
31e vergadering van het codex comité voor voeding en producten voor 

bijzondere voeding (CCNFSDU), 2 t/m 6 november 2009 te Düsseldorf 

(Duitsland) 

 

De vergadering werd bijgewoond door 260 deelnemers uit 67 landen, de EU en 29 

internationale organisaties. De EU sprak namens 16 lidstaten. Nederland werd 

vertegenwoordigd door het ministerie van VWS. Tijdens de vergadering was er dagelijks 

een coördinatieoverleg voor het afstemmen van de in te brengen positie van de EU. 

 

Rolf Grossklaus was voorzitter (directeur Federal Institute for Risk Assessment, Berlijn) 

en  Lorena Rodriguez was vicevoorzitter (ministerie van Volksgezondheid Chili). De 

voorzitter nam vanwege naderend pensioen dit jaar afscheid.  

 

Lijst analysemethoden vezels vastgesteld 

De lijst met analysemethoden voor voedingsvezel is herzien en aangevuld op basis van 

recente ontwikkelingen. De voorgestelde lijst omvat 4 groepen: algemene methoden die 

vezels met lagere polymerisatiegraad niet meten, algemene methoden die zowel vezels 

met hogere als lagere polymerisatiegraad meten, methoden die specifieke componenten 

afzonderlijk kunnen bepalen en overige methoden. De eerste drie groepen worden 

voorgesteld als type III, de vierde groep als type IV. Methodes die nu niet op de lijst 

staan, kunnen alsnog in de toekomst worden voorgesteld en eventueel toegevoegd. 

 

Concretiseren Global Strategy on Nutrition and Physical Activity 

Met het doel concreet aan de slag te gaan met de WHO Global Strategy is vorig jaar een 

werkgroep in het leven geroepen die een voorstel heeft gedaan over referentiewaarden 

voor nutriënten die gerelateerd zijn aan niet overdraagbare aandoeningen (chronische 

ziekten) in voedingsmiddelen. Op basis van het voorstel van de Verenigde Staten en 

Thailand is dit onderwerp met brede steun als nieuw werk voorgedragen aan de CAC. 

Binnen dit werk zal met voorrang gekeken worden naar voedingsstoffen waar door het 

Codex Committee on Food Labelling (CCFL) om gevraagd is met het oog op het voorstel 

voor verplichte etikettering. De Verenigde Staten, Thailand en Chili bereiden via een 

elektronische werkgroep de volgende vergadering op dit punt voor.  

 

General Principles toevoeging essentiële voedingsstoffen 

Canada had een discussiestuk voorbereid voor de wijziging van de Codex General 

Principles voor toevoeging van essentiële voedingsstoffen aan levensmiddelen. Het komt 

neer op de grondslag voor het toevoegen van voedingsstoffen aan levensmiddelen. Die 

principes dateren uit 1987 en zijn voor het laatst in 1991 herzien. Door ontwikkelingen in 

onder andere leefstijl en voedingspatroon sluiten de General Principles niet meer aan op 

de huidige praktijk. 

Dit voorstel wordt ter accordering aan de CAC voorgelegd. Canada, Nieuw-Zeeland en 

Chili bereiden met hulp van een elektronische werkgroep een document voor op basis 

waarvan volgend jaar de discussie wordt opgepakt. 

 

Principes voor vaststellen referentiewaarden (“NRV’s”) vitaminen en mineralen 

en daadwerkelijke referentiewaarden voor etikettering vitamines en mineralen 

Naast de discussie over toevoeging van essentiële voedingsstoffen, wordt al langer 

gesproken over de grondslagen voor het toevoegen van vitamines en mineralen aan 

producten. Discussiepunten hierbij waren bijvoorbeeld welke bronnen geraadpleegd 

mogen of moeten worden voor vaststellen van NRV’s, voor welke groepen van de 

bevolking ze worden vastgesteld en de vrijheid die landen hebben om eigen terminologie 

te gebruiken. Uiteindelijk is het voorstel voorgedragen naar ‘stap 5’. 



Over de concrete invulling van NRV’s voor vitaminen en mineralen was nog veel 

discussie. Dit voorstel is teruggegaan naar ‘stap 3’. 

Korea en Australië bereiden dit voor ter bespreking in een fysieke werkgroep voorafgaand 

aan de vergadering van volgend jaar. 

 

Voorstellen nieuw werk op gebied van ondervoeding van zuigelingen en peuters 

Bij diverse ontwikkelingslanden is behoefte aan ontwikkeling van een herziene codex 

richtlijn voor “formulated supplementary foods’ voor oudere zuigelingen en peuters. 

Hierin wordt een oplossing gezien -‘net dat beetje extra’- voor kinderen die ondervoed 

dreigen te raken. Het voorstel voor nieuw werk van Ghana is aangenomen en wordt 

voorgelegd ter adoptie door de CAC. 

Ook India had een voorstel, maar dan voor het opstellen van een standaard voor 

‘processed cereal-based foods’ voor zuigelingen en peuters met ondergewicht. Dit 

voorstel was echter te laat beschikbaar om een goede discussie over te voeren en komt 

daarom volgend jaar terug. 

 

Volgende vergadering 

De volgende vergadering zal in november 2010 in Chili plaatsvinden. 


