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1.

Doel

Het doel van deze industriestandaard is om transparantie voor de consument te waarborgen over de
kwaliteit van CBD-capsules op de Nederlandse markt. Leden van het CAN, wiens producten aan deze
standaard voldoen, kunnen voor deze producten het keurmerk aanvragen.
2.

Definitie

CBD-capsules zijn capsules gevuld met CBD-olie. De definitie van CBD-olie is opgenomen in de
industriestandaard voor CBD-olie1.
CBD capsules bestaan als harde capsules of als softgel capsules. De harde capsules kunnen worden
vervaardigd uit een cellulose derivaat, zoals HPMC (geschikt voor veganisten en vegetariërs) of
gelatine, dat van dierlijke oorsprong is. Softgel capsules worden vervaardigd uit gelatine,
(gemodificeerd) zetmeel, zeewier- of algen-extracten (alginaten, carrageen).
De consistentie van de capsules kan worden aangepast door toevoeging van geleermiddelen,
gommen, glycerol of sorbitol. Hulpstoffen zoals oppervlakte-actieve stoffen, matterende stoffen,
conserveringsmiddelen, zoetstoffen, kleur- en smaakstoffen mogen worden toegevoegd in lijn met
de geldende reglementering voor voedingsadditieven.
Het productie- en vul-proces van de capsules dient te voldoen aan de eisen van HACCP en ISO 22000
of een soortgelijke norm en geschikte in-proces controles bevatten.
3.

Regelgeving

De wettelijke status van CBD-olie is opgenomen in de industriestandaard voor CBD-olie1 en is ook van
toepassing op CBD-capsules.
4.

Maximale dagelijkse dosis

De maximale aanbevolen dagelijkse dosering = 160 mg CBD2. Een lagere maximale dosering
aangeven is ook mogelijk.
Op elk label dient de maximale aanbevolen dagelijkse dosering opgenomen te worden, uitgedrukt in
het aantal capsules en de hoeveelheid CBD per capsule.
5.

Claims

Medische claims zijn niet toegestaan. Niet op de primaire of secondaire verpakking, noch op enig
marketingmateriaal, waaronder flyers, folders, advertenties, websites, blogs, etc.
Gezondheidsclaims zijn alleen toegestaan voor ingrediënten waar de EFSA een goedkeuring voor
heeft afgegeven3. Tot op heden zijn er voor CBD of hennepextracten geen claims ingediend.

1

https://www.cannabinoidenadviesbureau.nl/diensten/keurmerk/
besluit-wob-verzoek-over-over-de-stof-cannabidiol-cbd, 2018 (https://rijksoverheid.archiefweb.eu/#archive
zoek: cannabidiol)
3
http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home
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In geval een goedgekeurde gezondheidsclaim wordt gebruikt, dan dient er bij de aanvraag van het
keurmerk bewijs te worden aangeleverd van de concentratie/hoeveelheid van het betreffende
ingrediënt in het eindproduct.
6.

Etiketteringsvoorschriften4

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

De benaming
Lijst van ingrediënten in afnemende hoeveelheid, conform bijlage VII (EU/1169/2011)
Allergenendeclaratie, conform bijlage II (EU/1169/2011)
Netto hoeveelheid (aantal capsules)
De hoeveelheid (mg) CBD per capsule
Datum van minimale houdbaarheid, conform bijlage X (EU/1169/2011)
Batchcode
Gegevens omtrent bewaren
Een gebruiksaanwijzing (b.v. innemen met water)
Doseringsadvies voor dagelijkse consumptie
Een waarschuwing voor overschrijding van de aanbevolen dagelijkse dosering
Naam en adres van de exploitant
Aanduiding ‘voedingssupplement’
De vermelding dat het product niet gebruiken tijdens zwangerschap of in periode van
borstvoeding gebruikt mag worden gebruikt
o. De vermelding dat voedingssupplementen niet als substituut voor een gevarieerde voeding
mogen worden gebruikt
p. Een waarschuwing dat het product buiten bereik van jonge kinderen moet worden bewaard
q. Géén vermelding van het percentage THC
Ook wanneer producten op afstand te koop worden aangeboden (via internet) moet de verplichte
informatie beschikbaar zijn, met uitzondering van de batchcode en houdbaarheidsdatum. Dit kan
direct bij het product of via een toegankelijke hyperlink. Consumenten moeten voor aankoop deze
productinformatie online kunnen inzien.
7.

Testprocedures5

De kwaliteit van CBD-olie moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in de industriestandaard voor
CBD-olie1. De volgende aanvullende testen zijn nodig voor de capsules.
#
1
2

4

Parameter
Uiterlijk
Hoeveelheid CBD per capsule

Specificatie
[kleur] [vorm] capsules [maat]6
Label declaratie +/- 10% (w/w)

Voorkeursmethode
Visual
in-house methode

Conform EU/1169/2011 en 2002/46/EC
Zie Annex 1 – 1 in de Industriestandaard voor CBD-olie1 voor de lijst van laboratoria
6
Te bepalen door de producent
5

