
Codex Alimentarius  1 

20ste vergadering van het Codex Committee on Fats and Oils (CCFO), 19 
t/m 23 februari 2007 te Londen (Verenigd Koninkrijk) 
 
Inleiding 
De bijeenkomst werd bijgewoond door 136 deelnemers, vertegenwoordigd uit 41 landen 
(waaronder de EU), en 4 niet-gouvermentele organisaties (NGO’s). Namens Nederland was 
de Nederlandse ambassade in Londen, het Productschap MVO (Margarine, Vetten en Oliën) 
en Bond van Nederlandse Margarinefabrikanten aanwezig. 
De bijeenkomst werd voorgezeten door Michael Wight, Head of Labelling, Standards and 
Allergy Division van de Food Standards Agency en de vergadering werd geopend door 
Dame Deirdre Hutton, voorzitter van de Food Standards Agency. Tijdens en vóór de 
bijeenkomst in Boedapest hebben er ook een aantal EU-coördinatieoverleggen 
plaatsgevonden. 
 
Onderwerp 1 en 2: voorgaande ladingen 
Punt 1 en 2 zijn aan elkaar gerelateerd. Met voorgaande ladingen wordt bedoeld de lading 
die voorafgaat aan het vervoer van bijvoorbeeld palmolie. Er bestaat nu een conceptlijst met 
stoffen die voorafgaand aan bijvoorbeeld deze palmolie vervoerd zouden mogen worden. Het 
is een positieve lijst. Alleen die goederen die op de lijst staan mogen vervoerd worden. Deze 
lijst kan geen statisch geheel zijn. Om die reden zijn er criteria ontworpen waaraan de 
voorgaande ladingen moeten voldoen om op de lijst te komen. Binnen de EU bestaat een 
dergelijke lijst en die werkt al ruim tien jaar naar behoren. Zowel producenten als 
detailhandel zijn hierbij gebaat. Dit zorgt voor veiliger voedsel. 
 
Uitkomst vergadering onderwerpen 1 & 2 
Tijdens de zitting in Londen is geen overeenstemming bereikt. De EU heeft aangegeven om 
eerst de uitkomst van een onderzoek door de European Food Safety Authority (EFSA) af te 
wachten. EU, Japan en Maleisië zijn van mening dat meer werk op dit gebied noodzakelijk is 
om de bescherming van de gezondheid van de consument te garanderen. De positieve lijst 
wordt nogmaals rondgestuurd voor commentaar. De beide punten zullen dus bij de volgende 
CCFO opnieuw op de agenda staan. Het blijft van belang dat Nederland aandacht blijft geven 
aan de criteria. Hiervoor is schriftelijk al commentaar geleverd voorafgaand aan de CCFO. 
 
Onderwerp 3: additieven 
Voor Nederland was er een additief van belang en dat betrof het toestaan van benzoaten 
voor het conserveren van bijvoorbeeld margarines. In Europa is deze stof niet toegestaan 
voor oliën en vetten, maar ook niet direct nodig. Echter in andere klimaten kan het wel  
van belang zijn om dit toe te voegen. De uitkomst van de vergadering is dat benzoaten ook 
zullen worden toegestaan als conserveringsmiddel. Japan heeft grote moeite met toevoeging 
van bepaalde kleurstoffen, zie  INS No. 150b t/m 160f. Hierover kon geen overeenstemming 
worden bereikt.  Dus ook dit punt schuift door naar de volgende vergadering. 
 
Conclusie 
De positieve lijst en criteria zijn nog niet aangenomen. Wel zijn er stappen gemaakt in die 
richting. Dit dossier moet onder de aandacht blijven om er voor te zorgen dat de 
Nederlandse punten en opmerkingen meegenomen worden. Benzoaten zijn toegestaan als 
additief. Helaas blijft het totale document nog wel op de agenda staan. Met name Japan 
heeft nog problemen met bepaalde kleurstoffen. Datum en plaats van de volgende zitting zal 
tijdens de 30e zitting van de Codex Alimentarius Commissie en het Codex Secretariaat 
vastgesteld worden.  


