
JOINT FAO/WHO FOOD STANDARDS PROGRAMME CODEX COMMITTEE 

ON FOOD HYGIENE Forty-sixth Session  
Lima, Peru, 17 – 21 November 2014  
 
The meetings of the Working Group for Establishment of CCFH Work Priorities, on 
the Guidelines on the Application of General Principles of Food Hygiene to the 

Control of Foodborne Parasites and on the Proposed Draft Code of Practice for 
Low-Moisture Foods will be held at the same venue on Sunday, 16 November.  
Aanwezig 57 landen (waarvan 13 Europese Lidstaten), 12 organisaties en 182 
deelnemers (waarvan ongeveer 30 vanuit EU). Vanuit Nederland was ook een 
deelnemer werkzaam bij Unilever. 
 

Werkgroepen Zondag (16 november) 
Werkgroep Nieuw werk 
HACCP doc heeft steun en wordt als belangrijk gezien maar zal eerst 
aangescherpt moeten worden voordat het als nieuw werk wordt geaccepteerd. 
We moeten echter oppassen dat we niet van alles overhoop halen en dan 
verliezen wat we nu al hebben.  
 
Werkgroep parasieten  
Inzet: het document zal eerst terug moeten voor verder digitaal uitwerken. 
Nederland heeft aangegeven dat invriezen ook effectief is tegen Toxoplasma en 
dat dat in de tekst moet komen te staan. VS wilt voor Toxoplasma een aparte 
Annex.  EC heeft met VS besproken dat het handiger is de voor Toxoplasma 
relevante zaken zoveel mogelijk in het hoofddocument te verwerken en daarna 
te bekijken of een aparte annex nog wel nodig is. 
 
Werkgroep low moisture Foods 
Aanscherping van de tekst zodat hij tijdens de plenaire besproken kan worden 
voor mogelijke doorgang naar volgende procedurele stap. 
 

Plenaire vergadering. Maandag – vrijdag (17 – 21 november) 
 

Volgorde agenda verandert. VZ wil starten met het Trichinella document omdat 
er dan nog mogelijkheid is voor tussentijdse besprekingen. Inzet is om dit 
document tijdens dit comité af te ronden. 
Volgorde wordt nu 1, 2, 4, 3, 5, 9, 8, 6, 7, 10. 
 
Agendapunt 2 

Gaat over de werkmethode van dit comité. Risk based. Input JEMRA etc en de 
inzet van nationale experts. En ook over de afstemming met relevante partijen 
buiten de overheid. De communicatie over de besluiten van dit comité naar alle 
geïnteresseerde partijen. Officiële talen Frans, Engels, Spaans. Web based tools. 
Tijdige distributie van documenten. Timelines. Respecteren van de deadlines. 
Fysical workinggroups alleen in conjunctions with the sessions. Het toepassen 
van consensus. Geconcludeerd wordt dat er een toenemend neiging tot 
consensus in dit comité is. 
De onder dit agendapunt genomen besluiten zijn als annex bij het officiële 
verslag van deze bijeenkomst gevoegd. 
 
Agendapunt 3.  
Matters arising from the Work of FAO, WHO and other international 



Intergovernmental Organizations:  
 
FAO Trichinella advies, microbiologie statistische uitwerking, low moisture food 
rankings en risico's. Microbiologische risico's (gedroogde) kruiden. Vraag is of er  
specifieke kruiden zijn met een hogere risico. Werk volgend jaar klaar. 
Tweekleppige weekdieren hoort bij CCFP. Sanitation systems.  
WHO: AMR draft global action plan.  
Vraag Nederland: over nieuwe activiteiten van Codex op terrein van Anti-
microbial Resistence? FAO: er zijn geen nieuwe activiteiten op het terrein van 
AMR gepland. Wel zullen de al bestaande informatie en documenten van Codex 
gebruikt worden voor het Global action plan. Vraag Nederland: de Codex 
documenten op het terrein van AMR zijn al van enige tijd geleden (2011) komt er 
nog een revisie op basis van de huidige informatie?. Hierop wordt geen duidelijk 
antwoord gegeven. En verwezen naar documenten van CCRVDF. 
 
Agendapunt 4. Trichinella 

Presentatie FAO. 
Bij minder dan 1 miljoen varkens zal 100 procent van de dieren getoetst moeten 
worden. 
 

Nadat status bereikt is hoe status te houden? 

Dit was het belangrijkste discussiepunt bij dit agendapunt. Uiteindelijk is het 
Comité gekomen tot 3 opties waaruit men kan kiezen. Voor landen met heel veel 
varkens is de optie om 1 miljoen varkens te testen erg gunstig (in feite een 
gering aantal). Voor landen met weinig varkens is er een optie een 
risicogebaseerd aantal varkens te testen om de status te behouden. Dit is dus 
ruim en enigszins vaag geformuleerd maar het was de enige manier om dit 
document verder te krijgen. Opgemerkt moet worden dat Trichinelle momenteel 
gelukkig een beperkt volksgezondheidsprobleem vormt. Besloten is de 
uiteindelijke versie naar stap 8 te brengen 
 

Agendapunt 5.  

Statistiek microbiologische criteria. 
Besloten is niet verder te gaan met dit werk. 
 
Agendapunt 6.  

Draft voor low moisture foods. 
Low moisture foods zijn bacterieel gezien niet echt een groot risico voor de 
volksgezondheid. Alleen Salmonella vormt een potentieel risico. Risico zit meer in 
schimmeltoxines. Voor specifieke productgroepen aanvullend discussie nodig om 
hiervoor eventueel annexen op te stellen. Hiervoor komt een EWG. De terms of 
reference voor dit werk zijn geformuleerd tijdens deze bijeenkomst (zie formeel 
verslag). 
 
Agendapunt 7.  

Non-typhoidal Salm spp in beef and pork meat. 
Het betreft een eerste draft opgeteld door VS en Denemarken. Dit document 
moet echt eerst nog verder worden uitgewerkt voordat het echt in de plenaire 
vergadering besproken kan worden. Er komt daarom een Fysieke werkgroep 
(eind mei in Brussel of Grange en direct voor CCFH bijeenkomst in Boston 
november 2015) en een Elektronische WG. FAO/WHO zullen een systematisch 
literatuuronderzoek uitvoeren naar de mogelijke interventiemaatregelen. 



Waarschijnlijk zal er in de toekomst een document voor rundvlees en een voor 
varkensvlees komen. 
Dit document blijft op stap 3. 
 
Agendapunt 8.  

Food Born parasites. 
Dit document gaat naar stap 3. Moet nog flink aan worden gewerkt. Wel al een 
goede basis. In de toekomst zullen het Trichinella en Taenia document als 
bijlagen bij dit document komen. VS heeft ook interesse aangegeven voor een 
bijlage voor Toxoplasma. 
Discussie wordt voortgezet in een EWG en waarschijnlijk een Fysieke werkgroep 
in Boston. 
 
Agendapunt 9.  

Fresh fruits and vegetables. 
Nederland heeft bij de start van de bespreking van dit document aangeven dat 
het gebruik van antibiotica in de plantensector ongewenst is omdat ook dit kan 
leiden tot AMR. 
Aan dit document moet nog flink worden gewerkt. Dit document zal pas daarna  
als nieuw werk kunnen worden voorgesteld. 
Wordt verder uitgewerkt in een EWG onder leiding van Frankrijk en Brazilië. 
 
Agendapunt 10 

Other business 
 
A. Nieuw werk 
Voorstel Egypte voor document over standaarden for frozen en chilled meat. 
Aangezien het voorstel van Egypte meer over kwaliteit gaat dan Food Hygiëne is  
dit comité niet de plaats om dit werk op te pakken. CCFH verwijst Egypte 
hiervoor naar het Executive comité. 
 
B. Herziening van de Generaal principles of Food Hygiene and its HACCP annex. 
Wordt als zeer belangrijk werk gezien. Goed oppassen dat niet teveel overhoop 
gehaald wordt en we straks goede zaken verliezen. Zal daarom veel tijd en 
aandacht vragen. Het is ook voor Nederland van belang om hier goed betrokken 
bij te zijn. 
Komend jaar wordt het doel en de terms of references nog eens goed onder de 
loep genomen. Er komt hiervoor een EWG die het komende jaar (voor 1 jaar) 
geleid zal worden door Thailand en Frankrijk. 
C. Uruguay wil graag STEC als nieuw werk. De voorzitter vraagt daarom of zij 
met een project document komt voor het volgend comité. 
  
Volgend jaar is de bijeenkomst in Boston van 9 – 13 november. 
 


