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 De minister van Volkshuisvesting 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
Mevrouw dr. J.M. Cramer 
Postbus 30945 
2500 GX  Den Haag 
 
 
 

Geachte mevrouw Cramer, 
 
Begin januari 2008 heeft uw ministerie ambtelijk laten weten het niet langer noodzakelijk te achten dat 
de COGEM bij vergunningaanvragen voor toelatingen van genetisch gemodificeerde (gg-) gewassen 
onder de EU Verordening 1829/2003 ook de risico’s van incidentele consumptie in ogenschouw 
neemt. Omdat bij deze vergunningaanvragen andere instanties de voedsel- en veevoederveiligheid al 
beoordelen, zou een beoordeling van de COGEM voor incidentele consumptie een doublure van 
werkzaamheden betekenen.  
 
Naar aanleiding van dit bericht heeft de COGEM de Europese vergunningprocedures en de daarin 
gehanteerde beoordelingregimes voor de milieu- en voedselveiligheid in kaart gebracht, teneinde na te 
gaan in hoeverre in alle opzichten van een inderdaad onwenselijke doublure sprake is.  
 
Binnen het beoordelingsproces gelden verschillende procedures en werkwijzen voor milieuveiligheid 
en voedsel- en veevoederveiligheid1. Gekozen is voor een centrale beoordeling van voedsel- en 
veevoederveiligheid, waarbij de inbreng van lidstaten geminimaliseerd is. Bij de beoordeling op 
milieuveiligheid zijn de lidstaten en hun wetenschappelijke adviesorganen wel actief betrokken en 
vindt daarmee wetenschappelijke ‘peer-review’ plaats. Onderstaand worden de verschillen in 
procedures nader toegelicht. 
 
Bij de milieurisicobeoordeling van vergunningaanvragen onder EC/1829/2003 worden de lidstaten 
actief betrokken. Niet alleen de EFSA maar ook elke lidstaat wordt geacht het dossier te beoordelen en 
een milieurisicobeoordeling uit te voeren. Het idee hierachter is dat de milieuveiligheidsbeoordeling 
                                                      
1 Vergunningverlening voor markttoelating van ggo’s is geen nationale procedure maar een gecentraliseerde EU-procedure. Vergunningen 
gelden EU breed. Onder markttoelatingen vallen zowel teelt (teeltvergunning), als import (importvergunning) van gg-gewassen of producten. 
In de meeste gevallen zal bij een teelt- en importvergunning ook een vergunning voor voedsel of veevoeder aangevraagd worden. Deze 
vergunningen worden aangevraagd onder de EU Verordening 1829/2003.  Het is daarnaast mogelijk om een vergunning voor teelt alleen aan 
te vragen onder de EU Richtlijn 2001/18. Hierbij zal geen voedsel- of veevoederveiligheidbeoordeling plaatsvinden. In de praktijk wordt van 
deze laatste mogelijkheid sinds de invoering van 1929/2003 weinig gebruik meer gemaakt. 
De EU verordening 1829/2003 is sinds 2003 van kracht. Het doel bij de invoering van de verordening was de procedure verder te 
centraliseren, vereenvoudigen en uniformeren. Indien een aanvrager een vergunning wil verkrijgen voor teelt/import en voedsel- en 
veevoederdoeleinden hoeft hij slechts één aanvraag in te dienen. De European Food Safety Administration (EFSA) coördineert het 
vergunningaanvraagproces. 
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afhankelijk is van regionale verschillen in klimaat, ecosysteem, etc. die het beste door lokale 
deskundigen uitgevoerd kan worden. De verschillende wetenschappelijke adviesorganen van de 
lidstaten spelen hierbij een belangrijke rol. Hierdoor wordt een zo breed mogelijke wetenschappelijke 
inbreng gegarandeerd.  
In Nederland adviseert de COGEM over elke vergunningaanvraag voor markttoelating. Daarbij wordt 
het oordeel van meerdere deskundigen die actief in het werkveld opereren, betrokken. Alle COGEM 
adviezen zijn openbaar.  
 
De beoordeling op voedsel- en veevoederveiligheid bij vergunningaanvragen ligt in de handen van de 
EFSA. De lidstaten hoeven geen (vee)voedselveiligheidsbeoordeling uit te voeren, maar worden wel 
in de gelegenheid gesteld om commentaar betreffende de (vee)voedselveiligheid in te dienen. Dit is 
gezien EC/1829/2003 dus noch voor de EFSA noch voor de lidstaat een verplichting. De gedachte 
hierbij was dat de voedselveiligheid niet verschilt per lidstaat en daarom door één centrale organisatie 
afgehandeld kan worden. De gevestigde methode van technisch-wetenschappelijke oordeelsvorming 
heeft hierbij voorop gestaan. 
 
De Nederlandse overheid heeft besloten om de (vee)voedselveiligheidsbeoordeling niet geheel aan de 
EFSA over te laten. Besloten is om elk dossier te laten beoordelen op volledigheid en kwaliteit door 
instanties met expertise op dit gebied, c.q. RIVM (voedsel) en Rikilt (veevoeder). Deze instanties 
werken met professionele beoordelaars. Aangezien er overlap is tussen de beoordeling op voedsel- en 
veevoederveiligheid hebben Rikilt en RIVM werkafspraken gemaakt. Eén van de instanties doet de 
eerste beoordeling die aangevuld wordt door de andere instantie. Er wordt zodoende één gezamenlijk 
advies uitgebracht aan de departementen dat door de vertegenwoordigers van Nederland bij de EFSA 
kan worden ingebracht. Deze adviezen worden niet actief openbaar gemaakt. 
Aangetekend kan hierbij worden dat bij beoordeling van de voedselveiligheid fulltime beoordelaars 
traditioneel een grote rol spelen. Dit is ook het geval gebleven bij de voedselveiligheidbeoordeling van 
de maatschappelijk meer omstreden ggo’s. De COGEM benadrukt dat noch de beoordelende 
organisaties en de betrokken experts noch de inhoudelijke uitkomsten van de beide procedures wat 
haar betreft ter discussie staan. Wat wel opvalt, is dat de procedure rond de milieuveiligheids-
beoordeling meer transparantie naar het publiek kent, terwijl de voedselveiligheid in ons land en de 
EU juist maatschappelijk minstens zo omstreden is. 
 
Afgezien van verbeteringen die in EU verband rond een efficiënte en transparante risicobeoordeling 
kunnen worden aangebracht, geeft de COGEM u in overweging om uit oogpunt van transparantie op 
nationaal vlak ook de beoordelingen van RIVM en Rikilt openbaar te maken. Daarmee wordt 
voorkomen dat met het vermijden van doublures in de procedure een element van transparantie dat bij 
de COGEM inbreng rond incidentele consumptie wel bestond, verloren gaat.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Prof. dr. ir. Bastiaan C.J. Zoeteman 
Voorzitter COGEM 


