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Wie of wat staat centraal?

• Antropocentrisme versus ecocentrisme

• Traditioneel denkt de landbouw mensgericht

• De mens staat centraal, planten en dieren 
zijn nutsgoederen ten behoeve van de mens
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Rentmeesterschap 

• De schepping is ons toevertrouwd, met als 
opdracht haar te bewerken en te behoeden

• Vrijheid van handelen, met een morele 
verantwoordelijkheid en 
verantwoordingsplicht

• Levende wezens met respect behandelen (cfr
discussie rond dierenwelzijn)
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Welke waarden?

• Voldoende voedsel voor een groeiende 
wereldbevolking

• Kwaliteitsvolle en veilige voeding
• Vruchtbaarheid van de grond
• Kwaliteitsvol landschap

• Het redelijke is het zedelijke
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Waarden en GGO’s

• Veilig voor mens, dier en milieu
• Meerwaarde economisch, sociologisch en 

ecologisch
– Meer opbrengst
– Minder water
– Gezondheidseigenschappen 

• MAAR: GGO is maar een deel van het 
verhaal, mag de aandacht niet afleiden van 
andere noden
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EU en ontwikkelingsrisico’s

• Maatschappelijke discussie is gepolariseerd, 
soort loopgravenoorlog: wie niet tegen is, is 
voor

• Maatschappelijke druk vergroot risico’s uit, 
creëert een klimaat van angst

• Elke technologie houdt risico’s in (verkeer, …)
• Krijgt GGO een faire kans in de EU?
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Rol van EFSA

• Risico evaluatie op het vlak van 
volksgezondheid en leefmilieu

• Advies door wetenschappelijke panels (de 
mythe van de onafhankelijke 
wetenschapper)

• Daarna beslissing door beleidsmakers, na 
eventueel andere overwegingen
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Intellectuele eigendom (IPR)

• Risico op gebrek aan verscheidenheid
• Voldoende concurrentie tussen (grote en 

kleine) zaadproducenten
• Evenwicht tussen commerciële 

zaaizaadsystemen en 
boerenzaaizaadsystemen

• IPR zijn richtinggevend in consolidatie van 
zaaizaadbedrijven

• Nood aan openbaar onderzoek!!!
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ILVO proef resistente aardappelen

• Onderzoek Vlaamse onderzoeksinstelling
• Alle adviezen ok
• Vergelijkende proef van 26 lijnen (1 BASF, 25 

UR Wageningen)
• Potentieel verduurzaming:

– Reductie fungiciden met 80%

• Field liberation movement
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Na GGO komt klonen

• Klonen van dieren: sportdieren, 
gezelschapsdieren, nutsdieren

• EU: vooral onderzoeksdoeleinden 
(proefdieren)

• Embryo splitsen, of combinatie van donorcel 
met ontkernde eicel

• Debat EU: geen producten van gekloonde 
dieren
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