Codex Alimentarius
geeft vorm en inhoud aan
wereldwijd voedselveiligheidsbeleid
De Codex Alimentarius speelt een belangrijke rol in het wereldwijd uniformeren van de
voedingsmiddelenwetgeving, vooral op het gebied van voedselveiligheid. Naast de
bescherming van consumenten heeft deze VN-organisatie als doel de eerlijkheid in
handel te bevorderen en wereldwijd geaccepteerde normen en richtlijnen te
ontwikkelen. Nederland heeft zich in de afgelopen 20 jaar ontwikkeld tot de derde
agrarische handelsnatie ter wereld en heeft daarom grote belangen bij internationaal
geharmoniseerde standaarden.
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Grootschalige evaluatie
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Berichten Buitenland | nummer 9, 2005 | pagina 7

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

‘
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ontwikkelingslanden
participeren

’
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Neem een kijkje op de vernieuwde site
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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-
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pany matching. Bezoekers kunnen op de site

informatie over de EU als geheel, over speci-
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