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Algemeen 

De vergadering werd bijgewoond door 227 deelnemers uit 46 landen, door de EU en door 

20 internationale organisaties. Het aantal vertegenwoordigde landen was hiermee fors 

minder dan de 67 van vorig jaar. De gevolgen van budgettaire beperkingen ten gevolge 

van de crisis lijken zich ook hier af te tekenen. 

De EU sprak namens 11 lidstaten. Noorwegen en Zwitserland waren ook aanwezig. 

Opvallende afwezigen waren Groot-Brittannië en Denemarken. Nederland werd 

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

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

Voorzitter van de 32e vergadering was voor het eerst Dr. Pia Noble (hoofd van de afdeling 

bijzondere voeding, voedingssupplementen en additieven van het Duitse federale 

ministerie van Voeding, landbouw en consumentenbescherming). Zij volgde hiermee Rolf 

Grossklaus op. Vice-voorzitter namens het gastland was Dr. Lorena Rodriguez (ministerie 

van Volksgezondheid in Chili). 

 

Lijst analysemethoden vezels opnieuw bediscussieerd 

Vorig jaar is een lijst van analysemethoden ter adoptie voorgelegd aan CCMAS. De 

methoden die waren voorgesteld als type III werden echter beoordeeld als onvoldoende 

duidelijk omschreven en/of overlappend. Ze zijn daarom wel aangenomen, maar dan als 

type IV. Tijdens de CCNFSDU is door vooral de VS en de EU intensief samengewerkt aan 

herziene omschrijvingen van de methoden om aan de eisen van CCMAS te voldoen. De 

lijst wordt nu opnieuw voorgelegd aan CCMAS zodat een aantal methoden van type IV 

nog type III of I kan worden. 

De pogingen om via de analysemethoden opnieuw te discussiëren over de reikwijdte van 

de definitie van vezel werden door de voorzitter vakkundig afgesneden. 

 

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

Deze discussie is in de eindfase. Belangrijk is om de principes voor het vaststellen van 

deze voedingsstofreferentiewaarden (nutrient reference values – NRV’s) voor vitaminen 

en mineralen en NRV’s voor nutriënten gerelateerd aan chronische ziekten zoveel 

mogelijk hetzelfde te laten zijn. Dit komt de eenduidigheid van Codexstandaarden ten 

goede. 

Daarnaast is toegevoegd dat overheden worden aangemoedigd om de door de Codex  

vastgestelde NRV’s te gebruiken in het kader van internationale harmonisatie. 

De principes zijn goedgekeurd in de CCNFSDU en worden ter adoptie voorgelegd aan de 

Codex Alimentarius Commissie, waarna ze als annex aan de richtlijnen voor Etikettering 

(Guidelines on nutrition labelling) worden toegevoegd. 

 

Daadwerkelijke referentiewaarden voor etikettering vitamines en mineralen 

Er was nog steeds veel discussie over de vast te stellen waarden voor vitaminen en 

mineralen. Uiteindelijk is besloten de WHO/FAO te vragen recente, relevante informatie 

over 28 vitaminen en mineralen op een rijtje te zetten voor de volgende bijeenkomst. 

Natrium en kalium zijn onderdeel van deze lijst. Er was discussie over of die onder de 

NRV-lijst voor mineralen moeten staan of bij de aan chronische ziekten gerelateerde 

NRV’s. 

De informatie van de WHO zal waarschijnlijk pas kort voor de volgende sessie bekend 

zijn. Er werd vast gewaarschuwd dat er daardoor weinig tijd zal zijn om nationale experts 

ernaar te laten kijken. Daarnaast gaf de WHO aan dat ze voor dit werk nog wel wat 

funding konden gebruiken. 

 



Global Strategy on Nutrition and Physical Activity concretiseren naar etiket 

In navolging van het bepalen van de principes voor het vaststellen van NRV’s voor 

vitaminen en mineralen, wordt inmiddels ook gewerkt aan het vaststellen van NRV’s voor 

nutriënten die gerelateerd zijn aan voeding-gerelateerde niet overdraagbare 

aandoeningen (chronische ziekten). De NRV’s worden vastgesteld ten bate van 

etikettering. 

Hiermee wordt invulling gegeven aan het concretiseren van de Global Strategy on 

Nutrition and Physical Activity van de WHO. 

De VS, Thailand en Chili hadden een discussiedocument voorbereid via zowel een 

elektronische als een fysieke werkgroep voorafgaand aan de vergadering. Een aantal 

discussiepunten: 

- Wat is de referentiebevolking: de algemene bevolking of de algemene gezonde 

bevolking. 

- Voegt het in ogenschouw nemen van de bovengrens van inname (UL) iets toe bij 

het vaststellen van deze NRV’s? Bij dit type NRV heeft het een andere betekenis 

dan bij die van vitaminen en mineralen. 

- Moet het bewijs waarop het al of niet vaststellen van een NRV voor een bepaalde 

nutriënt gebaseerd zijn op probable of convincing bewijs? Het gaat dan om het 

aantonen van een relatie tussen de voedingsstof en een voedingsgerelateerde 

chronische ziekte. In deze discussie speelde de WHO, die probable sterk genoeg 

vond, een grote rol. Het type bewijs is een heikel punt vanwege diverse 

bijvoorbeeld link met regulering van claimswetgeving. Er kon nog geen consensus 

worden gevonden, volgend jaar verder. 

Door de onafgeronde discussiepunten komt het stuk volgend jaar op stap 3 terug en 

wordt wederom een elektronische werkgroep ingesteld. 

 

Herziening principes voor toevoeging van essentiële voedingsstoffen 

Gedurende het jaar is onder leiding van Canada gewerkt aan voorstel voor herziening van 

de principes waaraan moet worden voldaan om essentiële voedingsstoffen aan 

levensmiddelen toe te voegen. 

Grondslag van de principes is het beschermen van de consument tegen een overdaad, 

tekort of disbalans van een voedingsstof en het voorkomen van misleiding. 

De definitie van ‘verrijking’ was met name stof voor discussie: gaat het om zowel 

verplichte als vrijwillige verrijking, is het doel risicobeperking of breder; 

gezondheidsverbetering. Hier kwam men nog niet uit, het stuk blijft op stap 3. De 

discussie wordt elektronisch voortgezet en dit stuk komt aan bod in een werkgroep 

voorafgaand aan de sessie volgend jaar. 

 

Herziening richtlijn formulated supplementary foods for older infants and young 

children 

Het lot van een stuk dat later op de agenda staat leidde ertoe dat lang niet alle 

opmerkingen op het voorstel van Ghana bediscussieerd konden worden. De discussie 

begon namelijk al bij de titel die de producten waar het om gaat typeert: gaat het om 

producten die als supplement op de gewone voeding dienen of om complementaire 

producten volgens de WHO-definitie. Supplementaire producten zouden bijvoorbeeld voor 

kinderen in ondervoede toestand zijn en daarmee niet passen onder deze richtlijn 

bedoeld voor de algemene (jonge) bevolking. Uiteindelijk is gekozen voor formulated 

complementary foods.  

Via een elektronische werkgroep en een werkgroep ter plekke voorafgaand aan de 

volgende sessie wordt verder gewerkt aan de herziening van deze richtlijn (blijft op stap 

3). 

 



Discussie stuk over opnemen van nieuwe annex voor kinderen met 

ondergewicht in de standaard voor ‘processed cereal-based foods’ voor 

zuigelingen en peuters (Codex STAN 74-1981) 

In de korte discussie die er was over dit agendapunt werd duidelijk dat lang niet alle 

landen ervan overtuigd zijn dat een aparte annex nodig is om het door India beoogde 

doel te bereiken. Dit zou gewoon binnen huidige standaard gedekt zijn. India wil, 

vanwege preventie en behandeling van ondervoeding bij kinderen, producten beschikbaar 

hebben met een hoger graangehalte, een minimum eiwitgehalte en een minimale 

energiedichtheid. 

Politiek gezien was het niet echt mogelijk het stuk volgend jaar voor de derde keer als 

discussiestuk terug te laten komen. Het is daarom als voorstel voor nieuw werk 

voorgesteld, echter met de mogelijkheid dat het niet een aparte annex wordt maar dat 

het uiteindelijk ook slechts een beperkte aanpassing in de huidige standaard kan worden. 

 

Nieuw voorstel herzien Standaard opvolgzuigelingenvoeding 

Het voorstel van Nieuw-Zeeland om voor de volgende sessie een discussiedocument voor 

te bereiden om de herziening van bovengenoemde standaard te overwegen werd met 

gemengde gevoelens ontvangen. Qua voedingswaarde zijn er redenen om aanpassingen 

te doen. Deze zijn in de nieuwe richtlijn in de EU al aangepast (eiwit, energie). Maar de 

gedachte dat daarmee ook de heftige discussie over etikettering en marketing weer 

geopend zou kunnen worden, deed een aantal aanwezigen diep zuchten. Volgend jaar 

verder. 

 

CCNFSDU 2011 

De volgende vergadering vindt plaats van 14-18 november 2011 in Duitsland, Bad Soden 

am Taunus. 

 


