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Algemeen 

De voorzitter van de vergadering was Emilio Esteban, Science Advisor bij de Amerikaanse 

Food Safety Inspection Service en werd geopend namens de president van Oeganda 

(Museveni) door de vice-president Professor Bukenya.  

Er waren 75 landen vertegenwoordigd en 11 internationale organisaties waaronder FAO 

en WHO. In totaal waren er circa 230 deelnemers. Opvallend was de actieve 

aanwezigheid van  

veel Afrikaanse landen. Nederland werd vertegenwoordigd door het ministerie van VWS 

en de nVWA. Verder waren er 12 andere EU Lidstaten aanwezig en Zwitserland, 

Noorwegen. 

 

Proposed draft guidelines for the control of Campylobacter and Salmonella in 

chickenmeat (naar stap 5/8) 

Vorig jaar was er in San Diego een patstelling ontstaan tussen de EU en de andere leden 

van CCFH over de toepassing van chemische decontaminatie. Voor de EU, Zwitserland en 

Noorwegen was deze toepassing niet aanvaardbaar. Om uit deze patstelling te komen 

werd toen besloten dat Nieuw Zeeland en Zweden een elektronische werkgroep zouden 

organiseren om het commentaar te verwerken. De resultaten hiervan zijn in Oeganda 

besproken. Dankzij de coöperatieve opstelling van de VS en de lidstaten van de EU en de 

grote inzet van de Europese Commissie en voorzitter België is men tot een 

compromistekst gekomen: “The use of these control measures, including chemical 

decontaminants where relevant, in the primary production-to-consumption-food chain, 

are subject to approval by the competent authority, where approriate. Also these 

guidelines do not preclude any other choice of a hazard- based control measure that is 

not included in the examples.” 

Nadat deze hobbel was genomen is het document artikel per artikel doorgenomen. Dit 

verliep redelijk snel. Hierna is voorgesteld dit document voor te stellen voor stap 5/8. De 

voorzitter ontving van de deelnemers een applaus voor zijn werk.  

 

Proposed Draft Revision of the Recommended International Code of Hygienic 

Practice for Collecting, Processing and Marketing of Natural Mineral Waters (at 

Step 4) 

De bespreking van dit document werd voorgezeten door de vicevoorzitter de heer Edson 

Friday. Dit document werd getrokken door Zwitserland. Het heeft alleen betrekking op 

onbehandeld natuurwater. Vooral de Afrikaanse landen waren zeer actief en betrokken. 

Hierdoor duurde de bespreking bijna een gehele dag. Veel discussie was er rond het 

aantal bacteriën waarop getest moest worden. De EU wilde de hele lijst van bepalingen 

(faecale indicatoren en proceshygiëne-indicatoren) in stand houden terwijl andere leden 

deze lijst wilden beperken.  

Na uitvoerige bespreking werd een compromis bereikt en is voorgesteld dit document 

voor te stellen voor stap 5/8. 

 

Proposed draft code on hygienic practice for control of viruses in food (step 3) 

Er was veel belangstelling en waardering voor dit document dat onder leiding van 

Nederland tot stand was gekomen. Er was veel commentaar binnengekomen dat op 

hoofdlijnen werd samengevat in een goed ontvangen presentatie. 

Omdat er nog steeds veel commentaar was, voornamelijk in verband met de structuur 

van het document, werd besloten het document op step 3 te houden met een nieuwe 

ronde voor commentaar via een elektronische werkgroep en een fysieke 

werkgroepvergadering kort voor de volgende CCFH-vergadering. Aangezien het aantal 



inhoudelijke commentaren beperkt was is de verwachting dat dit document volgend jaar 

zal worden afgerond,  

  

Future work 

Nieuwe onderwerpen die worden opgepakt zijn:  

1) Annex bij de Code of Hygienic Practice for Fresh Fruits and Vegetables voor meloenen 

(voorstel VS). Een fysieke werkgroep onder leiding van Canada, met VS als co-chair zal 

worden gehouden in juni 2011 in Canada. 

2) Guidelines for Control of Specific Zoonotic Parasites in meat: Trichinella spiralis and 

Cysticercus bovis. Een fysieke werkgroep, geleid door Nieuw Zeeland, met EU als co-

chair, zal in mei 2011 in Brussel vergaderen.  

3) FAO/WHO en een aantal leden willen graag gaan werken aan een breder 

parasietendocument. 

 

Volgende vergadering 

De volgende bijeenkomst van de CCFH is gepland van 5–9 december 2011 in de VS. 

 


