‘

Nederland speelt zeer
actieve rol binnen Codex

’

bijeenkomsten is altijd in handen van een

splitsen in een Additieven- en een Contami-

‘gastland’. En dan is ook een aantal ad hoc

nanten-comité. Nederland wil het contami-

‘task forces’ (tijdelijke werkgroepen) actief op

nanten-gedeelte blijven doen en het additie-

bijvoorbeeld het gebied van biotechnologie.

vengedeelte afstoten en overdragen aan een
ander land.

Nederland en de Codex
een uitvoerend comité, respectievelijk de

Nederland is sinds de oprichting lid van de

Een klein team, dat bestaat uit een coördina-

Codex Alimentarius Commission en het

Codex Alimentarius en speelt een zeer actieve

tor, een communicatie-adviseur en een

Executive Committee. Het besluitvormende

rol binnen het orgaan. Gezien het belang van

Codex Contact Point, coördineert de Codex-

comité vergadert één keer per jaar en het uit-

de Codex voor de levensmiddelensector en

activiteiten van Nederland. Dit team is

voerende comité bespreekt twee keer per jaar

de landbouw, valt de verantwoordelijkheid

ondergebracht bij het ministerie van LNV. De

alle managementkwesties en organisatori-

voor de deelname in Nederland onder zowel

Nederlandse regering stemt de opstelling en

sche zaken. Verder telt de Codex een groot

het ministerie van Landbouw, Natuur en

positiebepaling van Nederland op Codex-bij-

aantal gespecialiseerde comités die het echte

Voedselkwaliteit als het ministerie van Volks-

eenkomsten regelmatig af met maatschap-

werk uitvoeren: het ontwikkelen van normen

gezondheid, Welzijn en Sport. Van de 14

pelijke instellingen, consumentenorganisa-

en richtlijnen voor voedselproducten. Deze

comités waaraan Nederland op dit moment

ties en het Nederlandse bedrijfsleven. Dit

comités zijn ingedeeld in negen ‘horizontale’,

deelneemt, zijn de delegatieleiders en hun

gebeurt onder meer in vooroverleggen die

elf ‘verticale’ en zes ‘regionale’ comités. De

plaatsvervangers afkomstig van één van

voorafgaand aan elke comitévergadering
plaatsvinden. Tijdens deze overleggen kun-

‘

Codex-standaarden
belangrijkste norm voor de
internationale handel

’

nen de partijen hun standpunten over de
diverse agendapunten met de overheid
afstemmen, zodat de Nederlandse inbreng
in een Codex-vergadering zo breed mogelijk
wordt gedragen.
Grootschalige evaluatie
Sinds de oprichting van de Codex Alimentarius is de internationale handel van voedsel-

horizontale comités beslaan de volgende

beide ministeries. Sinds de jaren zestig heeft

producten enorm gestegen. Ook het aantal

aandachtsgebieden binnen het terrein van

Nederland het voorzitterschap op zich geno-

partijen dat bij het werk van de Codex is

voedselveiligheid en handel: additieven en

men van twee horizontale Codex-comités: het

betrokken, is stevig gegroeid. Om er zeker

contaminanten, hygiëne, etikettering, analy-

Codex Committee on Food Additives and Con-

van te zijn dat de Codex ook in de toekomst

semethoden en monstername, pesticiden-

taminants (CCFAC) en het Codex Committee

de bescherming van consumenten en de

residuen, residuen van diergeneesmiddelen,

on Pesticide Residues (CCPR). Gezien de grote

bevordering van de eerlijkheid in handel,

import- en exportcertificering en inspectiesys-

werklast heeft de Codex Alimentarius Com-

optimaal kan blijven volgen, is er in 2002 een

temen, (dieet)voeding en algemene principes

mission besloten de CCFAC na 2006 op te

grootschalige evaluatie van de Codexorgani-

voor de interne werkwijze van de Codex. De

satie gehouden. Deze evaluatie is in opdracht

verticale comités zijn productgericht. Ze wer-

van de FAO en de WHO door een onafhanke-

ken internationale normen uit binnen hun

lijk evaluatieteam en een ‘expertpanel’

eigen productcategorie, zoals vlees, melk en

uitgevoerd. Doel van de evaluatie was, de

melkproducten of groente en fruit. De regio-

behoeften en de input van onder meer voed-

nale comités houden zich voornamelijk bezig

selproducenten, handelaren, bedrijfsleven,

met regionale onderwerpen en problemen

wetgevingsinstanties en consumenten ten

op het gebied van voedselveiligheid en han-

aanzien van de Codex Alimentarius in kaart te

del. De zes comités zijn ingedeeld in Afrika,

brengen en te evalueren. Hierbij is gelet op

Azië, Europa, Latijns-Amerika en het Caribisch

de specifieke wensen van zowel de rijkere

gebied, Noord-Amerika en de Zuid-West Paci-

landen als de ontwikkelingslanden. Onder-

fic en het Midden-Oosten. De gespeciali-

werpen als de transparantie en de effectiviteit

seerde comités komen meestal ook één keer

van het Codexproces, het functioneren van de

per jaar bij elkaar. De organisatie van deze

technische en administratieve ondersteuning
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Vernieuwde website
Sinds juni van dit jaar is de vernieuwde website van het Nederlandse
Codex Alimentarius secretariaat in de
lucht. De website is in beheer van het

‘

Trust Fund laat
ontwikkelingslanden
participeren

’

Ministerie van LNV, directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid, waar
ook het Nederlandse secretariaat van
de Codex is gevestigd. Behalve een

van de Codex, de ondersteuning van ontwik-

nieuw uiterlijk, heeft de site ook een

kelingslanden via de Codex en vele andere

verbeterde functionaliteit gekregen en

zaken zijn hierbij aan bod gekomen. Eind

zijn de teksten aangepast en afge-

2003 zijn de uitkomsten gepubliceerd. Aanbe-

stemd op de nieuwste ontwikkelingen

velingen waren onder meer het verhogen van

binnen de Codex van de afgelopen

de snelheid van het ontwikkelen van stan-

jaren.

daarden, het nog beter stimuleren van de
betrokkenheid van ontwikkelingslanden en

De belangrijkste vernieuwingen op

het analyseren en updaten van de structuur

een rij:

en het mandaat van alle comités.

• Zoeken op trefwoorden met een
Trust Fund

zoekfunctie

Veel ontwikkelingslanden zijn wel lid van de

• Direct abonneren op de

Codex, maar kunnen vanwege onvoldoende

@-nieuwsbrief
• Verbeterde menu-indeling, directe

financiële middelen of technische know how

ontwikkelden de FAO en de WHO diverse

toegang tot lijst met Normen en

vaak onvoldoende participeren in de Codex-

capacitybuilding-projecten en projecten voor

Richtlijnen

vergaderingen. Om deze landen een gelijke

technische assistentie waarvoor landen in

kans te geven bij het ontwikkelen van de

aanmerking kunnen komen om zo op tech-

vergaderingen en agenda’s en

internationale Codex-normen, heeft de orga-

nisch en wetenschappelijk niveau te kunnen

directe toegang tot actuele Comité-

nisatie in 2003 een speciaal Trust Fund opge-

mee draaien in de Codex-organisatie.

verslagen

richt. Hieruit worden onder andere de reis- en

• Altijd actuele informatie over Codex-

verblijfskosten van deelnemers uit ontwikke-

Sandra Heumer

Neem een kijkje op de vernieuwde site

lingslanden betaald. In 2004 bezochten

Beleidsmedewerker Cluster Internationaal,

www.codexalimentarius.nl en abon-

83 delegatieleden uit 75 landen 14 Codex-

directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid,

neer u meteen op de @-nieuwsbrief.

vergaderingen met steun van het Trust Fund.

LNV

In 2005 zal dit aantal naar verwachting toenemen tot 250 leden uit 90 landen. Daarnaast

Link bekeken
www.cbi.nl
De Engelstalige site van het Centrum tot

tarifaire handelsbarrières, trainingprogram-

Bevordering van de Import uit ontwikkelings-

ma’s, workshops, tentoonstellingen en com-

landen (CBI), www.cbi.nl, biedt de exporteur

pany matching. Bezoekers kunnen op de site

informatie over de EU als geheel, over speci-

virtueel discussiëren over een bepaald

fieke EU-landen en over andere (deel)mark-

onderwerp. Via de search key kan worden

ten. Er is marktinformatie beschikbaar over

doorgelinkt naar sites in vele landen. In feite

vele specifieke producten, van levensmidde-

is de site een grote, wereldwijde handelsbe-

len tot kleding en van bloemen en planten

vorderende database.

tot speelgoed. Er wordt onder meer beschre-

Langskomen in Rotterdam kan ook. Het CBI is

ven hoe de markt van een bepaald product

gevestigd aan het Beursplein 37 (5de verdie-

er uitziet, wat de belangrijkste wetgeving is

ping). Er is een groot documentatiecentrum

en welke belangrijke handelaren/importeurs

met veel informatie, waar u terecht kunt

een rol spelen. Ook is er aandacht voor non-

voor een persoonlijk advies.
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