
~E 
STATEMENTS 

Keuzevrijheid conSUlllent centraal 

D 66 is een sociaal-liberale partij. Men
sen moeten vrij kUllOen kiezen voor 

een leven waarin zij zich prettig voelen, en 
een schoon leefmilieu is daarvoor één van 
de basisvoorwaarden. We zijn daardoor ook 
een progressieve partij, die openstaat voor 
nieuwe ontwikkelingen en die op hun effec
ten beoordeelt. Biotechnologie niet anders 
dan andere nieuwe ontwikkelingen. 

Biotechnologie biedt grote mogelijkheden: 
nieuwe medicijnen met een betere werking 
en minder bijwerkingen, minder verspilling 
van grondstoffen en schonere, goedkopere 
en soms zelfs veiliger productie van tradi
tionele en nieuwe chemische producten. 
Maar biotechnologie roept ook grote vragen 
op. Het gebruik van levende organismen 
brengt nieuwe ethische problemen met zich 
mee. Vragen over de waardigheid van het 
dier deden zich vroeger in de bioindustrie 
ook al voor, maar ze dringen zich bij gene
tisch gemodificeerde organismen (GMO's) 
nog sterker op. Als D66'ers zijn we daar 
gevoelig voor. Anderen kUllOen, vanwege 
hun geloofsovertuiging, grote bezwaren 
hebben tegen genetische modificatie als 
zodanig. Dan is er nog het effect op ons leef
milieu: met name in de akkerbouw kunnen 
GMO's zich gemakkelijk verspreiden, ter
wijl vaak nog onbekend is of, en zo ja hoe, 
hun genen daarbij voortbestaan. Het lange
termijneffect van de consumptie van GMO's 
op onze gezondheid is ook niet altijd 
bekend. GMO-rijst en andere gewassen 
kunnen ontwikkelingslanden helpen het 
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hongerprobleem effectief te bestrijden, 
maar dit leidt ook tot een eenvormiger 
geografische verdeling van soortenrijkdom, 
wat lokaal de vatbaarheid voor planten
ziektes en plagen kan doen toenemen. 
Omdat GMO's vaak onvruchtbaar zijn, 
maakt het boeren in ontwikkelingslanden 
bovendien afhankelijk van grote westerse 
zaadveredelingsbedrijven. 

Het is een grote uitdaging voor D66 om de 
risico's en kansen rationeel tegen elkaar af 
te wegen en verstandig beleid te voeren. 
Goede wettelijke regelingen zijn noodzake
lijk om het individu te beschermen. Globali
seringseffecten als de open Europese bin
nenmarkt en de WTO vereisen dat die rege
lingen vaak supranationaal zullen zijn. De 
WTO-regels laten het weigeren van een 
product momenteel alleen toe als het aan
toonbaar slecht is voor de gezondheid. De 
EU is daardoor verplicht om niet alleen 
Amerikaans hormoonvlees, maar ook gene
tisch gemodificeerde maïs en soja op haar 
markt toe te laten. 

In de huidige handelsoorlog tussen de VS 
en de EU gaat de discussie ervan uit dat 
landen kUllOen bepalen wat mensen wel en 
niet moeten eten. Als sociaal-liberaal is het 
voor mij echter essentieel dat het individu
ele recht op keuzevrijheid ook bij deze 
vraagstukken blijft bestaan. De consument 
moet centraal staan, niet het product. 
Iemand die, om wat voor reden dan ook, 
geen GMO-houdende producten wenst te 

16 
IDEE - DECEMBER 2000 

eten, moet die mogelijkheid hebben. De 
Amerikanen betogen dat je die keuzevrij
heid prima kunt toevertrouwen aan de vrije 
markt, maar dat is volgens mij alleen moge
lijk als die markt zodanig is georganiseerd 
dat beide keuzemogelijkheden voortbe
staan. Een verplicht etiket 'GMO-houdend' 
voor producten waarop dat van toepassing 
is heeft dan ook veruit de voorkeur boven 
een (optioneel) label 'GMO-vrij'. De tweede 
mogelijkheid zou de GMO-vrije markt 
waarschijnlijk reduceren tot een niche
markt (zoals helaas nog steeds producten 
met bio-Iabel). Voor de meeste voedselpro
ducenten heeft deze goedkoopste oplossing 
de voorkeur, maar omdat ze GMO-vrije pro
ducten duurder en moeilijker verkrijgbaar 
maakt, levert dit consumenten de minste 
keuzevrijheid. 

De EU is in dit alles een belangrijke speler, 
die overigens veelal aan onze kant staat, 
zeker bij de mondiale handelsconflicten 
hierover. Zo onderhandelt de Europese 
Commissie namens alle EU-landen over 
aanpassing van de WTO-regels en liggen 
vooral de Amerikanen dwars. De EU hand
haaft, ondanks toenemende druk vanuit de 
WTO, de VS en sommige lidstaten, nog 
steeds een moratorium op toelating van 
nieuwe GMO's. Zeven GMO's zijn nu tot de 
Europese markt toegelaten, alle andere zijn 
verboden. Omdat GMO's ook wel eens per 
ongeluk in een product terechtkomen (om
dat in een silo eerder GMO-houdende pro
ducten hebben gezeten), heeft het Europees 
Parlement dit voorjaar een wet aangeno
men die etikettering verplicht stelt voor 
producten die meer dan 1% GMO's kUllOen 
bevatten. Een andere regeling, die bedrij
ven volledig aansprakelijk stelt voor alle 
eventuele gevolgen van proefnemingen met 
GMO's, heeft het mede door toedoen van de 
VVD helaas net niet gehaald. Hiervoor 
wachten we nu op een initiatief van de 
Europese Commissie. De D66-eurofractie 
blijft zich voor dit soort wetgeving inzetten. 
De keuzevrijheid van de consument staat 
daarbij nog steeds voorop .• 

Lousewies "on der Laan is voorzit/er van de 
D66-Eurofractie 
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