
Verslag deelname Nederlands delegatiehoofd aan de 21e sessie van het Codex Committee 

on Food Import and Export Inspection and Certification Systems van 13 tot 17 oktober 2014 

in Brisbane, Australië. 

Omdat het de eerste deelname was, begon het programma al op zondag middag 12 oktober ’14 met 

deelname aan het seminar for first time delegates met als titel introduction to the 21st  session of the 

codex committee on food import and export certification systems. 

Aan deze 21e sessie van CCFICS participeerden 53 landen en 7 organisaties (oa FAO, WHO en WCO). 

Nederland had voor het agendapunt over toekomstig werk (agendapunt 8 van deze sessie) een 

conference room document (CRD) over elektronisch certificeren voorbereid met instemming van de 

EU. Het document is geregistreerd onder nummer FC21_CRD14. 

De voorlopige agenda van 10 punten werd zonder wijzigingen vastgesteld door de vergadering. 

Het 2e agendapunt handelde over onderwerpen geadresseerd aan CCFICS door de Codex Alimentarius 

Commissie, andere Codex Comités en task forces en andere internationale organisaties 

Een bijzonder onderdeel onder dit agendapunt was de discussie over HALAL Food. Egypte had een 

project document voorbereid niet voor CCFICS maar voor CCFL (voor de week erna, 21/10-24/10 ). 

Op nadrukkelijk voorstel van de CCFICS voorzitter discussieerde de vergadering over het mogelijke 

belang van HALAL voor het werk van CCFICS. Er kwamen geen heldere conclusies voor CCFICS uit 

deze discussie naar voren.  

Agendapunten 4 en 5 betroffen project voorstellen voor nieuw werk. Agendapunten 6 en 7 hadden te 

maken met actualisatie van bestaande Codex documenten. Zowel de beide project voorstellen als de 

beide herzieningen zullen worden voorgedragen aan de Codex Alimentarius Commissie (CAC38) voor 

goedkeuring. 

Nieuw Zeeland zal samen met Brazilië leiding geven aan het werk over questionnaires (punt 4). 

VS zal het werk leiden over de Performance Monitoring National Food Control Systems (punt 5). 

De herziening van CAC/GL 19-1995 (Principles and Guidelines for the Exchange of Information in Food 

Safety Emergency Situations) staat onder leiding van EU samen met Chili (punt 6). 

De herziening van CAC/GL 25-1997 (Guidelines for the Exchange of Information between Countries on 

rejections of imported food) wordt geleid door Australië samen met Canada (punt 7). 

Agendapunt 8 ging over de toekomst van CCFICS. 

De voornaamste conclusie was dat er een prima basis lag voor het ontwikkelen van een strategisch 

document waarin simpele criteria beschreven worden om prioriteiten te identificeren en te beoordelen 

voor toekomstig werk binnen CCFICS.  

Dit strategische document zal een blijvend CCFICS agendapunt zijn. Het aanbod van de EU dit 

document voor de 22e sessie te ontwikkelen werd aangenomen. 

Het aanbod van Nederland om onder leiding van Nederland een discussiestuk voor de 22e CCFICS te 

ontwikkelen over het gebruik van elektronische certificaten voor levensmiddelen en de 

migratie naar papierloze certificering werd goedgekeurd. 



Nieuw Zeeland kreeg toestemming om voor de 22e CCFICS een discussiestuk te ontwikkelen 

over vergelijkbaarheid/equivalentie van systemen. 

Op donderdagochtend 16 oktober heeft Nederland een goed bezochte sessie bijgewoond 

over elektronisch certificeren die georganiseerd was door de APEC (Asia-Pacific Economic 

Cooperation) Export Certificate Working Group. De werkgroep rapporteerde over de bereikte 

resultaten en maakte bovendien nadrukkelijk melding van het aanbod van Nederland om 

binnen de Codex een discusiestuk over elektronisch certificeren te ontwikkelen. 

Op vrijdag werd de 21e sessie van CCFICS afgesloten nadat de vergadering het concept 

verslag had besproken en goedgekeurd (agendapunt 10).  
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