
Van dinsdag 30 september tot en met vrijdag 3 oktober 2014 kwam in Den Haag de 

Europese regio van de Codex Alimentarius Commissie (CAC) bijeen (de 29ste sessie van de 

CCEURO). Nederland is coördinator van de Europese regio.  

 

Kernpunten 

 

• Aanwezig waren ongeveer 120 gedelegeerden uit 46 landen, daarnaast waarnemers uit o.a. de VS 

en Japan. FAO en WHO waren internationaal en vanuit de regio vertegenwoordigd. Awilo Ochieng 

Pernet, voorzitter van CAC, vergaderde mee in de Zwitserse delegatie. Aanwezig waren 40 landen 

uit de Europese regio en de Europese Unie. 

 

• Er zijn afspraken gemaakt over toekomstige Codex-discussies over voedselveiligheidsstandaarden.  

o Blokvorming is onwenselijk, maar informatie-uitwisseling over posities en strategie, en 

waar mogelijk stroomlijning, is gewenst. 

o Uitwisseling zorgt er voor dat leden beter voorbereid zijn op de CAC en zijn 

ondercommissies. 

o CCEURO zal een eigen strategisch plan opstellen, dat consistent blijft met het over-all 

Global Strategic Plan.  

o Nederland gaat met Oekraïne als co-chair in een elektronische werkgroep het strategisch 

plan uitwerken.  

 

• Daarnaast zijn afspraken gemaakt over capacity building op Codex-gebied in de minder 

ervaren landen van de regio (voormalige landen Sovjet Unie en Balkan), zodat deze landen 

beter thuis raken in de Codex-normen en procedures. 

o ‘Twinning’-activiteiten tussen meer en minder ervaren landen van de regio 

o De vraag was hoe wetenschappelijke en technische netwerken tussen experts en 

instellingen te versterken. WHO maakt hiervoor een voorstel.  

 

• Lopende capacity building-activiteiten, met ondersteuning van het Codex Trust Fund en/of de 

Europese Unie: 

o Op maandag 29 september werd door FAO en WHO een werkgroep (>100 personen!) 

over risk-assessment van chemische voedselverontreinigingen georganiseerd.  

o De Europese Commissie organiseert 21-24 oktober in Astana, Kazachstan, een 

bijeenkomst voor de landen van de ex-Sovjet-Unie. Om dit naadloos aan te laten sluiten 

bij CCEURO heeft Nederland een prominente rol gekregen in die cursus. 

o In het najaar van 2015 is een workshop in Sint-Petersburg voorzien over (waarschijnlijk: 

microbiologische) risk-assessment in Codexverband. Rusland zal hiervoor nauw 

samenwerken met FAO, WHO en het Codex Trust Fund.  

 

• De traditioneel door Codex voor CCEURO gefaciliteerde talen zijn Engels, Frans en Spaans. 

Nederland heeft de Russische taal extra aangeboden, omdat meer dan 10 landen in de 

CCEURO van deze taal afhankelijk zijn. De Nederlandse voorzitter heeft de, in EU-verband 

gevoelige, vraag gesteld of Russisch in CCEURO niet standaard vertaald zou moeten worden. 

Het Codexsecretariaat legt dit voor aan de Codex Alimentarius Commissie. De regels spreken 

over “at least two of the languages of the Commission”. Op dit moment zijn de talen: Engels, 

Frans en Spaans. 
 


