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VOEDSELVEILIGHEID & KWALITEIT

‘ Niet alleen naar  
claims kijken’

“De managementboard van EFSA, die je  
het beste kunt beschouwen als een raad van 
toezicht, hee! vier vergaderingen per jaar. 
Twee heb ik er inmiddels meegemaakt. 
Voor de nieuwe leden was er een introduc-
tiedag, waar behalve informatie over EFSA 
ook onderwerpen als ethiek en ona"anke-
lijkheid  aan de orde kwamen. De tweede 
dag was een heidedag met de hele board. 
Daar zijn de ontwikkelingen in voedsel-
veiligheid besproken en met welke zaken 
EFSA zich wel of niet moet gaan bezig-
houden. Die onderwerpen worden door de 
directie verder onderzocht en in openbare 
vergaderingen bediscussieerd. 

Uitbreiden in voeding
In de eerste vergadering ben ik ook 
benoemd tot voorzitter van het audit-
comité. Daarin is een eerste aanzet voor    
een fraudestrategie besproken. In de 
managementboard is een eerste discussie 
gehouden over de vraag of EFSA zich  
meer met voeding en gezondheid moet 
gaan bezighouden. EFSA kan bijvoorbeeld 
evalueren hoe wetenschappelijk verant-

woorde adviezen over gezonde diëten  
gegeven kunnen worden. Uiteraard moet 
dan worden bekeken wie daarin nu al een 
rol spelen en of DG Sante – het vroegere 
DG Sanco – hieraan behoe!e hee!. Moge-
lijk moet daarvoor het mandaat van EFSA 
worden uitgebreid. Maar ons budget is 
beperkt en je moet zorgen dat je de  dingen 
die je doet, goed doet. Aan de  andere kant 

moet je natuurlijk geen essen tiële dingen 
overslaan. Aan bijvoorbeeld broccoli 
 worden positieve gezondheids e#ecten 
 toegedacht. Wil je het eten  daarvan als 
overheid stimuleren, dan moet je bijvoor-
beeld wel weten bij welke hoeveelheden je 
e#ect kan verwachten en of er aan te hoge 
consumptie niet weer andere e#ecten 
 verbonden zijn. Een ander punt van  
aandacht is hoe de samenwerking en 

Robert van Gorcom, directeur van Rikilt Wageningen UR,  
is sinds 17 juni vorig jaar lid van de managementboard van 
EFSA. Over welke zaken sprak de board zoal? Moet het  
agentschap zich bijvoorbeeld meer met voeding gaan  
bezighouden en kan meer transparantie de kritiek op de 
onafhankelijkheid van de panelleden doen verstommen? 

Rikilt-directeur Van Gorcom over rol in board EFSA 

 taak a$akening zich zal ontwikkelen met 
het Europees Chemica liën-agentschap 
(ECHA) in Helsinki en het Europees 
 Medicijn Agentschap (EMA) in Londen – 
twee EU zusteragentschappen waarmee 
EFSA de meeste raakvlakken hee!. Denk 
bij de laatste bijvoorbeeld aan de supple-
menten. Kun je op dat gebied van elkaar 
leren en voorkomen dat zaken  dubbel 
gebeuren? 
Iets dat ik altijd erg leuk vind, was de 
 presentatie van een deel van de eerste  
resultaten van de Foresight Study over  
veilig en gezond voedsel in 2050. Zou de 
board daar voor EFSA relevante vragen 
moeten inbrengen? Komen er scenario’s 
naar voren waar EFSA iets mee zou moeten? 

Aangenaam verrast
Ik ben positief verrast door de discussies  
en het niveau van de medewerkers van de 
EFSA. Gelukkig kan ik als persoon en als 
directeur van een niet al te groot instituut 
toch de nodige inbreng geven. Dat vraag  
je je van tevoren toch een beetje af. 
Mijn eerste indruk is dat het met het 
bureaucratisch karakter van EFSA wel 
 meevalt. Vergeet niet dat de soms zeer  

INTERVIEW

‘ Broccoli eten stimuleren?  
Dan eerst effecten weten’
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Van Gorcom: “Ngo’s en 

andere belanghebben-

den moeten in een 

vroeg stadium van de 

risicobeoordeling input 

kunnen leveren”.
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lange doorlooptijd van opinies wordt 
 mede bepaald door de panelleden en de 
begroting. De enorme startpiek in  
aan vragen voor gezondheidsclaims is dan 
niet snel weg te werken. Waarom belang-
rijke landen als Duitsland en Frankrijk niet 
zijn vertegenwoordigd in de board?  
Misschien hebben ze al lange tijd iemand in 
de board gehad, hadden ze geen goede  
kandidaat of hebben ze niet goed gelobbyd. 

Transparantie 
Een belangrijke kwestie voor de komende 
jaren is een goede scheiding tussen risico-
beoordeling en risicomanagement. Mensen 
die het niet eens zijn met een risicobeoor-
deling van EFSA, hebben het vaak over 
meer politieke kwesties. Dat valt echter 
onder risicomanagement.
Een ander belangrijk punt is dat de risico-
beoordeling gebaseerd is op alle verant-
woorde, wetenschappelijke bronnen. Dat 
iedereen kan zien wat de criteria zijn en 
waarom een publicatie wel of niet wordt 
meegenomen in een studie. Maatschappe-
lijke organisaties wijzen ons er nu soms 
op dat in dossiers niet alle in hun ogen 
belangrijke bronnen zijn opgenomen. Door 
in een zo vroeg mogelijk stadium van een 
dossier meer openheid te geven, kunnen 
met name ngo’s in een vroeg stadium van 

een risicobeoordeling bronnen inbrengen 
die naar hun mening relevant zijn.

Kennis zowel lokaal als centraal
Voor de komende vijf, tien jaar is de 
beschikbaarheid van kennis en mensen   
een serieus aandachtspunt. EFSA kan niet 
functioneren zonder panelleden. Die 
komen voor een belangrijk deel van natio-
nale autoriteiten of instituten, zoals in 
Nederland het RIVM en in mindere mate 
Rikilt. Die kunnen alleen maar goede 
panelleden blijven leveren als zij ook een 
serieuze taak bij risicobeoordelingen hou-
den. Dus EFSA kan die risicobeoordelingen 
niet volledig steeds naar zich toe trekken. 
Een idee is om nationaal het nodige voor-
werk te laten uitvoeren, dat het EFSA-panel 
vervolgens verder uitwerkt tot een opinie.

Ona!ankelijkheid panels
Er is veel kritiek geweest op de ona!an-
kelijkheid van de panelleden. Onlangs  
nog door de Europese ombudsman. Toch  
is er  al het nodige veranderd. Ik moet  
zeggen dat ik die zorgen en commotie 
begrijp, al slaat het soms door. Alsof een  
ngo altijd volstrekt ona!ankelijk is en een  
producent altijd de builenpest hee".  
Ona!ankelijkheid bestaat niet. Iedereen 
hee" belangen, ook de overheid en  

kennisinstituten zoals RIVM en Rikilt die 
voor hun #nanciering a!ankelijk zijn van 
die overheid. In de industrie is een enorm 
reservoir van kennis en kunde aanwezig. 
Om dat zo maar rücksichtslos uit te sluiten 
voor dit type werk, is soms echt zonde. Ik 
pleit hiermee niet voor het opnemen van 
mensen uit de industrie in panels – dat  
aantal is fors gereduceerd, maar we moeten 
daarover ook niet te gestrest doen. Veel 
belangrijker is om goed te kijken naar de 
besluitvormingsprocessen. Dat mensen met 
bepaalde belangen daar geen invloed op 
kunnen hebben. Via een declaration of 
 interests (DoI) moeten EFSA-panelleden, 
maar bijvoorbeeld ook de board, vooraf-
gaand aan iedere vergadering tekenen voor 
hun ona!ankelijkheid en tussentijdse 
 wijzigingen in functies melden. Al deze 
zaken zijn openbaar. De kosten voor het 
bijhouden en checken van deze DoI’s 
bedragen nu al ruim een miljoen euro per 
jaar. Transparantie gee" meer zekerheid dat 
belangenverstrengeling boven water komt. 
De komende tijd wordt er veel tijd worden 
gestoken in het zo transparant mogelijk 
maken van onze werkzaamheden, onze 
toetsingscriteria, onze eisen aan dossiers en 
onze besluitvorming.”

• HANS DAMMAN •
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