
Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods 
 
Veilig voedsel is niet altijd even vanzelfsprekend. Als een dier ziek is, kan een dierenarts 
bijvoorbeeld medicijnen voorschrijven. Hiervan kunnen resten in voedsel terecht komen. Om 
te voorkomen dat dit een gevaar oplevert worden internationale afspraken gemaakt. 
 
Van 7 t/m 11 mei 2012 vond de 20e vergadering van de Codex Committee on Residues of 
Veterinary Drugs in Foods (CCRVDF) plaats. Het comité bepaalt voor een aantal 
diergeneesmiddelen welke maximum-waarden in voedsel gevonden mogen worden. 
Daarnaast wordt bepaald hoe landen hier in de praktijk mee om moeten gaan. 
 
Alle landen kunnen middelen aandragen waarvoor een wereldwijde beoordeling nodig is. Een 
wetenschappelijk comité beoordeelt de beschikbare wetenschappelijke informatie en komt 
met een advies. Dit advies wordt door het CCRVDF besproken en - als het wordt 
geaccepteerd - voorgelegd aan de Codex Alimentarius Commissie, die het laatste woord heeft.  
 
De meeste onderwerpen die aan bod komen, zijn in westerse landen al goed geregeld, maar in 
veel ontwikkelingslanden nog niet. Het gaat dan om maximum waarden, bewakingssystemen 
en analysemethoden. Welke middelen zijn veilig en vooral welke niet? Dan helpt een 
uitspraak van de CCRVDF. Wereldwijde afspraken hierover voorkomt handelsproblemen, 
alle landen weten immers waar ze aan toe zijn. 
 
De afgelopen vergadering is op verschillende onderwerpen vooruitgang geboekt. Een aantal 
middelen is beoordeeld en er is overeenstemming bereikt over een aantal belangrijke 
richtlijnen, zoals monstername bij vis en schaaldieren, methoden voor analyse van voedsel op 
residuen, wijze waarop limieten worden vastgesteld en hoe met honing om te gaan. Daarnaast 
zijn er verschillende werkgroepen die voor de volgende vergadering met aanbevelingen zullen 
komen.  
 
Een lastig onderwerp binnen Codex blijven de groeibevorderaars, waar juist 
handelsproblemen ontstaan. Binnen de Europese Unie zijn groeibevorderaars niet toegestaan, 
terwijl ze in veel andere landen wel worden toegepast. De Verenigde Staten hebben een 
nieuwe groeibevorderaar geagendeerd om door de CCRVDF te worden beoordeeld. 
Wereldwijd zijn er steeds meer landen tegen het gebruik van groeibevorderaars, maar er zijn 
ongeveer evenveel landen voor. Tijdens de vergadering kon geen overeenstemming worden 
bereikt. De beslissing of de CCRVDF deze nieuwe stof gaat beoordelen is doorverwezen naar 
de Codex Alimentarius Commissie. Dit was voor de Europese Unie een tegenslag. 
 
Op een ander dossier is belangrijk nieuw werk aangenomen dat is voorbereid door de 
Europese Unie. Binnen Codex zullen afspraken worden vastgelegd om te voorkomen dat 
bepaalde stoffen in voedsel terecht komen. Het gaat dan om stoffen waarvoor geen veilige 
maximum waarde kan worden vastgesteld, omdat deze stoffen onaanvaardbare risico’s 
opleveren voor de volksgezondheid. In de meeste landen bestaat hiervoor al een goed 
controleprogramma, maar veel landen waren tot op heden terughoudend in het maken van 
wereldwijde afspraken hierover.  


