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Klonen van landbouwhuisdieren

Geachte Voorzitter,
De Europese commissaris voor landbouw, mevrouw M. Fischer Boel, heeft opgeroepen tot
een debat over het klonen van dieren voor voedselproductie. De directe aanleiding voor
dit debat is de recente conclusie van de Food and Drug Administration (FDA) dat voedsel,
afkomstig van gekloonde runderen, varkens en geiten, veilig is. De FDA is de bevoegde
autoriteit in de Verenigde Staten voor de beoordeling van de voedselveiligheid.
Het lid Ouwehand (PvdD) heeft in de regeling van werkzaamheden van 26 februari 2008
het kabinet verzocht haar positie in het debat aan te geven. Mede namens de ministers
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer (VROM) ga ik in deze brief in op dit verzoek.
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De Europese Commissie (EC) heeft de volgende stappen genomen ter voorbereiding van
een zorgvuldige oordeelsvorming over de aanvaardbaarheid van klonen van dieren voor
voedselproductie:
• In het voorjaar van 2007 heeft de EC de Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA)
verzocht om een wetenschappelijk oordeel te geven over de voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergezondheid van gekloonde dieren en hun nakomelingen. De EFSA heeft
haar conceptoordeel op 11 januari 2008 gepubliceerd en eenieder uitgenodigd commentaar te geven op het concept. De EFSA zal haar definitieve oordeel in mei 2008
publiceren.
• Op verzoek van de EC heeft de “European group on ethics in science and new
technologies” (EGE) de ethische aspecten van klonen van dieren voor voedselproductie
in kaart gebracht. De EGE heeft haar rapport op 16 januari 2008 uitgebracht.
• Verder heeft de EC aangekondigd om de publieke opinie in de Europese Unie (EU) te
peilen over dit onderwerp.
Ik sta positief tegenover de stappen die de EC heeft gezet. Mede op basis van het
definitieve rapport van de EFSA, het rapport van de EGE en de uitkomsten van de peiling
van de publieke opinie kan een geïnformeerd debat plaatsvinden over het klonen van
landbouwhuisdieren.
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In het Algemeen Overleg over de Landbouwraad van 13 februari 2008 heb ik gemeld dat
het kabinet het definitieve rapport van de EFSA afwacht alvorens een standpunt in te
nemen. Dit standpunt zal gebaseerd zijn op de uitgangspunten van Nederlands beleid
inzake biotechnologie bij dieren, het zogenaamde “nee, tenzij-beleid”. Dit betekent dat
het kabinet naast de veiligheid, de ethische aspecten van klonen zorgvuldig zal wegen.
Bij de standpuntbepaling worden tevens de uitkomsten meegewogen van de dialoogbijeenkomsten klonen die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
thans organiseert met het betrokken bedrijfsleven en maatschappelijke groeperingen.
Bij brief van 22 oktober 20071 heb ik u geïnformeerd over de organisatie van deze bijeenkomsten. Ik zal u na het verschijnen van het definitieve EFSA-rapport en de afronding van
de dialoogbijeenkomsten nader informeren.
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg
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