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Beste CAN-lid
In deze nieuwsbrief geven we je een overzicht van de meest recente stand van zaken van het
CAN. Daarbij zijn twee onderwerpen vooral van belang om te melden waar het bestuur het
afgelopen jaar zeer veel tijd en moeite aan heeft besteed, namelijk het Keurmerk en het voor de
branche in gunstige zin wijzigen van de Opiumwetgeving.
Maar allereerst willen we je laten weten dat wij als bestuur in deze moeilijke tijden ons nauw bij
je betrokken voelen. Het is ongetwijfeld een enorme uitdaging hoe te overleven met alle
beperkingen van de Lock Down, zowel privé als zakelijk. We wensen je daarbij alle sterkte,
waarbij je erop kan rekenen dat je met raad en daad bijgestaan wordt zodra er zich nieuwe
ontwikkelingen rond de Lock Down voordoen!
De Lock Down treft evenzo het bestuur om binnen de beperkte mogelijkheden toch nog zo goed
mogelijk haar werk uit te voeren. En dat is alles bij elkaar een lange lijst: secretariaatswerk, het
onderhouden/verbeteren van de CAN Website, het continueren/uitbreiden van de
(inter)nationale contacten, volgen van (wetenschappelijke) rapportages, overleg met collega
belangenverenigingen en overleg met Ministeries, Tweede Kamerleden, IGZ, de NVWA, tot het
in menig opzicht dienstbaar zijn voor de afzonderlijke leden.

ALV
Een nieuwe datum voor de ALV (in eerste instantie gepland op 20 april) hebben we nog niet
vastgesteld. Afgelopen woensdag is duidelijk geworden dat vanaf 1 juni bijeenkomsten tot 30
personen weer mogelijk zijn, en als alles goed gaat, vanaf 1 juli tot 100 personen. Klik hier voor
meer informatie rondom het versoepelen van de corona maatregelen.
Normaliter zouden we nooit een ALV midden in de zomer plannen, maar omdat er voorlopig niet
gereisd kan worden en er geen grote evenementen als beurzen gehouden kunnen worden, is dit
toch een optie.
Wat vind jij van een ALV in juni of juli? We horen graag van je! Laat het ons weten via een email.

Ledenbestand
Er is nog steeds sprake van een gestage groei in het ledenbestand. De CAN-leden zijn
afkomstig uit alle geledingen van de branche: van hennepteelt tot productie, distributie en retail
van CBD-producten. Het moge duidelijk zijn dat dit brede spectrum en de toename van het
aantal leden onze onderhandelingspositie versterkt, vooral richting de overheid en officiële
instanties in binnen- en buitenland.
Maar om nog sterker te staan en om nog meer resulaten te boeken verzoeken we je om nieuwe
leden te werven uit jouw ongetwijfeld uitgebreide zakelijke netwerk.

Financiële stand van zaken
Het is prettig om te melden dat het financieel verslag over 2019 laat zien dat de financiële
positie van het CAN ten opzichte van 2018 sterk is verbeterd. Dit zou zonder de extra financiële
ondersteuning die we mochten ontvangen niet zijn gelukt. We willen allen die hier ruimhartig
aan bijgedragen hebben hartelijk bedanken!
Voor wat betreft 2020 zitten we “op koers” met echter de afgelopen tijd een tweetal extra
onkosten voor een advies aangaande de juridische borging van het Keurmerk, plus het
inschakelen van een externe deskundige aangaande het advies voor het verbeteren van de
wetgeving (zie verderop in deze nieuwsbrief).
Maar als een aantal leden per omgaande nog hun contributie overmaken, kan het bestuur
zonder financiële zorgen de belangen blijven behartigen waar het CAN voor bedoeld is.

Website
Bij deze willen we Remo Nijenhuis bedanken voor al het werk dat hij heeft verzet voor de
website van het CAN. Het onderhoud van de website is recent overgenomen door Roni Furlan
van Novatrace, de ontwerper van het traceability systeem achter het CAN Keurmerk. Dit lijkt ons
een handige zet aangezien het verder uitrollen van het Keurmerk een van de speerpunten van
het CAN is voor de rest van 2020. De website zal een belangrijk medium worden om zowel de
leden als de consument permanent op de hoogte te houden van elke nieuwe ontwikkeling van
het Keurmerk.

Trends in vraag en aanbod van CBD
We merken dat de populariteit van CBD nog steeds stijgende is. De verschillende producten
bereiken een steeds breder publiek wat betreft leeftijd en sociale achtergrond en motieven voor
gebruik. Deze ontwikkeling wordt niet alleen bevestigd door wat de CAN-leden daarover
rapporteren maar ook door wat er aan informatie binnenkomt vanuit de werkbezoeken (zoals
recent aan Spanje en Portugal) en door allerlei internationale rapportages en wetenschappelijke
monitors naar de aard en omvang van het gebruik van CBD.
Aan de andere kant lijkt het alsof het marktaandeel van individuele merken krimpt. Dit is niet
verwonderlijk als er maandelijks merken en producten bijkomen. Het is voor een ieder dan ook
belangrijk te blijven onderscheiden in die veelheid aan merken. Het CAN Keurmerk kan daar
een belangrijke bijdrage bij leveren!

CAN Keurmerk
We zijn verheugd te melden dat de eerste producten met Keurmerk de winkelvloer hebben
bereikt. De felicitaties gaan uit naar Jacob Hooy!
Daarnaast hebben we ook nog van een aantal andere leden, maar ook van niet-leden,
aanvragen ontvangen voor het Keurmerk en bij een aantal is de procedure al opgestart. Dus het
zal niet lang meer duren voordat meerdere merken het Keurmerk zullen dragen!
Het Keurmerk waarborgt dat:
Het eindproduct voldoet aan de kwaliteitseisen van de industriestandaard;
Het eindproduct volledig traceerbaar is tot aan het zaad;
Het label klopt.
De meeste consumenten zien door de bomen het bos niet meer vanwege het gigantische
aanbod aan CBD-producten. Ondanks dat het afneemt blijven de negatieve berichten over de
kwaliteit van het aanbod rond zingen en doet dit het consumenten vertrouwen in CBD geen
goed. Met het Keurmerk willen we het consumentenvertrouwen weer terugwinnen.
Producten met het Keurmerk zullen marketingondersteuning krijgen van het CAN met de hoop
dat, liever vandaag dan morgen, geen enkele consument nog een product zonder Keurmerk wil.
Blijf daarom niet achter! Vraag ook het Keurmerk aan. Ga naar de website voor de
aanvraagprocedure.

Industriestandaard
De kwaliteiteseisen in de CAN industriestandaard voor CBD-olie zijn opgesteld conform de
geldende EU richtlijnen. Inmiddels werken we aan versie 3 van de standaard. In deze nieuwe
versie worden een aantal begrippen toegevoegd en worden de specificaties van een tweetal
tests aangepast.
Tevens wordt er aan een industriestandaard voor CBD-capsules gewerkt.
Zodra de nieuwe standaarden zijn gepubliceerd ontvang je daar bericht van.

Betere wetgeving
De ministeries van VWS en V&J hebben een voorstel voor een wijziging van de Opiumwet voor
publieke consultatie gepubliceerd. In eerste instantie dachten we vanuit het bestuur dat deze
wijziging niet relevant zou zijn voor de CBD-branche. Maar in de Memorie van Toelichting staat
uitgebreid beschreven dat het mogelijk zal worden om een Opiumontheffing aan te vragen voor
de productie van ‘producten’ vanuit hennep. Dat is tot nu toe alleen mogelijk voor productie van
geneesmiddelen of wetenschappelijk onderzoek.
Dit is een mooie eerste stap. Helaas mist in dit hele verhaal de wettelijke borging van het
eindproduct. Daarom hebben we een externe deskundige (KH Legal Advice) gevraagd een
notitie op te stellen waarin onze suggesties voor positieve wijziging van de Opiumwet, die het
CAN al meermalen heeft ingebracht in de overleggen met de ministeries, nogmaals worden
bepleit. Mocht deze wetswijziging lukken is dat in menig opzicht een doorbraak met uiteraard
een sterk signaal richting verbetering van de Europese wetgeving. We houden je op de hoogte!
Onze reactie vind je hier en op onze website.

Novel Food
We hebben Stoffer Loman van Nutriclaim bereid gevonden om een presentatie of een workshop
te geven over de Novel Food wetgeving, wat er allemaal bij een aanvraag komt kijken en hoe
we binnen het CAN de krachten kunnen bundelen. Daarom zijn we benieuwd of er leden zijn die
zich al bezig houden met een dergelijk traject en of er interesse is in samenwerking.
Wat vind jij? We horen graag van je! Laat het ons weten via een email.

Tot zover de Nieuwsbrief waarin we duidelijk maken dat de vereniging springlevend is en veel
aan de weg timmert. Het invoeren van het Keurmerk en het verbeteren van de wetgeving ter
ondersteuning van de branche zijn daarbij de belangrijkste uitdagingen om dit jaar te realiseren.
Je kan erop vertrouwen dat het bestuur daar al haar tijd en inzet op afstemt.
Namens het bestuur,
ugust de Loor, voorzitter
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.

