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Wetgeving

Het Codex-comité voor Voeding en Dieetvoeding, onder voorzitterschap

van Duitsland, kwam in november voor de vijfentwintigste keer bijeen.

De nieuwe locatie, Bonn, leek een positieve impuls te geven aan de

besluitvorming binnen het comité.

De voornaamste taak van het Codex-
comité voor Voeding en Dieetvoeding
(CCNFSDU) is het opstellen van stan-
daarden voor producten waaraan, gezien
het gebruiksdoel, speciale eisen aan-
gaande de samenstelling en etikettering
worden gesteld. Het gaat dan vooral om
babyvoeding en dieetproducten. Enkele
jaren geleden is het mandaat uitgebreid
en sindsdien houdt men zich ook bezig
met het opstellen van normen voor toe-
voegingen van voedingsstoffen en voor
voedingssupplementen. Daarnaast treedt
de CCNFSDU voor andere comités op als
expert op het gebied van voedingskundi-
ge aspecten.
De discussies binnen het comité liepen
de afgelopen jaren vaak vast en daarom
is het ook bijzonder dat tijdens de afgelo-
pen bijeenkomst drie standaarden die al
een tijdje op stap 3 bleven steken naar
stap 5 van de Codex-stappenprocedure
zijn doorgeschoven.

Supplementen
De richtlijnen voor vitaminen- en minera-
lensupplementen zijn al acht jaar een
terugkerend onderwerp binnen het
comité. Bij deze producten moet worden
gedacht aan voedingssupplementen met
vitaminen en mineralen in de vorm van
pillen of poeders. Belangrijk punt van

discussie was ook dit jaar hoe de maxi-
male dagdosering moet worden vastge-
steld. Mag deze hoger zijn dan de aanbe-
volen dagelijkse hoeveelheid (ADH)?
Voor de EU-landen was de EG-richtlijn
voor voedingssupplementen (2002/46)
het uitgangspunt. Voor vitaminen en
mineralen werden veilige maxima vastge-

steld aan de hand van een wetenschap-
pelijke risicobeoordeling. Dit betekent
dat voor vitaminen en mineralen met een
brede veiligheidsmarge meer dan 100%
van de ADH zou kunnen worden toege-
voegd. Bij de vaststelling van de maxima
werd wel rekening gehouden met de
ADH. Tijdens de discussie waren er lan-
den die wilden vasthouden aan het uit-
gangspunt dat een inname van meer dan
100% van ADH zinloos is en dus moet
worden verboden. In de compromistekst
is nu gekozen voor de EU-benadering.
Aangezien er over de tekst van de ont-
werprichtlijnen op de meeste punten
overeenstemming is bereikt, is dit docu-
ment naar de volgende stap van de
Codex-procedure gebracht.
Met betrekking tot de etikettering van
vitaminen- en mineralensupplementen
werd besloten de discussie over de aan-
bevolen dagelijkse hoeveelheden voor de
etikettering (Nutrient Reference Values,
NRV’s) een nieuwe impuls te geven. Een
werkgroep die onder leiding van Zuid-
Afrika via internet werkt zal zich over de
huidige lijst buigen en deze waar nodig
aanvullen. De NRV’s zijn van belang voor
de etikettering omdat het gehalte aan
vitaminen en mineralen als percentage
van deze waarde moet worden uitge-
drukt. Zonder juiste waarde kan niet wor-
den geëtiketteerd.

Zuigelingenvoeding
De basis voor de herziening van de tech-
nische normen voor zuigelingenvoeding
is alweer enige tijd geleden geleverd
door een werkgroep onder leiding van
Nederland. De knelpunten zijn niet van
technische maar van principiële aard. Zo
is er discussie over de reikwijdte van deze
herziene standaard. De deelnemers van
de CCNFSDU zijn, simpel gezegd, ver-
deeld in twee kampen. Aan de ene kant

staat een groep landen, met inbegrip van
de EU, die de standaard wil splitsen in
een standaard voor gezonde zuigelingen
en een standaard voor zuigelingen die in
verband met bijvoorbeeld afwijkingen in
de stofwisseling zijn aangewezen op spe-
ciale voeding. Dit is binnen de EU al de
praktijk. Deze speciale producten heb-
ben onder de kapstok van dieetvoeding
voor medisch gebruik aparte richtlijnen.
De ontwikkelingslanden willen niets

weten van een aparte standaard. Zij zijn
bang dat de dieetvoeding voor medisch
gebruik speciaal bestemd voor zuigelin-
gen niet onder de WHO-code zal vallen,
aangezien deze producten niet via de
supermarkt maar via apotheek en zieken-
huis zullen worden aangeboden. Het
doel van de WHO-code is het bescher-
men en bevorderen van borstvoeding.
Men was bang dat voor deze producten
reclame zou worden gemaakt die volgens
de WHO-code verboden is. Inmiddels is
gebleken dat deze vrees ongegrond is.
Na een lange discussie kwam men tot
een compromis waarbij er aan één stan-
daard wordt gewerkt met één preambule
en twee verschillende secties: een sectie
volledige zuigelingenvoeding voor
gezonde zuigelingen (A) en een sectie
dieetvoeding voor medisch gebruik spe-
ciaal bestemd voor zuigelingen (B). Sec-
tie A van de herziene standaard is inmid-
dels naar stap 5 gebracht.
Voor de samenstellingeisen van zuigelin-
genvoeding is door een werkgroep een
herziene tabel opgesteld waarvoor een
recent advies van een Europees weten-
schappelijk adviesorgaan van de Europe-
se Commissie als uitgangspunt heeft
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gediend. Voor de sectie additieven rees
de vraag of het ‘carry over’-principe moet
gelden voor additieven in zuigelingen-
voeding. Ook rees de vraag of de ADI’s
(acceptable daily intake) voor additieven
van toepassing zijn op zuigelingen jonger
dan 12 weken. Deze vraag wordt via
CCFAC (Comité voor Voedseladditieven
en Contaminanten) aan JECFA (Joint
FAO/WHO Committee on Food Additives)
voorgelegd voor nader advies. De tekst
bevat verder nog een bepaling dat
gezondheidsclaims op zuigelingenvoe-
ding verboden zijn. Deze tekst staat nog
tussen haakjes en zal de komende verga-
dering in 2004 nog tot pittige discussie
kunnen leiden.
De discussie hangt nauw samen met een
tekst die in CCFL (Comité voor de Etiket-
tering van Levensmiddelen) opnieuw ter
discussie staat. In de richtlijn voor voe-
dings- en gezondheidsclaims staat dat
gezondheids- en voedingsclaims op pro-
ducten voor zuigelingen en jonge kinde-
ren verboden zijn, tenzij er in specifieke
richtlijnen van Codex een uitzondering op

wordt gemaakt. Nederland steunt deze
‘nee, tenzij’-benadering, maar legt wel de
druk op CCNFSDU om zich snel over deze
kwestie uit te spreken in de verschillende
standaarden die op zuigelingen en jonge
kinderen betrekking hebben.

Babyvoeding op basis van granen
Net als de bovengenoemde standaarden
is ook de standaard voor babyvoeding op
basis van granen vorig jaar op stap 3 van
de procedure gestrand. Het gaat hierbij
om voedingsproducten die bestemd zijn
voor de wat oudere zuigeling, ongeveer
vanaf de leeftijd van zes maanden. Net
als bij de herziene standaard van zuige-
lingenvoeding gaat het in deze discussie
ook voornamelijk over de samenstelling,
de additieven en de etikettering. Zo ont-
stond er de afgelopen jaren een flinke
discussie over de vraag of er wel of niet
een afbeelding van een baby op dergelij-
ke producten mag worden geplaatst. De
afbeelding van een gezonde, mooie baby
zou volgens sommige landen het product
idealiseren en borstvoeding ontmoedi-

gen. Andere landen denken dat het juist
nodig is een foto te plaatsen, zodat ook
analfabeten kunnen begrijpen om wat
voor product het gaat.
Ook nu laaide deze discussie op maar
men kon uiteindelijk tot een compromis

komen. Er is gekozen voor een optie die
het gebruik van plaatjes toelaat. Daarbij
is wel een bepaling opgenomen dat een
land op basis van een inschatting van de
nationale situatie kan besluiten om het
gebruik van plaatjes te beperken.
Het verbod op gezondheidsclaims is blij-
ven staan in afwachting van een nader
besluit in CCFL.
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