
Lobbyen is een niet te missen onderdeel van 
besluitvorming in de EU. Hoewel veel onderzoek kijkt 
naar lobbypraktijken richting de Europese Commissie 
en de Raad, missen we kennis over hoe lobbyisten zich 
verhouden tot EU-agentschappen. Het is essentieel hier 
meer over te weten, omdat deze agentschappen steeds meer 
zeggenschap krijgen over EU-besluitvorming. In mijn werk 
onderzoek ik waarom lobbygroepen interacteren met EU-
agentschappen. Aan de hand van interviews met lobbyisten 
die hun pijlen richten op het Europees voedselveiligheid 
agentschap zet ik uiteen hoe zij in hun interactie proberen 
voorspelbaarheid van diens besluitvorming te verhogen en 
de reputatie van dit agentschap in stand te houden. Helaas 
leiden deze doelen vaak tot tegenstrijdige situaties. Mijn 
onderzoek geeft inzicht in drijfveren van lobbyisten en 
laat zien dat het van belang is om een goede balans tussen 
onafhankelijkheid van en interactie met lobbyisten na te 
streven als agentschap.
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van lobbygroepen die zich in Brussel schuilhouden. Al 
is het lang niet zo logisch waarom dit het geval is.

Een gesloten wereld

Om bij EFSA terecht te komen moeten lobbyisten 
namelijk niet alleen een geografische, maar ook een 
relationele barrière overbruggen. EFSA is erg gesloten. 
Ze zijn strikt op het bewaken van hun onafhankelijkheid 
en staan daardoor niet met open armen te wachten op 
lobbyisten. Daarnaast is EFSA’s formele macht klein. Ze 
geven slechts advies en beslissen niet over het al dan niet 
toelaten van een voedingsmiddel op de Europese markt. 
Deze rol is toebedeeld aan de Europese Commissie. 
Wat hebben lobbyisten dan eigenlijk te zoeken in 
Parma? Wellicht zouden ze meer voor elkaar krijgen 
door zich op de Europese Commissie te richten. Toch 
komt dit specifieke agentschap regelmatig in opspraak 
omdat het zich zou hebben laten leiden door machtige 
lobbyinvloeden, specifiek van de voedings- en pesticiden 
industrie. In een interpretatief onderzoek gebaseerd op 
interviews met belangengroep-vertegenwoordigers keek 
ik welke redenen zij hebben om hun pijlen op EFSA 
te richten, ofwel welke lobby-wegen er allemaal naar 
Parma leiden.

De kracht van voorspelbaarheid

Één van de belangrijkste doelen die lobbyisten 
hebben in hun interactie met EFSA is het creëren van 
voorspelbaarheid. Stel, je bent een voedingsproducent 
en je hebt een nieuwe kleurstof ontwikkeld. Dan wil 
je natuurlijk weten of je uitvinding wordt goedgekeurd 
voor het gebruik in voedingsmiddelen. Door veel te 
interacteren met EFSA, kom je als lobbyist te weten 
welke onderzoeken het agentschap nodig heeft om 
het product te beoordelen. Door dit inzicht leveren 
bedrijven betere en relevantere informatie aan en kun 
je als bedrijf voorspellen of je nieuwe uitvinding de 
beoordeling doorstaat (deze redenatie volgt een ‘leden 
logica’ van lobbyen, zie Lowery, 2007). Dit is zeer 
relevant voor lobbyisten omdat de Europese Commissie 
vaak meegaat in EFSA’s beoordelingen. Het agentschap 
mag dan formeel weinig macht hebben, maar praktisch 
gezien beslist het over het gros van de toegelaten 
voedingsproducten op de Europese markt.

Om de beoordeling van voedingsproducten zo 
voorspelbaar mogelijk te houden, is het voor de 
industrielobby ook belangrijk dat de reputatie van 
EFSA hoog is. Het agentschap wordt door velen gezien 

obbyen is een substantieel deel van de EU-
bubbel die Brussel heet. Sommigen schatten 
het aantal lobbyisten dat zich in deze hoofdstad 

van Europa heeft gevestigd op ruim 25.000. Dit 
gigantische aantal is actief binnen een diversiteit aan 
organisaties. Zo zijn er ondernemersorganisaties voor 
elke branche, milieubewegingen voor elk bedreigd 
insect, multinationale bedrijven en zelfs adviesbureaus 
die als huurlingen in strakke pakken op het lobbypad 
gaan voor de hoogste bieder. Deze wirwar aan belangen 
en macht is een ware snoepwinkel voor politieke en 
bestuurlijke wetenschappers. 

In de schaduw van de aandacht: Europese 
agentschappen.

Veel onderzoekers hebben zich dan ook op 
lobbypraktijken in de EU gericht. Zij verklaren vooral 
hoe en waarom lobbyisten invloed hebben op Europese 
besluitvorming. Er wordt overwegend gekeken naar 
lobby-praktijken richting de reguliere instituties van de 
EU; de Europese Commissie, het Europees Parlement 
en de Raad (zie voor een overzicht Beyers, Eising, & 
Maloney, 2008). Maar naast deze machtsbakens zijn 
er ook nog andere organisaties die in de EU de dienst 
uitmaken. Veel besluiten van de EU worden voorbereid 
door agentschappen. Deze onafhankelijke regulatoren 
nemen ieder een deel van de Europese gezamenlijke 
markt voor hun rekening. Ze voorzien de Europese 
Commissie van advies over of, bijvoorbeeld, een 
voedingsmiddel wel veilig is voor consumptie. Er zijn 
op dit moment 34 agentschappen die zich bevinden in 
verschillende lidstaten (Egeberg & Trondal, 2017). 
Mijn onderzoek richt zich op één zo’n agentschap: het 
voedselveiligheid agentschap EFSA gevestigd in Parma, 
Italië. EFSA is bekend vanwege haar onderzoek naar 
toegestane voedingstoevoegingen, ofwel ‘E-nummers’ 
die in veel producten zitten. Ook EFSA staat op de radar 
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vermindert. Dit illustreert dat de 
drijfveren achter lobbypraktijken 
erg tegenstrijdig zijn en elkaar 
tegenwerken. 

De wens van de industrielobby 
om meer te interacteren met 
EFSA heeft grote normatieve 
implicaties. Een agentschap dat 
onafhankelijk is van industrie is 
essentieel om ervoor te zorgen 

dat de Europese consument met een gerust hart 
haar bordje leeg kan eten. Dit pleit voor de kritische 
houding die milieu en consumenten lobby’s aannemen. 
Desalniettemin is het van vitaal belang dat er begrip is 
over de informatie die bedrijven moeten aanleveren. 
Zonder deze informatie is het reguleren van de 
Europese voedselmarkt onmogelijk. De uitdaging zit 
hem daarom in het vinden van de juiste balans tussen 
onafhankelijkheid en interactie. Hierbij is het van 
belang om als agentschap, op EU-niveau of elders, goed 
te kijken naar wat interactie met industrielobbyisten 
eventueel oplevert. Onafhankelijkheid is essentieel, 
maar kan er ook voor zorgen dat informatie van 
industrie niet voldoende duidelijk is of überhaupt niet 
gedeeld wordt. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen 
in hoeverre EFSA specifiek en EU-agentschappen en 
agentschappen in het algemeen in staat zijn deze balans 
te vinden.
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voedingswetenschap in de EU. 
Deze reputatie maakt dat, zoals 
eerder genoemd, de Europese 
Commissie vaak meegaat in 
het advies dat het agentschap 
geeft. Mocht de reputatie van 
EFSA in het geding komen, 
dan worden diens adviezen 
sceptisch benaderd en is een 
goedkeuring van een product 
door de Europese Commissie minder voorspelbaar. 
Een recent voorbeeld hiervan is de beoordeling van het 
bestrijdingsmiddel glyfosaat. Deze onkruidverdelger 
van agro-gigant Monsanto werd door EFSA als veilig 
beoordeeld terwijl veel partijen hier hun vraagtekens bij 
hebben. De invloed van industrielobby zou ertoe hebben 
geleid dat kankerverwekkende eigenschappen van het 
goedje onopgemerkt bleven. In de besluitvorming werd 
hevig gediscussieerd of EFSA’s advies moest worden 
overgenomen (Arcuri, 2018). Milieu en consumenten 
lobby’s zijn erg vocaal als, zoals in de glyfosaat casus, 
de reputatie van EFSA in het geding is. Als EFSA’s 
onafhankelijkheid te wensen overlaat, uiten zij openlijk 
hun kritiek op hen.

Bewaken van een fijne balans

De publieke aandacht die dit genereert, zorgt 
ervoor dat EFSA zich strikter aan de regels rondom 
onafhankelijkheid houdt. Hiermee spelen milieu- en 
consumentenlobby’s een belangrijke rol in het ter 
verantwoording roepen van het agentschap (Busuioc 
& Lodge, 2016). Maar het maakt EFSA volgens 
de industrielobby ook schichtig. Uit angst voor 
reputatieschade stelt het agentschap zich erg gesloten op 
en minimaliseert interactie met industrie. Zoals eerder 
gesteld, deze interactie is nodig voor de voorspelbaarheid 
van de beoordeling van voedingsproducten door EFSA. 
Bedrijven moeten bergen studies en documenten 
aanleveren en krijgen vaak van het agentschap, al dan niet 
door onbegrip, te horen dat hun aanvraag onvoldoende 
is of aangepast moet worden. De industrielobby wil dan 
ook meer met EFSA interacteren om te begrijpen wat 
van hen verwacht wordt en om wat ze aanleveren uit 
te kunnen leggen. Het realiseren van meer interactie 
staat echter op gespannen voet met de reputatie van 
EFSA als onafhankelijk instituut en zorgt voor kritiek 
vanuit de milieu en consumentenlobby’s. Op zijn 
beurt zorgt deze kritiek weer voor reputatieschade die 
de voorspelbaarheid van de productbeoordelingen 

De invloed van 
industrielobby 
zou ertoe hebben 
geleid dat 
kankerverwekkende 
eigenschappen van het 
goedje onopgemerkt 
bleven.



| 12 |

 Common Market Studies, 55(4), 675–690. 
 https://doi.org/10.1111/jcms.12525

Lowery, D. (2007). Why Do Organized Interests 
 Lobby? A Multi-Goal, Multi-Context Theory of 
 Lobbying. Polity, 39(1), 29–54. 
 https://doi.org/10.1057/palgrave.polity.2300077

Rik Joosen Alle wegen leiden naar Parma? – Over lobbyen bij 
het Europese voedselveiligheid agentschap.

Rik Joosen

Rik Joosen heeft de master Research in Public 
Administration and Organisational Science gevolgd. Na 
toekenning van de NWO Onderzoekstalent beurs is hij 
als promovendus begonnen aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Zijn onderzoek richt zich op de relatie 
tussen EU agentschappen en bedrijven die zij reguleren.


