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Keurmerk
Het CAN Keurmerk is eindelijk een feit!
De presentatie aan de leden op 9 december was goed bezocht en op 15 januari is
het Keurmerk aan de pers en andere geïnteresseerden gepresenteerd. Hieronder de
eerste berichtgeving:
ANP: Eerste officiële keurmerk voor CBD-producten in Europa
VOC: Nederlandse primeur: eerste Europese keurmerk voor CBD-producten
Drugs Inc: Het CBD keurmerk
Radar: Kwaliteit CBD-producten lastig te waarborgen, keurmerk wil inzicht geven
Mediwietsite: CAN presenteert eerste Europese CBD-keurmerk
Lijfblad: Keurmerk voor CBD-producten
NPO3: Kijkersvraag: Waar komt de olie in CBD-olie vandaan?
De links naar deze artikelen staan ook op onze nieuwspagina.
Op het ledendeel van de website kan je alle documenten vinden mbt het Keurmerk,
waaronder de aanvraagprocedure, de overeenkomst voor gebruik, de laatste versie
van de industriestandaard en de prijslijsten van de laboratoria. Deze vind je hier.
De eerste aanvraag loopt inmiddels en we verwachten binnen enkele weken de
eerste producten met het Keurmerk op de markt!
Het Keurmerk is gekoppeld aan de Industriestandaard voor CBD-olie. Op dit moment
kunnen we het Keurmerk alleen nog afgeven op CBD-olie die aan de standaard
voldoet. Later dit jaar zullen er meer standaarden verschijnen zodat we ook voor
andere CBD-producten het Keurmerk kunnen afgeven.
Op dit moment wordt er aan de PR van het Keurmerk gewerkt. Binnenkort volgt er
meer nieuws over het Keurmerk!

Uitnodiging ALV
De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar op maandag 20 april worden
gehouden. Zet deze datum alvast in je agenda! Er zijn een aantal belangrijke
onderwerpen te bespreken, waaronder het keurmerk en de uitkomst van de VN
discussie over de status van CBD (zie hieronder).
Daarnaast is de positie van penningmeester open! Heb je ervaring als
penningmeester en lijkt het je leuk om met het bestuur mee te denken over allerlei
zaken die de branche aangaan? Kom naar de ALV en meld je aan als
penningmeester. Dat kan ook per email.

Wettelijke status
Na een verwarrende tijd over de wettelijke status van CBD-producten in Nederland,
is er nu meer duidelijkheid.
CBD-producten vallen in Nederland onder de Opiumwet en zijn volgens de letter van
de wet illegaal:
- CBD-olie valt onder de definitie van hennepolie (Opiumwet lijst 1)
- CBD-producten bevatten sporen THC (Opiumwet lijst 1)
- Van vezelhennep mag alleen vezel en zaad worden gewonnen (Opiumwetbesluit
art 12)
- Vezelhennep valt onder de definitie van cannabis. Het is niet toegestaan cannabis
te bereiden, te bewerken, te verwerken, etc. (Opiumwet artikel 3)
In Nederland worden CBD-producten als voedingssupplement gedoogd onder de
Opiumwet, mits deze aan de volgende eisen voldoen:
- CBD-producten worden geproduceerd van EU toegestane industriële
vezelhennepsoorten.
- CBD-producten bevatten niet meer dan 0.05% (w/w) THC.
Zolang de Opiumwet niet wijzigt (zie de Nieuwsbrief van oktober 2019) vallen alle
CBD-producten hieronder. Een product dat onder de Opiumwet valt is uitgezonderd
van de reikwijdte van de Algemene levensmiddelen verordening en dus van de
Novel Food verordening.

Maar hoe zit het dan met de Novel Food
status?
Het ministerie van VWS is in afwachting van de uitkomst van de beslissing die op
EU-niveau wordt genomen mbt de status van CBD-producten (wel of geen ‘drug’).
De WHO stelt voor om preparaten overwegend bestaande uit CBD met een
percentage van ten hoogste 0.2% THC niet onder controle te brengen. Deze 0,2%
wordt door de WHO beschouwd als een concentratie die geen significante
(psychoactieve) effecten met zich mee brengt. Hierover zal naar verwachting
worden gestemd in maart 2020 tijdens de jaarlijkse vergadering van de VN over
drugs, de zogenaamde Commission on Narcotic Drugs (CND).
DG Santé heeft ondertussen de tot nu toe ingediende aanvragen voor CBD als NF
‘on hold’ gezet tot een besluit is genomen op EU-niveau over de status van deze
producten (al dan niet ‘drugs’).
We moeten de uitkomst dus afwachten. Zodra hier duidelijkheid over is, zullen we
jullie op de hoogte brengen!

Engeland
Er zijn een aantal berichten verschenen over het gewijzigde CBD beleid van de Food
Standards Agency (FSA) in Engeland, Wales en Noord-Ierland. De belangrijkste
punten zijn:
Voor 31 maart 2021 moeten producenten Novel Food dossiers hebben ingeleverd
op straffe van marktverwijdering.
De aanbevolen maximale dagdosering voor volwassenen is op 70 mg gesteld,
tenzij het product onder supervisie van een arts wordt gebruikt.
Het advies van de FSA, aan personen die medicatie gebruiken en aan vrouwen
tijdens zwangerschap of de periode van borstvoeding, is om geen CBD te
gebruiken.
Dit beleid geldt voor alle voedingswaren en supplementen die Cannabidiol (isolaat)
bevatten en voor hennepextracten waarvan de hoeveelheid THC in het eindproduct
niet meer dan 1 mg per verpakking is.
Maar er is ook kritiek op dit beleid. De adviezen zijn gebaseerd op een review van
de klinische studies van GW Pharmaceuticals met Epidiolex. Hoe relevant zijn deze
studies voor producten die als voedingssupplement worden verkocht?
Desalniettemin, hou rekening met het nieuwe beleid als je producten in Engeland
verkoopt!
Meer informatie vind je via de volgende links:
Cannabis Trades Association Launches Campaign to Maintain CBD Market
Food Standards Agency, Board meeting – 21 January 2020 (punt 17, 18 en 19)
FSA sets deadline for the CBD industry and provides safety advice to consumers
Drug licensing factsheet: cannabis, CBD and other cannabinoids (zie p. 5 voor de 1
mg grens)
Deadline set for CBD industry by Food Standards Agency
Euro hemp association says UK move on CBD is step in right direction
Cannabidiol (CBD) – EU (mainland) versus UK approach

Varia
New ProjectCBD Report Studies Synthetic Cannabinoids' Impact on Vaping Injuries
German hemp retailers could face years in prison for selling hemp tea
Is CBD toxic to the liver?
EU Commission proposes unified EU vote on WHO cannabis scheduling
recommendations
European Commission falls short on WHO cannabis recommendations, experts say
Tokyo 2020 Summer Olympics Will Allow Athletes to Use CBD
Congress ramping up pressure to ‘provide a pathway forward’ for hemp, CBD
EFSA warns THC levels of hemp-containing supplements exceed safety limit
European health agency links hemp food to THC exposure
Can CBD Help You Sleep? Here's What The Research Tells Us
Aaf Brandt Corstius preekte het evangelie van de CBD-olie, tot haar geloof begon te
wankelen
Cannabinoids for Cannabis Use Disorder?
What’s really in cannabis-based health products?
Beyond the Dispensary: Transparency key to developing consumer trust in CBD
brands
Australia considers allowing some over-the-counter CBD products
President Trump requests additional funds to regulate CBD, hemp
Cannabis Events Europe
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