
5de vergadering van het Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF), 21 t/m 

25 maart in Den Haag 

Op de bijeenkomst waren 62 landendelegaties aanwezig daarnaast was de EU als lid 

vertegenwoordigd en waren er 15 internationale organisaties. In totaal waren er 184 

deelnemers. De officiële opening van de vergadering werd verricht door DG Hans Hoogeveen.  

De CCCF is het technisch comité dat gaat over contaminanten in voedsel. Contaminanten zijn 

giftige stoffen in voedsel en diervoeders die daar niet in thuis horen, zoals dioxines, zware 

metalen en bepaalde schimmels. De CCCF is één van de belangrijkere comités met een grote 

impact op de internationale handel in voedselproducten.  

Het voorzitterschap van dit comité is in handen van het Ministerie van EL&I (Martijn Weijtens, 

VDC). De Nederlandse delegatie wordt voorgezeten door het Ministerie van VWS. De algehele 

Nederlandse coördinatie voor Codex is in handen van EL&I/VDC.    

Agendapunten 

Vooraf werd rekening gehouden met stevige tegenstellingen tussen verschillende landen, maar 

tijdens de vergadering was de sfeer constructief en konden op alle onderwerpen compromissen 

worden bereikt.  

Zo is er een oplossing gekomen voor maximum niveaus voor melamine in babyvoeding.  

Er zijn maximum niveaus voor een aantal specifieke giftige schimmels op vijgen behandeld. 

Daarop is vooruitgang geboekt maar er is nog geen definitief resultaat. 

Verder is vooruitgang geboekt op een aantal onderwerpen die van groot belang zijn voor 

voedselveiligheid en de handelsmogelijkheden van Afrikaanse en Aziatische 

ontwikkelingslanden. Het gaat dan om verschillende contaminanten in rijst, granen en cacao. 

Deze onderwerpen spelen in toenemende mate een rol in dit comité en ook de betrokkenheid 

van Afrikaanse en Aziatische landen neemt daarin duidelijk toe. 

Voorstellen om normen voor contaminanten in natuurlijk mineraalwater af te zwakken stonden 

al jaren op de agenda. Het comité heeft na uitvoerige analyse definitief besloten dit niet door 

te zetten. 

Op maandag avond was er een druk bezochte receptie die werd aangeboden door de Minister 

van EL&I en de Burgemeester van Den Haag. Zowel Burgemeester van Aartsen als DG 

Hoogeveen namen daar het woord in aanwezigheid van de delegaties, ambassadeurs, 

genodigden van EL&I, VWS en anderen. 

Volgende vergadering 

De volgende bijeenkomst van de CCCF is in maart 2012. Nederland streeft ernaar de 

vergadering eenmaal in de drie jaar te co-hosten met een ander land, om de betrokkenheid 

van derde landen te bevorderen. Zo werd in 2010 de bijeenkomst gehouden in Izmir (Turkije). 

In 2012 zal de CCCF wederom in Nederland plaatsvinden. Brazilië moest terugkomen op zijn 

eerdere aanbod om het comité in 2012 te ontvangen, omdat de nieuwe regering vanwege 

bezuinigingen de prioriteiten elders legt.  

 


