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1

Inleiding

Biotechnologische ontwikkelingen leiden vaak tot heftige maatschappelijke reacties. Dit komt vaker voor bij
nieuwe technologieën waarbij een groot aantal actoren betrokken is (zoals onderzoekers, industrie,
belangengroeperingen, politici, media, en burgers in hun rol als consument, patiënt, gelovige of
natuurliefhebber), de vraagstukken technisch en vakinhoudelijk zeer complex zijn en waarbij er verschil is
in het gewicht dat door belanghebbenden wordt toegekend aan de betrokken waarden. Het is in veel
gevallen onmogelijk in gelijke mate tegemoet te komen aan verschillende relevante waarden die
tegelijkertijd in het geding zijn en regelmatig is sprake van tegengestelde belangen van de betrokken
actoren. In het ontwikkelingsstadium van een technologie is vaak nog sprake van onzekerheid over
mogelijkheden, kansen en risico's. Bijkomende reden voor maatschappelijke onrust is in het geval van
genetische modificatie het feit dat gericht wordt ingegrepen in het DNA, wat door velen wordt gezien als
“de bouwstenen van het leven”. Vanuit een levensbeschouwelijke of andersoortige houding veroordelen
sommigen principieel het “sleutelen aan het leven”. Nieuwe ontwikkelingen op dit gebied vormen dan ook
nog al eens aanleiding tot hoog oplopende emoties. Deze variëren van hoop tot vrees. De hoop is
gevestigd op nuttige resultaten die kunnen leiden tot leniging van noden zoals honger en ziekte. Anderzijds
bestaat er vrees voor ongewenste gevolgen zoals ernstige en onomkeerbare schade aan het milieu en
aantasting van de menselijke waardigheid of de intrinsieke waarde van dieren. Oplopende emoties hebben
een signaalfunctie voor de ethiek en de politiek: ze vormen een indicator voor de vrees van aantasting van
waarden.

1.1

Aanleiding

1

Bij de behandeling van de Integrale nota biotechnologie (INB) , het Kabinetsstandpunt kennisinfrastructuur
2
3
genomics en de Nota toepassing van genetica in de gezondheidszorg heeft het kabinet aangegeven het
belangrijk te vinden onder randvoorwaarden van optimale veiligheid en aanvaarbaarheid
biotechnologische kennis te verwerven en nieuwe toepassingen te doen ontwikkelen. De kansen die
biotechnologie biedt moeten verantwoord en zorgvuldig benut worden. Tijdens dit kamerdebat bleek de
Kamer niet geheel en al gerust of wel op een verantwoorde en zorgvuldige wijze met nieuwe
biotechnologische ontwikkelingen wordt omgegaan. Er werd dan ook een motie aangenomen met het
verzoek aan het kabinet om een integraal toetsingskader op te stellen voor biotechnologische
4
ontwikkelingen . In de motie werd geconstateerd dat bio- en gentechnologie weliswaar kansen bieden voor
een betere volksgezondheid, een schoner milieu en kwalitatief goede voedselvoorziening, maar dat
ongewenste ontwikkelingen moeten worden voorkomen. Tevens werd geconstateerd dat een integraal
ethisch toetsingskader voor biotechnologische ontwikkelingen uitgaande van intrinsieke waarden van
leven, ecologische duurzaamheid en biodiversiteit nog niet expliciet is geformuleerd.
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft de Tweede Kamer
op 27 augustus 2002 een interim signalering van de Commissie Genetische Modificatie (Cogem) over een
5
integraal ethisch en maatschappelijk toetsingskader toegestuurd . Inmiddels gaat het werk van de Cogem
aan dit onderwerp voort, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de organisatie van een symposium op 11 juni 2003.
Mede naar aanleiding van de daar gevoerde discussie zal de Cogem een definitieve signalering over dit
onderwerp opstellen. Het kabinet kijkt met belangstelling uit naar deze signalering.

1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2000–2001, 27 428, nr. 2
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27866, nr. 1
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27543, nr. 1
4
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 27428 en 27543, nr. 18.
5
niet dossierstuk 2001-2002, vrom020806. zie ook www.cogem.net.
2
3

Ministerie van VROM Verantwoord en zorgvuldig toetsen

Pagina 4/4

1.2

Een integraal toetsingskader

Bij het begrip toetsen ligt het voor de hand te denken aan een daadwerkelijk activiteit. In een aantal
gevallen is ook inderdaad sprake van concrete toetsing van biotechnologische toepassingen door het
bevoegd gezag. Als het echter gaat om al of niet impliciete gedragregels waar men zich in de dagelijkse
praktijk aan houdt is er geen sprake van een concrete toetsende activiteit, terwijl de norm wel wordt
nageleefd. Als het gaat om een concreet eenduidig wettelijk verbod heeft de toetsende activiteit
plaatsgevonden bij de totstandkoming van de wet. In dat geval rest nog slechts handhaving hetgeen niet
onder het begrip toetsing valt.
Met deze nota geeft het kabinet uitvoering aan de motie door het toetsingskader voor biotechnologische
toepassingen te beschrijven zoals dat in en op basis van een groot aantal wetten en regels bestaat. Deze
beschrijving maakt inzichtelijk hoe de relevante waarden en belangen door normen worden beschermd.
Voor de navolgende uiteenzetting is het van belang te realiseren dat met de inzichten van nu een beeld
wordt geschetst van regelgeving die eerder tot stand is gekomen. De ordening die in deze nota wordt
aangebracht in de regelgeving rond biotechnologie is een achteraf aangebrachte ordening, geen bouwplan
aan de hand waarvan de regelgeving ooit is opgesteld. De politieke besluitvorming heeft op verschillende
tijdstippen plaatsgevonden. Gedurende de totstandkoming van de wetgeving is de samenstelling van
regering en Staten-Generaal meermaals veranderd, zodat wisselende ideeën op de voorgrond stonden
over wat belangrijk is en wat wel en niet mag. De publieke discussies en de aandacht daarvoor in de
media zijn daarop onder meer van invloed. Daar komt bij, dat de technologische ontwikkeling voortschrijdt.
Nieuwe inzichten, vindingen en mogelijkheden kwamen naar voren, hetgeen tot heroverweging van
ingenomen standpunten en vastgestelde wetten heeft geleid. Daarnaast speelt Europese regelgeving een
beslissende rol bij het tot stand komen van de uiteindelijke regelgeving.
Zoals is aangegeven door het kabinet bij het aannemen van de motie houdt een integraal toetsingskader
niet in een uniform toetsingskader dat exact op dezelfde wijze voor alle beslissingen tot bepaalde
6
coëfficiënten en gewichten kan leiden . Het is daarentegen een toetsingskader waarbinnen ruimte is voor
verschillende wegingcoëfficiënten en voor verschillende instellingen die toetsen. De biotechnologie wordt
toegepast op verschillende gebieden zoals landbouw, gezondheidszorg en procesindustrie. Elk
afzonderlijk gebied heeft specifieke afwegingaspecten. Het integrale aspect van het toetsingskader ligt dus
niet in een centraal allesomvattend beoordelingssysteem dat voor alle verschillende toepassingen op het
terrein van de biotechnologie gebruikt wordt, maar veeleer in het gegeven dat alle relevante criteria er in
zouden moeten zijn opgenomen. Wel is er een aantal waarden die in de hele voor biotechnologie relevante
wetgeving van betekenis is, zij het dat de normen bij deze waarden in verschillende gevallen anders
kunnen liggen.

1.3

Een ethisch toetsingskader

De begrippen moraal en ethiek worden in de maatschappelijke en politieke discussie vaak door elkaar
gehaald. Voor het vervolg van deze nota is het belangrijk aan te geven hoe deze begrippen zich tot elkaar
verhouden. In het algemeen wordt moraal opgevat als het geheel van waarden en normen die op een
bepaald moment in een bepaalde cultuur gelden. Ethiek houdt zich bezig met het bestuderen van moraal,
dat wil zeggen met de bestudering van waarden en normen. Deze bestudering van moraal kan op
verschillende manieren plaatsvinden, waardoor er verschillende vormen van ethiek zijn. Zo zijn onder meer
de volgende vormen van ethiek te onderscheiden:
Beginselethiek gaat ervan uit dat er beginselen zijn die niet mogen worden geschonden, los van de
concrete gevolgen van de handeling.
Gevolgenethiek beschouwt de gevolgen van een bepaalde handeling en bepaalt aan de hand daarvan of
deze handeling gewenst is. Hierbij geldt in algemene zin dat handelingen die leiden tot “het grootste geluk
voor het grootste getal” veelal als wenselijk zullen worden aangemerkt.
Bij elke beslissing omtrent de toepassing van biotechnologie is het gevolgenethisch aspect aan de orde.
Beginselethiek is aan de orde bij de autonomie en de waardigheid van de mens, alsmede bij de intrinsieke
waarde van het dier.

1.4

Afbakening en reikwijdte

Het in deze nota geschetste kader omvat de ontwikkelingen met betrekking tot de moderne biotechnologie
zoals die aan de orde komen in de Integrale nota biotechnologie. Het betreft dus genetische modificatie
met moderne methoden en niet methoden van kweken en fokken waarbij men gebruik maakt van
6

Handelingen 2001-2002, nr. 44, Tweede Kamer, pag. 3179-3202
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natuurlijke variatie en selectie. Het gaat om de volgende biotechnologische technieken/begrippen:
recombinant-DNA techniek, gentherapie, xenotransplantatie, kloneren, voorspellend genetisch onderzoek
en (stam)celtherapie. In bijlage 1 worden deze begrippen nader toegelicht.
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2

Een toetsingskader: normen bij waarden

Een toetsingskader bestaat uit een verzameling normen ter bescherming van een verzameling waarden.
Om het toetsingskader zoals dat in Nederland gehanteerd wordt te beschrijven, wordt in dit hoofdstuk eerst
kort stilgestaan bij een aantal waarden die bij biotechnologie in het geding zijn. Vervolgens wordt bezien
wat het object is van de normering, welke grondslag de normering heeft en wat de aard is van de
normering. In hoofdstuk 3 zal in meer detail aandacht worden besteed aan de manier waarop invulling is
gegeven aan de normstelling.

2.1

Waarden

In de integrale nota biotechnologie zijn een aantal waarden genoemd die een rol spelen op het gebied van
de biotechnologie. Ook tijdens het kamerdebat over deze nota zijn waarden als veiligheid, biodiversiteit,
keuzevrijheid, duurzaamheid, integriteit en waardigheid veelvuldig genoemd. In deze nota is ervoor
gekozen de betrokken waarden samen te scharen in vier groepen. We constateren dat op het gebied van
de biotechnologie veelal één of meer van de volgende waarden een rol spelen.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt beschouwd als nastrevenswaardig omdat we onze leefomgeving niet in een slechtere
staat aan volgende generaties willen nalaten. Daarom trachten we niet alleen de biodiversiteit te
beschermen, maar ook natuur, milieu en leven in het algemeen.
Welzijn, gezondheid en veiligheid
Welzijn en gezondheid van mensen wordt als een groot goed beschouwd. Ook gezondheid en welzijn van
dieren wordt in het algemeen hoog gewaardeerd. De waarde veiligheid kan worden beschouwd als een
minimum conditie om de andere waarden te bereiken. Het betreft hier de veiligheid voor mensen, dieren
en milieu. Deze waarden worden gediend door zorgvuldigheid te betrachten bij de omgang met producten
in het algemeen en met voedsel en geneesmiddelen in het bijzonder, in aandacht voor
arbeidsomstandigheden, en in aandacht voor effecten van ons handelen op het milieu.
Menselijke waardigheid en intrinsieke waarde van het dier
Leven, in welke vorm dan ook, onderscheidt zich van dode materie en wordt daarom allerwegen als iets
bijzonders ervaren. Alles wat leeft is in staat voedsel op te nemen, te groeien en zich voort te planten. Aan
de verschillende vormen van leven wordt wel verschillende waarde toegekend. Zo wordt aan microorganismen en planten minder waarde toegekend dan aan mensen en dieren en worden ze op individueel
niveau niet als beschermwaardig beschouwd. Dit in tegenstelling tot de systemen waarvan zij deel uit
maken en de handhaving van de biodiversiteit die wel beschermwaardig geacht worden. Ook kunnen ze
van betekenis zijn voor mensen in positieve zin (bijvoorbeeld als voedsel, medicijnen of enzymen) of in
negatieve zin (bijvoorbeeld als plagen, onkruid en infecties). Dieren en mensen kunnen zich voortbewegen
en honger, pijn en angst ervaren. Dit is een van de redenen om dit soort leven van grotere waarde te
achten. Mede om deze reden wordt de intrinsieke waarde van dieren erkend en wordt de menselijke
waardigheid als belangrijk ervaren.
Uitgangspunt van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet op de dierproeven is de
erkenning van de intrinsieke waarde van het dier. Mede naar aanleiding van de kritiek op de intensieve
veehouderij en het gebruik van proefdieren is de samenleving gaan erkennen dat het dier, onafhankelijk
van zijn betekenis voor de mens, een intrinsieke of eigenwaarde heeft die niet automatisch ondergeschikt
is aan de belangen van de mens. Dieren verdienen onze morele zorg. De samenleving zal zich in de
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praktijk rekenschap moeten geven van de toelaatbaarheid van handelingen van de mens die het welzijn,
de gezondheid of de integriteit van het dier aantasten.
Mensen zijn in staat tot reflectie en het maken van keuzes, keuzes die hun eigen leven betreffen en
keuzes die gevolgen hebben voor het leven van anderen. Bij deze keuzes laten zij zich mede leiden door
hun levensbeschouwing. Menselijke waardigheid is in alle levensbeschouwelijke stromingen een basale
notie die richting geeft aan het handelen van mensen en is daarom ook een uitgangspunt voor het recht.
Vrijheid
Om de zojuist genoemde keuzes te kunnen maken moeten mensen wel vrij zijn. Vrijheid is dan ook een
elementaire waarde die voor veel onderwerpen specifiek is geformuleerd, zoals bijvoorbeeld vrijheid van
geweten, van geloof, van meningsuiting, van onderzoek en van handel. Om deze waarde gestalte te geven
is informatie essentieel, zowel individuele informatie bijvoorbeeld in gezondheidszorgsituaties als
algemene informatie over bijvoorbeeld de toepassing van biotechnologische vindingen op het gebied van
voeding. Openheid en transparantie zijn belangrijke voorwaarden om in vrijheid keuzes te kunnen maken.
Het spreekt vanzelf dat bij het nastreven van een bepaald doel de genoemde waarden niet altijd
tegelijkertijd of in dezelfde mate gediend kunnen worden. Zo moet de vrijheid van onderzoek bijvoorbeeld
beperkt worden als dat onderzoek de menselijke waardigheid of de intrinsieke waarde van het dier
bedreigt of niet tegemoet komt aan de eisen voor duurzaamheid van de leefomgeving. Er moet vooraf een
afweging plaatsvinden waarbij beoordeeld moet worden welk gewicht in een concrete situatie aan de
verschillende in het geding zijnde waarden wordt toegekend. Bij de vraag naar de toelaatbaarheid van
biotechnologische toepassingen staat de uitkomst van zo’n afweging van tevoren vaak niet vast. Er is
immers sprake van een afweging in een complexe situatie waarin naast de genoemde waarden ook
diverse belangen een rol spelen. Onder invloed van maatschappelijke opvattingen en technische
ontwikkelingen kunnen verschuivingen optreden in de afwegingen van de in het geding zijnde waarden.
Daarbij vindt er continue interactie plaats tussen technologische ontwikkeling en de mate van
maatschappelijke acceptatie.
De onmogelijkheid om verschillende waarden tegelijkertijd te dienen is eerder regel dan uitzondering. Het
leidt tot ideologie als men tegenstellingen tracht te vermijden door consensus af te dwingen. Bij het
formuleren van waarden gaat het steeds om pogingen om de op dat moment in de samenleving van
belang geachte waarden te expliciteren. Een dergelijke poging is veelal een noodzakelijke pragmatische
vereenvoudiging van de werkelijkheid.

2.2

Het object van de normen

Waarden worden beschermd door normen. Die normen kunnen bestaan uit impliciete algemene
omgangsvormen, maar ook uit expliciet geformuleerde regels al dan niet in de vorm van formele wetten.
Voor de inhoud van de norm is het object waarop de norm betrekking heeft van belang. Bij het onderwerp
biotechnologie is het object het organisme en de handeling waaraan het organisme wordt onderworpen.
Het soort organisme
De inhoud van de normen die voor biotechnologie gelden is afhankelijk van het soort organisme waarop de
norm betrekking heeft. De betekenis van de hiervoor beschreven waarden is immers voor de verschillende
soorten organismen niet gelijk. Zo heeft de waarde vrijheid alleen betekenis voor mensen, terwijl nastreven
van de waarde duurzaamheid consequenties kan hebben voor alle soorten organismen. Een veel
gebruikte indeling van de regelgeving gaat dan ook uit van het organisme dat bij de toepassing betrokken
is. De organismen worden ingedeeld in vier categorieën: micro-organismen, planten, dieren en mensen.
De regelgeving heeft betrekking op tenminste één, maar vaak meer van deze categorieën en daarvan
afgeleide biomaterialen. Ten aanzien van elke categorie worden ter bescherming van in het geding zijnde
waarden normen geformuleerd, de accenten liggen daarbij uiteraard verschillend. Bij micro-organismen ligt
de nadruk op het tegengaan van gevaren voor mens en milieu. Bij planten gaat het daarnaast ook om de
voedselveiligheid en de vrijheid van mensen om het voedsel te kiezen dat zij tot zich willen nemen. Bij
dieren komt daar nog bij de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier en bij mensen de menselijke
waardigheid, de beschermwaardigheid van menselijk leven en de keuzevrijheid.
De handeling
Bij de beoordeling van een handeling wordt gekeken naar het doel en de aard van de handeling. Het doel
van de handeling wordt gevormd door de gewenste gevolgen, bijvoorbeeld het toetsen van een
wetenschappelijke hypothese om nieuwe inzichten te verwerven of het vinden van een mogelijke
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toepassing. Bij de aard van de handeling gaat het om de eigenschappen van de handeling als eenvoudig
of complex, belastend of niet belastend, omkeerbaar of niet omkeerbaar.

2.3

Grondslag voor de normering

Zoals gezegd wordt biotechnologie voornamelijk beoordeeld op grond van een gevolgenethische
benadering. Dit betekent dat op basis van de gevolgen wordt beoordeeld of een toepassing toelaatbaar is.
Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat wordt bezien of de gevolgen van de handeling in evenredige verhouding
staan tot het belang van het doel van de handeling (proportionaliteit), dat wordt bezien of hetzelfde doel
niet ook bereikt kan worden door een handeling van een andere aard (zonder toepassing van genetische
modificatie), met een minder zwaar middel of door gebruik te maken van een ander organisme
(subsidiariteit).
Proportionaliteit en voorzorg
Een handeling kan gewenste en ongewenste gevolgen hebben. De gewenste gevolgen vormen het doel
van de handeling. Met dat doel worden uiteindelijk steeds één of meer waarden nagestreefd, zoals
bijvoorbeeld welzijn en gezondheid of duurzaamheid. De ongewenste gevolgen vormen juist een
bedreiging van waarden, zoals bedreiging van de biodiversiteit of de veiligheid. Het
proportionaliteitsbeginsel (ook wel aangeduid als de vraag naar de nut en de noodzaak van een handeling)
houdt in dat een volledige afweging van betrokken gevolgen, positief en negatief, wordt gemaakt. Bij de
beoordeling van biotechnologie wordt het proportionaliteitsbeginsel gehanteerd voor toepassingen die
aangrijpen op mensen en dieren, maar niet op toepassingen die alleen planten en/of micro-organismen
betreffen.
Bij ongewenste gevolgen gaat het om voorzienbare en onvoorzienbare (negatieve) effecten. Voor een
toelaatbaarheidsbeoordeling wordt ingeschat wat de ernst is van de voorzienbare effecten, en wat de kans
is dat die effecten optreden (het risico). Indien niet voldoende gegevens beschikbaar zijn om het risico te
bepalen, wordt uitgegaan van het ergste geval, namelijk dat de effecten zullen optreden. Schatting van
risico's kan zich naar haar aard slechts beperken tot verwachte en voorzienbare gevolgen. Wat niet is te
voorzien valt immers ook niet te schatten. Omdat bijvoorbeeld in het geval van genetische modificatie niet
voorzienbare risico’s omvangrijke onomkeerbare schadelijke consequenties kunnen hebben, wordt het
voorzorgprincipe gehanteerd. Dit beginsel is voor het eerst vastgelegd in de Verklaring van Rio de Janeiro
inzake Milieu en Ontwikkeling en daarna verder ingevuld (zie voor de wijze waarop aan dit beginsel
invulling is gegeven bijlage 3).
Subsidiariteit
Bij de afweging van de toelaatbaarheid van biotechnologische handelingen, kan de beschikbaarheid van
alternatieven een rol spelen, zij het niet onbeperkt. Met het alternatief moet hetzelfde doel kunnen worden
gerealiseerd én het moet leiden tot vermindering van de inbreuk op belangrijke waarden. Niet elk denkbaar
alternatief zal altijd een reëel alternatief zijn in de zin dat hetzelfde doel binnen een vergelijkbare termijn
wordt bereikt tegen aanvaardbare kosten en dat het betrouwbaar beschikbaar kan zijn. Het alternatief
moet vervolgens wel voldoen aan de criteria van proportionaliteit. Tot de alternatieven kan ook het nalaten
van de voorgenomen handeling behoren, waarvan dan de gevolgen en effecten beoordeeld moeten
worden.

2.4

Aard van de normen

Normen kunnen impliciet zijn en blijven als voor het belang dat aan waarden moet worden toegekend een
breed maatschappelijk draagvlak bestaat en deze waarden niet worden bedreigd. Zodra aan één van twee
voorwaarden niet (langer) wordt voldaan is er reden om afspraken te maken over normen die moeten
worden nageleefd om de waarden te beschermen. De lichtste vorm van expliciete normering is
zelfregulering. Op het terrein van biotechnologie kan hiermee gezien het verschillend gewicht dat de
diverse waarden en belangen wordt toegekend, meestal niet worden volstaan en is regelgeving van
overheidswege middels wet- en regelgeving aangewezen.
Zelfregulering
Lang niet altijd is formele regelgeving nodig om gewenst gedrag te bevorderen. Binnen beroepsgroepen
zijn vaak geschreven en ongeschreven afspraken over hoe binnen die beroepsgroep moet worden
gehandeld. Dergelijke afspraken zijn bijvoorbeeld in beroepscodes terug te vinden. Beroepscodes geven
voorschriften voor de uitoefening van bepaalde beroepen. Zo bestaat er een medische beroepscode en
een biotechnologische beroepscode. Intern geven beroepscodes richting aan het handelen van de leden
van de beroepsorganisatie en extern geven ze het signaal dat men erop kan vertrouwen dat binnen de
betrokken groep professionele maatstaven worden gehanteerd met betrekking tot wat toelaatbaar is en
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wat niet. Een voordeel van beroepscodes is dat ze wereldwijd kunnen worden gerespecteerd en in de
praktijk dus verder kunnen reiken dan nationale regelgeving.
Om zelfregulering te optimaliseren is het van belang dat onderzoekers zich in een vroegtijdig stadium
rekenschap geven van de ethische dimensies van hun handelen. Dat kan slechts indien de kring van
vakgenoten open staat voor gedachtewisseling binnen en buiten de kring van deskundigen. Enerzijds om
uitleg te geven aan nut en noodzaak van de voorgenomen handelingen, anderzijds om tijdig te kunnen
nadenken over mogelijk ongewenste richtingen of gevolgen van het voorgenomen handelen.
Een tweede vorm van zelfregulering blijkt op een hoger abstractieniveau. Het publiek heeft invloed op de
keuzen die bedrijven maken. Bedrijven houden in toenemende mate rekening met publieksopvattingen uit
vrees voor imagoschade als ze publieksonwelgevallige besluiten nemen. Naarmate het publiek meer
kennis krijgt van de ontwikkelingen, (on)mogelijkheden en alternatieven zal het beter kunnen kiezen uit de
al dan niet te kopen producten en diensten. Een voorbeeld hiervan is dat veel voedingsmiddelenbedrijven
de afgelopen jaren genetisch gemodificeerde ingrediënten uit hun producten hebben geweerd, ook al was
er geen speciale reden om te twijfelen aan de veiligheid van producten met die ingrediënten. Het publiek
krijgt zo in toenemende mate invloed op het producten- en dienstenaanbod van bedrijven. Bedrijven zullen
daarop inspelen omdat een goed imago zal kunnen bijdragen aan de bedrijfsresultaten. Men zou hier
kunnen spreken van marktwerking van de moraal op het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Regulering van overheidswege
Op het terrein van biotechnologie kan, zoals gezegd, zelfregulering soms volstaan, vaak echter ligt er een
verantwoordelijkheid voor de rijksoverheid om middels formele regelgeving normstellend op te treden.
Formele regelgeving is sterk geïndiceerd wanneer waarden bedreigd worden of wanneer over de afweging
van waarden geen consensus bestaat, als duidelijkheid gewenst is en ontbreken van regelgeving tot
ongewenste gevolgen kan leiden. In die gevallen komt de rechtsorde in gevaar. Rechtsregels zijn in zekere
zin de uitkomst van besluitvorming nadat alle relevant geachte aandachtspunten, ook ethische, zijn
overdacht in het licht van de ermee te bereiken resultaten en doelstellingen. De wet stelt de norm ter
bescherming van de betrokken waarden en is in zoverre gestolde ethiek, of zou dat althans moeten zijn. Er
kunnen twee soorten normen worden onderscheiden: inhoudsnormen en procesnormen.
Inhoudsnormen
Inhoudsnormen geven concreet aan welke handelingen al dan niet toelaatbaar zijn. De betreffende
handeling is veelal onder bepaalde voorwaarden toegelaten of zonder meer verboden en de
betrokkenen kunnen zelf eenvoudig beoordelen of zij aan de norm voldoen. Het zijn daarmee dan
wel gefixeerde normen, die voor een bepaalde tijd vast zullen liggen. Derhalve wordt een
inhoudsnorm vastgesteld als duidelijk is dat een handeling een aantasting van een onomstreden
waarde inhoudt. Als voorbeeld kan hier het kloneren van mensen worden genoemd: deze
handeling is zo zeer in strijd met ons respect voor het menselijk leven dat het verboden is.
Voor technologieterreinen die snelle ontwikkelingen doormaken is het wettelijk vastleggen van
inhoudsnormen vaak geen goede vorm van regulering. Ethische dilemma’s op dit gebied vragen
vaak om zeer gedetailleerde wetgeving, welke niet altijd in korte tijd kan worden opgesteld.
Hierdoor ontstaat het gevaar dat men achter de ontwikkelingen aanloopt, waardoor activiteiten te
laat worden gereguleerd of te lang gereguleerd blijven.
Procesnormen
Bij procesnormen legt men de procedure vast waarlangs besluitvorming zal plaatsvinden. De
grenzen van hetgeen toelaatbaar is worden in de wet vastgelegd en daarbinnen worden, meestal
aan de hand van door de wet gegeven criteria de concrete voorgenomen handelingen getoetst.
Procesnormen bieden bij een goed ingericht toetsingsproces de mogelijkheid flexibel te reageren
op nationale en internationale ontwikkelingen, zonder overigens de zorgvuldigheid uit het oog te
verliezen. In gevallen waar sprake is van een complexe afweging van verschillende waarden kan
er aanleiding zijn te werken met expertcommissies, die met welomschreven taken en
bevoegdheden opereren binnen de gestelde grenzen.
Expertcommissies leveren een bijdrage aan een genuanceerde besluitvorming. Omdat op het
terrein van biotechnologie aan de verschillende waarden en belangen veelal niet tegelijkertijd
tegemoet kan worden gekomen en omdat meestal sprake is van multidisciplinaire vraagstukken en
van snel voortschrijdende ontwikkelingen is het aangewezen van geval tot geval een zorgvuldige
en evenwichtige afweging te maken. Expertcommissies dragen bij aan het naar aanleiding van
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voorgelegde concrete gevallen ontwikkelen van actuele normen voor de praktijksituatie. Daarbij
kan voortdurend rekening worden gehouden met de op dat moment beschikbare kennis en
ervaring en met nieuwe ontwikkelingen, hetgeen onmogelijk is bij toetsing aan eenmaal wettelijk
vastgestelde inhoudsnormen. Procesnormen zijn dynamisch en flexibel.

2.5

Belangen die in het geding zijn bij toepassen van biotechnologie

Naast de hiervoor genoemde universele waarden wordt bij het vaststellen van normen bij biotechnologie
rekening gehouden met een aantal meer specifieke belangen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om
economische belangen, om de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek, om het belang van een goede
kennisbasis in Nederland, om eventuele belangen van ontwikkelingslanden en om het voorkomen van
ongewenste sociale effecten.
In de Integrale Nota Biotechnologie zijn de economische aspecten en de kennisaspecten al uitgebreid aan
de orde geweest. De vrijheid van wetenschappelijk onderzoek heeft in artikel 13, tweede lid, van het EUHandvest inzake grondrechten als beginsel een zelfstandige plaats gekregen. De ethische commissie van
de EU heeft onlangs om meer aandacht voor dit artikel gevraagd.
Sommige ontwikkelingslanden hebben de hooggespannen verwachting dat biotechnologie zal kunnen
bijdragen aan een verbetering van de voedselproductie. Daar waar nog steeds vele mensen van de
honger omkomen, ook omdat de distributie van wel beschikbaar voedsel gebrekkig is, gaat het hier niet om
louter economische belangen maar ook om de keuzevrijheid en internationale handelspositie van die
landen.
Tot slot moet rekening worden gehouden met (ongewenste) sociale effecten. Genetisch onderzoek kan
bijvoorbeeld leiden tot kennis over iemands risico op een ziekte en over de te verwachten levensduur. Bij
verzekeringen en arbeidscontracten kan deze kennis relevant zijn, althans een zeker belang
vertegenwoordigen. Het is gebruikelijk dat aan een hypothecaire lening een levensverzekering wordt
gekoppeld. Enerzijds kan een ongelijk kennisniveau over de individuele risico's bij verzekeraars en
aspirant-verzekerden leiden tot ongerechtvaardigde bevoordeling. Anderzijds maakt een differentiatie van
burgers naar hun genetische risico's inbreuk op algemeen aanvaarde opvattingen over maatschappelijke
solidariteit. De afweging van deze belangen heeft in de Wet op de medische keuringen geleid tot een
verbod aan verzekeraars vragen te stellen over mogelijke uitkomsten van genetisch onderzoek wanneer
7
het gaat om een verzekering onder de € 150 000 . Daarnaast mogen verzekeraars ook niet vragen een
8
genetische test te doen verrichten . Niet uit te sluiten is dat bij voortschrijdende technologie vergelijkbare
vragen over behoud van solidariteit of, omgekeerd gezegd, vermijding van genetische discriminatie, onder
ogen zullen moeten worden gezien. Geplaatst in een grondrechtelijke context betekent dit dat
uiteenlopende risico's op grond van hun genetische constitutie mensen niet ongelijk maakt in de zin van
artikel 1 van de Grondwet.

7
8

Zie brief Minister van VWS 24 januari 2002, Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 27 428 en 27 543, nr. 11.
Zie motie Dittrich van 30 januari 2002, Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 27 428 en 27 543, nr. 20.
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3

3.1

Biotechnologische procesnormen

Inleiding

In de vorige hoofdstukken is geconstateerd dat bij regulering sprake kan zijn van een inhoudsnorm of van
een procesnorm. Ook is stilgestaan bij twee soorten ethiek, beginselethiek en gevolgenethiek. Dit
hoofdstuk bespreekt voor een aantal belangrijke toepassingsgebieden welke waarden in het geding zijn en
hoe procesnormen en inhoudsnormen deze beschermen. Hierbij spelen beginsel- en gevolgenethiek
wisselende rollen.
Beginselethiek is aan de orde bij de autonomie en de waardigheid van de mens, alsmede bij de intrinsieke
waarde van het dier. Dit zijn waarden die bij de besluitvorming over concrete toepassingen van gewicht
zijn ongeacht de gevolgen. De waardigheid en de autonomie van de mens weegt zwaarder dan welk
gunstig effect ook. Wanneer een patiënt door een somatische gentechnologie zou kunnen genezen zonder
dat er enig nadelig effect behoeft te worden gevreesd, dan zou vanuit een gevolgenethisch gezichtspunt
deze therapie zijn geïndiceerd. Indien de patiënt dit echter zou afwijzen, weegt het beginselethisch aspect
zwaarder. Diens keuze dient te worden gerespecteerd. Dit is zelfs het geval indien de gevolgen als
negatief zouden zijn te beoordelen, bijvoorbeeld omdat de patiënt daardoor langer arbeidsongeschikt zou
blijven of een ziekenhuisbed zou innemen.
Het Nee, tenzij beleid vormt het uitgangspunt bij de beoordeling van biotechnologische handelingen bij
dieren. Daarbij vindt eerst een beginselethische toets plaats en vervolgens een gevolgenethische.
Biotechnologische handelingen bij dieren mogen niet plaatsvinden, als het doel van het onderzoek in het
kader waarvan de handelingen plaatsvinden niet van substantieel maatschappelijk belang is voor mensen
of wanneer er reële alternatieven voor het onderzoek zijn. Pas nadat op grond van deze beginselethische
toetsing het onderzoek niet wordt afgewezen, vindt een gevolgenethische afweging plaats. Daarbij wordt
beoordeeld of het substantiële belang van het onderzoek opweegt tegen de mogelijke schade die het dier
ondervindt van de genetische modificatie.
Gevolgenethiek speelt een rol in alle beslissingen over biotechnologie. Deze rol is ondergeschikt aan die
van de beginselethiek die meespeelt bij de beoordeling van biotechnologie bij mensen (waar zoals gezegd
het beginselethische aspect altijd prevaleert) en bij dieren (waar de gevolgenethiek pas in het spel komt
als een beginselethische afweging reeds is gemaakt). Met inachtneming van het voorzorgsbeginsel dient
te worden bepaald welke toepassingen moeten worden verboden gelet op de onzekerheden omtrent
mogelijke onomkeerbare schade die kan ontstaan. Dit speelt zowel indien de wetgever een keuze moet
maken, zoals bijvoorbeeld is gebeurd bij het verbod op kiembaantherapie, als wanneer overeenkomstig
wettelijke procedures daarvoor aangewezen bestuursorganen een beslissing moeten nemen omtrent een
aanvraag over de mogelijke toepassing in een concreet geval.
Er is in dit hoofdstuk niet gestreefd naar een uitputtend overzicht van het hele vakgebied, wel is gepoogd
om aan de hand van een aantal voorbeelden een beeld te geven van de regulering van biotechnologie.

3.2

Ingeperkt gebruik

3.2.1

genetisch gemodificeerde organismen

Het grootste deel van de toepassingen van biotechnologie in Nederland vindt binnen fysische inperkingen
plaats. Het betreft biotechnologisch werkzaamheden in inrichtingen die vallen onder de Wet milieubeheer
(Wm). Dit zijn inrichtingen die bijvoorbeeld laboratoria, dierverblijven en kassen omvatten. Voor het
oprichten en inwerking hebben van een dergelijke inrichting is een vergunning op grond van de Wet
milieubeheer van de gemeente nodig. Voor het uitvoeren van werkzaamheden met genetisch
gemodificeerde organismen (ggo’s) in die inrichting is een vergunning nodig op grond van het Besluit
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genetisch gemodificeerde organismen (Besluit ggo) van de minister van VROM. De mogelijke negatieve
effecten voor mens en milieu worden tegengegaan door contact met het milieu te vermijden zowel door het
stellen van eisen aan de inrichting als door veiligheidsvoorschriften te verbinden aan de werkzaamheden
met ggo’s. Welke eisen aan de inperking worden gesteld en welke voorschriften worden verbonden aan de
werkzaamheden hangt onder andere af van de aard van het organisme dat wordt gemodificeerd (het
gastheerorganisme), de aard van de modificatie en de herkomst van het in te brengen genetisch materiaal.
De Commissie genetische modificatie (Cogem) kan hierover gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen
aan de minister van VROM.
Ook het Besluit biologische agentia Arbowet is van toepassing op het werken binnen een inrichting. Dit
besluit beoogt de veiligheid van de medewerkers te beschermen. Als aan de verplichtingen uit het Besluit
ggo is voldaan, is ook aan het Besluit biologische agentia Arbowet voldaan.
De Wet milieubeheer, het Besluit ggo en het Besluit biologische agentia Arbowet beschermen met name
de waarden welzijn, gezondheid en veiligheid en duurzaamheid.
3.2.2

genetisch gemodificeerde dieren en dierlijke embryo's

Onder het ingeperkt gebruik van ggo’s valt ook het (bio)medisch onderzoek waarbij genetisch
gemodificeerde dieren en dierlijke embryo’s (voornamelijk muizen) gebruikt worden. Onderzoekers die
genetisch gemodificeerde dieren of dierlijke embryo’s willen genereren moeten naast de vereisten van het
Besluit ggo en het Besluit biologische agentia Arbowet ook voldoen aan de vereisten uit de Wet op de
dierproeven (Wod) en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd). De erkenning van de
intrinsieke waarde van het dier is het uitgangspunt van deze regelingen en wordt door deze aanvullende
vereisten beschermd.
De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren verbiedt het zonder vergunning verrichten van
biotechnologische handelingen bij dieren en embryo’s van dieren. De wet schrijft voor dat de minister van
LNV alleen een vergunning verleent indien er tegen de handelingen geen ethische bezwaren zijn èn de
handelingen geen onaanvaardbare gevolgen hebben voor het welzijn of de gezondheid van de dieren.
De Commissie biotechnologie bij dieren (CBD) adviseert de minister van LNV over aanvragen voor een
vergunning. Het toetsingskader dat de CBD gebruikt bevat een beginselethische toetsing, gevolgd door
een gevolgenethische. De beginselethische toetsing fungeert als een drempel: indien de toetsing niet
wordt doorstaan wordt de aanvraag direct afgewezen en wordt een gevolgenethische afweging niet meer
gemaakt. Het toetsingskader bestaat uit de volgende stappen.
Beginselethisch:
· Eerst beoordeelt de CBD of het onderzoek van substantieel wetenschappelijk èn maatschappelijk
belang is. Indien dit niet het geval is, geeft de CBD direct een negatief advies.
· Als het onderzoek wel van substantieel belang wordt geacht, toetst de CBD vervolgens of er reële
alternatieven voor het onderzoek zijn. Indien er een reëel alternatief is, geeft de CBD direct een
negatief advies.
Gevolgenethisch:
· Indien aan de twee beginselethische drempelcriteria is voldaan, vervolgt de CBD de toetsing met de
beoordeling van de gevolgen van de biotechnologische handelingen voor het welzijn, de gezondheid
en de integriteit van de dieren.
· Op grond hiervan maakt de CBD een finale afweging. De CBD geeft alleen een positief advies indien
het substantieel belang van het onderzoek opweegt tegen de schade aan de gezondheid, het welzijn
en de integriteit die de dieren mogelijk ondervinden van de biotechnologische handelingen.
Op grond van de Wet op de Dierproeven (Wod) mag een dierproef (dus ook een proef waarbij
biotechnologische handelingen bij dieren worden uitgevoerd) niet worden verricht wanneer het beoogde
doel ook zonder of met minder dieren of op een voor het dier minder belastende wijze kan worden bereikt,
of wanneer het belang van de dierproef niet opweegt tegen het ongerief dat het proefdier of de mogelijke
nakomelingen van dat dier ondervinden van de dierproef. De toets gebeurt decentraal door een door de
minister van VWS erkende dierexperimentencommissie (DEC). De DEC toets mondt uit in een advies aan
de instelling. Bij een positief advies mag de dierproef worden verricht. Bij een negatief advies mag de
dierproef slechts plaatsvinden na een positief oordeel van de Centrale Commissie dierproeven.
Mede gezien de maatschappelijke bezorgdheid over biotechnologische handelingen bij dieren heeft de
wetgever bewust gekozen voor een dubbele toets op basis van de beide wetten. De toetsen verschillen
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van elkaar. Reeds genoemd zijn de verschillende toetsingskaders die de CBD en DEC’s hanteren en het
decentrale niveau van de toetsing op grond van de Wod versus de centrale toetsing op grond van de
Gwwd. Een ander relevant verschil is dat in de Gwwd, ongeacht of er sprake is van ongerief bij de dieren,
expliciet een ethische toets is voorgeschreven. De vergunningenprocedure in het kader van de Gwwd
heeft een openbaar karakter; de adviezen van de CBD zijn in tegenstelling tot die van de DEC’s openbaar.
De CBD toetsingsprocedure moet materiaal opleveren voor publieke discussie en meningsvorming over de
aanvaardbaarheid van biotechnologische handelingen bij dieren. Mede op basis van alle inzichten en
argumenten die in de toetsingsprocedure en in de maatschappelijke discussie naar voren zijn gekomen en
de analyse daarvan, kan naar verwachting op termijn politieke besluitvorming over de ethische
aanvaardbaarheid van biotechnologische handelingen bij dieren plaats vinden. De Gwwd biedt de
mogelijkheid om bepaalde categorieën van biotechnologische handelingen uit te zonderen van de
vergunningplicht, dan wel categoriaal te verbieden.
De procedure van vergunningverlening voor een vergunning op grond van de Wet milieubeheer, het
Besluit genetisch gemodificeerde organismen of de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is gebaseerd
op de Algemene wet bestuursrecht. Deze procedure biedt de mogelijkheid voor maatschappelijke inbreng.
Elke belanghebbende kan bedenkingen tegen voorgenomen besluiten indienen. Op deze manier is de
waarde vrijheid in de voor biotechnologie gehanteerde procedures opgenomen.
Met bovengenoemde regels voor biotechnologische handelingen binnen een fysieke inperking wordt
invulling gegeven aan de waarden vrijheid, welzijn, gezondheid en veiligheid en duurzaamheid en de
intrinsieke waarde van het dier voor zover het om onderzoek bij dieren gaat.

3.3
3.3.1

Introductie in het milieu
veldproeven

Bij productontwikkeling is het in het veld testen van genetisch gemodificeerde gewassen (of
gemodificeerde micro-organismen in associatie met gewassen) vaak een logisch vervolg op het
laboratoriumonderzoek. Voor veldproeven is een zogenaamde introductie in het milieu vergunning op
grond van het Besluit ggo nodig van de minister van VROM. Bij het beoordelen van een aanvraag voor
een vergunning wordt niet zoals bij de ingeperkt gebruikvergunningen bekeken of en hoe contact met het
milieu kan worden voorkomen omdat dit immers niet mogelijk is bij een veldproef. De beoordeling van
vergunningaanvragen concentreert zich op de effecten die het contact met het milieu kan hebben. Er wordt
gekeken wat mogelijke negatieve effecten van het contact zijn en hoe groot de kans is dat die effecten
daadwerkelijk optreden (het risico). Als er te weinig gegevens beschikbaar zijn om het risico in te schatten,
wordt uitgegaan van het ergste geval, namelijk dat de effecten zullen optreden. Eventuele negatieve
effecten kunnen soms worden tegengegaan met voorzorgsmaatregelen. Bij de uiteindelijke beoordeling
wordt gekeken of, na eventuele voorzorgsmaatregelen, de te verwachten effecten acceptabel zijn. Hierbij
wordt gestreefd naar minimalisering van het risico van het optreden van negatieve effecten, waarbij
rekening wordt gehouden met het feit dat nulrisico’s niet bestaan. Ook wordt het voorzorgbeginsel
gehanteerd.
Voorzorgsmaatregelen die kunnen worden getroffen om negatieve effecten tegen te gaan kunnen
bijvoorbeeld zijn het hanteren van isolatieafstanden ten opzichte van niet-genetisch gemodificeerde
gewassen of het verwijderen van bloeiwijzen (om uitkruising tegen te gaan). Op welke schaal de veldproef
mag plaatsvinden en welke maatregelen in acht moeten worden genomen hangt af van de aard van het
ggo en van hoeveel reeds bekend is over hoe het organisme zich gedraagt in het veld. Ook bij
veldproeven is de procedure van vergunningverlening gebaseerd op Algemene wet bestuursrecht zodat
elke belanghebbende bedenkingen kan indienen.
Binnen het Verdrag inzake Biologische Diversiteit van de Verenigde Naties is het Cartagena Protocol
inzake Bioveiligheid aangenomen. Dit protocol stelt regels bij grensoverschrijdend transport van ggo’s
bedoeld voor veldproeven en voor verwerking in producten. De verplichtingen die voortkomen uit dit
protocol, dat door Nederland èn de Europese Unie is geratificeerd, zullen door een EU verordening in de
wetgeving worden opgenomen. Onderhandelingen over deze EU-verordening zijn in een vergevorderd
stadium en zullen hopelijk kunnen worden afgerond voor het van kracht worden van het protocol. Naar
verwachting zal het protocol in het najaar van 2003 van kracht worden.
Bij de beoordeling van veldproeven met ggo’s wordt aldus invulling gegeven aan de waarden vrijheid,
welzijn, gezondheid en veiligheid en duurzaamheid.
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3.3.2

gentherapie

Bij gentherapeutische behandelingen wordt vaak gewerkt met genetisch gemodificeerde organismen.
Omdat de kans bestaat dat deze (via de patiënt) in het milieu terechtkomen is voor deze behandelingen
een zogenaamde introductie in het milieu vergunning op grond van het Besluit ggo vereist. Bij het
beoordelen van de aanvraag voor een vergunning wordt, evenals bij veldproeven, beoordeeld wat de
mogelijke negatieve effecten voor mens en milieu kunnen zijn, hoe deze worden tegengegaan en of de
effecten en het risico dat ze op zullen treden (na eventuele voorzorgsmaatregelen) acceptabel zijn.
3.3.3

marktintroductie

Genetisch gemodificeerde dieren, planten en micro-organismen en producten die daarvan afkomstig zijn
kunnen op de EU markt worden toegelaten als product, mits er geen onaanvaardbaar risico is voor mens
en milieu en de voedselveiligheid van de producten is vastgesteld. De EU verordening 258/97 inzake
nieuwe voedingsmiddelen en EU richtlijn 2001/18 (te implementeren in het Besluit ggo) inzake de
introductie van ggo’s in het milieu vormen het wetgevend kader voor de beoordeling van toelating van
ggo’s op de EU markt. Deze EU regelgeving waarborgt tevens de openbaarheid van de informatie die
gebruikt wordt in de procedure die gehanteerd wordt bij de beoordeling van een verzoek om een product
op de EU-markt toe te laten.
Morele kwesties bij de introductie van ggo’s in het milieu, anders dan die met betrekking tot gezondheid,
veiligheid, duurzaamheid en vrijheid, worden in Richtlijn 2001/18 niet geëxpliciteerd. Wel is in de richtlijn
een algemene bepaling opgenomen over raadpleging van comités over morele aspecten van algemene
aard. De Europese Commissie raadpleegt over deze kwesties op eigen initiatief of op verzoek van het
Europees parlement, de Raad of een Lidstaat comités die zij heeft opgericht voor advies over de ethische
implicaties van biotechnologie.
EU verordening 258/97 stelt regels voor de etikettering van voedingsmiddelen die DNA of eiwitmateriaal
van een genetisch gemodificeerd organisme bevatten. De ontwerpverordeningen inzake genetisch
9
gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders en inzake de traceerbaarheid en etikettering van ggo’s en
de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en
diervoeders10 scherpen de etiketteringsverplichting verder aan. Het aantoonbaarheidscriterium komt te
vervallen. Dus ook producten waar geen DNA of eiwit meer in aanwezig is, moeten worden geëtiketteerd.
Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het belang van de keuzevrijheid van de consument. De
achterliggende gedachte van deze regelgeving is de consument de mogelijkheid te bieden om zelf de
keuze te maken om wel of niet producten afkomstig van ggo’s te kopen.
Met de hier bovengenoemde regels wordt bij de beoordeling van de introductie in het milieu van ggo’s
invulling gegeven aan de waarden vrijheid, welzijn, gezondheid en veiligheid, en duurzaamheid.

3.4

Humane biotechnologie

3.4.1

gentherapie

Onderzoek naar gentherapie wordt, naast de beoordeling in het kader van het Besluit ggo ook beoordeeld
in het kader van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Wmo). De Centrale
Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) beoordeelt onder meer of het redelijkerwijs aannemelijk is
dat het met het onderzoek te dienen belang in evenredige verhouding staat tot de bezwaren en het risico
voor de patiënt. Ook wordt beoordeeld of hetzelfde onderzoeksresultaat niet kan worden bereikt met
andere vormen van wetenschappelijk onderzoek, of met onderzoek van minder ingrijpende aard. Zonder
positief oordeel van de CCMO mag het onderzoek niet worden uitgevoerd. De Wmo bevat ook een aantal
rechtstreeks werkende inhoudelijke normen, zoals de eis van informed-consent, van bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van de deelnemer en van verplichte verzekering van door het onderzoek
veroorzaakte schade.
De Embryowet verbiedt het opzettelijk wijzigen van het genetisch materiaal van de kern van menselijke
kiembaancellen waarmee zwangerschap tot stand zal worden gebracht (kiembaangentherapie). Aan dit
verbod liggen enerzijds overwegingen ten grondslag van veiligheid, maar anderzijds ook van bedreiging
van de menselijke waardigheid.

9

COM 2001/425
COM 2001/182

10
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3.4.2

xenotransplantatie

Het uiteindelijke streven bij xenotransplantatie is om dierlijke organen of weefsels te transplanteren die
weefselovereenkomst hebben met de patiënt die het orgaan nodig heeft. Door genetische modificatie zou
deze weefselovereenkomst verkregen kunnen worden. Vooralsnog heeft de techniek dit stadium van
ontwikkeling nog niet bereikt. Op dit moment concentreert de wetenschap zich vooral op het bedwingen
van de infectierisico’s. Deze risico’s zijn nog zo groot dat in de Wet op bijzondere medische verrichtingen
(Wbmv) een verbod op xenotransplantatie is opgenomen. Onder xenotransplantatie verstaat deze wet het
in- of aanbrengen van levende bestanddelen van een dier in of aan het lichaam van een mens. Als naar
heersend medisch inzicht op een gegeven moment onaanvaardbare risico’s voor de patiënt en de
volksgezondheid redelijkerwijs zijn uitgesloten kunnen bij algemene maatregel van bestuur bepaalde
toepassingen van het verbod worden uitgesloten. Als deze toepassingen plaats zullen vinden in het kader
van wetenschappelijk onderzoek is op grond van de Wmo wel een positief oordeel vereist van de CCMO.
3.4.3

kloneren en stamceltherapie

Het toepassen van kloneringstechnieken is voor zover het gaat om mensen dan wel menselijke embryo’s
aan wettelijke grenzen gebonden. De Embryowet verbiedt reproductief kloneren. Reproductief kloneren is
het verrichten van handelingen met geslachtscellen of embryo’s die als oogmerk hebben de geboorte van
genetisch identieke individuen. Ook verbiedt de Embryowet wetenschappelijk onderzoek naar de
ontwikkeling van therapeutisch kloneren. Therapeutisch kloneren is het tot stand brengen van een embryo
dat genetisch identiek is met een patiënt, met het doel uit de stamcellen van dat embryo weefsel te kweken
voor de therapie van die patiënt. Dit betekent dat bij wetenschappelijk onderzoek geen gebruik mag
worden gemaakt van een embryo dat (met behulp van de celkerntransplantatietechniek) speciaal tot stand
is gebracht voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. De Embryowet staat onder voorwaarden wel
wetenschappelijk onderzoek toe met embryo’s die overblijven van in-vitrofertilisatie (IVF) behandelingen.
Dit geldt ook voor wetenschappelijk onderzoek gericht op het isoleren en in kweek brengen van
embryonale stamcellen. De voorwaarden zijn een positief oordeel van de CCMO die onder meer beziet of
aannemelijk is dat het onderzoek zal leiden tot de vaststelling van nieuwe inzichten op het terrein van de
medische wetenschap en of dezelfde resultaten niet door andere vormen van wetenschappelijk onderzoek
dan wetenschappelijk onderzoek met embryo’s of door onderzoek van minder ingrijpende aard kunnen
worden bereikt.
Als bij patiënten in het kader van experimentele behandeling cellen of weefsels worden getransplanteerd
die afkomstig zijn van stamcellen zijn zij proefpersoon in de zin van de Wmo en genieten bescherming van
dat wettelijk kader.
3.4.4

voorspellend genetisch onderzoek

Voorspellend genetisch onderzoek is onderzoek gericht op de opsporing van genetische afwijkingen en
verkleining van risico’s op aandoeningen als gevolg van die afwijkingen later in het leven. Op grond van de
Wet op bijzondere medische verrichtingen geldt de eis dat de toepassing van klinisch genetisch onderzoek
en erfelijkheidsadvisering door klinische genetische centra plaatsvindt met inachtneming van (landelijke)
protocollen. Deze protocollen moeten in overeenstemming zijn met de kwaliteitseisen die in de rapporten
van de Gezondheidsraad zijn geformuleerd en met de richtlijnen, protocollen en kwaliteitseisen van de
beroepsgroep. Elk protocol moet in ieder geval regels bevatten met betrekking tot de indicatiestelling.
3.4.5

genetische screening

Genetische screening is onderzoek bij mensen ter systematische vroege opsporing of uitsluiting van een
erfelijke aandoening. Kenmerkend bij genetische screening is dat genetisch onderzoek wordt aangeboden
aan een vooraf bepaalde groep van de bevolking zonder dat sprake is van een individuele indicatie. Een
dergelijk aanbod valt onder de Wet op het bevolkingsonderzoek. Op grond van deze wet is onder meer
voor onderzoek naar ernstige ziekten of afwijkingen waarvoor geen behandeling of preventie mogelijk is
vergunning vereist. Voordat de minister van Volksgezondheid beslist over de vergunningverlening hoort hij
de Gezondheidsraad. Door de Gezondheidsraad is hiertoe een commissie ingesteld. Bij de behandeling
van de aanvragen wordt beoordeeld of het bevolkingsonderzoek wetenschappelijk deugdelijk is, of het in
overeenstemming is met wettelijke regels voor medisch handelen, of het te verwachten nut opweegt tegen
de risico’s van het onderzoek voor gezondheid van de te onderzoeken persoon en of het
bevolkingsonderzoek in het belang is van de volksgezondheid. Als het bevolkingsonderzoek gericht is op
opsporing van ernstige ziekten of afwijkingen waarvoor geen behandeling of preventie mogelijk is, wordt
vergunning tenslotte slechts verleend indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.
Samenvattend wordt met de hier bovengenoemde regels bij de beoordeling van humane biotechnologie
invulling gegeven aan de waarden vrijheid, welzijn, gezondheid en veiligheid, duurzaamheid en integriteit
en waardigheid.
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3.5

Verschillende normen bij algemeen geldende waarden

Uit dit hoofdstuk blijkt dat de in hoofdstuk 2 genoemde waarden in grote mate beschermd worden door de
regulering van verschillende (deel-)gebieden van de biotechnologie. De normen in de desbetreffende
wetgeving scheppen randvoorwaarden bij de toetsing. De inhoud van de normen is afhankelijk van het
soort organisme waar de regelgeving zich op richt en van de handeling die voorwerp is van de toetsing. In
een aantal gevallen is sprake van rechtstreeks werkende inhoudsnormen. De toetsing gebeurt dan door
degene die de handeling verricht of zou willen verrichten zelf. In andere gevallen vindt toetsing plaats van
de concrete situatie op het toepassingsniveau (protocol, product, vergunningaanvraag). De in het geding
zijnde waarden en belangen worden dan eventueel met behulp van normen en criteria in de wet
afgewogen door het bevoegd gezag, vaak na advies van een expertcommissie.
Afhankelijk van het soort organisme waarop de regelgeving zich richt is er bij deze toetsing al of geen
mogelijkheid voor toepassing van het proportionaliteitsbeginsel. Bij beoordelingen op grond van het Besluit
ggo speelt dit beginsel bijvoorbeeld geen rol: het doel of het beoogd maatschappelijk nut van de
toepassing wordt niet meegewogen bij de beoordeling. Er wordt alleen beoordeeld of de risico’s voor mens
en milieu aanvaardbaar zijn. Een groot maatschappelijk belang rechtvaardigt geen hoger risico en het
ontbreken van een concreet nut kan geen grond voor afwijzing van de vergunning zijn. Onderzoek dat
betrekking heeft op mensen of dieren waarbij sprake is van genetische modificatie moet zowel aan het
11
Besluit ggo als aan wetgeving waarin het proportionaliteitsbeginsel wel is opgenomen voldoen : het doel
wordt afgewogen tegen de aantasting van de menselijke waardigheid dan wel de intrinsieke waarde van
het dier. Er bestaat dus een gelaagde structuur van wetgeving die adequaat differentieert naar het object
van de beoordeling.

3.6

Expertcommissies

Zoals al eerder genoemd is er in het vakgebied biotechnologie in veel gevallen voor gekozen om een
procesnorm toe te passen. De afwegingen binnen deze procesnormen kunnen door commissies
gefaciliteerd worden. Soms worden dezelfde zaken door verschillende commissies beoordeeld, maar wel
vanuit verschillende invalshoeken. Zo wordt gentherapie door zowel de Cogem als de CCMO bekeken,
daarbij maakt de Cogem een inschatting van de risico’s voor mens en milieu, terwijl de CCMO de
medische en ethische bezwaren voor de patiënt beoordeelt. De commissies bestaan uit experts op het
betreffende vak(deel)gebied, die een onafhankelijke beoordeling van specifieke biotechnologische
toepassingen kunnen maken, op basis van de nieuwste wetenschappelijke gegevens. De commissies
hebben over het algemeen een adviserende functie aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag beslist
uiteindelijk op basis van de gegevens en het advies. De expertcommissies vullen aldus het toetsingskader
aan met de laatste stand van de techniek. Daarnaast dragen ze bij aan de opbouw van ervaring met het
omgaan met dilemma’s rond biotechnologische ontwikkelingen, hetgeen de consistentie van de
beoordeling bevordert. De expertcommissies die bij biotechnologie betrokken zijn worden in bijlage 4
besproken.
Voor het omgaan met morele problemen en het komen tot normontwikkeling is het noodzakelijk dat het
beoordelingskader en de maatschappelijke discussie aan elkaar gekoppeld zijn. De toetsing is niet het
einde, maar het begin van een proces van normontwikkeling. Het toetsingskader faciliteert het
maatschappelijk debat door aan de hand van concrete casus morele problemen te analyseren. Naar
aanleiding van discussies die voorkomen uit de toetsing door en de adviezen van de expertcommissies
kan de politiek nieuwe besluiten nemen over de in het geding zijnde waarden en het gewicht dat aan die
waarden moet worden toegekend.

11

Wet op de dierproeven, Gezondheids-en welzijnswet voor dieren, Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
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4

Internationale context

4.1

Mondiale context

Nederland is geen eiland in de wereld en kan zich onmogelijk afsluiten van internationale ontwikkelingen.
Onze wetgeving komt voor een belangrijk deel voort uit Europese onderhandelingen waar Nederland zelf
actief aan deelneemt. Daarnaast vinden op mondiaal niveau besprekingen plaats die op hun beurt tot
bindende afspraken kunnen leiden of communautaire en nationale regelgeving aanvullen en beïnvloeden.
Ook hierbij staat Nederland niet werkeloos toe te kijken maar is sprake van actieve deelname. Als
voorbeeld kan hier het Verdrag inzake biodiversiteit van Rio de Janeiro genoemd worden.
Gegeven de verschillen in opvattingen over normen en waarden op mondiaal niveau, is het moeilijk
internationale consensus te bereiken over de uitwerking en toepassing ervan op het brede terrein van de
biotechnologie. Maatgevend en bindend is daarbij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,
aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN op 10 december 1948, evenals het Internationaal
Verdrag inzake de Burgerlijke en Politieke Rechten en het Internationaal Verdrag inzake Economische,
Sociale en Culturele Rechten, beide aangenomen in 1966. Niet juridisch bindend, maar toch
richtinggevend zijn verklaringen en resoluties van internationale gremia. Zo is vermeldenswaard de
Algemene Verklaring over het menselijk genoom en mensenrechten, aangenomen door de Algemene
Vergadering van de VN op 9 December 1998. Verder is in 2002 binnen de VN een poging gedaan te
komen tot een verbod op het kloneren van mensen. Er kon echter geen overeenstemming worden bereikt
tussen enerzijds landen die zich wilden beperken tot een verbod op het reproductief kloneren, waaronder
Nederland, en anderzijds landen die slechts een verbod wensten te aanvaarden wanneer dat ook het
therapeutisch kloneren zou omvatten. Binnen de UNESCO wordt thans gewerkt aan een internationale
verklaring over genetische gegevens van de mens. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de aanbevelingen
van de Raad van Europa over de bescherming van medische gegevens.

4.2

Europese context

In Europees verband wordt eveneens gewerkt aan de verdere ontwikkeling van normen. Daarbij moet in
de eerste plaats worden gedacht aan het werk van de Raad van Europa. Op basis van de rechten van de
mens, zoals neergelegd in de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens, vormt wat betreft
biotechnologie het Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde een eerste mijlpaal. Het
verbiedt onder meer discriminatie op grond van erfelijke aanleg, voorspellende genetische tests voor een
ander doel dan de eigen gezondheid of wetenschappelijk onderzoek, kiembaantherapie en geslachtskeuze
behoudens medische indicatie. Op basis van het verdrag worden aanvullende protocollen ontwikkeld.
Inmiddels zijn tot stand gekomen het aanvullend Protocol betreffende een verbod op het kloneren van
mensen en het aanvullend Protocol transplantatie van organen en weefsels van menselijke oorsprong. Het
werk hieraan gaat voort. Ook is door de Raad van Europa de Conventie tot stand gebracht voor de
bescherming van gewervelde dieren die worden gebruikt in onderzoek en voor andere wetenschappelijke
doelen.
Binnen de EU zijn in eerste aanleg regels tot stand gebracht met het oog op de totstandbrenging van de
12
interne markt. De verordening etikettering van voedingsmiddelen die zijn geproduceerd met ggo’s en de
13
verordening inzake nieuwe voedingsmiddelen erkennen de keuzevrijheid van de consument inzake het
voedsel dat hij tot zich neemt. De octrooieerbaarheid van biotechnologische uitvindingen is een ander
14
voorbeeld dat de publieke aandacht heeft getrokken. Een Europese groep voor ethiek adviseert de
Europese Commissie over ethische kwesties. Deze groep heeft concrete voorstellen gedaan tot
12
13
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verordening 49/2000/EG
verordening 258/1997/EG
European Group on Ethics in Science and New Technologies (http://europa.eu.int/comm/european_group_ethics)
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aanpassing van het Europees Handvest voor grondrechten op het punt van biotechnologie. Daarvan
maakt deel uit een absoluut verbod op eugenetica, de kunstmatige aanpassing van het erfelijk materiaal
gericht op de verbetering van de menselijke soort. Het kabinet volgt het werk van deze groep met
bijzondere belangstelling.
Mede naar aanleiding van het Nederlands-Britse Kok-Blair-initiatief heeft de Europese Raad de Europese
Commissie gevraagd een strategie te ontwikkelen om de bijdrage van de biotechnologie aan de Europese
innovatie- en concurrentiekracht te vergroten. Dit heeft geresulteerd in het Strategy Paper 'Life Sciences
15
and Technology: A strategy for Europe' . De Europese Commissie stelt in dit Strategy Paper een reeks
van activiteiten voor die moeten bijdragen aan een sterke en concurrerende Europese biotechnologie
sector. Tegelijkertijd dient de ontwikkeling op het gebied van de biotechnologie gepaard te gaan met
waarborgen voor de gezondheid en veiligheid van consumenten en het milieu en in overeenstemming te
zijn met belangrijke gemeenschappelijke waarden en ethische principes. In het bij het Strategy Paper
behorende Actieplan stelt de Europese Commissie voor om de rol van de Europese groep voor Ethiek te
versterken.

4.3

Buiten statenverband

Ook buiten het statenverband om worden er internationale normen ontwikkeld. Internationale congressen
van bijvoorbeeld biologen, genetici of medici leiden tot informele normen. In voorkomend geval worden die
op nationaal niveau gehandhaafd via het privaatrechtelijk of publiekrechtelijk tuchtrecht. Opmerkelijk is in
dit verband ook het verbod van het Internationaal Olympisch Comité op genetische modificatie van atleten
teneinde tot verbeterde sportprestaties te komen.
Zoals uit het bovenstaande blijkt komen langs allerlei wegen internationaal regels over normen en waarden
met betrekking tot biotechnologie tot stand. Uitgangspunten van het Nederlands beleid zijn vastgelegd in
16
de Notitie Mensenrechtenbeleid 2001 . Waar Nederland participeert in de internationale
rechtsontwikkeling in deze wordt de inbreng afgestemd op het in deze nota beschreven toetsingskader.
Daar waar nationale regelgeving weinig zinvol lijkt wanneer deze niet is ingebed in internationale
normgeving, streeft Nederland naar de totstandbrenging van zulke internationale normen in de
verschillende organen waaraan Nederland deelneemt.

15
16

COM (2002) 27 final
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000–2001, 27 742, nr. 2
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5

Nieuwe ontwikkelingen in het bestaande kader

5.1

Nog niet gestolde discussies

Ontwikkelingen gaan snel op het gebied van biotechnologie. Zo snel dat niet altijd onmiddellijk duidelijk is
wat toegestaan of toelaatbaar is en wat niet. Resultaten vergaard in de praktijk van een bepaalde
beroepsgroep (bijvoorbeeld biologen of medici) kunnen leiden tot nieuwe experimenten om de stand van
techniek en wetenschap verder te brengen. Daarbij kunnen vragen rijzen van ethische, juridische of
maatschappelijke aard. Zoals hierboven uiteengezet wordt in diverse internationale fora nagedacht over
hoe hiermee internationaal kan worden omgegaan. Eén van de redenen waarom biotechnologie door
sommigen als een bedreiging wordt gezien is de vrees dat toekomstige ontwikkelingen niet of te laat
kunnen worden gereguleerd.
Er is een aantal aan biotechnologie gerelateerde onderwerpen waarover nationaal en internationaal de
discussie nog niet is geluwd. Zowel op het gebied van de humane biotechnologie als op het gebied van
dieren en planten is er een scala aan onderwerpen waarover uiteenlopend wordt gedacht. In Nederland
zijn voor deze onderwerpen wel regels van nationale dan wel internationale oorsprong van kracht. In
sommige gevallen is een inhoudsnorm opgesteld (bijvoorbeeld het verbod op kloneren van mensen), in
andere gevallen is gekozen voor een procesnorm, of een combinatie van inhouds- en procesnorm
(bijvoorbeeld het Besluit biotechnologie bij dieren). In veel gevallen was binnen reeds bestaande
procesnormen voldoende ruimte om met deze dilemma’s om te gaan, bijvoorbeeld door de werkwijze van
expertcommissies of door de speelruimte die het bevoegd gezag heeft.
In Nederland zijn op een aantal terreinen keuzen gemaakt en wettelijk vastgelegd die in andere landen nog
niet zijn gemaakt. Dit is onder meer gebeurd in de Embryowet waarin bijvoorbeeld een verbod is
opgenomen op het reproductief kloneren, op geslachtskeuze om niet-medische redenen, op
kiembaantherapie en op het speciaal tot stand brengen van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek.
In internationaal verband staan niet alleen humane toepassingen van biotechnologie ter discussie. Zo is er
in het verleden discussie geweest over antibioticaresistentiegenen in transgene gewassen. Hoewel er
discussie was over het wetenschappelijk bewijs, was er een vermoeden dat resistenties door zogenaamde
horizontale overdracht op ziekteverwekkers konden worden overgebracht. In het licht van het
voorzorgbeginsel en overeenkomstig de ontwikkelingen op Europees niveau (alwaar wetgeving in
voorbereiding was om de uitfasering van het gebruik van deze genen te bewerkstelligen) heeft het kabinet
in de Integrale Nota Biotechnologie aangekondigd de toepassing van de meeste
antibioticaresistentiegenen niet langer toe te staan bij veldproeven met genetisch gemodificeerde
gewassen.
De Nederlandse regelgeving op het gebied van genetische modificatie van dieren is op een aantal
gebieden verdergaand dan de relevante EU regelgeving. Het verbod uit de Gezondheids- en welzijnswet
voor dieren op het zonder vergunning verrichten van biotechnologische handelingen met dieren is
nationale regelgeving die vooralsnog uniek is in Europa. Inmiddels is bekend dat het Deense parlement
opdracht heeft gegeven om tot specifieke wetgeving voor de genetische modificatie van dieren te komen.
De Deense regering heeft bij de Nederlandse overheid geïnformeerd naar de wijze waarop genetische
modificatie van dieren in Nederland is gereguleerd. Dit voorbeeld geeft aan dat Nederland in sommige
opzichten voorop loopt in Europa als het gaat om het beschermen van waarden in regelgeving voor
biotechnologische toepassingen.
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Daar waar Nederland gebonden is aan Europese normen kan Nederland morele aspecten van nieuwe
ontwikkelingen aan de orde stellen binnen Europa. Een recent voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van
genetisch gemodificeerde koeien in Nieuw Zeeland waarvan het eiwitgehalte van de melk is verbeterd.
Ook elders op de wereld wordt gewerkt aan het modificeren van dieren ten behoeve van verbeterde
voedselproducten. Op dit moment is er nog geen sprake van marktrijpe producten. Omdat het kabinet er
belang aan hecht tijdig te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen heeft zij bij monde van de Minister van
LNV de Europese Commissie verzocht om de Europese groep voor ethiek in wetenschap en nieuwe
technologieën (EGE) te verzoeken een advies op te stellen over de morele aspecten van genetische
17
modificatie van dieren ten behoeve van voedselproductie . Een studie van de EGE kan bijdragen aan de
agendering van deze ontwikkeling binnen de EU.

5.2

Hoe om te gaan met nieuwe ontwikkelingen

Het is belangrijk om tijdig op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen met mogelijk discutabele
(bij)effecten, opdat er voldoende tijd en gelegenheid is om in overleg met betrokkenen en politiek adequaat
te reageren. Met het proces van normontwikkeling met betrekking tot een nieuwe toepassing dient zo snel
mogelijk te worden begonnen. Expertcommissies kunnen hieraan bijdragen als ze naast hun
toetsingsfunctie een signaalfunctie vervullen. Ze kunnen vroegtijdig nieuwe ontwikkelingen signaleren. Ze
kunnen met hun opgedane ervaringen behulpzaam zijn bij de communicatie over de waardenafweging en
besluitvormingsprocessen helpen verbeteren door daartoe aanbevelingen te doen.
De Commissie Genetische Modificatie (COGEM, zie bijlage 4) heeft in Nederland als taak de minister van
VROM gevraagd of ongevraagd te adviseren bij de vergunningverlening in het kader van het Besluit GGO.
Zo’n vergunning is vereist voor ieder onderzoek waarbij van genetische modificatie sprake is, ook als het
om (ingeperkt) onderzoek gaat dat zich nog in een pril stadium bevindt. Omdat de COGEM inzicht heeft in
alle toepassingen van genetische modificatie waarvoor toestemming wordt gevraagd, kan zij over de
gehele breedte van het veld trends signaleren. Mede door de invloed van de subcommissie Ethiek en
Maatschappij kunnen zo moreel discutabele toepassingen in een vroeg stadium worden waargenomen.
Aan de hand hiervan kan de COGEM de minister van VROM vervolgens op eigen beweging informeren
over (technisch of moreel) onverantwoorde toepassingen van genetische modificatie.
Het is denkbaar dat biotechnologische ontwikkelingen in eerste instantie, in een vroeg stadium van
onderzoek “onschuldig” lijken, maar dat later, als het onderzoek vordert in de richting van een concrete
toepassing, alsnog ethische bezwaren rijzen. Om deze reden is het van belang te constateren dat ook
andere toetsingscommissies naast de gevalspecifieke (ethische) toetsing van aanvragen algemene trends
in de gaten kunnen houden, om een tijdige reactie op ongewenste ontwikkelingen mogelijk te maken.
De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) heeft op grond van de Embryowet tot taak in
haar jaarverslag over de toepassing van de Embryowet met name aandacht te besteden aan nieuwe
ontwikkelingen betreffende handelingen met geslachtscellen en embryo’s. De Minister van VWS zendt dit
verslag aan het parlement voorzien van een opvatting over de gesignaleerde nieuwe ontwikkelingen. Op
grond van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen bestaat niet een specifieke opdracht
voor de CCMO om nieuwe ontwikkelingen te signaleren, maar wel om een jaarverslag uit te brengen. In
dat jaarverslag wordt voor het onderzoek dat de CCMO zelf in eerste aanleg toetst, zoals onderzoek op
het terrein van gentherapie en xenotransplantatie, op hoofdlijnen aangegeven met welke
onderzoeksvragen protocollen zijn ingediend.
De Minister van VWS heeft het Centrum voor Ethiek en Gezondheid in het leven geroepen. In het
18
standpunt op het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) ”Ethiek met beleid” is dit
voornemen geuit. Het Centrum heeft in 2002 een aanloopfase gehad en is sinds 1 januari 2003 volledig in
bedrijf. De Gezondheidsraad (GR) en de RVZ vormen samen dit centrum, dat beschouwd kan worden als
een netwerkorganisatie. Hoofdtaak van het Centrum is het signaleren van (internationale) ontwikkelingen
met medisch-ethische aspecten en het melden daarvan aan de Minister van VWS. Deze taak krijgt vorm
door middel van een jaarlijks signaleringsrapport, zowel van de GR als van de RVZ. De GR zal met name
die ontwikkelingen signaleren waarvan kan worden aangenomen dat de ethische implicaties relevant zijn
voor het beleid of die maatschappelijke bezinning behoeven. Bij de RVZ-signalering gaat het vooral om de
directe patiëntenzorg, maar ook om de ethische implicaties van gezondheidsbevordering en -gedrag,
preventie en keuzen in de zorg. Het Centrum kan ook naar aanleiding van een actuele ontwikkeling een
“early warning” aan de Minister van VWS zenden. De jaarlijkse signaleringsrapporten vormen een
17

18

zie antwoord op Tweede Kamervragen, Tweede Kamer, vergaderjaar 2002–2003, Aanhangsel van de handelingen nr. 976
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26800 XVI, nr 87
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belangrijke bron voor de Ethische agenda die de Minister van VWS jaarlijks tegelijkertijd met de
Rijksbegroting naar de Tweede Kamer zendt. Deze agenda zal ertoe bijdragen dat er over ethische
onderwerpen een grotere transparantie ontstaat met betrekking tot beleid, politiek en wetenschap.
De Commissie biotechnologie bij dieren (CBD) heeft op grond van het Besluit biotechnologie bij dieren tot
taak de minister van LNV jaarlijks verslag te doen van haar werkzaamheden. Dit verslag wordt
toegezonden aan het parlement. Het vroegtijdig signaleren, formuleren en beoordelen van problematische
ontwikkelingen is een functie van de toetsing die de CBD uitvoert. De toetsing moet daarbij materiaal
opleveren voor de confrontatie van opvattingen die in onze pluriforme samenleving leven en voor de
publieke discussie hierover. In haar jaarverslagen gaat de CBD in op de ethische kwesties die bij het
toetsen van aanvragen aan de orde komen.
In het kader van de Wet op de dierproeven zijn vergunninghouders verplicht jaarlijks de toezichthoudende
instantie, de Keuringsdienst van Waren van de Voedsel- en Warenautoriteit, te informeren over het aantal
gebruikte proefdieren, de gebruikte diersoorten en de doelen waarvoor de dieren zijn gebruikt. De
Keuringsdienst van Waren rapporteert deze gegevens jaarlijks in "Zodoende", het jaaroverzicht over
dierproeven en proefdieren in Nederland. In de registratie is onder andere informatie terug te vinden over
dieren gebruikt in het kader van biotechnologie.
Uit bovenstaande blijkt dat er voor het signaleren van nieuwe ontwikkelingen door de verschillende
instanties gezamenlijk een goed vangnet wordt gevormd. Voor de gesignaleerde ontwikkelingen bestaat
vervolgens een kader met inhouds- en procesnormen waaraan de nieuwe ontwikkelingen dankzij het
dynamische karakter van het kader adequaat getoetst kunnen worden.
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6

Samenvatting en conclusies

6.1

Inleiding

In de loop van de jaren heeft de rijksoverheid op een toenemend aantal deelterreinen van de
biotechnologie haar verantwoordelijkheid genomen en ervoor gekozen formele regelgeving in het leven te
roepen. Op deze terreinen zijn op uiteenlopende tijdstippen normen gesteld omdat waarden bedreigd
werden en daarmee de rechtsorde in gevaar dreigde te komen. Op deze wijze is een toetsingskader
ontstaan. In deze nota is nu voor het eerst het bestaande toetsingskader voor biotechnologische
toepassingen als één geheel beschreven. Daarbij is achteraf een ordening aangebracht van de
regelgeving en politieke besluitvorming die op verschillende tijdstippen hebben plaatsgevonden.
Naar het oordeel van het kabinet is een integraal toetsingskader niet een algemeen geldend
afwegingskader voor de toepassing van moderne biotechnologische ontwikkelingen. De biotechnologie
wordt toegepast op verschillende gebieden zoals landbouw, gezondheidszorg en procesindustrie. Elk
afzonderlijk gebied heeft specifieke afwegingaspecten. Een toetsingskader bestaat uit een verzameling
normen ter bescherming van een verzameling waarden. De beoordeling van biotechnologische
toepassingen laat ruimte voor de specifieke afwegingsaspecten en vindt voornamelijk plaats met een
gevolgenethische benadering, waardoor proportionaliteit, voorzorg en subsidiariteit een rol kunnen spelen.
Bij biotechnologie spelen veelal één of meer van de volgende waarden een rol; duurzaamheid, welzijn,
gezondheid en veiligheid, menselijke waardigheid en intrinsieke waarde van het dier en tenslotte vrijheid.
Deze waarden worden beschermd door normen. Voor de inhoud van de norm is het organisme waarop de
biotechnologische handeling betrekking heeft en de handeling zelf van belang.

6.2

Conclusies

Uit de vorige hoofdstukken van deze beleidsnota valt de volgende balans op te maken.
1.
Bestaande kader niet eerder als een geheel beschreven
Een kader voor het toetsen van biotechnologische handelingen bestaat in feite reeds, zij het dat het als
zodanig niet eerder is gepresenteerd. Uit de inventarisatie van de wijze waarop in Nederland
besluitvorming plaats vindt over voorgenomen biotechnologische handelingen blijkt dat de grondslagen
voor de besluitvorming over toelaatbaarheid van biotechnologische handelingen in het algemeen wettelijk
zijn geregeld, waarbij steeds een minister of meer ministers gezamenlijk voor een bepaald onderwerp
verantwoordelijk zijn. De wettelijke kaders van de besluitvorming worden vastgelegd door regelingen
variërend van internationale afspraken (verdragen), EG-verordeningen en -richtlijnen, tot nationale wetten,
besluiten en ministeriële regelingen
2.
Geen uniform toetsingkader
Het toetsingskader differentieert naar de soort handeling, het betrokken organisme en de in het geding
zijnde waarden. Dit houdt in dat er in verschillende situaties verschillend gewicht kan worden toegekend
aan betrokken waarden. Ook kan er verschil zijn in de wijze van afweging van waarden. Uit deze
beleidsnota blijkt dat een aantal waarden beschermd wordt door de voor biotechnologie relevante
wetgeving. Dit zijn de waarden vrijheid, veiligheid en gezondheid, duurzaamheid en menselijke
waardigheid en intrinsieke waarde van het dier. Hoe bij deze waarden normen worden gesteld is
afhankelijk van de aard van de handeling en het soort organisme waarop de handeling aangrijpt. Hierbij
spelen het voorzorgbeginsel, het proportionaliteitsbeginsel (ook wel het nut-noodzaakprincipe genoemd)
en de beschikbaarheid van reële alternatieven in veel gevallen een rol. Ook spelen andere belangen een
rol, zoals sociale en economische.
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3.
Besluitvorming moet transparant zijn
Bij biotechnologie kunnen alle verschillende betrokken waarden en belangen doorgaans niet tegelijkertijd
gediend worden. Daarnaast lopen meningen over biotechnologische toepassingen in onze pluriforme
samenleving nogal uiteen. Hoewel het hierdoor onmogelijk lijkt om tot consensus te komen als het gaat om
te nemen beslissingen over biotechnologie is het van belang te streven naar een zo groot mogelijk
maatschappelijk draagvlak. Het blijven betrekken van de samenleving bij het proces van besluitvorming is
hiervoor nodig. Voorwaarde voor het betrekken van de samenleving is dat de besluitvorming transparant
is.
4.
Bestaande toetsingskader is flexibel en zorgvuldig
De voor biotechnologie relevante regelingen zijn in het verleden geleidelijk en op verschillende momenten
tot stand gekomen. Het gaat vaak om complexe regelingen die gedetailleerd inhoudsnormen vastleggen of
procesnormen waarlangs besluitvorming in concrete gevallen kan plaats vinden. Procesnormen zijn van
groot belang om flexibel, slagvaardig maar zorgvuldig besluiten te kunnen nemen. Hoewel er diversiteit is
in vorm, inhoud en moment van totstandkoming van deze inhoudsnormen en procesnormen, vormen zij
tezamen een kader dat de gehele breedte van het veld biotechnologie reguleert, waarbij ruimte is voor
individuele toetsing van concrete gevallen en de mogelijkheid bestaat om op deelgebieden van de
biotechnologie toegespitste regels te hanteren.
5.
Expertcommissies kunnen bijdragen aan structurering en verdieping van de discussie
In een aantal gevallen is ervoor gekozen een expertcommissie in het leven te roepen om de
oordeelvorming over biotechnologie in het algemeen, dan wel de beoordeling van concrete toepassingen
vorm te geven. Deze commissies hebben over het algemeen een adviserende functie aan het bevoegd
gezag. De advisering kan bijdragen aan de structurering en verdieping van de maatschappelijke discussie.
6.
Nederland is geen eiland
De verhouding tussen de ontwikkeling van regelgeving op internationaal, communautair en nationaal
niveau verdient veel aandacht. Internationaal gevoerde discussies krijgen hun neerslag in ook voor
Nederland bindende regels, bijvoorbeeld via EU-verordeningen en richtlijnen. Nu al vloeit veel van de
Nederlandse wetgeving daaruit voort. Het is dus van groot belang dat Nederland tijdig op de hoogte is van
de onderwerpen die aan de orde zullen komen en daarop dan ook voorbereid is. Om deze reden licht de
regering het parlement tijdig in als belangrijke zaken in Brussel aan de orde komen. Waar Nederland
voorop loopt in regelgeving kan die voorsprong dienen als voorbeeld in internationaal verband. Op die
wijze is invloed uit te oefenen op de richting waarin de regelgeving zich ontwikkelt om politiek ongewenste
regelgeving te voorkomen.
7.
Beschreven toetsingskader is dynamisch
Uit de beschrijving van het toetsingskader blijkt dat het kader een dynamisch karakter heeft. Daardoor
kunnen voortschrijdende kennis en nieuwe inzichten en ervaringen die nationaal en internationaal worden
opgedaan, adequaat worden opgevangen. Ondanks het feit dat de diverse wetten en besluiten op
verschillende tijdstippen onder verschillende kabinetten tot stand zijn gebracht is het mogelijk geweest
ervoor zorg te dragen dat het reguleringsraamwerk geen star instrument werd dat niet in staat zou zijn de
turbulente ontwikkelingen in het vakgebied biotechnologie op te vangen. Met deze beleidsnota zal de
discussie over het toetsingskader voor biotechnologische ontwikkelingen niet afgerond zijn. Dat is niet
beoogd en zelfs onwenselijk.

Ministerie van VROM Verantwoord en zorgvuldig toetsen

Pagina 24/24

Bijlage 1 Moderne biotechnologische technieken
die binnen de reikwijdte van dit document vallen

Deze nota beschrijft het huidige raamwerk voor de toetsing van de volgende biotechnologische technieken
en begrippen:
Recombinant-DNA techniek
Ofwel genetische modificatie: het veranderen van genetisch materiaal op een wijze die van nature niet
mogelijk is door voortplanting of recombinatie. Organismen die voortkomen uit dit proces zijn genetisch
gemodificeerde organismen: organismen waarvan het genetisch materiaal is veranderd op een wijze die
van nature niet mogelijk is door voortplanting of recombinatie en die het vermogen bezitten dat genetisch
19
materiaal te vermenigvuldigen of over te dragen .
Gentherapie
20
Er zijn twee soorten gentherapie :
· Somatische gentherapie
21
Het opzettelijk aanbrengen van wijzigingen in het erfelijk materiaal van menselijke lichaamscellen. ( ).
Het gewijzigde materiaal wordt vanuit somatische cellen niet doorgegeven aan volgende generaties.
· Kiembaangentherapie
Het opzettelijk wijzigen van het genetisch materiaal van menselijke kiembaancellen waarmee een
zwangerschap tot stand wordt gebracht.
Xenotransplantatie
Het in of aan het lichaam van een mens brengen van levende bestanddelen van een dier of van een foetus
of een embryo van een dier, dan wel van een menselijk bestanddeel dat daarmee doelgericht in aanraking
22
is gebracht .
Kloneren
Het doen ontstaan van een organisme dat genetisch identiek is aan een ander organisme, of van een cel
die genetisch identiek is aan een andere cel als daarbij de zogenoemde moeder- en dochtercellen
23
gescheiden worden . Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:
· Reproductief kloneren
Kloneren met als doel een organisme te verkrijgen.
· Reproductief kloneren van mensen
Het verrichten van handelingen met geslachtscellen of embryo’s met het oogmerk van de geboorte van
24
genetisch identieke individuen.
· Therapeutisch kloneren
25
Kloneren met als doel embryonale stamcellen te verkrijgen voor de behandeling van zieken.

19

Bron: Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen
Bron: Embryowet, Staatsblad 2002 338
21
Bron: Besluit centrale beoordeling medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen, Staatsblad 1999, 150
22
Bron: Wijziging van de Wet op bijzondere medische verrichtingen betreffende invoering van een verbod op xenotransplantatie,
Staatsblad 2002, 263
23
Bron: “Stamcellen voor weefselherstel” Gezondheidsraad, 2002/09
24
Bron: Embryowet, Staatsblad 2002 338
25
Bron: “Stamcellen voor weefselherstel” Gezondheidsraad, 2002/09
20
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Voorspellend genetisch onderzoek
Voorspellend genetisch onderzoek is niet-klachtgebonden onderzoek georiënteerd op opsporing en
26
verkleining van risico’s op genetische aandoeningen later in het leven .
Celtherapie
Behandeling door het inbrengen van functionele cellen, die al of niet in vitro vermeerderd zijn.
Stamceltherapie
Celtherapie met cellen die ontstaan zijn uit stamcellen die in vitro zijn aangezet tot differentiatie tot cellen
met een bepaalde functie. Hierbij wordt een stamcel gedefinieerd als “een cel die langdurig het vermogen
27
bezit zich te vermeerderen en in staat is uit te groeien tot meer dan één type gedifferentieerde cel” .

26
27

bron: Nota toepassing van genetica in de gezondheidszorg, Kamerstukken II, 2000-2001, 27543, nr. 2
bron: “Stamcellen voor weefselherstel” Gezondheidsraad, 2002/09
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Bijlage 2 Overzicht wet- en regelgeving die (deels)
betrekking heeft op biotechnologie

Onderwerp
Mensen

Dieren

Regeling
Embryowet
Wet op het bevolkingsonderzoek
Wet bijzondere medische verrichtingen
Besluit aanwijzing bijzondere medische verrichtingen
Planningsbesluitklinische genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering
Planningsbesluit IVF
Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst
Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen
Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met
mensen
Wet foetaal weefsel
(Raad van Europa) Conventie voor de mensenrechten en biogeneeskunde
met aanvullende protocollen: Transplantatie van organen en weefsels van
menselijke oorsprong, verbod op kloneren van mensen.
Wet op de dierproeven
Dierproevenbesluit
Dierproevenregeling
Nadere regeling merken proefdieren
Regeling aanwijzing personen belast met het toezicht op de
naleving van de Wet op de dierproeven
Regeling huisvesting en verzorging proefdieren
Regeling registratie proefdieren en dierproeven
Regeling erkenning diploma’s Dierproevenbesluit
Vrijstellingsregeling LD50/LC50-dierproeven
Vrijstellingsregeling van het verbod in artikel 11 Wet op de
dierproeven
Regelingen aanwijzing cursus proefdierkunde (6)

Producten

Richtlijn 86/609 inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten betreffende de bescherming
van dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden
worden gebruikt
Warenwet
Warenwetbesluit nieuwe voedingsmiddelen
Warenwetregeling toelating nieuwe voedingsmiddelen
Wet inzake bloedvoorziening
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Wet productaansprakelijkheid BW 6:185-193
Wet medische hulpmiddelen
Besluit medische hulpmiddelen
Besluit in vitro diagnostica
Wet geneesmiddelenvoorziening
Besluit registratie geneesmiddelen
Besluit immunologische farmaceutische producten
Besluit registratie bloedproducten
Besluit bloedproducten
Richtlijn 70/542/EG
COM (2001) 425 Voorstel Verordening inzake genetisch gemodificeerde
levensmiddelen en diervoeders
Novel foods verordening 285/97/EG
Verordening 2309/93/EEG communautaire procedures voor verlenen van
vergunningen geneesmiddelen voor humane en veterinaire toepassingen en
oprichting Bureau geneesmiddelenbeoordeling
Verordening 141/2000/EEG inzake weesgeneesmiddelen

Milieu

Richtlijn 81/851 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der Lidstaten inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
Richtlijn 81/852/EG inzake analytische toxicologische, farmacologische en
klinische normen en voorschriften betreffende proeven op geneesmiddelen
voor diergeneeskundig gebruik
Verordening 2309/93/EG tot vaststelling van communautaire procedures
voor het verlenen van vergunningen voor en toezicht op geneesmiddelen
voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een
Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling
Wet milieubeheer
Inrichtingen en vergunningenbesluit Wet milieubeheer
Wet milieugevaarlijke stoffen
Besluit genetisch gemodificeerde organismen
Regeling genetisch gemodificeerde organismen
Richtlijn 90/219/EEG zoals gewijzigd door Richtlijn 98/81/EG inzake
ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen
Richtlijn 2001/18/EG inzake doelbewuste introductie in het milieu van
genetisch gemodificeerde organismen
COM (2002) 85 Voorstel Verordening grensoverschrijdende verplaatsing van
GGO's
COM (2001) 182 Voorstel Verordening traceerbaarheid en etikettering van
GGO's en traceerbaarheid van met GGO's geproduceerde levensmiddelen
en diervoeders en wijziging van richtlijn 2001/18/EG
Verdrag van Rio de Janeiro inzake biodiversiteit
Cartagena Protocol inzake Bioveiligheid

dierengezondheid en
welzijn

COM (2002) 17 Voorstel Richtlijn milieu-aansprakelijkheid m.b.t.
milieuschade
Diergeneesmiddelenwet
Besluit uitzonderingen registratieregime diergeneesmiddelen
Besluit ex art 33 Diergeneesmiddelenwet
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
Besluit biotechnologie bij dieren
in voorbereiding: Kaderwet diervoeding
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bestrijdingsmiddelen

gewassen

industrieel eigendom

arbeidsomstandigheden

Bestrijdingsmiddelenwet 1962
Richtlijn 91/414/EG betreffende het op de markt brengen van
gewasbeschermingsmiddelen
Richtlijn 98/9EG betreffende het op de markt brengen van biociden
Verordening EG 2092/91 inzake de biologische productiemethode en
aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen
biologische landbouw
Richtlijn 70/457/EG voor toelating van landbouw- en groentegewassen
Richtlijn 70/458/EG voor toelating van landbouw - en groentegewassen
Richtlijn 98/85/EG inzake genetisch gemodificeerde plantenrassen en
plantgenetische hulpbronnen
Zaaizaad- en plantgoedwet
Rijksoctrooiwet 1995
Richtlijn 98/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische
uitvindingen
Arbo-besluit 1999
Richtlijn 90/676/EG Biologische agentia op het werk
Besluit biologische agentia
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Bijlage 3

Voorzorgbeginsel

Het voorzorgbeginsel is voor het eerst vastgelegd in de Verklaring van Rio de Janeiro inzake Milieu en
Ontwikkeling (1992). Hierin staat de zinsnede: “Ter bescherming van het milieu moet het
voorzorgsbeginsel door de landen afhankelijk van hun mogelijkheden op zoveel mogelijk gebieden worden
toegepast. Als er gevaar bestaat voor ernstige of irreversibele schade mag wetenschappelijke onzekerheid
niet als reden worden aangevoerd om kosteneffectieve maatregelen ter voorkoming van achteruitgang van
het milieu uit te stellen”. Het voorzorgbeginsel is verder opgenomen in een groot aantal
milieubeschermende wetsinstrumenten, in het bijzonder die gaan over klimaatverandering, ozon
afbrekende stoffen en behoud van biodiversiteit.
Het voorzorgsbeginsel wordt expliciet genoemd in Richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie
van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van richtlijn 90/220/EEG. Het is
onder andere terug te vinden in artikel 4, eerste lid van die richtlijn, die bepaalt dat “de lidstaten er,
overeenkomstig het voorzorgsbeginsel, zorg voor dragen dat alle nodige maatregelen worden getroffen ter
voorkoming van negatieve effecten van de doelbewuste introductie en het in de handel brengen van
GGO's op de gezondheid, de mens en het milieu […]”.
In het Cartagena protocol inzake bioveiligheid (2000) wordt eveneens aangesloten bij het
voorzorgsbeginsel. Hierin wordt het aangehaald bij de formulering van het doel van het protocol.
Daarnaast wordt het vermeld in artikel 10.6, waarin wordt gesteld dat “wanneer er door onvoldoende
relevante wetenschappelijke informatie en kennis geen wetenschappelijke zekerheid is over de omvang
van de potentiële nadelige gevolgen van een veranderd levend organisme voor het behoud en het
duurzame gebruik van de biologische diversiteit in de partij van invoer, waarbij ook rekening wordt
gehouden met de risico's voor de gezondheid van de mens, weerhoudt dat die partij er niet van eventueel
een in lid 3 bedoeld besluit te nemen over de invoer van het desbetreffende veranderde levende
organisme teneinde dergelijke potentiële nadelige gevolgen te vermijden of tot een minimum te beperken.
28

In 2000 publiceerde de Europese Commissie een mededeling over het voorzorgsbeginsel . De reden voor
deze publicatie was volgens de commissie dat “de toepassing van het voorzorgsbeginsel leidt op het
ogenblik zowel in de Europese Unie als op internationaal niveau tot veel discussie en uiteenlopende, ja
soms tegenstrijdige standpunten.” Het doel van de mededeling was vierledig: de opvatting van de
Commissie over de toepassing van het voorzorgsbeginsel uiteenzetten, richtsnoeren vaststellen voor de
toepassing ervan, consensus bereiken over hoe om te gaan met nog niet beoordeelde risico’s en het
voorkomen van toepassing van het voorzorgbeginsel als een vorm van verkapt protectionisme.
De Europese Concurrentieraad heeft op 26 november 2002 betoogd bij de bespreking van het standpunt
over de mededeling van de Europese Commissie over Biowetenschappen en biotechnologie - een
29
strategie voor Europa , dat het voorzorgsbeginsel op een redelijke manier moet worden gehanteerd, en
wel zo dat de consumenten en het milieu kunnen worden beschermd, maar dat niet elk beleidsbesluit en
elke technologische vernieuwing worden geblokkeerd.
In Nederland wordt bij de uitvoering van het Besluit ggo het voorzorgsprincipe conform de mededeling van
de Commissie toegepast.

28
29

COM (2000) 1 def
COM (2003) 96 final
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Bijlage 4

De expertcommissies

Expertcommissies op toepassingsniveau
De volgende commissies zijn direct betrokken bij de beoordeling van individuele toepassingen in de
biotechnologie. Daarmee en daarnaast beïnvloeden ze ook het algemene beleid ten aanzien van
biotechnologie.
1.
de Commissie Genetische Modificatie
De Commissie Genetische Modificatie (Cogem) is een wettelijk adviesorgaan dat tot taak heeft om de
minister van VROM op diens verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de indeling in risicogroepen
van het vervaardigen van en handelingen met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). De experts
van de Cogem maken op basis van de laatste stand van de wetenschap een technisch-wetenschappelijke
inschatting van de risico's voor mens en milieu van toepassingen van ggo’s en de veiligheidsmaatregelen
die daarbij genomen moeten worden ter bescherming van mens en milieu. Als de negatieve effecten voor
mens en milieu acceptabel zijn of met veiligheidsmaatregelen voldoende kunnen worden geminimaliseerd
wordt een positief advies gegeven. Deze risicobeoordeling waarborgt de waarden veiligheid en
duurzaamheid.
Naast deze technisch-wetenschappelijke beoordeling heeft de Cogem de bevoegdheid maatschappelijkethische signaleringen te doen op basis van algemene trends of specifieke aanvragen. De Cogem heeft
hiermee in maatschappelijk-ethische zin een seismograaffunctie.
2.
de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek.
De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) is een zelfstandig bestuursorgaan dat zelf
voor beroep vatbare besluiten neemt. De CCMO houdt zich onder andere bezig met de erkenning van en
het toezicht op medisch ethische toetsingscommissies en het beoordelen van gentherapeutisch
onderzoek, xenotransplantatie onderzoek en onderzoek met humane embryo’s.
Voordat de CCMO een positief oordeel geeft over een onderzoeksprotocol moet voldaan worden aan
onder andere de volgende voorwaarden: het is aannemelijk dat het onderzoek tot de vaststelling van
nieuwe inzichten op het gebied van de geneeskunst zal leiden, het met het onderzoek te dienen belang
staat in evenredige verhouding tot de bezwaren en het risico voor de proefpersoon.
3.
de Commissie Biotechnologie bij Dieren
De Commissie Biotechnologie bij Dieren (CBD) is een wettelijk adviesorgaan en heeft tot taak de minister
van LNV op diens verzoek te adviseren over een vergunningaanvraag voor biotechnologische handelingen
bij dieren. De CBD geeft alleen een positief advies over het verlenen van een vergunning als het
onderzoek van substantieel wetenschappelijk en maatschappelijk belang is voor mensen, er geen reële
alternatieven voor het onderzoek zijn én de voordelen en het belang van het onderzoek opwegen tegen de
schade aan de gezondheid, het welzijn en de integriteit die het dier mogelijk ondervindt van de
biotechnologische handelingen.
4.
Dierexperimentencommissies
Op grond van de Wet op de dierproeven erkent de minister van VWS dierexperimentencommissies
(Dec’s). Dierproeven moeten vooraf ter toetsing worden voorgelegd aan een Dec. Een dierproef mag niet
worden verricht wanneer het beoogde doel ook zonder of met minder dieren of op een voor het dier minder
belastende wijze kan worden bereikt, of wanneer het belang van de dierproef niet opweegt tegen het
ongerief dat het proefdier ondervindt van de dierproef. Bij een negatief advies van de Dec is de dierproef
verboden. De vergunninghouder kan tegen een negatief advies van een Dec in beroep gaan bij de
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Centrale Commissie Dierproeven. Het oordeel van deze commissie is bindend. De leden van de Centrale
Commissie Dierproeven zijn benoemd door de minister van VWS.
5.
de Commissie Veiligheidsbeoordeling Nieuwe Voedingsmiddelen van de Gezondheidsraad
De Commissie Veiligheidsbeoordeling Nieuwe Voedingsmiddelen (CVNV) van de Gezondheidsraad geeft
advies over de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen en voedselingrediënten. Belangrijke categorieën
zijn genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen en de zogeheten functional foods. De CVNV geeft advies
over de door aanvragers ingediende dossiers. De aanvragers zijn voedingsmiddelenfabrikanten of veredelaars. De CVNV brengt over elk voorgelegd dossier een advies uit aan de ministers van VWS en
LNV. De commissie oordeelt op basis van de stand van wetenschap over de verwachte veiligheid van het
voedingsmiddel voor de consument. Zij ontwikkelt en expliciteert gaandeweg haar
beoordelingsinstrumentarium in dit relatief nieuwe veld van risicobeoordeling.
Commissies en raden op beleidsniveau
Naast bovengenoemde commissies die direct betrokken zijn bij de beoordeling van individuele cases zijn
er een aantal raden die, hoewel ze niet direct bij vergunningverlening betrokken zijn, op beleidsniveau
adviseren over biotechnologie.
1.
de Raad voor Volksgezondheid en Zorg
De Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) adviseert over het beleidsterrein volksgezondheid en zorg.
Daarbij komen allerlei beleidsaspecten aan bod, zoals financiële en organisatorische kwesties, medischethische zaken en patiëntenrechten. Thema's die in de adviezen aan de orde komen zijn de kosten van de
gezondheidszorg, wachtlijsten en schaarste, bedreigingen voor de volksgezondheid etc.
De minister van VWS stelt jaarlijks een adviesprogramma vast. De RVZ stelt op grond hiervan zijn eigen
werkprogramma samen, stelt de adviezen vast en brengt ze uit aan de minister. Tot nu toe heeft de RVZ
twee adviezen uitgebracht op het terrein van de biotechnologie, te weten “Octrooiering biotechnologie” en
“Biowetenschap en beleid”.
2.
de Raad voor Gezondheidszorg Onderzoek
De Raad voor Gezondheidszorg Onderzoek (RGO) heeft tot taak de ministers van VWS, OCenW en EZ te
adviseren over prioriteiten in het gezondheidsonderzoek, in het zorgonderzoek en de
technologieontwikkeling in deze sector, evenals de daarbij behorende infrastructuur. Het maatschappelijk
perspectief is daarbij voor de RGO steeds het uitgangspunt. De RGO heeft de afgelopen jaren in ieder
geval het volgende advies met betrekking tot biotechnologie uitgebracht: “Nieuwe toepassingen van
genetische kennis in de gezondheidszorg: Welke kennis is nodig?”.
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Bijlage 5

Verklarende woordenlijst

Biotechnologie: Technologie, waarbij gebruik wordt gemaakt van biologische kennis. Biotechnologie vormt
een gereedschapskist van talloze technieken en processen omvormen van biologisch leven te analyseren
en te gebruiken voor de ontwikkeling van producten en productie-processen. Onderdeel hiervan vormen
technieken op het gebied van de moleculaire biologie om meer van hetzelfde te maken (kloneren),
genetische informatie te verkrijgen en om genetisch materiaal te veranderen (genetische modificatie).
Celkerntransplantatie: Het overbrengen van de kern van een volwassen cel naar een "lege" eicel, waaruit
de kern verwijderd is. Uit die cel kan een nieuw levend wezen groeien, met identiek dezelfde erfelijke
eigenschappen als de eigenaar van de overgeplante celkern.
DNA: Desoxyribonucleinezuur, de drager van erfelijke informatie van alle biologische levensvormen. Elk
DNA-molecuul in een lichaamscel ligt opgevouwen in een dubbele streng, waarbij de in DNA voorkomende
basen in vaste paren tegenover elkaar staan.
DNA-diagnostiek: Het onderzoek naar veranderingen en varianten in het lichaamseigen DNA die
geassocieerd zijn met het ontstaan van, het risico op en het verloop van bepaalde ziektebeelden of met de
reactie op bepaalde medische behandelingen.
Functional foods: Voedingsmiddelen met een mogelijk toegevoegde waarde voor de gezondheid of
lichaamsfuncties.
Genetica: De wetenschap van erfelijkheid.
Genetische screening: Genetisch onderzoek zonder een individuele indicatie, maar
op basis van een aanbod aan een vooraf bepaalde groep van de bevolking door de medische professie,
de overheid e.d.
Genomics: De wetenschap van het genoom (van de vele biologische levensvormen). Onderdeel daarvan
zijn onder meer 'functional genomics' en pharmacogenomics, nutrigenomics en proteonomics.
Genoom: Het geheel aan erfelijke informatie, dat in het DNA van een biologische levensvorm ligt
opgeslagen.
Gentherapie: Er zijn twee soorten gentherapie:
· Somatische gentherapie
Het opzettelijk aanbrengen van wijzigingen in het erfelijk materiaal van menselijke lichaamscellen.
(bron: Besluit centrale beoordeling medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen, Staatsblad
1999, 150). Het gewijzigde materiaal wordt vanuit somatische cellen niet doorgegeven aan volgende
generaties.
· Kiembaangentherapie
Het opzettelijk wijzigen van het genetisch materiaal van menselijke kiembaancellen waarmee een
zwangerschap tot stand wordt gebracht. (Bron: Embryowet, Staatsblad 2002 338)
Informed Consent: Toestemmingsverklaring van een patiënt na voorlichting over de toe te passen
behandeling
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In-vitrofertilisatie: Reageerbuisbevruchting
Intrinsieke waarde van het dier: De erkenning van de intrinsieke waarde betekent dat het dier onafhankelijk
van de mens een eigenwaarde wordt toegekend die niet automatisch ondergeschikt wordt gemaakt aan de
belangen van de mens.
Klinisch genetisch onderzoek: Onderzoek naar erfelijke en aangeboren afwijkingen. Hiervoor zijn inmiddels
tal van methoden mogelijk, zoals DNA-diagnostiek, chromosoomonderzoek, biochemisch onderzoek en
echoscopisch onderzoek en stamboomonderzoek. In beginsel kan dergelijk onderzoek in elke levensfase
plaatsvinden.
Kloneren: verzamelterm voor het vermenigvuldigen van levend materiaal. Op dat vlak zijn inmiddels
diverse toepassingsmogelijkheden ontwikkeld (zie ook bijlage 1).
Voorspellend genetisch onderzoek: Onderzoek gericht op de opsporing en verkleining van
risico's op genetische aandoeningen later in het leven. Aan de hand van een genetische test kunnen
genetische afwijkingen worden vastgesteld en kunnen vervolgens kansen worden berekend van het
daadwerkelijk tot expressie komen van die afwijkingen.
Embryonale stamcellen: Cellen die worden gewonnen uit pre-implantatie- embryo’s, dat wil zeggen uit het
allereerste begin van menselijk leven dat in het laboratorium tot stand is gebracht voor bijvoorbeeld IVF.
Embryonale stamcellen kunnen eindeloos vermeerderd worden in celkweek en kunnen uitrijpen tot bijna
ieder celtype.
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Bijlage 6

AWB
CBD
CCMO
Cogem
DEC
EGE
EZ
ggo
GR
GWWD
INB
LNV
OC&W
RGO
RVZ
VROM
VWS
WMO
WMS
WOD

Afkortingenlijst

Algemene Wet bestuursrecht
Commissie Biotechnologie bij Dieren
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Commissie Genetische Modificatie
Dierexperimentencommissie
European Group on Ethics in science and new technologies
Ministerie van Economische Zaken
Genetisch Gemodificeerd Organisme
Gezondheidsraad
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
Integrale Nota Biotechnologie
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
de Raad voor Gezondheidszorg Onderzoek
de Raad voor Volksgezondheid en Zorg
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek
Wet milieugevaarlijke stoffen
Wet op de dierproeven
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