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Algemeen 

Het CCFH kwam voor de 43ste vergadering bijeen in Miami van 5 – 9 
december 2011. Op zondag 4 december was er in de ochtend de 
werkgroep “nieuw werk” en in de middag de werkgroep “virussen in 
voeding”. Die laatste werd voorgezeten door Nederland. 
Voorzitter van deze Codex bijeenkomst was Emilio Esteban, Science 
Advisor bij de Amerikaanse Food Safety Inspection Service. Er waren 90 
landen vertegenwoordigd en 9 internationale organisaties, waaronder FAO 
en WHO. In totaal waren er circa 260 deelnemers. Ook dit jaar was er een 
opvallende actieve deelname van Afrikaanse landen. Nederland werd 
vertegenwoordigd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport en de NVWA. Verder waren er 14 andere EU Lidstaten aanwezig. 
De vergadering werd geopend door mrs Karen Stuck, US Codex manager.  
Daarna sprak Elisabeth Hagen een hoge ambtenaar van het ministerie van 
Landbouw in de VS. Zij gaf aan dat de focus van regelgeving in de VS zal 
verschuiven van reageren op voedselbesmetting naar het voorkomen 
ervan.  
 

Proposed draft code on hygienic practice for control of viruses in 

food van stap 3 naar stap 5/8 

Zondagmiddag werd geheel in beslag genomen door de werkgroep over 
dit onderwerp. Deze werkgroep werd bijgewoond door ruim 40 landen. 
Onder voorzitterschap van Nederland is het document alinea voor alinea 
doorgenomen. Verbeteringen werden terplekken aangebracht. Door de 
zorgvuldige behandeling ervan tijdens de werkgroep kon de plenaire 
behandeling van het document vrij snel afgerond worden. Noorwegen was 
van mening dat bijlage I, die handelt over tweekleppige weekdieren, eerst 
nog aan het Codex Committee on Fish and Fishery Products (CCFFP) 
moest worden voorgelegd. Omdat er geen tegenstrijdige zaken in het 
document staan, achtte de voorzitter dat niet nodig en stelde hij voor het 
document naar stap 5/8 te brengen. Hiermee werd door het commité 
ingestemd.  
 
Proposed draft revision of the principles for the establishment and 

application of microbiological criteria for Foods (blijft op stap 2) 

Geconstateerd werd dat dit een zeer taai en moeilijk toegankelijk 
document is dat alleen nog is te begrijpen door een selecte groep 
wetenschappers. Besloten is om eerst een aantal praktijkvoorbeelden uit 
te werken. Op basis daarvan kan in een later stadium het algemene 
document worden bijgesteld. Er zijn 6 landen bereid gevonden om rond 
een bepaald microbiologisch thema een voorbeeld uit te werken. WHO 
stelt voor 10 deelnemers uit ontwikkelingslanden geld beschikbaar voor 
participatie in een van deze groepen. Voorwaarden is wel dat er een 
actieve bijdrage wordt geleverd. 
Een van de voorbeelden die wordt uitgewerkt is: “ Microbiological 
Criterion is established for a high prevalence foodborne pathogen for 
riskbased approach”. Denemarken zal hier de leiding nemen en wil als 
voorbeeld Campylobacter in pluimveevlees gaan gebruiken. Landen die al 
hebben aan gegeven te willen participeren in deze groep zijn: Brazilië, 
Colombia, Costa Rica en Senegal.  
 
 



Proposed draft Annex on melons to the Code of Hygienic Practice 

for Fresh Fruits and Vegetables   

Een fysieke werkgroep o.l.v. Canada, met VS als co-chair heeft het 
document in een jaar tijd uitgewerkt. Tijdens de plenaire behandeling 
kwamen er nog veel opmerkingen van voornamelijk Afrikaanse. Dit 
document is verder naar stap 5/8. 
   
Guidelines for Control of Specific Zoonotic Parasites in meat: 

Trichinella spiralis and Cysticercus bovis.  

De OIE werkt momenteel ook een document over pre harvest 
maatregelen om Trichinella te voorkomen. Codex ziet als risico dat OIE op 
haar beleidsterrein (post harvest) komt. Het OIE document en het Codex 
document over Trichinella wordt uitgenodigd bij het opstellen van het 
Codex document. Daarnaast is actieve Codex participatie binnen de OIE 
groep die aan Trichinella werkt vereist.  
 
Future work 

Er is gesproken over future work.  
Nieuwe onderwerpen die worden opgepakt zijn:  

• Revision of the Code of Hygienic Practice for Spices and Dried 
Aromatic Plants (CAC/RCP 42-1995)(olv USA). 

• Proposed draft Annex on berries to the Code of Hygienic Practice 
for Fresh Fruits and Vegetables  (olv Brazilie) 

Er worden twee onderwerpen toegevoegd aan het discussion paper on 
new priorities: 

• Review van de structuur van de gehele Code of Hygienic Practice 
for Fresh Fruits and Vegetables en de daarbij horende annexen  

• Low moisture foods 
 
 
Date and place of next session 

De volgende bijeenkomst van de CCFH is gepland voor 12 – 16 november 
2012 in de VS (New Orleans). 
 


