
De voornaamste taak van het
Codex-comité voor dieetvoe-
ding (CCNFSDU) is het

opstellen van standaarden voor pro-
ducten waarvoor, gezien het
gebruiksdoel, speciale eisen aan de
samenstelling en etikettering worden
gesteld. Hierbij gaat het vooral om
babyvoeding en dieetproducten.
Enkele jaren geleden is het mandaat
uitgebreid en houdt men zich ook
bezig met het opstellen van normen
voor toevoeging van voedingsstoffen
aan voedselproducten en voor voe-
dingssupplementen. Daarnaast treedt
de CCNFSDU ook voor andere

comités op als expert voor voedings-
kundige aspecten.

De bijeenkomst vond deze keer
plaats in het net nieuw opgerichte
Duitse Federal Institute for Risk
Assessment (BfR). Sinds de oprich-
ting van de EFSA in Brussel ziet men
dat vele landen dit voorbeeld volgen
en bestaande instituten herstructure-
ren om zo beter invulling te kunnen
geven aan het onderwerp voedselvei-
ligheid en aan de scheiding tussen
risicobeoordeling en risicomanage-
ment. In totaal 223 delegatieleden uit
55 Codex-ledenlanden en vanuit 28
internationale organisaties reisden af
naar Berlijn om zich te buigen over
de diverse agendapunten. 

Handelspolitiek
De materie waar het comité zich mee
bezig houdt, bleek taai. Om de vaart
er wat meer in te krijgen, wordt er
tussen de jaarlijkse vergaderingen in
(elektronische) werkgroepen verga-
derd. Naast de nogal technische dis-
cussies binnen dit comité zijn er,
zoals bij de meeste Codex-comités,
ook nogal wat discussies van (han-
dels)politieke aard.

Een belangrijk en voortdurend

onderwerp van discussie betreft de
handel in moedermelkvervangende
producten. De afgelopen jaren zijn de
discussies afgekoeld maar vooral in
de jaren zeventig maakten fabrikan-
ten het bont door deze producten in
ontwikkelingslanden nogal bot en
ongenuanceerd aan de vrouw te bren-
gen. Hierdoor werd het gebruik van
borstvoeding verdrongen en ontston-
den er gezondheidsproblemen voor
zuigelingen doordat ze bijvoorbeeld
niet meer beschermd werden door de
natuurlijke antistoffen uit de moeder-
melk. Westerse babyvoedingfabri-
kanten werden toen door ontwikke-
lingslanden beschuldigd van het
schaden van de gezondheid van
baby’s in deze landen door middel
van het voeren van eenzijdige marke-
tingcampagnes.

WHO-code
Als reactie hierop nam de Wereld
Gezondheids Organisatie (WHO)
destijds het initiatief een code (Inter-
national Code of Marketing of Breast-
milk Substitutes) te ontwikkelen met
gedragsregels voor alle partijen die bij
de productie, de afzet en het gebruik
van babyvoeding betrokken zijn. Deze
code is in 1981 tot stand gekomen en
daarna nog enkele malen met aanvul-
lende resoluties verduidelijkt. De
code spreekt ook de exporterende
landen op hun verantwoordelijkheid
aan en verplicht hen om consumen-
ten op de gevaren van moedermelk-
vervangende producten te wijzen.
Nederland, ook een belangrijk pro-
ducent en exporteur van zuigelingen-
voeding, heeft zich sinds de totstand-
koming sterk ingezet voor de imple-
mentatie van de code. Zo is er een
Landbouwkwaliteitsbesluit aangeno-
men waarin, op basis van de relevan-
te Codexnormen en de WHO-code,
strenge eisen aan de export van deze
producten wordt gesteld.

De WHO-code en de problematiek
rond babyvoeding zijn op dit moment
binnen de CCNFSDU weer helemaal
actueel. Zo doen de discussies rond
een herziening van de normen voor
zuigelingenvoeding en de babyvoe-
ding op graanbasis de gemoederen
tegenwoordig weer hoog oplaaien.
Naast deze twee heikele onderwerpen
stonden op de agenda van de afgelo-
pen bijeenkomst ook weer de ontwer-
prichtlijnen voor vitaminen en mine-
ralen supplementen. Ook over dit
onderwerp heerst al sinds jaren one-
nigheid binnen het comité.
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Ontwerp voor herziene standaard voor 
zuigelingenvoeding
De basis voor de herziening van deze
technische normen is al weer enige
tijd geleden geleverd door een werk-
groep onder leiding van Nederland.
De knelpunten zijn niet van techni-
sche maar van principiële aard. Zo is
er vooral discussie over de reikwijdte
van deze herziene standaard. De
deelnemers van de CCNFSDU zijn,
simpel gezegd, verdeeld in twee kam-
pen. Aan de ene kant staat een groep
landen met inbegrip van de EU die de
standaard willen splitsen in een stan-
daard voor gezonde zuigelingen en
een standaard voor zuigelingen die in
verband met bijvoorbeeld afwijkin-
gen in de stofwisseling aangewezen
zijn op speciale voeding. Dit is nu al
binnen de EU de praktijk. Deze pro-
ducten hebben onder de kapstok van
‘foods for special medical purposes’
aparte richtlijnen.

*Ir. A.F. Onneweer, ministe-
rie LNV, a.f.onneweer@
vva.agro.nl.

Het Codex committee on nutrition and foods for

special dietary uses kwam afgelopen november onder

voorzitterschap van Duitsland voor de

vierentwintigste keer in Berlijn bij elkaar.

Aad Onneweer*

Onenigheid binnen Codex-com
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ité voor speciale voeding

De ontwikkelingslanden willen
niets weten van een aparte stan-
daard. Zij vrezen dat deze ‘foods’
niet onder de WHO-code zullen val-
len, aangezien deze producten
immers niet via de supermarkt maar
via apotheek en ziekenhuis zullen
worden gedistribueerd. Men is bang
dat voor deze producten reclame
gemaakt gaat worden die volgens de
WHO-code verboden is. Een afge-
vaardigde van de WHO gaf tijdens de
bijeenkomst aan dat het volgens hen
niet uit zou maken of er nu een of
twee standaarden komen. Alle ‘breast-
milk substitute’-producten zouden
ook in de toekomst onder de WHO-
code blijven vallen.

Toch kwamen de partijen tijdens de
discussie helaas niet dichter bij
elkaar. Ondanks dat de EU zich uit-
eindelijk constructief heeft opgesteld
en bereid was in te stemmen met één
standaard is er geen overeenstem-
ming bereikt. De ontwerpstandaard
blijft op stap 3 van de Codex-stap-
penprocedure staan. Tot aan de vol-
gende vergadering zal er in enkele
werkgroepen hard gewerkt moeten
worden, wil men in 2003 tot een
resultaat komen.

Ontwerp voor herziene standaard voor
babyvoeding op graanbasis
Ook deze standaard is blijven steken
op stap 3 van de procedure. Het gaat
hierbij om voedingsproducten die
bestemd zijn voor de wat oudere zui-
geling, ongeveer vanaf de leeftijd van
zes maanden. Net als bij de herziene
standaard van zuigelingenvoeding
gaat het in deze discussie om onge-
veer dezelfde problemen.

Reikwijdte en etikettering leveren
hierbij de meeste problemen op. Zo
geven veel Westerse landen, waaron-
der de EU, er de voorkeur aan om in
de reikwijdte van de standaard geen
specifieke minimumleeftijd voor de
introductie van deze producten te
noemen. Men stemt in met een mini-
mumleeftijd van zes maanden, maar
stelt dat in individuele gevallen de
leeftijd van introductie van dit pro-
duct af moet hangen van bijvoor-
beeld het deskundige advies van een
gezondheidsconsulent. Dat kan dus
in bepaalde gevallen ook bij baby’s
jonger dan zes maanden het geval
zijn. 

Veel ontwikkelingslanden zijn het
hier niet mee eens. Zij staan op de
vermelding van een minimumleeftijd
van zes maanden. Dit weer om te
voorkomen dat het gebruik van uit-
sluitend borstvoeding tijdens de eer-
ste zes maanden teruggedrongen
wordt. 

In dezelfde sfeer liggen ook de pro-
blemen met betrekking tot de etiket-
tering van dergelijke producten. Zo
ontstond er een flinke discussie over
het feit of er wél of niét een foto van
een baby op dergelijke producten
geplaatst mag worden. De afbeelding
van een gezonde mooie baby zou vol-
gens sommige landen het product
idealiseren en wederom borstvoe-
ding ontmoedigen. Andere landen
denken dat het juist nodig is een foto
te plaatsen omdat dan ook analfabe-
ten kunnen begrijpen om wat voor
een product het gaat.

Ook hierbij gaat het om complexe
problemen die ertoe hebben geleid
dat deze ontwerpstandaard dit jaar
op stap 3 is blijven steken.

Ontwerprichtlijnen voor vitaminen en
mineralen supplementen
Deze richtlijnen zijn al sinds zeven
jaar een terugkerend onderwerp bin-
nen de CCNFSDU. Bij deze supple-
menten moet worden gedacht aan
vitamine- en mineraalproducten in de
vorm van pillen of poeders.

Een heikel punt tijdens de discussie
tussen delegaties is de vraag op welke
manier maximumgehaltes voor vita-
minen en mineralen in voedingssup-
plementen moeten worden toegepast.
Westerse landen, de EU inbegrepen,

pleiten voor gehaltes op basis van
risicoanalyse. Dat biedt de mogelijk-
heid om aan supplementen relatief
hoge gehaltes aan vitaminen en
mineralen toe te voegen die de dage-
lijks aanbevolen hoeveelheid royaal
overschrijden. Zuid-Afrika was de fel-
ste verdediger van hoge gehaltes als
remedie in de strijd tegen hart- en
vaatziekten en kanker. Zij zouden het
geneeskundige aspect graag willen
accentueren door gezondheidsclaims
op het etiket van deze producten te
plaatsen. Dit ging de meeste andere
landen weer te ver omdat deze pro-
ducten daarmee in de sfeer van
geneesmiddelen dreigen te komen.

De ontwikkelingslanden geven de
voorkeur aan het voedingskundige
criterium, dat wil zeggen dat zij pre-
fereren dat een product niet de aan-
bevolen dagelijkse maximumgehaltes
overschrijdt. In dit geval liggen de
maximumgehaltes van de diverse
producten in de meeste gevallen aan-
zienlijk lager dan wanneer de gehal-
tes op basis van risicoanalyse worden
aangehouden.

Vooruitgang
Hoewel er op drie dossiers een pat-
stelling bleek te zijn op een aantal
principiële punten is er wel vooruit-
gang geboekt op een aantal meer
technische details, dit zijn onder
meer de samenstelling en de additie-
ven. ■

De volgende bijeen-
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tarius.nl.
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