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Je hebt de eerste nieuwsbrief van het CAN onder ogen! Sinds de oprichting en eerste
Algemene Ledenvergadering afgelopen oktober is er achter de schermen al veel werk verzet
door de bestuursleden. Middels deze nieuwsbrief willen we je op de hoogte brengen van
een aantal zaken.
• Monografie voor CBD-olie
De monografie voor CBD-olie is afgerond. In dit document staan alle eisen waar een CBD-olie
aan hoort te voldoen. Beschreven zijn:
- Het bronmateriaal en productiewijze
- Voorschriften voor claims (absoluut geen medische claims gebruiken!)
- Overige etiketteringsvoorschriften
- Keuringen waar het eindproduct aan dient te voldoen
Deze monografie zal via het besloten ledendeel van de website ter beschikking worden
gesteld zodra dat actief is. Ondertussen wordt er aan een monografie voor CBD-capsules en
CBD-tabletten gewerkt.
• CAN-keurmerk
De monografie zal de basis vormen voor ons keurmerk. We hebben plannen voor een
gesloten systeem, waarbij monsters van de leden (telers tot aan detaillisten) via het CAN bij
Proxylab worden geanalyseerd conform de door het CAN opgestelde monografie. De
resultaten worden via het CAN teruggekoppeld met of zonder goedkeuring om het CANkeurmerk te voeren voor die charge. Goedgekeurde producten worden per charge op onze
website gepubliceerd.
• Natuurproducten Nederland (NPN)
Het CAN en de NPN hebben een constructief overleg gehad waarbij duidelijk werd dat beide
verenigingen elkaar kunnen aanvullen met hun eigen expertises. De NPN is sterk op het
gebied van de Claimsverordening en Novel Food verordening. De sterke punten van het CAN
zijn de Opiumwetgeving en de technische en inhoudelijke productkennis. De NPN is bereid
om de monografie voor CBD-olie over te nemen als deze door de betreffende instanties zijn
goedgekeurd. Tevens hebben we de intentie uitgesproken om op het CBD-dossier samen te
werken.
• Ministerie van VWS
Het CAN heeft ook een constructief overleg met het ministerie gehad. Het ziet ernaar uit dat
de maximale toelaatbare gehalte aan THC van 0,05% in eindproducten gehandhaafd blijft.
De monografie voor CBD-olie is ook op het ministerie goed ontvangen evenals ons plan voor
het keurmerk. Over 6 maanden worden de gesprekken vervolgd.
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• Proxylab Sinensis Eurofins
Vervolgens hebben we de monografie en onze plannen voorgelegd aan Proxylab in Leiden.
Het CAN heeft voor Proxylab gekozen omdat:
- Zij als enige gevalideerde analysemethoden hebben voor cannabinoïden in allerlei
matrixen, van verschillende oliën, tot aan crèmes, tabletten, etc. en dus als enige
laboratorium betrouwbare resultaten produceren.
- Bureau Medicinale Cannabis (BMC) een vergelijkbare rol speelt als het CAN dat wil en
ook alle monsters daar laat testen.
- Zij het lab van voorkeur zijn van alle overheidsinstanties (NVWA, IGZ, e.d.).
Ook Proxylab wil met het CAN samenwerken. We zijn nu in afwachting van hun voorstel
daartoe.
• Novel Food verordening
- De stof cannabidiol valt onder de novel food regelgeving. Volgens de beschikbare
informatie van de Europese Commissie was dit product niet voor mei 1997 in
significante mate op de markt. Introductie op de markt mag pas na indiening van een
veiligheidsdossier en na goedkeuring door de EFSA.
- In februari 2016 is er door Tsjechië een aanvraag ingediend voor de goedkeuring van
CBD als novel food. Deze aanvraag is nog in behandeling.

- Conclusie: tot op heden is het niet toegestaan om opgezuiverde CBD in voeding of in
voedingssupplementen te verwerken.
- CBD-producten die bestaan uit hennepextract, zonder toevoeging van opgezuiverde
CBD, vallen niet onder de novel food verordening
• CBD in cosmetica
Bij cosmetica is de wetgeving net andersom. In tegenstelling tot de opiumwetgeving, die
nationaal is (Nederland beslist wat er in Nederland gebeurt), is de cosmeticaverordening EUregelgeving. Deze verordening (1223/2009) wordt letterlijk in elk EU-land geïmplementeerd.
Cosmetica mogen geen hennepextracten bevatten. Hennepextract valt in de
Cosmeticaverordening onder Annex II van verboden stoffen, regel 306: “All substances listed
in Tables I and II of the Single Convention on Narcotic Drugs signed in New York on 30 March
1961”. Bij cosmetica is het dus juist van belang om opgezuiverde CBD te gebruiken! Dat is
voor cosmetische toepassingen ook prettiger aangezien je dan geen gekleurd en sterk
geurend ingrediënt (zoals CBD-olie) hoeft te verwerken, plus je hebt dan geen zorgen over
THC-gehaltes, die in cosmetica ook niet boven 0,05% uit mogen komen.
• Beoordeling CBD door de WHO
Het laatste nieuws: https://www.forbes.com/sites/janetwburns/2017/12/11/who-reportfinds-no-public-health-risks-abuse-potential-for-cbd
• Contributie
Het bestuur legt op dit moment de laatste hand aan het contributiesysteem. Zodra dit
afgerond is zullen alle bedrijven die zich hebben aangemeld een brief ontvangen met de
uitnodiging en instructies om zich officieel in te schrijven. We hopen de uitnodiging deze
maand nog te versturen!
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