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Politiek pikt signalen niet op 
Meer dan de helft van de Nederlanders 

(52%) wil dat voeding met genetisch 
gemanipuleerde ingrediënten wordt verbo
den. Dat blijkt uit een recent onderzoek van 
Intomart in opdracht van AVRO's Netwerk. 
Een inventarisatie van Greenpeace leert 
dat het bedrijfsleven inmiddels massaal re
ageert op deze afwijzende houding. Heel an
ders reageert de politiek. De onlangs door 
het kabinet gepubliceerde Integrale Be
leidsnota Biotechnologie (lEB) is een weinig 
geruststellend document, vindt de milieuor
ganisatie. 

De aanname dat gen
voedsel 'wezenlijk 
gelijkwaardig' is aan 
conventioneel voedsel 
is wetenschappelijk 
omstreden 

Tientallen bedrijven (waaronder Melkunie, 
HAK, Honig, Heinz en Mars) hebben 
Greenpeace een schriftelijke verklaring 
gestuurd waarin ze melden dat ze geen ge
bruik (meer) maken van ingrediënten die 
met behulp van gentechnologie zijn gepro
duceerd. Terwijl het bedrijfsleven signalen 
vanuit de bevollUng over genvoedsel dus 
begint op te pikken, lijken ze tot de Neder
landse politiek maar niet echt door te willen 
dringen. In de nieuwste beleidsnota blijft 
het kabinet het antwoord schuldig op de ve
le vragen die maatschappelijke organisaties 
en de wetenschap stellen over het genetisch 
veranderen van onze voeding en (daarmee 
samenhangend) onze landbouw. De belang
rijkste kritiekpunten op een rij: ' 

1) Er bestaat gerede twijfel over de veilig
heid van genetisch gemanipuleerd voedsel. 
De aanname dat genvoedsel 'wezenlijk ge
lijkwaardig' is aan conventioneel voedsel is 
wetenschappelijk omstreden. Engelse on-
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derzoekers wijzen erop dat de huidige tes
ten ontoereikend zijn en noemen die zelfs 
'pseudo-wetenschappelijk'. 'Aantonen dat 
genetisch aangepast voedsel chemisch iden
tiek is aan de natuurlijke variant levert 
niet het bewijs op dat dit voedsel veilig is 
voor menselijke consumptie', schrijven zij in 
het tijdschrift Naturel . In een recent advies 
aan minister Borst wees de Gezondheids
raad erop dat de testen met de ' Round-up 
Ready' soja van het Amerikaanse bedrijf 
Monsanto 'tekort schieten', en dat terwijl 
het product al jarenlang is toegestaan in 

duizenden artikelen die dagelijks in 
de supermarkt te koop zijn. De moge
lijke gevolgen voor de gezondheid van 
al dit genvoedsellopen uiteen van het 
ontstaan van nieuwe toxinen en 
allergenen tot resistenties tegen anti
biotica. Het Plant Research Interna
tional van de Universiteit Wagening
en inventariseerde onlangs dertig 
kennishiaten en controverses op het 
gebied van de agrarische biotechnolo
gie, waarvan een opmerkelijk aantal 
ligt op het gebied van de voedselvei
ligheid. Het ontbreken van voldoende 

kennis maakt het volgens de onderzoekers 
'onmogelijk om op dit moment op adequate 
wijze de mogelijke risico's van GM-voedsel 
in zijn algemeenheid en in bijzondere geval
len te beoordelen.'2 
Het zou voor de hand liggen dat het kabinet 
naar aanleiding van dergelijke verontrus-
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tende berichten onverwijld verbeteringen 
aankondigt van de testen op genvoedsel. 
Maar noch in de lEB, noch in andere ka
binetstukken is hierover iets terug te vin
den. Heeft de politiek dan helemaal niets 
geleerd van de BSE-affaire en de dioxine
crisis ? 

2) Natuur- en milieuorganisaties over de 
hele wereld vrezen dat het op grote schaal 
ingrijpen in de genetische structuur van 
micro-organismen, planten en dieren zal 
leiden tot aantasting van de biodiversiteit. 
Genetisch veranderde organismen die een 
keer in het milieu zijn losgelaten, versprei
den zich via bodem en lucht en kunnen hun 
eigenschappen (op onomkeerbare wijze) 
overdragen op andere organismen. Boven
dien blijkt het gedrag van genetisch veran
derde organismen vaak onvoorspelbaar te 
zijn. Ook toepassingen van genetisch mani
pulatie in het milieu die al door bevoegde 
instanties waren goedgekeurd, bleken later 
toch schadelijk te zijn. Zo ontdekten we
tenschappers van de Oregon State Univer
sity in 1994 dat Klebsiella planticola, een 
genetisch veranderd micro-organisme, 
planten doodde terwijl de niet genetisch 
gemanipuleerde organismen dat niet de
den3. Het organisme was toen al goedge
keurd door het Environmental Protection 
Agency voor gebruik in het milieu. In 
Noord-Nederland moesten vorig jaar op last 
van VROM honderden hectares genaardap-



pelen gerooid worden nadat het European 
Scientific Committee on Plants het signaal 
had gegeven dat deze aardappelen, waar
voor Avebe een vergunning van de overheid 
had, mogelijk schade opleveren aan mens 
en milieu. De aardappelen hadden zich in
middels al volop in het milieu verspreid. 
Deze voorbeelden laten duidelijk zien dat 
de gevaren van genetisch manipulatie niet 
kunnen worden afgedaan met de opmer
king dat 'nul-risico's niet bestaan', zoals de 
Integrale Nota Biotechnologie stelt. Het 
probleem is dat risico's (nog) niet voorspel
baar zijn en dus niet kunnen worden 
gecalculeerd. Daarom is het ook onmoge
lijk om, zoals het kabinet suggereert, een 
afweging te maken tussen voor- en nade
len. Greenpeace vindt dat genetisch veran
derde organismen niet in het milieu mogen 
worden geïntroduceerd zolang over de risi
co's nog zo veel wetenschappelijke onzeker
heid bestaat. 

3) In de !BB stelt het kabinet dat de 'moder
ne biotechnologie' bijdraagt aan een duur
zamer landbouw. Maar: als genetische ma
nipulatie werkelijk zo veilig is voor het mili
eu, waarom willen grote verzekeringsmaat
schappijen (zoals vezekeringsgigant Swiss 
Re) dan de risico's van genetische manipu-
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latie niet verzekeren? En waarom rept de 
!BB met geen woord over de aansprakelijk
heid voor schade die aan het milieu en de 
(biologische) landbouw kan worden aange
richt? Waarom maakt het kabinet geen ver
gelijking tussen de duurzaamheid van ver
schillende vormen van landbouw, waaron
der biologisch landbouw, voordat ze de con-
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Heeft de politiek 
dan niets geleerd 
van de BSE-affaire 
en de dioxine-crisis? 

clusie trekt dat gen technologie niet meer 
uit de landbouw is weg te denken? 
Helaas ziet Landbouwminister Brinkhorst 
de bezwaren tegen genetische manipulatie 
vooral als een communicatieprobleem. Als 
we het maar goed uitleggen, zal de consu
ment het wel aanvaarden, aldus de minis
ter in een recent interview in Idee. Dat gen
technologie wel eens minder veelbelovend 
zou kunnen zijn en dat de consument gelijk 
heeft met zijn wantrouwen, lijkt voor hem 
bij voorbaat uitgesloten. De 'l\veede Kamer 
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heeft hopelijk meer oog voor de vele onop
gehelderde vragen. Het idee van D66-fracti
voorzitter Thom de Graaf om een 'fact-fin
ding-mission' te houden biedt hiervoor inte
ressante aanknopingspunten. Ook is een 
maatschappelijke debat nodig, maar dan 
wel met een open vraagstelling en niet per 
se gericht op de acceptatie van biotechnolo
gie, zoals de hoogste biotechnologieambte
naar van LNV Wermuth wil. Anders gaat 
het maatschappelijk debat over biotechno
logie wel erg lijken op het kernenergiede
bat uit de jaren tachtig, waarvan de uit
komsten ook al van tevoren vaststonden . • 
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