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De veertigste sessie van de Codex Committee on Food Labelling (CCFL) werd bijgewoond 

door 220 delegatieleden uit 63 landen en 21 internationale organisaties. Namens Nederland 

was het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanwezig. De thema´s van deze 

Codex bijeenkomst betroffen met name het vaststellen van voedingsclaims, verplichte 

voedingswaarde etikettering, biologische landbouw (vaststellen van toegelaten stoffen, 

opname van een standaard voor aquacultuur in de algemene standaard voor biologische 

landbouw) en een discussie over standaardbenamingen.  

Voedingsclaims. 

Een definitie werd vastgesteld voor de zogenoemde ´non addition´ claims. De claim voor 

´no added sugar´ werd zonder discussie vastgesteld. Tenslotte volgde nog een stevige 

discussie over ´no added salt´. De EU is voorstander van het meenemen van alle 

toegevoegde zout (natrium zouten) in het beoordeling over het al dan niet aanwezig zijn 

van toegevoegd zout in een product. Andere landen (met name VS en Nieuw Zeeland) 

vonden dat de herformulering toevoeging van bepaalde natriumzouten mogelijk maakt, 

terwijl dan toch de claim ´ no added salt´ zou mogen worden gevoerd. Er is een compromis 

gevonden, waarbij de claim ´no added salt´ gevoerd mag worden op producten waaraan 

geen natrium zouten zijn toegevoegd. Als met herformulering echter toch bepaalde 

natriumzouten anders dan natriumchloride worden toegevoegd, is dit geoorloofd mits de 

hoeveelheid niet meer is dan de toegestane hoeveelheid volgens de ´laag in natrium´ 

claim. 

Verder was er een discussie over vergelijkende claims. De vraag was in hoeverre de conditie 

voor wat betreft 10% van de dagelijkse voedingsrichtlijn voor micronutriënten reëel was. 

Deze vraag zal aan de CCNFDSU worden voorgelegd.  

Er is gediscussieerd over het punt dat een verlaging in de hoeveelheid verzadigde vetten 

niet mag leiden tot een verhoging van de hoeveelheid transvetten. Een passage hierover is 

in de standaard opgenomen. 

Voor wat betreft het voorstel voor een claims ´vrij van transvetzuren´ is besloten dat aan 

de CCNFDSU advies gevraagd gaat worden over de condities voor een claims ´vrij van 

transvetzuren´. 

Alle aanpassingen in de standaard voor het gebruik van voedings- en gezondheidsclaims 

worden naar stap 5/8 geplaatst, m.u.v. de ´no added salt´ claim die op stap 5 is gezet. 

Definitie van Dagelijkse voedingsrichtlijnen. 

Een definitie voor dagelijkse voedingsrichtlijnen, Nutrient Reference Values (NRVs), is 

vastgesteld op stap 8: NRVs zijn een set van numerieke waarden die zijn gebaseerd op 

wetenschappelijke data bedoeld voor voedingswaarde etikettering en relevante claims. 

NRV´s zijn gebaseerd op niveaus van nutriënten die geassocieerd zijn met nutriënten 

vereisten, of met de reductie in risico´s vanwege het dieet gerelateerd aan niet 

overdraagbare ziekten. 

 

Vereisten voor verplichte voedingswaarde etikettering. 



Een verplichting om een aantal nutriënten te etiketteren is vastgesteld op stap 5/8. De 

discussie ging hierbij vooral om de uitzonderingssituaties die er zijn bij bepaalde nationale 

omstandigheden, wanneer vermelding niet relevant is en in het geval van kleine 

verpakkingen. 

 

Standaard voor productie, processing, etikettering en marketing van biologisch 

geproduceerde voedingsmiddelen. 

 

Toelating ethyleen voor bepaalde toepassingen. 

Er is besloten dat ethyleen is toegestaan voor het rijpen van fruit (stap 8), als bloeimiddel 

voor ananas en voor het ontgroenen van citrus om te voorkomen dat er fruitvliegjes op het 

product komen (stap 5/8). 

Voor het gebruik van ethyleen als kiemremmer in uien en aardappels is besloten dat een 

elektronische werkgroep o.l.v. de VS en Kameroen dit oppakt.  

Toelating spinosad, koperoctanoaat, kaliumbicarbonaat. 

Deze stoffen worden nu ook toegelaten na goedkeuring door het algemene comité op stap 

5/8. 

 

Organische aquacultuur standaard 

De EU commissie heeft een standaard voorgesteld en hierop via een elektronische 

werkgroep veel vragen ontvangen. Een en ander is nog niet verwerkt tot een verbeterde 

standaard. Het werk wordt voortgezet om te kunnen beoordelen op stap 4 bij de volgende 

sessie. 

 

Aangepaste standaardbenamingen 

In het afgelopen jaar hebben Hongarije en Canada een overzicht gemaakt van alle 

standaardbenamingen die in de diverse standaarden voorkwamen. Het idee was dat de 

standaardbenamingen in andere codex standaarden aangepast zouden worden op advies 

van de CCFL, uitgaande van een positief gezondheidseffect op de consument. 

EU was al jarenlang geen voorstander van het starten van werk hiervoor. Na een stevige 

discussie is besloten dat er onvoldoende consensus is om dit werk te starten.  

Het overzicht dat Hongarije en Canada hebben gemaakt wordt aan de betreffende andere 

codex comités verstuurd ter informatie. 

 

Nieuw werk 

Nieuw Zeeland zal een discussiedocument opstellen over etikettering van 

houdbaarheidstermijnen. 

Verder was er interesse om nader te discussiëren over ´front of pack´ etikettering. Mogelijk 

wordt hierover iets voorbereid voor de volgende sessie. 

Tenslotte zal een observer een discussiedocument opstellen over bioverrijking van 

gewassen. 

 

De 41ste sessie van de CCFL zal worden gehouden op Prince Edward Island in Canada, 13-17 

mei 2013. 

 


