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Voedselveiligheid & Kwaliteit

Voordat het selecte gezelschap journalis-
ten een spervuur aan vragen kan afvuren, 
neemt uitvoerend directeur van EFSA, 
Catherine Geslain-Lanéelle, zelf het 
woord. Ze is in Nederland om EFSA’s 
wetenschappelijke partners te bezoeken 
zoals het RIVM, maar ook het ministerie 
van VWS. Een eerder gepland bezoek aan 
ons land werd op het laatste moment 
afgeblazen vanwege de EHEC-crisis, die 
52 mensen het leven kostte. Ruim 800 
kampen nog altijd met nierproblemen.  

De Duitse regering vroeg EFSA naar Ber-
lijn te komen om haar te ondersteunen 
bij het bezweren van de EHEC-crisis. Uit 
een laatste evaluatie blijkt dat de produc-
tie van kiemgroenten grote risico’s met 
zich meebrengt en dat de kwaliteitsdien-
sten tijdig extra maatregelen dienen te 
nemen bij kritieke punten om de voed-
selveiligheid te garanderen. De evaluatie 
komt maanden na de crisis. Misschien 
moeten we hier de volgende keer al eer-

der mee komen, geeft Geslain een leer-
moment aan. 

Botanicals
Dan stipt de uitvoerend directeur de 
generieke gezondheidsclaims aan. Eind 
juli rondde het agentschap na drie jaar 
de beoordeling van bijna 2.800 generieke 
(13.1) gezondheidsclaims af. 80% wees 
de EFSA af door gebrekkige data en 
karakterisering. De zogeheten ‘botani-
cals’, waaronder voedingssupplementen, 
blijven over. De Europese Commissie 
(EC) moet beslissen hoe deze 1.500 
claims te behandelen, vertelt Geslain. Op 
dit moment onderzoekt de EC de moge-
lijkheden hiervoor. Een optie is om ze uit 
de claimswetgeving te halen.

Gezondheidsclaims 
De 13.1 gezondheidsclaims vormden een 
waar hoofdpijndossier voor EFSA, waarbij 
veel mis ging en de organisatie veel kri-
tiek kreeg te verduren van de voedings-

middelenindustrie. De EFSA zou te streng 
zijn en niet genoeg informatie verstrek-
ken over hoe nu precies zo’n gezond-
heidsclaim te bouwen. Geslain meldt dat 
er genoeg informatie voorhanden is, 
zoals tal van ‘guidance documents’.  
Maar kwam die info niet een beetje laat? 
Had die niet al voordat het claimsproces 
begon beschikbaar horen te zijn? “Het 
was lastig voor iedereen”, begint Geslain. 
De EC ontving 44.000 claims in 2008. Na 
categorisering van deze massa, belandde 
er ruim 4.500 op EFSA’s bordje. “Een 
gigantische hoeveelheid werk omdat we 
uitgingen van 1.500 claims. Misschien 
werkten we ook niet efficiënt genoeg. En 
ja, als het eerder publiceren van 
guidance documenten betere data had 
opgeleverd, dan had dat misschien eer-
der gemoeten.” 

Meer taken, andere werkwijze 
EFSA krijgt van verschillende kanten 
steeds meer taken toebedeeld en wil 
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daarom toe naar een andere werkwijze. 
Daarom wil de organisatie extra weten-
schappelijk personeel aannemen. Het 
personeelsbudget stijgt dan ook van €38 
miljoen in 2011 naar €39,4 miljoen dit 
jaar. Het totale budget neemt met een 
miljoen toe tot €78,8 miljoen. “Gezien de 
economische crisis moeten we de EU 
hiervoor bedanken”, aldus Geslain. 
Het kost EFSA niet veel moeite weten-
schappelijke experts te vinden om zitting 
te nemen in de panels. De deskundigen 
zijn niet in dienst bij EFSA, maar verrich-
ten werkzaamheden voor het agentschap 
naast hun gewone werk bij een universi-
teit of de nationale voedselveiligheidsor-
ganisaties. Om het werk aantrekkelijker 
te maken, wil EFSA hen alleen nog inzet-
ten voor uitdagende wetenschappelijke 
klussen en niet, zoals nu nog het geval is, 
voor wetenschappelijk routinewerk zoals 
onderzoek naar pesticiden. Dit soort rou-
tinematige klussen zullen door het vaste 
personeel van de Europese voedselveilig-
heidsautoriteit worden gedaan. Geleide-
lijk zullen deze veranderingen worden 
doorgevoerd, aldus Geslain. 

Fees voor dossierbeoordeling 
EFSA investeert ongeveer 40% van zijn 
budget in de beoordeling van weten-
schappelijke dossiers voor gereguleerde 
producten. En het aantal dossiers neemt 
alleen maar toe. In 2008 ging 20% van 
EFSA’s tijd op aan het beoordelen hier-
van, in 2011 was dat percentage verdub-
beld tot 40%. Te denken valt aan bijvoor-
beeld dossiers over gmo’s of bepaalde 
ingrediënten zoals aspartaam of AZO-
kleurstoffen. 
Natuurlijk speelde de behandeling van 
de voedings- en gezondheidsclaims een 
grote rol bij toename in het aantal te 
beoordelen dossiers. Maar het toetsen 
van gereguleerde producten mag niet ten 
koste gaan van zaken als dierengezond-
heid en -welzijn of microbiologische 
gevaren zoals bacteriën en virussen. EFSA 
wil daarom vergoedingen of fees gaan 
vragen voor het analyseren van dossiers 
die bedrijven insturen. De Europese 
Commissie is momenteel bezig met het 
toetsen van de impact van een dergelijke 
vergoeding. De uitslag hiervan komt 
begin volgend jaar naar buiten. Die uit-
komst bepaalt of EFSA een systeem van 
fees in zal voeren. Maakt zo’n systeem 
het doen van onderzoek en ontwikkeling 
niet steeds moeilijker? “Het vragen van 
vergoedingen betekent dat ons systeem 
om dossiers te beoordelen efficiënter 

wordt. Bedrijven verkrijgen zo met hun 
product sneller toegang tot de markt”, 
zegt Geslain. 
De kosten voor de beoordeling van een 
complex dossier liggen mogelijk tussen 
de €100 en €300.000. “We praten dan 
over de kosten die wij nu zelf maken bij 
het beoordelen van een aanvraag voor 
bijvoorbeeld gmo’s”, verduidelijkt 
Geslain, die nog eens onderstreept dat 
dit niet de kosten hoeven te weerspiege-
len van de fees die EFSA bedrijven moge-
lijk in de toekomst in rekening zal bren-
gen.  
Maar mochten deze fees tienduizenden 
tot honderdduizenden euro’s gaan 
bedragen, dan is productinnovatie voor 
het midden- en kleinbedrijf nauwelijks 
meer op te brengen. “De Europese Com-
missie kan kijken naar maatregelen om 
het mkb te ontzien”, suggereert Geslain. 
Bedrijven moeten deze fees in een brede-
re context zien. Ze krijgen hier veel voor 
terug, zoals een stukje service en hulp  
bij het samenstellen van zo’n dossier, 
verzekert ze.

EHEC 
De dossiers waren niet de grootste uitda-
ging van 2011 voor EFSA, dat was zonder 
twijfel de EHEC-uitbraak in Duitsland in 
het voorjaar. Geslain: “We moeten ons 
realiseren dat uitbraken als deze moeilijk 
te managen zijn door de complexe voed-
selketen.” EFSA heeft altijd al veel geïn-
vesteerd om de voedselveiligheid van 
dierlijke producten te verbeteren. Na 
afloop van de BSE-crisis in 2001 werd de 
wetgeving rondom voedselveiligheid ver-
der verbeterd. “Maar de voedselveilig-
heid van plantaardige producten ligt nog 
niet op het niveau van dierlijke produc-
ten”, zegt Geslain eerlijk. Niemand was 
eigenlijk goed voorbereid op zo’n grote 
crisis, dat is dus voor verbetering vatbaar, 
meent EFSA’s topvrouw. “Ook de data-
uitwisseling en de communicatie tussen 

betrokken partijen moet beter.” De data-
uitwisseling tussen Europese landen 
hielp uiteindelijk om de bron van de 
EHEC-uitbraak te achterhalen. “Toen de 
EHEC-bacterie was geïdentificeerd in 
Egypte, zeiden de autoriteiten dat er 
niets aan de hand was. Wij wisten beter. 
Veel toeristen kwamen ziek terug uit het 
land.”

Belang voedselveiligheid 
Voor de nabije en wat verdere toekomst 
ziet EFSA verbeterpunten genoeg. Hoe 
bijvoorbeeld een systeem te bouwen om 
de risicocapaciteit in de Europese Unie te 
optimaliseren? Daarnaast streeft de Euro-
pese Voedselveiligheidsautoriteit naar 
verdere samenwerking met lidstaten, 
nationale voedselautoriteiten en andere 
relevante partijen. Voor de risicoanalyse-
methodologie ziet uitvoerend directeur 
Geslain nog voldoende ruimte voor ver-
betering. 
Is Geslain niet bang dat de aanhoudende 
eurocrisis EFSA’s ambities op den duur 
zal dwarsbomen? “Nee, er bestaat nog 
voldoende politieke aandacht in Brussel 
voor het onderwerp voedselveiligheid”, 
weet ze. Wel baart het haar zorgen wat er 
zal gebeuren als de wetenschappelijke 
capaciteit in de lidstaten niet behouden 
blijft door toedoen van Europa’s slechte 
economische tij. “Het is belangrijk om in 
voedselveiligheid te blijven investeren en 
het belang hiervan niet uit het oog te ver-
liezen. Wij als EFSA leunen zwaar op de 
expertise in de lidstaten”, aldus Geslain. 

Bedrijven moeten betalen voor 
beoordeling dossiers

Maurice de Jong

Catherine Geslain-Lanéelle is bezig aan haar 
tweede termijn als uitvoerend directeur van 
EFSA. 
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EFSA had heel wat te stellen met de EHEC-
uitbraak die afgelopen voorjaar in Duitsland 
begon.


