
Sinds jaren wordt in het Codex-
comité voor Levensmiddelen-
import- en -exportcontrole- en

certificatiesystemen (CCFICS), op
verzoek van de WTO, gekeken naar
oplossingen om handelsbelemmerin-
gen te voorkomen zodanig dat de
volksgezondheid niet onder druk
komt te staan. Het CCFICS heeft lan-
ge tijd gewerkt aan richtlijnen waar-
mee in- en uitvoerende landen een
dialoog met elkaar aan kunnen gaan
om te zien of de afwijkende maatre-
gelen tot hetzelfde beschermingsni-
veau kunnen leiden en aldus equiva-

lent kunnen worden verklaard. In
deze vergadering heeft het comité
eindelijk unaniem de richtlijnen naar
stap 8 gepromoveerd zodat deze door
de besluitvormende Codex Alimenta-
rius Commission (juli 2003) defini-
tief kunnen worden aanvaard.

Hiermee is een van de belangrijkste
onderwerpen binnen het CCFICS
afgerond en kunnen handelsblokken
als de VS en de EU, maar vooral ook
de exporterende ontwikkelingslan-
den, in de praktijk aan de slag met de
richtlijnen. Aandachtspunt blijft wel
dat ontwikkelingslanden moeten
worden begeleid in hoe de equivalen-
tie concreet kan worden bepaald. De
internationale consumentenorganisa-
ties hebben gepleit voor aanvullende
richtlijnen met betrekking tot prakti-
sche handleidingen over bijvoorbeeld
documenten die bij de equivalentie-
bepaling moeten worden overhan-
digd. Op initiatief van Nederland
heeft de EU deze algemene aanbeve-

lingen ondersteund. Het is aan de
besluitvormende organen van de
Codex om te bepalen of de uitwer-
king van deze aanbeveling in het
CCFICS, in andere Codex-comité’s of
door de FAO/WHO breed moet wor-
den opgepakt.

Traceerbaarheid
In augustus 2002 is een werkgroep
onder leiding van Zwitserland bijeen
geweest om traceerbaarheid in het
kader van levensmiddelencontrole en
certificeringssystemen nader te
bespreken. In het bijzonder is daar
geprobeerd om de consequenties van
de invoering van traceerbaarheid aan
alle door het CCFICS ontwikkelde
principes en richtlijnen te beschrij-
ven. De VS hecht – net als de EU –
zeer aan aparte richtlijnen voor
traceerbaarheid nu de aandacht voor
bioterrorisme aanzienlijk is toegeno-
men. 

De discussie in de vergadering
toonde opnieuw het verschil van

mening over de toepassing van
traceerbaarheid. Enerzijds waren lan-
den, waaronder met name de VS, van
mening dat traceerbaarheid alleen in
het kader van voedselveiligheid
(recalls) moet worden toegepast.
Anderzijds waren landen, waaronder
de EU-lidstaten, van mening dat
traceerbaarheid ook in het kader van
eerlijke praktijken in de handel moet
worden besproken, zodat informatie
aan de consument over de herkomst
en kwaliteit via bijvoorbeeld etikette-
ring wordt meegenomen. Nederland
wist deze discussie in de vergadering
te stoppen door op te merken dat
deze discussie theoretisch is en in de
praktijk traceerbaarheid op alle
levensmiddelen van toepassing is.
Een afbakening is op dit moment dus
sowieso niet opportuun. De werk-
groep onder leiding van Zwitserland
en met deelname van maar liefst 22
landen (waaronder Nederland,
Australië, Nieuw-Zeeland, VS, Thai-
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land, Argentinië en de Europese
Commissie) zal begin september vol-
gend jaar opnieuw bijeenkomen om
haar taak af te maken.

Kwaliteitsgarantiesystemen
Gebruik en promotie van kwaliteits-
garantiesystemen, dat vanaf het
begin van het CCFICS op de agenda
staat, is nu eindelijk van de agenda
afgevoerd. Er kon immers geen over-
eenstemming worden bereikt over de
officiële erkenning van deze syste-
men (zoals voorgestaan door met
name Australië en Nieuw-Zeeland)
versus het vrijwillige karakter van
deze systemen (zoals voorgestaan
door de EU en de VS die de overheid
daarin geen verantwoordelijkheid
wilden laten nemen). In ISO-kader
wordt momenteel een norm ontwik-
keld, waarin HACCP en algemene
hygiëneprincipes worden meegeno-
men. Dit was een mooie aanleiding
om dit controversiële onderwerp van
de CCFICS-agenda af te voeren. Het
is veelzeggend dat geen enkele dele-
gatie hiertegen bezwaar heeft
gemaakt.

Technische regelgeving
De vergadering gaf te kennen geen
verdere uitwerking te willen geven
aan richtlijnen die de beoordeling
moesten vergemakkelijken. Er kon-
den immers door de werkgroep
onder leiding van Australië geen
actuele en realistische voorbeelden
worden gegeven van problemen in
het handelsverkeer, die via equivalen-
tie van technische regelgeving zou-
den kunnen worden opgelost. Het
onderwerp is echter nog niet van de
agenda afgevoerd. De werkgroep zal
nu een document samenstellen waar-
bij rekening zal worden gehouden
met het vaststellen van conformiteit
aan de regelgeving (bemonstering,
analysemethoden en rekening hou-
den met de onzekerheidsfactor van
de analyse) en aan wederzijdse erken-
ning. Met name Noorwegen hield
een heel pleidooi voor nadere uitwer-
king (vanwege exportproblemen met
visproducten naar de VS die worden
tegengehouden op grond van kwali-
teitsafwijkingen) maar stond hierin
vrijwel alleen. ■
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