
Verslag 24e vergadering Codex Alimentarius Comité voor vetten en oliën 
(CCFO24) van 9 - 13 februari 2015 in Melaka, Maleisië. 
 
 
Algemeen 
Aan de bijeenkomst werd deelgenomen door vertegenwoordigers afkomstig uit 40 landen, de 
Europese Unie en 5 internationale organisaties. Voorzitter van de bijeenkomst was Noraine 
Mohd Othman van het ministerie van Volksgezondheid van Maleisië.  
Uit de EU waren, naast de Europese Commissie, de halfjaarlijkse voorzitter (Luxemburg dat 
Estland verving) en het Raadssecretariaat, de volgende landen aanwezig: Duitsland, Frankrijk, 
Italië, Spanje, Nederland en deels (ambassade) Kroatië.  
 
Onderstaand staat een impressie van besproken onderwerpen. Het officiële verslag van 
CCFO24 en de volledige deelnemerslijst is beschikbaar op de Codex website.   
 
 
Impasse op diverse onderwerpen doorbroken 
Diverse onderwerpen op de agenda kennen een lange voorgeschiedenis van moeizame 
discussies met vaak blokkades vanuit Europa. Voorbeelden zijn de aanpassing van de 
standaarden voor olijfolie en zonnebloemolie, maar ook de lijst met stoffen die als previous 
cargoes vervoerd mogen worden, voorafgaand aan het transport van eetbare oliën en vetten in 
dezelfde tank, kent een lange een taaie voorgeschiedenis. In de voorbereidende 
Raadswerkgroep in Brussel in januari jl. leken standpunten van de EU en Europese Lidstaten 
nog onwrikbaar, echter in een ‘sfeer van compromis’ tijdens deze CCFO, lijkt op de meeste 
dossiers nu toch een weg gevonden om de komende jaren het werk van dit Codex comité niet 
te verlammen. 
 
 
Strategic Plan 2014 – 2019  
De eindbespreking van het strategisch plan 2014 – 2019 was op de zaterdag voorafgaand aan 
de bijeenkomst al voorbereid door een werkgroep o.l.v. Maleisië. Belangrijkste uitkomst van de 
plenaire bespreking daarna is dat de noodzaak om betere (objectievere) criteria te ontwikkelen 
om nieuw werk te aanvaarden en/of te prioriteren door de aanwezige landen nu breed gedeeld 
wordt en in de Procedural Manual nader gedefinieerd moet worden (NB. voor alle opmerkingen 
op het Strategic Plan, zie appendix 2 van het verslag op de Codex website). 
 
 
“Acceptance/Voluntary Application” 
Op dit punt is overeenstemming bereikt dat aanvullende bepalingen op een standaard, zoals 
nu opgenomen in bijlagen, bijvoorbeeld voor desmethylsterols, tocopherols en tocotrienols, 
vooralsnog in die bijlagen en daarmee vrijwillig blijven en niet doorslaggevend zijn of het 
product voldoet aan de eisen van de standaard. Wel is afgesproken dat er een Circular Letter 
komt, waarin landen gevraagd wordt welke stoffen en/of bepalingen uit bijlagen naar de 
hoofdtekst zouden moeten, uitgebreid met ook eventuele nieuwe stoffen en/of bepalingen.  
Daarbij is afgesproken dat elke toekomstige toevoeging van stoffen en/of bepalingen aan de 
hoofdtekst gezien wordt als ‘nieuw werk’ en dus aan alle eisen daarvoor moet voldoen. 
 
 
Concept-standaard voor visolie (en Krill) 
In de vorige bijeenkomst bleek er door onvoldoende handelsgegevens, missende informatie 
over vetzuursamenstellingen en specifieke kwaliteitsparameters nog geen overeenstemming 
mogelijk over een voorstel voor een nieuwe Standard for Fish Oils. Inmiddels is echter 
additionele informatie aangeleverd (met name door Noorwegen, IJsland en Chili), op basis 
waarvan in is besloten voor ontwikkeling van een standaard voor – vooralsnog – de volgende 
(categorieën) visoliën afkomstig van: Ansjovis, Kabeljauwlevers, Tonijn, Menhaden (vissoorten 
behorend tot de familie van haringachtigen, clupidae), Zalm (wild en teelt afzonderlijk) en ook 
voor Krill. Doordat er echter ook nog steeds veel specifieke gegevens ontbreken, of te beperkt 
zijn, zal er opnieuw een Circular Letter komen met oproep aan landen ontbrekende gegevens 
aan te leveren. 



 
Aanpassing standaard voor verschillende plantaardig oliën (Stan 210-1999) 
Onder dit agenda-onderdeel bleek er uiteindelijk voldoende steun voor drie voorstellen om 
voor zonnebloemolie (hoger oleic en linoleic acid, Argentinië), pindaolie (fatty acids 
composition, Argentinië) en palmolie (OxG-varieteit met high oleic acid, Colombia) voor de 
volgende CCFO projectdocumenten op te stellen met specifieke voorstellen voor aanpassing 
van de standaard. De aanpassing van de standaard op vetzurensamenstelling voor pindaolie is 
ook van economisch belang voor Nederland, als mondiaal de belangrijkste importeur van deze 
olie (met Argentinië als belangrijkste exporteur), dit doordat het Nederlands bedrijfsleven 
hinder ondervindt van waarden die afwijken van de huidige standaard bij re-exporten, met 
name naar China. Door Nederland is met Argentinië afgesproken nauw samen te werken op dit 
onderwerp voor de volgende CCFO(25) en met name ook onze informatie over handel en 
specifieke cijfers (zoals percentage pindaolie met afwijkende waarden) en belemmeringen in 
de handel daardoor aan te leveren. 
 
 
Cold pressed Oils 
De eWG onder leiding van Iran wordt opnieuw verlengd, omdat met name gegevens over 
omvang in de handel in deze specifieke oliën missen (verkregen met klassieke technieken, 
waarbij de verwerkingstemperatuur altijd onder de 50C blijft). De focus van deze eWG blijft 
liggen op oliën verkregen van: walnoot, hazelnoot, amandel, pistache, lijnzaad en avocado. 
Nederland heeft op verzoek van Iran aangegeven te onderzoeken of er eventueel specifieke 
handelsgegevens (import/re-export) voor deze categorieën olie beschikbaar zijn. 
 
 
Aanpassing bovenlimiet van Campesterol in standaard voor virgin olijfolie  
In het verleden bleek dit onderwerp telkens het meest “explosief”. Campesterol is voor de 
klassieke olijfolie producerende landen (met name rond de Middellandse Zee) een essentiële 
parameter om vervalsing van virgine olijfolie (door bijmenging met goedkopere plantaardige 
oliën) te detecteren en als zodanig ook daarvoor vastgelegd in de huidige Codex standaard. 
Nieuwe productielanden echter, zoals Argentinië, Australië, VS etc, produceren oliën die 
volgens de gegevens op natuurlijke wijze campesterol waarden hebben, die boven de 
vastgestelde limiet ligt en vragen daarom aanpassing om – in hun ogen – onterechte 
handelsbelemmeringen daardoor te voorkomen. De afgelopen jaren bleek de discussie hierover 
dusdanig gepolariseerd dat er op dit onderwerp geen enkel compromis mogelijk bleek. Deze 
CCFO lagen er zelfs 2 voorstellen van afzonderlijk Argentinië en Australië. In de al eerder 
gememoreerde geest van compromis werd echter uiteindelijk besloten beide voorstellen samen 
te voegen (Argentijns voorstel leidend) en onder leiding van Argentinië een nieuwe eWG te 
vormen samen met Australië en met Italië (!) met de intentie (en opdracht) voor de volgende 
bijeenkomst een oplossing te formuleren, die recht doet aan alle afzonderlijke belangen.  
 
 
Nieuwe voorstellen 
Door het voortvarend verloop van deze bijeenkomst was er voldoende tijd om ook alle 
voorstellen voor nieuw werk te bespreken, die tijdens deze bijeenkomst als zogeheten CRD 
(Conference Room Documents) waren ingebracht. Afgesproken is dat resp. Maleisië een 
voorstel zal opstellen voor aanpassen van de wijze waarop de zuurgraad van virgin palmolie 
wordt bepaald (Stan 210-1999), Australië met voorstel voor aanpassing van de standaard voor 
dierlijke vetten (Stan 211-1999) voor het opnemen van reuzel (unrefined edible tallow) daarin 
en tenslotte India voor mogelijke aanpassing van Stan 210-1999 met kwaliteitsparameters 
voor specifiek rijstolie (crude rice bran oil). 
 
 
Volgende vergadering CCFO 
De 25e vergadering van de CCFO is vastgesteld op 27 februari – 3 maart 2017 in Maleisië. 
 


