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16e vergadering van het Codex Committee on Food Import and 
Export Inspection and Certification Systems (CCFICS), 26 t/m 30 
November 2007 te Queensland (Australië) 

Inleiding 
De vergadering werd bijgewoond door vertegenwoordigers van 62 landen, de 
Europese Commissie en 3 waarnemerorganisaties. De Nederlandse delegatie 
bestond uit L. Vischer (LNV/VD) en J. van Kooij (VWA). 

Besproken documenten 

Naast enkele onderwerpen die door de Codex Alimentarius Commission 
waren doorverwezen, werden de volgende documenten besproken: 

• Proposed Draft Appendix to the Guidelines on the Judgement of 
Equivalence of Sanitary Measures associated with Food Inspection 
and Certification Systems 

• Discussion Paper on the Need to revise CAC/GL 20-1995 and CAC/GL 
26-1997 

• Discussion paper on the need for guidance for national food 
inspection systems 

• Discussion paper on the development of guidelines for the conduct of 
foreign audit team inspections 

• Discussion paper on the need for further guidance on 
traceability/product tracing 

• Review of the consistency of the draft model export certificate for 
milk and milk products with CAC/GL 38-2001 

• Discussion paper on the development of a generic template for health 
certificates. 

Bovengenoemde documenten zijn te vinden op www.codexalimentarius.net. 
 
Daarnaast werden 14 conference documenten aan de delegaties beschikbaar 
gesteld. 

Proposed Draft Appendix to the Guidelines on the Judgement of 
Equivalence of Sanitary Measures associated with Food Inspection 
and Certification Systems 

De voorzitter zette zware druk op de vergadering om, na drie jaar discussie, 
dit onderwerp nu af te ronden, dan wel het van de agenda af te voeren. 
Uiteindelijk werd het document, in aangepaste vorm, aangenomen en zal het 
aan de 31e vergadering van de CAC worden voorgelegd met een advies om 
het op stap 5/8 te aanvaarden. 

Discussion paper on the need to revise CAC/GL 20-1995 and CAC/GL 
26-1997 

Er werd ingestemd met het voorstel van Nieuw Zeeland om op basis van dit 
document van de behandeling van dit onderwerp voorlopig af te zien. 

Discussion paper on the need for guidance for national food 
inspection systems 
Deze discussion paper zal onder voorzitterschap van Australië in een 
elektronische werkgroep herzien worden en gepresenteerd worden aan de 
17e vergadering van CCFICS. 
 



Discussion paper on the development of guidelines for the conduct of 
foreign audit team inspections 
Deze discussion paper kreeg brede steun van het comité en zal voor 
goedkeuring worden voorgelegd aan het Executive Committee en aan de 31e 
vergadering van de CAC. In afwachting van CAC-goedkeuring, werd besloten 
om alvast een fysieke werkgroep in te stellen, onder voorzitterschap van 
Australië. 

Discussion paper on the need for further guidance on 
traceability/product tracing 

De meningen over deze discussion paper waren verdeeld. Diverse delegaties 
vonden het te vroeg voor verdere discussies. Besloten werd om, onder Noors 
voorzitterschap, een elektronische werkgroep in te stellen om het onderwerp 
voor de volgende vergadering voor te bereiden. Door de OIE werd het 
initiatief onder de aandacht van de aanwezigen gebracht om in 
samenwerking met Codex in 2009 een conferentie over traceerbaarheid te 
organiseren. 

Review of the consistency of the draft model export certificate for 
milk and milk products with CAC/GL 38-2001 

Naar aanleiding van deze discussie de zal er een 4-tal aanbevelingen worden 
gedaan aan de CCMMP. 

Discussion paper on the development of a generic template for 
health certificates  
Deze discussion paper, ingebracht door de Europese Commissie, werd 
uitgebreid toegelicht en besproken. Besloten werd om het voorstel voor 
goedkeuring aan het Executive Committee en aan de 31e vergadering van de 
CAC voor te leggen. In afwachting van CAC-goedkeuring, werd besloten om 
alvast een fysieke werkgroep in te stellen, onder voorzitterschap van de 
Europese Commissie. 

Presentatie “Food Defence” 
De delegatie van de Verenigde Staten bracht in een mondelinge presentatie 
het onderwerp “food defence” onder de aandacht van het comité. 
Hierbij staat het bewust verontreinigen van voedsel/voedselketen centraal. 
Toegezegd werd om voor de volgende vergadering een discussie document 
voor te bereiden.  

Volgende vergadering 
De 17e vergadering zal van 24 t/m 28 november 2008 in Australië worden 
gehouden. 
 
 

 
 

 


