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1. INLEIDING

De derde bijeenkomst van het Consumentenplatform vindt plaats op 29 november 2002.
Onderwerp van gesprek is genetische modificatie en voedsel. De nadruk ligt op de
informatiebehoefte van de consument over dit onderwerp en de wijze waarop deze
informatie het beste kan worden overgebracht.
De introductie van genetische modificatie in Nederland is vergeleken met de introductie
in andere landen en met de introductie van andere technologieën. Aan
productmanagers uit de voedingsmiddelenindustrie is gevraagd wat zij vinden en weten
over genetische modificatie en er is een samenvatting van de meningen van
stakeholders uit het eindrapport Eten & Genen toegevoegd.
Voorts is de informatiebehoefte bij de consument kwantitatief en kwalitatief gepeild. In
het opinieonderzoek zijn circa 500 consumenten ondervraagd en in vijf
consumentenpanels (ouderen, jongeren, hoogopgeleiden, laagopgeleiden en kritische
consumenten) is gepraat over genetische modificatie.
Het grote publiek vindt genetische modificatie een moeilijk begrip en de behoefte aan
informatie is divers. Mensen hebben uiteenlopende associaties bij genetische
modificatie. Deze zijn vooral afhankelijk van het opleidingsniveau en of iemand in het
dagelijks leven te maken heeft met deze nieuwe technologie. De voorkomende
associaties bij genetische modificatie zijn:
• Onnatuurlijk.
• Grote industriële belangen.
• Haaks op culinair, smaak en verfijning, traditie en culturele erfenis.
• Belofte van de toekomst.
• Meegaan met de ontwikkelingen van de grote mogendheden.
Ondanks uiteenlopende informatiebehoefte blijken de wensen voor etikettering
duidelijke overeenkomsten te vertonen.
Het ministerie van LNV meent dat het informeren van consumenten over nieuwe
technologieën op het gebied van gezondheid, voeding en milieu wenselijk en
noodzakelijk is. Wij vragen het Consumentenplatform na te denken over de inhoud en
vorm van de informatie over genetische modificatie en voedsel.
Wij wensen u veel leesplezier.

Dhr. ir. E. F. F. Hecker
Plv. Directeur Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
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Leeswijzer

Op 29 november komt het Consumentenplatform bijeen om het onderwerp 'Genetische
modificatie en voedsel, wat weet u daarvan?' te bespreken. In die bijeenkomst wordt
gediscussieerd op basis van stellingen en consumentenuitspraken. Deze zijn afgeleid uit
de informatie in dit document en de videocompilatie van het kwalitatieve onderzoek. De
video wordt tijdens de bijeenkomst vertoond.

Meer informatie over het Consumentenplatform, de organisatie en de werkwijze vindt u
in de publicatie 'LNV Consumentenplatform, vernieuwend werken'.

Informatie over de vorige twee bijeenkomsten 'Waar komt mijn stukje vlees vandaan?'
en 'Kiezen voor groenten en fruit' kunt u vinden op de website
www.minlnv.nl/consumentenplatform.

Omdat dit boekje relatief groot van omvang is volgt hier een overzicht van wat u kunt
vinden in de verschillende hoofdstukken:

•

Wilt u weten wat het overheidsbeleid is ten aanzien van genetische modificatie?
Leest u dan hoofdstuk 2.

•

Bent u benieuwd naar de wijze waarop nieuwe voedingstechnologieën door een
maatschappij worden geadapteerd? Leest u dan hoofdstuk 3.

•

In hoofdstuk 4 vindt u informatie over de publieke opinie ten aanzien van
genetische modificatie?

•

De bijlage bevat een overzicht van de uiteenlopende meningen van professionals
ten aanzien van genetische modificatie.

4

2. GENETISCHE MODIFICATIE, VOEDSEL EN INFORMATIE; HET OVERHEIDSBELEID

Dit hoofdstuk gaat over het overheidsbeleid ten aanzien van genetische modificatie in
de voedselproductie. Samen met het ministerie van VWS is het ministerie van LNV
verantwoordelijk voor dit beleid. In onze maatschappij wordt zeer uiteenlopend gedacht
over het gebruik van genetische modificatie in de voedselproductie. Om beter zicht te
krijgen op de visies in de maatschappij en op verzoek van de Tweede Kamer heeft het
ministerie van LNV in 2001 een publiek debat georganiseerd onder de titel 'Eten en
Genen.' Aan het eind van dit hoofdstuk is te lezen wat de belangrijkste uitkomsten zijn
van dit debat. Dit beleidsdossier sluit aan op aspecten uit het debat. LNV wil graag van
consumenten weten wat voor informatie en communicatie bijdraagt aan het maken van
een goede voedselkeuze.

De algemene beleidslijn van het vorige kabinet staat als volgt in de Integrale Nota
Biotechnologie1: "De kansen die moderne biotechnologie biedt voor duurzame
landbouw, voor schonere productiemethoden, voor een betere gezondheidszorg en een
beter milieu moeten worden benut Die kansen zijn groot. Echter, de benutting dient
gepaard te gaan met optimale waarborgen voor de veiligheid, transparantie van de
besluitvorming, de keuzevrijheid voor de burger en de ethische aanvaardbaarheid.
Samengevat komt het beleid neer op het bevorderen van het verwerven van kennis en
het doen ontwikkelen van nieuwe toepassingen van biotechnologie onder de
randvoorwaarden van optimale veiligheid en aanvaardbaarheid."

In een beschrijving van het biotechnologiebeleid horen ook de internationale aspecten
thuis. De regelgeving voor de toepassing van genetische modificatie wordt immers
grotendeels in Brussel gemaakt. Het standpunt van de Europese Commissie is
vergelijkbaar met de beleidslijn van Nederland. (Op dit moment vindt er wereldwijd en
in de EU een aantal veranderingen plaats die ertoe kunnen leiden dat informatie op
moment van verschijnen niet meer actueel is.)

2.1 Inleiding over de technologie
Om dit dossier goed te kunnen lezen is een begrippenkader óver biotechnologie en
genetische modificatie nodig. Daarom volgt hier een korte inleiding over de
technologie.
1

Het huidige (demissionaire) kabinet heeft zich hier nog niet over uitgesproken.
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Biotechnologie is een containerbegrip waaronder zeer veel technologische handelingen
vallen. De term biotechnologie bestaat uit twee delen: "bio" geeft aan dat het met leven
te maken heeft en "technologie" dat er menselijke kunst en vaardigheid aan te pas
komt.

Duizenden jaren geleden begonnen mensen met het verbouwen van gewassen en het
vangen van dieren. In de loop van de tijd heeft de mens deze planten en dieren
veranderd door 'veredeling'. Daarbij worden planten of dieren gekruist met andere
planten of dieren met eigenschappen die belangrijk zijn.
Op deze manier heeft de mens de natuur altijd naar zijn hand gezet. Zo is de hond een
'veranderde' wolf en zijn aardappelen in de loop van de tijd aan onze wensen
aangepast. Ook gebruiken we al eeuwenlang micro-organismen om voedsel te
veranderen, bijvoorbeeld gist om deeg te laten rijzen, en melkzuurbacteriën om yoghurt
en kaas te maken.

Nieuwe technieken
Pas in de jaren zeventig van de twintigste eeuw is de moderne biotechnologie ontstaan,
ook wel genetische modificatie, genetische manipulatie of gentechnologie genoemd (in
dit dossier gebruiken we zoveel mogelijk de term genetische modificatie).
Dankzij deze techniek kunnen we micro-organismen, planten en dieren nu heel direct en
exact aanpassen door gericht hun erfelijke eigenschappen te veranderen. Sommige
eigenschappen kun je zien, zoals de kleur van een bloem. Andere kun je niet zien,
bijvoorbeeld hoe snel een mens voedsel verteert of hoe een appel aan z'n fris-zoete
smaak komt. Erfelijke eigenschappen bepalen voor een belangrijk deel wat er in een
organisme gebeurt.

Ontdekking DNA
In de jaren vijftig ontdekten wetenschappers dat de erfelijke eigenschappen, oftewel de
genen, zijn vastgelegd in het DNA (DeoxyriboNucleic Acid). Dat DNA, met die genen, zit
in iedere levende cel. Het is een soort 'streepjescode' die door de cellen wordt afgelezen
en vertaald in eiwitten. Bijvoorbeeld eiwitten die een rol hebben bij het ontstaan van
een fris-zoete smaak van een appel. Bij het delen van cellen wordt het hele DNA
gekopieerd, zodat alle genen aan nieuwe cellen worden doorgegeven. Er zijn heel veel
verschillende genen. Onderzoekers zijn nog steeds bezig om ze allemaal in kaart te
brengen.
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Door het ontrafelen van het DNA heeft de genetische modificatie zich ontwikkeld.
Wetenschappers ontdekten een manier om het DNA open te knippen en een gen eruit te
halen. Van zo'n losgeknipt gen worden kopieën gemaakt die weer in het DNA kunnen
worden teruggeplakt. Zodoende kun je heel gericht de bestaande erfelijke
eigenschappen van een organisme veranderen. Ook ontdekten onderzoekers hoe ze
genen van de ene soort in het DNA van een andere soort konden plaatsen. Bijvoorbeeld
genen van een schimmel in een plant. Daarmee kun je dus nieuwe erfelijke
eigenschappen toevoegen. Ook is het mogelijk om juist stukjes genen 'uit te schakelen',
waardoor de aanmaak van een eiwit juist wordt onderdrukt en de eigenschappen van
een gewas eveneens kunnen veranderen. Deze techniek om erfelijke eigenschappen te
veranderen wordt ook wel genetische modificatie genoemd. De veranderde organismen
zijn dus 'genetisch gemodificeerd'.

Bij genetisch gemodificeerde dieren en planten is in de meeste gevallen dezelfde kleine
DNA-wijziging in alle lichaamscellen terug te vinden. Als de genetische modificatie lukt
maken de dieren en planten een nieuw type eiwit aan dat ze in staat kan stellen nieuwe
functies te vervullen. Ook kan het zo zijn dat met genetische modificatie juist een eiwit
dat normaal gesproken wordt aangemaakt, niet meer wordt aangemaakt.
Op dit moment zijn er voor de voedselconsumptie twee genetisch gemodificeerde (GM2)
gewassen toegelaten in de EU, een maïs en een soja, Er zijn twee typen nieuwe genen in
deze planten ingebouwd. Bij de maïs is een gen ingebouwd dat zorgt voor resistentie
tegen insecten; genetisch gemodificeerde planten met dit gen produceren een
insectendodend eiwit. In de soja is een resistentie ingebouwd tegen een plantendodend
middel; ze zijn zogenaamd herbicide-resistent. Deze twee vormen van genetische
modificatie hebben om uiteenlopende redenen veel weerstand opgeroepen in de
maatschappij.

2.2 Genetische modificatie in de maatschappij
2.2.1 Achtergrond van de weerstand in de Europese samenleving
De VS staan relatief positief ten opzichte van genetisch gemodificeerd voedsel. In de EU
klinken meer kritische geluiden door. Waarom zijn de voorstanders nu voor en de
tegenstanders tegen? ledere deelnemer aan het debat hanteert eigen argumenten maar
over het algemeen gaat het over de onderstaande issues:
2

GM: Afgeleid van het Engelstalige genetically modified
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Tegenstanders van GM-voedsel hanteren de volgende argumenten:
•

Risico's voor het milieu: in het milieu gebrachte GM-gewassen kunnen zich door
middel van uitkruisen met natuurlijk planten verspreiden in het milieu. Dit zou
kunnen leiden tot een 'ecologische ramp'.

•

Risico's voor de voedselveiligheid: omdat de technologie relatief nieuw is, zou er nog
te weinig bekend zijn over de gevolgen voor de voedselveiligheid. Hierbij wordt
herinnerd aan gevallen waar GM-gewassen op meer plaatsen in het DNA bleken te
zijn gemodificeerd dan was opgegeven door de fabrikant.

•

De technologie wordt ontwikkeld door grote multinationals. De derde wereld zou
hier de dupe van worden omdat grote bedrijven de derde wereld in hun greep
houden.

•

Het gebruik van supergewassen leidt sneller tot monoculturen van agrarische
gewassen. De diversiteit van voedselgewassen neemt af. Dit zou bedreigend zijn
voor de wereldvoedselproductie.

•

Een hoger bestrijdingsmiddelengebruik en de koppelverkoop van GM-gewassen en
bestrijdingsmiddelen.

•

Het genetisch modificeren van levende wezens en het daarmee doorbreken van
natuurlijke soortgrenzen is moreel verwerpelijk omdat het een aantasting is van
God's schepping of van de intrinsieke waarde van de natuur of het organisme.

Voorstanders benadrukken dat genetische modificatie grote mogelijkheden biedt. Deze
kunnen we nu nog niet altijd goed overzien. Als mogelijkheden worden genoemd:
•

Levert interessante nieuwe voedselproducten (gezonder, lekkerder).

•

Draagt bij aan duurzame, landbouwkundige oplossingen.

•

Levert goedkope medicijnen geproduceerd door planten.

•

Draagt bij aan het oplossen van het wereldvoedselprobleem.

•

Biedt grote economische en wetenschappelijke kansen.

2.2.2 Internationale bewegingen
Zoals gezegd zijn er in het buitenland uiteenlopende geluiden te horen. De huidige
opstelling van landen komt voort uit het verleden.
De ontwikkeling van de genetische modificatie is als volgt verlopen:
•

De wetenschappelijke fase; in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

•

Experimenten in laboratoria; begin jaren tachtig.
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•

De eerste veldproeven; einde jaren tachtig.

•

Concrete toepassingen en marktintroducties; jaren negentig.

Bij het begin van elke fase laait de maatschappelijke en politieke discussie op. Naarmate
er meer concrete toepassingen komen en met name van planten en dieren in humane
voeding, worden de discussies heviger en zijn er meer maatschappelijke actoren bij
betrokken.
De introductie van GM-soja en GM-maïs uit de Verenigde Staten op het Europese
vasteland werkte als een lont in het kruitvat en heeft geleid tot de huidige gereserveerde
opstelling in de (Europese) samenleving. In de VS worden non-GM en GM grondstoffen
voor grondstoffen voor diervoeders en levensmiddelen niet gescheiden verwerkt.
Hierdoor bevat een heel groot deel van de producten uit de VS en bijvoorbeeld landen
als Argentinië in meer of mindere mate GM-variëteiten en kwam de keuzevrijheid van de
Europese consument in het geding. De maatschappelijke weerstand die dit heeft
opgroepen heeft ertoe geleid dat er sindsdien nauwelijks meer GM-producten op de
Europese markt worden toegelaten. Sinds 1999 is er sprake van een feitelijk moratorium
op nieuwe markttoelatingen van GM producten in de EU. Diezelfde maatschappelijke
weerstand heeft ertoe geleid dat de voedingsmiddelenindustrie, op zichzelf geen
tegenstander van gentechnologie, grotendeels is overgestapt op (vervangende) niet
genetisch gemodificeerde voedselingrediënten. Hiermee voorkomen zij dat zij producten
als GM moeten etiketteren.

De Europese Unie heeft de maatschappelijke ontwikkelingen rond deze technologie
betrokken in een strategische visie over genetische modificatie en
levenswetenschappen. Het daarin verwoorde beleid is vergelijkbaar met het
Nederlandse. De Europese Commissie wil de kansen van nieuwe technologieën niet aan
Europa voorbij laten gaan, maar houdt ook rekening met de zorgen.

Wereldwijd wordt verschillend gedacht over genetische modificatie en voeding. Europa
heeft een relatief kritische houding, terwijl de Verenigde Staten zich volop op de teelt
van GM-gewassen hebben gestort. Ook landen als Canada, China en Argentinië zijn
positief. De situatie in Europa heeft wel invloed gehad op landen als Japan, Australië en
Brazilië die hun regelgeving vaak op de (huidige) Europese leest hebben geschoeid. Ook
zijn er landen die vrij van GM-gewassen willen blijven, zoals Nieuw-Zeeland.

De verschillende benadering van de VS en Europa veroorzaakt handelspolitieke
spanningen. Vooral de bepalingen in de EU regelgeving voor de verplichte etikettering
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van GM producten zouden een oneigenlijke belemmering zijn van de vrije wereldhandel.
De interpretatie van het mogelijk handelsbelemmerend optreden van de Europese Unie
is niet eenduidig, zodat de uitkomst van een eventueel geschil onzeker is.

Sinds kort laten ook ontwikkelingslanden van zich horen in het kader van de
voedselhulp aan zuidelijk Afrika. Lesotho, Swaziland, Malawi, Zambia, Zimbabwe en
Mozambique hebben alle hun reserves bij de aangeboden voedselhulp uit de VS die
bestaat uit GM-maïs. Zambia weigert principieel en Zimbabwe wil alleen gemalen
product, zodat de eigen productie niet "besmet" kan raken met GM-ingrediënten. Deze
landen zijn hier bang voor omdat dit zou kunnen leiden tot blokkades van Europese
grenzen voor Afrikaanse voedselproducten.

Wereldwijd wordt op grote schaal gebruik gemaakt van GM-gewassen. Het wereldwijde
areaal is in 2001 toegenomen tot 52,6 miljoen hectare, een toename van 19 procent ten
opzichte van 2000. Figuur 1 geeft een overzicht van de verdeling van de groei van dit
areaal uitgesplitst naar geïndustrialiseerde landen en ontwikkelingslanden. De cijfers
zijn gebaseerd op schattingen van de International Service for the Acquisition of Agribiotech Applications (ISAAA).

Tabel 1: Ontwikkeling van het wereldwijd areaal transgene gewassen (1996 - 2001)
Geïndustrialiseerde

Ontwikkelingslanden*

landen
Jaar

Areaal(ha)

Toename

Areaal(ha)

Aandeel

(%)

Areaal(ha)

Aandeel (%)

(%)

1996

1.700.000

1997

11.000.000

547

1998

27.800.000

153

1999

39.900.000

44

32.800.000

82

7.100.000

18

2000

44.200.000

11

33.500.000

76

10.700.000

24

2001

52.600.000

19

39.100.000

74

13.500.000

26

* Betreft met name Argentinië, China en Zuid Afrika.

In Nederland worden op dit moment geen GM-gewassen geteeld voor de consumptie.
Wel zijn er een aantal proefvelden ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe
gewassen. De huidige commercieel toegelaten gewassen zijn voor Nederlandse boeren
niet zo interessant omdat de ingebouwde toepassingen weinig bruikbaar zijn. De
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ingebouwde insectenresistentie bijvoorbeeld werkt tegen insecten die in Nederland niet
voorkomen. Bovendien is er nauwelijks sprake van een markt voor deze producten door
het negatieve maatschappelijke klimaat.

2.3 Wet- & regelgeving

De wet- en regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) wordt
grotendeels bepaald op EU-niveau. De EU heeft een flink aantal richtlijnen en
verordeningen. Verordeningen hebben een algemene strekking en gelden direct voor
iedere EU-lidstaat. Richtlijnen verplichten EU-lidstaten het voorgeschreven resultaat in
hun wetgeving op te nemen. Verordeningen en richtlijnen worden regelmatig aangepast
aan nieuwe ontwikkelingen. In dit overzicht zal alleen worden ingegaan op wet- en
regelgeving die relevant is voor genetische modificatie in voedsel en voedselproductie.

2.31 Milieurichtlijnen
De Europese milieuregels gelden voor levensvatbare ggo's, zoals zaad, sojabonen en
dieren en niet voor niet-levensvatbare ggo's zoals gemalen zaad (meel). Levensvatbare
ggo's kunnen zich voortplanten en dat zou risico's kunnen opleveren voor de
biodiversiteit en dus voor het milieu.

EU & Nationaal
Regelgeving voor het milieu ligt vast in richtlijn 2001/18/EEG. Deze regelt de
doelbewuste introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De
milieuregels in 2001/18/EEG gaan uit van een zogenaamd 'ja, mits' beleid. Nieuwe
gewassen worden toegelaten mits deze op basis van een wetenschappelijke
risicobeoordeling veilig zijn bevonden voor mens en milieu. Deze richtlijn regelt
marktintroducties en veldproeven ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe GMgewassen.
•

Marktintroductie, als een producent een product op de Europese markt wil brengen
moet deze daar toestemming voor vragen in een van de lidstaten. Na een
beoordeling door deze lidstaat volgt een stemmingsronde binnen de Europese Unie.
Het oordeel van de EU is bindend, ook voor het land waar de aanvraag gedaan is.

•

Om te testen of nieuwe laboratoriumgewassen bruikbaar'en voldoende veilig zijn
voor teelt op commerciële schaal zijn veldproeven nodig. Voor deze proeven moet
een vergunning worden aangevraagd in het land waar de veldproef plaatsvindt. Voor
veldproeven met ggo's in Nederland geldt een vergunningplicht op grond van het
11

Besluit GGO, Wet milieugevaarlijke stoffen. Het ministerie van VROM is bevoegd
deze vergunningsaanvragen te beoordelen; de minister van LNV is
medeverantwoordelijk. De ministeries laten zich adviseren door de COGEM
(Commissie Genetische Modificatie).

Mondiaal
Ook wereldwijd stellen overheden milieuregels op voor ggo's, in het zogenaamde
Biosafety Protocol onder het biodiversiteitsverdrag. Dit protocol bepaalt de regels
waaronder grensoverschrijdend verkeer van ggo's is toegestaan. Het biosafety protocol
staat ook wel bekend als het Cartagena Protocol (naar de Columbiaanse badplaats waar
het document in 1999 werd opgesteld).

Het protocol is nog niet in werking getreden, momenteel vindt hiervoor het vereiste
ratificatieproces plaats. 36 van de vereiste 50 landen - waaronder Nederland - hebben
op dit moment de hele ratificatieprocedure doorlopen. De Verenigde Staten zullen hier
zeker niet aan mee doen. Het protocol kan worden samengevat in drie punten:
•

Ggo's mogen pas na toestemming van het importerende land de grens over.

•

Een land mag uit voorzorg de import van genetisch gemodificeerde organismen
weigeren.

•

Transporten van mengsels van ggo's en gewone producten dienen vergezeld te gaan
van documenten waarin staat dat de lading zulke organismen bevat.

2.3.2 Voedselveiligheid
EU
De regelgeving voor toepassing van ggo's en daarvan afgeleide producten in voedsel is
eveneens Europees geharmoniseerd. Ook hier is het zogenaamde 'ja, mits beleid' van
toepassing. Voor de toepassing ggo's in voedsel kan een markttoelating worden
verkregen, mits middels een wetenschappelijke risicobeoordeling is aangetoond dat het
GM voedingsmiddel veilig is. De zogenaamde Novel Food verordening EG/258/97 regelt
de markttoelating van alle nieuwe soorten voedingsmiddelen en voedselingrediënten.

Conform de bepalingen in deze verordening moeten voedingsmiddelen die DNA of eiwit
afkomstig van een ggo bevatten worden voorzien van een GGO aanduiding op het
etiket; in de ingrediëntendeclaratie op een product kan de consument dan terugvinden
dat het product bijvoorbeeld genetisch gemodificeerde soja bevat. Producenten hoeven
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niet etiketteren als ze er alles aan gedaan hebben om het product GGO-vrij te houden en
er tot 1% GGO in het product zit.

Figuur i: Huidige etiketteringvoorschriften voor ggo's. Dit schema geldt voor
uitgangsstoffen, landbouwproducten en ingrediënten van voedingsmiddelen
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Nieuwe EU voorstellen
Op dit moment bespreekt de Europese Raad en Parlement twee voorstellen van de
Europese Commissie voor nieuwe verordeningen. De eerste verordening regelt de
traceerbaarheid en labeling van genetisch gemodificeerd voedsel, gg-diervoeders en
genetisch gemodiceerde organismen. Hierdoor kan beter de vinger beter aan de pols
worden gehouden bij het in de handel brengen van ggo's en daarvan afgeleide
producten. Mocht er iets misgaan met een ggo-voedingsmiddel dan is dit product
gemakkelijk te herleiden naar de verschillende bewerkingsschakels in het
productieproces zoals producenten, handelaren en verwerkende industrieën. Ook
dienen de bepalingen in deze verordening ter ondersteuning van de etikettering van
eindproducten. Dit draagt bij aan een grotere keuzevrijheid consumenten. De
bepalingen voor de etikettering en traceerbaarheid zijn verder een belangrijke
voorwaarde voor de blokkerende minderheid van lidstaten om het feitelijke moratorium
op te heffen dat zij op dit moment in standhouden tegen nieuwe markttoelatingen van
GM producten in de EU.
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De tweede ontwerpverordening bevat aangescherpte bepalingen voor de markttoelating
en etikettering van specifieke GM voedingsmiddelen en diervoeders en vervangt
daarmee de Novel Food-verordening EU/258/97. Dit voorstel gaat om de
voedselveiligheid, de diervoederveiligheid en de keuzevrijheid in relatie tot ggo-voedsel.
Kern van dit voorstel is het loslaten van het aantoonbaarheidscriterium.

Alle producten

waar ggo's in verwerkt zijn zouden volgens dit voorstel moeten worden geëtiketteerd,
dus ook producten waarin zich geen aantoonbaar ggo-DNA of ggo-eiwit meer bevindt.
Dit betekent bijvoorbeeld dat soja-olie ook geëtiketteerd zou moeten worden ondanks
dat hier geen aantoonbaar genetisch gemodificeerd DNA of eiwit meer inzit. Om een
dergelijk voorstel te kunnen handhaven zouden voedselproducenten boekhoudingen
moeten bijhouden van hun ggo-vrije (dus niet geëtiketteerde) producten waarmee ze
kunnen aantonen dat deze producten daadwerkelijk ggo-vrij zijn. Van ieder ggo-vrij
product dient bekend te zijn welke ingrediënten van welke producent gebruikt zijn bij
het productieproces.
Levensmiddelen of diervoeders 'geproduceerd met behulp van ggo's maar die geen
ggo's bevatten hoeven volgens dit nieuwe voorstel niet geëtiketteerd te worden. Het
gaat hierbij o.a. om vlees, zuivel en eieren afkomstig van dieren die gevoerd zijn met
ggo-diervoer maar die zelf niet genetisch gemodificeerd zijn. (Enkele EU-lidstaten willen
dit eveneens ter discussie stellen.)

De Nederlandse regering staat in principe achter de EU voorstellen mits deze
uitvoerbaar, hanteerbaar en WTO-conform zijn. Toch stellen deze mitsen de overheid
voor grote dilemma's waarbij onduidelijk is hoe ver wetgeving moet gaan en met welk
doel.

Etikettering, ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt

Het is logistiek gezien erg ingewikkeld om ggo's te weren uit voedingsproducten.
Tijdens de zaadproductie, de teelt, de verschillende verwerkingsstappen in de fabriek en
tijdens transport kunnen er onbedoeld kleine hoeveelheden ggo's in ons voedsel
terechtkomen. Omdat vermenging bijna niet is uit te sluiten bestaan er in de regelgeving
zogenaamde drempelwaardes voor ggo's. Onder deze drempelwaardes vermengde
producten niet meer te voldoen aan bepalingen voor etikettering.

In de nieuwe plannen hoeven ggo's niet meer aantoonbaar te zijn in het eindproduct om
toch geëtiketteerd te moeten worden. Dit kan leiden tot vreemde situaties. Als een
producent van verse speculaasjes kan aantonen dat hij alles gedaan heeft om ggo's uit
het product te houden mag er tot 1% in z'n koekjes zitten. Een producent moet hiervoor
navraag doen bij z'n leveranciers. Als de fabrikant een klein beetje kruiden gebruikt
waarvan hij weet dat het ggo's bevat moet deze z'n koekjes wel etiketteren ook bij
onaantoonbaar lage hoeveelheden van bijvoorbeeld 0,00001%

Een ander moeilijk punt hierbij is de fraudegevoeligheid. Als een producent van
plantaardige bakolie beweert dat hij er alles aan gedaan heeft ggo's uit z'n product te
houden kan de overheid dit niet natrekken met een test omdat in olie geen DNA of eiwit
zit. Een frauderende handelaar kan met valse papieren dus ongeëtiketteerde olie op de
markt brengen die volledig uit ggo's gewonnen is.

Nationaal
Op nationaal niveau biedt de Warenwet producenten de mogelijkheid om hun
voedingsmiddelen aan te bieden als non-ggo. Als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen
kunnen ze de tekst "bereid zonder gentechniek" vermelden op hun producten. Het blijkt
dat hier in de praktijk geen gebruik van gemaakt wordt. Dit is voor een fabrikant
moeilijk hard te maken. Bovendien ontbreekt hier de noodzaak toe. Onder de huidige
EU regels wordt op dit moemtn vrijwel geen enkel voedingsmiddel als GM geëtiketteerd.
Het voorgenomen EU-regime brengt hier wellicht verandering in.
Mondiaal
Ook op mondiaal niveau worden normen en richtlijnen uitgewerkt voor levensmiddelen
die zijn ontwikkeld met genetische modificatie. Dit vindt plaats binnen de Codex
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Alimentarius in de Task Force voor Biotechnologie en het Codex Comité voor Food
Labelling. Zowel de traceerbaarheidsbepalingen als de etikettering van GM
levensmiddelen vormen een struikelblok in de onderhandelingen.

2.3-3 Genetische modificatie bij dieren
Nederland heeft als enige land ter wereld een vergunningplicht voor het vervaardigen
van genetisch gemodificeerde dieren of embryo's van dieren. Hier wordt een nee, tenzij
beleid gevoerd. Een aanvraag voor een vergunning wordt alleen verleend indien, er
geen doorslaggevend ethische bezwaren zijn tegen de genetische modificatie en indien
er geen sprake is van onaanvaardbare gevolgen voor het welzijn en de gezondheid van
de dieren. Deze vergunningsplicht is geregeld in de gezondheids- en welzijnswet voor
dieren.

In Nederland vindt geen onderzoek plaats naar genetische modificatie van dieren voor
voedselproductie. In het buitenland gebeurt dit wel. Er zijn wereldwijd nog geen
dierlijke voedselproducten van GM-dieren op de markt. In de Verenigde Staten zit wel
een GM-zalm in de toelatingsprocedure.
In het Besluit Biotechnologie bij Dieren staan nadere regels over hoe aanvragen voor
een vergunning behandeld dienen te worden. Eén van de toetsingscriteria is
bijvoorbeeld de vraag of er reële alternatieven bestaan. Op basis van het advies van de
Commissie Biotechnologie bij Dieren (CBD) beslist de minister over de toekenning van
een vergunning. Deze Commissie bestaat uit deskundigen op het gebied van o.a.
maatschappijwetenschappen, genetische modificatie, diergeneeskunde, medische
wetenschappen en ethiek.

!l6

2.4 Huidig beleid van LNV en de Nederlandse overheid

Naast het stellen van eigen regels en het overnemen van Europese richtlijnen en
verordeningen sturen LNV en de Nederlandse overheid biotechnologische
ontwikkelingen aan op het gebied van voorlichting, onderwijs, maatschappelijke
dialoog, onderzoek en innovatie.

2.4.1 Onderzoek en innovatie
De overheid stimuleert veel onderzoek naar:
•

Technologische ontwikkeling van genetische modificatie.

•

Maatschappelijke aspecten van genetische modificatie.

•

Bio-veiligheid van genetische modificatie.

•

Gevolgen genetische modificatie voor de biodiversiteit.

•

Detectietechnieken voor ggo's.

De Nederlandse overheid subsidieert dit onderzoek onder andere via de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het ministerie van LNV
ondersteunt biotechnologisch onderzoek via de Wageningen Universiteit en de hieraan
verbonden wetenschappelijke DLO-instituten.

De Nederlandse overheid heeft ook geld beschikbaar gesteld om genetische modificatie
in het bedrijfsleven te stimuleren. Op wetenschappelijk gebied loopt Nederland
weliswaar mee in de voorhoede, maar dit is niet terug te vinden in een vergelijkbaar
aantal ondernemingen. Om die reden heeft het ministerie van EZ samen met LNV het
Actieplan Life Sciences in het leven geroepen. Het actieplan heeft tot doel startende Life
Sciences bedrijven te stimuleren. De bijdrage van LNV aan dit actieplan is maximaal
227.000 euro per jaar gedurende 5 jaar.

2.4.2 Onderwijs
LNV is ook verantwoordelijk voor genetische modificatie in het onderwijs. Het
zogenaamde 'groene onderwijs' (agrarische scholen e.d.) integreert kennis en
maatschappelijk aspecten van genetische modificatie.

2.4.3 Voorlichting
De overheid draagt op verschillende manieren bij aan de voorlichting over genetische
modificatie.
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LNV geeft op haar website (http://www.minlnv.nl/thema/biotech/) een uitgebreide uitleg
over het onderwerp. Hier kunnen bezoekers terecht voor achtergronden, actuele
informatie en brochures. Ook andere ministeries beschikken over een dergelijke website.
Daarnaast geeft LNV eigen brochures uit over genetische modificatie bij dieren en
ontwikkelingen en beleid in de genetische modificatie.

Een ander middel is het financieel ondersteunen van organisaties die onafhankelijke
voorlichting aanbieden over genetische modificatie.

Een voorbeeld is de Stichting Wetenschap en Technologie Nederland (Weten). De
Stichting heeft expertise op het gebied van wetenschaps- en techniekcommunicatie.
Deze stichting heeft de afgelopen jaren onder andere brochures uitgegeven over
uiteenlopende onderwerpen zoals het gebruik van genetische modificatie bij de
plantaardige productie, genetische modificatie in de derde wereld, regelgeving omtrent
genetische modificatie, et cetera. LNV draagt tussen 2000 en 2004 een bedrag van
227.000 euro bij aan deze stichting.

Stichting Consument & Biotechnologie is een kennis- en adviescentrum op het terrein
van gentechnologie en voedselproductie en de medische gentechnologie. Consument &
Biotechnologie is erop gericht dat bij de toepassing van deze technologie rekening
wordt gehouden met de belangen van consumenten. Deze stichting krijgt ruim 90.000
euro per jaar van LNV. Consument & Biotechnologie informeert het brede publiek, maar
werkt ook veel op de achtergrond. De medewerkers houden lezingen en maken een
nieuwsbrief voor de geïnteresseerde leek. Ook dragen ze bij aan
communicatieactiviteiten van het Voedingscentrum en de Consumentenbond. Zij werken
voor de Consumentenbond aan publicaties in de Consumentengids. Verder hebben ze
meegewerkt aan de campagne "Genvoedsel, aan u de Keuze."

Het Voedingscentrum Nederland is een onafhankelijke organisatie voor de
informatievoorziening aan consumenten. Het heeft een website (dagelijks ruim 2.500
bezoekers) en telefoonlijnen (40.000 vragen per jaar) waar mensen terechtkunnen met
vragen over hun voedsel. Op de website staat informatie over genetische modificatie die
in samenwerking met de Stichting Consument & Biotechnologie is gemaakt. Daarnaast
beantwoordt het vragen van de pers. Ook dit is een manier om de consument te
bereiken. Het Voedingscentrum krijgt voor al haar activiteiten jaarlijks
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4,4 miljoen euro subsidie van LNV. Hiervoor geeft het wetenschappelijk verantwoorde,
eerlijke informatie over voeding en voedsel in relatie tot gezondheid en veiligheid.
LNV ondersteunt tevens exposities over genetische modificatie. Museum Naturalis in
Leiden heeft sinds kort een permanente expositie over genetische modificatie. De
bekende stier Herman en de gekloonde koeien Holly en Belle staan als levende
voorbeelden van genetische modificatie in de tuin van Naturalis. Deze expositie wordt
financieel ondersteund door LNV samen met het ministerie van VWS.

Het ministerie van LNV spreekt ook andere maatschappelijke partijen als het
bedrijfsleven aan om hun verantwoordelijkheid te nemen bij consumentenvoorlichting.

2.4.4 Maatschappelijke dialoog
Activiteiten in het verleden
Vanaf 1990 hebben de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties vele
initiatieven ontplooid voor een maatschappelijke dialoog over genetische modificatie.
Een belangrijk initiatief was het Informele Overleg Biotechnologie, waarin
maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven met elkaar spraken over uiteenlopende
issues. Een belangrijke stap in dit overleg was een convenant over het etiketteren van
voedingsmiddelen waarin GM-producten zitten. In 1998 is dit initiatief verzand in een
status-quo omdat partijen niet verder tot elkaar kwamen.

Daarnaast stimuleerde het ministerie van Economische Zaken enkele jaren een
communicatieoverleg biotechnologie. Dit stond onder leiding van prof. Cees van
Woerkum, hoogleraar communicatiewetenschappen in Wageningen, en had tot doel de
dialoog tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te versterken en partijen
nader tot elkaar te brengen.

Publiek debat Eten en Genen
Het ministerie van LNV heeft in 2001 -mede op verzoek van de Tweede Kamer- een
publiek debat georganiseerd over biotechnologie en voedsel. Het ministerie heeft
daartoe een commissie in het leven geroepen onder leiding van Jan Terlouw. Deze
'Tijdelijke Commissie Biotechnologie en Voedsel' heeft het debat 'Eten en Genen'
georganiseerd. De Commissie werd hierin ondersteund door een uitvoeringsorganisatie
met de Stichting Weten,
Consument & Biotechnologie en het Voedingscentrum.
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De Commissie Terlouw heeft vele activiteiten ontplooid om meningen van burgers en
consumenten over genetische modificatie en voedsel te achterhalen. Gedurende enkele
maanden was er een debat met vele Nederlanders. Het onderwerp kwam ter sprake:
•

In een groep van 150 Nederlanders geselecteerd uit verschillende
leeftijdscategorieën.

•

In verenigingsverbanden.

•

Op scholen.

•

Op verschillende internetsites van de Commissie.

•

In debatcentra.

•

In de krant.

•

Verder heeft de Commissie geluisterd naar de visies van een groot aantal
wetenschappers en maatschappelijke organisaties.

Uit het debat van de Commissie Terlouw komen belangrijke conclusies voor het
overheidsbeleid ten aanzien van genetische modificatie en voedsel naar voren:
•

Het publiek vindt dat de ontwikkelingen aan een gedegen nut- en noodzaakafweging
moeten worden onderworpen.

•

Wezenlijk voor een goede oordeelvorming van het publiek over het beleid is dat
bestaande kennislacunes worden opgeheven. Het grote publiek is zeer onbekend
met de technologie.

•

Alleen in een brede dialoog met het publiek over het beleid dat wordt gevoerd ten
aanzien van genetische modificatie en voedsel kan de overheid het publiek ervan
overtuigen dat de toelating van genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen op een
zorgvuldige wijze plaatsvindt. Bij een goede dialoog is het van belang dat de
overheid duidelijk communiceert hoe zij met de inbrengen vanuit de samenleving
omgaat.

Aanbevelingen van de Commissie Terlouw
De Commissie kwam met 19 aanbevelingen aan de overheid. Hiervan hebben
aanbeveling 5, 6, 7 en 18 specifiek betrekking op informatie- en communicatie beleid.
Hieronder volgt een samenvatting van de aanbevelingen van de Commissie Terlouw en
een korte weergave van de reacties van het kabinet Kok:
•

Aanbeveling 5: Garantie voor keuzevrijheid voor consumenten.
Reactie: instemmend
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•

Aanbeveling 6: Eenduidige herkenbare etikettering van GM-voedingsmiddelen.
Onderscheid mogelijk tussen voedingsmiddelen:
-

die ggo-vrij zijn in de samenstelling en productie.
waarbij tijdens het productieproces gebruik is gemaakt van ggo's, maar niet
meer voorkomen in het eindproduct.
waarvan de ingrediënten minder dan 1 procent ggo's bevatten.

-

waarvan de ingrediënten meer dan 1 procent ggo's bevatten.

Reactie: Primair een zaak van marktpartijen, meent het kabinet. Wel wil het kabinet
in haar beleid totstandkoming van ggo-vrije ketens stimuleren. Onder een
drempelwaarde van 1% aan ingrediënten van ggo-oorsprong mag een producent van
etikettering afzien mits deze aantoont al het mogelijke te hebben gedaan om
onbedoelde vermenging met ggo's te vermijden.
•

Aanbeveling 7' Betere communicatie met de consument over de veiligheid van de
voedingsmiddelen, ledere consument zou moeten kunnen beschikken over
gedetailleerde informatie over de productiewijze en de samenstelling van
voedingsmiddelen.
Reactie: De overheid neemt het toezicht op de etikettering voor haar rekening, maar
de minister benadrukt dat ook het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor het
informeren van de consument over productiewijze en samenstelling van
voedingsmiddelen. De levensmiddelenindustrie en de detailhandel onderzoeken de
mogelijkheid van een interactief productinformatiesysteem, aldus de minister.

•

Aanbeveling 18: Maatschappelijk draagvlak is vereist voor toepassing van nieuwe
technologie. Tijdig informeren om te komen tot maatschappelijk gedragen
voorwaarden voor toelatingsbeleid. Onderzoek nodig naar de wijze waarop met het
publiek kan worden gecommuniceerd over toepassingen van genetische modificatie.
Reactie: Het kabinet biedt in de reactie (nog) niet meer aan dan publieksvoorlichting.
Daartoe stelt het extra middelen beschikbaar. Deze zouden moeten worden ingezet
onder de vlag van reeds lopende initiatieven en instellingen die deskundig en
ervaren zijn in publieksvoorlichting, zoals het Voedingscentrum en de Stichting
Weten.
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2.5 Begrippenlijst

Gen

Drager van specifieke erfelijke eigenschappen. Ze dienen
als bouwplan voor eiwitten.

Moderne biotechnologie

Zie 'Genetische modificatie'.

DNA

Lange moleculen waarop de erfelijke informatie ligt
opgeslagen in genen.

Genetische modificatie

Een aangebrachte verandering in het DNA (stukje gen
ingebouwd of uitgeschakeld). Ook bekend als
genetische manipulatie, gentechnologie of moderne
biotechnologie.

Ggo

Genetisch gemodificeerd organisme.

Gg/GM

Genetisch gemodificeerd / genetically modified

Aantoonbaarheidsbeginsel

Alleen etiketteren indien men daadwerkelijk kan
aantonen en dus controleren dat er veranderd DNA of
eiwit in het eindproduct zit.

Transgeen

Genetisch gemanipuleerde dieren of gewassen worden
ook transgeen genoemd.

CBD

Commissie Biotechnologie bij Dieren.

Eten & Genen

Publiek debat over biotechnologie en voedsel in 2002.

'Nee, tenzij'-beleid

Geen toelating, tenzij aan een aantal zeer specifieke
voorwaarden is voldaan.

'Ja, mits'-beleid

Minder streng dan 'Nee, tenzij.' Toestemming onder
voorwaarden van veiligheid van mens en milieu.

Drempelwaarde

Hoeveelheid ggo's die maximaal toelaatbaar zijn in een
niet-geëtiketteerd eindproduct mits de fabrikant zich
heeft ingespannen om vermenging te voorkomen. Ligt
momenteel op 1% voor de GM-soja en -maïs die een EU
markttoelating hebben.

Traceerbaarheid

Zorgen dat te achterhalen is waar een product vandaan
komt door de hele keten heen. Dit vraagt zorgvuldige
administratie door de producent, van schakel tot schakel
in de keten.

Labeling

Etikettering; ingrediënten of bewerkingsstappen die
gelabeld moeten worden staan op het etiket.
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2.6 Bronnen
•

Ministerie van LNV:
-

2002 LNV Desk Biotechnologie

-

2002 Directie Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden

-

2002 Directie Industrie & Handel

-

2002 Directie Natuurbeheer

-

2002 Directie Landbouw

-

2000 Brochure nr. 09 Biotechnologie over ontwikkelingen en beleid in de
biotechnologie

•

2002 http://www.minlnv.nl/thema/biotech

Tijdelijke Commissie Biotechnologie & Voedsel:
-

2001 Toolbox Publieke debat Eten en Genen, achtergrondinformatie

-

2001 Eindrapport Eten en Genen, Samenvatting kabinetsreactie door Stichting
Consument & Biotechnologie

•

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (september 2002)
http://www.biotechnologie.minvws.nl/

•

Integrale Nota Biotechnologie (2000) Ministeries VROM, LNV, EZ, OC&W, VWS

•

Stichting Consument en Biotechnologie

•

Stichting Voedingscentrum Nederland

•

Biodiversity Summit (september 2002) http://www.biodiversitysummit.nl/

•

Universiteit Wageningen (2002) http://www.biotechnologie.net

•

Projectgroep Biotechnologie Productschappen (2002)
http://www.agro.nl/mvo/GZP.PDV.projectgroep/
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3. INTRODUCTIE VAN GENETISCHE MODIFICATIE IN NEDERLAND VERGELEKEN MET
ANDERE TECHNOLOGIEËN EN ANDERE LANDEN

Met enige regelmaat worden nieuwe technologieën geïntroduceerd in de
voedingsmiddelensector. Sommige worden enthousiast omarmd. Denk bijvoorbeeld aan
de introductie van magnetronmaaltijden. Andere introducties vormen de aanleiding
voor forse maatschappelijke discussies en kunnen op weinig genade rekenen.
Voedseldoorstraling is een voorbeeld van dit laatste. In dit hoofdstuk wordt de discussie
rond de introductie van genetische modificatie beknopt vergeleken met die rond
additieven en voedseldoorstraling. Tevens worden enkele opmerkingen gemaakt over
verschillen en paralellen bij de introductie van genetische modificatie in verschillende
landen.
3.1 Vergelijking van de introductie van enkele technologieën
3.1.1 Additieven
•

Additieven zijn stoffen die aan voedingsmiddelen worden toegevoegd om aspecten
zoals houdbaarheid, kleur of consistentie te verbeteren.

•

Alleen wettelijk toegelaten additieven mogen in voedingsmiddelen gebruikt worden.
Deze zijn herkenbaar aan het E-nummer waarbij de 'E' aangeeft dat het additief
goedgekeurd is door de Europese Unie.

•

Wanneer in een voedingsmiddel additieven zijn verwerkt moet dit op het etiket
staan.

Maatschappelijke discussie
•

Met de publicatie van het boek 'Voedsel in Nederland' (L Reijnders, 1974) werd het
gebruik van additieven voor het eerst kritisch belicht. Deze publicatie vormde de
start van een uitgebreide serie publicaties over mogelijk schadelijke bijwerkingen
van additieven.

•

Vooral in het midden van de jaren '80 werd er uitvoerig gediscussieerd over het
gebruik van additieven in de voeding. De consumentenorganisaties Konsumenten
Kontakt en Consumentenbond maakten zich sterk voor een drastische vermindering
van het gebruik van additieven. Veel consumenten waren bezorgd over additieven,
ze werden gezien als het belangrijkste risico rond voedsel.
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•

In 1988 publiceerde Konsumenten Kontakt een additievenwijzer die onderscheid
maakt tussen onschadelijke en verdachte additieven. De brochure vond gretig aftrek:
na enkele maanden waren al circa 150.000 exemplaren aangevraagd.

•

In diezelfde periode verschenen er boeken zoals van professor J. Kamsteeg over de
gevaren van additieven. Belangrijke bezwaren tegen het gebruik van additieven
waren misleiding (zoals een kleurstof i.p.v. aardbeien), het veroorzaken van allergie
en hyperactiviteit (met name bij kinderen) en mogelijk bijdragen aan het ontstaan
van kanker.

•

In de jaren '80 tot midden jaren '90 circuleerden lijsten van 'verdachte' en 'giftige'
additieven (waaronder citroenzuur) met de aanduiding 'L' Hopital de Paris'. Deze
lijsten, die foutieve informatie bevatten en waarvan de oorsprong onduidelijk was,
zijn op grote schaal verspreid.

•

De overheid en de meeste deskundigen vonden de onrust rond additieven
schromelijk overdreven. Als reactie kwamen zij met publicaties die aangaven dat de
toegelaten additieven goed onderzocht en veilig bevonden waren.

•

Door de aandacht voor 'vers' en 'natuurlijk' en druk van consumentenorganisaties is
het gebruik van additieven gedaald. Ook werden synthetische additieven vaak
vervangen door 'natuuridentieke' varianten. De EU heeft het gebruik van enkele
omstreden additieven, zoals bromaat, gereduceerd, c.q. verboden. Daarnaast werd
het in 1990 verplicht om alle gebruikte additieven door middel van hun E-nummer of
naam op de verpakking te vermelden.

•

Sinds het midden van de jaren '90 is de discussie rond additieven geluwd. Toch
blijven consumenten gevoelig voor het onderwerp. Op veel etiketten wordt dan ook
vermeld dat het product vervaardigd is zonder kleurstoffen of conserveermiddelen.

•

Tegenwoordig is het gebruik van additieven op Europese schaal geregeld. In een
aantal additievenrichtlijnen staat beschreven welke additieven in welke producten in
welke hoeveelheden gebruikt mogen worden. Ook de etikettering is Europees
geregeld.

Analyse
•

De meeste additieven hadden een duidelijke functie: sommigen waren onontbeerlijk
voor de kwaliteit van een voedingsmiddel, anderen verbeterden de houdbaarheid of
speelden in op de behoefte van de consument aan een betere consistentie of een
mooiere kleur.

•

Additieven werden al veelvuldig gebruikt voordat de discussie losbarstte.
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•

Door hun noodzakelijkheid en het gebruik in tal van voedingsmiddelen was het vaak
onmogelijk om ze uit voedingsmiddelen te weren. Een totaal verbod op additieven
lag dan ook niet in de rede.

•

Consumentenorganisaties en consumenten waren verontwaardigd dat de
Nederlandse wetgever het aanduiden van E-nummers aanvankelijk niet noodzakelijk
achtte op het moment dat dit in bijvoorbeeld Duitsland reeds verplicht was. Dit
leidde tot argwaan en wantrouwen richting overheid. De introductie van
E-nummers op het etiket leidde aanvankelijk tot meer discussie, later ebde dit weg.
Men kan nu immers zelf kiezen voor producten met of zonder additieven.

•

Na een aanvankelijke afwijzing namen de voedingsmiddelindustrie en de retail het
initiatief om de meest omstreden additieven te weren of te vervangen en aan te
sluiten bij de consumentenwens naar een natuurlijkere voeding (zelfregulering).

•

Voor veel consumenten is het onderwerp additieven van issue in non-issue
veranderd.

3.1.2 Doorstraling
•

Doorstraling is een techniek die de houdbaarheid van voedingsmiddelen kan
verlengen door kieming- en rijpingsprocessen tegen te gaan en door ziektekiemen te
vernietigen. Hierbij worden voedingsmiddelen blootgesteld aan een vastgestelde
hoeveelheid ioniserende stralen.

•

Consumenten wantrouwen deze techniek sterk. Ze associëren doorstraling van
voedsel vaak (ten onrechte) met bijvoorbeeld kanker, nucleaire rampen zoals in
Tsjernobyl en radioactiviteit. Daarnaast zijn ze bang dat door doorstraling toxische
en carcinogene verbindingen worden gevormd.

Maatschappelijke discussie
•

Reeds in het begin van de jaren '80 was er een discussie over het gebruik van
doorstraling bij voedingsmiddelen. Diverse internationale organisaties, waaronder
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Voedsel- en Landbouworganisatie
(FAO) en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA), waren grote
voorstanders van de technologie. Ze waren van mening dat de doorstraling van
voedingsmiddelen (tot een bepaalde dosis) veilig was en de producten veiliger
maakten.

•

Zowel Nederlandse als overkoepelende Europese consumenten- en
milieuorganisaties waren echter sterk bezorgd over de technologie. Doorstraling zou
misbruikt kunnen worden om voedingsmiddelen die ongeschikt zijn voor consumptie
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op te waarderen en zou hygiënische praktijken kunnen vervangen. Ze pleitten voor
een moratorium op het gebruik van voedseldoorstraling tot er meer bekend zou zijn
over de veiligheid en controlemogelijkheden.
•

De toepassing van doorstraling van levensmiddelen is geregeld via een Europese
richtlijn die aangeeft welke voedingsmiddelen op welke manier doorstraald mogen
worden. Zo mogen onder andere specerijen, kruiden, gedroogde groenten en
pluimveeproducten doorstraald worden. Op het etiket moet vermeld staan dat een
product behandeld is met ioniserende stralen. Incidenteel is zo'n aanduiding op een
etiket te vinden.

•

Ook nu nog is er (in beperkte kring) discussie over doorstraling. De
doorstralingsindustrie en sommige gezondheidsautoriteiten zijn van mening dat
doorstraling van diverse voedingsmiddelen, waaronder rood vlees en kip, kan
bijdragen tot de bescherming van de consument. Consumentenorganisaties zijn
daarentegen van mening dat doorstraling overbodig is wanneer goede hygiënische
praktijken worden toegepast. Ook de voedingsmiddelenindustrie staat gereserveerd
ten opzichte van doorstraling. Ze zijn bezorgd dat associaties met doorstraling
(bijvoorbeeld via het etiket) het imago van hun producten negatief kunnen
beïnvloeden.

Analyse
•

Doorstraling is een technologie met duidelijke consumentenvoordelen, met name
vanwege het verminderen van voedselinfecties.

•

Hoewel doorstraling van voedsel (naar alle waarschijnlijkheid) een veilige
technologie is met duidelijke toepassingsgebieden, blijven verschillende partijen
gekant tegen een (grootschalig) gebruik ervan in voedingsmiddelen.
Consumenten zien zelf weinig voordelen en associëren doorstraling met gevaar,
consumentenorganisaties vinden doorstraling overbodig en
voedingsmiddelenproducenten zijn bevreesd voor negatieve reacties van
consumenten.

•

Deze bezwaren verhinderen de doorbraak van voedseldoorstraling.

•

Daarnaast komen er steeds meer alternatieven voorhanden die het gebruik van
doorstraling minder essentieel maken.

N.B.: De publieke opinie over een technologie kan snel veranderen als er duidelijke
voordelen zijn voor de consument zo blijkt in de Verenigde Staten. Tijdens de
miltvuuruitbraken in 2001 is in de media uitvoerig besproken dat doorstraling
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miltvuursporen geheel kan uitroeien. Consumenten zijn als gevolg daarvan veel beter
geïnformeerd over de mogelijkheden van doorstraling voor het beveiligen van het
voedselaanbod. Uit een onderzoek uitgevoerd in 2001 onder de Amerikaanse bevolking
blijkt dat meer dan de helft (52%) van de ondervraagden vindt dat de overheid
doorstraling moet gebruiken voor veiliger voedsel. Bij een soortgelijk onderzoek onder
de Amerikaanse bevolking in 2000 gaf slechts 11% van de ondervraagden aan dat ze
doorstraald voedsel zouden kopen. In de VS is men overigens überhaupt positiever over
dit soort nieuwe technologieën.
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3.1.3 De introductie van additieven, doorstraling en biotechnologie vergeleken

Additieven

Doorstraling

Biotechnologie (voedingsmiddelen)

Positie en betrokkenheid

Van 'tegen' naar 'genuanceerd'

Tegen' (moratorium), actief betrokken.

Van 'genuanceerd' naar 'tegen'

maatschappelijke organisaties:

(drastische vermindering gebruik), actief

(meningen variëren van 'beperking tot

betrokken.

bepaalde toepassingen' tot
'moratorium'), actief betrokken.

Positie en betrokkenheid

Meerderheid aanvankelijk 'tegen', later

Meerderheid 'tegen', consument

"Verdeeld, wantrouwig', consument

consument:

eerder 'wantrouwig' tot 'non-issue',

nauwelijks betrokken.

beperkt betrokken.

consument sterk betrokken.
Positie en betrokkenheid

'Voor' mits regelgeving en etikettering,

'Verdeeld', overheid matig betrokken.

Neigt naar 'voor', mits regelgeving en

overheid:

overheid actief betrokken.

VWS 'voor', LNV 'tegen'.

etikettering, overheid actief betrokken.

Positie en betrokkenheid

'Voor', voedingsmiddelenindustrie actief

Tegen'; door publieke opinie proberen

Van 'gematigd voor' naar 'mijdend';

voedingsmiddelenindustrie en

betrokken. Retail meer genuanceerde

voedingsmiddelenindustrie en retail

door publieke opinie mijden

retail:

positie.

buiten de discussie te blijven.

voedingsmiddelenindustrie en retail
genetische modificatie. Sommige
supermarkten etiketteren huismerk en
bieden zo keuzevrijheid.

Informatie van overheid naar

Overheid heeft consument uitvoerig

Overheid heeft consument niet uitvoerig Overheid heeft de consument in laat

consument:

geïnformeerd, reactief.

g eïnfo rmee rd.

stadium actief mondeling geïnformeerd
(o.a. via het publiek debat). Passief heeft
de overheid via folders de consument
geïnformeerd sinds de jaren '90.

(Pro-actieve) informatie van

Additieven

Doorstraling

Biotechnologie (voedingsmiddelen)

'Minimaal'.

'Zeer beperkt'.

Poging tot pro-actieve communicatie

sector richting media en burger:

(o.a. via de stichting Consument &
Biotechnologie en de Projectgroep
Biotechnologie Productschappen,
NIABA).

Noodzakelijkheid en voordelen

'Ja', in vele gevallen wel.

consument aantoonbaar:

'Ja' maar er zijn ook alternatieven

'Beperkt', noodzaak niet aangetoond en

voorhanden.

voordelen voor consument bij huidige
producten beperkt.

Technologie reeds toegepast in

'Op zeer beperkte schaal'.

'Ja', op grote schaal.

'Ja', soja (en maïs) in vele

voedingsmiddelen voor de start

voedingsmiddelen (en veevoer)

van de discussie?

aanwezig.

Wordt de technologie op het

'Ja', uiteindelijk wel, via E-nummers.

etiket vermeld?

'Ja', uiteindelijk wel, behandeld met

'Ja', momenteel etikettering beperkt, in

gammastraling.

de toekomst waarschijnlijk uitgebreidere
etikettering (strengere
etiketteringregels).
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3.1.4 Enkele conclusies op basis van de bevindingen
Factoren die het oordeel over de toepassing van een technologie in de
voedingsmiddelensector kunnen beïnvloeden:
•

Bepalend is één of meerdere partijen de technologie ondersteunen, en er dienen
partijen te zijn die het belang van de technologie uitleggen. Dit kunnen zowel de
overheid, ngo's of de wetenschap zijn, maar ook de voedingsmiddelenindustrie
of de retail. Het is van belang dat de maatschappij vertrouwen heeft in de
afzender van deze boodschap.

•

Als de technologie duidelijke waarneembare of communiceerbare voordelen
voor de consument biedt, met andere woorden als deze aansluit op behoeften
van de consument, is de acceptatiegraad hoger.

•

Een technologie dient aan te sluiten bij trends (bijvoorbeeld gezond, natuurlijk,
vers, gemak), met andere woorden bij de maatschappelijke behoeften.

•

Als de technologie als noodzakelijk gezien wordt en er geen alternatieven
voorhanden zijn die maatschappelijk minder gevoelig zijn, is de consument
eerder enthousiast over een technologie.

•

De overheid dient een duidelijke actieve rol te spelen bij communicatie over de
voor- en nadelen van voedseltechnologie.

3.2 Vergelijking van de introductie van genetische modificatie in andere landen

3.2.1 Verenigd Koninkrijk (VK)
Maatschappelijke discussie
•

Begin 1996 bereikte het eerste genetisch gemodificeerde product de Engelse
markt: tomatenpuree gemaakt op basis van genetisch gemodificeerde tomaten.
Op het etiket, verkocht onder het huismerk van Safeway en Sainsbury, werd
duidelijk vermeld dat het product gemaakt was m.b.v. genetische modificatie.
Het product vond gretig aftrek dankzij haar betere smaak en textuur en
aantrekkelijke prijs. Tussen februari 1996 en november 1998 bedroeg het
marktaandeel van de genetisch gemodificeerde tomatenpuree in deze
supermarktketens tussen de 40% en 60%. De reacties van maatschappelijke
partijen op deze introductie waren in de regel positief mede omdat er duidelijk
sprake was van keuzevrijheid.

•

De introductie van de genetisch gemodificeerde soja in het VK in 1996 verliep
redelijk 'rustig, al waren de acties van Greenpeace tegen schepen met deze soja
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een belangrijk wapenfeit. Net zoals in andere Europese landen waren er voor- en
tegenstanders, maar dit leidde niet tot hevige media-aandacht. De consument
was in het begin niet in het onderwerp geïnteresseerd.
•

Deze klaarblijkelijke rust veranderde midden 1998 fundamenteel door een
cascade van gebeurtenissen. In juni 1998 startte Monsanto in het VK een
grootscheepse advertentiecampagne met als boodschap dat biotechnologie
goed is voor mens en wereld en een bijdrage kan leveren aan het oplossen van
het wereldvoedselvraagstuk. Deze boodschap viel slecht bij tal van partijen
waaronder milieu-, natuur- en consumentenorganisaties. Ook Prins Charles
('Frankenstein voedsel') mengde zich in de discussie en startte een pleidooi
tegen biotechnologie en voor biologische voeding. In diezelfde periode
verschenen ook de resultaten van een (omstreden) onderzoek (Pusztai) dat
aangaf dat proefratten ziek werden van genetisch gemodificeerde aardappelen.
Dit veroorzaakte veel commotie in de media. Daarnaast speelde nog een
specifiek Brits fenomeen een rol. Enkele Britse tabloids gingen campagne voeren
tegen biotechvoedsel. Zij ontdekten dat dit een gunstige uitwerking had op de
verkoopcijfers. Dit initieerde een ongelofelijk intensieve aandacht in nagenoeg
alle Britse media voor het onderwerp.

•

Het verzet tegen gentech-voedsel in het VK groeide zienderogen. In het voorjaar
van 1999 banden verschillende supermarktketens genetisch gemodificeerde
voedingsmiddelen uit de schappen, om zich te kunnen profileren als consumenten milieuvriendelijk. Ook de aanvankelijk goed verkopende tomatenpuree
verdween van het toneel.

•

De Engelse overheid en met name Premier Blair bleef al die tijd een sterke
voorstander van biotechnologie. De consument was overigens erg wantrouwig
over de rol van de overheid. Het BSE-debakel (het 'voeren' van hamburgers aan
de dochter van de minister van landbouw), de 'Creutzfeld-Jacob-'slachtoffers', dit
alles had het vertrouwen van het publiek in de voedselveiligheid en de rol van de
overheid enorm ondermijnd.

•

Heden ten dage staan consumenten nog steeds sceptisch ten opzichte van de
technologie. Recent onderzoek van de Consumers Association toont aan dat
slechts éénderde van de Britten het idee van genetisch gemodificeerde
voedingsmiddelen acceptabel vindt en iets meer dan de helft bezorgd is over het
gebruik van gentechnologie in de voedselproductie.
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Analyse
•

De heftige reactie is zeer uitzonderlijk omdat het VK in veel opzichten, op het
gebied van de voeding, een tussenpositie tussen de VS en Europa inneemt.

•

In het VK heeft er in 1998 een opvallende klimaatsverandering plaatsgevonden
ten aanzien van de acceptatie van genetische modificatie. Ten grondslag hieraan
liggen meerdere factoren, zoals de rol van 'key stakeholders', de media, de retail
en de biotechnologie-industrie.

•

Ook de BSE crisis heeft de discussie beïnvloed, door de voedselschandalen was
het vertrouwen van de consument in de Britse overheid tot een minimum
gedaald.

•

Die omslag in het VK beïnvloedde de rest van Europa. Ook in andere Europese
landen kwamen discussies op gang en werd het VK gezien als 'het centrum van
het verzet'.

3.2.2. Verenigde Staten (VS)
Maatschappelijke discussie
•

Sinds 1995 worden genetisch gemodificeerde gewassen op commerciële schaal
geteeld en sinds 1996 is het areaal exponentieel toegenomen, van 1,7 miljoen
hectaren in 1996 tot 52,6 miljoen hectaren in 2001. 68% van het transgene areaal
bevindt zich in de VS waar genetisch gemodificeerde soja, maïs en katoen de
meest geteelde gewassen zijn.

•

De overheid heeft een eigen procedure opgesteld voor de toelating van
genetisch gemodificeerde gewassen en voedingsmiddelen (via FDA3, USDA en
EPA). Zij toetst daarbij het onderzoek van bedrijven.

•

Genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen hoeven niet geëtiketteerd te
worden.

•

De introductie van genetisch gemodificeerde gewassen of het gebruik ervan in
voedingsmiddelen heeft in de VS relatief tot weinig discussie geleid.

•

Naar aanleiding van de introductie van de 'Starlink-maïs' is Aventis veroordeeld
tot het betalen van forse schadeclaims. Deze maïs variëteit was niet
goedgekeurd voor humane consumptie, maar was wel in de voedselketen
beland. Dit leidde tot forse discussie in de media, maar niet tot verandering van
mening van de Amerikaanse consument.

3

FDA: Food and Drug Administration, UDSA: US Department of Agriculture en EPA:

Environmental Protection Agency.
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•

Anders dan in vele Europese landen hebben de milieubeweging en de
consumentenorganisaties zich in de VS niet massaal opgesteld tegen genetisch
gemodificeerd voedsel.

•

Toch is er ook in de VS op beperkte schaal discussie over biotechnologie. Zo pleit
een aantal maatschappelijke organisaties voor een verplichte etikettering van
genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen en een meer onafhankelijke
veiligheidsbeoordeling.

Analyse
•

De introductie van transgene gewassen is in de VS totaal anders verlopen dan in
Europa. Dit hangt in grote mate samen met cultuurverschillen tussen Amerika en
Europa. In de VS wordt op een andere wijze gedacht over bijvoorbeeld voedsel
en voedingsgewoontes.

•

De discussies over toelating zijn open en transparant gevoerd.

•

De Amerikanen hebben een groot vertrouwen in de overheid en met name in de
FDA die als zeer gezaghebbend en betrouwbaar wordt ervaren.

•

De Amerikanen zijn een groot voorstander van technologie en wetenschap en ze
zijn gewend aan grootschalige, geïndustrialiseerde landbouw.

•

Daarnaast is de VS (op de 'Starlink affaire' na) gespaard gebleven voor de BSE- of
dioxinecrisis die in Europa het vertrouwen in de overheid erg geschaad hebben.
Ook is de positie en invloed van het bedrijfsleven in de VS heel sterk en hebben
de media het thema biotechnologie voornamelijk positief belicht.

•

Tot slot is de positie van milieu- en consumentenorganisaties minder dominant
dan in Europa.
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3.2.3

De introductie van genetische modificatie in het VK, de VS en Nederland
Verenigd Koninkrijk (VK)

Verenigde Staten (VS)

Nederland

Positie en betrokkenheid

Tegen', actief betrokken

'Neutraal' tot 'gematigd kritisch', weinig

Tegen' (varieert van 'beperking tot

maatschappelijke organisaties:

(voortrekkersrol).

betrokken.

bepaalde toepassingen' tot
'moratorium'), actief betrokken (vaak via
een consortium van organisaties). Ook
maatschappelijke organisaties zoals
Greenpeace en de AKB hebben zich
actief met de discussie bemoeit.

Positie en betrokkenheid

Meerderheid 'tegen' (vanaf 1998),

'Eerder onverschillig', consument

Verdeeld, wantrouwig', consument

consument:

consument actief betrokken.

nauwelijks betrokken.

matig betrokken.

Positie en betrokkenheid

'Voor* mits regelgeving en etikettering,

'Voor', overheid actief betrokken, maar

Eerder 'voor' (onder het motto

overheid:

overheid actief betrokken (o.a. via

nauwelijks discussie.

'verantwoord vooruit') mits regelgeving

premier Blair).

en etikettering, overheid actief
betrokken (o.a. via publiek debat).

Positie en betrokkenheid

Van 'gematigd voor' naar 'mijdend',

'Gematigd voor', doordat

voedingsmiddelenindustrie en

door publieke opinie vermijden

maatschappelijke discussies beperkt zijn, door publieke opinie mijden

retail:

voedingsmiddelenindustrie en retail het

zijn de voedingsmiddelenindustrie en

Van 'gematigd voor' naar 'mijdend',

voedingsmiddelenindustrie en retail

gebruik van genetische modificatie (non- retail maar beperkt betrokken.

vaak het gebruik van genetische

gmo is een PR-argument).

modificatie (gebruik momenteel deels
onbekend: b.v. sojaolie). Sommige
bedrijven bieden de klant de keuze.
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Verenigd Koninkrijk (VK)

Verenigde Staten (VS)

Positie en betrokkenheid

'Voor', biotechnologie-industrie actief

Voor", biotechnologie-industrie actief

Nederland
Voor', biotechnologie-industrie redelijk

biotechnologie-industrie:

betrokken in de discussie (bijvoorbeeld

betrokken maar weinig discussie.

actief betrokken, vaak zoekend naar

Monsanto via informatiecampagne).

dialoog met andere partijen. Intern
ongelukkig met soja-introductie.

(Pro-actieve) informatie van

'Ja', biotechnologie-industrie heeft

'Beperkt', noodzaak voor pro-actieve

Poging tot pro-actieve communicatie

sector richting media en burger:

getracht pro-actief te informeren

communicatie niet nodig door beperkte

(o.a. via de stichting Consument en

(bijvoorbeeld informatiecampagne van

discussie. FDA procedures vrij

Biotechnologie en de Projectgroep

Monsanto).

transparant.

Biotechnologie Productschappen).

Wordt de technologie op het

'Ja', momenteel etikettering beperkt, in

'Nee'.

'Ja', momenteel etikettering beperkt, in

etiket vermeld?

de toekomst waarschijnlijk uitgebreidere

de toekomst waarschijnlijk uitgebreidere

etikettering (strengere etiketteringregels

etikettering (strengere etiketteringregels

via EU).

via EU).
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3.2.4 Enkele conclusies op basis van de bevindingen
Factoren die het oordeel over biotechnologie in verschillende landen beïnvloed
kunnen hebben:
•

In Europa hebben de maatschappelijke organisaties (milieu- en
consumentenorganisaties) zich sterk verzet tegen biotechnologie en daarmee
een sleutelrol gespeeld in de discussies. Ook de invloed van de retail en de
media is belangrijk geweest, met name in het VK hebben de media de discussie
aangezwengeld.

•

Vertrouwen in (de boodschap van) de overheid is cruciaal. Doordat het
vertrouwen in de overheid door andere voedselschandalen met name in het VK
al sterk was verminderd, was de overheid geen betrouwbare afzender van
informatie over biotechnologie. Ook werden veiligheidsbeoordelingen door de
overheid in twijfel getrokken. In de VS is het vertrouwen in de overheid groter.

•

De huidige toepassingen van genetische modificatie hebben (de consument)
weinig concrete voordelen te bieden. De consument was daarom nauwelijks
geneigd om deze nieuwe en onbekende technologie die zowel ethische- als
veiligheidsvragen opriep, te aanvaarden.

•

Culturele verschillen zijn sterk bepalend voor reacties van de consument. Te
denken valt aan de voedselcultuur, 'technologie-denken', visie op de landbouw
en de maatschappelijke positie van de industrie. Op deze punten zijn grote
verschillen tussen de Amerikaanse en Europese consument.
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3.3 Bronnen
•

'E= eetbaar?: alle E-nummers, kunstmatige zoetstoffen en andere geur- en
smaakstoffen.' J. Kamsteeg, 1986.

•

'Eetwaar = Eetbaar?' J. Kamsteeg en M.I.A. Baas, 1988.

•

'Conserveermiddelen Noodzaak?' Instituut voor consumentenonderzoek Swoka,
1990.

•

'Additievenwijzer.' Alles wat u moet weten over kleur-, geur-, smaakstoffen en
conserveermiddelen in voedsel. Konsumenten kontakt, uitgave 1992.

•

'Consumentenadditievengids.' Speciale uitgave van de Consumentenbond, 1996.

•

'Tumult om Transgenen. De introductie van genetisch gemodificeerde soja en
maïs.' Uitgave van Schuttelaar & Partners, 1998.

•

Global Review of Commercialized Transgenic Crops: 2001.' ISAAA Briefs, 2001.

•

'Gentechnologie, genomics en de consument. 7 prikkelende interviews als
bijdrage aan het debat.' Uitgave van de stichting Consument en Biotechnologie,
2001.

•

'GM Dilemmas: Consumers and Genetically Modified Foods.' Consumers
Association, 2002.

Diverse websites:
websites kranten, stichting Consument en Biotechnologie, Nutrition Information
Center, Europese Unie, Goede Waar & Co, Voedingscentrum, Isotron.
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4. WAT WIL DE CONSUMENT WETEN

Voor deze rapportage is in de eerste plaats gebruik gemaakt van de resultaten van
een opinieonderzoek over biotechnologie uitgevoerd door onderzoekbureau Survey
(§ te Zoetermeer voor het LNV Consumentenplatform 'Genetische modificatie en
Voedsel'. Deze resultaten zijn waar mogelijk, aangevuld en vergeleken met de
resultaten van een analoog opinieonderzoek uitgevoerd in 1999. In dat geval is
expliciet vermeld dat het gegevens uit 1999 betreft. Daarnaast heeft Schuttetaar &
Partners een aantal recente opinieonderzoeken over biotechnologie gescand op de
thema's 'informatievoorziening en informatiebehoefte bij burgers en consumenten'
en 'etikettering en keuzevrijheid'.
Om een beter inzicht te krijgen in meningen en eventuele zorgen van consumenten
over genetische modificatie en hun wensen inzake informatievoorziening zijn
bovendien vijf consumentenpanels georganiseerd. Uiteenlopende groepen
consumenten namen hieraan deel.
4-1 Opinieonderzoek 2002
Onder 500 Nederlanders is een representatieve steekproef afgenomen. Aan de
ondervraagden in dit onderzoek is voor goed begrip eerst uitgelegd wat er onder
biotechnologie wordt verstaan. De volgende definitie is hierbij gehanteerd:
"Onder biotechnologie verstaan wij het gericht veranderen van het erfelijk
materiaal van organismen zoals planten, dieren, schimmels of bacteriën om deze
andere eigenschappen te geven. Soja en maïs zijn voorbeelden hiervan. Deze
gewassen worden verwerkt in tal van voedingsmiddelen waaronder margarines,
koekjes, soepen en sauzen. Ook veevoer bevat vaak genetisch gemodificeerde
soja en maïs."
In deze paragraaf worden de termen voor genetische modificatie gehandhaafd zoals
die gebruikt zijn in de opinieonderzoeken uit 1999 en 2002, dat wil zeggen
'biotechnologie', 'genetische modificatie', 'genetisch gemodificeerd voedsel' en
dergelijke.
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Informatiebehoefte
Een derde (33%) van de ondervraagden wil meer weten over voedingsmiddelen
die geproduceerd worden met behulp van biotechnologie. Er blijkt een sterke
samenhang met het opleidingsniveau te zijn. Hoe hoger is opgeleid, hoe meer
behoefte aan informatie over biotechnologie. Ouderen zijn duidelijk minder
geïnteresseerd en vrouwen hebben iets meer behoefte aan informatie dan
mannen. Ten slotte zijn er grote verschillen naar regio. Zo hebben ondervraagden
uit het noorden en uit de weinig tot niet stedelijke gebieden relatief weinig
behoefte aan informatie.
In 1999 had 48% van de ondervraagden behoefte aan informatie over het
onderwerp genetische modificatie.

Figuur l: Informatiebehoefte (per achtergrondkenmerk)
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Informatie over thema's
Aan degenen die meer willen weten over biotechnologie is vervolgens gevraagd
waarover ze meer willen weten. Daartoe zijn een aantal thema's aan de
ondervraagden voorgelegd.
Een ruime meerderheid (79%) noemt 'risico's voor de gezondheid' als thema
waar zij meer over zouden willen weten. 55% ziet dit als het belangrijkste
thema. Alle overige thema's worden in min of meer gelijke mate genoemd. 35%
geeft aan voor alle voorgelegde onderwerpen belangstelling te hebben. Ook in
1999 was er vooral behoefte aan informatie over de mogelijke
gezondheidseffecten.
Tabel 1: Informatiebehoefte over voorgelegde thema's
Thema

% genoemd

% belangrijkste

Risico's gezondheid

79

55

Risico's voor milieu

63

3

Biotechnologie in algemeen

62

15

Controle veiligheid

62

6

Uit markt halen van product

60

2

Voordelen van biotechnologie

58

5

Opsporen van risico's

57

1

Risico's voor derdewereldlanden

56

6

Overige informatie

14

7

Geen informatie / weet niet

14

7

-

100

Totaal

Informatiemedium
Van degenen die meer willen weten over biotechnologie, wenst 44% deze
informatie via foldermateriaal te ontvangen. Ook de televisie en kranten en
tijdschriften worden regelmatig genoemd als gewenste informatiemedia. Slechts
een zeer kleine groep noemt Postbus 51 als gewenst informatiemedium.

41

Tabel 2: Gewenst informatiemedium
Medium

%

Foldermateriaal

44

Televisie

39

Kranten en tijdschriften

33

Internet

19

Radio

12

Productinformatie op het etiket

12

Postbus 51

2

Nog andere wijze

10

Afzender van de informatie
56% van de ondervraagden die informatie willen ontvangen noemt de overheid
als preferente bron voor deze informatie. Hierbij worden vooral het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV)4en het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) genoemd. Op afstand worden milieuen consumentenorganisaties (respectievelijk 13% en 9%) genoemd. Postbus 51
wordt door 4% van de ondervraagden genoemd.

Tabel 3' Gewenste afzender van de informatie
Afzender

%

Overheid

56

Milieuorganisaties

13

Consumentenorganisaties

9

Onderzoeksinstellingen

7

Voorlichtingsinstanties

5

Postbus 51

4

Radio, tv, dagbladen

4

Voedingsmiddelenindustrie

4

Winkels / supermarkten

2

Nog anders

8

Weet niet / geen mening

12

4

Ten aanzien van het noemen van het Ministerie van LNV wordt opgemerkt, dat in de
inleiding van het interview is gezegd dat het ministerie van LNV de opdrachtgever is. Dit
heeft ongetwijfeld invloed op de beantwoording van deze vraag gehad.
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Etikettering
Op de vraag aan alle ondervraagden (ook aan hen die geen informatie over
biotechnologie wensen), of zij vinden dat er nadrukkelijk op het etiket van een
voedingsmiddel moet staan dat het geproduceerd is met behulp van biotechnologie,
antwoordt 82% bevestigend. Er zijn op dit punt nauwelijks verschillen naar
geslacht,leeftijd en opleiding, In de grootste drie steden willen de ondervraagden
vaker dan gemiddeld dat de toepassing van biotechnologie op het etiket vermeld staat.
In 1999 vond 92% dat op het etiket moet worden vermeld dat voedingsmiddelen
gemaakt zijn met behulp van genetische modificatie.

Figuur 2: Mening over vermelding van toepassing van biotechnologie op etiket
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Etikettering bij afwezigheid van genetisch veranderde stoffen.
Ongeveer 64% wil dat expliciet op het etiket staat dat het voedingsmiddel met
behulp van biotechnologie is geproduceerd, ook als er geen genetisch veranderde
stoffen meer in het voedingsmiddel zitten. Voor 29% hoeft dat niet en 7% heeft
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hierover geen mening. Er zijn op dit punt geen verschillen naar de
achtergrondkenmerken.

Verkrijgbaarheid van niet-genetisch gemodificeerde

voedingsmiddelen

Een ruime meerderheid van alle ondervraagden vindt het belangrijk of zeer
belangrijk (in totaal 81%), dat er ook voedingsmiddelen te koop zijn die vrij zijn
van biotechnologie. Slechts 10% vindt het onbelangrijk en 9% heeft hierover geen
mening.
Deze uitkomsten komen sterk overeen met die uit 1999. Daaruit bleek dat 89%
van de ondervraagden het belangrijk of zeer belangrijk vonden dat er ook nietgenetisch gemodificeerde producten te koop zijn.

Vrouwen vinden het vaker 'zeer belangrijk' dan mannen dat er voedingsmiddelen
te koop zijn die vrij zijn van biotechnologie. Daarnaast is er een sterke samenhang
met stedelijkheid en opleiding. Naarmate ondervraagden in een meer
verstedelijkte gemeente woont of hoger opgeleid is, vinden zij dit vaker 'zeer
belangrijk'.
In een open vraag was 'Vrije keuze' de belangrijkste reden waarom burgers
hechten aan de beschikbaarheid van niet-genetisch gemodificeerde
voedingsmiddelen.

Tabel 4: vergelijking tussen de resultaten van 1999 en 2002 wat betreft het
belang dat ondervraagden hechten aan de verkrijgbaarheid van niet-genetisch
gemodificeerde producten.
Belang (%)

1999

2002

Zeer belangrijk

41

38

Belangrijk

47

43

Minder belangrijk / onbelangrijk

6

10

Geen mening

6

9

100

100

Totaal

4.2 Recente opinieonderzoeken over biotechnologie
Er zijn in de afgelopen jaren zowel nationale als internationale opinieonderzoeken
over biotechnologie verschenen. De meeste onderzoeken gaan in op aspecten als
bekendheid met de technologie, perceptie van de technologie ('voor' of 'tegen') en
de wens voor keuzevrijheid en etikettering. Enkele onderzoeken gaan in op de
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informatiebehoefte over biotechnologie en de vraag wie de meest geschikte partij is
voor het verschaffen van deze informatie. Deze zijn bestudeerd op de thema's
'informatievoorziening en informatiebehoefte bij burgers en consumenten' en
'etikettering en keuzevrijheid'.

Eten & Genen. Een publiek debat over Biotechnologie en Voedsel (2002)
Onder andere via krantenadvertenties werd tijdens het publiek debat de mening
gepeild van het grote publiek. In de tweede advertentie uit deze serie, die de meeste
respons opleverde (rond de 5000 reacties) stond de vraag centraal hoe
voedingsmiddelen die met behulp van gentechnologie zijn geproduceerd
geëtiketteerd dienen te zijn. Verreweg de meeste inzenders, 64,5 procent, gaf aan
dat 'er in Nederland zo streng
mogelijk [moet] worden geëtiketteerd: de consument moet er absoluut zeker van
kunnen zijn, dat hij geen product koopt dat genetisch gemodificeerde stoffen bevat'.
Daarnaast gafl8% van de inzenders aan dat op het etiket ook vermeld dient te
worden als ergens in het productieproces gentechnologie is toegepast, zoals bij
enzymen en bij veevoer. Anders dan de vraagstelling suggereerde is deze variant de
meest vergaand: Het betreft hier niet alleen et"kettering indien een product
genetisch gemodificeerde bestanddelen bevat, maar ook indien dit niet het geval is,
bijvoorbeeld als in het productieproces wel van gentechnologie gebruik is gemaakt.
Mogelijk zijn lezers door de vraagstelling in verwarring gebracht. Toch kan
geconcludeerd worden dat slechts een kleine minderheid (5.7%) tevreden is me de
huidige etiketteringvoorschriften, inclusief de daarbij gehanteerde grens vna 1
procent onbedoelde contaminatie.
4.4 % vindt etikettering van genetisch gemodificeerd voedsel niet nodig, omdat toch
alleen voedsel op de markt komt dat na wetenschappelijk onderzoek door de
overheid als veilig voor de gezondheid is toegelaten.

Les Francais et les OGM (2002)
Een grote meerderheid van de Franse bevolking vindt dat ze slecht tot zeer slecht
geïnformeerd is over de voor- (80%) en nadelen (83%) van genetische modificatie.
Bij de keuze tussen nieuwsgierig zijn of onverschillig staan ten opzichte van
genetische modificatie, antwoordt 73% nieuwsgierig te zijn. '
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Public Attitudes to Agricultural Biotechnologv. Issue Paper (2002)
Een Europees diepteonderzoek toont aan dat de reactie van burgers op genetisch
gemodificeerde organismen (GMOs) vaak niet ligt aan de technologie zelf, maar
eerder aan de institutionele context waarbinnen GMO's zijn ontwikkeld,
geëvalueerd en gepromoot.
De meerderheid van het publiek wil meer en betere informatie op basis waarvan
beslissingen kunnen worden genomen.
Consumentenonderzoeken tonen aan dat burgers niet per definitie meer op hun
gemak zijn wanneer ze meer weten. Er blijkt ook een gebrek te zijn aan vertrouwen
in 'instituties', veroorzaakt door de recente voedselschandalen.

Focus Group reactions to Geneticallv Modified Food Labels (2002)
De opvattingen van Amerikaanse burgers over etikettering van genetisch
gemodificeerde voedingsmiddelen lijken nauwelijks af te wijken van de opvattingen
van Europese burgers hierover.
De meeste deelnemers aan een onderzoek in de VS gaven aan wel eens gehoord te
hebben van genetische modificatie. Velen waren in staat om potentiële risico's en
voordelen te noemen, maar het kennisniveau was beperkt.
Op grond van de gedachte dat consumenten het recht hebben te weten wat ze eten
waren bijna alle deelnemers voorstander van een wettelijke verplichte etikettering.
Op het etiket moet duidelijk, in neutrale termen staan of het product genetisch
gemodificeerde ingrediënten bevat en waarom er genetische modificatie is
toegepast.

Omdat de kennis over genetische modificatie over het algemeen beperkt is, moeten
consumenten eerst goed worden geïnformeerd. Zonder die informatie is een etiket
niet effectief. De overheid is hiervoor de aangewezen instantie.

In de marge van het publiek debat Eten en Genen (2001)
Op de vraag in november 2001 via welk medium respondenten (bekend met
Commissie Terlouw) gehoord/gelezen hadden over het publiek debat, antwoordde
86% spontaan 'via de supermarkt' (vb. Allerhande5).

5

In oktober 2001 is er via Allerhande een insert over genetische modificatie verspreid.
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De bekendheid met genvoedsel is tussen juni 2001 en november 2001 licht
toegenomen (van 45% naar 53%). Tegelijkertijd is het minder een persoonlijk
belangrijk issue geworden (van 45% naar 30%).
De media zijn de belangrijkste informatiebron. Wat betreft het 'voor' of 'tegen' zijn
van de bevolking is er een duidelijke tweedeling. Een meerderheid van de
respondenten (62% in november, 68% in juni) geeft aan in meer of mindere mate
bezorgd te zijn over genvoedsel.
De Commissie Terlouw heeft op verschillende manieren geprobeerd direct of
indirect in contact te komen met het brede publiek: betaalde publiciteit
(advertenties in dagbladen, insert in Allerhande), vrije publiciteit in de media, een
eigen website en openbare debatten. Andere vormen, waaronder de
startmanifestatie en de hoorzitting, worden beschouwd als een indirecte
contactvorm.
"Hoewel het Nederlandse publiek in de afgelopen maanden bekender is geworden
met het thema geeft het nog steeds aan weinig van dit onderwerp af te weten. De
informatievoorziening schiet ernstig tekort. De overheid en het bedrijfsleven krijgen
nog steeds een onvoldoende voor hun informatieverschaffing over gentechnologie
en voedsel richting publiek. Maatschappelijke organisaties als de Consumentenbond
en Greenpeace en de media doen het in de ogen van het publiek wat de
informatieverstrekking betreft iets beter."

De Beleving van Genetische Modificatie in Nederland: Kans of Risico? (2001)
Genetische modificatie is een thema dat gepaard gaat met veel onduidelijkheid,
onzekerheid en discussie. De belangrijkste thema's waarmee rekening gehouden
dient te worden zijn gezondheid, ethiek / moraal en milieu.
Slechts 15% van de respondenten is in staat om uit te leggen wat genetische
modificatie is.

Tabel 2: Begrip genetische modificatie kunnen uitleggen in % (bevolking van 15 tot
80 jaar)
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Niet
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oneens

eens dan
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oneens

17
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32
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47

13

15

Europeans. Science and Technology (2001)
94,6% van de Europeanen wil keuzevrijheid, dat wil zeggen het recht om te kunnen
kiezen tussen voedingsmiddelen met of zonder gentechnologie. 85,9% wil meer
weten van dit soort voedingsmiddelen vóór consumptie.

The Europeans and Biotechnology (2000)
Europeanen vinden dat ze slecht geïnformeerd zijn over biotechnologie en zijn
bereid om over dit onderwerp bij te leren. Slechts 11% (13% van de mannen, 9% van
de vrouwen) van de respondenten is het eens met de stelling dat ze zich voldoende
geïnformeerd voelen over biotechnologie. 81% is het niet eens met deze stelling en
9% weet het niet.
72% zou de tijd nemen om artikelen te lezen of tv-programma's te bekijken over de
voor- en nadelen van biotechnologie.
De afgelopen jaren is het vertrouwen in 'alle informatiebronnen over
biotechnologie' gedaald, in het bijzonder in milieuorganisaties en universiteiten.
Kennis en Houding t.o.v. Genetische Modificatie (1999)
48% van de bevolking wil meer weten over het onderwerp genetische modificatie.
Deze informatiebehoefte is het grootst bij de leeftijdscategorie van 35 t/m 49 jaar.
Uit een openvraagstelling blijkt dat men vooral meer wil weten over:
•

de gezondheidseffecten

30%

•

de nadelen

29%

•

de voordelen

27%

•

de milieueffecten

12%

•

gevolgen voor de derde wereld

2%

•

nog anders

66% (zeer diverse opsomming)

•

weet niet

4%

De gewenste informatieverstrekkende instantie is:
•

de overheid

36%

•

de Consumentenbond

15%

•

de media

10%

•

de producerende bedrijven

9%

•

milieuorganisaties

8%

•

voorlichtingsinstanties

8%

•

onderzoeksinstellingen

5%

•

nog anders

14%

•

weet niet

25%
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Looking at the Biotechnologv Consumer (1998)
Iedereen is het erover eens dat consumenten behoefte hebben aan informatie. Het
is echter minder duidelijk welke informatie 'nuttig' is voor consumenten. Er is vooral
behoefte aan informatie die het onderwerp eenvoudig en duidelijk belicht.
Daarnaast willen consumenten advies van partijen die ze kunnen vertrouwen,
hoewel ze zelden weten welke partijen daarvoor in aanmerking komen.
De meeste consumenten in Europa willen geen wetenschappers worden, maar ze
willen advies en bevestiging wat betreft veiligheid en ethiek van partijen wiens
beoordelingen ze vertrouwen.
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4.3 Enkele conclusies op basis van de bevindingen
Diverse onderzoeken tonen aan dat burgers vinden dat ze slecht geïnformeerd zijn
over het thema genetische modificatie. Dit eigenbeeld wordt bevestigd in andere
rapporten die aantonen dat slechts een beperkt deel van de bevolking in staat is om
uit te leggen wat biotechnologie precies inhoudt.
•

Er blijkt vooral behoefte te zijn aan simpele, betrouwbare informatie met name
over de gezondheidseffecten en over de voor- en nadelen. Ook is er behoefte
aan informatie over de gezondheidseffecten en de voor- en nadelen.

•

Duidelijk is dat Europeanen geen experts willen worden in biotechnologie. Ze
willen vertrouwen op de mening van partijen die betrouwbaar zijn.

•

De overheid zou volgens de burgers een belangrijke informatieverschaffer
moeten zijn. Als de overheid om een of andere reden niet wordt vertrouwd,
worden maatschappelijke organisaties genoemd als een betrouwbare
informatiebron, alhoewel deze rol soms ook weer wordt gerelativeerd.

•

Burgers hechten veel belang aan keuzevrijheid en etikettering. Men wil het recht
hebben om te kiezen tussen voedingsmiddelen met of zonder gentechnologie.
Dit op basis van (neutrale) informatie op het etiket.

•

Er is veel informatie beschikbaar over hoe consumenten over genetische
modificatie denken en over de verdeling van Voor- en tegenstanders' bij de
Nederlandse bevolking. Verschillen in de percentages van voor- en tegenstanders
zijn vrij constant en zijn veelal te herleiden tot verschillen in terminologie en
vraagstelling.

4.4 De consumentenpanels
Om een beter zicht te krijgen in meningen en wellicht zorgen van de consument
over biotechnologie (genetische modificatie) en voeding, heeft Adviesbureau
Schuttelaar & Partners in opdracht van het Ministerie van LNV vijf bijeenkomsten
georganiseerd met 4 tot 7 consumenten. De samenstelling van de groep wisselde
per bijeenkomst:
I.

De kritische consument

II.

Laag- en middenopgeleide consumenten

III.

Hoogopgeleide consumenten

IV.

Ouderen (vanaf 50)

V.

Jongeren (tot 30)
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Elke bijeenkomst had ongeveer hetzelfde programma. Na een korte introductie
zetten de deelnemers hun eerste gedachten over biotechnologie en voeding op
papier. De blaadjes rouleerden, zodat de deelnemers konden 'doordenken' op de
opmerkingen van hun voorganger. Na 3-4 keer doorgeven lazen ze de opvallendste
opmerkingen voor. Dit vormde het startpunt van de groepsdiscussie. Belangrijke
onderwerpen in deze discussie waren:
•

Wat is biotechnologie?

•

Wat vindt u van biotechnologie?

•

Welke producten moeten geëtiketteerd worden?

•

Heeft u vertrouwen in de informatie en de organisaties?

•

Wat is uw informatiebehoefte en op welke wijze wilt u informatie ontvangen?

Resultaten
De meeste deelnemers hadden het gevoel dat ze weinig weten over biotechnologie
en dat ze niet weten wat de voor- en nadelen zijn. Ze vonden dat ze te weinig weten
om een goede mening te kunnen vormen.
In het panel ouderen en laagopgeleiden haalden veel mensen biotechnologie en
biologisch door elkaar halen, ook nadat het verschil herhaaldelijk was uitgelegd.
In het panel ouderen was het opvallend dat de vrouwen zich veel meer zorgen
maakten dan de mannen.
De kritische consumenten maakten zich zorgen over genetische modificatie omdat
het over de hele wereldbevolking en in de natuur wordt verspreid via voeding en
gewassen, zonder dat de risico's op korter en langer termijn bekend zijn.

'Bh' klinkt goed, genetische manipulatie afstotend'
'Het is heel erg, we weten er helemaal niks over. Ik zou graag meer informatie

willen

over genetische modificatie, zodat ik een mening kan vormen.'
Mening over biotechnologie
De deelnemers vroegen zich af of genetische modificatie ongezond is, of het niet te
onnatuurlijk is en wat de voor- en nadelen zijn. Ze hadden vooral vragen over de
lange termijn effecten op gezondheid.

'Wat doen we als later blijkt dat het schadelijk is en het zit in al ons voedsel?'
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'Wat gebeurt er met me als ik ïojaar genetisch gemodificeerd voedsel eet?'

De kritische consumenten konden hun zorgen over genetische manipulatie goed
verwoorden. Hun zorgen zijn:
•

Wegen alle zogenaamde voordelen wel op tegen alle onbekende risico's die we
nemen.

•

Biotechnologie is onomkeerbaar. Door verspreiding en vermenging van
genetisch gemodificeerde organismen met gewone organismen in de natuur kun
je niet meer terug. Nu al is het voor de biologische teelt al bijna onmogelijk om
geheel vrij te blijven van genetische modificatie.

•

Biotechnologie is een aantasting van de integriteit van plant en dier. Je kunt niet
even gaan rommelen in genetisch materiaal dat door een lange evolutie
ontstaan is.

•

Het resistent maken van gewassen tegen herbiciden verhoogt het gebruik van
bestrijdingsmiddelen.

•

Het is op korte termijn gevaarlijk voor de gezondheid. Kijk maar naar de
onderzoeken met ratten en varkens die alleen genetisch gemodificeerd voedsel
te eten kregen. Daarbij werden allerlei verschijnselen gevonden.

•

Multinationals passen genetische modificatie alleen toe voor het persoonlijk
gewin, het algemeen belang wordt hierbij niet in acht genomen.

In het panel hoogopgeleiden kwamen de zorgen overeen met die van de kritische
consumenten. Ook zij maakten zich zorgen over de effecten op de natuur en of de
voordelen van genetische modificatie wel tegen alle onbekende risico's opwegen.
Toch maakten zij zich net als de andere panels voornamelijk zorgen over de lange
termijn effecten op de gezondheid.

De voordelen die mensen konden noemen zijn:
•

Superieur voedsel maken, met verhoogde voedingswaarde.

•

Tijdwinst boeken door het sneller groeien van gewassen.

•

Hogere opbrengsten per hectare halen, waardoor er meer ruimte beschikbaar is
voor andere activiteiten.

•

Gewassen onder extreme klimaat- en teeltomstandigheden kunnen telen.

•

Goedkoper kunnen produceren.

•

Nieuwe geneesmethoden maken.

•

Mogelijke oplossing bieden voor de hongersnood.
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De kritische consumenten en enkele kritische hoogopgeleiden vinden dat geen van
de voordelen opweegt tegen alle risico's.

' Er zijn geen voordelen of nuttige aspecten van gentechnologie.
Daarom moeten ook al deze risico's vermeden worden.'
Etikettering
Weinig mensen lezen de etiketten. Als ze etiketten lezen is het om te achterhalen
hoeveel calorieën erin zitten, of er bepaalde stoffen inzitten waar zij zelf of
gezinsleden allergisch voor zijn of vanwege het geloof. De ouderen hebben veel
moeite om de etiketten te kunnen lezen, de letters zijn vaak te klein. Niemand,
behalve de kritische consument, had ooit genetisch gemodificeerd op een etiket zien
staan. Sommige mensen kenden de rode en groene lijst van Greenpeace en hebben
deze ook een tijd gebruikt. Al was het in de praktijk moeilijk om je eraan te houden.

Het belangrijkste argument voor etikettering van genetische modificatie is
keuzevrijheid. Alle panels vonden dat er producten geproduceerd zonder genetisch
modificatie op de markt beschikbaar moeten blijven.

'Als je tegen bent, dan wil je het weten, dus moet het wel op het etiket staan'

De kritische consumenten vinden etikettering niet de oplossing, zij zouden het liefst
een plek in de winkel zien waar alle non-ggo-producten bij elkaar staan.

Voor de jongeren en de oudere mannen was etikettering alleen noodzakelijk als het
betreffende product risico's heeft voor bijvoorbeeld de gezondheid. De
hoogopgeleiden vroegen zich af hoever de overheid moet gaan met etikettering.
Deze vraag kwam met name naar voren bij producten waar geen genetisch
gemodificeerd materiaal meer in aanwezig is, zoals de melk van koeien die
genetisch gemodificeerd veevoer hebben gegeten of eiwitten die gemaakt zijn door
genetisch gemodificeerde micro-organismen.

' Hoever moetje gaan, kies je straks alleen een partner die geen genetisch
gemodificeerd voedsel heeft gegeten, omdat het mogelijk gevaar oplevert voor het
nageslacht?'
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Vertrouwen in organisaties
Alle panels vonden de overheid de aangewezen organisatie voor het geven van
algemene informatie over biotechnologie en over de voor- en nadelen. De overheid
wordt matig vertrouwd. De jongeren, de laagopgeleiden en de ouderen hadden het
meeste vertrouwen in de overheid, ze gaan ervan uit dat de overheid goede
informatie geeft. Al begrijpen ze ook dat je nooit absolute zekerheid kunt krijgen.
Bij de hoogopgeleiden en de kritische consumenten hadden minder vertrouwen in
de overheid vanwege de economische belangen van de overheid, de beïnvloeding
van de overheid door het bedrijfsleven, de druk van de EU en de Verenigde Staten en
de chaos in de politiek, met als illustratie de Parlementaire enquêtes.

Maatschappelijke organisaties zoals Greenpeace en milieudefensie
vertegenwoordigen volgens de meeste deelnemers de kritische mening binnen de
maatschappij, al vinden ze deze meningen vaak te overtrokken.
De kritische consumenten vertrouwen juist alleen op maatschappelijke organisaties.
Ze vinden dat de overheid meer ruimte moet scheppen voor deze organisaties, zodat
de consument eerlijker informatie krijgt.

'Nadeel aan Greenpeace is dat ze zwaar negatief zijn, de waarheid ligt vaak in het

midden'
De Consumentenbond en het Voedingscentrum zijn volgens de jongeren, ouderen
en laagopgeleiden de organisaties die de overheid moeten controleren. De kritische
consumenten vinden deze organisaties te pro-gentechnologie.

Alle panels, behalve de kritische consumenten hebben vertrouwen in de
wetenschap. De kritische consumenten vinden dat de wetenschap tegenwoordig te
veel banden heeft met het bedrijfsleven.

'Je vertrouwt de wetenschappers, die hebben tenslotte
geen ander belang dan de waarheid'
Het bedrijfsleven wordt niet echt vertrouwd, want dat heeft alleen aandacht voor
het eigen belang. Jongeren en hoogopgeleiden vinden dat het bedrijfsleven een
verantwoordelijkheid heeft in het uitleggen wat het nut is van biotechnologie.
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'Ze veranderen zomaar iets aan mijn levensmiddelen, zonder dat ze mij daar over
informeren. Ik word daar heel boos over.'

Eén oudere vertrouwde vooral op zijn eigen lichaam en de natuur.

' De natuur is slimmer dan wij en heeft een goede buffer. We kunnen wel wat fouten
maken.'

'Als het voedsel niet goed voor mij is, dan merk ik dat wel aan mij lichaam'

Informatieverstrekking

aan het grote publiek

De mensen willen graag meer informatie over wat genetische modificatie precies is
en wat de voor- en nadelen zijn, zodat ze zelf een mening kunnen vormen. Ze willen
zelf kunnen beslissen of ze het een goede ontwikkeling vinden en of ze dergelijke
voeding willen eten.
Verder willen ze eerlijke informatie. Zo moet op het etiket staan wat er echt in het
product zit. In ieder geval moet algemeen bekend zijn welke zaken niet op etiketten
vermeld worden.
Als informatie via een folder verstrekt wordt, dan het liefst kort en bondig,
bijvoorbeeld met steekwoorden. Ook is het belangrijk aan te geven waar mensen
meer informatie kunnen vinden. De deelnemers aan de panels hadden een sterke
voorkeur voor internet, omdat ze daar zelf het moment kunnen bepalen om
informatie op te zoeken.
Een andere wens was meer informatie bij het product, bijvoorbeeld door een
bijsluiter, op de verpakking, in een foldertje bij het schap of op een informatiezuil in
de winkel. Zo kan uitgelegd worden waarom genetische modificatie nodig is en wat
de voordelen zijn.
'Een winkelwagentje met producten en een wagentje met bijsluiters'

Veel mensen vinden Postbus 51 spotjes, kookprogramma's, documentaires of via
tijdschriften (Viva, Flair, Libelle, Margriet, Allerhande) goede middelen om
informatie te krijgen over biotechnologie. Voor jongeren en laagopgeleiden is het
belangrijk dat het kort en gedoseerd genoemd wordt. Het moet spannend gemaakt
worden, zodat mensen zelf verder informatie gaan zoeken bijvoorbeeld op internet.
Ouderen en hoogopgeleiden hebben voorkeur voor documentaires of folders.
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BIJLAGE: WAT VINDEN EN WETEN PROFESSIONALS

Vorig jaar zijn in het kader van het maatschappelijk debat over 'Eten en Genen'
gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van partijen die betrokken zijn in het
publiek debat over biotechnologie en voedsel. Daaronder: de land- en tuinbouw, de
handel, de industrie, de consumentenorganisaties, de vakbeweging en de
milieubeweging. In dit hoofdstuk staan de belangrijkste standpunten van deze
organisaties op een rij.
Dit overzicht wordt aangevuld met de uitkomsten van vijf recente interviews met
productmanagers uit de voedingsmiddelenindustrie. In hoeverre beïnvloeden
maatschappelijke ontwikkelingen, zoals E-nummers, allergieën en genetische
modificatie, hun producten en reclamecampagnes ?
1 Productmanagers uit de voedingsmiddelenindustrie
Vijf productmanagers uit de voedingsmiddelenindustrie zijn door Schuttelaar &
Partners telefonisch geïnterviewd. Gevraagd is in hoeverre maatschappelijke
ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld E-nummers, allergieën en genetische
modificatie, hun producten en reclamecampagnes beïnvloeden.
De geïnterviewden zijn verantwoordelijk voor producten zoals kauwgom, hagelslag,
pindakaas, chocolade pasta, honing, jam, pap, biscuits, biologische rijst, biologische
zuidvruchten, biologische peulvruchten, babyvoeding en afslankproducten.
Resultaten
Productmanagers zijn verantwoordelijk voor de marketing van hun product. De
filosofie van het bedrijf in kwestie is bepalend of de productmanagers zich ook
bezighouden met
maatschappelijke onderwerpen, veelal wordt op corporate niveau bepaald of en in
welke producten kleurstoffen, additieven en genetische gemodificeerde
ingrediënten worden gebruikt.

Mening over genetische modificatie
De meeste productmanagers weten niet precies wat de voor- en nadelen van
genetische modificatie zijn. Zolang de consument een negatief gevoel bij genetische
modificatie heeft, zullen productmanagers, afhankelijk van de bedrijfsfilosofie, geen
tot zo min mogelijk genetisch gemodificeerde ingrediënten gebruiken.
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De productmanager voor biologische producten vindt dat genetische modificatie
verboden moet worden. Hij maakt zich veel zorgen over genetische modificatie. Hij
ziet genetische modificatie als een vrijbrief voor de multinationals. Ook maakt hij
zich zorgen over de effecten op de verspreiding in de natuur en dus op de
biodiversiteit.

Etikettering
Genetische modificatie heeft volgens alle geïnterviewden een negatieve associatie
bij de consument. Zij zouden liever zien dat een dergelijke etikettering overbodig is.
Bijvoorbeeld door te kiezen voor producten die vrij zijn van genetische modificatie
of voor producten die niet als zodanig geëtiketteerd hoeven te worden.
Voor de uitvoerbaarheid hiervan is het noodzakelijk dat een zekere vermenging met
gentech vrije producten toegestaan is. De norm van 1% is goed uitvoerbaar.
De productmanager voor biologische producten vindt dat genetisch gemodificeerde
producten met een doodshoofd geëtiketteerd moeten worden. Productmanagers
denken dat de eventuele verandering van de Europese richtlijn waardoor ook
producten die aantoonbaar geen genetisch veranderd materiaal meer bevatten
geëtiketteerd moeten worden, veel onrust zal veroorzaken onder de consumenten.
Eén van de geïnterviewden is van mening dat consumenten zo slecht etiketten lezen,
dat het waarschijnlijk niet opvalt.

Reclame en maatschappelijke issues
Hoewel twee bedrijven bewust de keuze hebben gemaakt geen genetische
ingrediënten te gebruiken, communiceren ze dit niet actief richting de consument.
Alleen voor de babyvoeding wordt bewust reclame gemaakt dat bepaalde
allergenen, kleurstoffen en andere additieven niet gebruikt worden.

Informatieverstrekking

aan het grote publiek

Alle geïnterviewden vinden dat de overheid meer informatie moet geven over wat
genetische modificatie nu precies is en wat de voor- en nadelen zijn. Bij de
informatieverstrekking is het daarnaast van belang dat de consument vanuit
verschillende hoeken informatie krijgt over genetische modificatie, dus bijvoorbeeld
zowel van het bedrijfsleven, als het Voedingscentrum, de overheid,
consultatiebureaus, brancheorganisaties en de Voedsel en Waren Autoriteit. Voor
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acceptatie van genetische modificatie moet de informatie inhoudelijk op elkaar
afgestemd worden.

Volgens enkelen zal het nog heel lang duren voordat de consument genetische
modificatie begrijpt. Dergelijke processen gaan heel langzaam, zo zijn we
bijvoorbeeld nog steeds bezig om mensen duidelijk te maken dat groenten en fruit
gezond zijn. Voor genetische modificatie is dit een heel lang proces, waar misschien
wel enige generaties overheen moeten gaan.
2 De stakeholders6
In mei en juni 2001 hebben vertegenwoordigers van de Commissie Terlouw een
serie gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van maatschappelijke partijen
die betrokken zijn in het maatschappelijk debat over biotechnologie en voedsel.
Hieronder volgt een samenvatting van bijlage H uit het rapport "Eten & Genen. Een
publiek debat over Biotechnologie en Voedsel." januari 2002.
De land- en tuinbouw
Voor de land- en tuinbouw staat de vrije keuze van de consument voorop en
daarmee het draagvlak voor de landbouw. Een belangrijk issue voor de agrarische
sector is het risico van uitkruising van transgene gewassen naar gangbare of
biologische gewassen. Volgens de Federatie van Biologische Boeren mag in een
straal van 10 kilometer om een biologisch bedrijf geen gentech-gewas geteeld
worden, omdat alleen dan het gentechvrije karakter van de biologische teelt
gegarandeerd kan blijven.
Naar het oordeel van de Federatie van Biologische Boeren zou het beleid moeten
worden afgestemd op de wensen van boeren die zonder gentechnologie willen
produceren.
LTO staat in principe positief ten opzichte van biotechnologie. Volgens deze
organisatie ziet het ernaar uit dat de moderne biotechnologie een wijdverbreide
techniek gaat worden in de land- en tuinbouw en daarom is het nodig dat de
biotechnologie een brede maatschappelijke acceptatie krijgt. LTO is van mening dat
biotechnologie kan bijdragen aan een milieuvriendelijker land- en tuinbouw. Het
veranderen van erfelijke eigenschappen met behulp van moderne biotechnologie
kan - indien deze techniek met grote zorgvuldigheid wordt toegepast - van
belangrijke betekenis zijn voor zowel de land- en tuinbouw als voor de
voedingsindustrie en ook de farmaceutische industrie. LTO is van mening dat de
ontwikkeling en het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen zal
afhangen van een kritische beoordeling waarbij per geval milieu, natuur,
dierenwelzijn, gezondheid, productieomstandigheden, economie en ethiek en, in
het algemeen, maatschappelijke acceptatie een belangrijke rol spelen. In dit verband
hecht LTO aan een open dialoog met allerlei maatschappelijke organisaties, politiek
en overheid.
LTO kan zich vinden in verdere ontwikkelingen, die zijn gericht op vermindering van
milieubelasting en verbetering van de kwaliteit en gezondheid van dieren, planten
6

Deze bijlage is een samenvatting van bijlage H uit het rapport "Eten & Genen. Een publiek

debat over Biotechnologie en Voedsel", januari 2002.
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en producten. De consument moet kunnen kiezen tussen gangbare en biologische
producten die zonder gentechnologie zijn geproduceerd en genetisch
gemodificeerde producten (ggo). Deze keuzemogelijkheid dient er logischerwijs ook
voor producenten te zijn, omdat alleen dan aan de consument gegarandeerd kan
worden dat men ook krijgt wat men vraagt. In de praktijk zal het niet mogelijk zijn
om te garanderen dat een product volledig ggovrij is. LTO waarschuwt voor een
mogelijk concurrentienadeel wanneer de landbouw in andere landen door de
toepassing van gentechnologie voordelen kan behaten die in Nederland door
wettelijke beperkingen niet zouden kunnen worden toegepast. LTO vraagt zich af
hoe we in Nederland moeten omgaan met producten die in het buitenland zijn
toegelaten, maar hier niet. LTO vindt dat biotechnologie mag, mits onder strikte
voorwaarden. Met name moeten de gezondheidseffecten op de lange termijn goed
bewaakt worden.
De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) plaatst de toepassing van
biotechnologie in de landbouw in de volgende context. De akkerbouw heeft een
klassiek inkomensprobleem. Doordat individuele bedrijven weinig tot geen invloed
hebben op de totale productieomvang, de technologische innovaties zich tamelijk
autonoom ontwikkelen, er weinig tot geen beheersing van de productieomvang
bestaat en agrarische markten tamelijk inelastisch zijn, is er een voortdurende
neiging tot overschotproductie. Een permanente druk op de prijzen is hiervan het
gevolg. Genetische modificatie lost dit centrale probleem in de akkerbouw niet op,
het vliegwiel van de technologie kan daarentegen de structurele onderbetaling en
uitstoot van bedrijven versterken. Gentechnologie is mogelijk inkomensverhogend
voor een bepaalde categorie telers zolang de toepassing een voorsprong heeft, er
sprake is van een monopolie en wanneer in de keten de revenuen worden
doorgegeven aan de teler. Daar waar de voedselzekerheid in het gedrang is kan
genetische modificatie de productie verhogen. Of daarmee honger wordt
uitgebannen hangt in zeer grote mate af van de sociale en politieke verhoudingen
in een land en op de markt. Voor oplossing van dit vraagstuk mag niet te eenvoudig
het heil van genetische modificatie worden verwacht. De NAV ziet kansen voor een
ggo-vrije status van Nederland. De NAV is van mening dat genetische
gemodificeerde gewassen nog niet rijp zijn voor de praktijk omdat er nog teveel
risico's aan zitten. In principe wijst de NAV ggo-gewassen niet bij voorbaat af en
acht zij teelttechnische voordelen ook niet uitgesloten, maar het toelaten van ggogewassen acht de organisatie op dit moment 'volstrekt onverantwoord'.
Het terugvinden van transgeen materiaal in 'normaal' maïs en koolzaad, laat ook
zien dat er gevaren zijn voor de biodiversiteit. Deze biodiversiteit is volgens de NAV
van cruciaal belang voor het (traditionele) veredelingsproces. De NAV concludeert
dat toepassing van ggo-gewassen voorlopig nog niet praktijkrijp is. Veiligheid voor
de consument, maar ook veiligheid met het oog op biodiversiteit en milieu, kunnen
nog onvoldoende worden gegarandeerd.
Verder vreest de NAV dat het kapitaal- en kennisintensieve karakter van
gentechnologie leidt tot concentratie van kennis en macht. De autonomie van
boeren en tuinders en hun zeggenschap in keuze van uitgangsmateriaal kan worden
aangetast. Risico is onder andere dat het voor boeren beschikbare
rassenassortiment beperkter dreigt te worden, met name daar waar het gaat om
niet genetisch gemodificeerd uitgangsmateriaal. De NAV meent voorts dat de
verhouding tussen boeren en de consument door genetische' modificatie kan
worden verstoord omdat het wantrouwen over gezondheidsrisico's wordt versterkt.
Met name over risico's op langere termijn is nog weinig bekend. Controle en
onderzoek naar genetisch gemodificeerde landbouwgewassen moeten zijn
onderworpen aan strenge regels. Tenslotte merkt de NAV op dat de
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onafhankelijkheid en de openbaarheid van onderzoek naar genetisch
gemodificeerde landbouwgewassen op dit moment onvoldoende is gegarandeerd.
In de biologische landbouw wordt geen gebruik gemaakt van gentechnologie. De
internationale biologische sector heeft zich middels de Basic Standards van de
International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) hierover
uitgesproken en in 1999 is dit principe in Europa vastgelegd in de Europese
Verordening Biologische Landbouw (2092/91). In een brief aan onze commissie stelt
Platform Biologica, de koepelorganisatie van de biologische landbouw in Nederland,
dat ingrijpen op een zeer laag organisatieniveau in levende wezens, namelijk op het
niveau van het DNA, niet te verenigen is met de denkbeelden van de biologische
landbouw. Biologische landbouw vindt plaats binnen een samenhangend agroecosysteem.
De grootste zorg die de biologische boeren hebben is het overwaaien van stuifmeel
afkomstig van planten die genetisch veranderd zijn. Wat betekent dat voor hun te
oogsten product en hoe kunnen zij nog over geschikte zaden beschikken om het
volgende groeiseizoen te zaaien, als ze weten dat die zaden 'besmet' zijn? Het niet
gebruiken van een technologie vergt nu actie (en kosten) van die boeren,
verwerkers en consumenten. Het begrip 'keuzevrijheid' staat ook bij de overheid
hoog in het vaandel, maar kent totnogtoe geen actief (onder meer ruimtelijk) beleid.
Verder meent Platform Biologica dat ten onrechte wordt voorbijgegaan aan het
begrip 'intrinsieke waarde' van organismen, zoals geïntroduceerd in de welzijnswet
voor dieren en dat gentechnologie ten onrechte wordt gepresenteerd als een
techniek die 'in feite hetzelfde is als gewone plantveredeling'. Het gaat namelijk om
iets heel nieuws. Genoverdracht is een door de mens bedachte techniek, die gebruik
maakt van processen in de natuur, maar zijns gelijke niet kent.
Het NAJK zegt geen algemeen ja of nee tegen genetische modificatie, omdat naar
het oordeel van de agrarische jongeren "de informatie hierover beperkt is, er weinig
bekend is over de gevolgen en omdat de consument geen duidelijke keuze maakt".
Het NAJK maakt onderscheid tussen genetische modificatie bij planten en dieren.
Genetische modificatie bij dieren is wat het NAJK betreft niet toegestaan, tenzij dit
van fundamenteel medisch menselijk belang is (bijvoorbeeld voor bepaalde
medicijnen waarvoor geen alternatieven zijn). Genetisch gemodificeerde dierlijke
producten mogen niet in de voedselketen terechtkomen. Voor genetische
modificatie van planten heeft het NAJK criteria opgesteld voor zowel food als nonfood producten om te bepalen of geen genetische modificatie al dan niet mag
worden toegestaan.
In volgorde van belangrijkheid gaat het bij voedsel om de volgende criteria:
1. acceptatie consument en burger;
2. gevaar voor voedselveiligheid;
3. aanwezigheid van alternatieven;
4. afhankelijkheid van leveranciers;
5. mogelijkheid om aan milieueisen te voldoen;
6. gevaar voor bedrijfsinkomsten;
7. risico's biodiversiteit;
8. bijdrage aan wereldvoedselvoorziening.
Het NAJK onderkent dat investeringen in biotechnologisch onderzoek moet kunnen
worden terugverdiend, maar vindt octrooiering van levende wezens
onaanvaardbaar. In plaats daarvan volstaat het kwekersrecht, waarbij het NAJK
aantekent dat binnen het kwekersrecht het farmers privilege (gratis doortelen voor
eigen gebruik) niet mag worden ondermijnd. Het NAJK vindt dat onafhankelijk van
de beoordeling van de diverse genetisch gemodificeerde gewassen de consument
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keuzevrijheid moet hebben. Het NAJK ondersteunt daarom de opzet van ggo-vrije
ketens en roept de EU en de Nederlandse overheid op dit met gericht beleid te
ondersteunen.
Productschappen, agrarische handel
Het Productschap Tuinbouw heeft veel waardering voor de door onze commissie
toegezonden documentatie, met de aantekening dat drie aspecten te veel buiten
beeld blijven:
1. imagoproblemen voor de export als gevolg van het gebruik van gentechnologie;
2. Nederland kan in research & development niet achterblijven en kan de ogen niet
sluiten voor de biotechnologische ontwikkelingen die wereldwijd plaatsvinden;
3. gezien EU-wetgeving en WTO-afspraken is het zeer moeilijk om als Nederland nog
een eigen beleid te voeren. De gesprekspartners benadrukten dat 'de juiste context'
heel belangrijk is. Veel mensen hebben nog een romantisch idee bij de landbouw en
zijn bang dat gentechnologie dit in één klap verandert. Door aan te geven dat de
moderne landbouw reeds ver is geïndustrialiseerd, krijgt de burger de juiste context
voor ogen. Voor de verschillende vormen van landbouw kan men dan de voor- en
nadelen goed schetsen.
De vertegenwoordiger van de diervoederindustrie herhaalde in dit verband enkele
malen dat gentechnologie veel preciezer is dan gangbare veredelingen en dat er
geen principieel verschil bestaat tussen beide. Bovendien, zo voegde de
vertegenwoordiger van Cebeco hieraan toe, moet terdege rekening worden
gehouden met internationale economische ontwikkelingen en verhoudingen. Ook
de Productschap Vee. Vlees en Eieren vroeg aandacht voor de Nederlandse exporten concurrentiepositie. In dit verband zegt de PVE dat er ook aandacht moet zijn
voor de mogelijke schade voor de Nederlandse export en concurrentiepositie als
gevolg van het gebruik van ggo's. Het PVE vroeg tenslotte ook aandacht voor
arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld gewetensbezwaren van mensen die
werkzaam zijn in de biotechnologiesector).
Levensmiddelenhandel
De levensmiddelenhandel is totnogtoe bepaald niet enthousiast over de toepassing
van gentechnologie in de voedselproductie. Het levert geen consumentenvoordelen
op, zoals lagere prijzen. Daar staan wel nadelen tegenover als extra inspanningen
en extra kosten, waarmee supermarkten zich geconfronteerd zien. Gentechnologie
kan alleen slagen als het voordelen biedt. Voordelen in de sfeer van gezondheid,
gemak, versheid, smaak, prijs. Bestaande toepassingen van soja en maïs zijn dan ook
niet aansprekend. De retail heeft samen met de Consumentenbond aangeven
voorstander te zijn van bron-labeling van genetisch gemodificeerde
voedingsmiddelen. Het CBL streeft naar open communicatie met de klant.
Consumentenorganisaties
De Alternatieve Konsumenten Bond vindt dat de volgende vragen prioriteit moeten
hebben in dit debat: (i) hoe willen wij ons voedsel produceren, toegespitst op de
vraag wat zijn de criteria zijn voor duurzame voedselproductie en landbouw, en (2)
draagt gentechnologie bij aan deze criteria?
De CNV Bedriivenbond geeft aan als belangenbehartiger van individuele leden met
name de veiligheid en gezondheid van werknemers in de bewerkende en
verwerkende industrie voldoende gewaarborgd te willen zien. Daarnaast
onderscheidt CNV collectieve belangen die in het geding zijn: de veiligheid en
keuzevrijheid (middels etikettering) voor de consument en de ethische afwegingen
die gemaakt moeten worden. Voor wat betreft dit laatste meent het CNV dat de
vraag of men voor of tegen is praktisch een gepasseerd station is, omdat "van
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stoppen met het gebruik van GGO's (als we dat al zouden willen) absoluut geen
sprake meer kan zijn". CNV Voeding trekt in de notitie de voorzichtige conclusie dat
men voor een standpunt 'ja, mits' of 'nee, tenzij' zou kunnen kiezen. Belangrijke
afwegingscriteria hierbij zijn voor de bond onder meer de volgende:
• er moeten voldoende zekerheden zijn ingebouwd voor mens en milieu ;
• nut en noodzaak moeten aantoonbaar zijn;
• met ondernemingen moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over het
informeren en betrekken van vakorganisaties bij het ontwikkelen en
introduceren van toepassingen;
• er moet, vergelijkbaar met het instituut voor atoomenergie van de Verenigde
Naties, een volstrekt onafhankelijk monitoringsinstituut worden opgericht dat
zowel de ontwikkeling, de introductie als de feitelijke toepassing van
gentechnologie in al zijn facetten volgt en daarover rapporteert;
• er moet meer bekend worden over de risico's op de middellange- en lange
termijn;
• de toegang tot de technologie en de toepassing ervan mag niet door enkele
grote (multinationale) ondernemingen gemonopoliseerd worden;
• informatie moet in algemene zin openbaar en goed toegankelijk zijn.
Biotechnologie industrie
Uitgangspunt voor Niaba is dat het "voor een echt zorgvuldige inzet" van
biotechnologie in voedsel, niet alleen nodig is naar risico's te kijken maar ook naar
mogelijkheden voor waardevolle innovaties. Niaba benadrukt dat een aanzienlijke
verbetering van het ontwikkelings- en ondernemingsklimaat voor de biotechnologie
essentieel is. "Deze verbetering kan ook niet te lang meer op zich laten wachten, als
Nederland niet in een te grote achterstand wil geraken. De tijd dringt." Niaba geeft
aan dat voor de industrie veiligheid voor mens en milieu voorop staan, al is het
volledig uitsluiten van risico's 'een illusie'. Is er gegronde twijfel over de veiligheid
van een bepaalde toepassing, dan zal deze niet op de markt mogen komen of zijn.
Als samenleving zullen we daarom, zo schrijft Niaba, werkelijke risico's moeten
afwegen tegen de voordelen die biotechnologie nu en in de toekomst te bieden
heeft. Bovendien is het belangrijk dat consumenten voldoende geïnformeerd
worden over hun voedsel en het gebruik van genetisch gemodificeerde
ingrediënten. Dit mag niet beperkt blijven tot etikettering alleen. Niaba is van
mening dat biotechnologie noodzakelijk is als één van de middelen om het
wereldvoedselprobleem te bestrijden, maar met biotechnologie alleen kan dit
probleem nooit worden opgelost. Zo zullen zaken als het verbeteren van opslag- en
transportmogelijkheden ook een belangrijke rol spelen bij het verhogen van de
voedselproductie in die landen. Specifieke biotechnologische producten kunnen
evenwel een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van voedseltekorten.
Ontwikkelingslanden moeten volgens de Niaba zelf de afweging kunnen maken of
ze biotechnologie willen gaan gebruiken. Ze moeten niet gedwongen worden het
gebruik van bepaalde technieken en gewassen stop te zetten omdat wij in het
Westen hun dat opleggen vanuit onze luxe positie van overvloed. Niaba wijst op het
belang van goede regelgeving voor de bescherming van intellectueel eigendom:
octrooiverlening is volgens de branche-organisatie essentieel voor het omzetten van
kennis in waardevolle producten zoals medicijnen en verbeterde voeding. Alleen
octrooien geven bedrijven de zekerheid dat zij de investeringen in nieuwe
producten kunnen terugverdienen. Zonder octrooien kunnen nieuwe
voedselproducten en medicijnen dus niet worden ontwikkeld.
Ook Niaba beklemtoont dat de informatie die aan het publiek wordt gegeven in de
juiste context moet zijn geplaatst.
Waar het bedrijfsleven aangeeft het grote belang van goede traceerbaarheid in het
kader van voedselveiligheid te onderschrijven, valt het voorgenoemde partijen niet
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goed in te zien waarom in het kader van voedselveiligheid aan ggo's of van ggo's
afgeleide producten strengere eisen moeten worden gesteld voor wat betreft
traceerbaarheid dan aan niet ggo-producten. Het bedrijfsleven pleit er voor de
huidige etiketteringsregeling, gebaseerd op aantoonbaarheid, te handhaven.
Voedingsindustrie
In algemene zin benadrukt de voedingsindustrie het belang van het bespreken van
de acceptatie van het gehele scala van producten. Veel bedrijven uit de
voedingsindustrie zijn de afgelopen tijd 'uit de biotechnologie gevlucht', omdat
deze bedrijven vaak zelf geen enkel belang hebben bij de technologie. Van belang is
de positie van de overheid; deze heeft behalve een wetgevende taak ook
stimuleringsinstrumentarium om technologie te kunnen sturen.
Milieu- en ontwikkelingsorganisaties
De vijftien milieu- en ontwikkelingsorganisaties hebben gezamenlijk conclusies
getrokken en weerlegd dat gentechnologie nodig zou zijn om de wereldbevolking te
voeden. Er is nu genoeg voedsel voor iedereen, maar niet iedereen kan daar over
beschikken. Bijvoorbeeld omdat mensen geen geld hebben om voedsel te kopen.
Volgens de gehoorde experts uit het zuiden bestaan daar grote zorgen over de
introductie van gentechnologie. Die komen onder meer voort uit de vrees dat de
afhankelijkheid (middels koppelverkoop) van multinationals zal toenemen, en uit de
onvoorspelbare gevolgen voor milieu en agrobiodiversiteit. Boeren in de Derde
Wereld hebben veel betere alternatieven, menen de organisaties, en daarom is op
grond van solidariteit met het zuiden, vanwege de gevolgen voor het milieu,
omwille van de belangen van dieren en met het oog op de voedselveiligheid een pas
op de plaats nu gewenst.
Nu we in Nederland na jaren van intensivering van de landbouw onderkennen dat
het anders moet, is een keuze voor gentechnologie wat de 15 organisaties betreft
onvoorstelbaar. Het kabinet zet met de Integrale Nota Biotechnologie echter flink op
deze techniek in, zonder dat de risico's ervan bekend zijn. De regering laat na de
verschillende scenario's - gewone landbouw, duurzame landbouw en genetische
landbouw - naast elkaar te zetten in een open nut- en noodzaakdiscussie. De
belangen van dieren (in veeteelt en als proefdier) moeten zorgvuldig worden
afgewogen. De regering zegt duurzame(re) landbouw en veehouderij te steunen,
maar concrete steun aan de biologische landbouw wordt afgebouwd terwijl voor
gentechnologie een half miljard gulden wordt vrijgemaakt. De organisaties trekken
de conclusie dat gentech en gentechvrij moeilijk of niet kunnen samengaan. Er
wordt vaak geschermd met de term keuzevrijheid. Maar die keuze bestaat niet in de
praktijk. Eerst zijn garanties nodig om keuzevrijheid werkelijk te kunnen
garanderen. Zolang die garanties voor gentechvrije producten er niet zijn, is een pas
op de plaats nodig. Concreet betekent dit, zo stellen de organisaties:
• Nederland sluit zich aan bij het de facto moratorium in Europa (vanwege de
opstelling van Italië, Denemarken, Luxemburg, Oostenrijk, Griekenland en
Frankrijk);
• reeds toegelaten veldproeven en commerciële teelt worden heroverwogen;
• octrooiering van planten en dieren is niet meer aan de orde (herziening van de
EU richtlijn), farmers' rights moeten erkend worden;
• bij de besteding van ontwikkelingsgeld moeten de belangen van lokale boeren
als uitgangspunt worden genomen;
• ten alle tijden worden andere opties en initiatieven eerlijk in de nationale en
Europese besluitvorming meegewogen.
Volgens Greenpeace verschillen transgene gewassen wezenlijk van klassiek
veredelde gewassen. Transgene gewassen kunnen genen bevatten die met behulp
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van klassieke veredeling nooit in gewassen hadden kunnen worden gebracht.
Reguleringsmechanismen zouden hierdoor kunnen worden beïnvloed met mogelijk
nadelige gevolgen voor het organisme zelf en het omringende milieu, aldus
Greenpeace. De beloften van transgene gewassen blijken vooral gunstig voor de
winsten van de industrie. Boeren in ontwikkelingslanden en consumenten hebben
weinig voordeel van de gewassen die momenteel op de velden staan. Er zijn nog
veel onbeantwoorde wetenschappelijke vragen over de introductie van ggo's in het
milieu, met name op het gebied van ecologie en agronomie. Greenpeace vreest dat
door kruising met transgene gewassen niet-gemanipuleerde planten genetische
veranderingen kunnen ondergaan. Deze kruisingen of de transgene gewassen zelf
kunnen als onkruiden gaan woekeren en natuurgebieden veroveren. De genetische
variëteit en de flexibiliteit van het ecosysteem kunnen zo in gevaar worden
gebracht. Dit risico is vooral groot in het gebied van herkomst van een gewas.
Sommige transgene planten kunnen zelf pesticiden aanmaken doordat er een
bepaald gen is ingebouwd. De effecten hiervan op de stofwisseling van de plant zijn
onvoldoende onderzocht. Ook kunnen nuttige organismen hierdoor schaden
oplopen. Een ander gevolg is dat schadelijke insecten door grootschaligere
toepassingen sneller resistent kunnen worden tegen dit bestrijdingsmiddel.
Herbicidentolerantie houdt volgens Greenpeace de verslaving van de landbouw aan
onkruidbestrijdingsmiddelen in stand. Het zal door het toenemende areaal leiden
tot grootschaliger gebruik van het middel waartegen het transgene gewas bestand
is. De afbraakproducten van dit middel zullen zich gaan ophopen in het milieu,
hetgeen negatieve gevolgen heeft voor het hele ecosysteem. Aangezien genetische
manipulatie onherroepelijk is en genetisch gemanipuleerde organismen zich
kunnen voortplanten en verspreiden in het milieu bepleit Greenpeace ten aanzien
van genetische
manipulatie een strikte toepassing van het voorzorgprincipe. De volgende punten
vindt Greenpeace van belang voor de invulling van het voorzorgprincipe:
• grondig onderzoek naar risico's en gevolgen van genetische manipulatie;
• democratische besluitvorming en betrokkenheid van de burger bij het
besluitvormingsproces;
• meer aandacht voor alternatieven;
• goede controle op veldproeven, maar ook op instellingen die zich met transgene
organisme bezig houden;
• heldere aansprakelijkheidsregelingen, ook in Europees verband;
• uitvoerige kennisvraag aan bedrijven alvorens zij toestemming krijgen tot
introductie van genetisch gemanipuleerde organismen in het milieu.
Keuzevrijheid van de Nederlandse burger in relatie tot genetische manipulatie dient
te worden gegarandeerd. Op dit moment doen zich hierbij volgens Greenpeace
problemen voor. Daarnaast merkt Greenpeace op dat op dit moment geen ggo-vrije
voedselketen wordt gegarandeerd. Een echte keus voor de burger ontstaat pas als
ook een conventionele getech-vrije voedselketen wordt gecreëerd. Alles overziend is
Greenpeace van mening dat in Nederland een moratorium op de introductie van
genetisch gemanipuleerde toepassingen in het milieu dient te worden ingesteld. Dit
standpunt moetNederland ook in Europees verband uitdragen.
Het Nederlands Platform Gentechnologie heeft een aantal vragen, waarvan het vindt
dat deze in het debat een rol behoren te spelen:
a. Vindt het publiek het aanvaardbaar dat boeren moeten betalen voor
geoctrooieerd genetisch materiaal dat in hun velden terecht is gekomen, ook als er
geen sprake van opzet is?
b. Is het aanvaardbaar dat genetische vervuiling terechtkomt bij andere vormen van
landbouw, terwijl deze daar expliciet tegen zijn?
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c. Als er gekozen zal worden voor het garanderen van de keuzevrijheid, wie draait er
dan op voor de extra kosten hiervan, degenen die gentechnologie willen of degenen
die hier overlast van hebben?
d. Als er niet gekozen wordt voor keuzevrijheid, realiseert het publiek zich de
gevolgen van de keuze voor gentechnologie, zoals het einde van de biologische
landbouw zoals deze nu bestaat, het einde van kwekersrecht voor alle boeren, et
cetera?
e. Willen we naar een vorm van industriële landbouw of naar kleinschalige
landbouw?
f. Als we ervan uitgaan dat de gevolgen die eventueel kunnen ontstaan door de
toepassing van gentechnologie (sociaal-economische impact, landbouw, ecologie)
onomkeerbaar zijn, moet dan niet eerst aangetoond worden dat gentechnologie op
al deze vlakken veilig is? Of zijn we bereid risico's te lopen? Hoe ver mag dit gaan?
g. Wat vindt het publiek ervan dat de voedselproductie zich concentreert bij een
klein aantal bedrijven, die steeds meer marktaandeel veroveren en uiteindelijk de
keuzemogelijkheden zullen bepalen?
h. Investeringen van de overheid hebben grote gevolgen voor de kansen van
technieken. Mag investeren in gentechnologie ten koste gaan van succesvol
onderzoek op andere gebieden?
Stichting Natuur en Milieu (SNM) geeft in het manifest 'Op groene gronden.
Toekomstvisie 2030: Duurzame landbouw in harmonie met de natuur' aan dat in
haar visie genetisch gemodificeerde voedselgewassen en landbouwhuisdieren niet
in een duurzame landbouw passen. Er zijn volgens de organisatie nog te veel risico's
en wetenschappelijke onzekerheden bij de toepassing in open systemen. Bovendien
vreest SNM dat grootschalige toepassing van gentechnologie in de landbouw tot
meer (onduurzame) monoculturen leidt en daarmee tot ongewenste
machtsconcentraties in de agro-industrie. De toepassing van gentechnologie in de
landbouw wentelt nog te veel risico's af op toekomstige generaties, op biologische
boeren, de agro-biodiversiteit, de natuur en de gezondheid. Onder andere dreigt
volgens SNM onomkeerbare genetische vervuiling van lokale gewassen en wilde
planten. Dit element wordt overigens ook door Novib met nadruk naar voren
gebracht. SNM wijst erop dat de Nederlandse landbouw een belangrijk argument
heeft om gentechnologie niet toe te passen, namelijk de weigering van belangrijke
afnemers, onder meer in Duitsland, om dergelijke producten te kopen. Tenslotte
meent SNM dat voor het oplossen van het wereldvoedselvraagstuk de toepassing
van gentechnologie geen argument is: honger wordt niet veroorzaakt door een
tekort aan voedsel, maar door een slechte verdeling van voedsel en geld.
In de eerste plaats gaan De Landschappen in op het risico van kruisbestuiving vanuit
landbouwgewassen. Weinig zekerheid bestaat over het risico dat via kruisbestuiving
vreemde ingebouwde genen worden overgebracht van transgene
landbouwgewassen naar de wilde verwante soorten. Een dergelijke 'verrijking' van
het aantal genetisch beïnvloede soorten beschouwen De Landschappen als een
verarming van de flora en is om die reden ongewenst. Deze ontwikkeling is slechts
te aanvaarden indien hieruit een versnelde ontwikkeling van landbouwgewassen
resulteert die anders via veredeling zou worden bereikt. Om de insleep van het
risico te verminderen zou overwogen kunnen worden om rond kwetsbare gebieden
beschermingszones te realiseren waarbinnen het gebruik vari genetisch
gemanipuleerde gewassen wordt verboden.
De Landschappen wijzen erop dat de gifstof producerende genen van Bacillus
thuringiensis (Bt) in allerlei planten met verschillende sterkte kunnen worden
ingebouwd. Hierdoor produceert de plant permanent een giftegen
waardplantspecifieke, schadelijke insecten. Ook andere insecten kunnen hiervan het
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slachtoffer worden. Over de effecten van Bt-gewassen op de bodemfauna is voor
zover De Landschappen bekent geen informatie beschikbaar. Hetzelfde geldt voor
het risico van overdracht van het Bt-gen naar verwante wilde plantensoorten. Naar
mag worden aangenomen zal door de ontwikkelaars van gentechnologie gezocht
worden naar verdere verfijning van de middelen die nu al worden ingezet. Het is
onduidelijk of het onderzoek naar de ecologische effecten hiermee gelijke tred kan
houden. Kernvraag is volgens De Landschappen of het gebruik van gentechnologie
van invloed is op de relaties binnen (volledige) ecosystemen.
De herbicidenresistentie van gewassen wordt gepresenteerd als een milieuvoordeel.
Of hiervan op termijn ook sprake is, is voor De Landschappen de vraag. Het streven
moet gericht zijn op vermindering van het gebruik van herbiciden. Bovendien treedt
resistentie op in akkeronkruiden. De mate van verspreiding van dergelijke
ongewenst resistente soorten en de effecten die dit heeft op ecosystemen zijn
onduidelijk. Er wordt tot dusverre geen onderzoek verricht naar de effecten van
genetisch gemodificeerde organismen op het bodemleven. Dit beschouwen De
Landschappen als een ernstig hiaat, omdat bekend is dat de overdracht van genen in
de bodem makkelijk plaatsvindt via schimmels en bacteriën.
Ontwikkelingsorganisaties
Ook volgens Novib is voor het oplossen van het wereldvoedselvraagstuk geen
gentechnologie nodig. De honger in de wereld is geen gevolg van tekort aan
productie, maar van ongelijke verdeling van beschikbaar voedsel of van
onvoldoende toegang tot natuurlijke hulpbronnen voor mensen die in armoede
leven. De gentechnologie, vindt Novib, moet afgezet worden tegen de bestaande
alternatieve mogelijkheden. ICCO heeft op basis van onderzoek en samenwerking
met partners in het zuiden geconstateerd dat ondervoeding op dit moment meer te
maken heeft met een verkeerde verdeling van het beschikbare voedsel dan met een
tekort aan voedsel. Met betrekking tot het publieke debat merken Novib. Hivos.
ICCO en X min Y op dat dit in Nederland breder gevoerd moet worden, in die zin dat
ook de stem van onze partners uit het zuiden gehoord moet worden. Het pakket
gekozen voorbeelden van de commissie heeft volgens Novib niet alleen een hoog
science fiction gehalte, maar gaat bovendien voorbij aan een aantal belangrijke
vraagstukken rond genetisch gemanipuleerd voedsel, zoals problemen die in het
verleden zijn opgetreden of gewekte verwachtingen die niet zijn ingelost of
toepassingen die duidelijk onderdoen voor niet gemanipuleerde alternatieven.
Daarnaast zijn er aspecten, die door de gekozen aanpak niet ter discussie zullen
komen, zoals de machtspositie van de gentech-industrie. Niet alleen is alle kennis
geconcentreerd bij een zeer klein aantal bedrijven, ook hebben deze bedrijven
belangrijke joint ventures met zaad- en graandistributiebedrijven. Als deze bedrijven
hun zin krijgen, zo vreest Novib, dan zullen we te maken krijgen met een steeds
beperkter zaaigoedaanbod. Een verdere toename van monoculturen en een afname
van de biodiversiteit dreigen dan op te treden. Niet alleen hebben boeren straks
geen toegang meer tot niet genetisch gemodificeerd zaaigoed, ook zullen de
zuidelijke landen steeds meer deviezen moeten aanwenden om het te kopen. Ook
zal zo de traditionele kennis van vele gewassen verdwijnen, evenals de vele lokaal
goed aangepaste variëteiten. De zorg dat de afhankelijkheid van boeren van deze
bedrijven en van landen door de toepassing van biotechnologie in de
voedselproductie sterk zal toenemen, wordt nadrukkelijk gedeeld door ICCO.
Overige organisaties
De Vereniging Proefdiervrij heeft de commissie laten weten zich fel te verzetten
tegen genetische manipulatie van (proef)dieren en te vrezen dat het genetisch
manipuleren van planten of dieren zal leiden tot een toename van dierproeven.
Proefdieren worden dan ofwel zelf genetisch gemanipuleerd ofwel ze worden
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gebruikt in testen om de veiligheid van nieuw gentechvoedsel te controleren. Dit
laatste is voor Proefdiervrij reden om biotechnologie bij planten af te wijzen.
De Vlinderstichtinq geeft aan zich zorgen te maken over genetische manipulatie in
relatie tot vlinders. De Vlinderstichting is met name beducht dat insectenwerende,
onnatuurlijke genen in de waardplanten kunnen voorkomen. De stichting heeft hier
geen onderzoek naar gedaan, maar baseert zich op literatuurstudie waaruit zowel
bevestigingen als ontkenningen van de veronderstelde gevaren naar voren komen.
Bt-stuifmeel is volgens de Vlinderstichting giftig voor insecten. Naast het stuifmeel
zelf is er ook de mogelijkheid van kruising van genetisch gemanipuleerde planten
met wilde varianten. De Vlinderstichting wenst dat genetische manipulatie
uitsluitend wordt toegestaan indien is bewezen dat er geen negatieve effecten op
vlinders en andere insecten optreden. De bewijslast hiervan moet bij de producent
liggen.
De Werkgroep Genenmanipulatie en Oordeelsvorming wordt gecoördineerd vanuit
het Louis Bolk Instituut. De Werkgroep streeft oordeelsvorming na, geen politieke
standpunten. Het accent ligt op het proces van meningsvorming, en niet op de
uitkomsten ervan. Het voornaamste punt dat door de Werkgroep naar voren is
gebracht is dat niet alleen de risico's maar ook mens- en natuurbeelden meer in het
debat betrokken dienen te worden. Bijvoorbeeld de intrinsieke waarde van planten.
Een essentieel gegeven voor veel mensen is 'natuurlijkheid'. Dit hangt samen met de
intrinsieke waarde van organismen. Het oordeel van mensen over de intrinsieke
waarde van iets heeft veel meer van doen met het proces dan met het eindresultaat.
Genetische modificatie is iets fundamenteel anders dan andere vormen van
veredeling of kruising. Daarom moet ook de vraag worden gesteld, wat
gentechnologie betekent voor de intrinsieke waarde van de plant of het dier.
De maatschappelijke context waarbinnen de technologie zich ontwikkelt blijft
buiten beeld. De Werkgroep Genenmanipulatie en Oordeelsvorming noemt in dit
verband de praktijken van multinationals die strijden om de patenten om op die
wijze hele productieketens te kunnen beheersen en de sturing van wetenschappelijk
onderzoek door de industrie. Moet het publiek niet ook weten hoe en op welke
gronden de besluitvorming nu plaatsvindt?
Kerk en Wereld bepleit dat ook aandacht besteed wordt aan levensbeschouwelijke
vooronderstellingen en vragen die achter de ethische aspecten schuilgaan. Daarbij
gaat het niet zozeer om vragen als 'spelen we niet voor God?' of 'gaan we niet in
tegen de natuurlijke (scheppings)orde?', want dat zijn vragen die onder kerkleden
niet erg leven. Het gaat veeleer om vragen als: hoe staan we eigenlijk tegenover
onze eigen kwetsbaarheid en tegenover de 'imperfecties' van de natuur, blijven we
daar tegen strijden of accepteren we bepaalde grenzen? Kunnen we nog omgaan
met de (onvermijdelijke) tragische kanten van het leven? Waarop baseren we
uiteindelijk onze morele waarden en oordelen? Waarop vertrouwen we ten diepste:
op ons eigen kunnen, op de wetenschap, op de natuur, op God? Deze vragen leiden
ook tot de fundamentele vraag of we hoe dan ook wel verder willen met genetisch
gemodificeerd voedsel.
Kerk en Wereld wees op het risico van al te positieve, maar ongefundeerde
voorspellingen over wat de moderne biotechnologie de mensheid zal gaan
opleveren. Het uitblijven van de voorspelde resultaten roept bij burgers vervolgens
echter een groot wantrouwen op. Zij worden bovendien vaak eerder geconfronteerd
met negatieve gevolgen en verliezen dan het vertrouwen in de biowetenschap. Door
dat wantrouwen wordt de ontwikkeling van biotechnologie afgeremd en wordt ook
niet meer (voldoende) verder gewerkt aan toepassingen die wellicht op termijn
vanuit moreel oogpunt bezien wel degelijk goede resultaten voor mens, dier en
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natuur kunnen hebben. De holle beloftes creëren zo een groot ethisch probleem en
roepen de morele vraag op: hoe ver mag je gaan met het doen van mooie maar
inherent onvoldoende gefundeerde voorspellingen?
Wereldwijd hebben de Natuurwetmoeders een campagne opgezet om de bevolking
te waarschuwen voor de risico's van genetische manipulatie te onderzoeken en het
publiek, de wetenschap en de politiek te informeren. Evenals de Natuurwetpartij,
hebben de Natuurwetmoeders als doelstelling de samenleving in harmonie met de
intelligentie en creativiteit van de natuur (de natuurwet) te laten functioneren.
Volgens de Natuurwetmoeders is het echter noodzakelijk, vóór enige beschouwing
van mogelijke voor- en nadelen van toepassingen van genetische manipulatie, een
meer fundamentele vraag te beantwoorden, namelijk de vraag of genetische
manipulatie een deugdelijke techniek is, gebaseerd op wetenschappelijk
verantwoorde kennis. Het antwoord op deze vraag luidt 'nee', zo stellen de
Natuurwetmoeders. Onder verwijzing naar een keur aan wetenschappers,
concludeert de organisatie dat genetische manipulatie een 'inherent schadelijke
praktijk' is. "Genetische manipulatie is gebaseerd op genetisch reductionisme, het
idee dat elke eigenschap van een organisme 'gecodeerd' is in één (of enkele)
stabiele genen. Op grond van dit idee gaat men er van uit dat het overbrengen van
een gen van het ene organisme naar een ander organisme gelijkstaat aan het
'toevoegen' van de ermee verbonden eigenschap aan dat andere organisme." Dertig
jaar genetisch onderzoek hebben dit idee volgens de Natuurwetpartij ontkracht.
De Natuurwetmoeders concluderen dat een wetenschappelijke evaluatie van de
fundamentele aannames die ten grondslag liggen aan de praktijk van genetische
manipulatie aan het licht brengt dat deze technologie gebaseerd is op sinds lang
achterhaalde inzichten in het functioneren van levende wezens.
Genetische manipulatie is gebaseerd op pseudo-wetenschap. Toepassing van deze
achterhaalde kennis veroorzaakt met zekerheid ongewenste neveneffecten. Het is
op grond van de huidige kennis niet mogelijk te zeggen welke de (neven)effecten
van een bepaalde genetische manipulatie zullen zijn." De Natuurwetmoeders stellen
dat "de mogelijkheden en daarmee de risico's van consumptie van genetisch
gemanipuleerd voedsel voor de volksgezondheid onbegrensd" zijn. In de praktijk
blijkt volgens de Natuurwetmoeders dat de genetische manipulatie van
voedingsgewassen leidt tot allerlei problemen. Tussen een- en tweederde van de
genetisch gemanipuleerde planten vertoont in de eerste generaties ongewenste
mutaties in de zichtbare kenmerken. Ook bij gemanipuleerde gewassen die na vele
generaties selecteren en terugkruisen tot de markt zijn toegelaten zijn echter
ongewenste afwijkingen in op het oog waarneembare en andere kenmerken
vastgesteld. "Deze leveren het praktisch bewijs van de ondeugdelijkheid van
genetische manipulatie." De Natuurwetmoeders concluderen dat genetische
manipulatie op grond van wetenschappelijke argumenten en observaties in de
praktijk, en met het oog op de voedselveiligheid en de integriteit van organismen en
ecosystemen, categorisch moet worden afgewezen.
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