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Omslagartikel
Interview

Herman Koëter, wetenschappelijk directeur Europese voedselautoriteit

“We willen meer en beter m

De European Food Safety Authority (EFSA) in Brussel, groeit letterlijk in haar rol van de
Europese autoriteit voor voedselveiligheid. Naarmate EFSA zich verder ontwikkelt,
kunnen volgens wetenschapsdirecteur Herman Koëter de nationale autoriteiten in
omvang afslanken. Met de industrie wil hij een dialoog. Voor de consument helder-
heid, al begeeft de EFSA zich daarmee enigszins op het terrein van risicomanagement. 
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Dr. H. Koëter,
wetenschappelijk
directeur EFSA: “Het
duurt langer voor-
dat de experts uit
lidstaten consensus
hebben, maar dan
heb je wel één Euro-
pese opinie met een
breed draagvlak.”
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Het valt niet mee om een interview met Herman Koëter, plaats-
vervangend hoofddirecteur en wetenschappelijk directeur van
de EFSA te hebben. In oktober 2003 kwam hij na 12 jaar bij de
OESO te hebben gewerkt naar EFSA in Brussel. Daarvoor werkte
hij ruim 24 jaar bij TNO Voeding in Zeist.
In eerste instantie wordt het verzoek voor het interview enthou-
siast begroet. De afspraak wordt echter de avond ervoor afge-
zegd. De Commissie had hem onverwachts dringend nodig. De
tweede afspraak, een week later op woensdag 3 november,
wordt ter plekke een half uur opgeschoven door een Franse
geit. Een passende opening voor het gesprek. 
“Donderdag is er mogelijk BSE bij een geit in Frankrijk gecon-
stateerd”, licht mijn gesprekspartner toe. Daarvoor is een aan-
tal zaken in gang gezet, al is het verkrijgen van informatie in het
weekend niet zo gemakkelijk. Daar komt bij dat maandag en
dinsdag hier in België ook vrije dagen waren. Om dan al die
experts te pakken te krijgen, brieven rond te sturen, data boven
tafel te krijgen…”

Hoe ziet het crisisplan van EFSA eruit?
“We hebben dit bijvoorbeeld geen crisis genoemd omdat we
deze situatie goed onder controle kunnen houden, al krijgen we
al veel vragen. Overigens kunnen wij, maar ook de Commissie,
een crisis uitroepen. Voor diverse onderwerpen zijn lijsten met
experts opgesteld. Iedereen is dag en nacht bereikbaar. Alles
met als doel om toch binnen één, twee dagen een opinie te
hebben.
Met die geit hebben we voor een andere aanpak gekozen. Toen
dat afgelopen donderdag bekend werd, hebben wij diezelfde
middag een bericht doen uitgedaan naar alle lidstaten. Vrijdag

heb ik een bericht gestuurd naar de lidstaten met een werkplan.
Vandaag is het woensdag en de eerste resultaten zijn al binnen.
Die deel ik morgen al met lidstaten. 
Ik heb met opzet nog geen bericht naar de pers uitgedaan,
omdat we daarmee willen wachten tot de definitieve bevesti-
ging. We begrijpen niet helemaal goed dat Frankrijk nu al met
dit geval naar buiten kwam. Ik wil iets het liefst naar buiten
brengen als je de consument een advies kunt meegeven.” 

Een mooie test voor uw organisatie…
“Ja. We hebben ons crisisscenario al een keer doorgelopen met
de lidstaten en de Commissie tezamen. Met behulp van drie
cases hebben we het scenario, niet via een rollenspel, maar
stap voor stap doorlopen. Telkens kijk je of je het allemaal eens
bent dat dit een goede aanpak was. Verder zijn we in alle lidsta-
ten bezig om videoconferencing te installeren. Als wij straks een

crisis hebben, zal dat als eerste worden geactiveerd, zodat we
rechtstreekse lijnen hebben met alle nationale autoriteiten.
Volgend jaar april, mei zullen we daadwerkelijk een van te
voren bedachte crisis naspelen.” 

Welke rol wil EFSA vervullen?
“EFSA moet niet gezien worden als de 26ste nationale voedsel-
veiligheidsautoriteit, maar als een overkoepelende autoriteit
die poogt om alle nationale ideeën bij elkaar te brengen en te
bundelen tot één Europese gedachte over de veiligheid van
voedsel. Belangrijk aspect daarin is dat EFSA een scheiding

maar wel geleidelijk”

European Food Safety Authority (EFSA)

De commissie was daar buitengewoon ‘upset’ over

Taak: Het consumentenvertrouwen
herstellen door op wetenschappelijke
basis de risico’s van mogelijke gevaren
van voedsel voor de volksgezondheid te
beoordelen en zonodig snel en ade-
quaat passende maatregelen voor te
stellen.
Personeel: 140 stafmensen toenemend
tot circa 400.
Directie: Algemeen directeur: Geoffrey
Podger
Plaatsvervangend algemeen directeur
en Wetenschap directeur: Herman Koë-
ter
Advies Forum: Belangrijk adviesorgaan
voor algemene aangelegenheden, vast-
stellen prioriteiten wetenschappelijk
onderzoek en programma, gevormd

door vertegenwoordigers van nationale
autoriteiten en Europese Commissie. 
Wetenschappelijk Comité: Belangrijk
overleg- en adviesorgaan dat adviseert
over zaken die door meerdere weten-
schappelijke panels worden onder-
zocht en waarin patstellingen rond
wetenschappelijke standpunten in
onderliggende wetenschappelijke
panels worden besproken, bevorderen
van geharmoniseerde onderzoeksme-
thoden, uitwerken wetenschappelijke
agenda, enz.
Wetenschappelijke panels: 8 met ieder
een groot aantal werkgroepen die de
feitelijke risicobeoordeling uitvoeren
voor uiteenlopende onderwerpen (zie
budgetverdeling).

Budget 2003: ¤ 4,1 mln, 2004: ¤ 19,7
mln.
Verdeling van budget naar activiteiten:
Gewasbescherming en residuen (25%),
Food additieven, smaak- en hulpstof-
fen, contactmaterialen (15%), Additie-
ven e.a. in diervoerder (12%), Ggo’s
(10%), Biologische gevaren (10%), Con-
taminanten (8%), Diergezondheid en
welzijn (6%), Dieetproducten, voeding
en allergenen (5%). 
Adviesaanvragen in 2003: 229 waarvan
het overgrote deel (119) m.b.t. additie-
ven, smaakstoffen, hulpstoffen en con-
tactmaterialen.
Uitgebrachte adviezen in 2003: 23
Meer informatie: info@efsa.eu.int,
www.efsa.eu.int
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maakt tussen wetenschap en management. Daarbij ligt het
management bij de Commissie; de wetenschap bij EFSA. In de
meeste lidstaten is dat ook zo geregeld.
Waar de meeste mensen moeite mee hebben om te begrijpen,
is de bijdrage van een opinie van EFSA als al drie landen over
een bepaald wetenschappelijk probleem hun opinie hebben
uitgebracht.”

Dat is één van mijn vragen.
“Nationale opinies zijn altijd beïnvloed door sociale, demogra-
fische, economische en politieke aspecten. Breng je nu van al
die nationale experts de beste bij elkaar op Europees niveau,
dan duurt het langer voordat ze met elkaar consensus hebben,
maar dan heb je wel één Europese opinie met een breed draag-
vlak. Daarmee wil ik niet zeggen dat die Europese opinie van
een betere kwaliteit is, maar hij is wel Europees, en dat is waar
we naar streven.
Om bij het concrete geval van BSE bij die geit te blijven. Meest
belangrijke vraag op dit moment is: wat betekent dat voor de
melk? Is die geitenmelk mogelijk gecontamineerd of niet?
Wetenschappelijk lijkt het er vandaag op dat we daarover geen
uitsluitende data op tafel kunnen leggen. Sommige experts zeg-
gen: als we dat niet weten dan moet je die melk niet gebruiken.
Andere experts zeggen dat zolang er geen aanwijzingen zijn
gevonden dat prionen in die melk komen, men die melk voorlo-
pig gewoon kan blijven gebruiken. Voor beide is er geen weten-
schappelijke grond.” 

Hoe gaat u daar dan mee om?
“Een enkele keer komt een panel er niet uit. Gmo’s zijn daar
zo’n voorbeeld van. De helft van het panel vond dat de beschik-
bare data voldoende waren, de andere helft vertrouwde de ver-
zamelde data niet helemaal en wilde een aanvullende studie.
Het management van EFSA heeft toen gezegd, en dat was een
soort Salomonsoordeel, dat niet het panel maar EFSA om die
nieuwe studie zou vragen, zodat ht deel van het panel dat die
studie niet nodig vondzich daarvan kon distantiëren. Pas als
deze studie beschikbaar is, kan het panel zich definitief uitspre-
ken.”

Bij de vraag naar de rol van EFSA noemde u niet het herstel
van consumentenvertrouwen. U is meer gericht op de weten-
schap dan op de consument?
“Nee, niet echt. Bij elke opinie die wij uitbrengen komt een
voor iedereen begrijpelijke samenvatting. Zonodig brengen we
een persbericht uit. Je komt dan wel dichtbij risicomanagement
en dat is eigenlijk niet ons terrein.” 

EFSA mag toch geheel onafhankelijk haar mening ventileren?
“Ja, maar aan bijvoorbeeld de gevonden gehaltes methylkwik in
vis heeft de burger op zich niet zoveel. Wij hebben toen naar

buiten gebracht dat het nadelige effect van contaminanten niet
opweegt tegen de positieve effecten op de volksgezondheid.
Dat bepaalde risicogroepen, zoals zwangere vrouwen, beter
niet te vaak roofvis kunnen eten zoals verse tonijn. Dat een
gevarieerd vismenu is aan te bevelen en dat twee, drie porties
vis per week uitstekend is. Maar daarmee geven we de Commis-
sie eigenlijk geen ruimte meer om zijn eigen management in te
brengen, de eigenlijke taak van de Commissie. Toch is dit de
enige manier waarop wij onze wetenschappelijke opinie op een
begrijpelijke manier kunnen uitleggen aan de burger. 
In dit geval was de Commissie daar buitengewoon ‘upset’ over.
Zij heeft hiervan geleerd dat als wij op wetenschappelijke basis
een mening uiten, die begrijpbaar is voor de burger, dat het
dan heel erg moeilijk is om die opinie onderuit te halen, tenzij
er een andere wetenschappelijke bron is die wij niet hebben
aangeboord.”

Wordt elk advies door u persoonlijk gefiatteerd?
“Ja.”

Vorig jaar waren dat er 120 en voor dit jaar 150 tot 200…
“Ja. Ik kan natuurlijk niet alle opinies volledig in detail lezen.
Daar vertrouw ik op mijn staf. De opinie over het transport van
dieren, dat vorige maand (september, red) is uitgebracht, telde
iets van 250 pagina’s. Maar ik scan het wel.” 

De VWA-site bevat slechts enkele EFSA-opinies. In het Engels
en in hun geheel. Moeten deze niet veel meer naar de eigen
bevolking worden vertaald?
“Enkele landen stellen zich op het standpunt van: ‘We hadden
het ook wel zonder EFSA kunnen doen, want we zijn zo goed.’
Nederland hoort daar wel een beetje bij. Dat heeft met onze
cultuur te maken. Wij zijn in Nederland snel geneigd te denken
dat wij het beter weten dan alle anderen. 
Van de andere kant, als wij onze informatie delen met de VWA
en zij vertalen dat en zetten dat op hun site als een boodschap
van de VWA, dan is dat geen enkel probleem. Voor ons hoeft er
niet dat EFSA-visitekaartje aan te zitten.” 

Niet?
“Nee. Ik ben ervan overtuigd dat de komende paar jaar de prag-
matiek overwint. Veel landen zullen zeggen: Wij hebben nu zo’n
grote Europese autoriteit, onze nationale autoriteit kan eigen-
lijk wel wat kleiner worden, want wat er uit Europa komt, kun-
nen wij gewoon overnemen. EFSA streeft er naar dat dat een
natuurlijk proces wordt, gebaseerd op ervaring dat de kwaliteit
altijd goed is. Wel hechten we er aan dat de nationale autoritei-
ten blijven bestaan, al is het maar om die Europese visie terug
te vertalen naar datgene waardoor mensen in dat land zich aan-
gesproken voelen.” 

Een vetrijk ijsje met
extra vitaminen kan
een claim wel
vergeten “Wat krijg ik dan van de

industrie? In ieder geval
geen adequate data”
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De samenwerking met de nationale autoriteiten is naar tevre-
denheid?
“Ja, over het algemeen wel. Ik had me voorgenomen om de eer-
ste drie maanden dat ik hier werkte alle 25 landen te bezoeken.
Ik denk dat ik er pas een stuk of twaalf heb gehad. In sommige
landen ben ik al diverse keren geweest.” 

Hoeveel mensen telt EFSA momenteel?
“Zo’n kleine 130. Toen ik hier vorig jaar oktober kwam, waren
dat er 40” 

Hoeveel moeten dat er uiteindelijk worden?
“Een kleine 400. Dat is louter staf, externe experts tel ik daar
niet bij.” 

Het woord ‘waterhoofd’ komt dan bij mij boven…
“Het streefgetal was 250, maar is inmiddels bijgesteld naar
400. Je moet mensen in huis hebben die een hoop werk kunnen
doen dat anders in de panels zou moeten gebeuren. Om een
idee te geven. Alleen voor het vaststellen van MRL’s (maximum
residu limiet, red) hebben we zo’n 40 mensen nodig. Als je nu
alles, de gmo’s, zoönose, functional foods, claims enzovoorts
bij elkaar neemt, kom je al snel op die 400. We hopen op een
ruim begrip ten aanzien van onze nog steeds te geringe capaci-
teit om ons werk te doen. We willen meer, we willen beter, maar
het gaat geleidelijk. 
Vergelijk je die 400 met de meer dan 2.500 experts in de lidsta-
ten, dan is dat natuurlijk een grote economische winst; EFSA is

dan heel erg efficiënt. Nogmaals, je moet nog steeds niet zeg-
gen dat dan de nationale autoriteiten niet nodig zijn, maar je
kunt bijvoorbeeld wel zeggen: Voor ‘health’ claims hoeven we
nationaal geen dienst in te richten en die voor MRL’s kunnen wij
ook wel afschaffen. Dat zal er wel van komen op een gegeven
moment, ja.” 

De instituten zullen daartegen protesteren.
“Ja. EFSA heeft echter ook de taak om de wetenschap op het
gebied van voedselveiligheid vooruit te brengen. Dat vergt inves-
teren in nieuwe technieken, nieuwe ‘approaches’, nieuwe metho-
dologieën. Wij zullen geen laboratorium bouwen, dat werk beste-
den wij allemaal uit bij de nationale researchinstellingen.” 

Hoeveel tijd vergt straks de toelating van een functional
food?
“Die ‘regulation’ is nog niet aangenomen, maar in het ontwerp
is sprake van – ik dacht – iets van zes maanden. De effectiviteit
van stoffen is niet zo eenvoudig aan te tonen. En dan speelt ook
de matrix nog een rol. Een vetrijk ijsje met extra vitaminen erin,
die kan het wel vergeten. Al zijn er instanties, en trouwens ook
wetenschappers, die zeggen van: nou als dat de manier is om je
vitamines binnen te krijgen, doe het dan maar met een ijsje.” 

Waar ligt de grens?
“Wat wij zouden willen is dat er een soort ‘nutritional profiling’
wordt gemaakt, waarbinnen je met je voedingsmiddel moet zit-
ten om überhaupt in aanmerking te kunnen komen voor een
‘health’ claim.” 

Wat zijn de komende tijd belangrijke thema’s voor EFSA?
“Persoonlijk vind ik een van onze belangrijkste aspecten het
vaststellen van de veiligheid of de onveiligheid van gmo’s voor
het milieu; de veiligheid van gmo’s voor de mens is redelijk vast
te stellen. Ook zouden we betere methodologieën moeten ont-
wikkelen voor het vaststellen van de veiligheid voor de mensen.
We doen dit nu op basis van dierproeven, maar dat zijn niet de
beste instrumenten. 
Andere belangrijke onderwerpen zijn het nutritional profiling,
health claims en de zoönoses.
Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat er op een gegeven
moment een nieuwe Sars-uitbraak komt. Het liefst ben ik daar
op voorbereid. Wij moeten zoeken naar methoden die vogel-
pest kunnen uitroeien of op zijn minst de verspreiding ervan
kunnen beperken. Voor de daarbij gebruikte epidemiologie is
nog heel veel werk nodig.
Als het gaat om research zou ik me graag willen richten op het
harmoniseren van Europese methoden. Als we vandaag semi-
carbozide vinden in babyvoeding, en de gevonden niveaus wil-
len vergelijken met die in andere landen, dan kunnen we dat
niet omdat daar andere methoden worden gebruikt. Dat geldt
ook voor microbiologische methoden.” 

Wat gaat de industrie concreet van EFSA merken?
“Dat wij met een zekere regelmaat opinies uitbrengen. Wij wil-
len met hen in dialoog. Niet zozeer met individuele industrieën,
maar wel met hun belangenbehartigers. Vorige week heb ik met
de CIAA gepraat. Op hun verzoek. Er gingen dingen niet zo
goed, vonden zij. Ze kregen te weinig informatie van ons en ...
Maar dan kaats ik de bal ook terug. Ik heb hen gevraagd om
gegevens aan te leveren over furanen in voeding. Ik hoef de arti-
kelen niet te kennen, alleen de productcategorieën. EFSA wil
weten of de gehaltes furanen in Europa net zo hoog liggen als in
Amerika. Afhankelijk daarvan stel ik dan vast of EFSA daar aan
gaat werken of niet.
Wat krijg ik dan van de industrie? Ik krijg aanvankelijk weinig.
Ja, vooral zaken die ik al lang wist, maar geen adequate data. Ik
begrijp dat wel, maar van de andere kant moet men zich ook
realiseren dat wij de gegevens ook zelf kunnen verzamelen. Dan
huur ik bijvoorbeeld een analytisch lab in, haal een consumen-
tenvereniging erbij, die vinden het altijd leuk als de productna-
men erbij staan, maar dat kost veel geld en het resultaat is veel
minder aantrekkelijk voor iedereen. Uiteindelijk is het beter als
wij goed samenwerken.” 

Hans Damman

Nationale autoriteiten blijven bestaan, zij het in
afgeslankte vorm.

“Persoonlijk vind ik een
van onze belangrijkste
aspecten het vaststel-
len van de veiligheid of
de onveiligheid van
gmo’s voor het milieu.” 


