
VERSLAG VAN DE 18E VERGADERING VAN HET CODEX COMITÉ VOOR DE 
VOEDSELINSPECTIE BIJ IMPORT EN EXPORT EN CERTIFICERINGSSYSTEMEN 
(CCFICS), 1 – 5 MAART 2010 IN SURFERS PARADISE, AUSTRALIË. 
 
Inleiding 
Aan deze 18e vergadering van CCFICS werd door ca. 160 afgevaardigden uit 66 landen 
en de Europese Gemeenschap deelgenomen. 
Vanuit de EU waren 10 landen vertegenwoordigd. De Nederlandse inbreng werd verzorgd 
door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
De bijeenkomst had een beperkte agenda en kende mede daardoor een rustig verloop. 
Veel delegaties gaan ervan uit, dat de eerstvolgende vergadering van CCFICS voorlopig 
de laatste zal kunnen zijn. 
 
Algemeen 
Tijdens de 17e vergadering werd de discussie rond het “Generic model official certificate” 
afgerond en inmiddels is het model door de Codex Alimentarius Commission vastgesteld. 
Het Codex Comité voor melk en melkproducten heeft enkele aanvullende opmerkingen 
gemaakt en de wens geuit, dat deze bij een eerstvolgende herziening van het “Generic 
Model” zullen worden meegenomen. 
 
Naar aanleiding van een in Codex opkomende discussie over het gebruik van de term 
“Competente Autoriteit” geeft CCFICS aan dat de term zeer relevant is voor het werk van 
CCFICS en dat eigenlijk de term zichzelf verklaart. De term wordt door veel landen op 
soms verschillende wijze gebruikt en CCFICS benadrukt dat het gebruik niet door een 
Codex-definitie moet worden belemmerd. Daarom zal een algemene definitie niet 
eenvoudig te geven zijn. 
 
In het verslag van haar activiteiten geeft de OIE aan, dat haar standaarden de wettelijke 
basis zijn voor de kwaliteit van veterinaire diensten. Daarbij werd toegelicht, dat volgens 
de OIE het WTO-SPS-verdrag deze wettelijke status geeft aan de OIE-standaarden.  
Dit is een onjuiste interpretatie van het WTO-SPS verdrag en de daarin aangegeven 
verhouding tot internationale standaarden. 
 
Vervolgens werd de “Proposed Draft Principles and Guidelines for the Conduct of Foreign 
on site Audits and Inspections” besproken. 
Gelet op de Nederlandse exportbelangen en het grote aantal inspecties, die jaarlijks in 
Nederland plaatsvinden had dit onze bijzondere aandacht. 
Het comité benadrukte het uitgangspunt, dat een importerend land alleen na 
overeenstemming met het exporterend land een assessment mag uitvoeren.  
In het bijzonder werd het zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie uitgebreid 
besproken en werden een beperkt aantal redactionele aanpassingen doorgevoerd. Voor 
geïnteresseerden wordt hiervoor verwezen naar het officiële verslag van de 18e CCFICS-
vergadering. 
Hierna bleek consensus te bestaan om het voorstel aan het CAC voor te leggen voor 
besluitvorming via de versnelde procedure (stap 5/8). 
 
In tegenstelling tot de succesvolle behandeling van het voorgaande werd geconcludeerd 
dat de “Proposed Draft Principles and Guidelines for National Food Control Systems” 
onvoldoende waren uitgewerkt. Het voorstel werd terug verwezen naar stap 2. 
Door het Comité werd een uitgebreide oriënterende discussie gevoerd ter voorbereiding 
van een vroeg in 2011 te organiseren fysieke werkgroep. 
De poging van de voorzitter om meer structuur is het document te brengen werd erg 
gewaardeerd. De vraag is of ook de komende fysieke werkgroep zich hiermee ook zal 
laten disciplineren. 
 



De VS maakte melding van de uitkomsten van de Asia-Pacific Economic Cooperation 
(APEC) Export Certification Round Table, die voorafgaand aan de 18e CCFICS was 
gehouden. 
De VS kwam naar aanleiding van deze APEC-bijeenkomst met de mededeling, dat zij een 
voorstel zullen indienen voor nieuw werk over “appropriate attestations in the Generic 
model official certificate”. Deze mededeling werd niet met groot enthousiasme 
ontvangen. 
 
Volgende vergadering 
Ten slotte werd besloten, dat de 19 vergadering van CCFICS in principe van 17 – 21 
oktober 2011 zal plaatsvinden in Australië.  
 
En marge van de 18e CCFICS vergadering werd op initiatief van de VS een workshop 
gehouden over het gebruik van elektronische certificering. 
Door Nieuw Zeeland, Australië, de EU-Cie, de VS en Nederland werden presentaties 
gehouden. Naar aanleiding van de Nederlandse presentatie gaf Kenia een heel positieve 
reactie over de samenwerking met Nederland in het kader van CLIENT. 
Voor geïnteresseerden zijn de gegeven presentaties beschikbaar bij het Nederlands 
Codex Contact Point, info@codexalimentarius.nl.  
Geconcludeerd kan worden dat de aandacht voor het gebruik van E-certificering 
internationaal snel toeneemt. Veel derde landen lijken zich in hun contacten met de EU 
primair te richten op de EU-Commissie en steeds minder op de individuele lidstaten. 
 
 
 


