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Voedselveiligheid & Kwaliteit
Thema: Voedselveiligheid

Waarom bent u de man voor deze functie?
“Als ik dat moet inschatten, dan is dat het snijvlak van kennis 
van zaken, van risico’s – dat is al 30 jaar mijn ding vanuit het 
kennisdomein – en kennis van de rijksdienst. Dat snijvlak is 
waar ik goed in ben. Dat is ook mijn drive.”

Karakteriseert u zich eens met enkele steekwoorden.
“Wat echt bij me past is de publieke zaak. Algemeen belang. 
Daarvoor zit ik in die rijksdienst. Een heel bewuste keuze. Twee-

de is creatief. Helder voor ogen wat ik wil; in de publieke zaak, 
maar ook met het BuRo. Verbinden. Ik kan me ook beperken. 
We zijn met 22 mensen een klein bureautje en moeten vooral 
niet alles doen en zeker niet zelf kennis willen ontwikkelen.”

Hoe heeft u de activiteiten van het BuRo georganiseerd?
“Prominent is het signaleren van toekomstige risico’s. Er 
komen nieuwe technologieën, nieuwe toepassingen. Daar doen 
we dan verkenningen naar. Wat gaat er op ons afkomen. Welke 
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risico’s horen daarbij? Hoe kunnen we die beheersen? Kunnen 
we via wet- en regelgeving die risico’s voorkomen of beperken? 
We praten dan over signalering met een tijdslijn van tussen de 
vijf en tien jaar. Op de kortere tijdshorizon, dan zitten we meer 
op de handhavingslijn, inventariseren we waar nog gaten zitten 
in de wetgeving, of er sprake is van ander gedrag dan eerder 
was voorspeld. Je zet dan onderzoek uit bij de instituten, zodat 
je over enkele jaren de risico’s van inmiddels dan de dagelijkse 
praktijk, goed in beeld hebt.
Voor de derde tijdslijn, de actuele risico’s die door de waan van 
de dag worden bepaald, denk aan strooizout in brood, worden 
we al snel door de NVWA ingeschakeld. Dan wil je binnen een 
half uur een eerste inschatting hebben, die je gedurende de 
dag verder invult. Vaak gaat het over bekende agentia of risico’s 
waarbij we alleen de actuele situatie moeten inschatten. Je ziet 
– denk aan het Schmallenberg virus – dan al gauw een kennis-
netwerk ontstaan waarin wij als BuRo, als NVWA en zelfs als BV 
Nederland meebewegen met hele korte lijnen naar de institu-
ten, de Chief Veterinary Officer, enzovoorts. Het is de ambitie 
van ons BuRo daar al in een vroeg stadium in te zitten. De uit-
daging bij dat soort risico’s is al over een zekere basiskennis te 
beschikken om de relevante vragen te kunnen stellen. Dat is 
altijd een bron van zorg, het legt druk op de kennisontwikkeling 
die je niet op korte termijn nodig hebt, of zelfs misschien wel 
helemaal niet.”

Dreigt in tijden van bezuiniging de kennisopbouw bij RIVM, 
RIKILT en CDI niet te verschralen?
“Tuurlijk. Onze kennisinstituten moeten state of the art zijn, 
maar dat wil niet zeggen dat ze alles moeten weten en doen. 
Kennis is steeds meer een samenwerkingsplatform. Je moet 
steeds meer sturen op netwerken en er een bepaalde entree 
hebben. Daarom moeten wij de kennispartners van onze bui-
tenlandse collega’s beter in beeld krijgen. Dat ik hen laat zien 
over welke zaken wij in 2012 en 2013 adviezen willen geven.  
Dat zij in onze onderzoeksagenda kunnen kijken en wij in die 
van hen. Voor de niet-wettelijke taken zie ik zeker ook meer 
samenwerking weggelegd met het publieke domein. Essentieel 
is dat wij als BuRo ook daarin steeds onafhankelijk kunnen  
opereren.”

Denkt u bij het publieke domein aan partners als TNO?
“Bijvoorbeeld. Zij zijn betrokken bij de ontwikkeling van de top-
sectoren. Dat is een politieke keuze die goed uit kan pakken, 
mits voedsel- en productveiligheid daarin voldoende zijn 
geborgd. Ik zie best veel mogelijkheden om innovatie en nieu-
we handhavingsstrategieën hand in hand te laten gaan. Het ini-
tiatief zou in principe vanuit het private domein moeten komen. 
De topsectoren zouden daar het voortouw in kunnen nemen.”

Kunt u een voorbeeld noemen? 
“Het bedrijfsleven vergeet de handhaving vaak in innovatietra-
jecten mee te nemen. Dat gebeurt overigens ook internationaal. 
Grote consortia krijgen miljoenen om nieuwe producten of 
technieken te ontwikkelen en lopen bij het op de markt bren-
gen van de daarmee geproduceerde voedingsmiddelen tegen 
allerlei wet- en regelgeving aan. Waarom is er in dat soort pro-
gramma’s geen aandacht voor het mee-ontwikkelen van hand-
havingsstrategie of hoe kan de wet- en regelgeving eventueel 
worden aangepast? Juist in het ontwikkelingstraject is nog een 
hele slag te maken.”

Zou nanotechnologie dan niet zo beladen zijn geraakt?
“Nanotechnologie is een tamelijk goed ontwikkeld domein. Wij 
organiseren later dit jaar een symposium over nanotechnologie 
waar ook veel over voeding zal worden gesproken. Daarbij 
betrekken we de consumenten, bedrijven en kennisinstituten, 
nationaal en internationaal. Waar staan we nu? Waar zouden we 
toepassingen moeten toestaan, misschien zelfs wel stimuleren? 
Je hoopt op een open agenda waarbij iedereen transparant is 
over zijn belangen en hoopt dat je in het belang van de voedsel-
veiligheid elkaar vindt. 
Denk aan de problemen met siliconenborsten waarbij de lange-
termijneffecten steeds duidelijker worden. Het bedrijfsleven 
wordt aan de schandpaal genageld, de overheid deels ook 
omdat zij dit niet goed bij wet heeft geregeld. Als in de jaren 80 
bij de toepassingsontwikkeling de risicoschatting en handha-
vingsmethodiek waren meegenomen, hadden we veel van de 
huidige problemen kunnen voorkomen.”

Is in navolging van de EFSA-panels transparantie ook een 
issue voor uw BuRo?
“De transparantie bij EFSA zou nog een maatje hoger kunnen. 
Ook wij, maar feitelijk alle rijksdiensten, hebben onze mede-
werkers nog eens nagelopen. Waar nodig zijn nevenfuncties en 
andere belangen ontsloten. Om die reden willen wij primair ook 
bouwen op onze kennisinstituten RIVM, RIKILT en CDI. Alle drie 
hebben zij een eigen regelement binnen de rijksdienst en zijn 
transparant over hoe hun belangen liggen. Ook zijn er onderlig-
gende protocollen.
Als we met andere partners samenwerken, besteden we aan die 
onafhankelijkheid altijd aandacht. We hebben net een periode 
achter ons waarin de omstandigheden rond allerlei universitaire 
onderzoeken niet helder waren; daar zullen we niet snel ons 
advies op baseren.”

De belangrijkste taken voor de komende maanden zijn?
“De verbinding met de departementen versterken. Dat gaat dan 
over welke invloed onze adviezen hebben en waar zouden de 
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Antoon Opperhuizen (1960) studeerde scheikunde aan de 
Universiteit van Amsterdam en promoveerde daar in de 
wiskunde en natuurwetenschappen. Van 1981-1983 werkte 
hij als ontwikkelingseconoom voor Novib in Tanzania en 
Kenia. Van 1986 tot 1993 was hij docent aan de Universiteit 
van Amsterdam en Utrecht. Daarna trad hij in dienst bij het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat om in 1997 naar het 
RIVM te vertrekken. Daar vervulde hij diverse management-
functies, waaronder tot november 2011 die van hoofd 
Laboratorium voor Gezondheidsbeschermingsonderzoek.
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beeld met de VWA in Singapore intensief contact over de markt 
voor kruidenpreparaten. Zij krijgen veel aangeleverd vanuit Chi-
na en Zuidoost-Azië. Zij hebben een vergelijkbaar voedselveilig-
heidssysteem, dus van hun kennis maak ik graag gebruik. We 
hebben ook goede contacten in China.
De grootste gezondheidsschade bij consumenten wordt veroor-
zaakt door tabaksgebruik. Terugdringen van die schade is ook 
een zaak voor NVWA-BuRo.”

Wat moet er volgens u met een hoogrisico product als rauwe 
kiemgroenten gebeuren?
“Daar zeg ik niets over omdat ik de situatie niet ken. Dat is nog 
een deficiëntie.”

Moeten dierlijke bijproducten in feed verboden blijven?
“Dat is een te generieke stelling. Wij redeneren primair vanuit 
het risicoperspectief. Als risico’s er niet zijn, zullen wij positief 
adviseren.”

Wat te doen met het antibioticagebruik in de veehouderij?
“Dat is een moeilijk, genuanceerd verhaal. Het gebruik moet 
zeker omlaag, maar hoe? Binnenkort brengen wij een advies 
uit. Daar wil ik niet op vooruit lopen.”

Wat zijn focusgebieden voor de nabije toekomst?
“Even vanuit onze taken geredeneerd: die zullen niet verande-
ren. Wel zullen de omstandigheden veranderen. Door de ver-
grijzing krijg je te maken met een andere gevoeligheid van de 
populatie. Vandaar dat we kijken of we de gehele risicoschat-
ting moeten vernieuwen. Ook de maatschappelijke druk op het 
terugdringen van proefdierengebruik is voor ons een uitdaging. 
Een ander vrij specifiek onderwerp is de gecombineerde bloot-
stelling. Nu doen we altijd agens voor agens, blootstelling voor 
blootstelling, stofje voor stofje. Doen alsof alle blootstellingen 
die de mens in zijn leven krijgt onafhankelijk van elkaar zijn, is 
op zijn minst naïef.”

departementen mee zijn geholpen als wij hen daarover advise-
ren? Dat gaat soms over kleine, maar ook grote onderwerpen 
als de staat van voedselveiligheid.”

Er gebeurt te weinig met uw adviezen?
“Daar kan meer mee gebeuren. Ook zou de onderzoekprogram-
mering meer in lijn moeten worden gebracht met risicobeoor-
deling. Nu zijn dat vaak nog losse activiteiten; ik wil dat sterk 
integreren. Verder wil het BuRo meedenken over hoe we de 
handhaving kunnen vernieuwen en tegelijkertijd verbeteren en 
dat ook nog met minder mensen. Dat kan zijn voor nieuwe toe-

zichtregimes, maar ook technische innovaties zoals hoe we 
zaken makkelijker kunnen meten, sneller meten of combineren 
met andersoortige informatie. Maar het gaat ook om innovatie 
van regelgeving; wat hebben we niet meer nodig of op een 
andere manier nodig?”

Zoals de tht-datum? Kees Lever van EL&I zei op het VMT Food 
Event deze soms overbodig te vinden, ook al omdat mensen 
onnodig producten weggooien.
“Ja, daar zie ik nadrukkelijk een rol voor mij en het BuRo.”

Wat vindt u in het algemeen van de risicoanalyses die bedrij-
ven uitvoeren?
“Voor zover ik daar zicht op heb – want dat is wel nieuw voor me 
– doen een aantal sectoren het heel goed en zonder twijfel zijn 
er bedrijven die aan de grens zitten en er misschien ook wel 
onder. Maar dat vind ik meer een toezichtstaak.”

Wie is verantwoordelijk voor een goede risicobeoordeling?
“Het bedrijfsleven. Wij zijn alleen van het toezicht. De regels 
zijn niet voor ons gemaakt.”

Kunt u van een mkb-bedrijf verwachten dat het diepgaande 
studies doet naar de risico’s?
Op stellige toon: “Ja. Omdat zij risicostudies moeilijk kunnen 
uitvoeren, komt de verantwoordelijkheid nog niet bij ons te lig-
gen. Dat is te gemakkelijk. Bij de innovatie is het een ander ver-
haal. Dan refereer ik naar wat ik daar eerder over zei, namelijk 
dat je tijdens innovatietrajecten ook handhaving mee moet 
nemen. Dan trek je gezamenlijk op.”

Wat zijn momenteel de drie grootste risico’s?
“De in de vleesproductieketen op de mens overdraagbare ziek-
ten. Lange tijd heb je geen problemen met zoönosen, maar het 
kan altijd onverwacht de kop opsteken. Denk aan de vogelgriep 
en het Schmallenberg virus. 
Een deel van de risico’s zit in het onbekende. Wij zullen dan ook 
meer moeten weten van nieuwe technologieën en risico’s die 
samenhangen met de globalisering. We krijgen geheel andere 
producten op de markt of dezelfde producten die elders op een 
geheel andere manier worden samengesteld. Ik heb bijvoor- Hans Damman

‘Wij zullen meer moeten weten van nieuwe 
technologieën’

“Onze kennisinstituten moeten state of the art zijn, maar dat wil niet 
zeggen dat ze alles moeten weten en doen.”
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