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1. ALGEMENE INLEIDING
1.1 Wetenschap, techniek en sainenlevjncT
Vanaf de industriële revolutie wordt de maatschappij in toenemende mate
beïnvloed door wetenschap en techniek. Nieuwe wetenschappelijke kennis en
inzichten openen de weg voor technische vindingen op allerlei terrein. Deze
vindingen kunnen resulteren in nieuwe en efficiëntere methoden voor de
bevrediging van de menselijke behoeften.
De maatschappelijke reactie op wetenschappelijke en technische vindingen
is niet altijd positief. Ingrijpende veranderingen in mens- of wereldbeeld
kunnen op weerstand stuiten. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de ideeën van
Galilei en Darwin. Ook technische ontwikkelingen kunnen verzet oproepen,
zoals indertijd de stoomtrein, en meer recent kernenergie.
Nieuwe wetenschappelijke inzichten in het functioneren van levende
organismen op cellulair en moleculair niveau hebben recentelijk geleid tot
een aantal nieuwe technieken, de moderne biotechnologie. Moleculaire
biologie en biotechnologie leveren op zichzelf nieuwe mogelijkheden voor
wetenschappelijk onderzoek van het leven op aarde in al zijn facetten. De
biotechnologie leidt ook tot diverse practische toepassingen, bijvoorbeeld
in de geneeskunde en in biologische productieprocessen in landbouw en
industrie. Sommige van deze toepassingen, met name op het gebied van de
landbouw, hebben geleid tot maatschappelijk verzet en politieke discussie.
Door de Werkgroep Landbouw, Natuurbeheer, Visserij van de Stichting
Wetenschappelijk Bureau van D66 werd in maart 1996 de Taakgroep Biotechnologie opgericht. Het doel van de Taakgroep was aard en achtergronden van de
nieuwe techniek te bespreken, de maatschappelijke implicaties te bediscussiëren, en over de bevindingen te rapporteren. De Taakgroep heeft zich
voornamelijk gericht op toepassingen in de landbouw. Het rapport behandelt
achtereenvolgens wetenschappelijke en economische aspecten van biotechnologie in het algemeen (hoofdstuk 1), bij planten en dieren (hoofdstukken 2 en
3), maatschappelijke bezwaren hiertegen (hoofstukken 4 en 5), wet- en
regelgeving in verband met veiligheid (hoofdstuk 6) en de octrooiwetgeving
(hoofdstuk 7) De verhandeling wordt besloten met een samenvatting,
conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 8)
.

1.2 Wat is moderne biotechnologie?
Onder biotechnologie wordt verstaan het geintegreerde gebruik van celbiologie, biochemie, moleculaire biologie, moleculaire genetica, microbiologie
en ook van informatica en proceskunde, met als doel te komen tot specifiek
gerichte toepassingen van micro-organismen, plantaardige of dierlijke
cellen, delen daarvan of van gehele planten en dieren. Moderne biotechnologie richt zich in het bijzonder op toepassing van moleculair biologische en
celbiologische technieken, waarbij sprake is van het doorbreken van
natuurlijke grenzen van voortplanting (al) Deze definitie geeft aan dat
het gaat om een complex van technieken en toepassingen.
Het belangrijkste onderdeel van de moderne biotechnologie (in het
vervolg kortweg biotechnologie genoemd) is de z.g. recombinant-DNA-techniek. Hiermee is het mogelijk een gen, dwz. een geïsoleerd DNA-fragment te
vermenigvuldigen en over te brengen van het ene organisme in het andere.
Dit proces wordt genetische manipulatie genoemd. De officiële aanduiding is
genetische modificatie; ook worden de termen transformatie of transgenese
gebruikt. Organismen die het resultaat zijn van de genoverdracht heten
transq-een.
De biotechnologie omvat naast genoverdracht nog technieken als celfusie,
en bij dieren kunstmatige voortplantingstechnieken, zoals het klonen en
laten uitgroeien van embryo's.
.

1.3 Wetenschappelilke basis
DNA speelt een centrale rol in de biotechnologie (wi). De stof DNA (desoxiribonucleinezuur) werd in 1869 voor het eerst geïsoleerd. Aanvankelijk werd
wel verondersteld dat DNA drager was van de erfelijkheid, maar pas in 1944
werd daartoe het bewijs geleverd. In de jaren 1950 tot 1953 werden de
chemische samenstelling en de ruimtelijke structuur van DNA opgehelderd,
waarmee de eerste stappen werden gezet op het terrein van de moleculaire
biologie. In de daarop volgende jaren werd steeds meer bekend over het het
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functioneren van het DNA, vooral dankzij de ontwikkeling van diverse nieuwe
laboratoriumtechnieken. Belangrijke ontdekkingen die voorafgingen aan de
ontwikkeling van de recombinant-DNA-techniek waren de volgende.
1. Structuur van het DNA. In 1953 publiceerden Watson en Crick een structuurmodel voor DNA. DNA bestaat uit zeer langgerekte ketenmoluculen. Ieder
DNA molucule is een dubbelpolymeer, een soort touwladder waarvan de touwen
bestaan uit afwisselend fosfaatgroepen (P) en suikermoleculen (S) en de
sporten uit organische basen, gebonden aan de suiker. Er zijn vier verschillende basen, aangeduid met de letters A, C, G, en T. Iedere sport
bestaat uit een basepaar, waarbij steeds A aan T gekoppeld is en G aan C.
Zie onderstaand schema en Tabel 1.1.
-P-S-P--S-P-S-P-S-P-S-P-S-P-S -P-S-P-SA T 0 A C A 0 T C
T A C T G T C A 0
-S-P-S-P-S-P-S-P-S-P-S-P-S-P-S-P-S-P2. DNA replicatie. Voorafgaand aan celdeling wordt het DNA vermenigvuldigd.
De basen laten elkaar los (de sporten van de touwladder breken doormidden),
de ontbrekende halve touwladder wordt via biochemische processen aangevuld

zodat er twee identieke dubbelpolymeren ontstaan.
3. Overdracht van de genetische code. De genetische code van het DNA wordt
via een tussenstap gebruikt voor de synthese van eiwitten. De tussenstap is
boodschapper RNA (ribonucleïnezuur), een polymeer vergelijkbaar met DNA.
Boodschapper of messenger RNA (mRNA) is een enkelstrengs "afdruk" van een
DNA-gedeelte ter grootte van een gen. Dit mRNA bevat de blauwdruk voor de
synthese van een eiwit. De overdracht van de code bestaat dus uit le het
overschrijven van de code (transscriptie), en 2e het vertalen in eiwitstructuren (translatie) Vermenigvuldiging van de code (celdeling) en de
vertaling (celfunctie) zijn in onderstaand schema samengevat:
.

DNA -, mRNA
transscriptie

DNA
DNA
replicatie
-

mRNA -* Eiwit
translatie

Het totale DNA van een cel of organisme wordt genoom genoemd. Het genoom
bestaat uit duizenden genen; elk gen is verantwoordelijk voor een bepaalde
erfelijke eigenschap die via de vorming van eiwitten tot expressie komt.
Eiwitten bestaan uit opgerolde ketenmoleculen, opgebouwd uit 20 verschillende aminozuren. Het eiwitalfabet bestaat bij wijze van spreken uit 20
letters. Voor ieder aminozuur is in het DNA, c.q. mRNA, de code aanwezig in
een volgorde van een drietal basen. (Bovenstaand model bevat de code voor
drie aminozuren) Deze genetische code is universeel voor alle leven op
aarde, alle organismen spreken moleculair biologisch dezelfde taal.
4. Regulatie van de ~activiteit. Ieder gen bestaat uit een afgebakend
gedeelte van de DNA-keten. Meestal is slechts een beperkt aantal genen
aangeschakeld want de vorming van de diverse eiwitten is afhankelijk van de
behoefte of functie van de cel. Een klein gedeelte van het DNA nabij het
gen fungeert als schakelaar, promotor genoemd. Voor het starten van mRNAen eiwitsynthese zijn er signalen uit de cel nodig die via de promotor
worden doorgegeven. Promotoren kunnen weefselspecifiek zijn, d.w.z. dat
alleen in een bepaald weefsel het gen tot expressie komt. Overigens is de
regeling van de genactiviteit een uiterst complex proces waar nog niet
alles over bekend is.
5.De ontdekking van de z.g. restrictie-enzymen. Deze enzymen, afkomstig
uit bacteriën, zijn in staat DNA over een gebied van enkele baseparen zowel
overlangs als dwars te doen loslaten. Er ontstaan losse enkelstrengs
uiteinden die m.b.v. een ander enzym weer aan elkaar geknoopt worden. Men
kan DNA "knippen en plakken" op specifieke plaatsen. Er is een groot aantal
verschillende restrictie-enzymen geïsoleerd, die op plaatsen met een
specifieke basevolgorde DNA-ketens kunnen doorknippen.
De ontdekking van restrictie-enzymen was een cruciale stap bij de
ontwikkeling van de recombinant-DNA-techniek. Uitgeknipte DNA fragmenten
kunnen worden vermenigvuldigd. Daartoe worden ze overgebracht naar plasmiden in bacteriën. Plasmiden zijn kleine circulaire DNA ketens die voorkomen
naast het grote bacteriële genoom. Via bacteriecultures kan men de plasmiden met extra DNA vermenigvuldigen en vervolgens isoleren en overbrengen
naar een andere bacterie, of naar andere cellen waarin het extra DNA in het
genoom kan worden opgenomen. Het DNA is dan gerecombineerd.
.

Levende organismen worden op grond van hun celstructuur ingedeeld in
twee hoofdgroepen, prokaryoten en eukaryoten. Bacteriën en blauwwieren zijn
prokaryoten. Prokaryoten zijn eencellige organismen met een eenvoudige
celstructuur zonder celkern; het DNA ligt vrij in het celplasma. Eukaryoten
zijn alle andere eencellige en meercellige organismen, gisten, schimmels,
planten en dieren. De cellen van eukaryoten zijn veel complexer, zij hebben
een celkern met chromosomen waarin het DNA zich bevindt. Het DNA-gehalte en
het aantal genen neemt toe bij toenemende complexiteit. Bij prokaryoten
fungeert alle DNA voor het coderen van eiwitten en regelgenen. Bij veel
eukaryoten bestaat een kleiner of groter deel uit 'niet coderend' DNA (zie
Tabel 1.1).
Tabel 1.1. Moleculair-genetische gegevens van enkele organismen.
Soort

DNA-gehalte cel,
(aantal bas eparen)

Aantal genen

Percentage
coderend DNA

1. Bacterie
2. Gist
3. Mens
4. Lelie

4.000.000
9.000.000
3.500.000.000
130.000.000.000

2.000
3.000
ca. 80.000
ca. 15.000

100
70
10-30
0,02

Het object van de moleculaire biologie bestond in de beginfase voornamelijk uit bacteriën en virussen, omdat die relatief eenvoudig gebouwd zijn
en gemakkelijk zijn te hanteren. Bacteriën zijn van nature in staat DNA te
recombineren (transformatie) Zij nemen ook DNA van andere soorten op in
hun genoom zoals bij de overdracht van genen voor antibioticumresistentie.
In 1973 werd voor het eerst op gerichte wijze bij bacteriën DNA ingebracht.
De recombinant-DNA-techniek doet zijn intrede.
Na successen bij bacteriën werden eukaryoten onderwerp van studie;
vooral gisten zijn een geliefd object, omdat die net als bacteriën gemakkelijk te kweken zijn. Vervolgens werden planten en dieren ter hand genomen.
In 1980 werd de eerste transgene muis een feit. De eerste genetisch
gemanipuleerde plant was tabak (1982). Deze organismen werden gevolgd door
een hele reeks andere die om wetenschappelijke of economische redenen
belangrijk zijn.
.

1.4 De recombinant-DNA techiek. Doelstellingen en voorwaarden
Bij de overdracht van genen zijn er twee hoofddoelstellingen (wij
1. De introductie van een 'vreemd' gen. De bedoeling is dat dit gen in zijn
nieuwe omgeving tot expressie komt, d.w.z. codeert voor de synthese van een
bepaald eiwit. De directe productie van dit eiwit kan het oogmerk zijn,
bijvoorbeeld de synthese medicinale eiwitten via micro-organismen. In
andere situaties gaat het om het organisme zelf waaraan een eigenschap
wordt toegevoegd. De toegevoegde eigenschap berust meestal op het functioneren van het eiwit als enzym.
2. Het blokkeren van de werking van een bestaand gen. Hiervoor wordt een
complementair gen geïntroduceerd, een soort negatieve DNA-afdruk. Dit gen
codeert voor 'antisense-RNA' dat het RNA van het te blokkeren gen bindt.
Dit blokkeert de synthese van het enzym dat de eigenschap bepaalt.
Voor het introduceren van een gen moet aan de volgende voorwaarden worden
voldaan.
a. Het gewenste gen moet worden geïsoleerd en geïdentificeerd. Hiervoor
zijn twee technieken beschikbaar. le Opsporen van de DNA-sequentie in DNA
preparaten uit het donor-organisme. 2e Synthese van DNA op basis van mRNA
van het gewenste gen.
b. Het DNA moet in de cellen van het receptor-organisme worden ingebracht
en integreren met het genoom. Hiervoor zijn verschillende methoden ontwikkeld, afhankelijk van het te transformeren organisme. Bij dieren wordt
gebruik gemaakt van directe overdracht, bijvoorbeeld via micro-injectie in
eicellen. Bij de meeste transformaties wordt echter gebruik gemaakt van
vectoren, speciale 'DNA-dragers' waarin het gewenste gen is opgeborgen.
Zulke vectoren kunnen DNA-virussen zijn die zich van nature nestelen in het
DNA van de gastheer; zulke virussen worden daartoe ontdaan van hun pathogeniteitseigenschappen. Andere veel gebruikte vectoren zijn plasmiden. Bij
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planten gebruikt men veelvuldig het Ti-plasmide uit de grondbacterie
Agrobacterium tumefaciens. Voor de transformatie is altijd een zeer groot
aantal copieën van het in te brengen gen nodig. Het gen wordt daartoe
vermenigvuldigd, bijvoorbeeld in bacteriën.
c. De getransformeerde cellen of organismen moeten worden geïdentificeerd
en geselecteerd. De slagingskans van transformaties is meestal klein,
bijvoorbeeld 1/1000. De transformanten kunnen op basis van het ingebrachte
gen meestal niet worden opgespoord. Daarom wordt dit gen gekoppeld aan een
merker-gen dat wel te identificeren is. Veel gebruikte merkers zijn genen
voor antibioticumresistentie afkomstig van bacteriën. Bij planten gebruikt
men bijvoorbeeld kanamycineresistentie. Kanamycine is dodelijk voor
bacteriën en plantecellen. Na de transformatie worden de behandelde cellen
op een voedingsbodem met kanamycine gebracht. Overlevende cellen zijn
kanamycineresistent en tevens drager van het in te brengen gen.
In dit korte bestek is het niet mogelijk allerlei technische details te
noemen. Wel moet gewezen worden op enkele belangrijke barrières bij het
realiseren van gewenste DNA recombinaties. Een van de grootste problemen is
het vinden van het gewenste gen; dit geldt speciaal voor hogere organismen.
Een andere beperking is dat meestal maar een gewenst gen tegelijkertijd kan
worden overgebracht, terwijl veel eigenschappen van planten en dieren door
meerdere genen bepaald.
1.5 Toepassingen van de recombinant-DNA-techniek
De recombinant-DNA-techniek heeft in korte tijd geleid tot toepassingen in
verschillende sectoren van maatschappij, zoals de farmaceutische industrie,
de voedingsmiddelenindustrie, de milieutechnologie en de landbouw (a3, a5,
aS, wi)
Een van de eerste successen van de recombinant-DNA-techniek was de
synthese van menselijk insuline via bacteriën (1979) Tot dan toe waren
suikerziektepatiënten aangewezen op insuline uit de alvleesklieren van
runderen en varkens. In de daarop volgende jaren is de synthese van een
diverse andere medicinale eiwitten in productie genomen, eiwitten die
voorheen uit bloed of organen werden gewonnen. Als synthese-gastheer worden
veelal bacteriën gebruikt. Die voldoen als het om eenvoudige eiwitten gaat.
Bij eiwitten met een complexe structuur en samenstelling vinden er na de
synthese diverse z.g. post-translationele wijzigingen plaats, zoals
bijvoorbeeld koppeling van suikermoleculen aan het eiwit (glycosylering).
Deze eiwitmodificaties kunnen veelal niet in de cellen van prokaryoten
worden volbracht. Men stapt dan over naar cultures van gisten of hogere
schimmels die daartoe wel in staat zijn. Voor sommige eiwitten zijn echter
celcultures van dieren nodig. Dierlijke celcultures zijn echter, in
vergelijking met bijvoorbeeld gistcultures, kwetsbaar en kostbaar; de
celdeling is traag en het voedingsmedium gecompliceerd. Een alternatief
voor de synthese van (humane) eiwitten met gecompliceerde samenstelling
zijn de melkklieren van zoogdieren (zie verder hoofdstuk 3).
Een speciale groep van farmaceutica die met behulp van de recombinantDNA-techniek worden bereid zijn vaccins tegen virus- en bacterieziekten van
mens en dier. Voorbeelden hiervan zijn vaccins tegen hepatitis-B, HIV, het
Aujeszky-virus en rabies.
In de voedings- en genotmiddelenindustrie worden gentechnologie en
producten van genetisch gemodificeerde micro-organismen al enige tijd
toegepast. Een eerste succes was de synthese van chymosine of lebferment,
het enzym uit kalvermagen dat wordt gebruikt voor het stremmen van de melk
voor de kaasbereiding (1985) Deze recombinant chymosine heeft in de VS de
traditionele chymosine al voor 60 vervangen. Verder worden er bij de
broodbereiding en bierbrouwerij enzymen gebruikt afkomstig van genetisch
gemodificeerde micro-organismen. Het gebruik van genetisch gemodificeerde
bacteriën wordt momenteel onderzocht voor het aanbrengen van verbeteringen
bij de productie van yoghurt.
Industriële enzymen worden steeds meer via genetisch gemodificeerde
micro-organismen geproduceerd. Deze recombinant-enzymen worden gebruikt bij
de fabricage van biologische wasmiddelen waar ze de traditionele vet- en
eiwitafbrekende enzymen vervangen; er zijn zelfs recombinant-enzymen die
chloor als bleekmiddel kunnen vervangen.
In de milieutechnologie worden transgene micro-organismen ontwikkeld
voor de reiniging van grond en afvalwater. Speciale stammen kunnen worden
ingezet voor de afbraak toxische stoffen. Probleem is echter dat de
regelgeving betreffende restwaarden zo streng is dat micro-organismen
.
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hieraan niet kunnen voldoen (a5)
Biotechnologie wordt steeds meer een sleuteltechniek in diverse industriële processen. Uit een onderzoek van de NIABA (Netherlands Industrial
and Agricultural Biotechnology Association) blijkt dat in 1996 meer dan 3O
van de productie in bovengenoemde bedrijfstakken direct of indirect aan
biotechnologische techieken was gerelateerd.
Bij de meeste industriële toepassingen wordt gebruik gemaakt van genetisch gemodificeerde micro-organismen of dierlijke celcultures. De publieke
belangstelling voor deze vormen van biotechnologie is niet zo groot, maar
maatschappelijk en economisch zijn ze zeker zo belangrijk als de toepassingen van transgene planten en dieren die in de volgende hoofdstukken worden
behandeld.

2. GENETISCHE MODIFICATIE IN DE PLANTENVEREDELING
2.1 Klassieke plantenveredeling en biotechno1oie
Plantenveredeling is al zo oud als de landbouw. Vanaf de domesticatie van
de eerste landbouwgewassen, Ca. 10.000 jaar geleden, heeft de mens door
onbewuste of bewuste teeltkeus wilde plantesoorten aangepast aan zijn
behoeften. De veranderingen betroffen meestal de vorm: grotere zaden en
vruchten. Na de herontdekking van de wetten van Mendel, rond 1900, kreeg de
plantenveredeling een nieuwe impuls. Met de basistechnieken kruisen en
selecteren worden zeer goede resultaten behaald. Het maken van kruisingen
kost weinig arbeid. In korte tijd maakt men duizenden nakomelingen, nieuwe
combinaties waarbij tienduizenden genen zijn betrokken. Verreweg de meeste
inspanning is nodig voor het selecteren van rassen met de gewenste combinaties van eigenschappen. De hoofddoelstellingen van de klassieke veredeling
zijn verhoging van de opbrengst en resistentie tegen ziekten en plagen.
Met verhoging van de opbrengst is de veredeling zeer succesvol geweest,
vooral bij de granen. Aanvankelijk alleen in Europa en de VS, naderhand ook
in andere delen van de wereld werden hoogopbrengende graanrassen geïntroduceerd. Het grote succes in de Derde Wereld wordt de 'Groene Revolutie'
genoemd. Deze opbrengstverhogingen waren gebaseerd op verkorting van de
halmen, d.w.z. verhoging van de korrel/stroverhouding, in combinatie met
het gebruik van kunstmest en pesticiden.
Veredeling op resistenties is een moeilijker thema. Soms zijn hiervoor
binnen de soort genen beschikbaar maar meestal moet men gebruik maken van
resistenties in wilde verwante soorten. Via soortkruisingen kunnen deze
'wilde' genen in cultuurgewassen worden geïntroduceerd. Soortkruisingen
lukken echter niet altijd, de slagingskans is afhankelijk van de mate van
verwantschap. Slaagt de kruising dan volgt er nog een jarenlange weg waarin
door herhaald terugkruisen met het cultuurgewas ongewenste wilde eigenschappen worden verwijderd.
op verschillende punten in het traject van kruising naar ras kan de
moderne biotechnologie een bijdrage leveren. Door celfusietechnieken of
somatische hybridisatie kunnen soms kruisingsbarrières worden omzeild.
Voor de DNA-technologie zijn er twee toepassingensgebieden. In de eerste
plaats is er het gebruik van moleculaire merkers in het selectiewerk. Door
de koppeling tussen moeilijk te detecteren gewenste genen en DNA-merkers
kan de efficiëntie van de selectie sterk worden verbeterd. De selectie op
basis van plantkenmerken wordt vervangen door detectie van moleculaire
merkers via DNA-fingerprinting in het laboratorium. Deze toepassing wordt
hier niet nader beproken.
De tweede, meest spectaculaire, toepassing is genetische modificatie, de
overdracht van genen via de recombinant-DNA-techniek. Bij de directe
overdracht van een geïsoleerd gen in het genoom van een ras blijft de
unieke genencombinatie intact. Kruisen wordt overbodig en het arbeidsintensieve selectiewerk wordt sterk gereduceerd. Dit levert een aanzienlijke
tijdwinst op. Er zijn echter ook beperkingen. De meeste eigenschappen
waarop de plantenveredelaar selecteert worden bepaald door vele, doorgaans
onbekende, genen. Omdat de gentechnologie tot nu toe beperkt is tot
eigenschappen die op enkele bekende genen berusten kan zij de klassieke
veredeling niet vervangen. De toepassingen bestaan voornamelijk uit
aanvullende verbeteringen van bestaande reeds succesvolle rassen.
De genetische modificaties worden bewerkstelligd door: le het inbrengen
van gewenste genen en 2e het uitschakelen van ongewenste genwerking via
antisense remming. Overdracht van genen uit andere rassen of verwante
soorten wordt nog weinig toegepast omdat het identificeren en isoleren van
deze genen veel onderzoek vereist. Eenvoudiger is het introduceren van
eigenschappen die zijn gebaseerd op genen uit bacteriën of virussen.
2.2 Technieken voor DNA-overdracht
Voor de overdracht van DNA in planten zijn verschillende methoden ontwikkeld (wi, w2) De eerste en meest succesvolle is de Agrobacterium methode.
Agrobacterium tumefaciens is een grondbacterie die bij infectie van planten
de 'crown gall' tumoren kan veroorzaken. Deze celwoekeringen worden geïnduceerd door een plasmide in de bacterie. Dit z.g. Ti-plasmide bevat tumorinducerende genen die in het DNA van de plantecellen worden geïntegreerd,
een natuurlijke vorm van DNA-recombinatie. In het Ti-plasmide kunnen de
.
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ziekteverwekkende genen worden vervangen door andere genen. Met Agrobacterium, voorzien van plasmiden met ingebrachte gewenste genen, is men in
staat cellen en weefsels te transformeren, d.w.z. te voorzien van deze
genen. Ten behoeve van een snelle selectie van getransformeerde cellen
wordt het in te brengen gen wordt gekoppeld aan een gen voor antibioticumresistentie als merkergen. De te behandelen cellen worden gekweekt in een
voedingsmedium met antibioticum waarin alleen de getransformeerde cellen
overleven. Deze cellen worden vervolgens aangezet tot vorming van planten.
Met de Agrobacterium methode werd in 1982 voor het eerst een getransformeerde tabaksplant verkregen. Regeneratie van nieuwe planten levert voor
bepaalde plantesoorten of rassen nog wel eens problemen op. Door intensief
onderzoek is men er in geslaagd de methode bruikbaar te maken voor meer dan
honderd plantesoorten.
De crown gall aantastingen komen alleen voor bij dicotyle planten. Dat
betekent dat ook het gebruik van het Ti-plasmide tot deze groep beperkt is.
Monocotylen, waartoe de granen en andere grasachtigen behoren, kunnen niet
met Agrobacterium worden getransformeerd. Voor deze gewassen zijn alternatieve technieken ontwikkeld, zoals de particle gun. Met de particle gun
worden met DNA gecoate metaaldeeltjes geschoten op celcultures, zaden of
groeipunten. Het blijkt dat daarbij in een aantal cellen het ingeschoten
DNA in het genoom integreert. Ook hier wordt aan het DNA een selecteerbaar
merkergen gekoppeld; men gebruikt hiertoe een gen voor een enzym dat een
substraat uit het voedingsmedium omzet in een blauwe kleurstof.
Thans zijn er voor vrijwel alle belangrijke landbouwgewassen methoden
voor DNA-overdracht ontwikkeld. De beperkende factor voor toepassingen is
nu de beschikbaarheid van genen.
2.3 Doelstellingen en toepassingen van de recombinant-DNA-techniek
Aanvankelijk waren er spectaculaire verwachtingen van de recombinant-DNAtechniek. Men dacht bijvoorbeeld aan het verhogen van de efficiëntie van
het fotosyntheseproces of aan het overbrengen van genen voor stikstofbinding van vlinderbloemigen naar granen. Tien jaar geleden sprak men nog
van een 'Tweede Groene Revolutie'. Naderhand werden deze verwachtingen
bijgesteld, maar er dienden zich diverse ongedachte nieuwe mogelijkheden
o.a. voor resistenties tegen ziekten en plagen, en veranderingen in
aan
de chemische samenstelling door ingrepen in de biochemie van de plant. De
doelstellingen van de gentechnologische veredeling kunnen als volgt worden
samengevat (21)
Resistenties tegen ziekten (schimmels, virussen, bacteriën)
Resistenties tegen plagen (insecten, aaltjes)
Veredelingstechnische hulpmiddelen, zoals mannelijke steriliteit voor de
productie van hybride rassen.
Resistenties tegen breedwerkende herbiciden.
Kwaliteitskenmerken, o.a. chemische samenstelling, aanpassing voor de
productie van industriële grondstoffen.
Stressresistentie, by tegen droogte, hoge of lage temperatuur.
De volgorde komt overeen met de prioriteit van Nederlandse kweekbedrijven.
,

-

-

-

-
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Een aantal gentechnologische toepassingen heeft reeds het practijkstadium
bereikt. Hier volgen de belangrijkste voorbeelden (wi, w2).
1. Insectenresistentie via introductie Bt-genen
Bt-genen zijn afkomstig van de grondbacterie Bacillus thuringiensis (Bt).
Sporen van de bacterie bevatten eiwitkristallen die dodelijk zijn voor de
insecten doordat ze de darmfunctie verstoren.
De dodelijke werking van Bt is al 30 jaar bekend. Preparaten met het Btkristaleiwit worden in de practijk gebruikt als insecticide. Dit leidde tot
het idee de genen die coderen voor deze insecticide eiwitten te isoleren en
in te brengen in planten. Het lukte een Bt-gen over te brengen in tabak,
zodanig dat de plant het Et-eiwit ging vormen. Deze planten waren resistent
tegen bepaalde rupsensoorten (1985). Er is een zeer groot aantal Bacillus
thuringiensis typen, ieder met verschillende kristaleiwitten; deze typen
vertonen een grote specificiteit t.a.v. de insectensoort.
Introductie van insectenresistentie via Bt-genen heeft o.a. geleid tot
aardappels met resistentie tegen de Coloradokever, katoen met resistentie
tegen de katoenrups en andere vraatinsecten, en mais met resistentie tegen
de Europese maïsboorder. Dergelijke toepassingen leiden tot vermindering
van het gebruik van chemische insecticiden. Bij grote insectenplagen,
bijvoorbeeld bij katoen, moet echter toch nog gespoten worden omdat de
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dodelijke werking van het Bt-eiwit vrij traag is.
2. Virusresistentie
Rond 1990 werd ontdekt dat planten virusresistent worden door de inbouw van
genen die coderen voor het virus mantel-eiwit. Deze genen beschermen tegen
het betreffende virus en tegen verwante stammen daarvan. Het verschijnsel
lijkt op de z.g. 'cross-protection' die optreedt na een echte infectie. Het
mechanisme van deze resistentievormen is niet bekend.
Dit systeem kan worden toegepast voor het introduceren van resistentie
tegen verschillende virussen in aardappel en een aantal andere gewassen.
3. Mannelijke steriliteit
Het zaaizaad van zeer veel land- en tuinbouwgewassen wordt geproduceerd
door kruising van ingeteelde ouderlijnen, waarbij de ene ouderlijn het
stuifmeel levert en de andere het zaad. Voor de productie van dit z.g.
hybridezaad wordt de zaaddragende lijn mannelijk steriel gemaakt. Dat
gebeurt met de hand door de meeldraden te verwijderen of via inkruisen van
steriliteitsgenen, die in zeer geringe frequenties van nature in het gewas
voorkomen. Bij Plant Genetic Systems te Gent is een universele methode
ontwikkeld waarmee planten via genetische modificatie mannelijk steriel
gemaakt kunnen worden. De methode berust op lethaal gen dat alleen tot
expressie komt in het helmknopweefsel waar het stuifmeel wordt geproduceerd. Het systeem wordt met succes in diverse gewassen toegepast, o.a.
roodlof en koolzaad.
4. Herbicideresistentie
In 1996 werd in de Verenigde Staten voor het eerst op practijkschaal genetisch gemodificeerde soja verbouwd. Deze soja is voorzien van een resistentiegen tegen het herbicide glyfosaat (Roundup). Glyfosaat doodt alle
planten. Het herbicide remt een essentiële biochemische route die alleen in
planten en bacteriën voorkomt. Glyfosaat heeft een geringe toxiciteit voor
dieren. Glyfosaat is een product van het Amerikaanse bedrijf Monsanto. Het
gen voor resistentie, afkomstig uit een bodembacterie, is eveneens door
Monsanto ontwikkeld. Het voordeel van glyfosaatresistente gewassen is dat
er minder herbicide nodig is en dat de gangbare, meer milieubelastende,
herbiciden overbodig worden.
Genen voor resistentie tegen herbiciden kunnen in diverse plantesoorten
worden ingebouwd. Er is aantal andere gewassen geïntroduceerd of in
aantocht met resistentie tegen glyfosaat (biet, katoen, koolzaad) en andere
breedwerkende herbiciden, zoals glufosinaat (koolzaad, mais, soja),
bromoxynil (katoen, tabak) en sulfonylureum (mais). Voor details zie 26.
5. Aardappels met veranderde zetmeelsamenstelling
Aardappelzetmeel bestaat uit 80% amylopectine en 20% amylose. Voor de
meeste toepassingen wordt alleen amylopectine gebruikt; amylose moet via
een kostbare scheidingstechniek worden verwijderd. Aardappels met alleen
amylopectine is een lang gekoesterde wens van de Nederlandse aardappelmeelindustrie. Onderzoek door de RU Groningen, de LUW en de Avébé heeft geleid
tot een methode om dit doel te bereiken. Met behulp van een antisense-gen
wordt de synthese van amylose geblokkeerd. Dit gen wordt met een knolspecifieke promotor ingebracht in verschillende fabrieksaardappelrassen. In 1996
werden, na tien jaar onderzoek, de eerste practijkpercelen met amylopectine-aardappels geteeld. Het eerste ras 'Apriori' is in 1997 goedgekeurd voor
de Rassenlijst. De Ministeries van VROM en LNV hebben echter, te elfder
ure, de toelating opgeschort.
6. Langer houdbare tomaten
Tomaten worden gewoonlijk onrijp geplukt om te voorkomen dat ze bederven
voordat ze hun bestemming bereiken. Bij de rijping worden de vruchten zacht
door afbraak van de celwanden door het enzym polygalactonurase. In de VS is
een aantal tomaterassen op de markt (o.a. de 'Flavr Savr') waarin door
antisense remming dit enzym niet werkt. De vruchten kunnen rijp worden
geplukt en zijn langer houdbaar.
Er zijn diverse andere mogelijkheden in onderzoek die op korte of lange
termijn kunnen leiden tot belangrijke toepassingen.
Zeer veel gewassen leiden schade door aantasting door diverse schimmelsoorten die meestal specifiek zijn voor een plantesoort. Resistenties die
via de gangbare methoden worden ingekruist worden dikwijls doorbroken door
genetische veranderingen in de schimmel. Verschillende onderzoeksgroepen
proberen duurzame oplossingen te vinden via de recombinant-DNA-techniek.
Bij Mogen wordt gewerkt aan resistentie via de inbouw van genen die coderen
voor enzymen (glucanase en chitinase) die specifiek celwanden van de
schimmel afbreken. Aan de LU te Wageningen wordt onderzoek gedaan naar

resistentie op basis van de overgevoeligheidsreactie; geïnfecteerde cellen
sterven daarbij af zodat de groei van de schimmel stagneert.
Op het gebied van chemische kwaliteitseigenschappen zijn er verschillende ontwikkelingen gaande (22) Het blijkt mogelijk planten zodanig te
modificeren dat ze kunnen dienen als producent van bepaalde enzymen of
zelfs biomedische eiwitten en vaccins. Hier volgt een aantal voorbeelden.
Via ingrepen in de koolhydraathuishouding is het gelukt de gewassen
aardappel en biet aan te zetten tot de synthese van fructanen. Fructanen
zijn polymeren van fructose die voorkomen in o.a. uien, aardpeer en
cichorei. Fructansynthese in de genetisch gemodificeerde gewassen is tot
stand gebracht door de inbouw van genen uit bacteriën of planten. Fructanen
worden niet door de darmsappen verteerd; laagmoleculaire fructanen kunnen
worden gebruikt als niet-calorische zoetstof, hoogmoleculaire als vetvervanger in zuivelproducten. Een voor de industrie zeer interessant koolhydraat is het disaccharide trehalose. Trehalose stabiliseert eiwitten bij
uitdrogen; het zou kunnen worden toegepast bij het conserveren van gedroogd
voedsel. De stof komt voor in bakkersgist en in enkele soorten woestijnplanten. Productie via gistcultures is erg duur. Het blijkt dat de stof ook
in genetisch gemodificeerde aardappels en bieten geproduceerd kan worden.
Bij oliehoudende gewassen is onderzoek gaande naar het beïnvloeden van
de vetzuursamenstelling. Dit onderzoek is gericht op koolzaad omdat dit
gewas zich gemakkelijk leent voor gentechnologische ingrepen. Een eerste
nieuwe variëteit is reeds toegelaten in de VS.
Het Leidse bedrijf Plantzyme is erin geslaagd het enzym fytase te laten
produceren in de zaden van koolzaad. Fytase is een additief voor varkensen kippenvoer. Het verbetert de fosfaatbenutting uit het voer waardoor er
minde fosfaat in de mest komt. Fytase wordt tot nu toe via schimmelcultures
geproduceerd. Productie via koolzaad is aanzienlijk goedkoper en fytasehoudend koolzaadschroot kan direct aan het voer worden toegevoegd.
.

2.4 Risico's voor consument, landbouw en natuur
Bij het verzet tegen genetische modificatie worden veelvuldig verschillende
risico's genoemd. Ofschoon deze risico's door de huidige regelgeving sterk
worden beperkt is het zinvol een aantal denkbare risico's de revue te laten
passeren. Het voordeel van de gentechnologie is dat men met bekende genen
en genproducten te maken heeft. Bij de klassieke veredeling is dat niet het
geval. Daar zijn de risico's derhalve groter, maar het komt zeer zelden
voor dat er rassen worden ontwikkeld met te hoge gehalten aan toxische
stoffen. Verder dient men zich te realiseren dat er, zowel bij de gangbare
als bij de gentechnologische veredeling, problemen kunnen ontstaan die niet
te voorzien zijn.
a. Risico's voor de consument
Transgene voedingsgewassen kunnen, net als niet transgene gewassen, voor
mens en dier schadelijke stoffen bevatten. De vraag of er door ingebrachte
genen nieuwe risico's worden geschapen is afhankelijk van het effect van
het ingebrachte gen en eventueel van de plaats in het DNA waar het gen
terecht komt.
Bekend is het voorbeeld van de transgene soja waarin genen waren ingebracht van eiwit van de paranoot. Het bleek dat mensen die allergisch zijn
voor paranoot dit ook waren voor de transgene soja; een logisch gevolg van
een geslaagde transgenese. Er zijn, voorzover bekend, geen voorbeelden van
speciale risico's door de techniek van DNA-overdracht, of ingebracht DNA.
Bij virusresistente planten doet zich de vraag voor of het manteleiwit
van het virus toxisch is. Dit is niet zo waarschijnlijk omdat dit eiwit ook
voorkomt in met virus besmette voedselgewassen die normaal in ons voedselpakket zitten. Iets soortgelijks geldt voor schimmelresistentie op basis
van glucanases en chitanases. Deze enzymen worden ook van nature door de
plant geproduceerd.
Iets anders ligt de situatie bij planten die plantvreemde eiwitten
produceren, bijvoorbeeld het Bt-kristaleiwit. Uit proefdieronderzoek is
echter gebleken dat het Bt-eiwit geen schadelijke effecten heeft. Eveneens
nieuw in het voedselpakket zijn eiwitten (enzymen) die worden gecodeerd
door herbicideresistentiegenen. Ook hier blijkt dat er geen directe
gezondheidsrisico's zijn door de eiwitten. Belangrijk is de vraag of de
herbiciden die op de resistente gewassen terecht komen niet schadelijk
zijn. Glyfosaat en glufosinaat zijn verbindingen met een zeer geringe
toxiciteit, een van de redenen waarom men resistentie tegen deze herbiciden
heeft ingebouwd.
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Bij transgene gewassen zijn de producten van de ingebrachte genen
bekend, niet de plaats waar de nieuwe genen terecht komen. De kans bestaat
dat het nieuwe DNA in een bestaand gen terecht komt. Daardoor ontstaat een
mutatie die tot verlies van een eigenschap kan leiden. Dergelijke verliesmutaties komen ook spontaan voor en het is niet aannemelijk dat ze tot
specifieke risico's zullen leiden.
b. Risico's voor de landbouw
Er zijn twee situaties waarin transgene gewassen nadelig kunnen zijn voor
de landbouw. In de eerste plaats kan bij het toepassen van herbicideresistente gewassen de eigenschap overgaan naar verwante wilde planten die
daarna niet meer met dit herbicide te bestrijden zijn. Zo is het bijvoorbeeld niet raadzaam glyfosaatresistente koolzaad te introduceren.
Een tweede punt van zorg zijn insectenresistente planten met Bt-genen.
Mogelijke risico's voor veredelaar of teler zijn dat bij de plaaginsecten
resistentie ontstaat, vooral omdat de selectiedruk erg hoog is. Resistentie
is gevonden als reactie op het veelvuldig gebruik van Bt-preparaten. In een
aantal gevallen is resistentie gevonden in laboratorium-experimenten met
transgene planten. Met behulp van twee strategieën is het mogelijk de kans
op het ontstaan van deze resistentie te verminderen: le door bij de teelt
een klein percentage niet-resistente planten te zaaien; 2e door binnen een
ras populaties met verschillende Bt-genen te gebruiken.
Bij virusresistentie bestaat theoretisch de mogelijkheid dat er door
recombinatie nieuwe virusstammen ontstaan. De kans hierop is verwaarloosbaar klein in vergelijking met de interacties tussen erfelijk materiaal die
in de natuur reeds plaats vinden.
c. Risico's voor de natuur
Dit onderdeel heeft tot nu toe veel publieke aandacht gekregen. Ecosystemen
zouden verstoord kunnen worden door transgene gewassen of door wilde
planten waarin de nieuwe genen terecht kunnen komen. De ecologische
risico's van transgene planten zijn uitvoerig behandeld door Rissler &
Mellon (23) De auteurs gaan uitgebreid in ecologische risico's van exoten,
maar leveren weinig wetenschappelijke gegevens die op ecologische risico's
van transgene gewassen wijzen. Voorwaarde voor verstoring van een ecosysteem is dat er planten onstaan die in het wild een concurrentievoordeel
hebben. De kans hierop lijkt met de tot nu toe verkregen transgene planten
verwaarloosbaar klein.
.

2.5 Kennisinfrastructuur en economische perspectieven
De mondiale handel in zaaizaad had in 1995 een omzet van 25 miljard gulden.
Er wordt een stijging verwacht naar ca. 50 miljard gulden in 2005. Plantenveredeling en de daaraan gekoppelde productie van zaaizaad en plantgoed
zijn belangrijke sectoren in de Nederlandse landbouw. Deze sectoren zouden
kunnen meeprofiteren van de verwachte groei. De vraag is wat de invloed van
de biotechnologie zal zijn op de positie van deze bedrijfstak.
In een recent verschenen studie is, op basis van interviews met een
groot aantal deskundigen, een toekomstverwachting gegeven voor biotechnologische toepassingen in Nederland (a5). Voor het jaar 2010 wordt geschat dat
de omzet van aan biotechnologie gerelateerde voedingsgewassen tussen de 20
en 40 procent zal liggen. In de naaste toekomst zal een belangrijk aandeel
van de rassen van de grote gewassen via genetische modificatie in meerdere
of mindere mate zijn veranderd. Deze modificaties geven een meerwaarde aan
het via klassieke veredeling verkregen materiaal. Ook als het om kleine
verbeteringen gaat zullen de genetisch gemodificeerde gewassen de andere
verdringen. Voor het behoud van marktaandeel of uitbreiding daarvan, zowel
in binnen- als buitenland, zullen de veredelingsbedrijven de nieuwe
techniek moeten kunnen toepassen.
De toepassing van biotechnologische technieken in de landbouw is het
verst voortgeschreden in de VS. De innovaties worden daar voornamelijk
gedaan door kleine, privaat gefinancierde, laboratoria. De commercialisatie
is in handen van grote bedrijven, voornamelijk in de chemiesector, zoals
Monsanto. Europa heeft op de VS een duidelijke achterstand. Het aantal
biotech-bedrijven is klein ofschoon er wel zeer goede zijn, zoals bijvoorbeeld Plant Genetic Systems te Gent. De belangrijkste Nederlandse biotechbedrijven die zich met plantenveredeling bezig houden zijn Mogen International, Keygene en Florigene; zaadfirma's met een grote biotechnologische
researchafdeling zijn Advanta, Novartis Seeds en Seminis. Laboratoria van
Universiteiten en andere overheidsinstellingen dragen bij aan de innovatie
door hun fundamentele onderzoek en de opleiding van onderzoekers. Neder-

landse universiteiten en instellingen met plantenbiotechnologische onderzoeksgroepen zijn LUW, RUL, RUG, VU en CPRO-DLO.
Zowel in de VS als in Europa worden kleine biotech-bedrijven overgenomen
door multinationals. In 1996 werd Plant Genetic Systems overgenomen door
AgrEvo (joint venture van Hoechst en Schering), in 1997 Mogen door Zeneca.
In de sector chemie (landbouwchemicaliën) en plantenveredeling zijn er
belangrijke fusies geweest. Het gevolg is dat de bedrijven voor research en
toepassing van plantenbiotechnologie groter en machtiger worden. Machtiger
vooral door het bezit van octrooien, waarvan twee derde in handen is van
multinationals.
Wat zijn de voor- en nadelen van deze concentraties? Voordeel kan zijn
versterking van de concurrentiepositie ten opzichte van de VS. De fusies
hoeven op zichzelf niet te leiden tot vermindering van de biodiversiteit
van de gewassen. De grote bedrijven hebben belang bij genetische reserves
voor de toekomst en hebben de middelen deze reserves in stand te houden.
Ongewenste bijeffecten kunnen zijn dat de kleinere verdelingsbedrijven, met
name de firma's die geen biotechnologie toepassen, in de problemen komen.
De octrooipositie van de Nederlandse plantenbiotech-bedrijven zou
versterkt moeten worden. Mogelijk kan de overheid hier de helpende hand
bieden. Vergroting van de financiële ondersteuning van kleine biotechbedrijven en van overheidsinstellingen kan een positief effect hebben.
2.6 Effecten voor de Derde Wereld
Om de groeiende bevolking in de ontwikkelingslanden te kunnen voeden moet
de voedselproductie de komende dertig jaar tenminste verdubbelen. Deze
toename moet voornamelijk komen van een hogere opbrengst per ha. Het op
peil brengen van de bodemvruchtbaarheid met behulp van kunstmest is in veel
gebieden, met name in Afrika, een eerste vereiste. Belangrijke productieverhoging kan verder worden verkregen door het reduceren van de verliezen
door ziekten en plagen. Chemische bestrijding leidt veelal tot kortetermijn verbeteringen maar ook tot vervuiling van oppervlakte- en grondwater. Voor veel landen in de Derde Wereld heeft excessief pesticidengebruik
reeds tot ernstige problemen geleid. Geintegreerde bestrijding, d.w.z.
biologische bestrijdingsmethoden en plantenveredeling zijn de aangewezen
weg. Hierbij kan de moderne biotechnologie kan op verschillende manieren
van nut zijn (24, 25), maar men moet er geen wonderen van verwachten.
Klassieke plantenveredeling en transgene gewassen kunnen worden ingezet
bij de bestrijding van ziekten en plagen. Voor de toepassing van gentechnologie zijn de voorwaarden echter ongunstig omdat de kennisinfrastructuur ontbreekt en de buitenlandse octrooien te duur zijn. Voor Westerse
bedrijven zijn de markten niet interessant aangezien het transgene zaaizaad
en plantgoed door de arme boeren niet te betalen is. Met hulp uit het
Westen blijkt echter dat transgene gewassen met succes kunnen worden
toegepast. De ISAA (International Service for the Acquisition of Agribiotech Applications) probeert dergelijke toepassingen te bevorderen. In
Mexico, bijvoorbeeld, zijn lokaal verbouwde aardappelrassen virusresistent
gemaakt. Aan de LUW, vakgroep Plantenveredeling, wordt onderzoek gedaan aan
cassave met als doel virusresistente planten te verkrijgen.
Het risico van succesvolle transgene rassen in de Derde Wereld is dat
lokaal verbouwde landrassen kunnen worden verdrongen. Dit is ook gebeurd
bij de moderne rassen van de Groene Revolutie. Voor het behoud van de
biodiversiteit van de tropische gewassen zijn internationale genen-banken
in het leven geroepen. Deze zullen meer middelen dienen te krijgen om de
nodige aandacht te geven aan de problematiek.
In bepaalde situaties kunnen biotechnologische ontwikkelingen in het
Westen nadelig uitpakken voor ontwikkelingslanden, zoals bijvoorbeeld bij
de productie van vanille. Met behulp van plantaardige celcultures is het nu
mogelijk vanille te produceren. Vanille komt uit Madagascar en naburige
eilanden, waar 100.000 boeren betrokken zijn bij de teelt van de vanilleplant. Deze boeren worden in hun bestaan bedreigd als de vanille uit
bioreactoren tegen concurrerende prijzen wordt aangeboden. Iets soortgelijks kan zich gaan voordoen bij de teelt van Pyrethrum in Kenia.
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3. BIOTECHNOLOGIE BIJ DIEREN
3.1. In1eidin
Het begrip biotechnologie bij dieren wordt meestal beperkt tot recombinantDNA-technieken. Deze technieken kunnen worden gebruikt voor de genetische
verbetering van vee of vis. Veel belangrijker echter zijn de toepassingen
voor medische en farmaceutische doeleinden. Hierbij zijn drie hoofddoelen
te onderscheiden (31, 32, en inleiding Van Beynum voor Taakgroep op 16
april 1997)
a. Transgene proefdieren. Hiervoor worden voornamelijk muizen gebruikt,
m.n. 'knock out' typen. Transgene muizen worden o.a. gebruikt als model
voor onderzoek naar ziekten van de mens. Het Nederlands Kankerinstituut,
bijvoorbeeld, gebruikt jaarlijks 25.000 transgene muizen.
b. Transgene dieren voor xenotransplantatie. Varkens zouden kunnen dienen
als leverancier van organen voor transplantatie. Voorwaarde is dat het zeer
gecompliceerde afweersysteem van de mens onder controle wordt gebracht.
Ingebrachte menselijke genen moeten menselijke eigenschappen inbrengen
waarmee de immuunrespons wordt onderdrukt. Het onderzoek is nog in een
experimenteel stadium. De perspectieven zijn nog onzeker, maar mogelijk is
de techniek al in 1998 operationeel. Het bedrijf Sandoz speelt een prominente rol op dit terrein.
c. Transcrene dieren als producent van humane eiwitten. Deze eiwitten kunnen
via melkklieren van koeien en andere zoogdieren worden geproduceerd (zie
verder 3.4).
Er zijn nog enkele andere technieken die tot de biotechnologie gerekend
kunnen worden, zoals moderne voortplantingstechnieken bij landbouwhuisdieren en de toediening van hormonen voor het stimuleren van groei of melkproductie. Deze technieken zullen in 3.5 in het kort besproken worden.
3.2. Technieken voor DNA-overdracht

Transgene dieren worden gemaakt door het inbrengen van vreemd DNA aan het
begin van de kiembaan, de bevruchte eicel. De belangrijkste techniek is
micro-injectie. Een groot aantal copieën (50-500) van een gen wordt met een
uiterst dunne injectienaald in de kern van een pas bevruchte eicel gebracht
(wl, w2). Het DNA wordt op een willekeurige plaats van het genoom geïntegreerd waarbij één, soms meerdere copieën, van het in te brengen gen
betrokken zijn. De eicellen worden vervolgens in de baarmoeder van een
draagmoederdier gebracht. In 1980 werd op deze wijze de eerste transgene
muis verkregen. Vervolgens werd de techniek met succes bij diverse andere
dieren toegepast. De slagingskans is afhankelijk van de diersoort en
bedraagt 5-30%.
Naast de techniek van micro-injectie wordt DNA via vectoren ingebracht.
Als vector gebruikt men retrovirussen; dit zijn virussen die van nature hun
DNA-copie in het genoom van dieren integreren. In plaats van micro-injectie
van bevruchte eicellen wordt, o.a. bij muizen, transgenese van embryonale
stamcellen gebruikt. Deze cellen zijn afkomstig uit een vroeg embryonaal
stadium, worden vermenigvuldigd, getransformeerd en daarna ingebracht in
een vroeg stadium van het embryo, de blastocyst. Hierin nestelen de cellen
zich en vormen een deel van het latere dier, dat daardoor gedeeltelijk
transgeen is geworden. Deze mengvormen worden chimaeren genoemd.
3.3. Gentechnologie in de veefokkerij en de visteelt
De klassieke veefokkerij is gericht op productieverhoging en kostprijsverlaging. De sector wijst voorlopig toepassing van gentechnologie af. Men is
bevreesd voor een negatief imago, vooral in verband met exporten naar
Duitsland. Volgens Prof. Van Beynum zijn er voor de veehouderij nieuwe
kansen die via biotechnologie te bewerkstelligen zijn. Zo wordt in Canada
onderzocht of het mogelijk is koeien lactose-vrije melk te laten produceren. Dit kan leiden tot opwaardering van melk en melkproducten voor
negroïde bevolkingsgroepen die niet in staat zijn lactose te verteren.
Het is niet waarschijnlijk dat de gentechnologie ten aanzien van de
gangbare fokdoelen, efficiencyverhoging van melk- en vleesproductie, veel
te bieden heeft. In de eerste plaats is er met de klassieke methoden al
veel bereikt en wellicht is hiermee nog enige vooruitgang te boeken. In de
tweede plaats berusten de gewenste eigenschappen meestal op meerdere genen
en zijn daardoor gemakkelijker met herhaald kruisen en selecteren te
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bewerkstelligen. Een gentechnologisch experiment met varkens in de Verenigde Staten, met als doel de vlees/vet verhouding te verhogen, is op een
mislukking uitgelopen. Er werd een gen voor groeihormoon ingebouwd dat
allerlei ongewenste bijwerkingen had.
Geheel anders is de situatie bij de aquacultuur. Deze snel groeiende
bedrijfstak houdt zich bezig met de teelt van vis en schaaldieren. De
betreffende diersoorten zijn niet of nauwelijks gedomesticeerd, zodat er
snel successen kunnen worden geboekt. Gentechnologie bij vissen is relatief
eenvoudig door de grote eicellen van de dieren (a6). Sinds 1985 wordt er
gentechnologisch onderzoek aan vissen gedaan, voornamelijk in de VS,
Canada, China en Japan. Bij o.a. zalmen is het gelukt via de inbouw van een
gen voor menselijk groeihormoon de groeisnelheid te verhogen en dieren te
kweken die zes maal zo groot zijn als hun soortgenoten. Bij diverse andere
vissoorten is een soortgelijke gen-overdracht gerealiseerd. De vraag
hierbij is of ontsnapping van snelgroeiende dieren geen verstoring teweeg
kan brengen in de wilde populaties.
3.4. Transgene dieren voor de productie van biomedische eiwitten
Biomedische eiwitten dienen als geneesmiddel voor mensen die door een of
andere oorzaak niet in staat zijn deze eiwitten in voldoende mate te
synthetiseren. Meestal betreft het stofwisselingsziekten die worden
veroorzaakt door erfelijke defecten. In het verleden werden de benodigde
eiwitten gewonnen uit organen van slachtdieren of uit menselijk bloed.
Dankzij de gentechnologie zijn er nieuwe mogelijkheden. Eiwitten met
eenvoudige structuur, zoals insuline en menselijk groeihormoon, worden
geproduceerd via cultures van transgene bacteriën. Bij gecompliceerde
eiwitten is dat niet mogelijk. Daarvoor zijn cultures van gist of hogere
schimmels nodig, maar ook daarmee lukt het niet altijd de natuurlijke
eiwitstructuur te verkrijgen. Voor zeer complexe humane eiwitten worden
daarom cultures van zoogdiercellen gebruikt (zie 1.5) Door Organen,
bijvoorbeeld, wordt sinds kort het vruchtbaarheidshormoon FSH (Follikel
Stimulerend Hormoon) op de markt gebracht. Het wordt gesynthetiseerd via
cultures van transgene cellen van cavia's. Ook monoklonale antilichamen,
die als chemotherapeutica worden gebruikt, worden m.b.v. celcultures
geproduceerd.
Productie via dierlijke celcultures is echter moeilijk en de opbrengsten
zijn gering. Daarom wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van
synthese via de melkklieren van zoogdieren. Het ingebrachte DNA bestaat uit
het gen dat codeert voor het betreffende eiwit, gecombineerd met een
weefselspecifieke promotor die zorgt dat het gen alleen in de melkklieren
tot expressie komt. Er zijn enkele instellingen en bedrijven die zich met
deze techniek bezig houden.
In Schotland wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van schapen en
geiten door het Roslin Institute, een door de Britse overheid gefinancierde
instelling, en het hiermee geliëerde bedrijf PPL Therapeutics. Het onderzoek betreft de synthese van de volgende eiwitten:
c-antitrypsine (AAT), voor de behandeling van longemfyseem. In 1990
slaagde men erin AAT via schapenmelk te produceren. De productie bedraagt
20-30 gram AAT per liter. Enkele honderden transgene schapen zijn voldoende
om de wereldbehoefte aan AAT te dekken.
Bloedstollingsfactoren VIII en IX, voor hemofiliepatiënten.
Proteïne C, verhindert bloedstolling, tegen hartinfarcten.
Fibrinogeen, voor heling van wonden na operaties
Het creëren van transgene dieren is gecompliceerd en de slagingskans is
gering. Daarom wordt door het Roslin Instituut onderzoek verricht naar het
klonen van volwassen dieren om waardevolle transgene dieren te kunnen
vermeerderen. In 1996 lukte het uit de celkernen van een zes jaar oud
schaap een identieke nakomeling te verkrijgen: het schaap Dolly. Het
wereldkundig maken van dit feit, in februari 1997, heeft veel publieke
aandacht gekregen. Naderhand slaagde men erin een kloon van vier dieren van
een transgeen schaap te verkrijgen.
In Nederland is sinds 1989 het bedrijf Pharming (voorheen Gene Pharming)
actief op het terrein van de biosynthese van medicinale eiwitten via melk.
Pharming richt zich voornamelijk op de productie van humane eiwitten via
koemelk. De koe als 'bioreactor' is een factor 100 tot 1000 goedkoper dan
cultures van zoogdiercellen. Pharming heeft een sterke patent positie en is
wereidleider in de gentechnologie van runderen. De volgende humane eiwitten
zijn, i.s.m. andere instellingen, in ontwikkeling:
.
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Lactoferrine, middel tegen infecties van het maagdarmkanaal, m.n. voor
patiënten met een verminderde immuunrespons. Stier Herman, het eerste
transgene rund, heeft een humaan lactoferrinegen. De dochters hadden echter
een te geringe lactoferrineproductie. Een tweede familie transgene runderen
produceert relatief grote hoeveelheden lactoferrine.
Collageen type I, bindweefseleiwit voor herstel van botbreuken e.d.
Collageen type II, voor weefselherstel en tegen rheumatolde arthritis.
Serumalbumine, voor vergroting bloedvolume bij bloedverlies.
Zure -glucosidase, tegen de ziekte van Pompe. De ziekte van Pompe is een
zeldzame stofwisselingsziekte die het gevolg is van een erfelijk defect.
Wereldwijd zijn er 200.000 patiënten. Om het ontwikkelen van geneesmiddelen
voor zeldzame ziekten, 'orphan diseases', te stimuleren is er in de VS een
speciale octrooiregeling van kracht, de Orphan Drug Act. In de EU is een
speciale richtlijn in de maak. Pharming heeft van de VS het alleenrecht
toegewezen gekregen voor het ontwikkelen en commercialiseren van het
geneesmiddel. Voor de synthese worden transgene konijnen gebruikt. Voor dit
project is een vestiging in België geopend.
-

-

-

3.5. Andere biotechnologische technieken bil landbouwhuisdieren
Ingrepen in de voortplanting, zoals kunstmatige inseminatie (KI) en
multipele ovulatie ('spoelen') en embryo-overdracht zijn al enige jaren
standaardtechnieken in de veeteelt en fokkerij. Hiermee worden genetische
veranderingen aangebracht die leiden tot een productiviteitsstijging van
ca. l per jaar. Andere biotechnieken zijn: in vitro bevruchting, kloneren
van embryo's, vervangen van celkernen in gekloonde embryo's, sorteren van
zaadcellen voor de productie van vrouwelijke embryo's enz. Bij al deze
technieken gaat het om ingrepen in de natuurlijke voortplanting in de preembryonale en embryonale fase, met als doel meer dieren van een gewenst
genotype te verkrijgen. Over deze technieken is nauwelijks publieke discussie geweest, ze zijn geruisloos ingevoerd. Een uitzondering was echter de
techniek van het klonen van volwassen schapen door het Schotse Roslin
Institute.
Bij de toepassing van hormonen heeft met name EST de aandacht getrokken.
BST (bovine somatotropine) is een natuurlijk groeihormoon voor melkvee dat
o.a. in de VS wordt toegepast; in de EU is het niet toegelaten. BST bevordert de melkproductie met ca 10 en verbetert de voerconversie. Deze
effecten worden bewerkstelligd via injectie (inbrengen van depôt elke twee
weken) BST wordt door Monsanto geproduceerd m.b.v. transgene microorganismen. Deze transgenese is geen punt van discussie. De vragen over
toepassing van BST betreffen het nut, de effecten op het dier en de
reacties van de consument.
Het nut is puur economisch, verlaging van de kostprijs van de melk. Het
nuttig effect is echter gering bij hoogproductieve dieren, en het is de
vraag of toepassing van exogeen BST, gezien dc kosten van het middel, wel
rendabel is als de productiviteit van alle dieren op een hoger niveau is.
Onderzoek over de effecten van BST op het welzijn van de dieren levert geen
eenduidige uitkomsten; vermoedelijk zijn de effecten gering. Wel leidt het
waarschijnlijk tot verkorting van de "economische" levensduur. Feitelijk
maakt het voor het dier niet uit of het lijdt door exogene toediening van
BST of onder de gevolgen van fokkerij op dezelfde extreme productie.
De consument reageert vnl. op de prijs van de melk. In de VS is BST een
goedgekeurd middel, de consumenten reageren daar niet afwijzend. De
economische voordelen van BST blijken tegen te vallen zodat de belangstelling ervoor in de VS minder wordt (33). Het bedrijf Monsanto, dat het
middel in de handel brengt, heeft ook een groeistimulerend hormoon voor
varkens ontwikkeld. Dit hormoon (PST, porcine somatotropine) bewerkstelligt
een lager vetgehalte in het spierweefsel. Monsanto ziet er echter van af
dit in de handel te brengen omdat met klassieke fokkerijmethoden dezelfde
resultaten worden bereikt.
.
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4. ETHISCHE, RELIGIEUZE EN FILOSOFISCHE ASPECTEN
4.1 Ethiek en biotechnologie
Onder ethiek wordt verstaan de wijsgerige bezinning op het gedrag van de
mens wat betreft normen en waarden die door hemzelf of door een hogere
macht zijn ingegeven. Gedragsnormen hebben een sociaal-biologische functie,
zij dienen het voortbestaan van de groep. De normen veranderen in de tijd,
zijn afhankelijk van de heersende cultuur en van het welvaartsniveau. Ook
de techniek heeft invloed op gedragsnormen, denk bijvoorbeeld aan het
effect van de anticonceptiepil op de sexuele moraal. Naast de op de
practijk gerichte normen zijn er in veel culturen traditionele regels van
"goed en kwaad" waarvan het sociale nut niet altijd duidelijk is, bijvoorbeeld religieus bepaalde taboes.
Oorspronkelijk gaat ethiek over gedragingen van mensen jegens elkaar. De
laatste jaren wordt het begrip echter ook gehanteerd voor het gedrag van de
mens tegenover de hem omringende levende en dode natuur. Zo kan aan de
natuur een eigen waarde worden toegekend, waaruit bepaalde gedragsregels,
normen, voortvloeien.
De discussie over ethiek en biotechnologie is van recente datum. De
centrale vraag is "mag wat kan". Door de biotechnologie kan de mens levende
organismen veranderen op een manier die voorheen niet mogelijk was. De
techniek is geheel nieuw, de mogelijkheden lijken ongekend, de gevolgen
vèrstrekkend en de risico's niet te overzien. Vanuit deze optiek ontstaat
de vraag: is dit toelaatbaar, is dit ethisch verantwoord? Bij het beantwoorden van deze vraag moet worden nagegaan of bovengenoemd beeld van de
biotechnologie juist is. Wat kan er allemaal? En wat zijn de gevolgen? In
de verbeelding van leken zijn de mogelijkheden veel groter en onheilspellender dan wetenschappelijk gerechtvaardigd is. Deze mythevorming is in de
hand gewerkt door de euphorische berichten die sommige biotechnologen
aanvankelijk de wereld instuurden.
Verder moet worden vastgesteld vanuit welke waarden en normen de biotechnologie wordt beoordeeld. Vanouds is de kerk, de religie, een belangrijke hoedster van normen en waarden. In de Westerse samenlevingen neemt de
invloed van de kerk af, maar de basisnormen zijn grotendeels gehandhaafd.
Het vraagstuk van de toelaatbaarheid van biotechnologie wordt, behalve
vanuit de religie, vanuit de filosofie aan de orde gesteld.
De Taakgroep Biotechnologie behandelde het onderwerp ethiek in september
1996 aan de hand van een inleiding van Staman. Volgens Staman gaat het om
een revolutionaire technologie die de wereld, maar ook ons wereldbeeld,
ingrijpend zal veranderen. De invloed van wetenschap en techniek wordt
steeds groter, maar er is tevens een trend in de richting van 'ecologisering' in de maatschappij. De behoefte aan democratische controle op technische ontwikkelingen zal toenemen, maar de overheid moet de wetenschap zo
lang mogelijk vrij laten. De wetenschap is waardenvrij, de toepassingen
moeten beoordeeld worden.
Over ethische aspecten van de landbouwbiotechnologie zijn in de jaren
1990 tot 1995 verschillende rapporten verschenen, over biotechnologie in de
landbouw in het algemeen (42), en over toepassing bij dieren (41) of
planten (43, 44). De inhoud wordt hier in het kort besproken.
4.2 Religie als uitgangspunt
In 1990 verscheen een verhandeling van een commissie ingesteld door de
Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, KNBTB (42) Dit rapport
neemt de katholieke levensbeschouwing als uitgangspunt. De mens dient de
Schepping te beheren, niet te beheersen. De volgende waarden en normen zijn
hierbij van belang:
.
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1.Eerbied voor het leven. Dieren en planten hebben een eigen waarde.
2. Zorg en verantwoordelijkheid voor mensen, dieren en eco-systemen.
Biotechnologische ingrepen moeten beheersbaar en corrigeerbaar zijn.
3. Vrijheid en rechtvaardigheid. De sociaal-economische zelfstandigheid van
individuele boeren mag niet worden aangetast. Het middel moet in goede
verhouding staan tot het doel.
Om biotechnologische toepassingen te beoordelen is volgens de KNBTBcommissie feitelijke informatie nodig over de aard van de toepassing, de
doelstelling, de gevolgen, en de belangen die in het geding zijn. Op grond
van deze gegevens kan een afweging worden gemaakt over wat toelaatbaar is.
Het rapport geeft een evenwichtige en veelzijdige benadering van de
problematiek. De aangegeven waarden en normen zijn ook voor mensen met een
andere levensbeschouwing aanvaardbaar. Biotechnologie wordt niet afgewezen,
maar onder voorwaarden aanvaard.
Bepaalde Protestants-Christelijke groeperingen vinden biotechnologie,
met name de gentechnologie, ethisch onaanvaardbaar. Deze visie is gebaseerd
op het idee dat God alle levensvormen heeft geschapen en dat de mens niet
het recht heeft daarin veranderingen aan te brengen. Een soortgelijke visie
treft men bij enkele groeperingen die er een soort natuurreligie op na
houden. De volgelingen van Rudof Steiner wijzen de gentechnologie af omdat
het 'eductionistische' DNA-denken niet past in het spirituele, 'holistische' beeld van de natuur. Voor de volgelingen van Maharishi Mahesh Yogi is
de gentechnologie strijdig met de 'natuurwet'. Via trenscendente meditatie
zou de mens het wereldgebeuren kunnen beïnvloeden. Alle kwaad in de wereld
wordt veroorzaakt door overtredingen van de 'natuurwet' Aanhangers van
deze leer proberen via de Natuurwetpartij invloed uit te oefenen. Daarnaast
wijzen vrij veel mensen die niet tot bovengenoemde groeperingen behoren
biotechnologie af op morele gronden. Zij hanteren een schaal van goed en
kwaad waarop de natuur hoog en technologie laag scoort.
.

4.3 Biotechnologie bil dieren
Een door de Minister van LNV ingestelde commissie (commissie Schroten)
heeft zich gebogen over biotechnologie bij dieren, i.c. landbouwhuisdieren
en gezelschapsdieren (41) Deze commissie bepleit een ethische toetsing
voor experimenten en toepassingen van gentechnologie, maar ook embryotechnologie zoals kloneren. Voor het toedienen van biotechnologisch verkregen
stoffen zoals groeihormonen wordt geen ethische toetsing geadviseerd.
Belangrijk onderdeel van de toetsing is de intrinsieke waarde van het dier.
Daarbij wordt gedoeld op fysieke gevolgen van de ingreep. De commissie gaat
bij de toetsing uit van het "nee, tenzij" principe.
De Minister van LNV zou voorstander zijn van een beperkte ethische toets
op grond van effecten op het welzijn van het dier; een integrale afweging
op basis van o.m. maatschappelijke effecten wordt niet wenselijk geacht
(al) Het Besluit biotechnologie bij dieren, dat in november 1996 door het
kabinet is goedgekeurd, schrijft echter, naast toetsing op basis van
effecten op het welzijn, een ethische toetsing voor die los staat van de
fysieke effecten. Aantasting van de integriteit of intrinsieke waarde is
daarvoor maatgevend. De inhoud en de gevolgen van dit besluit worden in
hoofdstuk 6 besproken.
Het begrip intrinsieke waarde heeft in 1981 zijn intrede gedaan (Nota
Rijksoverheid en dierenbescherming, Ministerie van CRM) Het begrip is niet
goed gedefinieerd zodat er verschillende interpretaties aan gegeven worden.
Als intrinsieke waarde wordt losgekoppeld van de effecten van de ingrepen
wordt het een erg ruim en abstract begrip. Volgens sommige ethici wordt de
eigenwaarde aangetast als de integriteit of natuurlijkheid in het geding is
(45) Volgens zo'n maatstaf is veehouderij en het houden van gezelschapsdieren ook aantasting van de eigenwaarde.
Voor sommige dierenbeschermers betekent intrinsieke waarde dat dieren
evenveel waard zijn als mensen. Recent verscheen er een pleidooi om de
rechten van het dier, op basis van hun intrinsieke waarde, in de Grondwet
op te nemen (46) Wat is de intrinsieke waarde van een amoebe, van een
lintworm, van een chimpansee? Er zijn grote verschillen in waarde die wij
als mensen aan dieren toekennen. Daarmee is de waarde niet meer intrinsiek.
Geconcludeerd kan worden dat het begrip intrinsieke waarde op deze wijze
geen bruikbare maatstaf is.
.
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4.4 Biotechnologie bil planten

Ethische aspecten van biotechnologie bij planten werden, in opdracht van
het Ministerie van LNV, behandeld door dr. P. Kockelkoren, milieufilosoof
bij de vakgroep Systematische Wijsbegeerte van de Universiteit Twente. op
het eerste gezicht een onmogelijke opdracht, ethische aspecten bij planten,
maar Kockelkoren heeft er, met een begeleidingscommissie, ruim 40 pagina's
over volgeschreven (43) Bij een ethische beoordeling van biotechnologie
dient, volgens Kockelkoren, de intrinsieke waarde van de natuur uitgangspunt zijn, respect voor de integriteit van het plantaardige leven, pas
daarna komen eventuele gevolgen aan de orde. Centraal in deze verhandeling
staat de verhouding tussen de mens en de natuur. Er worden vier waardenoriëntaties of "grondhoudingen' beschreven, resp. heerser, rentmeester,
partner en participant. Soortgelijke indelingen vindt men ook bij andere
milieufilosofen waarbij veelal de termen 'anthropocentrisch' en 'ecocentrisch' worden gehanteerd. Vanuit de vier grondhoudingen geeft Kockelkoren
ethische bespiegelingen over concrete biotechnologische toepassingen. Het
rapport maakt niet duidelijk of mensen inderdaad vanuit deze houdingen
oordelen.
Kockelkoren ziet ethische vragen bij het overschrijden van soortgrenzen,
omdat daardoor de natuurlijke orde zou worden aangetast. Hij verwerpt een
beoordeling van biotechnologie door vergelijking met gangbare technieken.
Dat noemt hij een "verontschuldigingsstrategie" van de voorstanders! Als in
de gangbare plantenveredeling ook soortgrenzen worden overschreden moet ook
daar ethisch naar gekeken worden. Kockelkoren verheerlijkt de traditionele
agrarische samenleving en ziet ethische bezwaren in technische ontwikkelingen. Ook hier is sprake van een soort natuurreligie.
De verhandeling van Kockelkoren was uitgangspunt voor een door LNV
georganiseerde workshop (44) waarop inleidingen werden gegeven door o.a.
Prof. H.J. Achterhuis (Universiteit Twente) en C. Noome (Kweekbedrijf Van
der Have BV). Achterhuis vindt het begrip grondhouding, nuttig voor een
normatief-politieke discussie. Hij trekt een parallel tussen de milieuproblematiek en biotechnologie. Biotechnologie als zodanig komt echter niet
aan de orde in zijn betoog. Achterhuis pleit voor vervolgstudies om na te
gaan of er een verschuiving plaats vindt in de grondhoudingen. Na verder
onderzoek en politiek debat zou er dan sprake kunnen zijn van eventuele
sturing door de overheid in de richting van een bepaalde grondhouding.
Noome behandelt de problematiek vanuit de plantenveredeling. De regelgeving voor toelating van biotechnologische producten is gebaseerd op
rationele criteria. Acceptatie door het publiek wordt mede bepaald door
niet meetbare factoren zoals ethische bezwaren. Over biotechnologie wordt
ten onrechte in generaliserende zin gesproken. Biotechnologie is slechts
middel, discussies moeten gericht worden op de producten van deze techniek.
Het rapport van Kockelkoren richt zich volgens Noome te sterk op natuurvisies.
.

4.5 Ethische bezwaren wetenschappelilk gewogen
Ethische bezwaren tegen biotechnologie zijn voornamelijk gericht tegen de
gentechnologie. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen bezwaren
tegen de gentechnologie als zodanig en bezwaren tegen de gevolgen van de
toepassingen.
Bezwaren tegen de gentechnologie als zodanig berusten op de veronderstelling dat ingrijpende veranderingen worden aangebracht. Daarbij wordt
gewezen op het overschrijden van de soortgrenzen. Overdracht van DNA van
bijvoorbeeld bacterie naar plant of van mens naar koe wordt gezien als
onnatuurlijk of in strijd met de geloofsleer. Door biotechnologische
handelingen zou de intrinsieke waarde van het organisme, de soort, of de
natuur worden aangetast. De veronderstelde aantasting is gebaseerd op het
idee dat de natuur statisch is. In de natuur werden en worden soortgrenzen
geregeld overschreden. Tijdens vroege fasen in de evolutie zijn via fusies
van uiteenlopende micro-organismen planten en dieren ontstaan. Aan zulke
drastische genetische "manipulaties" hebben wij feitelijk ons bestaan te
danken.
Principiële tegenstanders van biotechnologie zijn vaak onvoldoende vertrouwd met het feit dat DNA de universele drager van de erfelijkheid is van
alle leven op aarde. Er is een sterke biochemische verwantschap tussen alle
levende organismen. Dat is de basis van de recombinant-DNA-technologie. De
techniek is revolutionair, maar niet tegennatuurlijk. De resultaten zijn op
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zichzelf geen bedreiging voor de natuurlijke orde.
Ethische bezwaren zijn voornamelijk gericht tegen biotechnologie bij
planten en dieren, niet of nauwelijks tegen toepassingen bij micro-organismen en helemaal niet tegen medische biotechnologie. Ethiek blijkt een
rekbaar begrip te zijn.
Ethische bezwaren tegen de biotechnologie als zodanig zijn veelal toe te
schrijven aan gevoelens van onbehagen en morele verontwaardiging. Deze
gevoelens zijn niet gebaseerd op de natuurwetenschappelijke werkelijkheid
maar worden bepaald door wantrouwen jegens de wetenschap en tecnhnologie in
het algemeen. Dergelijke gevoelens zijn op zichzelf reëel en moeten
derhalve serieus genomen worden. Abstracte verhandelingen over ethiek, die
op deze gevoelens zijn gebaseerd, leiden echter tot onnodige verwarring.
Het gevoel van onbehagen kan worden weggenomen door objectieve voorlichting
en openheid over voor- en nadelen van biotechnologie.
Concreter dan de bezwaren tegen biotechnologie als zodanig zijn de bezwaren
tegen mogelijke gevolgen. Bij de plantenveredeling worden als negatieve
gevolgen genoemd: de risico's voor de natuur of het milieu, vermindering
van de genetische diversiteit van de cultuurgewassen, toenemende afhankelijkheid van boeren van grote bedrijven, nadelen voor de Derde Wereld etc.
De meeste van deze bezwaren zijn ongegrond (zie 2.4) Mogelijke positieve
gevolgen, d.w.z. nuttige effecten voor de mens of de natuur, worden zelden
meegewogen in de beschouwingen. De toenemende macht van grote bedrijven is
een reëel bezwaar, zowel in het Westen als elders. Dit bezwaar wordt echter
niet weggenomen door biotechnologie af te wijzen. Het is effectiever als
overheden via eigen biotechnologisch onderzoek, c.q. ontwikkelingshulp, dit
bezwaar inperken. Geconcludeerd kan worden dat er in het algemeen weinig
redenen zijn voor ethische bezwaren tegen de gevolgen van gentechnologie
bij planten.
Ethische bezwaren liggen meer voor de hand bij de gevolgen van biotechnologische ingrepen bij dieren, namelijk als het welzijn van de dieren in
gevaar komt. Dergelijke bezwaren gelden echter evenzeer voor de effecten
van klassieke fokmethoden. Niet de techniek, maar het effect dient maatstaf
te zijn.
.

5. MAATSCHAPPELIJKE ACCEPTATIE
5.1 Inleidin

De maatschappelijke houding ten aanzien van de recombinant-DNA-techniek bij
planten en dieren wordt enerzijds gekenmerkt door geringe interesse van het
grootste deel van de bevolking, anderzijds door fel verzet van sommige
organisaties. Genetische modificatie (GM), door tegenstanders doorgaans
manipulatie genoemd, heeft om verschillende redenen tot weerstand geleid.
In de eerste plaats is het een compleet nieuwe techniek, wat op zichzelf al
aanleiding kan zijn voor argwaan. In de tweede plaats is er vanaf het begin
sprake geweest van negatieve beeldvorming en onheilsverwachtingen, voornamelijk veroorzaakt door de berichtgeving van de protestgroepen. Deze
berichtgeving werd door de media vaak klakkeloos overgenomen. In de derde
plaats was er weinig objectieve voorlichting. De bedrijven waren zeer
terughoudend, waarschijnlijk vanwege het feit dat informatie van die kant
wordt gewantrouwd. De overheid heeft zich in de discussie afzijdig opgesteld. In het algemeen is er weinig aandacht geschonken aan het maatschappelijk nut van GM.
In dit hoofdstuk zal een inventarisatie worden gepresenteerd van de
diverse protestgroepen en de bezwaren tegen genetische modificatie. Deze
bezwaren zullen worden getoetst aan de feitelijke risico's. Tevens zal
worden geprobeerd de diepere achtergronden van het maatschappelijke verzet
te verklaren. Ten slotte komen de maatschappelijke gevolgen van de weerstand aan bod.
5.2 Protestgroepen en omstreden toepassingen
De tijd dat in Nederland duistere actiegroepen als "Razende Rooiers" en
"Ziedende Bintjes1 proefvelden met transgene gewassen vernietigden lijkt
voorbij. Het verzet van gevestigde organisaties is echter nog niet afgelopen. De belangrijkste groeperingen die bezwaar maken tegen GM zijn:
de Dierenbescherming, 200.000 leden; tijdschrift Dier.
de Stichting Natuur en Milieu, 13.000 donateurs/abonnee's; tijdschrift
Natuur en Milieu. Rijkssubsubsidie 4 mln van VROM en LNV.
de VerenigingMilieudefensie, 34.000 leden; tijdschrift Milieudefensie.
Rijkssubsubsidie 3,9 mln van VROM.
Greenpeace, 585.000 donateurs in Nederland. Geen subsidie.
de Alternatieve Konsumentenbond, 2.000 leden; tijdschrift Kritisch
Consumeren.
de Natuurwetpartij, 2.000 leden. Deze partij had 28.000 stemmen bij de
Tweede Kamerverkiezingen van 1994.
Deze organisaties kwamen vooral in het nieuws bij:
le. Onderzoek naar GM bij runderen, het lactoferrineproject van Pharming en
Nutricia (stier Herman) dat vanaf 1989 in discussie is. De Dierenbescherming protesteerde in 1992, 1994 en 1996. Op vragen van de Tweede Kamer
werden door de Ministers van Landbouw achtereenvolgens uiteenlopende
toepassingen genoemd. Het verzet werd aangewakkerd doordat er informatie
werd achtergehouden.
2e. Transgene soja uit de VS van het bedrijf Monsanto, waarvan de eerste
oogst eind 1996 in Europa werd ingevoerd. Deze soja is voorzien van een gen
voor resistentie tegen het herbicide glyfosaat. Greenpeace voerde vanaf
oktober 1996 actie tegen deze soja.
3e. Transgene mais uit de VS van Ciba-Geigy, die ook in 1996 voor het eerst
op de markt kwam. Het betreft een maisras met een Bt-gen voor resistentie
tegen de Europese maïsboorder en een gen voor resistentie tegen het
herbicide glufosinaat. Greenpeace begon met acties hiertegen in juni 1996.
-

-

-

-

-

-

5.3 Verzet tegen biotechnologie bil dieren
De Dierenbescherming verzet zich tegen GM bij dieren omdat de eigenwaarde
of intrinsieke waarde van het dier zou worden aangetast (51) Eigenwaarde
is echter een vaag en moeilijk te hanteren begrip (zie ook 4.3) Biologisch
gezien hebben de kleine ingrepen zoals bij stier Herman een minimaal
effect. Uit onderzoek is gebleken dat het welzijn niet wordt aangetast.
Bovendien worden transgene runderen goed verzorgd, waarschijnlijk beter dan
soortgenoten die gewone melk produceren.
De Dierenbescherming heeft GM als strijdpunt gekozen. Men verzet zich
tegen transgenese voor de productie van biomedische eiwitten via melk van
.
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koeien, maar ook tegen het gebruik van transgene proefdieren voor medisch
onderzoek. Verreweg de meeste aandacht was er tot nu toe voor de eerste
toepassing door de acties en protesten tegen het onderzoek van Pharming en
Nutricia. De protesten tegen dit onderzoek kregen nog een extra dimensie
doordat het overgebrachte lactoferrine-gen van menselijke origine is. De
Dierenbescherming verzet zich tegen het overschrijden van soortctrenzen,
maar heeft geen bezwaar als het bovengenoemde menselijke gen in een
schimmel wordt geplaatst.
De acties van de Dierenbescherming gaan gepaard met angstaanjagende
berichtgeving (zie Bijlage bij hoofdstuk 5) en smakeloze affiches. In 1994
wist de Dierenbescherming, onder dreiging van een consumentenboycot,
Nutricia ertoe te bewegen de samenwerking met Pharining voorlopig stop te
zetten. In 1996, toen bleek dat Nutricia van plan was door te gaan met het
onderzoek, kwam de Dierenbescherming opnieuw in het geweer. In samenwerking
met Natuur en Milieu en de Alternatieve Konsumentenbond wist men, wederom
onder dreiging van een consumentenboycot, Nutricia ertoe te bewegen het
lactoferrine-onderzoek te stoppen.
De Dierenbescherming plaatste in maart 1997 een paginagrote advertentie
in NRC Handelsblad naar aanleiding van het schaap Dolly en een bericht over
het klonen van apen. Bij een foto van een identieke apentweeling stond de
tekst "Hier droomde Hitler nou van ....... Uiteindelijk zullen alle aapjes
precies hetzelfde zijn. En alle schapen. Alle koeien. Alle varkens. En op
een kwade dag alle mensen?". Vijftig jaar na Hitler zijn wij nog maar "één
stapje verwijderd" van het klonen van mensen. De truc is duidelijk. Via
afschuw jegens het Hitler-regime probeert de Dierenbescherming het biotechnologisch onderzoek in een kwaad daglicht te stellen. Toch nog een paar
feiten (56) Hitler c.s. hebben zich nooit beziggehouden met met genetische
manipulaties of klonen. De nazi's wilden mensen met erfelijke ziekten en
inferieur geachte rassen elimineren. Het huidige biotechnologische onderzoek aan dieren is er juist op gericht mensen met genetische afwijkingen te
genezen.
De Dierenbescherming zou haar propagandamethoden eens ethisch moeten
toetsen. Verder zou zij zich moeten beperken tot haar kerntaak, het
bestrijden van dierenleed. Wat dat betreft is er nog genoeg werk aan de
winkel, bijvoorbeeld bij het fokken van rashonden. Van de intrinsieke
waarde van voorouder wolf is bij veel honderassen weinig meer over. Dat is
op zich niet erg want dat hoeft niet tot dierenleed te leiden. Maar het
verder doorfokken lijdt wel tot aantasting van het welzijn. De helft van de
ziekten bij honden in ITederland heeft een genetische oorzaak. Deze kwalen
worden o.a. veroorzaakt door fokken op extreme exterieurkenmerken zoals
korte poten en misvormde koppen. Het is opmerkelijk dat de Dierenbescherming geen aandacht besteedt aan deze vormen van genetische manipulatie.
.

5.4 Verzet tegen transgene planten
De Stichting Natuur en Milieu zette in 1988 al vraagtekens bij de introductie van transgene gewassen. Deze gewassen werden onder meer gezien als een
bedreiging voor de natuurgebieden. Er zouden zulke supergewassen kunnen
ontstaan dat er nu ook in natte en onvruchtbare natuurgebieden landbouw zou
worden bedreven. Verder zag men gevaren voor de natuur door ontsnapping van
transgene gewassen of genen daarvan. De nieuwe genen zouden over kunnen
gaan naar wilde verwanten die vervolgens ecosystemen zouden verstoren. In
het begin lag de nadruk op het gevaren voor natuur en milieu. De Stichting
Natuur en Milieu keurde tot nu toe alle transgene gewassen af. In een
artikel van Lucas Reijnders (52) werden zeven transgene land- en tuinbouwgewassen negatief beoordeeld. In één geval waren de bezwaren gebaseerd op
feiten, bij de andere gewassen bestond de argumentatie uit louter verzinsels. Gesuggereerd werd dat de producten tot risico's zouden leiden voor
mens, natuur en milieu (zie ook 53 en 54).
In een latere fase werden risico's voor de volksgezondheid meer benadrukt. In maart 1996 verscheen het bericht in de pers over een experiment
met transgene soja waarin genen voor eiwitten uit de paranoot waren ingebracht. Mensen die allergisch zijn voor paranoten bleken ook allergisch te
zijn voor de transgene soja. De protestgroepen gebruikten daarna het gevaar
voor allergie als algemeen bezwaar tegen transgene producten.
Tegen de transgene soja van Monsanto werd door Natuur en Milieu, Milieudefensie en Greenpeace gezamenlijk actie gevoerd. De bezwaren waren vooral
gericht tegen de ingebouwde resistentie tegen glyfosaat. De milieubeweging
beweerde dat dit zal leiden tot toenemend gebruik van herbicide. De
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practijk in de VS in 1996 toonde dat het gebruik was afgenomen.
Glyfosaat wordt al twintig jaar in diverse landen gebruikt. In de bodem
breekt het relatief snel af. Dit geldt niet voor glyfosaat in de plant. De
de toxiciteit is echter gering. Natuur en Milieu suggereert dat glyfosaatresten in het voedsel kunnen leiden tot verminderde vruchtbaarheid en
kanker. Dit wordt door wetenschappelijke instellingen bestreden. Resten van
glyfosaat of van het afbraakproduct ANPA in oppervlakte- en grondwater
zouden problemen geven voor de drinkwatervoorziening; de Europese normen
zouden worden overschreden. Dat laatste is inderdaad het geval. De Europese
norm is gesteld op 0,1 g/1; dit is gebaseerd op de detectiegrens. In de VS
is de norm 700 ,ag/1, gebaseerd op toxiciteitsgegevens. Gebleken is dat AMPA
in het oppervlaktewater vooral afkomstig is van glyfosaatbespuitingen op
bestrating. Bij de drinkwaterbereiding kan ANPA worden verwijderd door het
water een grondlaag te laten passeren.
De bezwaren tegen de transgene mais waren eveneens tegen de herbicideresistentie gericht. Als extra bezwaar werd aangevoerd dat het Bt-gen voor
resistentie tegen de Europese maïsboorder kan leiden tot resistente
populaties van het vraatinsect. Dit lijkt een reëel risico (zie ook 2.4).
Verder zit er in deze mais een gen voor resistentie tegen het antibioticum
ampicilline, dat als merkergen is gebruikt bij de transgenese. Dit gen komt
echter niet tot expressie omdat de promotor ontbreekt. Gevreesd wordt nu
dat het betreffende DNA-fragment door ziekteverwekkende bacteriën zal
worden opgenomen waardoor er resistente bacteriën zouden ontstaan. De kans
op deze overdracht is echter minimaal; bovendien komt ampicillineresistentie al veelvuldig voor.
Ten slotte werd als bezwaar aangevoerd dat producten van transgene
gewassen kunnen leiden tot gezondheidsrisico's op lange termijn. Waarop
deze veronderstelling is gebaseerd is niet duidelijk, maar het lukt
waarschijnlijk wel een aantal onwetende consumenten angst aan te jagen.
Toen duidelijk werd dat transgene voedingsmiddelen niet meer tegen te
houden waren wilden de tegenstanders de mogelijkheid open houden voor
gentech-vrije voeding, keuzevrijheid voor de consument. Zij eisten etikettering van voedingsmiddelen waarin transgene producten zijn verwerkt. Deze
eis is ingewilligd; per 1 april 1997 is etikettering verplicht gesteld (zie
ook 6.4) Sindsdien zijn er geen acties meer geweest.
Uit bovenstaande blijkt dat de milieugroeperingen ten aanzien van GM zijn
afgeweken van hun oorspronkelijke doel, bescherming van natuur en milieu.
Het zijn consumentenorganisaties geworden. De berichtgeving van de bovengenoemde protestgroepen is uiterst eenzijdig. Alle mogelijke positieve zaken
worden zorgvuldig verzwegen. Mogelijke nadelen worden sterk uitvergroot of
gewoon verzonnen.
Ook de Alternatieve Konsumentenbond verstrekt uitsluitend negatieve
informatie. De gentechnologie zou leiden tot onherstelbare schade aan mens
en milieu, duurzaam produceren wordt onmogelijk. Het begrip duurzaamheid
wordt, zonder nadere toelichting, ook door andere protestgroepen naar voren
gehaald.
Verder is er nog de Natuurwetparti-j, waarvan het programma is gebaseerd
op de leer van Maharishi Mahesh Yogi (zie 4.2) De Natuurwetpartij gaat
ervan uit dat de natuur op onverbeterbare wijze evolueert. Alle GM wordt
principieel afgewezen. De opvattingen gaan vergezeld van onheilstijdingen
en quasi-wetenschappelijke bewijzen (zie Bijlage hoofdstuk 5). In een
propagandafolder wordt, onder de kop 'U weet niet wat u eet', aan de hand
van het volgende voorbeeld, betoogd hoe riskant het is producten te eten
waarmee is 'geknoeid' In Amerika kwamen 38 mensen om het leven en raakten
1500 blijvend gehandicapt door het gebruik van genetisch gemanipuleerde
producten, aldus de folder. Deze vergiftiging werd veroorzaakt door
preparaten van het aminozuur L-tryptof aan die werden gebruikt als voedingssupplement, slaappil en anti-depressivum. De fabrikant, het Japanse bedrijf
Showa Denko, produceerde de tryptof aan via genetisch gemodificeerde
bacteriën. Door de hoge tryptofaanconcentratie ontstonden er zeer geringe
verontreinigingen van een voorheen onbekende stof, een dimeer van tryptofaan, die in hoge mate giftig bleek te zijn. Ook de Alternatieve Konsumentenbond rapporteert dit geval (a6) Deze ernstige vergiftigingen vonden
plaats in 1989. De producent had het product onvoldoende getest voordat het
in de handel werd gebracht. Het is, voorzover bekend, het enige geval van
schadelijke effecten van gentechnologische producten.
Tot slot nog de biologische landbouw. Dit is weliswaar geen protestgroep,
maar de opvattingen vertonen grote overeenkomsten met die van de milieubeweging. Ook hier een afwijzen van de gentechnologie. Voor de volgelingen
.
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van Rudolf Steiner (BD-landbouw) past de biotechnologie niet in de holistische natuurvisie. Bij de ecologische boeren is er vermoedelijk een commerciële reden. Voor deze groep zou de bio(techno)logische bestrijding van
ziekten en plagen juist aantrekkelijk moeten zijn. Men wil echter consumenten een gentech-vrij voedselpakket kunnen bieden. Daarom pleit het Platform
Biologische Landbouw en Voeding voor een verbod op de teelt van transgene
gewassen in de buurt van biologische bedrijven in verband met het overwaaien van transgeen stuifmeel. Hopelijk leidt deze smetvrees niet tot beperkende regelgeving voor de gangbare landbouw.
5.5 De rol van de media
De rol van de media wordt hier besproken aan de hand van de introductie van
transgene soja en maïs in 1996-1997. De informatie in de periodieken van de
protestgroepen bereikt slechts een beperkt publiek. Vertegenwoordigers van
deze groepen schrijven soms artikelen voor dagbladen. De meeste informatie
komt echter van de jounalisten van de dagbladen.
Van de Nederlandse bladen heeft het Agrarisch Dagblad in de afgelopen
periode verreweg de meeste berichten over transgene gewassen gepubliceerd.
Meningen en acties van protestgroepen kregen veel aandacht, de berichtgeving over wetenschappelijke bevindingen was naar verhouding gering. De
grote landelijke dagbladen als NRC-Handelsblad, Trouw en Volkskrant
besteedden minder aandacht aan de protesten en verschaften meer informatie
vanuit de wetenschap. Opvallend was de berichtgeving in de Staatscourant.
Van de schaarse artikelen over de transgene maïs en soja was de meeste
aandacht voor vermeende bezwaren, o.a. van Greenpeace en de Consumentenbond
tegen ampicillineresistentie in transgene mais.
Voor veel kranten lijkt te gelden 'slecht nieuws is het beste nieuws'.
Toen een Nederlands kweekbedrijf de pers uitnodigde bij hun eerste proefveld met een transgeen gewas was er geen belangstelling. De belangstelling
was groot toen een actiegroep de boel vernietigd had.
Duidelijke kritiek op de onjuiste berichten van de tegenstanders wordt
geleverd door het blad Bionieuws en een enkel landbouwvakblad. Dergelijke
kritiek vindt men weinig in de dagbladen. De Knipselkrant van het Ministerie van LNV neemt zeer veel berichten op over GM. Er zijn duidelijke
aanwijzingen dat kritiek op protestgroepen of positieve berichten door de
Knipselkrant worden weggelaten.
De televisie heeft weinig aandacht besteed aan de introductie van
transgene producten en kwam pas in het geweer na demonstraties van tegenstanders. Naar aanleiding van acties van Greenpeace tegen schepen met soja
in november 1996 gaf RTL-nieuws wetenschappelijke informatie over de
voordelen van glyfosaatresistentie voor het milieu en over onderzoek naar
voedselveiligheid, gepresenteerd door Dr Pak van het Centrum voor Landbouw
en Milieu uitgenodigd. Het NOS-journaal, daarentegen, had onze nationals
onheisprofeet Lucas Reijnders uitgenodigd die grote milieubezwaren en de
onzekerheden inzake voedselveiligheid verkondigde.
Het lijkt waarschijnlijk dat het totaal van de berichtgeving de beeldvorming bij het publiek negatief heeft beïnvloed. De gemiddelde krantenlezer
komt niet aan de weet dat het bij transgene gewassen om zeer geringe
genetische veranderingen gaat. De berichten spreken vaak van genetisch
veranderd; dat hij de gangbare plantenveredeling de veranderingen veel
drastischer kunnen zijn, blijft buiten beeld. Ook over de scherpe controle
op voedselveiligheid wordt gezwegen.
5• 5 Voorlichting en publieke opinie
Voorlichting. Gerichte voorlichting over transgene producten is eigenlijk
alleen door de Consumentenbond gegeven. Met 660.000 abonnee's heeft het
maandblad Consumentengids een breed publiek bereik. De voorlichting kwam
pas op gang toen de producten op de markt kwamen. Tegen de transgene soja
heeft de Consumentenbond geen bezwaar. De transgene mais werd negatief
beoordeeld, voornamelijk op basis van de ampicillineresistentie. De
Consumentenbond kwam niet in het geweer tegen onjuiste berichtgeving van
tegenstanders van transgene producten.
Voor de voorlichting op scholen worden door de Stichting WeTeN goede
brochures samengesteld. De overheid heeft zich inzake de voorlichting van
consumenten echter opvallend afzijdig gehouden. Vooral toen door de
protestgroepen verwarring werd gezaaid over de veiligheid zou objectieve
voorlichting voor de hand liggen. Openheid en brede publiciteit over de
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testprocedures bij de toelatingstoetsen zou de onzekerheid bij het publiek
kunnen verminderen.
Publieke opinie. De TU Eindhoven doet sinds 1992 jaarlijks een onderzoek
onder 500-600 mensen over de publieke perceptie van biotechnologie (55).
Steeds blijkt dat de kennis van deze materie vrij gering is. Verder blijkt
dat de beoordeling van de techniek sterk afkankelijk is van de toepassingen. Biotechnologie bij dieren voor fokkerijdoeleinden en toepassing van
BST werden overwegend negatief beoordeeld. Het onderzoek aan stier Herman
had iets meer voor- dan tegenstanders. Toepassingen in de plantenveredeling
werden duidelijk positief beoordeeld. Deze resultaten zijn van juni 1996,
vóór de acties rond de soja in october/november 1996.
Uit onderzoek inzake transgene soja, in november 1996, door NSS/Marktonderzoek onder 800 personen bleek dat 44 bekend was met het onderwerp, 12
voelde zich er emotioneel bij betrokken. Van 36 maatschappelijke problemen
kwam de betrokkenheid bij de transgene soja op de 24e plaats. De publieke
belangstelling is dus geringer dan de aandacht van de kranten zou doen
vermoeden. De informatietelefoons van Consumentenbond en Productschap MVO
over de soja, die vanaf november 1996 werden opengesteld, kregen weinig
vragen te verwerken. Toen Greenpeace in februari 1997 opriep massaal
Unilever te bellen in verband met de transgene soja leverde dat slechts 200
telefoontjes op. De maatschappelijke organisaties representeren met hun
verzet tegen GM slechts een gering deel van de bevolking.
Het afwijzen van de GM-technieken doet zich in verschillende landen voor.
De protesten verdwijnen als het besef doorbreekt dat er geen reden is voor
ongerustheid. In de Verenigde Staten is de weerstand vrijwel verdwenen. Ook
in Nederland is er nauwelijks sprake van weerstand. In andere Europese
landen (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en de Scandinavische landen) is
het verzet nog niet verdwenen. In Engeland werd voorafgaand aan de introductie van puree van transgene tomaten een marktonderzoek gedaan waaruit
bleek dat het publiek er niets van moest hebben. Maar toen de blikjes,
duidelijk geëtiketteerd, in de winkel werden aangeboden werden ze grif
verkocht. Hieruit blijkt dat er een groot verschil kan zijn tussen de z.g.
publieke opinie en het gedrag. Het lijkt daarom waarschijnlijk dat de
introductie van transgene voedingsmiddelen, ook in landen met felle
protestgroepen, uiteindelijk zonder veel problemen zijn beslag zal krijgen.
5.7 Achtergronden van de weerstand
Bij de vraag naar de achtergronden van de weerstand moet een onderscheid
gemaakt worden tussen organisaties en individuen.
Maatschappelijke organisaties vervullen een nuttige functie op terreinen
waarop overheid of bedrijfsleven onvoldoende actief zijn. Zij deden en doen
goed werk bij het bestrijden van diverse misstanden. De beweegredenen bij
het verzet tegen GM zijn oorspronkelijk ongetwijfeld gebaseerd geweest op
ongerustheid over ongewenste gevolgen. Toen bleek dat daar weinig reden
voor was heeft men vastgehouden aan het afwijzende standpunt. De bezwaren
zijn gehandhaafd en nieuwe bezwaren werden verzonnen. Het lijkt voor de
bestrijders van misstanden moeilijk te erkennen dat het ook wel eens
meevalt. Voor de milieu-organisaties komt daar nog bij dat, door het
terugdringen van de milieuvervuiling, de publieke aandacht voor 'het
milieu' duidelijk verminderd is. Bij het verzet tegen transgene producten
hebben ze de aandacht verlegd naar voedselveiligheid. Dat heeft wel enig
effect gehad, want hij de informatietelefoon van de Consumentenbond werden
daarover de meeste vragen gesteld.
Voor de protesterende organisaties is de strijd tegen genetische modificatie een middel om de aandacht op zichzelf te vestigen. Ten behoeve van de
publiciteit kiest men als mikpunt bij voorkeur een groot bedrijf met
bekende naam. De Dierenbescherming richtte haar pijlen op Nutricia, niet op
Pharming, waar de omstreden technieken worden toegepast. Greenpeace voerde
bij de soja actie tegen schippers en Unilever, niet tegen de boeren in de
VS. Groeperingen als Greenpeace zijn voor hun aanhang sterk afhankelijk van
publiciteit, hij voorkeur op de TV.
Bij de acties van de Dierenbescherming tegen Nutricia lijken tevens
prestige-overwegingen en maatschappelijke machtsuitoefening belangrijke
motieven. Dergelijke motieven spelen waarschijnlijk ook een rol bij de
krampachtige weerstand van Natuur en Milieu tegen transgeen voedsel.
Naast motieven van materiële en politieke aard zijn er wellicht ook
ideologische overwegingen in het spel. Bij de transgene soja werden

bezwaren geuit tegen de grootschalige technologische landbouw. Wat de
milieubeweging waarschijnlijk het meeste dwarszit is dat de gentechnologie
met milieuvriendelijke oplossingen komt en dat de ideologie van de chemieVrije landbouw geen grote toekomst heeft.
Nagaan wat de persoonlijke beweegredenen zijn is niet zo eenvoudig. Uit
bovengenoemd onderzoek (55) bleek dat de houding voor of tegen GM meer werd
bepaald door emoties dan door argumenten. Bij tegenstanders kan angst voor
het onbekende in het spel zijn, maar normatieve argumenten speelden een
grotere rol. De techniek werd door een aantal ondervraagden beoordeeld als
niet geoorloofd, men was tegen uit ethische motieven.
Doordat de meeste mensen weinig kennis hebben van biotechnologie worden
oordelen gevormd op basis van associaties. Veel mensen vinden transgene
producten onnatuurlijk, waarbij natuurlijk wordt geassocieerd met goed en
gezond. Bij het verzet tegen biotechnologie bij dieren spelen waarschijnlijk associaties met de intensieve veehouderij een rol.
Wetenschappelijke voorlichting kan de houding beïnvloeden. Er zijn echter
vaak tegenwerpingen tegen de wetenschap vanwege foutieve schattingen op
andere gebieden in het verleden. Bovendien wordt de informatie van de
protestbewegingen betrouwbaarder geacht dan die van overheid of wetenschap;
informatie uit het bedrijfsleven wordt bij voorbaat gewantrouwd.
5.8 Maatschappelijke en economische gevolgen
Bij boycotdreigingen zijn bedrijven geneigd toe te geven aan de eisen van
de pressiegroepen. Angst voor schade aan de goede naam of vermindering van
de verkoop is de drijfveer, niet de redenen van de pressiegroep. Zulke
bedrijven geven maatschappelijke macht aan deze groepen uit puur economische motieven. Dit toegeven kan vervolgens weer tot nieuwe eisen leiden.
Belangrijk is de vraag of maatschappelijke beslissingen via deals tussen
multinationals en deze single-issue bewegingen tot stand moeten komen. Een
corporatieve staat waarin actiegroepen en multinationals de dienst uitmaken. Het past wel in de trend van de terugtredende overheid. Direct hieraan
gekoppeld is een verminderde invloed van het parlement. Met andere woorden,
de democratische controle op maatschappelijke processen neemt af. Het is
verontrustend dat parlementariërs van bepaalde partijen hun oren laten
hangen naar de pressiegroepen en meer waarde schijnen te hechten aan loze
propaganda dan aan wetenschappelijke gegevens van de controlerende instanties van de overheid.
Biomedisch onderzoek met transgene proefdieren en onderzoek met transgene
dieren voor de synthese van medicijnen via melk is van groot belang voor de
wetenschap en de gezondheidszorg (57) Nederland neemt bij dit onderzoek
een vooraanstaande positie in. Het Besluit biotechnologie bij dieren, dat
op 1 april 1997 van kracht werd, legt zodanige beperkingen op dat dit
onderzoek, alleen in Nederland, sterk zal worden belemmerd. De regelgeving
leidt tot concurrentienadeel ten opzichte van andere landen in de Europese
Unie en daarbuiten (zie ook 6.5). De regelgeving is een rechtsstreeks
gevolg van de bemoeienissen van de Dierenbescherming; wetenschap en
patiëntenorganisaties hadden nauwelijks enige invloed op de politieke
besluitvorming.
De boycotdreigingen van maatschappelijke organisaties en de weifelende
houding van de overheid hebben geleid tot grote onzekerheid over de afzet
van transgene landbouwproducten (a5) Hierdoor is het bedrijfsleven in
Nederland terughoudend met investeringen in biotechnologisch onderzoek. Ook
de weerstand tegen transgene producten in Duitsland is een remmende factor
bij de ontwikeling en toepassing van biotechnologische technieken. Gevolgen
hiervan zijn dat bedrijven een achterstand oplopen ten opzichte van
bijvoorbeeld de VS of Japan.
.

.

BIJLAGE bil hoofdstuk 5
Enkele uitlatingen van tegenstanders van genetische modificatie
Algemeen
Britse Adviesraad (Panel on Sustainable Development), Bionieuws 10-02-96.
"We spelen niet alleen met vuur, nee, we spelen met dynamiet als we GGO's
loslaten in het milieu" aldus de voorzitter van het panel. Hij trekt
daarbij vergelijkingen met effecten van kernenergie, CFK's, pesticiden en
Softenon.
-

Genetische modificatie van dieren
De Dierenbescherming n.a.v onderzoek stier Herman, Dier mei/juni 1996.
"Dieren zijn prima zoals ze zijn en hoeven niet aangepast te worden aan de
commerciële wensen van de mens".
"Dieren worden gedegradeerd tot bioreactoren".
"In iedere cel van hem (Herman) zit een stukje mens".
(Hierbij kan worden aangetekend dat 80 van de 100.000 genen van mens en
rund al vrijwel identiek zijn).
Verder diskwalificerend woordgebruik: "geknoei met genen", "de schepping
verbouwen", "huiveringwekkende technologie".
Bob van den Bos. Volkskrant 18-01-97.
"De meest verontrustende activiteiten spelen zich af in de beslotenheid van
de laboratoria. De gen-technologie maakt het mogelijk de wezenskenmerken
van dieren aan te tasten".
-

-

Genetische modificatie van planten
1. Algemeen
John Hart, natuurgenezer. Agrarisch Dagblad 09-11-96.
"Genetisch gemodificeerde cellen vertonen een bizar krachtenpatroon. Het
krachtritme is niet meer natuurlijk terwijl de frequentie een onregelmatig
verloop heeft. Transgene voedingsmiddelen schaden op den duur de volksgezondheid en het milieu".
Natuurwetpartij. Reclamefolder 1996.
"Genetisch gemanipuleerd voedsel kan allergieën veroorzaken. Er zijn mensen
voor wie dat dodelijk is. Deze giftigheid kan pas na een of twee generaties
aan het daglicht treden". "Erfelijk wordt verderfelijk".
Alternatieve Konsumentenbond, Kritisch Consumeren januari en juli 1996.
"Voor ekologisch bewuste consumenten is het straks niet meer mogelijk producten van de gentechnologie uit de politiek correcte keuken te weren".
"Met uit de Derde Wererd weggenomen genen fabriceert het Westen straks zijn
eigen tropische oliën, suiker, koffie en tabak".
-

-

-

2. Herbicideresistente soja en mais
Lucas Reijnders in Trouw 27-11-96 en Drentse Courant 03-12-96.
"Glyfosaat kan de vruchtbaarheid van zoogdieren verminderen".
"Glufosinaat tast bij beesten het zenuwstelsel aan, mogelijk ook bij de
mens".
"Het is ook onzeker of de kans op kanker niet toeneemt bij hoge gehaltes
van deze giffen in mais en soja".
"Wij willen bewijzen zien dat het ongevaarlijk is met 100 zekerheid".
"Glyfosaat werkt als een chemishe neutronenbom".
Rob Biersma, NRC-Handelsblad 23-11-96.
"Gemanipuleerde soja is nog maar het begin van de plaag".
"Door genetische vervuiling wordt de wilde natuur definief geschiedenis".
-

-
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6. WET- EN REGELGEVING IN VERBAND MET VEILIGHEID EN DIERENWELZIJN
6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk komen wet- en regelgeving aan de orde betreffende de veiligheid
van de moderne biotechnologie en haar producten voor mens en milieu, en de
regelgeving voor biotechnologie bij dieren in verband met gezondheid en welzijn.
De totstandkoming van de regelgeving heeft een lange voorgeschiedenis. De inhoud
is bepaald door de wetenschappelijke wereld, maatschappelijke organisaties,
politieke partijen en de publieke opinie (a4, wi) Aanvankelijk was de regelgeving een nationale aangelegenheid. Tegenwoordig worden voor de landen van de
Europese Unie de regels in eerste instantie bepaald door de Europese Commissie;
het Europese Parlement heeft daarbij een belangrijke stem in het kapittel.
Door de snelle ontwikkeling van de biotechnologie enerzijds, en door het
maatschappelijk verzet anderzijds, was het voor bepaalde toepassingen moeilijk
adequate regelgeving tot stand te brengen.
Voor het werken met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's), en voor de
toepassingen van ggo's of de producten daarvan gelden diverse algemene wetten en
regels die ook voor niet-ggo's gelden. In dit hoofdstuk wordt alleen regelgeving
besproken die speciaal voor ggo's is ontworpen. De meeste aandacht wordt gericht
op regelgeving inzake veldexperimenten, voedsel en dierproeven.
.

6.2 Voorgeschiedenis
De discussie over risico's en regelgeving ontstond vanuit de wetenschap (Wi)
Ten tijde van de eerste geslaagde DNA-reconthinaties was er in de Verenigde
Staten zorg over onvoorspelbare effecten. In 1974 werd, in een artikel in het
tijdschrift Science, gepleit voor een wereldwijd moratorium voor bepaalde
experimenten en voor het opstellen van richtlijnen voor de onderzoekers. In 1975
werd in Californië de Asolimar-conferentie gehouden waar deskundigen uit de hele
wereld de risico's bespraken van de verschillende typen experimenten. Er werden
afspraken gemaakt voor strenge veiligheidsvoorschriften; het moratorium kon
worden beëindigd. In 1976 werden door een commissie van het National Institute
of Health de vooschriften omgezet in officiële richtlijnen. Toen er meer bekend
werd over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de nieuwe techniek kwam men
tot de conclusie dat ongewenste effecten goed onder controle te houden zijn en
dat de risico's veel geringer zijn dan aanvankelijk werd gedacht. In 1979 werden
de richtlijnen versoepeld. In de VS werden de voorschriften voor DNA-experimenten ondergebracht in de bestaande regelgeving van de Food and Drug Administration (FDA) en Environmental Protection Agency (EPA).
In Nederland begon het DNA-debat ook vanuit de wetenschap. In 1974 werd door
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen een commissie ingesteld om
de problematiek te bestuderen. In 1979 werd de 'Commissie ad hoc Recombinant DNA
Werkzaamheden' ingesteld, die werd belast met het opstellen van technische
richtlijnen. In 1980 werd een tweede commissie in het leven geroepen, de 'Brede
DNA-commissie', om ethische en maatschappelijke problemen te bestuderen. Deze
commissie kwam tot de conclusie dat voor alle gentechnologische experimenten en
toepassingen toestemming van de overheid nodig was. Na overleg tussen de Tweede
Kamer en de regering is in 1981 voor het eerst regelgeving voor het werken met
ggo's tot stand gekomen. Deze regelgeving diende voor de bescherming van de mens
en het milieu en was ondergebracht bij de Hinderwet. In 1985 werd besloten dat
toepassingen buiten het laboratorium niet onder de Hinderwet zouden vallen maar
onder de Wet Milieugevaarlijke stoffen.
Publieke belangstelling ontstond spoedig daarna. In Nederland werd in 1986 de
aandacht gewekt door het televisieprogramma van de VPRO "Beter dan God", waarin
vooral mogelijke negatieve gevolgen werden belicht. In de VS was er in 1987 veel
ophef over een eerste veldproef met genetisch gemodificeerde bacteriën. Deze
bacteriën konden, door een genetisch defect, planten tegen vorstschade beschermen. Een foto in de media van een in ruimtepak gehulde onderzoeker op een
aardbeienveld wekte de indruk dat er iets zeer gevaarlijks gaande was. In feite
waren het totaal ongevaarlijke bacteriën, maar de beeldvorming bij het publiek
zorgde voor veel commotie. In de jaren daarna werden in Nederland proefvelden
door actiegroepen vernield. Vervolgens ontstond er verzet bij maatschappelijke
organisaties. Eerst tegen gentechnologie bij dieren naar aanleiding van 'stier
Herman', vervolgens tegen veldproeven met transgene gewassen en tenslotte tegen
voedingsmiddelen die uit transgene gewassen waren bereid (zie hoofdstuk 5)
In de beginfase, toen de gentechnologie uitsluitend betrekking had op microorganismen, verschenen er in de pers enthousiaste berichten over mogelijke
perspectieven. Ook bij de eerste transgene planten was de berichtgeving

optimistisch. Pas toen er verzet rees bij publiek en maatschappelijke organisaties werd aandacht gegeven aan mogelijke negatieve effecten.
Geconcludeerd kan worden dat de wetenschappelijke en maatschappelijke
beoordeling van de biotechnologie verschillende fasen heeft doorlopen. Aanvankelijk werden de risico's door de wetenschap overschat. Vele jaren later, toen
wetenschappelijk gezien de techniek onder controle was, onstond er verzet bij
maatschappelijke groeperingen. Het late maatschappelijke verzet vond zijn
weerslag in de politieke debatten, waardoor het tot stand komen van definitieve
wet- en regelgeving in sterke mate is vertraagd.
6.3 Risico's van experimenten
In 1990 werden er ter bescherming van mens en milieu twee EG-richtlijnen
vastgesteld: 1) EG-richtlijn 90/219/EEG voor ingeperkt gebruik van ggo's, en 2)
EG-richtlijn 90/220/EEG voor introductie in het milieu van ggo's. Deze richtlijnen zijn geimplementeerd in de volgende Nederlandse regelgeving:
1.De Wet Milieubeheer en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.
Dit besluit regelt het verlenen van vergunningen aan instellingen voor biotechnologisch onderzoek en de toestemming voor handelingen met ggo's binnen
instellingen, d.w.z. in laboratoria en kassen.
2. Het Besluit genetisch gemodificeerde organismen, ressorterend onder de
Wet milieugevaarlijke stoffen. Hierin staat welke handelingen met ggo's
toegestaan zijn en onder welke omstandigheden. Het doel is mens en milieu te
beschermen tegen mogelijke risico's. Veldproeven met genetisch gemodificeerde
planten bijvoorbeeld vallen onder het besluit. Het op de markt brengen van ggoproducten valt echter onder een aparte regelgeving (zie 6.4)
Vergunningen in het kader van bovengenoemde regelgeving worden verleend door
het Ministerie van VROM. De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) adviseert
bij elke vergunningsaaanvraag. Deze commissie bestaat uit wetenschappelijke
deskundigen die hun oordeel baseren op risico-analyses en de aard van de veiligheidsmaatregelen. De Nederlandse overheid streeft naar zo groot mogelijke
openheid. Het voornemen tot toekenning van vergunningen wordt in de dagbladen
gepubliceerd; eenieder kan bij VROM bezwaar aantekenen en in beroep gaan. De
Stichting Natuur en Milieu heeft hier veelvuldig gebruik van gemaakt (a4)
Ofschoon men een aantal malen op procedurele gronden gelijk heeft gekregen, zijn
alle inhoudelijke bezwaren afgewezen omdat ze onvoldoende gemotiveerd waren. Dit
betekent dat de COGEM de veiligheidseisen voldoende waarborgt. De openbare
bezwarenprocedure is ontaard in wederzijdse werkverschaffing voor VROM en de
milieubeweging.
De regelgeving heeft ongewenste consequenties voor de Nederlandse
kweekbedrijven. Voor een aanvraag moet een zeer gedetaillerd dossier worden
voorgelegd van. De procedures leiden tot vertraging van de ontwikkeling van
transgene rassen en zijn zo duur en ingewikkeld dat kleine bedrijven niet
in staat zijn gentechnologie toe te passen. Het verdient daarom aanbeveling
de procedure voor veldproeven met landbouwgewassen op de volgende punten te
wijzigen:
1.De openbare bezwarenprocedure kan worden afgeschaft.
2. Vergunningen dienen voor het hele Nederlandse grondgebied te gelden.
3. Voor transgene wijzigingen die reeds voor één ras van een gewas zijn
toegelaten kan voor de volgende rassen een meldingsplicht volstaan.
4. Er dient een systeem van voorwaardelijke toelating te komen voor
transgene rassen waarvan nadelige neveneffecten nog niet volledig kunnen
worden overzien. Voorwaarde bijvoorbeeld bij de toelating van herbicideresistente rassen kan zijn dat er geen onaanvaardbaar hoge concentratie van
het herbicide in het milieu ontstaan.
6.4 Voedingsmiddelen
Het belangrijkste doel van de regelgeving voor voedingsmiddelen is de
consument te beschermen tegen mogelijke gezondheidsrisico's, bijvoorbeeld
in verband met allergeniteit en antibioticumresistentie (zie 2.4 en 5.4).
Ofschoon er bij transgene gewassen nauwelijks sprake is van bijzondere
risico's hebben in de meeste Westerse landen de overheden speciale richtlijnen voor de toelating van ggo's of producten daarvan. Voor meer informatie wordt verwezen naar 61 en 64.
De VS heeft als eerste land richtlijnen uitgevaardigd. De Food and Drug
Administration (FDA) is verantwoordelijk voor toelating. De richtlijnen
hebben betrekking op alle nieuwe planterassen; ze zijn gericht op het
product, niet op de wijze waarop het ras is gemaakt. Een realistische

benadering, want de practijk heeft uitgewezen dat er met klassieke veredeling rassen kunnen ontstaan met hoge gehaltes aan voor de mens toxische
stoffen. In de VS is de producent verantwoordelijk voor de veiligheid van
het product.
Onder druk van de maatschappelijke weerstand is er in Nederland en andere
Europese landen een regelgeving ontworpen die de transgene producten in een
aparte positie plaatst met afzonderlijke beoordelingscriteria. In afwachting van Europese regelgeving heeft Nederland in 1993 een tijdelijke
nationale richtlijn uitgevaardigd, de Warenwetregeling Nieuwe voedingsmiddelen. Hierbij werden twee commissies gevormd: le de Voorlopige Commissie
Veiligheid Nieuwe voedingsmiddelen (VCVNV) voor beoordeling van de veiligheid, 2e de Novel Food commissie van de Warenwet voor het beoordelen van
maatschappelijke aspecten.
De Europese Commissie heeft, na een lange voorbereiding, in 1992 haar
eerste voorstel ingediend, de Novel Foods verordening. Er waren bezwaren
van het Europese Parlement en van sommige lidstaten. Pas op 16 mei 1997
werd een definitieve verordening van kracht. Deze Europese Verordening nr
258/97 betreft nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten.
Hieronder vallen voedingsmiddelen en -ingrediënten die ggo's bevatten of
met behulp van ggo's zijn geproduceerd. De verordening stelt regels voor
veiligheidsanalyse en etikettering. Verplichting tot etikettering geldt
echter alleen als het product qua samenstelling, voedingswaarde of beoogd
gebruik verschilt van het gangbare. Producten moeten chemisch gecontroleerd
kunnen worden op DNA, eiwit of andere kenmerken die terug te voeren zijn op
de genetische modificatie. In Nederland worden deze producten voorzien van
de aanduiding 'bereid met behulp van moderne biotechnologie'.
Etikettering is lange tijd een twistpunt geweest. Het bedrijfsleven
verzette zich hier aanvankelijk tegen, omdat de suggestie wordt gewekt dat
het product schadelijk kan zijn. Uiteindelijk heeft men in Nederland en
naderhand in de EU besloten tot etiketteringsplicht vanwege de openheid en
om consumenten de vrijheid te geven gentech-vrije producten te kopen. De VS
maakt bezwaar tegen dit deel van de EU-regelgeving.
Het verdient aanbeveling op termijn de etiketteringsplicht af te schaffen. Over enige tijd zullen de meeste voedingsmiddelen ggo's of ingredienten van ggo's bevatten. Voor consumenten die principieel tegen zijn kan
een systeem van vrijwillige etikettering van gentech-vrije producten worden
ingesteld waarbij niet de overheid maar organisaties als de Alternatieve
Konsumentenbond de controle op zich kunnen nemen.
6.5 Dieren en dierproeven
Biotechnologische handelingen bij dieren moeten voldoen aan de in 6.3
besproken regelgeving. Daarnaast geldt sinds 1 april 1997 het Besluit
biotechnologie bij dieren. Dit Besluit is onderdeel van de Gezondheids- en
welzijnswet voor dieren (GWWD). Deze wet heeft betrekking op landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren en valt onde de verantwoordelijkheid van de
Minister van LNV. De GWWD is een kaderwet waarin diverse handelingen
verboden zijn, tenzij zij zij door besluiten of regelingen zijn toegelaten,
het z.g. "nee, tenzij" principe.
Na langdurige voorbereiding en discussie met belanghebbenden is eind
november 1996 het Besluit biotechnologie bij dieren door het kabinet
goedgekeurd (Staatsblad 1997, 5). Volgens dit Besluit moet iedereen die een
biotechnologische handeling met dieren wil uitvoeren over een vergunning
van de Minister van LNV beschikken. In tegenstelling tot de GWWD geldt het
Besluit voor alle diersoorten, uitgezonderd ééncelligen; ook proefdieren
vallen onder het Besluit.
Onder biotechnologische handelingen wordt verstaan: 1) het wijzigen van
het genetisch materiaal door recombinant-DNA-technieken en celfusietechnieken, 2) het kloneren van dieren met behulp van kerntransplantatie, en 3)
het tot stand brengen van chimaeren. In principe is voor elke proef een
vergunning nodig, maar voor een cluster van handelingen die een duidelijke
samenhang vertonen kan één aanvraag worden ingediend. Handelingen die niet
onder de vergunningsplicht vallen zijn o.a. voortplantingstechnieken zoals
kunstmatige inseminatie, embryotransplantatie en in vitro fertilisatie.
Voor vervolghandelingen, zoals importeren, vervoeren en verhandelen van
transgene dieren, is geen vergunning nodig.
De minister kan slechts vergunning verlenen op voorwaarde dat er a) geen
onaanvaardbare gevolgen optreden voor de gezondheid en het welzijn van de
dieren, en b) er geen ethische bezwaren zijn. Deze ethische toets staat los

van het eventuele ongerief dat het dier wordt aangedaan; maatstaf is dé
integriteit of eigenwaarde van het dier. Deze toets is voorgeschreven omdat
biotechnologie bij dieren maatschappelijk problematisch wordt geacht.
Bij het beoordelen van de aanvragen laat de minister zich adviseren door
de Commissie biotechnologie bij dieren (CBD). Conceptbeslissingen worden
ter inzage gelegd en opengesteld voor bezwaren. Binnen zes maanden na
indiening van een aanvraag dient de minister een definitieve beslissing te
nemen. Met dit Besluit neemt Nederland een unieke positie in, het is de
strengste wetgeving ter wereld.
Het Besluit is van verschillende kanten gekritiseerd omdat het leidt tot
vertraging en beperking van het onderzoek en de toepassing van biotechnologische ontwikkelingen in Nederland. Tegen het concept-Besluit zijn bedenkingen geuit, o.a. door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en diverse patiëntenorganisaties. Het is de vraag of het Besluit door
het Europese Hof van Justitie kan worden goedgekeurd omdat het leidt tot
concurrentievervalsing ten nadele van Nederlanse instellingen.
Inhoudelijke bezwaren betreffen het feit dat voor proefdieren via de Wet
op de dierproeven al een toetsing plaats vindt door een Dierexperimentencommissie (DEC) Een door de Minister van VWS erkende DEC beoordeelt alle
dierproeven; toestemming wordt pas gegeven als het verwachte nut van de
proef opweegt tegen het dierenleed. Feitelijk is dit al een ethische toets.
Het werk van de decentraal werkende DEC's wordt op centraal niveau herhaald
door de CBD.
Onderzoekers, met name Prof. Plasterk van het Nederlands Kanker Instituut, vinden ethische toetsing in verband met de eigenwaarde van het dier
een onbruikbaar criterium (62,63, zie ook 4.3 en 5.3). Merkwaardig is
bovendien dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen hogere en lagere
diersoorten.
De Dierenbescherming is gekant tegen het Besluit vanwege de mogelijke
import van transgene dieren. Voor het bedrijfsleven biedt dit echter een
uitweg voor het op legale wijze gebruik maken van de technische ontwikkelingen via vestigingen buiten de landsgrenzen.
Staman (bijeenkomst Taakgroep 04-09-1996) pleit voor een andere politieke
benadering van de regelgeving. De Tweede Kamer heeft vijandig gereageerd op
biotechnologie bij dieren. Het vergunningenstelsel waarbij voor elke proef
een welzijns- en ethische toetsing wordt voorgeschreven is veel te rigide
en levert geen oplossing voor de morele controverses. In eerste instantie
zou de nadruk moeten liggen op een meldingsplicht en het systematisch
volgen van de ontwikkelingen. Vervolgens kan er op grond van deze ontwikkelingen moreel beraad en publiek debat plaats vinden. Pas daarna kan de
overheid via regelgeving ongewenste ontwikkelingen een halt toeroepen.
Staman pleit voor een wettelijke regeling in plaats van een Algemene
Maatregel van Bestuur.
Geconcludeerd kan worden dat, onder druk van bepaalde maatschappelijke
groeperingen en de Tweede Kamer, een regeling is ingevoerd waar weinigen
tevreden over zijn. Het verdient daarom aanbeveling het Besluit op de
volgende punten te wijzigen:
1.Het Besluit zou, evenals de GWWD, beperkt moeten worden tot landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren.
2. Verder zou het Besluit beperkt moeten worden tot het houden van via
biotechnologische technieken veranderde dieren ten behoeve van gebruiksdoelen. (Alle soorten proefdieren, ook landbouwhuisdieren als proefdier,
vallen dan buiten het besluit)
3. Ethische toetsing in verband met integriteit of eigenwaarde van het dier
dient te vervallen.
.
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7. OCTROOIWETGEVING
7.1 Inleiding octrooirecht
Het octrooirecht is onderdeel van de z.g. intellectuele eigendomsrechten.
Intellectuele eigendomsrechten betreffen voortbrengselen van de menselijke
creativiteit, en zijn onder te verdelen in auteursrecht en industriële
eigendom. Industriële eigendom omvat de bescherming van uitvindingen,
merken, modellen, plantenrassen, handelsnamen, en dergelijke.
Een octrooi, ook wel patent genoemd, is een overeenkomst tussen de
overheid en een bedrijf of uitvinder. Doel van de octrooiwetgeving is de
techniek vooruit te helpen. Zij biedt de mogelijkheid uitvinders te belonen
en onderzoeksinvesteringen terug te verdienen. De octrooihouder heeft het
exclusieve recht zijn uitvinding toe te passen; voorwaarde is publicatie
van zijn vinding waardoor anderen er op voort kunnen bouwen en verbeteringen kunnen aanbrengen. De duur van het monopolie is beperkt, in de Europese
Unie 20 jaar. In veel landen is er, v66r de toekenning van een octrooi, de
mogelijkheid bezwaar te maken.
De criteria voor uitvinding, voor wat octrooieerbaar is, zijn overal ter
wereld (op papier) gelijk. Een uitvinding moet nieuw, inventief (niet voor
de hand liggend) en industrieel toepasbaar zijn.
Nieuw is alles wat niet eerder is beschreven of anderszins openbaar
gemaakt. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen ontdekkingen en
uitvindingen. In principe zijn ontdekkingen niet octrooieerbaar. De
ontdekking van de geneeskrachtige werking van een plantenextract is niet
octrooieerbaar, want het betreft de beschrijving van iets dat er al is. Het
extract, dwz de wijze van extraheren is wel octrooieerbaar indien het een
nieuwe techniek betreft. Ook de toepassing voor een bepaalde ziekte is
octrooieerbaar. Als de geneeskrachtige stof geïsoleerd en gekarakteriseerd
is is deze ook te octrooieren. Ofschoon deze stof niet nieuw is wordt de
geïsoleerde vorm ervan, "vrij van de natuurlijke omgeving", als nieuw
geaccepteerd.
Niet voor de hand liggend voor een gemiddelde vakman is een andere eis
voor octrooieerbare uitvindingen. Dit is een nogal subjectief begrip dat
hier verder niet wordt behandeld.
Tenslotte is er de eis van industriële toepasbaarheid. Bijna alles wordt
tot de industrie gerekend; de enige eis is dat het in de industrie gemaakt
of gebruikt kan worden. Niet octrooieerbaar zijn medische handelingen
(behalve in de Vs), computerprogramma's, spelregels, theorieën en dergelijke. Onder medisch handelen verstaat men alles wat aan een medisch geschoold
persoon is voorbehouden, of het nu genezend of preventief is.
Een octrooi is een uitsluitend recht, de octrooihouder mag anderen
weerhouden het octrooi toe te passen. Het geeft geen recht tot het in
practijk brengen van de toepassing. Het gebruik van een geoctrooieerde
uitvinding voor louter experimentele doeleinden is zonder toestemming van
de octrooihouder toegestaan.
Een belangrijk begrip uit het octrooirecht is het uitputtingsbeginsel.
Als een geoctrooieerd product eenmaal met toestemming op de markt is
gebracht, kan de octrooihouder daarna geen verboden betreffende dat product
meer opleggen. Zijn recht is uitgeput.
7.2 Octrooien op biotechnologische uitvindingen
In 1980 is er in de VS voor het eerst een octrooi verleend op een genetisch
gemodificeerd organisme, een bacterie voor het opruimen van olie; in 1985
volgde het eerste transgene plantenras. Momenteel zijn al zeer vele
octrooien verleend op levende organismen, micro-organismen, Harvard-muizen,
genetisch gemodificeerde planten en reeds vele menselijke genen. Mensen, en
planten- en dierenrassen zijn in Nederland en veel andere landen uitgesloten van octrooiering.
Een octrooi wordt niet verleend op zaken die in strijd zijn met de goede
zeden. Voor ethische bezwaren tegen biotechnologische uitvindingen bevat de
octrooiwetgeving echter geen geëigende regels. Bij gebrek aan een forum
voor ethische toetsing doet het Europese Octrooibureau uitspraken over de
ethische aanvaardbaarheid van octrooien op dieren. Daarbij wordt een
afweging gemaakt tussen het lijden van het dier en het nut voor de mensen.
Een voorbeeld is de Harvard-muis, een proefdier met een gen dat tot
kankervorming leidt. De ethiek van de biotechnologie van planten en dieren
dient echter niet via de octrooiwetgeving te worden geregeld.
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De laatste tijd worden de octrooibureaus overspoeld met aanvragen voor
DNA-sequenties van vooral menselijke genen. Gespecialiseerde biotechnologiebedrijven bepalen met standaardanalyses en computerprogramma's de
basenvolgorde van stukken DNA. Vervolgens claimen ze octrooien op DNAsequenties, ook als de functie ervan niet bekend is (71)
Dit soort octrooien is van een heel ander type dan de octrooien op
klassieke technische uitvindingen. De octrooiwetgeving is hier onvoldoende
op toegesneden.
In de Europese Unie worden de octrooien op biotechnologische uitvindingen
voornamelijk aangevraagd bij het Europees Octrooibureau in München (72)
Het Europese octrooirecht biedt enerzijds onvoldoende bescherming van deze
vindingen, anderzijds is er onduidelijkheid over wat wel en niet octrooieerbaar is. Er wordt gewerkt aan een Europese richtlijn speciaal voor de
wettelijke bescherming van biotechnologische uitvindingen. De Europese
Commissie kwam in 1988 met de eerste ontwerp-richtlijn. Hiertegen kwamen
bezwaren van het Europese Parlement. Nadat de richtlijn verschillende keren
werd aangepast werd hij in maart 1995 toch nog door het Europese Parlement
verworpen omdat het ethisch onaanvaardbaar werd geacht om biologisch
materiaal te octrooieren.
In juli 1997 is de Europese Commissie met een nieuw voorstel gekomen dat
grotendeels tegemoetkomt aan de bezwaren van het Europese Parlement (73)
Het is de bedoeling dat de richtlijn uiterlijk 1 januari 1999 van kracht
wordt. In de nieuwe ontwerp-richtlijn wordt een onderscheid gemaakt tussen
uitvindingen en ontdekkingen. Verder komen planten- en dierenrassen niet in
aanmerking voor octrooiering. Als een plantenras voorzien is van een
biotechnologisch ingebracht gen, is dit gen en/of de wijze van overdracht
octrooieerbaar. Het ras als zodanig kan bescherming krijgen via het
Kwekers recht.
Ofschoon plantenrassen in de EU van octrooiering zijn uitgesloten leidt
het octrooieren van genen tot een duidelijke wijziging van de gangbare
practijk in de plantenveredeling. Voorheen was alle plantenmateriaal, ook
rassen met kwekersrecht, vrij toegankelijk voor kruisingsdoeleinden. Bij
kruisingen met transgene rassen blijft het octrooi op het gen van kracht en
heeft de kweker toestemming nodig van de octrooihouder als hij een nieuw
ras met dit gen in het verkeer wil brengen.
7.3 Voordelen en bezwaren
De voordelen van het octrooieren van biotechnologische uitvindingen liggen
besloten in de algemene doelstellingen van de octrooiwetgeving. Samengevat
gaat het om de volgende zaken
1. stimulering van onderzoek en toepassingen. Het succes van het biotechnologische bedrijfsleven is sterk afhankelijk van duur wetenschappelijk en
technisch onderzoek. Voor het aantrekken van de benodigde investeringen
zijn patenten op de vindingen een onmisbare voorwaarde.
2. Publicatie van de onderzoeksresultaten. Dit stimuleert verdere verbeteringen van processen en producten en biedt tevens de mogelijkheid tot
controle op de gang van zaken. Als octrooieren wordt belemmerd, remt dat
vooral de openbaarheid van de resultaten.
Nut en noodzaak van octrooien zijn evident; dat geldt ook voor octrooien
op biotechnologische uitvindingen. Niettemin zijn er ook bedenkingen. Er
zijn relevante nadelen aan bepaalde octrooien of de reikwijdte daarvan. In
een brochure van de NIABA (74) wordt, vanuit het biotechnologische bedrijfsleven, antwoord gegeven op een aantal maatschappelijke vragen over
octrooien op biotechnologische uitvindingen. Bezwaren kunnen van principiële aard zijn of gericht tegen de practische gevolgen van de octrooien. In
de onderstaande bespreking wordt gepoogd de relevantie van een aantal
bezwaren te evalueren.
Principieel is het bezwaar tegen 'octrooien op leven'. "De mens heeft
niet het recht om planten en dieren op te eisen als uitvinding en intellectueel eigendom" (a6) Bezwaren tegen 'octrooien op leven' zijn er voornamelijk in Europa, met name in Duitsland. Men moet zich echter raliseren dat
een octrooi slechts kan worden verkregen voor een uitvinding, een product
of resultaat van origineel menselijk denken en uitvinderswerkzaamheid. Het
valt daarom niet goed in te zien waarom men juist bezwaar zou kunnen hebben
tegen intellectuele eigendom op biotechnologische uitvindingen. Men heeft
ook geen bezwaar tegen eigendomsrechten van bijvoorbeeld veehouders of
plantentelers, of tegen het Kwekersrecht van plantenveredelaars.
Octrooien kunnen leiden tot sterke monopoliestructuren in de landbouw, de
.
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voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische en de chemische industrie
(a6) Dit zal voor een aantal producten maar ook voor processen zeker
kunnen gebeuren. Veel biotechnologisch pionierswerk is verricht door kleine
bedrijven, maar deze worden steeds meer door grote multinationals opgekocht. Door deze concentratie kunnen gemakkelijk machtsposities ontstaan en
dreigt er misbruik van monopolies. Tegen ongewenste monopolies zijn
verschillende maatregelen denkbaar. De overheid kan een actiever onderzoeksbeleid gaan voeren door bevordering van het biotechnologiach onderzoek
bij de eigen instellingen en meer subsidie aan kleine biotechriologiebedrijven. Het niet verlenen van octrooien op biotechnologische vindingen in
Nederland of Europa zal echter een averechts effect hebben. Daarmee zullen
de onderzoeksactiviteiten en de toepasingen naar de VS, Japan etc. verdwijnen, wat tot nog sterkere concentratie zal leiden. Verder moet men zich
realiseren dat ieder octrooi een beperkte werkingsduur heeft. Na verloop
van tijd is dan ook een eventueel monopolie afgelopen.
Bezwaren tegen octrooien op genen worden van verschillende kanten geuit,
ook vanuit de wetenschap. Het gaat hierbij met name om octrooien op
willekeurige genen of DNA-sequenties, waarvan de functie nog onbekend is en
waarvoor (nog) geen toepassing kan worden aangegeven. Dergelijke aanvragen
voldoen niet aan de basisprincipes van octrooiering. Het zijn geen uitvindingen, het zijn zelfs nauwelijks ontdekkingen te noemen. Het claimen van
dergelijke patenten is ook niet in het belang van de technische vooruitgang. Integendeel, het is een vorm van monopoliseren van willekeurig DNA
die zal leiden tot verhoging van de financiële lasten van het echte
onderzoek. Het toekennen van octrooien op genen dient derhalve aan strikte
voorwaarden te worden gebonden.
Ook kunnen octrooien op biotechnologische basistechnieken een belemmering
vormen voor onderzoek en ontwikkeling. Sommige octrooien hebben een te
brede dekking, bij andere gaat het om voor de hand liggende methoden.
Octrooihouders zijn in proncipe gerechtigd het gebruik van octrooien te
weigeren aan bedrijven of instellingen. In verband met het algemeen belang
moet er een mogelijkheid van dwanglicenties zijn voor geoctrooieerde
methoden en geoctrooieerde genen.
Er moet meer openheid komen over octrooiaanvragen voor biotechnologische
uitvindingen, bijvoorbeeld vanuit het Europees Octrooibureau. Op het
specialistische en zich snel ontwikkelende terrein van de biotechnologie is
het voor een Octrooiraad moeilijk om aanvragen op hun merites te beoordelen. Daarom verdient het aanbeveling iedere aanvraag te publiceren, zodat
het voor belanghebbenden en deskundigen eenvoudiger wordt protest aan te
tekenen als de aanvraag niet aan de elementaire eisen van octrooiering
voldoet.
Het octrooieren van genen van planten kan een negatief effect hebben op
de Vrije uitwisseling van genetisch materiaal. De vrije beschikbaarbaarheid
van genetische hulpbronnen is van groot belang voor ontwikkeling van nieuwe
rassen. Het octrooieren van genen zal op weinig bezwaren stuiten als het
gaat om unieke genen die met veel moeite zijn opgespoord en gekarakteriseerd. Heel anders wordt de situatie bij genen die in gangbare rassen
voorkomen. Het octrooieren van dergelijke genen dient in geen geval tot de
mogelijkheden te horen.
Meermalen wordt als bezwaar geuit dat de octrooiering van biotechnologische uitvindingen zou leiden tot het uitbuiten van de genetische rijkdom
van ontwikkelingslanden. Actiegroepen beweren dat Westerse landen en
multinationals ontwikkelingslanden "leegroven". Dat is een misvatting. Het
gebruiken van genetisch materiaal leidt niet tot uitbuiten. Nadelen voor de
betreffende landen kunnen voortvloeien uit het verbieden van het gebruik
van het eigen materiaal nadat daarop octrooi is verleend. Zo'n octrooi is
dan ten onrechte verleend. Niettemin is er, als reactie op het vermeende
nadeel van de ontwikkelingslanden, een internationaal verdrag gesloten
waarbij het eigendomsrecht op natuurlijk erfelijk materiaal wordt toegekend
aan de landen van herkomst, de z.g. Biodiversiteitsconventie uit 1993. Een
gevolg hiervan zal zijn dat de Vrije uitwisseling van bijvoorbeeld plantenmateriaal ernstig wordt belemmerd (75) Op grond van deze conventie gaan
regeringen van ontwikkelingslanden hun rechten op de inheemse flora
verkopen aan multinationals. Hierdoor kunnen monopolies op het biologisch
erfgoed ontstaan, terwijl dat juist voor eenieder vrij beschikbaar zou
moeten zijn.
.
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8. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
8.1 Inleiding
De moleculaire biologie heeft in de laatste decennia geleid tot een aantal
nieuwe technieken. Zo wordt identificatie op basis van erfelijk materiaal,
z.g. DNA-fingerprinting, gebruikt voor uiteenlopende toepassingen variërend
van het identificeren van ziekteverwekkende virussen tot het opsporen van
criminelen. De meeste aandacht echter krijgen DNA- en celtechnieken waarmee
ingegrepen kan worden in de erfelijke eigenschappen. Deze technieken worden
samengevat met de term moderne biotechnologie. Het belangrijkste onderdeel
is de recombinant-DNA-techniek, ook wel gentechnologie, genetische modificatie of manipulatie genoemd. Met deze gentechniek worden kleine geïsoleerde stukjes DNA, van willekeurige origine, ingebracht in het erfelijk
materiaal van planten, dieren en micro-organismen. Het verschil met
klassieke vormen van genetische verandering is dat men nu zeer gericht en
voorspelbaar kleine wijzigingen kan aanbrengen; meestal betreft het het
toevoegen van één gen aan de ca. 100.000 genen van een plant of dier. Een
ander verschil is dat soortgrenzen voor de overdracht van het DNA geen
belemmering meer vormen. De gentechnologie opent nieuwe wegen voor genetische aanpassingen van organismen ten behoeve van de en de landbouw. Met
transgene micro-organismen worden diverse industriële enzymen geproduceerd.
Micro-organismen of dierlijke celcultures, voorzien van menselijke genen,
produceren thans diverse biomedische eiwitten die voorheen uit organen of
bloed werden geïsoleerd.
Gentechnologisch geproduceerde medicijnen en enzymen zijn vrij geruisloos geïntroduceerd. Genetisch gemodificeerde voedingsgewassen echter
wekten weerstand en angst voor risico's. Ook genetische modificatie bij
dieren riep verzet op. Het verzet tegen de biotechnologie is de belangrijkste aanleiding voor dit rapport. Doel van het rapport is het belichten
van wetenschappelijke achtergronden en het inventariseren en evalueren van
practische toepassingen van genetische modificatie bij planten en dieren,
de maatschappelijke bezwaren hiertegen, de regelgeving betreffende risico's
en de octrooiwetgeving voor biotechnologische uitvindingen.
8.2 Genetische modificatie in de plantenveredeling
De gentechnologie heeft de laatste jaren een belangrijke plaats verworven
in de plantenveredeling. Voor een breed scala van gewassen zijn de benodigde technieken beschikbaar. Er kunnen nu eigenschappen worden geïntroduceerd, die niet met de klassieke methoden kunnen worden ingebracht. Voor
een aantal gewassen leidt dat tot uitbreiding en opwaardering van de
gebruiksmogelijkheden. De gentechnologie is echter beperkt tot eigenschappen die op één of enkele genen berusten. Voor de meeste eigenschappen
blijft verbetering via klassieke veredeling de aangewezen weg.
Verschillende transgene gewassen hebben het practijkstadium bereikt. In
de VS o.a. herbicideresistente soja, insectenresistente mais en langer
houdbare tomaten; in Nederland o.a. amylose-vrije fabrieksaardappels.
Binnen korte tijd wordt er een aanzienlijke uitbreiding van het aantal
transgene gewassen verwacht.
Voor de consument leveren de transgene gewassen geen aantoonbare risico's. Voor de landbouw zijn er voornamelijk voordelen, ofschoon de toelating van gewassen met resistentie tegen breedwerkende herbiciden kritisch
moet worden bekeken, o.a. in verband met het ontstaan van resistente
onkruiden. Er zijn, voorzover bekend, geen risico's voor natuurlijke
ecosystemen.
De introductie van biotechnologische technieken versterkt de tendens van
schaalvergroting in de plantenveredeling. Dit kan leiden tot ongewenste
machtsvorming bij de voorziening van zaaizaad. Voor de Derde Wereld kan de
gentechnologie van belang zijn voor het verminderen van oogstverliezen door
ziekten en plagen. Opzienbarende resultaten, zoals de Groene Revolutie
heeft bewerkstelligd, zijn voorlopig niet te verwachten.
8.3 Biotechnologie bil dieren
Gentechnologie bij dieren betreft een aantal zeer uiteenlopende toepassingen. Allereerst is er het gebruik van grote aantallen transgene proefdieren, voornamelijk muizen, voor medisch onderzoek. In de toekomst zouden
transgene varkens misschien gebruikt kunnen worden voor het leveren van
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donororganen, de z.g. xenotransplantatie.
Belangrijke perpectieven bieden transgene landbouwhuisdieren (koeien,
schapen, geiten) voor de synthese van gecompliceerde biomedische eiwitten
via de melk. Productie via melk is eenvoudiger en vele malen goedkoper dan
via cultures van transgene zoogdiercellen. Deze techniek kan ware doorbraken opleveren in de behandeling van patiënten met erfelijke defecten. De
eiwitten, die de patiënten niet kunnen synthetiseren, kunnen op goedkope en
veilige wijze uit de melk worden gewonnen. Het aantal benodigde transgene
dieren is klein. De techniek levert daardoor nauwelijks extra emplooi voor
de gangbare veeteelt.
Voor de veefokkerij heeft de gentechnologie voorlopig weinig of geen
betekenis. Dat kan veranderen als het bijvoorbeeld lukt lactose-vrije
koemelk te produceren. Ten aanzien van de klassieke fokdoelen, melk- en
vleesproductie, heeft de gentechnologie weinig extra's te bieden. Bovendien
willen veefokkers de techniek niet toepassen vanwege het imago van de
producten.
In de veefokkerij wordt een aantal moderne voortplantingstechnieken
toegepast die ook tot de biotechnologie gerekend kunnen worden, zoals
kunstmatige inseminatie, multipele ovulatie en embryo transplantatie.
Recentelijk is het gelukt een volwassen schaap te klonen (Dolly) Deze
techniek is echter zo gecompliceerd dat ze waarschijnlijk alleen zal worden
toegepast voor het klonen van transgene dieren die medicijnen produceren.
In de visteelt is het gelukt via de inbouw van een menselijk gen voor
groeihormoon sneller groeiende en veel grotere dieren te verkrijgen. Bij
eventuele toepassing in de practijk bestaat het gevaar van ontsnapping naar
open water en eventuele verstoring van wilde populaties.
.

8.4 Ethische, religieuze en filosofische aspecten
Het is moeilijk een ethisch oordeel uit te spreken over de biotechnologie
of gentechnologie als geheel. Ethische bezwaren tegen de technieken als
zodanig, d.w.z. tegen alle toepassingen, zijn waarschijnlijk beperkt tot
streng-christelijke groeperingen en mensen met een holistische natuurvisie.
De bezwaren gaan dan gepaard met een irrationeel beeld van de natuurwetenschappelijke werkelijkheid.
Het verdient aanbeveling ethische overwegingen te beperken tot de
effecten van toepassingen en niet de technieken als zodanig te beoordelen.
De directe effecten van ingrepen bij planten behoeven geen ethische
afweging, wel effecten van biotechnologische ingrepen bij dieren. Daarbij
dient het effect op het welzijn toetsingscriterium te zijn. Het begrip
intrinsieke waarde leidt tot verwarring; het kan worden vervangen door een
door de mens toegekende waarde. Deze waarde is hoger naarmate een diersoort
hoger ontwikkeld is; bijvoorbeeld chimpansee > muis > vis.
Eventuele gevolgen voor de natuur of het milieu moeten door een strenge
regelgeving worden voorkomen. Dat gebeurt ook in de practijk, zodat hier
weinig reden is voor ethische bepiegelingen. In bepaalde gevallen kunnen er
ethische bezwaren zijn tegen sociale of economische gevolgen, bijvoorbeeld
als biotechnologie leidt tot monopolievorming of machtsconcentratie.
In een filosofische beschouwing wordt het oordeel over biotechnologie
gerelateerd aan de houding van de mens tegenover de natuur waarbij vier
"grondhoudingen" worden onderscheiden, resp. heerser, rentmeester, partner
en participant. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de geschetste typenindeling voor de publieke opinie over biotechnologie van belang is.
8.5 Maatschappelijke acceptatie
Bepaalde maatschappelijke organisaties maken bezwaar tegen de gentechnologie of producten ervan. De belangrijkste zijn de Stichting Natuur en
Milieu, Milieudefensie, Greenpeace en de Dierenbescherming. De bezwaren van
deze organisaties zijn in de meeste gevallen ongegrond; in een aantal
gevallen wordt het publiek duidelijk misleid door verzinsels over dierenleed en risico's voor de natuur of de volksgezondheid. Maatschappelijke
organisaties die bewust onjuiste voorlichting geven horen niet in overlegorganen van overheid en bedrijfsleven.
De Dierenbescherming houdt met haar acties geen rekening met het belang
van patiënten die baat kunnen hebben bij producten van transgene dieren. De
propagandamethoden van deze organisatie zijn strijdig met de gangbare
fatsoensnormen.
Milieu-organisaties zouden zich alleen met gentechnologie in de landbouw
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moeten bemoeien voorzover die betrekking heeft op milieu-effecten. Voor het
behartigen van consumentenbelangen dienen consumentenorganisaties. De
Consumentenbond is niet principieel tegen de gentechnologie.
De publieke aandacht voor gentechnologie is betrekkelijk gering. De
publieksvoorlichting over genetische modificatie moet worden verbeterd.
Daarin dient de overheid een veel grotere rol te spelen.
8.6 Wet- en regelgeving in verband met veiligheid en dierenwelzijn
De regelgeving betreffende de veiligheid van de moderne biotechnologie en haar
producten voor mens en milieu heeft een lange voorgeschiedenis. Aanvankelijk
werden de risico's door de wetenschap overschat. Naderhand ontstond er maatschappelijke weerstand, eerst wegens angst voor risico's, naderhand kwamen er
ethische bezwaren. De wet- en regelgeving is in belangrijke mate beïnvloed door
de tegenstanders van de techniek. Hierdoor komen wetenschappelijke, economische
en medische belangen in het gedrang.
De huidige regelgeving in de Europese Unie en Nederland kan aanzienlijk worden
vereenvoudigd zonder tekort te doen aan de veiligheidseisen. Hier volgen enige
aanbevelingen:
1. Het Besluit genetisch gemodificeerde organismen (VROM). Voorgestelde
wijzigingen voor veldproeven met land- en tuinbouwgeassen:
a. Afschaffing van de openbare bezwarenprocedure.
b. Voor transgene wijzigingen die reeds voor één ras van een gewas zijn
toegelaten kan een meldingsplicht volstaan.
2. De Warenwetregeling Nieuwe voedingsmiddelen (VWS), en Novel Foods verordening
van de EU.
De etiketteringsplicht voor ggo's kan op termijn afgeschaft worden. Voor
consumenten die principieel tegen zijn kan een systeem van vrijwillige etikettering van gentech-vrije producten worden ingesteld waarbij niet de overheid maar
organisaties van tegenstanders de controle verrichten.
3. Het Besluit biotechnologie bil dieren (LNV).
a. Beperking tot landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren; alle proefdieren
dienen buiten dit Besluit te vallen.
b. Beperking tot het houden van via biotechnologische technieken verkregen
dieren ten behoeve van gebruiksdoelen.
c. Ethische toetsing dient beperkt te worden tot effecten op gezondheid en
welzijn; toetsing in verband met eigenwaarde dient te vervallen.
8.7 Octrooiwetgevin
Het doel van octrooien is de techniek vooruit te helpen. Octrooien worden
verleend voor nieuwe en inventieve uitvindingen die in de industrie toepasbaar
zijn. Alleen uitvindingen zijn octrooieerbaar; ontdekkingen van reeds bestaande
zaken komen niet voor octrooi in aanmerking.
De octrooiering van biotechnologische uitvindingen is een terrein vol voetangels en klemmen. In de Europese Unie is hiervoor een speciale richtlijn
ontworpen. Daarbij worden planten- en dierenrassen van octrooiering uitgesloten.
Een groot aantal octrooien is reeds verleend op biotechnologische technieken; er
worden zeer veel octrooiaanvragen ingediend voor genen en andere DNA-sequenties.
Octrooien zijn zonder meer noodzakelijk om onderzoek en investeringen te
stimuleren. In tegenstelling tot de klassieke technieken biedt de biotechnologie
een vrijwel oneindig aantal mogelijkheden voor ontdekkingen, uitvindingen en
toepassingen. Bij een te ruime octrooitoekenning wordt het biotechnologisch
onderzoek belemmerd door een netwerk van octrooien. De vraag is waar de grens
getrokken moet worden tussen octrooieerbaar en niet octrooieerbaar. Essentieel
is de octrooiaanvragen kritisch te toetsen aan de algemene criteria van de
octrooiwetgeving en vervolgens aan de mogelijke maatschappelijke gevolgen van de
octrooiverlening. Dit leidt tot de volgende aanbevelingen:
1. Octrooien op genen of willekeurige DNA-sequenties dienen onder zeer strikte
voorwaarden te worden verleend. Alleen als er sprake is van een aantoonbaar
nuttige en nieuwe toepassing is mag er octrooi op DNA worden verleend.
2. Octrooien op biotechnologische basistechnieken dienen beperkt te zijn tot
echt innovatieve methoden met een strikt omschreven toepassing.
3. Als octrooihouders nuttige toepassingen blokkeren dienen dwanglicenties te
worden toegepast.
4. De octrooiraden dienen de mogelijkheid te krijgen een octrooi in te trekken
als de uitoefening daarvan strijdig blijkt te zijn met het algemeen belang.
5. Octrooiaanvragen op biotechnologische uitvindingen moeten worden gepubliceerd
zodat deskundige belanghebbenden bezwaar kunnen aantekenen als de aanvraag niet
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aan de criteria voldoet.
8.8 Slotopmerkingen
De moderne biotechnologie heeft in de korte tijd van haar bestaan geleid tot
diverse nuttige toepassingen. Deze toepassingen liggen vooral op het terrein van
de medische wetenschap en de productie van geneesmiddelen. In de landbouw ligt
het accent op de plantenveredeling, waarbij met name het inbouwen van weerstand
tegen ziekten en plagen van belang aan het worden is. In diverse sectoren zal
het gebruik van biotechnologische procédé's en producten verder toenemen en een
belangrijke bijdrage gaan leveren aan de economie.
De technische mogelijkheden zijn revolutionair en de wetenschappelijke achtergronden complex. Daardoor is er publieke ongerustheid ontstaan over mogelijk
nadelige effecten voor mens en milieu. Actiegroepen hebben de biotechnologie als
mikpunt gekozen en verspreiden informatie die tot negatieve beeldvorming leidt.
Ook worden er vanuit ethiek en religie bedenkingen geopperd tegen ingrepen die
als onnatuurlijk worden gezien. Het maatschappelijk nut van de biotechnologie
krijgt in het publieke debat relatief weinig aandacht.
In wetenschappelijke kring is de biotechnologie niet omstreden. Met geëigende
maatregelen kunnen eventuele risico's worden vermeden. Ondanks alle positieve
maatschappelijke perspectieven heeft de politiek zich voornamelijk laten leiden
door de negatieve beeldvorming, zonder voldoende aandacht te schenken aan
wetenschappelijke informatie. Daardoor is er onnodig strenge wet- en regelgeving
ontstaan die leidt tot vertraging en kostenverhoging van onderzoek en ontwikkelingswerk. Wellicht is de politiek in staat de maatschappelijke relevantie van
de biotechnologie te erkennen en vervolgens de wet- en regelgeving te herzien.
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