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Beste CAN-lid,
Ondanks alle beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen is het CAN bestuur
volop bezig. Gezien alle werkzaamheden kunnen we concluderen dat de markt en de politiek
ook volop in beweging is, zowel positief als zorgelijk. Met betrekking op dat laatste kan je erop
vertrouwen dat het bestuur er alles aan doet om dat ten goede te keren.
De belangrijkste onderwerpen waar het bestuur zich momenteel op concentreert zijn:
Het verwerven van meer kennis en inzicht in de werking van CBD;
Het in goede banen leiden van de vele nieuwe producten en toepassingen van CBD;
Het promoten van het CAN keurmerk;
Tegelijkertijd het nog steeds moeten bestrijden van de vooroordelen over deze
cannabinoïde;
Om nog maar te zwijgen over hoe Nederland en Europa te overtuigen om te kiezen voor een
beter beleid aangaande hennepextracten en CBD.
Om zeker te weten of het bestuur hierbij de juiste koers kiest is periodieke afstemming met jullie
van zeer groot belang!

ALV
Om dit te bewerkstelligen is er op maandag 5 oktober om 15:00 uur een speciale Algemene
Ledenvergadering (ALV). Gelet op de coronamaatreegelen zal de ALV digitaal plaatsvinden.
Om zoveel mogelijk tijd te kunnen besteden aan discussie worden de jaarstukken, de agenda
en overige relevante stukken in de week voorafgaand aan de ALV ter goedkeuring opgestuurd,
inclusief de link om aan de ALV deel te nemen.

Ontwikkelingen in de EU
Om te beginnen maakt de Europese Commissie een verschil tussen CBD van synthetische
oorsprong en CBD van natuurlijke oorsprong. Recente uitspraken van de Europese Commissie
wijzen erop dat er binnenkort een beslissing wordt genomen over de status van CBD van
natuurlijke oorsprong.
In juli 2020 trok de Europese Commissie geheel onverwacht de voorlopige conclusie dat nietmedische natuurlijke hennepextracten (aanwezig in hennepvoedsel en voedingssupplementen)
binnen de EU als verdovende middelen moeten worden beschouwd. De Europese Commissie
kondigde aan voornemens te zijn alle Novel Food toepassingen voor producten die CBD van
natuurlijke oorsprong bevatten af te wijzen, omdat deze een ‘extract van cannabis’ vormen.
Alle Novel Food aanvragen voor CBD zijn onderbroken totdat het standpunt van de Commissie
duidelijk is. De Europese Commissie heeft aangegeven dat de stopzetting een stap is in het
proces van het verstrekken van duidelijke richtlijnen aan de EU-lidstaten over hennepextracten
en opgemerkt dat “de voorlopige mening van de Commissie is dat CBD die wordt geëxtraheerd
uit de bloeiende en vruchtdragende toppen van de hennepplant moet worden beschouwd als
een verdovend middel dat onder het Enkelvoudig Verdrag van de Verenigde Naties valt."
Naar verwachting komt de Europese Commissie dit najaar met een uiteindelijk standpunt.
Meer informatie vind je onder andere hier en hier.
Een lichtpunt is de conclusie van de AG in de zaak Kanavape, maar er nog geen uitspraak in
deze zaak.
Verder maken sommige partijen zich grote zorgen over wat de Commissie zal aanbevelen aan
de EU-lidstaten die zullen stemmen over hennep en CBD tijdens de bijeenkomst van de
Commissie voor verdovende middelen van de Verenigde Naties (CND) op 4 december 2020 in
Wenen. Het zijn, kortom, onzekere tijden voor hennep en voor natuurlijke CBD.
Het CAN bestuur heeft navraag gedaan over het standpunt van Nederland in dezen. Het lijkt
erop dat er in Nederland niets zal veranderen, wat er ook binnen de EU besloten wordt. CBD
producten die voldoen aan de Nederlandse eisen (lees: de industriestandaarden), kunnen ook
in de toekomst op de Nederlandse markt blijven.
Er is echter voldoende aanleiding om de besluitvorming binnen Europees verband nauwlettend
te volgen en hoe de Nederlandse regering hierop zal reageren. Het bestuur heeft hieromtrent
een verzoek voor overleg met het Ministerie van VWS aangevraagd en er vindt overleg met
collega organisaties plaats over hoe gezamenlijk op te trekken richting “Brussel”.
Kortom, genoeg aanleiding om over dit alles tijdens de ALV met elkaar over van gedachten te
wisselen.
En je kunt deze petitie ondertekenen!

Wetswijzigingen
Om de Nederlandse regering aan “onze“ kant te krijgen/houden heeft het CAN (na consultatie
met juristen en collega organisaties) in april van dit jaar voorstellen tot wijzigingen van de
wetgeving ten aanzien van hennepextracten en cannabinoïden naar de ministeries gestuurd (dit
in het kader van een door de overheid geïnitieerde consultatieronde).
Deze wijzigingen liggen nu ter beoordeling bij de overheid en wij hebben vanuit betrouwbare
bronnen vernomen van dit er gunstig uitziet. Mocht dit positief uitpakken spelen deze, voor de
branche gunstige wijzigingen, een belangrijke rol in hoe Nederland zich zal opstellen in de
Europese discussie over de toekomst van het beleid aangaande hennepectracten en
cannabinoïden.

CAN Keurmerk
Een andere sterke troef om de Nederlandse regering aan “onze” kant te houden is het CAN
keurmerk. Met dit keurmerk geven wij een krachtig signaal af dat de branche haar
verantwoordelijkheid neemt in het borgen van de kwaliteit van CBD-producten, inclusief
productinformatie en voorlichting aan de consument.
En met het keurmerk reikt het CAN de Nederlandse overheid extra argumenten aan om een
voor ons positief standpunt in te nemen bij de Europese Commissie ten aanzien van
hennepextracten en cannabinoïden. En nu ook bedrijven uit andere landen interesse tonen voor
het Keurmerk kan dit keurmerk nog meer als “breekijzer” dienen richting een duurzaam
Europees CBD beleid.
Dus om de toekomst van je eigen CBD producten te borgen is het voor alle leden belangrijk om
het keurmerk aan te vragen!
Producten met het keurmerk voldoen zichtbaar voor iedereen aan de Nederlandse eisen voor
maximaal THC gehalte (max 0,05%) en maximale dagelijkse dosering CBD (160 mg). Verder
voldoen de producten aan EU kwaliteitseisen mbt verontreinigingen, de EU etiketteringseisen
en zijn de producten traceerbaar tot aan het zaad. Elke goedgekeurde batch wordt op
Cancheck.org gepubliceerd.
Cancheck.org en het keurmerk ontvangen internationale aandacht! Zie daarvoor de laatste
nieuwsberichten op onze website.

Website
Vanwege de toenemende aandacht vanuit het buitenland voor de activiteiten van het CAN wordt
de website momenteel in het Engels vertaald. Vanaf oktober zal er naast de NL versie ook een
EN versie online staan en worden de 2 websites (CAN en Cancheck.org) aan elkaar gelinkd.

Gezond financieel draagvlak
Het moge duidelijk zijn dat alle bovenbeschreven werkzaamheden veel tijd en energie
opslurpen van overleg met overheden, steun verwerven bij collega instellingen, verzorgen van
de website, inschakelen van externe deskundigen, opstarten van het keurmerk, bijhouden van
de informatiebronnen/studiemateriaal om nog maar te zwijgen over het plegen van eindeloos
veel telefoontjes, overleggen, etc.
Het zorgt voor een veelheid aan onkosten dat in normale zin door de contributie van de leden
bekostigd kan worden. Echter door allerlei omstandigheden zoals de Lockdown vanaf maart van
dit jaar lopen de inkomsten van het CAN achter bij de uitgaven.
Gelukkig zijn de maatregelen ietwat versoepeld waardoor er door ons allen weer met een beetje
meer vertrouwen naar de toekomst gekeken kan worden. Vandaar het verzoek aan de leden die
de contributie over 2020 nog niet voldaan hebben dit alsnog te doen.
Om degenen die dit betreffen tegemoet te komen stellen we voor om voor het eind van het jaar
de openstaande contributie in 2 termijnen te voldoen. Zo doet het iets minder pijn en kan het
bestuur zonder financiële kopzorgen haar werk blijven doen.

Tot zover het laatste nieuws van het CAN front wat duidelijk maakt van dat we in menig opzicht
in een spannende tijd leven met vele uitdagingen in het verschiet zodat er nou eindelijk eens
een duurzaam beleid ten aanzien van hennepextracten, CBD en andere cannabinoïden
gerealiseerd kan worden.
De Algemene Ledenvergadering is DE plek om dit met elkaar voor de komende uit te stippelen!
DUS KLIK OP 5 OKTOBER OP DE LINK EN DOE MEE AAN DE BERAADSLAGINGEN!
Voor de rest wensen we eenieder veel sterkte, gezondheid en succes!
Namens het bestuur,
August 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.

