Nieuwsbrief juli 2021

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief juli 2021
For English see below.

Beste CAN-lid,
He? Zo snel weer een nieuwsbrief zal je je ongetwijfeld afvragen? Dat klopt, maar naast dat we
de frequentie van de nieuwsbrieven sowieso willen verhogen gebeurt er de laatste tijd zoveel
dat belangrijk is, dat we jou daar zo snel mogelijk over willen informeren. Onderwerpen die
variëren van puur interne CAN aangelegenheden tot die tot op het hoogste niveau van de lobby
richting “Den Haag“.
Dus hier dan de nieuwsbrief en mocht je je geroepen voelen om te reageren (of een onderwerp
wilt inbrengen) alle input is WELKOM!

ALV op 13 sept 2021
Trouwens, als het dan om welkom heten gaat… Kom naar de Algemene Ledenvergadering
(ALV) op 13 september. Na zo’n lange periode van Lockdown kunnen we eindelijk weer eens
“live” discussiëren over allerhande CAN zaken met als bonus het verstevigen van elkaars
persoonlijke en zakelijke banden.
KOMT ALLEN, zet de datum in je agenda en hou deze dag vrij!
Je krijgt ruim een week van te voren de agenda, plus relevante notities, tijd en locatie.

Industriestandaard CBG & update standaarden CBD
We hebben een industriestandaard voor Cannabigerol op de website gepubliceerd. Deze kan je
gebruiken als leidraad voor als je CBG wilt inkopen en gebruiken in cosmetica. Voor het gebruik
in voeding en supplementen is een Novel Food autorisatie vereist.
Ook zijn er nieuwe versies van de industriestandaarden van CBD gepubliceerd.
- We hebben een nieuw lab opgenomen in de annexen: Sure Laboratories in Helmond. Zij
voeren alleen microbiologische analyses uit en hebben deze voor CBD-olie gevalideerd.
- Verder is er in § 6 en 7 (CBD-olie en capsules) verduidelijkt dat als er functionele ingrediënten
(vitamines, mineralen en/of kruidenextracten) worden toegevoegd, deze aangetoond moeten
worden en op het label gedeclareerd.

Lobbybrief voor een duurzaam CBD-beleid
Het in “Den Haag“ behartigen van jullie belangen behoort tot een van de kerntaken van het
bestuur. Het onderhouden van contacten met de ministeries, leden van de Tweede Kamer,
politieke partijen en al die andere invloedrijke personen en instanties hebben in de loop der
jaren zijn vruchten afgeworpen.
Maar er dienen zich steeds weer nieuwe uitdagingen aan. De meest recente is dat de
Nederlandse regering de beslissing van de Verenigde Naties en de Europese Unie, om CBD als
voedingsmiddel te classificeren, over dient te nemen. Het CAN is van mening dat dit niet alleen
voor cannabidiol zelf moeten gelden, maar ook voor de hennepextracten.
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dit middels een gezamenlijke lobbybrief met
bevriende organisaties te realiseren. Om het hoogst haalbare resultaat te bereiken is TIMING
van opsturen essentieel om te voorkomen dat de lobbybrief onder de metershoge stapel
“Haagse“ post verdwijnt. De afgelopen periode hebben we gewacht met het versturen van de
brief vanwege de demissionaire regering, die ook nog al haar tijd en aandacht moest besteden
aan Covid-19. Nu de VVD en D66, in opdracht van de Tweede Kamer, een pre-regeerakkoord
voor de nieuw te vormen regering zullen opstellen, is dit het uitgelezen moment om de
lobbybrief op te sturen.
Het bestuur zet alles in het werk stellen om de brief onder de aandacht te brengen van alle
betrokken ministeries, leden van de Tweede Kamer en anderen.

Gebruik van claims en aanbod dierproducten op
websites leden
In april heeft het bestuur de websites van de leden gescand op ongeoorloofde claims bij CBD
producten. Denk aan medische claims en gezondheidsclaims.
Ook is er gekeken naar het aanbod van CBD producten voor dieren. Deze zijn nl niet
toegestaan. Een aantal bedrijven hebben al boetes ontvangen van de NVWA. CBD staat niet op
de lijst van toegestane additieven voor diervoeding. Om CBD in diervoeding te mogen
gebruiken is er een vergunning nodig. Om deze te verkrijgen moet er eerst een dossier worden
ingediend.
Het bestuur heeft de betreffende leden persoonlijk benaderd en geïnformeerd.
Aangezien de websites niet tot in detail zijn gecontroleerd, vragen we alle leden om alert te zijn.
Check je eigen website op claims en verkoop geen CBD producten voor dieren!
Mocht je advies willen inwinnen, dan kan je het bestuur benaderen via email.

Versterken van het bestuur
Het huidige bestuur verzet een hoop werk (voorbeelden te over zoals beschreven in deze
nieuwsbrief), maar er is nog veel meer te doen!
Gelet op alle ontwikkelingen in wetenschappelijke kennis en inzichten over de werking van
CBD, de innovatie van nieuwe producten en dito toepassingen, de veranderingen in wetgeving,
de noodzaak van het CAN keurmerk, tot het bestrijden van het nog steeds hardnekkig
vooroordeel over CBD, is een multidisciplinair samengesteld bestuur nodig.
We zouden daarom heel graag een marketinggerichte bestuurder in ons midden willen
hebben.
En zijn we op zoek naar vervanging van onze secretaris, het liefst iemand met een
farmaceutische (of vergelijkbare) achtergrond.
En gelet op al die nationale als internationale veranderingen in de wet- en regelgeving, graag
iemand met voldoende (juridische) kennis van zaken hoe die veranderingen ten goede
kunnen komen aan onze branche.
Heb jij zin en tijd om het bestuur te versterken of ken je een geschikt persoon? Laat het ons
weten! Het liefst nog voor de ALV zodat de ledenvergadering, het hoogste orgaan van het CAN,
daar zijn formele goedkeuring aan kan geven.

Contributie 2021
En voor een klein aantal leden die het betreft, kijk a.u.b. nog even in je financiële administratie
of de contributie voor 2021 wel betaald is. Zo niet, maak dit alsnog over; het liefst nog voor de
ledenvergadering van 13 september! Het is niet alleen dat het CAN jouw contributie goed kan
gebruiken, maar ook dat je je veel prettiger voelt als volwaardig lid op de Algemene
Ledenvergadering van jouw CAN.
Hopelijk tot ziens op 13 September!
Namens het bestuur,
August de Loor, voorzitter

Newsletter July 2021
Dear CAN Member,
Hey, another newsletter so soon, you'll no doubt be wondering? That's right, but besides the fact
that we want to increase the frequency of the newsletters anyway, there has been so much
happening lately that is important that we want to inform you about it as soon as possible.
Topics range from purely internal CAN affairs to those at the highest level of lobbying towards
"The Hague".
So here is the newsletter and if you feel called to respond (or want to introduce a topic) all input
is WELCOME!

General Assembly on Sept 13, 2021
By the way, if it's about welcoming then... Come to the General Assembly on September 13.
After such a long period of Lockdown, we can finally have another "live" discussion on all kinds
of CAN issues with the bonus of strengthening each other's personal and business ties.
COME ALL, put the date in your calendar and keep this day free!
You will receive the agenda, plus relevant notes, time and location, well over a week in advance.

Industry standard CBG & update standards CBD
We have published an industry standard for Cannabigerol on the website. You can use this as a
guide if you want to procure and use CBG in cosmetics. A Novel Food authorization is required
for use in food and supplements.
New versions of the industry standards of CBD have also been published.
- We have included a new lab in the annexes: Sure Laboratories in Helmond. They perform only
microbiological analyses and have validated them for CBD oil.
- Furthermore, in sections 6 and 7 (CBD oil and capsules) it has been clarified that if functional
ingredients (vitamins, minerals and/or herbal extracts) are added, they must be demonstrated
and declared on the label.

Lobby letter for a sustainable CBD policy
Representing your interests in "The Hague" is one of the board's core tasks. Maintaining
contacts with the ministries, members of the Lower House, political parties and all those other
influential persons and institutions has borne fruit over the years.
But new challenges keep presenting themselves. The most recent one is that the Dutch
government should adopt the decision of the United Nations and the European Union, to classify
CBD as a foodstuff. The CAN believes that this should apply not only to cannabidiol itself, but
also to hemp extracts.
In the previous newsletter we indicated that we would achieve this through a joint lobby letter
with friendly organizations. In order to achieve the highest possible result, it is essential to send
the letter with proper TIMING to prevent it from disappearing under the huge pile of "The Hague"
mail. In the past period we have waited to send the letter because of the outgoing government,
which also had to devote all its time and attention to Covid-19. Now that the VVD and D66, by
order of the Lower House, will draw up a pre-government agreement for the new government to
be formed, this is the perfect moment to send the lobby letter.
The board will make every effort to bring the letter to the attention of all ministries involved,
members of the Lower House and others.

Use of claims and sales of animal products on
members' websites
In April, the board scanned members' websites for unauthorized claims on CBD products. Think
of medical claims and health claims.
We also looked at the supply of CBD products for animals. These are not permitted. A number
of companies have already received fines from the NVWA. CBD is not on the list of permitted
additives for animal feed. To use CBD in animal feed a license is needed. To obtain one, a
dossier must first be submitted.
The board has personally approached and informed the relevant members.
Since the websites have not been checked in detail, we ask all members to be alert. Check your
own website on claims and do not sell CBD products for animals! Should you wish to seek
advice, you can contact the board via email.

Strengthening the board
The current board is doing a lot of work (examples abound as described in this newsletter), but
there is much more to do!
In view of all the developments in scientific knowledge and insights into the effects of CBD, the
innovation of new products and ditto applications, the changes in legislation, the need for the
CAN quality mark, and fighting the still stubborn prejudice about CBD, a multidisciplinary board
is needed.
Therefore, we would very much like to have a marketing-oriented board member in our
midst.
And we are looking to replace our secretary, preferably someone with a pharmaceutical (or
similar) background.
And given all those national and international changes in laws and regulations, please
someone with sufficient (legal) knowledge of how those changes can benefit our industry.
Do you have the time and inclination to join the board or do you know a suitable person? Please
let us know! Preferably before the General Assembly so that the members' meeting, the highest
body in the CAN, can formally approve this.

Contribution 2021
And for a small number of members concerned, please check your financial administration to
see if the contribution for 2021 has been paid. If not, transfer it; preferably before the members'
meeting on September 13! It is not only that the CAN can use your contribution, but also that
you feel much more comfortable as a full member on the General Assembly of your CAN.
Hope to see you on 13 September!
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.

