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KEURMERK en ander nieuws
Beste leden van het CAN en andere geïnteresseerden,
Veel van de bestuursleden van het CAN besteden een deel van hun tijd aan het versterken van
de internationale samenwerking middels deelname aan conferenties, afleggen van
werkbezoeken, het onderhouden van contacten met universiteiten, wetenschappers, etc.
Een van de resultaten van de internationale contacten is een gezamenlijk optrekken van het
CAN met (zuster)organisaties richting ‘Brussel’ om met de desbetreffende EU-commissies in het
Europees Parlement van gedachten te wisselen over een duurzaam Europees beleid voor
cannabinoïden. Het spreekt voor zich dat het Novel Food dossier het meest prangende
onderwerp is.
Nog twee aspecten het vermelden waard:
1) In relatief korte tijd heeft de markt van cannabinoïden zich zeer snel verbreed tot een
wereldwijd fenomeen van uiteenlopende bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie tot
gerenommeerde bedrijven in de cosmetica-industrie.
2) Een enorme toename aan wetenschappelijke rapportages over zowel de werking van
cannabinoïden als onderzoek over de aard en omvang van consumentengroepen (en hun
motieven in gebruik). Het CAN verzamelt deze kennis en informatie en stelt deze ter
beschikking aan zowel haar leden als aan al die personen en instanties waar het CAN overleg
mee voert.
August de Loor,
voorzitter CAN

Nieuwsberichten
Keurmerk
Er is lang achter de schermen gewerkt om het platform voor het Keurmerk uit te
ontwikkelen. Zoals het er nu voor staat is onze inschatting dat het CAN dit jaar nog haar
Keurmerk voor CBD-olie kan introduceren. De leden staan volledig achter dit initiatief, het logo
is goedgekeurd en met het uitwerken en testen van de complexe logistiek waar het Keurmerk
aan moet voldoen zijn we in een vergevorderd stadium.
Het Keurmerk is niet alleen een logische stap in de verdere professionalisering van de branche
maar ook een handreiking naar de Nederlandse overheid om CBD-olie in de schappen te laten
mocht dit product onverhoeds onder het Novel Food regime vallen. En dat die handreiking als
serieus opgevat kan worden moge blijken uit de reacties die het CAN ontvangt van haar
(inter)nationale contacten wanneer we toelichting geven over onze visie op het Novel Food
dossier. De reacties zijn bijna allemaal positief! Het Keurmerk kan aanleiding zijn in ieder
afzonderlijk land in Europa om makkelijker te besluiten om CBD in de schappen van winkels te
laten tijdens de periode van nader onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van dit middel.
Het Keurmerk is gekoppeld aan de industriestandaard (zie hieronder). Op dit moment is er
alleen een industriestandaard voor CBD-olie. Volgend jaar zullen er meer standaarden
verschijnen.
Tijdens de komende ALV zal Novatrace het platform voor het Keurmerk laten zien en de
werkwijze voor het aanvragen van het Keurmerk toelichten. Op dit moment wordt de laatste
hand gelegd aan een gebruiksaanwijzing voor het platform. Als deze af is zal die op het
ledendeel van de website beschikbaar zijn.
Leden ontvangen binnenkort de uitnodiging voor de ALV.

Industriestandaard CBD-olie
De eerste officiële versie van de industriestandaard voor CBD-olie staat op het ledendeel van
onze website! Klik hier om deze in te zien.

Opiumwet
Op 26 juli heeft het bestuur een aantal voorstellen voor wijzigingen van de Opiumwet en het
Opiumwetbesluit bij het ministerie van VWS ingediend. Deze zijn positief ontvangen! Wat er
precies wordt gewijzigd en wanneer de wijzigingen worden doorgevoerd en gepubliceerd is nog
onzeker. Daar hopen we je voor het eind van het jaar meer over te vertellen.
De voorstellen zijn terug te vinden op het ledendeel van onze website. Klik hier om deze in te
zien.
In Nederland worden CBD-producten met maximaal 0,05% (500 ppm) THC gedoogd. Maar de
maximale grens voor THC is in elk EU land anders en in vele EU landen is deze lager dan de
Nederlandse. Voorbeelden van handhaving vind je hier (subject = cannabidiol).

Novel Food
Op EU-niveau zijn er nog steeds discussies gaande over de status van CBD-olie als Novel
Food. 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 nog steeds:

Dit betekent:
Synthetische cannabinoïden zijn per definitie Novel en zijn niet toegestaan voor gebruik in
voeding en voedingssupplementen.
Isolaten uit hennep, zoals Cannabidiol, worden als nieuwe voedingsmiddelen beschouwd.
Voor Cannabidiol (isolaat) loopt al jaren een aanvraag voor een Novel Food autorisatie. Dit
betekent dat CBD-isolaat daarom Novel is en daardoor niet toegestaan voor gebruik in
voeding en voedingssupplementen.
Extracten van Cannabis sativa L. (Hennep) worden als nieuwe voedingsmiddelen
beschouwd. Conform de Novel Food Verordening, zou het niet toegestaan zijn producten
met hennepextracten, die bestemd zijn voor consumptie, zonder Novel Food autorisatie te
vermarkten. Toch worden in Nederland deze producten vooralsnog gedoogd, mits die aan de
eisen van onze industriestandaard voldoen.
De hennepplant zelf is niet Novel. Maar op dit moment valt hennep onder de bepalingen van
de Opiumwet. In NL geldt voor alle (eind)producten vervaardigd uit industriële vezelhennep
een maximumgehalte van 0,05% THC om het (gedoogd) te kunnen vermarkten.
In steeds meer EU landen (subject = cannabidiol) wordt de Novel Food status van CBDhoudende producten gehandhaafd.

Cosmetica
De EIHA heeft onlangs een voorstel ingediend bij de EU-commissie om 3 INCI’s (INCI =
International Nomanclature of Cosmetic Ingredients) aan de Cosing database toe te voegen:
- Cannabis Sativa Leaf Extract
- Cannabis Sativa Leaf/Stem Extract
- Cannabis Sativa Root Extract
Het kan nog maanden duren voordat die in Cosing worden doorgevoerd. In de Cosing
database (zoek op: cannabis) zijn al vergelijkbare INCI’s toegelaten. Het gebruik van extracten
van hennep bloemen/toppen blijft niet toegestaan voor gebruik in cosmetica.

CBD: synthetisch vs natuurlijke oorsprong
Synthetische cannabinoïden, waaronder CBD, zijn niet afkomstig van de Cannabis plant. Ze
worden middels chemische of biotechnologische wijze geproduceerd. Ze zijn per definitie Novel
en dus is het niet toegestaan om deze in voeding en voedingssupplementen te verwerken. Maar
synthetische CBD is wel toegestaan voor gebruik in cosmetica.
Pure CBD van natuurlijke oorsprong - uit de Cannabis plant - oftewel CBD-isolaat wordt ook als
Novel beschouwd. Er loopt al jaren een autorisatieaanvraag bij de EFSA, waarmee CBD-isolaat
dus Novel is. Voeding en voedingssupplementen met CBD-isolaat worden niet gedoogd, zoals
de hennepextracten! CBD isolaat is ook niet toegestaan voor gebruik in cosmetica.
Met andere woorden: CBD-isolaat kan momenteel in geen enkel product worden verwerkt.
Synthetische CBD is alleen toegestaan in cosmetica.

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.

