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nederlandse vormt liaison tussen  
eFSA en europarlement

Hans Kraak

Kartika Liotard, die namens de Nederlandse SP in het 
Europarlement zit, is onlangs aangesteld als officiële 
contactpersoon van de Europese Voedsel en Warenautoriteit EFSA 
en alle 785 Europarlementariërs. Deze liaison was nodig omdat de 
uitwisseling van informatie van EFSA en Europarlementariërs te 
wensen over liet. 

De Europese Voedsel en Warenautoriteit EFSA geeft op wetenschap 
gebaseerde adviezen aan de Europese Commissie (EC) over voed-
sel en voedselveiligheid, opdat de commissie een safe and sound 
Europees voedselbeleid kan uitzetten. De EC neemt de wetenschap-
pelijke adviezen van de EFSA in principe over. Meestal gaat het in 
de EFSA-adviezen om specialistische informatie, die vrijwel alleen 
door de expertise van EFSA gegenereerd kan worden. Voordat de 
EC politieke besluiten neemt, wordt het Europese parlement hierin 
gekend. De leden van het Europarlement, die de voorstellen voor 
verordeningen en richtlijnen van de EC moeten controleren, zouden 
dan ook vaker van EFSA-kennis gebruik moeten kunnen maken, om 
hun controlerende taak gedegen te kunnen uitvoeren. Zowel de EFSA 

als de Europarlementariërs vonden dat er een betere informatieuit-
wisseling tot stand moest komen. ‘Tot voor kort konden Europarle-
mentariërs wel vragen over voedsel- en veiligheidskwesties aan EFSA 
adresseren’, zegt Kartika Liotard, ‘maar de klacht was dat er vaak geen 
bevredigende antwoorden terugkwamen. Aan de andere kant had ook 
EFSA behoefte om meer in contact te treden met vertegenwoordigers 
van het parlement, omdat de organisatie niet alleen het voertuig wil 
zijn van de Europese Commissie. Ze is er voor onafhankelijk advies. 
Door ook aan het parlement advies te geven, kan de onafhankelijke 
rol die EFSA moet hebben beter uit de verf komen. Doordat de EC 
heeft aangegeven adviezen van EFSA regelrecht over te nemen, is de 
EFSA enigszins in de EC-hoek gedrukt. Door namens het parlement 
een contactpersoon voor EFSA aan te stellen, kan meer recht gedaan 
worden aan haar onafhankelijke positie.’
Als contactpersoon heeft Liotard een officiële status die vergelijkbaar 
is met die van contactpersonen voor agentschappen op het gebied 
van farmacie of landbouw. Voor het verwerven van deze positie moest 
nog wel een politieke strijd in het parlement gevoerd worden, omdat 
meer partijen deze positie wilden binnenhalen. ‘Mijn interesse in 
voedselveiligheid heb ik in de afgelopen drie jaren geprofileerd, onder 
meer door me te verdiepen in dossiers over additieven, gezondheids-
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claims en voedselveiligheid, en door veel vragen via de commissie 
aan EFSA te stellen. Veel vragen over voeding komen voort uit de 
parlementaire Envi-commissie, die gericht is op milieu en volksge-
zondheid, maar via de zogeheten coördinatorenwerkgroep houd ik als 
EFSA-coördinator contact met de parlementsleden van alle commis-
sies.’

Vragen
Om haar positie en de rol van EFSA voor het parlement meer bekend-
heid te geven, organiseerde Liotard het afgelopen half jaar al een 
paar keer een vragensessie, waarbij parlementariërs vragen konden 
stellen aan de directeur van EFSA, Catherine Geslain-Lanéelle, die 
hiertoe mede het initiatief nam. ‘Ik heb dat onder meer gedaan voor 
leden van de Envi-commissie die een grote belangstelling toonden’, 
zegt Liotard. ‘Ze stellen specifieke, maar ook basale vragen. Over hoe 
onafhankelijk de expertcomités zijn waarvan EFSA gebruik maakt voor 
haar adviezen. Ze vragen dat bijvoorbeeld, omdat er iemand in een 
comité kan zitten die bij Monsanto heeft gewerkt, terwijl er een advies 
geven moet worden over genetisch veranderde voeding. Of ze vragen 
hoe EFSA denkt haar verantwoordelijkheid aan te kunnen, terwijl de 
werkdruk enorm toeneemt, want er wordt steeds meer gevraagd aan 
deze organisatie. Het personeel van EFSA is sterk uitgebreid, maar 
hoe wordt dat in de praktijk goed gemanaged? Als je van 150 naar 300 
man gaat in een paar jaar tijd, is dat geen makkelijk opgave. Ik vraag 
me bijvoorbeeld af of EFSA het voor elkaar krijgt om de voedingspro-
fielen, die nu gemaakt moeten worden ten behoeve van claims op 
voedingsmiddelen, op tijd af zullen komen. 
Een andere kwestie betreft het advies dat EFSA aan de Europese Com-
missie moet geven over het ‘vriendelijk’ doodmaken van zeehonden, 
vanuit een oogpunt van dierenwelzijn. De actuele vraag van mij aan 
de Europese Commissie is of juist EFSA zich hier wel mee moet gaan 
bemoeien, ook gezien de werkdruk die er al is. De organisatie heeft 
de adviesopdracht van de EC aangenomen, omdat het gaat om een 
voedingsproduct. We vragen ons als parlement dus af of EFSA zo ver 
moet gaan, en het laatste woord is er nog niet over gezegd.’
 
Informeel
Ter gelegenheid van haar vijfjarige bestaan organiseerde EFSA eind 
november het congres From Safe Food to Healthy Diets in het 
gebouw van de Europese Commissie. Bij gelegenheid organiseerde 
Liotard nog een informele bijeenkomst tussen parlementariërs en 
EFSA, waarbij de EFSA-directeur en -stafleden bereid waren vragen 
van de aanwezige parlementariërs te behandelen. Onder meer de 
vice-voorzitter Janusz Wojciechowski en het lid Vincenzo Aita van 
de EU-landbouwcommissie toonden hun belangstelling, waarbij de 
laatste de suggestie deed voor een werkbezoek aan EFSA. De eerste 
vroeg zich af of EFSA rekening houdt met alle publicaties die op het 
terrein van genetisch veranderd voedsel worden gepubliceerd. ‘Het is 
goed om ook een keer een aparte sessie voor parlementsleden van de 
landbouwcommissie te organiseren’, zegt Liotard. ‘En het is goed om 
informelere contacten met EFSA te stimuleren. De eerste twee bijeen-

komsten die zijn geweest, volgden een stramien van kort vragenstel-
len en antwoord geven. In bijeenkomsten als deze is meer dialoog 
mogelijk. Het duurt nu vrij lang voor we als parlementariër antwoord 
krijgen op vragen die we via de Commissie aan EFSA stellen. Door 
direct vragen te kunnen stellen, kunnen we sneller een bevredigend 
antwoord krijgen van de juiste persoon.’
Tijdens de bijeenkomst benadrukte de EFSA-directeur dat zij in haar 
kantoor in Parma graag Europarlementariëres wil ontvangen om 
de binding van parlement en EFSA te verbeteren. ‘We krijgen op dit 
moment al directe vragen van parlementariërs, bijvoorbeeld over BSE 
en genetisch gemodificeerde voeding en landbouw zijn erg blij dat we 
via onze contactpersoon het contact met het parlement verder kunnen 
uitbouwen’, aldus Geslain-Lanéelle. 

obserVator
Behalve als liaison tussen parlement en EFSA is Liotard door EFSA ge-
vraagd om als onafhankelijke partij waar te nemen bij de benoeming 
van het management board van EFSA, de bestuurslaag waaraan de 
EFSA-directie verantwoording moet afleggen. ‘Ik sta nogal bekend als 
kritisch tegenover EFSA maar ik had niet verwacht dat ik in mijn rol 
als parlementsvertegenwoordiger me hiermee moest gaan bemoeien. 
Maar ik vind het wel belangrijk om te weten of kandidaten voor het 
management van EFSA opgewassen zijn tegen de leden van de Euro-
pese Commissie.’ 
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