Mijnheer de Voorzitter,
Dames en Heren,
Ik wens jullie allemaal van harte welkom op deze workshop.
Het voorzorgsbeginsel is ongetwijfeld een van de begrippen die de voorbije 10 jaar
het meest werden misbruikt of tenminste heel dikwijls onterecht werden gebruikt. Op
het einde van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw sloop een nieuwe
terminologie ons technisch jargon binnen. Plots had iedereen het over risico-analyse,
risico-evaluatie, risicocommunicatie, gevarenanalyse, voorzorgsbeginsel. Wij hebben
die termen in het begin een beetje slordig door mekaar gebruikt. Ik zal nooit
vergeten, Voorzitter, dat u mij daarvoor in die beginperiode streng hebt
terechtgewezen en zo in niet geringe mate hebt bijgedragen tot mijn opvoeding tot
zorgvuldig taalgebruiker.
De algemene principes voor de toepassing van het voorzorgsbeginsel werden
vastgelegd in de verordening 178/2002, de algemene voedingswet. Op basis van
deze principes willen wij vandaag verdergaan in het uitwerken van guidelines voor de
toepassing van het voorzorgsbeginsel. Want ook op dat vlak is de “vervuiling” van
ons taalgebruik erg groot. Om de haverklap hoor ik beleidsmakers (van presidenten
tot burgemeesters) stellen dat zij het voorzorgsbeginsel toepassen en meestal is
deze verwijzing onterecht.
Toen we deze workshop voorbereidden, stelde één van mijn medewerkers
verwonderd dat de toepassing van het voorzorgsbeginsel behoort tot de
bevoegdheid van de risicobeheerders en dat het Wetenschappelijk Comité met de
organisatie van dit symposium een initiatief nam buiten zijn bevoegdheidsdomein. In
principe had hij gelijk en toch ben ik blij dat het Wetenschappelijk Comité van het
F.A.V.V. dit initiatief heeft genomen. Misschien een beetje omdat hun interesse in
risicobeheer mij vereert, maar vooral omdat zij, vanuit hun domein kunnen aangeven
waar de grens ligt en wat zij van de risicobeheerders verwachten. Zij hebben
trouwens op deze workshop alle stakeholders uitgenodigd. Ik hoop dan ook dat de
werkzaamheden van vandaag een aantal antwoorden zullen brengen en ons zullen
toelaten om het voorzorgsbeginsel op een rationele manier aan te wenden, in het
belang van de volksgezondheid.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om de leden van het Wetenschappelijk
Comité van het F.A.V.V. te bedanken voor hun grote inzet en gedegen adviezen,
maar ook voor hun aandacht voor de dialoog en de interactie met de
risicobeheerders. Deze workshop is daar een bewijs van. Een bijzonder woord van
dank aan Prof. Jan Van Hoof, onze dagvoorzitter, en aan Prof. Claude Saegerman,
vroegere directeur van ons wetenschappelijk secretariaat. Zonder de inzet van beide
zou deze workshop er niet gekomen zijn. Ik wens jullie allen een aangename,
verrijkende en vruchtbare studiedag.
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