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Beste CAN-lid,
Vlak voor het eind van 2020 de laatste nieuwsbrief van het jaar, met een veelheid aan actuele
informatie waar je ongetwijfeld interesse in zult hebben.
Maar allereerst een paar bemoedigende woorden. Het gaat maar door met Corona en nu weer
een Lockdown tot 19 januari wat ongetwijfeld voor velen weer hard zal zijn aangekomen in
zowel het persoonlijke als in het zakelijke leven. Het enige wat ik kan hopen is dat je er gezond
bij blijft, voor jezelf, je naasten en je onderneming!
De Lockdowns hadden de afgelopen maanden in veel mindere mate ook zijn gevolgen voor
het bestuur. Zowel intern overleg als overleg met instanties en
overheden moesten noodgedwongen per telefoon, mail of Zoom plaatsvinden.
Ook de afgelopen Algemene Ledenvergadering (ALV) in oktober vond via het beeldscherm
plaats, wat helaas een levendige discussie en uitwisseling van kennis en informatie met jullie in
de weg stond. Zodoende konden niet die besluiten genomen worden waar de ALV als hoogste
orgaan van het CAN voor bedoeld is.
Maar laat er nou op andere plekken wel ingrijpende besluiten genomen zijn, voor ons allen in
positieve zin.
1. Eindelijk heeft de VN het aangedurfd om de al sinds 1961 rigide wetgeving aangaande
cannabis open te breken. Wereldwijd kan hierdoor het reguleren van de
medische/therapeutische toepassing van cannabis verder en versneld toegepast worden
(met, hopelijk, als volgende fase, de legalisering van het recreatief gebruik).
2. En ook in Europa is een megastap gezet door CBD niet meer als een drug te beschouwen
maar als een voedingsmiddel (voor meer gedetailleerde informatie over deze besluiten, zie
verderop in deze nieuwsbrief).
In 2021 zal de belangrijkste uitdaging voor het CAN zijn om ervoor te zorgen dat deze besluiten
worden omgezet in een duurzaam Nederlands (en uiteindelijk Europees) cannabinoïdenbeleid.
Het bestuur zal hiervoor de komende maanden de samenwerking met andere organisaties in
binnen- en buitenland intensiveren, overleg is al aangevraagd met de
ministeries en NVWA, en de pijlen worden gericht op de campagnes van de politieke partijen
voor de verkiezingen in maart 2021.
Kortom, het worden spannende tijden en jullie worden uiteraard op de hoogte gehouden van de
resultaten!!

Financiële stand van zaken
De voorwaarde voor een zo goed mogelijk resultaat is een, in aard en omvang, gezonde
vereniging. Het CAN is ook dit jaar weer gegroeid in aantal leden, dus wat de omvang betreft
zitten we goed. Ook de samenwerking binnen het bestuur is optimaal en het bestuur kan steeds
meer rekenen op adviezen van een vaste groep interne en externe deskundigen.
Daar staat helaas tegenover dat een (klein) deel van de leden de contributie nog niet heeft
overgemaakt, met helaas als consequentie dat we de begroting voor 2020 niet sluitend krijgen.
Dit betekent ook onzekerheid voor het komende jaar.
Het moge duidelijk zijn dat juist nu deze financiële kopzorgen zeer slecht uitkomen, want alle
aandacht moet gefocust zijn op de recente besluiten van de VN en de EU om deze om te zetten
in daadwerkelijk nieuw beleid in Europa en Nederland.
Vandaar de oproep aan alle nog niet betalende leden om alsnog de contributie over dit jaar over
te maken zodat het bestuur zijn werk kan blijven doen in het belang van alle leden van het
CAN. Om deze oproep kracht bij te zetten zal ik de komende weken alles in het werk stellen dat
alsnog de achterstallige contributie betaald wordt.
En om al deze vervelende, tijd opslurpende, werkzaamheden in de toekomst te voorkomen is er
besloten om in 2021 de contributie te innen via automatische incasso. Ieder lid
ontvangt daarvoor de komende tijd een machtigingsformulier.
Tenslotte: De bijdragen voor de contributie van het lidmaatschap lopen gelijk met het
kalenderjaar. Dat betekent dat je vanaf het moment van inschrijven tot het eind van dat jaar
contributie betaald en elk jaar erop voor een heel jaar. Afmelden kan altijd, maar je blijft lid tot
het eind van het jaar. Je wordt dus per 1 januari van het volgend jaar uitgeschreven. Deze
regels zijn zo opgesteld zodat aan het begin van het jaar optimale duidelijkheid is over de
begroting waarbij een zo laag mogelijke contributie voor de leden verlangd wordt. Voor meer
informatie, zie de statuten op onze website.

Kascommissie
De kascommissie controleert, voorafgaand aan de ALV, elk jaar de jaarrekening, het financiële
jaarverslag en de bijbehorende financiële stukken. Deze commissie is op zoek naar een tweede
lid. De tijdsbesteding is ca. 2 uur per jaar. Heb je interesse in deze functie? Meld je aan bij Iris
via email.

Nieuwe samenstelling van het bestuur
Het bestuur is verheugd om te melden dat Renate Keijmis vanaf 1 januari de functie van
penningmeester gaat vervullen. Renate zal zich op de eerstvolgende ALV voorstellen.
Daar staat helaas tegenover dat, wegens persoonlijke omstandigheden, Lisette Wijnkoop zich
heeft teruggetrokken uit het bestuur. Wij ervaren haar vertrek als een zeer stevige aderlating
aan kennis en kunde en netwerkgarantie. Het moge duidelijk zijn dat er nog een meer dan
gepast afscheidscadeau voor Lisette in het verschiet ligt.

Ontwikkelingen in de EU
Afgelopen week hebben de Verenigde Naties en de Europese Commissie gestemd over de
aanbevelingen die de WHO heeft gedaan mbt CBD en cannabis.
Degenen die geïnteresseerd zijn in achtergrondinformatie, zie hier, hier en hier.
Wat zijn nu de implicaties voor CBD producten op de Nederlandse en de EU markt?
Volgens de analyse van het CAN zijn er een aantal gevolgen:
1. Aan de ene kant is er nu overeenstemming over de legale status van de stof Cannabidiol.
Cannabidiol, of deze wel of niet uit hennep is geïsoleerd, valt niet onder de bepalingen van
de internationale verdragen en dus ook niet onder de Opiumwet. Het is dus geen ‘drug’ en
mag in voeding en voedingssupplementen worden verwerkt. Maar dan is er wel een Novel
Food autorisatie nodig! Meer daarover lees je hieronder.
2. Volgens deze redenering zou CBD-isolaat ook in cosmetica mogen verwerkt. Zodra de entry
voor Cannabidiol in de Cosing database is aangepast zullen we je daarover informeren.
3. Aan de andere kant blijven CBD producten met een THC gehalte lager dan 0,2% (dus ook
alle CBD producten met minder dan 0,05% THC) wel onder de bepalingen van de
internationale verdragen vallen en dus onder de Opiumwet. Voor deze producten kan er
geen Novel Food autorisatie worden aangevraagd en blijft het Nederlandse gedoogbeleid
gelden, alsook de verschillende nationale maxima voor THC.
Samenvatting cannabidiol:
CBD-isolaat mag in voeding en voedingssupplementen, mits er voor de gebruikte kwaliteit
een NF autorisatie is.
CBD-isolaat mag in cosmetica worden verwerkt.
Synthetische CBD mag in voeding en voedingssupplementen, mits er voor de gebruikte
kwaliteit een NF autorisatie is.
Synthetische CBD mag in cosmetica worden verwerkt.
Samenvatting hennepextracten:
Hennepextracten zonder THC (breed spectrum) mogen in voeding en
voedingssupplementen, mits er voor de gebruikte kwaliteit een NF autorisatie is.
Hennepextracten met THC (full spectrum) mogen in voeding en voedingssupplementen
worden verwerkt die gedoogd worden onder de Opiumwet.
NB 1: Let op de verschillende toegestane THC limieten in het te vermarkten land.
NB 2: CBD-olie valt in Nederland nog steeds onder de definitie van Hennepolie (lijst 1) in de
Opiumwet.
NB 3: De productie van hennepextracten mag niet in Nederland plaatsvinden. Daarvoor is een
opiumontheffing nodig. Pas als de concentratie THC onder de 0,05% ligt, wordt het extract of
het eindproduct gedoogd.
Welke hennepextracten in cosmetica mogen worden verwerkt, kan je in de Cosing database
zien (zoek op cannabis).
De definities in de industriestandaarden worden op korte termijn geüpdate zodat die de huidige
situatie weergeven.

Novel Food
De EFSA pakt de Novel Food aanvragen voor CBD-isolaat en hennepextracten (zonder THC)
weer op. Zie hier en hier.
Om de toekomst van je producten te waarborgen is het dus van belang dat producenten van
CBD-isolaat en hennepextracten (zonder THC) een autorisatieaanvraag bij de EFSA
indienen! De autorisatie wordt afgegeven voor:
een bepaalde kwaliteit (chemisch-analytisch)
een bepaalde dosering
een bepaalde toedieningsvorm (druppels, capsules, koekjes, chocola, etc)
een bepaalde doelgroep (volwassenen, kinderen vanaf 12 jaar, etc)
De afnemers van het isolaat of extract mogen het dan in hun producten verwerken,
overeenkomstig de bepalingen in de Novel Food autorisatie voor dat specifieke isolaat of
extract.
Om de kwaliteit te onderbouwen kan je onze industriestandaarden gebruiken!
Meer informatie over de over Novel Food procedures kan je vinden in het handboek van de
NVWA.

CAN Keurmerk
Met het risico dat ik in herhaling val blijf ik toch op het belang van het Keurmerk wijzen.
Terugkijkend op hoe CBD zich heeft moeten ontworstelen aan al die negatieve toedichtingen en
het (drugs) stigma om tot een volwaardig en serieus genomen product uit te groeien is het niet
meer dan logisch dat dit bezegeld wordt met een Keurmerk. Ieder zichzelf respecterend bedrijf
zou hier in mijn ogen voor moeten kiezen om daarmee naar zowel de collega-ondernemers als
de consument duidelijk te maken dat het product aan alle eisen van kwaliteit en etikettering
voldoet.
Daarnaast moet het Keurmerk ook als een logische vervolgstap gezien worden op de recente
besluitvorming binnen zowel de VN als de EU. En om bij die laatste te beginnen is het Keurmerk
de kroon op het feit dat CBD nu niet meer als een drug maar als een
voedingsmiddel beschouwd wordt.
Het CAN heeft de afgelopen jaren het Keurmerk ingezet als instrument om die
positieve beleidswijziging via Nederland in de EU m.b.t. CBD te realiseren. En nu dat
gerealiseerd is, is de daadwerkelijke invoering van het Keurmerk op elk CBD product de
volgende stap in de verdere ontwikkeling naar een wereldwijd, duurzaam bij wet
verankerd, CBD beleid. Binnen die mondiale ontwikkeling kan ieder afzonderlijk lid van het CAN
een bijdrage leveren met het voeren van een Keurmerk op zijn of haar product. Het is die
uitdaging waar het CAN de komende jaren voor staat!
Tijdens de ALV in oktober werd om meer inzicht gevraagd m.b.t. het Keurmerk zoals de hoogte
van de kosten, welke normen gehanteerd worden voor een positieve beoordeling van het
Keurmerk en hoe het met de borging van de geheimhoudingsplicht van de
aanvraagprocedures gesteld is:
Kosten
Om in aanmerking te komen voor het keurmerk zijn er naast de jaarlijkse contributie voor het
lidmaatschap een aantal kosten waar je rekening mee moet houden:
De analysekosten per charge/batch eindproduct*. Zie de prijslijsten op het ledendeel van de
website.
De kosten voor gebruik van het CAN-trace systeem. Zie de prijslijst van Novatrace op het
ledendeel van de website.
De afdracht van €0,05 per verpakking waarvoor het keurmerk is afgegeven. Zie ook
hieronder bij 'Marketingbudget keurmerk'.
Eventuele consultancykosten ter controle van de etikettering van de producten. Zie de
prijzen op de website.
* Een aantal analyses kunnen bij het eindproduct worden overgeslagen als die bij de pasta cq
extract zijn uitgevoerd en aan de eisen voldoen. Dat scheelt in de kosten. Zie bijvoorbeeld
voetnoot 17 in de industriestandaard voor CBD-olie.
Beoordeling
Om te beoordelen of een charge/batch van een product het keurmerk mag dragen worden de
volgende punten beoordeeld:
Alle analysecertificaten van de betreffende charge moeten in het CAN-trace systeem worden
ingevoerd. Deze moeten compleet zijn en de resultaten moeten aan de eisen van de
betreffende industriestandaard voldoen;
De gehele productieketen van de betreffende charge moet in het CAN-trace systeem zijn
ingevoerd, tot aan het zaad;
Het artwork van de verpakking (label/doosje en evt gebruiksaanwijzing) moet voldoen aan de
etiketteringseisen van de betreffende industriestandaard. Er wordt op gelet of er niets
ontbreekt, de ingrediëntendeclaratie en het gebruik van claims. Het artwork wordt eenmalig
van te voren beoordeeld en hoeft niet in het CAN-trace systeem te worden ingevoerd.
Borging
Alle data die in het CAN-trace systeem worden ingevoerd zijn beschermd. Dus de ene
aanvrager kan niet zien wat de andere aanvrager invoert. Maar ook binnen een productieketen,
kan de afnemer niet zien wat de leverancier invoert en andersom. Ook de beoordelaar van het
CAN kan deze data niet zien.
De beoordelaar van het CAN ontvangt van Novatrace een samenvatting van het trace-report en
de analysecertificaten. Samen met het goedgekeurde artwork kan de beoordelaar de charge
beoordelen.
Dezelfde samenvatting van het trace-report en een beknopte weergave van de
analyseresultaten worden op Cancheck gepubliceerd, inzichtelijk voor iedereen. Zie een hier
voor een voorbeeld.
Mocht je echter niet willen dat de complete samenvatting van het trace-report wordt
gepubliceerd, dan doen we dat niet. Je kunt afspraken maken met Novatrace over wat er wel en
niet op Cancheck inzichtelijk wordt gemaakt.
Resumerend kan gesteld worden dat alles rond het Keurmerk aan de eisen van zorgvuldigheid
en borging van gegevens voldoet terwijl de kosten binnen de perken blijven en geen
belemmering hoeft te zijn om het Keurmerk aan te vragen.
Mocht je hier nog vragen over hebben, kan je contact opnemen met Iris via email.

Marketingbudget keurmerk
Voor het gebruik van het keurmerk wordt er een bijdrage van €0,05 per verpakking aan het CAN
afgedragen. In 2020 gold er een vrijstelling voor de eerste 60.000 verpakkingen. Vanaf 1 januari
2021 wordt de vrijstelling verlaagd naar 20.000 verpakkingen.
De afdracht van €0,05 zal worden besteed aan promotiedoeleinden van het keurmerk en
cancheck.org. In 2021 wordt promotie van het keurmerk een van de speerpunten van het CAN
in samenwerking met de merken die het keurmerk dragen. Denk aan: persberichten,
advertenties in vakbladen en een infographic (een informatief animatiefilmpje).
Wil je ook dat je merk in de PR-campagnes van het CAN meedoet? Wacht dan niet langer met
de aanvraag van het keurmerk!

Cannabis Business Europe
Tot slot willen we je laten weten dat het CAN tijdens Cannabis Business Europe 2021 op 22 en
23 juni in Frankfurt een presentatie zal geven over het Keurmerk. Leden van het CAN
ontvangen 25% korting op een kaartje. Meer informatie over het evenement en de kortingscode
vind je op het ledendeel van de website.

We wensen je veel sterkte, gezondheid en succes in het nieuwe jaar!
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.

