vele nieuwe leden in 2018. Het
bijzondere hierbij is dat de leden afkomstig zijn uit de hele keten: van producent tot
(groot)handel en detaillist van CBD-producten. En deze brede samenstelling aan leden
weerspiegelt zich ook in het bestuur met bestuursleden met uiteenlopende achtergronden,
netwerken, kwaliteiten en deskundigen als farmacologen en apothekers.
En dat is wat het CAN zowel bijzonder als sterk maakt! Verzoeken van het CAN voor overleg
met overheden en officiële instanties werden gehonoreerd, vervolgoverleg vond plaats, op
conferenties vond intensief uitwisseling van kennis en informatie plaats, werd samenwerking
gesmeed met sleutelfiguren en organisaties in binnen- en buitenland.
En dat dat nodig is moge duidelijk zijn als je ziet hoe in een paar jaar tijd de ontwikkelingen
rondom cannabinoïden een ongekende vlucht heeft genomen. De snelheid waarmee zowel de
kennis als de inzichten over cannabinoïden is toegenomen, alsmede het aantal gebruikers, is
ongekend. Waar CBD-olie een aantal jaren geleden nog slechts het domein was van een paar
pioniers in de wereld van cannabis, is het nu een wijd verbreid fenomeen geworden.
Een belangrijke taak voor het CAN in 2018 was dan ook om de onvermijdelijke groeistuipen van
deze ontwikkeling zoveel mogelijk in goede banen te leiden. En dat dat gelukt is kan alleen al
opgemaakt worden uit ons ledenbestand: zowel de pioniers uit de cannabiswereld als de
reguliere bedrijven uit de mainstream kunnen elkaar vinden binnen het CAN. Daar waar het
risico van een splitsing tussen beide stromingen op de loer lag wordt er gezamenlijk invulling
gegeven aan de verdere uitwerking van de doelstellingen van het CAN.
En dat is de belangrijkste uitdaging voor het nieuwe jaar. De dossiers en speerpunten voor 2019
komen aan de orde tijdens de Algemene Ledenvergadering op 28 januari 2019. Zet deze datum
in de agenda zodat het CAN met de inbreng van de leden het nieuwe jaar weer even succesvol
kan maken als 2018!
Wat mij rest is eenieder een goed, gezond en gelukkig 2019 toe te wensen!
August de Loor,
voorzitter CAN

Nieuwsberichten
ALV
De ALV, die op 14 januari was gepland, is wegens omstandigheden verplaatst naar maandag 28
januari. De agendapunten en stukken worden tijdig toegestuurd. Zoals afgesproken tijdens de
laatste ALV, vind de komende ALV plaats in Utrecht.
Tijd: 14:00 - 17:00
Locatie: Business Center Het Wisselspoor, 2e Daalsedijk 8D in Utrecht.
Gratis parkeergelegenheid of 18 min lopen vanaf Utrecht Centraal.

Wettelijke status CBD-olie
Het bestuur heeft in oktober overleg gehad met de NVWA. Bij dit overleg was ook een Novel
Food specialist van het CBG (college ter Beoordeling van Geneesmiddelen) aanwezig en een
opiumwetspecialist van het ministerie van VWS.
Naar aanleiding van dit overleg is nog eens duidelijk geworden dat CBD-producten volgens de
Opiumwet in Nederland illegaal zijn, omdat:
CBD-olie valt onder de definitie van hennepolie (Opiumwet lijst 1)
Er bestaat geen wettelijke ondergrens voor THC (Opiumwet lijst 1). Wanneer CBD-producten
minder dan 0,05% THC bevatten, worden ze gedoogd. Dit is de zogenaamde IGJ-norm.
CBD-producten worden geproduceerd van EU toegestane industriële vezelhennepsoorten.
Van deze soorten mag alleen vezel en zaad worden gewonnen (Opiumwet art 12).
Desondanks wordt dit gedoogd. Inmiddels heeft de ATR een voorstel ingediend om hennep
uit de opiumwet te halen. Voor meer informatie, klik hier.
CBD-producten mogen niet worden geproduceerd van andere cannabis variëteiten
(Opiumwet art 3).
Ook de claims zijn ter sprake gekomen:
Medische claims zijn niet toegestaan, niet op de etikettering van de producten, noch op
folders, advertenties, websites, blogs, etc. De website-eigenaar is verantwoordelijk voor de
content van feedback van consumenten op zijn website!
Ook zijn gezondheidsclaims voor CBD niet toegestaan.

Novel Food
Op EU-niveau zijn er discussies gaande over de status van CBD-olie als Novel Food. De Novel
Food discussie op dit moment gaat over de full-spectrum extracten. Full-spectrum extracten zijn
extracten, waarbij het cannabinoïdenprofiel ongewijzigd is t.o.v. het plantenmateriaal, ongeacht
de concentratie CBD in het eindproduct.
Voedingsmiddelen vallen onder de Novel Food regelgeving als deze nieuw zijn, dat wil zeggen:
alle levensmiddelen die binnen de Unie vóór 15 mei 1997 niet in significante mate voor
menselijke voeding werden gebruikt.
De huidige stand van zaken is:

Dit betekent:
Opgezuiverde CBD, oftewel cannabidiol, oftewel de kristallen, vallen onder de Novel Food
regelgeving en zijn niet toegestaan in voeding/supplementen.
Extracten met een hoger gehalte CBD t.o.v. het plantenmateriaal, vallen onder de Novel
Food regelgeving en zijn niet toegestaan in voeding/supplementen. Het advies luidt om geen
CBD-producten met meer dan 5% CBD te verkopen.
Extracten die met ‘nieuwe’ extractiemethoden zijn geproduceerd, vallen onder de Novel Food
regelgeving en zijn niet toegestaan in voeding/supplementen.
Desalniettemin worden in Spanje en Oostenrijk strengere eisen gehanteerd. In deze landen
worden alle hennepextracten en dus alle CBD-producten als Novel bestempeld en zijn niet meer
toegestaan voor verwerking in voeding/supplementen.

THC grens in de UK
In de UK worden CBD-producten als voedingssupplement gedoogd als het product per
verpakking niet meer dan 1 mg THC bevat. Voor meer informatie, kijk op pagina 5 van dit
document.

CBD in E-liquids
Volgens de Tabaks- en Rookwarenwet valt CBD onder: additieven die de indruk wekken dat de
e-sigaret gezondheidsvoordelen oplevert. E-liquids met CBD mogen sinds 1 juli 2018 niet meer
worden geproduceerd. Vanaf 1 juli 2019 mogen ze niet meer in de handel worden
gebracht. Voor meer informatie, klik hier.

Concept monografie CBD-olie
De conceptversie van de monografie/industriestandaard staat op het ledendeel van onze
website!
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@cannabinoidenadviesbureau.nl toe aan uw adresboek.

