
 

 

 
33ste vergadering van de Codex Committee on Methods of Analysis and 

Sampling (CCMAS), 5 t/m 9 maart in Boedapest (Hongarije) 

 
Inleiding 

De bijeenkomst werd bijgewoond door 55 landen, en 15 niet-gouvernementele 
organisaties (NGO’s). De EU werd vertegenwoordigd door 17 lidstaten en de Europese 
Commissie. In totaal waren er 163 deelnemers aanwezig. Voor Nederland waren de 
NVWA en het RIKILT aanwezig. Tijdens en vóór de bijeenkomst hebben er ook een aantal 
EU-coördinatievergaderingen plaatsgevonden. Voorafgaand aan de vergadering werd op 
vrijdag de Inter Agency Meeting (IAM) gehouden, waar NGO’s die zich met normalisatie 
van analysemethoden bezighouden hun standpunten op velerlei analytisch gebied op 
elkaar afstemden. De rapportage daarvan is voor CCMAS van belang om te zorgen dat 
standpunten van Codex in overeenstemming zijn met gangbare praktijken op 
levensmiddelengebied. In de gebruikelijke ad-hoc werkgroep voor de “Endorsement of 
methods” werd op zaterdag het betreffende agendapunt (item 5) voorbereid.  
 
Opening 

De staatssecretaris Dr. Kardevan, liet de wapenfeiten van CCMAS nog eens de revue 
passeren: Een guideline hoe met disputen tussen landen om te gaan, een guideline voor 
GMO analyse, de vele bekrachtigde analysemethoden. De belangstelling voor CCMAS 
blijkt ook uit het feit dat meer dan 100 gedelegeerden actief waren voorafgaand aan de 
vergadering in de verschillende elektronische werkgroepen. 
 
Matters of Interest arising from the Codex Alimentarius Commission and other 

Committees (item 2) 

 
Een aantal vragen had betrekking op methoden die behandeld werden in item 4 en 
worden daar besproken. CCFA heeft gevraagd of CCMAS methoden voor geacetyleerde 
DON-metabolieten kon aangeven. Helaas is zulke informatie niet beschikbaar. 
 
Proposed Draft Principles for the use of Sampling and Testing in International 

Food Trade, (item 3). 

Een eerste concept is voorbereid door een elektronische werkgroep onder voorzitterschap 
van Nieuw Zeeland en werd op step 3 besproken. Tijdens deze vergadering werd in een 
bijna voltallige werkgroep de uitgangspunten kritisch doorgenomen en verder uitgewerkt. 
Deze zijn op stap 5 naar de CAC gestuurd. Belangrijk bij de uitgangspunten is het 
begeleidend commentaar. Daar wordt echt duidelijk wat de kritische punten zijn. Deze 
blijven op stap 2/3 en worden weer in een elektronische werkgroep verder opgesteld. 
Duitsland leidt de werkgroep, gebruikmakend van de elektronische infrastructuur van 
Nieuw Zeeland. 
 

Endorsement of Methods of Analysis Provisions in Codex Standards (item 4) 

Methoden van een aantal comités passeerden de revue (CCFFP, CCFA, CCPFV, CCMMP, 
CCFO, CCNMW, CCNFSDU CCNEA). Ongeveer 80 methoden werden goedgekeurd of 
aangepast en er werd aangegeven welk type methoden het zijn (definiërend (I), 
referentie (II), ook valide (III), onduidelijke validatiestatus (IV)).  
Veel tijd is besteed aan de analyse van voedingsvezel. Hiervoor zijn een aantal 
definiërende (type I) methoden vastgesteld die een overlappend toepassingsgebied 
hebben. Dit is strijdig met de uitgangspunten. Veel delegaties, waaronder de EU wilden 
geen binden richtlijnen geven, die voorschrijven wanneer welke methode gebruikt moet 
worden. Uiteindelijk is besloten de richtlijnen (die wel waren opgesteld) als 
informatiebron in een CRD beschikbaar te stellen, zodat zij in WTO kader geen bindende 
werking hebben.  
 
 



Use of proprietary methods in Codex standards (item 5)  

In een aantal gevallen wordt ook bij Codex standaarden gebruik gemaakt van zgn. 
“proprietary methods”, waarbij bijvoorbeeld reagentia worden gebruikt die door één 
firma ontwikkeld zijn en alleen door die firma worden geleverd. Dit kan leiden tot 
handelsbelemmeringen. CCMAS is van mening dat dergelijke methoden eenzelfde 
validatie moeten ondergaan als andere methoden. Er is door een elektronische 
werkgroep onder leiding van het Verenigd Koninkrijk een voorstel voor een paragraaf in 
de Procedural Manual gemaakt met nadere eisen, o.a. met betrekking tot transparantie 
en licentiepolitiek. Deze paragraaf is tijdens de vergadering verfijnd en is ter goedkeuring 
naar CCGP en de CAC gestuurd. 
 
Report of an Inter-Agency Meeting on Methods of Analysis (item 6) 

Het verslag werd toegelicht. Veel van de besproken items staan ook op de CCMAS 
agenda en daar hadden de organisaties hun inbreng. Een belangrijke activiteit was het 
organiseren van een workshop over de keuze van laboratoria en de eisen die daar aan 
gesteld moeten worden. Benadrukt is dat het een taak van de organisaties en de 
verticale Codex comités is om wijzigingen van methoden ter goedkeuring aan CCMAS 
voor te leggen. De IAM zal een notitie maken over algemene aspecten van bemonstering, 
inclusief de onzekerheid die daaruit voortvloeit. 
 
De volgende CCMAS zal rond maart 2013 weer plaatsvinden in Hongarije. Omdat de 
agenda dan vrij kort lijkt te worden, wordt de ad-hoc endorsement working group 
waarschijnlijk op maandagochtend gehouden. 
 
 


