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Beste CAN-lid,
Zoals jullie zullen lezen is er weer heel wat te melden vanuit het CAN front. In de geest van de
lente en het einde van de Lockdown in zicht zijn het hoofdzakelijk positieve berichten.
Om maar meteen met het meest positieve te beginnen kunnen we jullie met trots melden dat het
CAN Keurmerk een Europese erkenning heeft gekregen. Na alla inspanningen en
bureaucratische rompslomp is het keurmerk nu in elk opzicht beschermd met alle statuur waar
het voor bedoeld is.
Het staat dan ook elk lid van het CAN niets meer in de weg om het keurmerk aan te vragen als
officiële erkenning van al de zorg die aan het product besteed is. Het keurmerk dient als een
breekijzer voor het bestuur voor het verder uitrollen van een in menig opzicht duurzaam landelijk
en Europees CBD beleid. Dat dit zo blijkt te werken is de afgelopen tijd steeds weer bewezen!
En om dat duurzame beleid te realiseren brengen we dat onder de aandacht van de nieuwe
Tweede Kamerleden, in een lobbybrief voor de politieke beraadslagingen voor een nieuwe
regering, en in de interviews met de media. Dat laatste is meer dan nodig aangezien er
nog steeds schamper tot denigrerend over de werking van CBD geschreven wordt.
Over dit en meer wordt in deze nieuwsbrief verder uitleg gegeven wat duidelijk maakt dat er nog
een lange weg te gaan is maar ook dat we op de goede weg zijn.
En als nou eindelijk de Coronamaatregelen achter de rug zijn wordt het hoog tijd voor een
Algemene Ledenvergadering om elkaar weer eens in levende lijve te horen, te zien maar vooral
niet te zwijgen!!

CAN Keurmerk
Op 23 maart 2021 is het officiële registratiebewijs door EUIPO afgegeven voor ons keurmerk!
Dit betekent dat de werkwijze om het keurmerk op producten te mogen voeren is goedgekeurd
en dat het logo als keurmerk beschermd is. Het registratiebewijs kan je terugvinden op het
ledendeel van de website.

CBG legaal in cosmetica
In april heeft de EU Commissie Cannabigerol (CBG-isolaat) veilig bevonden voor gebruik in
cosmetica en heeft de stof aan de Cosing lijst toegevoegd. Dit betekent dat het nu mogelijk is
om cosmetica met CBG-isolaat binnen de EU te vermarkten!
Tegelijkertijd is er een aparte entry voor Cannabinol (CBN-isolaat) opgenomen met een
verwijzing naar Annex II/306 van de Cosmeticaverordening. Het komt erop neer dat CBN-isolaat
niet in cosmetica verwerkt mag worden.
Vergeet niet dat het legale gebruik in cosmetica niets te maken heeft met het gebruik in
voeding/supplementen, aangezien alle cannabinoïden als Novel Food worden beschouwd en
een autorisatie van de EFSA behoeven voordat zij op de markt mogen worden gebracht.

Kascommissie
In de nieuwsbrief van december 2020 hebben we een oproep geplaatst voor een tweede lid
voor de kascommissie. Daar hebben we helaas geen reacties op ontvangen.
De kascommissie controleert, voorafgaand aan de ALV, elk jaar de jaarrekening, het financiële
jaarverslag en de bijbehorende financiële stukken. Inmiddels liggen de financiële stukken van
2020 klaar voor controle. De tijdsbesteding is ca. 2 uur per jaar.
Heb je interesse in deze functie? Meld je aan bij Iris via email.

Algemene Ledenvergadering 2021
Afgelopen jaar is de ALV digitaal gehouden wegens de coronamaatregelen. Vanwege de lage
opkomst heeft het bestuur besloten om de ALV dit jaar weer ‘live’ te houden.
We houden de berichtgeving over de versoepelingen van de coronamaatregelen in de gaten.
Zodra het mogelijk is zullen we een datum prikken en de oproep via email versturen.

Lobbybrief voor duurzaam CBD-beleid
Naar aanleiding van de Tweede Kamer verkiezingen in maart, heeft het CAN i.s.m. bevriende
organisaties een lobbybrief opgesteld met een oproep dat er nou eindelijk eens een duurzaam
landelijk CBD beleid moet komen. Nu "Brussel" CBD als een voedingssupplement beschouwt
zou het een vreemde zaak zijn als dit geen logisch politiek en bestuurlijk vervolg krijgt in
Nederland.
Zodra duidelijk is wie de formateur wordt, zullen we de lobbybrief versturen naar de nieuwe
Tweede Kamerleden, de relevante bewindvoerders bij de ministeries van VWS en J&V en de
formateur. De brief wordt vervolgens op de website geplaatst.
Het spreekt voor zich dat wij je hierover op de hoogte blijven houden.

CBD in de media
Misschien heb je op donderdag 18 februari het tv programma Keuringsdienst van Waarde over
CBD gezien? Daarin werd voor een zoveelste keer op een weinig verheffend niveau,
oppervlakkige en misleidende informatie over CBD gepresenteerd.
Of het nou de Telegraaf is of de meer serieuze media, het is keer op keer weer dat
denigrerende/neerbuigende toontje zodra het over cannabis of cannabis-gerelateerde producten
gaat. En wat ook steeds weer opvalt is de aanvankelijke positieve opstelling als de journalist of
documentairemaker contact opneemt om op die manier de medewerking te verzekeren met,
zoals als nu weer bij de Keuringsdienst van Waarde, een onbevredigend eindresultaat.
Bij deze dan ook het welgemeende advies dat het zinvol is om de insteek met het CAN bestuur
af te stemmen zodra de media contact met je opneemt. Het bestuur is door schade en schande
wijs geworden en kan je bijstaan en adviseren hoe met dergelijke verzoeken om te
gaan. Uiteraard is dat geen garantie dat het dan wel goed gaat, maar altijd beter dan dat je er
alleen voor staat!

CAN brochure
Naar aanleiding van de tv uitzending acht het bestuur het zinvol een brochure op te stellen, met
de meest elementaire informatie over CBD, dat aan journalisten (en anderen) als naslagwerk
meegegeven kan worden. Te denken valt aan informatie over de wettelijke status van CBD, de
wereldwijde wetenschappelijke studies naar de werking van CBD, de voorwaarden waar een
voedingssupplement aan moet voldoen, het weerleggen van allerlei misvattingen over CBD
(aan de ene kant zou het een wondermiddel zijn, aan de andere kant zou het verslavend zijn en
tot angstaanvallen leiden), het nut van het Keurmerk, het CAN als expertisecentrum, enz.
Heb je content of andere suggesties voor de brochure? Geef die dan door aan Iris via email.
Hopelijk tot snel!
Namens het bestuur,
August de Loor, voorzitter

Newsletter May 2021
Dear CAN Member,
As you will read, there is again a lot to report from the CAN front. In the spirit of spring and the
end of the Lockdown in sight, it is mainly positive news.
To start with the most positive, we are proud to announce that the CAN quality mark has
received European recognition. After all the efforts and bureaucratic hassle, the mark is now
protected in every aspect with all the stature it was meant for.
Every member of the CAN is now free to apply for the quality mark as official recognition of all
the care that has been put into the product. The quality mark serves as a crowbar for the board
to further roll out a sustainable national and European CBD policy. That this is how it works has
been proven again and again in recent times!
And in order to realize that sustainable policy, we bring it to the attention of the new members of
parliament, in a lobby letter for the political deliberations for a new government, and in
interviews with the media. The latter is more than necessary since there is still scornful to
denigrating writing about the effects of CBD.
This and more is explained in this newsletter, which makes it clear that there is still a long way to
go, but also that we are on the right track.
And if the corona measures are finally behind us, it is high time for a general assembly to hear
and see each other in person again, and especially not to be silent!

CAN Quality mark
On March 23, 2021, the official certificate of registration was issued by EUIPO for our quality
mark!
This means that the procedure to use the quality mark on products has been approved and that
the logo is protected as a quality mark. The registration certificate can be found on the member
area of the website.

CBG legal in cosmetics
In April, the EU Commission found Cannabigerol (CBG isolate) safe for use in cosmetics and
added the substance to the Cosing list. This means that it is now possible to market cosmetics
containing CBG isolate within the EU!
At the same time, a separate entry for Cannabinol (CBN isolate) has been included with a
reference to Annex II/306 of the Cosmetics Regulation. The bottom line is that CBN isolate may
not be incorporated into cosmetics.
Please keep in mind that the legal use in cosmetics has nothing to do with the use in
food/supplements as all cannabinoids are considered Novel Food and need authorisation form
EFSA prior to market entry.

Finance committee
In the newsletter of December 2020 we placed an appeal for a second member of the finance
committee. Unfortunately, we received no responses.
The finance committee checks, prior to the general assembly, the annual accounts, the annual
financial report and the associated financial documents. The financial documents for 2020 are
now ready to be audited. The time commitment is approximately 2 hours per year.
Are you interested in this function? Please apply to Iris via email.

General Assembly 2021
Last year's GA was held digitally due to corona measures. Due to low attendance, the board has
decided to hold the GA 'live' again this year.
We will keep an eye on the news about the relaxation of the corona measures. As soon as it is
possible we will set a date and send out the call via email.

Lobby letter for sustainable CBD policy
In response to the parliamentary elections in March, the CAN in cooperation with friendly
organisations has drawn up a lobby letter calling for a sustainable national CBD policy. Now that
"Brussels" considers CBD as a food supplement, it would be strange if this would not have a
logical political and administrative follow-up in the Netherlands.
As soon as it is clear who the formateur will be, we will send the lobby letter to the new
members of parliament, the relevant administrators at the ministries of VWS and J&V and the
formateur. The letter will then be posted on the website.
It goes without saying that we will keep you informed about this.

CBD in the media
Maybe you have seen the tv show ‘Keuringsdienst van Waarde’ about CBD on Thursday,
February 18? For the umpteenth time it presented superficial and misleading information about
CBD at an unedifying level.
Whether it's the Telegraaf or the more serious media, time and time again the denigrating tone is
used when talking about cannabis or cannabis-related products. And what is also striking is the
initially positive attitude when the journalist or documentary maker contacts them to ensure their
cooperation, with, as is the case again now with the ‘Keuringsdienst van Waarde’, an
unsatisfactory end result.
We would like to take this opportunity to give you our sincere advice that it is useful to
coordinate your approach with the CAN board as soon as you are contacted by the media. The
board has learned from experience and can advise you on how to deal with such requests. Of
course, this is no guarantee that things will go well, but it is always better than going at it alone!

CAN brochure
As a result of the tv broadcast, the board deems it useful to compile a brochure containing the
most elementary information about CBD that can be given to journalists (and others) as a
reference work. This could include information about the legal status of CBD, the worldwide
scientific studies into the effects of CBD, the conditions that a food supplement must meet, the
refutation of all sorts of misconceptions about CBD (on the one hand it is supposed to be a
miracle cure, on the other hand it is supposed to be addictive and lead to anxiety attacks), the
usefulness of the quality mark, the CAN as a center of expertise, etc.
Do you have content or other suggestions for the brochure? If so, please pass them on to Iris
via email.
Hope to see you soon!
On behalf of the board,
August de Loor, chairman
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.

