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Voedselveiligheid & Kwaliteit 
Thema: Trends in de toekomst

EFSA beoordeelt duizenden voeding- en 
gezondheidsclaims per jaar en levert 
de ene na de andere risicoanalyse af in 
opdracht van de Europese Commissie. De 
voedselautoriteit houdt zich niet alleen 
bezig met voedselveiligheid, maar ook 
met zaken als dierenwelzijn, voeding en 
gezondheid en plantgezondheid. Er vindt 
een evolutie plaats in EFSA’s werklast, 
stelt communicatiedirecteur Anne-Laure 
Gassin.

Claimsbehandeling
De Europese voedselautoriteit krijgt 
veel kritiek op de behandeling van de 

claims. Het merendeel werd tot nu toe 
afgekeurd. De EFSA zou te streng zijn en 
het claimsproces zou efficiënter kunnen 
verlopen. Nee, de EFSA is absoluut niet te 
streng, benadrukt uitvoerend directeur 
Catherine Geslain-Lanéelle. “Sommige 
claims waren gewoon slecht wetenschap-
pelijk onderbouwd. En we zitten hier 
heus niet alleen voor complimenten.”
Het beoordelen van claims kan sneller 
en efficiënter, geeft Geslain toe. Het kan 
allemaal nog beter, maar daarvoor zijn 
wel meer financiële middelen nodig. 
Ook is het ingewikkeld om gezondheids-
claims te analyseren.

Geld uit Brussel
De Europese onderzoekers in de weten-
schappelijke panels staan niet op de 
loonlijst en het personeelsbestand is erg 
krap voor het aantal taken dat de EFSA 
moet uitvoeren. Meer geld uit Brussel is 
dus nodig. Hoeveel? Geslain-Lanéelle wil 
hier nog niets over zeggen, eerst zal ze 
in gesprek treden met de Europese insti-
tuties en de lidstaten. Maar ze geeft wel 
een illustratief voorbeeld. De EFSA heeft 
een budget van €73 miljoen voor 2010 
en 400 werknemers, terwijl de European 
Medicines Agency een budget heeft van 
€250 miljoen en 615 medewerkers. “De 
voedingsindustrie draagt als grootste 
industrie 5% van het bruto Europees pro-
duct bij. Voor zo’n belangrijke sector. Dat 
moet toch beter kunnen.”

Partner in innovatie
De EFSA wil de voedingsindustrie niet 
tegenwerken, maar juist meer een 
partner zijn. Meer de dialoog aangaan 

voor een betere verstandhouding, stelt 
Geslain. Nu is dat lastig door de hoge 
werkdruk en krappe capaciteit bij de 
voedselinstantie uit het Italiaanse Parma. 
Bij 13.1-claims gaat de indiening niet via 
de fabrikanten zelf, maar via de nationale 
overheden en de Europese Commissie. 
Dit maakt rechtstreeks contact tussen 
producent en beoordelaar lastig. “Deze 
organisatie is klaar om te veranderen”, 
zegt Geslain over de EFSA die in de toe-
komst een andere rol wil gaan spelen.
In de 2020-economische strategie van 
de Europese Unie staat een aantal duur-
zaamheidsdoelen zoals een 20% reduc-
tie in de koolstofdioxide-uitstoot. Ook 
voedingsbedrijven houden zich volop 
met dit onderwerp bezig. EFSA wil haar 
takenpakket uitbreiden en ondernemin-
gen ondersteunen in hun duurzaam-
heidsdoelen, maar ook met innovatie. 
Over twee tot drie jaar zal EFSA’s rol niet 
alleen anders zijn, maar ook uitgebrei-
der, verwacht Geslain. Het streven van 
de voedselinstantie om een grotere rol te 

spelen in innovatie en duurzaamheid zal 
ook meer uitdaging geven voor de Euro-
pese wetenschappers die zitting hebben 
in EFSA’s wetenschappelijke panels.
Of EFSA meer geld weet los te wrikken in 
Brussel, blijft de vraag. Maar de eerste 
tekenen zijn hoopvol. Bij een recente toe-
spraak van Commissievoorzitter Barrosso 
over het EU-budget in 2011 refereerde hij 
aan het belang van voedselveiligheid in 
de Europese Unie en dat dit op Europees 
niveau nog verder moet worden verbe-
terd.

EFSA heeft meer financiële middelen nodig om haar uitdijende 

takenpakket nu en in de toekomst goed te blijven uitvoeren. De 

Europese voedselorganisatie wil meer dan nu het geval is een 

partner zijn van de voedingsmiddelenindustrie in innovatie en 

duurzaamheid. 

Europese voedselautoriteit wil partner zijn in innovatie en duurzaamheid

‘Deze organisatie is klaar 
om te veranderen’

Maurice de Jong

‘Of EFSA meer geld weet  
los te wrikken in Brussel,  
blijft de vraag’ EFSA-topvrouw Catherine Geslain: meer samenwerking 

met de voedingsindustrie.
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