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De mens heeft dagelijks voedsel nodig. Er valt veel te zeggen over voedsel, ook over de wijze waarop 
het geproduceerd wordt, over voedselveiligheid en voedselzekerheid. En toch denken we weinig na 
over voedsel. Louise Fresco, gewezen adjunct-directeur-generaal van de FAO, schrijft over de 
‘geestelijke luiheid’ die absurde vormen aanneemt als het voedsel betreft. We weten amper nog iets 
over de moeite die moet worden gedaan om voedsel te produceren, we zijn ‘ont-aard’. We beseffen 
amper wie de winst opstrijkt (Cf. Rik Van Copelaere in Knack oktober 2010) en we onderschatten ook 
het belang van veilig voedsel en van voldoende voedsel. Fresco betreurt de teloorgang van het 
respect voor voedsel en doet een oproep om een nieuw debat te starten: ‘op zoek naar nieuwe 
spijswetten’. 

Inleiding door prof. Johan De Tavernier: 

Vanavond doen we een bijdrage aan dat debat: we zoomen in op GGO-voedsel. 
In dit debat kan men spreken van twee kampen: de schaduwdenkers, die de negatieve kanten van 
het verhaal in de verf zetten: verlies aan biodiversiteit, verlies aan verscheidenheid aan 
landschappen, nog meer voedseldumping en monopolievorming, enz. ; en de lichtzoekers die in 
GGO’s heil zien om voedsel te produceren op een duurzamere manier rekening houdend met de 
beperkte draagkracht van de aarde en de snelgroeiende wereldbevolking. Zij wijzen op de nood aan 
virusresistente, insectresistente en droogteresistente planten, enz. 
 

Prof. Dr. Marc Van Montagu:

Wanneer men over GGO’s spreekt, hoort men vaak de vraag: Waarom hebben we GGO’s nodig? Er is 
twijfel of GGO’s veilig zijn of niet. Dit zijn cruciale vragen.  

 “De risico’s van GGO’s zijn als het monster van Loch Ness: je kan nooit 
bewijzen dat het er niet is.” 

De bevolking is de laatste eeuw ontzettend toegenomen. We denken te weinig na over de problemen 
die dit met zich meebrengt: Een groot deel van de bevolking (1 miljard) is ondervoed; de druk van de 
bevolking op het milieu stijgt; er zal een nog grotere voedselproductie nodig zijn. Indien we GGO’s 
niet gebruiken, zal dit dramatische gevolgen hebben en zullen we het milieu nog grotere schade 
toebrengen. In de jaren ’60 brachten de eerste resultaten van veredeling bijna een verdubbeling van 
de voedselproductie op dankzij kunstmeststof, irrigatie. Indien we de voedselproductie willen 
verdubbelen (of verdrie- of verviervoudigen), dan moeten we daar oplossingen voor vinden. De 
chemische industrie heeft steeds betere producten uitgewerkt voor gewasbescherming, die veel 
minder schadelijk zijn voor de mens en het milieu. Met zo’n bevolkingsgroei kunnen we niet anders 
dan aan intensieve landbouw doen. Het is mooi om te spreken over landbouw zoals het vroeger was 
of over biologische tuinbouw, maar daar zijn de rendementen helemaal niet zo hoog. Dat is een van 
de redenen dat er honger is in bepaalde delen van de wereld, namelijk daar waar men geen toegang 
heeft tot technieken voor intensievere landbouw. De enige oplossing om de voedselproductie te 
verhogen, om het rendement van landbouw te verhogen is om de plant zelf te wijzigen: om de 
genetische bagage die de plant heeft te gebruiken. Men heeft hetzelfde gedaan met planten voor de 
industrie (denk aan katoen, rubber, palmolie, enz.). Meer en meer zal men de fossiele brandstoffen 
moeten vervangen en daarvoor zoekt men oplossingen. Maar de chemische industrie heeft 
koolstofverbindingen nodig en die kan men enkel maken van de planten zelf.  



De mens brengt veel schade toe aan het milieu (vervuiling, industrie, …). Indien we het milieu en de 
biodiversiteit willen beschermen, moeten we aan landbouw doen die minder collaterale schade 
aanbrengt, die meer respect heeft voor de biodiversiteit. 
Als argument tegen het gebruik van GGO’s wordt vaak gezegd dat het leidt tot een monopolie van 
multinationals. Maar men moet bekijken hoe het zo gekomen is. Sommige mensen hebben het 
onbegrip rond GGO’s uitgebuit en eisten regelgeving omdat GGO’s gevaarlijk zouden zijn voor de 
gezondheid. Maar het is net zoals bij kruisingen: daarbij wisselde men hele stukken chromosomen en 
zette men de plant onmiddellijk in het veld zonder zeker te weten wat het resultaat zou zijn. Bij 
GGO’s weet men tegenwoordig exact welke genen men verandert, dus er is absoluut geen enkel 
gevaar mogelijk. De maatschappij vraagt bewijzen dat GGO’s niet gevaarlijk zijn, maar afwezigheid 
van gevaar kan men niet bewijzen. Het is moeilijk om te bewijzen dat iets er niet is (Cf. het monster 
van Loch Ness: je zal nooit kunnen bewijzen dat het niet bestaat). Tot nu toe kan niemand 
aanduiden waar er ergens een gevaar is voor de gezondheid of voor het milieu. We kunnen wel een 
aantal tests doen, al is het maar om de maatschappij gerust te stellen en die tests gebeuren ook. 
Maar het zijn enkel de grote multinationals die de 100 miljoen euro kunnen neerleggen die nodig zijn 
om alle tests uit te voeren om een GGO in het veld te mogen brengen. Het is dus de groene 
tegenbeweging die er hoofdverantwoordelijke voor is dat er een monopolie is.  
Wat betreft risico’s voor de mens: Men leest soms artikels over Frankensteinfood en gevaren bij 
dieren en dergelijke. Bij ieder van die artikels heeft men duidelijk aangetoond dat het niet waar was, 
dat het vroegtijdige, foute beoordelingen waren. Wat betreft gevaren voor het milieu: GGO’s zullen 
zich inderdaad verspreiden, want pollen vliegt rond, maar giftige planten verspreiden zich ook in de 
natuur. Landbouwexperten zien hierin geen schadelijke gevolgen. 

Piet Vanthemsche: Je zegt niets over de gevaren op lange termijn. Die zijn misschien groter dan de 
winst op korte termijn. 

Reacties van de andere panelleden: 

Louis De Bruyn: GGO’s zouden de oplossing zijn voor het probleem van de voedselzekerheid. Wat we 
nu telen als GGO-gewassen zijn vooral soja voor veevoeder, maïs voor veevoeder.  Je spreekt over 
gewassen voor de industrie (katoen, palmolie, …), maar wat is de bijdrage van GGO’s bij het oplossen 
van het voedselprobleem? 
Luc Rogge: Op welke manier kan de wetenschap bijdragen om toch iets te doen aan de negatieve 
effecten van GGO’s? 
  



 
Prof. Dr. Jos Vanderleyden

Biotechnologie is de toepassing van onze biologische kennis. Als we doorheen de geschiedenis kijken, 
zien we dat de vooruitgang van kennis soms met grote sprongen gegaan is. Die grote sprongen 
kunnen 2 oorzaken hebben: Ofwel is de oorzaak dat er een totaal  nieuw concept geïntroduceerd 
wordt (bv. het beschrijven van de evolutie aan de hand van natuurlijke selectie door Darwin). Een 
andere oorzaak van een spectaculaire vooruitgang in kennis kan technologieontwikkeling zijn (bv. de 
ontwikkeling van de microscoop). De recombinantDNAbiologie (of de biotechnologie, die daarvan de 
toepassing is) is ook zo’n technologie die onze kennis met sprongen heeft doen vooruitgaan.  

: “Globaal gezien hebben we nieuwe technologie nodig om de 
voedselproductie te verhogen en GGO is één van die technologieën.” 

We spreken hier over moleculaire biotechnologie en die is ruim: Deze technologie wordt toegepast 
bij het klonen van dieren, bij het gebruik van stamcellen en bij het gebruik van transgene gewassen. 
 De biologie-kant: In moleculaire biotechnologie wordt de genetische code als het fundament gezien. 
Alles is ingebed in de genetische code en wat wij zijn is de uitdrukking van dat DNA. De eiwitten 
bepalen onze functie. Indien je de functie van cellen wil wijzigen, moet je het DNA wijzigen. Dat is de 
essentie van recombinantDNAtechnologie en de basis daarvan is de ontdekking van de structuur van 
het DNA (Watson & Crick). 
De technologie-kant: DNA is universeel qua structuur. Indien we werktuigen hebben om 
verschillende stukjes DNA bij elkaar te brengen, dan maken we nieuwe combinaties. We kunnen bv. 
menselijk DNA combineren met bacterieel DNA en we kunnen dan dat menselijk DNA tot expressie 
brengen in bacteriecellen. Gekende realisaties hiervan: bv. diabetespatiënten worden vandaag 
behandeld met recombinant insuline (waar vroeger ze vroeger afhankelijk waren van 
varkensinsuline). Belangrijk punt: In de huidige gezondheidssector is het gebruik van de 
recombinantDNAbiologie onmisbaar.  
Biotechnologie is een relatief jonge industrie (35 j.), gestart met de ontdekking van de dubbele 
helixstructuur. In 1980 startte de commercialisering met de eerste patenten en later biotech 
industrie. Traditioneel kunnen we de biotechnologie opdelen in de rode (m.b.t. medische), de groene 
(GGO’s) en de witte (industriële) sector.  
Als we kijken naar de rode technologie, hebben we het vandaag vooral over het gebruik van 
stamcellen. Spectaculair is de mogelijkheid om sterk gedifferentieerde cellen te de-differentiëren tot 
stamcellen. Dit is werkelijk een doorbraak. Wat zijn de technologische vooruitgangen die we gezien 
hebben in de medische sector: de publicatie van het menselijk genoom dateert van 2000. Dat project 
is formeel gestart in 1990 (eigenlijk in 1987). Dit was een project waarvoor op het moment dat het 
door de Amerikaanse regering geformuleerd werd, noch de technologie, noch de wetenschap 
aanwezig was om dat te realiseren (Cf. het project om de eerste mens naar de maan te sturen). Dit 
project heeft 13 jaar gevergd en kostte 3 miljard dollar. Vandaag de dag kost het ongeveer 1000 
dollar om het menselijk genoom te sequensen. Er blijven nog grote uitdagingen in de geneeskunde, 
zoals de gepersonaliseerde geneeskunde: Dit kan enkel met een grotere kennis van de biologie van 
levende systemen: onze biologische systemen zijn zeer complex en zijn nog niet voldoende 
gedetermineerd. GGO’s bieden een mogelijkheid om een biologisch systeem predictief te 
modeleren. Dat wil zeggen dat je zo’n grondige kennis hebt van het systeem dat je kan voorspellen 
hoe dat systeem zich zal gedragen in de condities die je toch niet allemaal kan testen. Daarvoor 
hebben we nog veel meer basiskennis nodig van biologische systemen. 



Bij groene technologie (transgene gewassen) gaat het om een zeer precies proces, waarbij specifieke, 
vooraf geselecteerde genen worden binnengebracht in transgene gewassen. Dit is verschillend van 
klassieke veredeling, waarbij men totale genomen combineert en door (terug)selectie men de 
gunstige eigenschap probeert over te houden. De klassieke veredeling en transgene technologie zijn 
dus verschillend. We moeten de technologie hebben om de maatschappelijke uitdagingen aan te 
gaan. Er is nieuwe technologie nodig om de voedselproductie te verhogen. 
Dus: Globaal gezien hebben we nieuwe technologie nodig om de voedselproductie te verhogen en 
GGO is daar één technologie van. Het is goed om de veiligheid van de technologie ervan in vraag te 
stellen, en dit als pleidooi om basisonderzoek in verband met die technologie te laten toenemen 
want op die manier kunnen we biologische systemen beter leren kennen. 

Ir. Louis De Bruyn: We doen al 10.000 jaar aan landbouw. We hebben het aantal rassen en 
voedselgewassen de voorbije 50 jaar al zien decimeren van 7.000 tot 700. Er is al zeer veel 
biodiversiteit verloren gegaan. Biotechnologie is een onzekere, onstabiele toegepaste techniek en is 
niet berekend om stand te houden in een zeer divers ecosysteem. Is gentechnologie in staat te 
garanderen dat een construct op een bepaalde plaats terechtkomt en te voorspellen wat de 
neveneffecten en gevolgen ervan zijn voor het genoom en de omgeving? 

Reacties van de andere panelleden: 

Prof. Dr. Filip Rolland: Is bij predictief modeleren de beperking niet dat er nog maar weinig geweten 
is over de interactie tussen het genoom – het milieu. Moet dat ook niet meespelen in de evaluatie 
van GGO’s? 
  



Prof. Dr. Piet Vanthemsche

Als je een ethische afweging maakt, is de vraag wat centraal staat: de mens (antropocentrisme) of 
het hele leefmilieu (ecocentrisme). De meningen hierover zijn verdeeld: in de klassieke landbouw 
denken we nogal antropocentristisch (we produceren nutsgoederen ten behoeve van de mens). Er 
zijn ook mensen die ecocentristisch denken. Die twee stromingen zullen er – gelukkig - altijd zijn. 

: “Moesten we in het verkeer dezelfde veiligheidsnormen toepassen als 
op GGO’s, dan zou het verkeer morgen stilliggen.” 

De Boerenbond hanteert het begrip ‘rentmeesterschap’: de schepping is ons toevertrouwd met de 
opdracht haar te bewerken en te behoeden. We hebben op dat vlak een grote vrijheid van handelen, 
maar ook een grote morele verantwoordingsplicht. We moeten levende wezens met respect 
behandelen, ook al leidt dat soms tot moeilijke discussies. 
Welke waarden hanteren we: antropocentristisch: we willen voldoende voedsel voor een groeiende 
wereldbevolking (Etienne Vermeersch zou zeggen dat we de bevolkingsgroei moeten stoppen); 
kwaliteitsvolle en veilige voeding; vruchtbare grond; kwaliteitsvol landschap; duurzaam produceren. 
Maar landbouw heeft een grote impact op het leefmilieu (Cf. artikel in National Geographic: “In de 
menselijke geschiedenis heeft de ploeg meer schade aangericht dan het zwaard”). Als we ethische 
afwegingen maken, is het nooit zwart of wit. 
Als we spreken over GGO’s, kijken we naar de veiligheid van GGO’s  voor mensen, dieren en het 
leefmilieu. We zijn sterk in het creëren van de mythe van het nulrisico en dat bestaat helemaal niet. 
GGO’s zijn niet 100% veilig, ze zijn ook schadelijk. Maar het is een afweging: GGO’s hebben ook een 
meerwaarde op economische, sociologisch en ecologisch vlak (hogere opbrengst, minder input, bv. 
water nodig.). Je bent niet voor of tegen GGO’s. Het is een permanente afweging van mogelijke 
risico’s en mogelijke voordelen. Bij geneeskunde is het minder moeilijk om die afweging te maken, 
want daar zijn de voordelen al snel veel groter dan de nadelen. GGO’s zijn maar een deel van het 
verhaal. We moeten ook aandacht hebben voor andere noden in de landbouw en veeteelt: 
beschikbaarheid van grond en water, meststoffen, de kwaliteit van de grond, enz. 
De maatschappelijke discussie is sterk gepolariseerd, het is een soort loopgravenoorlog. Men denkt 
dat de voorzitter van de Boerenbond wel in de pro-GGO-lobby moet zitten. Ik ben noch voor noch 
tegen, maar het is wel een technologie waar we naar kijken. De maatschappij vergroot de risico’s 
uit en er zijn een aantal maatschappelijke bewegingen die een klimaat van angst trachten te creëren 
rond GGO’s (“de handelaren in angst”). Elke technologie houdt risico’s in. Moesten we in het verkeer 
dezelfde veiligheidsnormen toepassen als op GGO’s, dan zou het verkeer morgen stilliggen. 
De European Food Safety Authority (EFSA) heeft o.a. de opdracht om een risico-evaluatie te maken 
van GGO’s op het vlak van volksgezondheid en leefmilieu. Tegelijkertijd heeft Europa de mythe 
gecreëerd van de onafhankelijke wetenschapper. De politiek worstelde met die moeilijke discussies 
over risico’s (dioxine, BSE …) en heeft het concept van de onafhankelijke wetenschapper 
uitgevonden, die de politiek objectief kan informeren over de risico’s. Maar geen enkele 
wetenschapper staat buiten de maatschappij of is onafhankelijk. Toch trachten we een 
overheersende opinie te formuleren, vb. in de EFSA. Momenteel komen die opinies over de 
veiligheid van GGO’s de politiek slecht uit: Het EFSA heeft enkele adviezen geformuleerd waarin staat 
dat de GGO’s die hen werden gepresenteerd lijken te voldoen aan de normen die men hanteert op 
vlak van voedselveiligheid en leefmilieu. De politiek vindt dit moeilijk om te aanvaarden omdat men 
in Europa maatschappelijk nog in een kramp zit over het gebruik van GGO’s, dus stelt men de 
wetenschappers in vraag. Toch is zo’n instituut als het EFSA van groot belang voor de 



wetenschappelijke toets, vooraleer de beleidsmakers op basis van socio-economische of andere 
overwegingen beslissingen nemen over het al of niet gebruiken van dergelijke technologieën. 
Als je over GGO’s spreekt, spreek je ook over intellectueel eigendom. Intellectual Property Rights is 
een belangrijk issue voor de landbouw (m.n. ook voor de landbouw, voor de landbouw in 
ontwikkelingslanden). Je moet kijken naar de risico’s voor veiligheid en duurzaamheid, maar het is 
ook belangrijk dat er voldoende concurrentie is tussen grote en kleine zaadproducenten. Er moet een 
evenwicht zijn tussen de commerciële zaaizaadsystemen (veredelde rassen of GGO’s) en de 
boerenzaaizaadsystemen. Intellectuele eigendomsrechten (IPR) zijn bepalend voor de consolidatie 
van enkele multinationale ondernemingen. Er is nood aan openbaar onderzoek en openbare 
kennissystemen. Het is goed dat het ILVO proeven doet op resistente aardappelen; Het is goed dat er 
veldproeven gebeuren, want daar is nood aan. 

 

Luc Rogge: Technologie verandert en landbouw moet die veranderingen ondergaan. Elke technologie 
heeft gevolgen waarmee landbouwers moeten omgaan. Hoe kan men daar maximaal op inspelen? 

Reacties van de andere panelleden: 

Ir. Louis De Bruyn: Er zijn momenteel biologische rassen die fytoftora-resistent zijn. Kunnen we die 
niet via klassieke veredeling uitbreiden? Wat zou het geven indien we de diversiteit van die rassen op 
onze velden zouden laten toenemen voor de verspreiding van die fytoftora. 
Prof. Dr. Filip Rolland: Is die verantwoordelijkheidsplicht tegenover het milieu ingegeven door een 
godsdienstige of christelijke, spirituele motivatie of is dit ook een pragmatische houding? 
  



De Heer Luc Rogge: “Er is nood aan een duidelijke beslissingsname en een duidelijke boodschap aan 
de burger. Ondertussen kan een distributeur enkel het voorzichtigheidsprincipe hanteren.” 
 
Het is geen gemakkelijke kwestie. Als verdeler kijkt Colruyt enerzijds naar producten die we 
consumeren (granen, olie, enz.) en anderzijds producten die gemaakt worden met voeding waarin 
GGO zit (dierenvoeding), die dan via melk, vlees, eieren toch op de markt komen. Men hoort 
regelmatig verhalen over de gevaren van GGO’s (een reuzezalm die zal ontsnappen en alle andere 
zalm zal opeten). In de jaren ’90 hoorde je allerlei wilde verhalen over de gevaren van GGO’s. Die 
geruchten verdwenen redelijk snel. Maar nadien rezen er andere vragen (biodiversiteit, steeds meer 
sproeien, milieuschade, enz.) en er kwam geen duidelijke ontkenning vanuit de wetenschap.  
Daarom past men het voorzichtigheidsprincipe toe: Geen GGO’s in producten die we zelf opeten 
(granen, koekjes, olie, enz.) en nadien is dit ook uitgebreid naar dierenvoeding (kippenvoer, 
varkensvoer). In 2006 meldde Bemefa (de Federatie van Belgische Mengvoederfabrikanten) dat 
GGO-vrij onhoudbaar geworden is. Er werd dus gevraagd om in de lastenboeken van alle Belgische 
distributeurs te schrappen dat GGO’s niet werden toegelaten. Colruyt heeft zelf enig onderzoek 
gedaan en merkte dat de  risico’s bleven: steeds meer sproeistoffen met effect op water, risico van 
resistente supergewassen, contaminatie van het ene veld met het andere door bestuiving, boeren 
die afhankelijk worden van grote chemiereuzen, ontbossing in Zuid-Amerika, meer monocultuur 
(waardoor gronden niet meer diep bewerkt worden en gevoeliger worden aan schimmels, waardoor 
meer sproeistoffen nodig zijn en meer milieuschade wordt aangericht. Colruyt heeft besloten haar 
lastenboek niet te veranderen, maar kan het niet meer waarmaken, want dat GGO-vrij voedsel is 
niet voldoende beschikbaar. 
Febema heeft een nieuw project gestart waarbij productie enkel mag komen van velden die niet 
ontbost zijn sinds 2006, via goede landbouwpraktijken, met integratie van de plaatselijke bevolking 
en nog een aantal positieve punten. Men wil dit opbouwen en tot 100% komen in 2015. 
Het besef van de CO²footprint speelt ook mee: men produceert meer en meer soja in Europa. 
Ondertussen probeert men GGO-vrij opnieuw op te bouwen. Maar: ofwel is er nood aan draagvlak 
(de consument moet meer betalen, dus het moet aan de consument kunnen uitleggen dat het veilig 
is) ofwel zou de politiek het moeten regelen. Zoals het nu is, vangt de politiek dit niet voldoende op 
(er zijn te veel  verschillende niveaus: Europees, federaal, regionaal) en uiteindelijk blijven de mensen 
met angst leven.  
Er is vooruitgang nodig, maar men moet ook naar alternatieven zoeken (lokale eiwitten, minder 
vlees eten) en men moet werken naar verbetering. En hiervoor moeten de verschillende actoren de 
handen in elkaar slaan: De wetenschap moet duidelijkheid creëren over risico’s en procedés 
verbeteren zodat de nevenwerkingen verminderen. De lokale overheid moet de natuur beschermen, 
moeten de bevolking beschermen en zorgen voor goede landbouwpraktijken. Momenteel doen ze dit 
niet voldoende. Op Belgisch en Europees vlak is het belangrijk dat er een duidelijke beslissingsname 
komt en dat er een duidelijke boodschap aan de burger wordt geven. Ondertussen kan een 
distributeur enkel het voorzichtigheidsprincipe hanteren.  
Ik denk dat het verkeerd is als je vertrekt vanuit angst, want angst leidt nergens toe. Alle actoren 
moeten samen zorgen voor een duurzame vooruitgang. 
 

Reacties van de andere panelleden: 
Marc Van Montagu: Indien jullie besluiten om geen GGO toe te laten, hebben jullie ook een grote 
verantwoordelijkheid want de bevolking hecht een waarde aan jullie beslissing. Wetenschappers 



moeten publiceren, competitief onderzoek doen en rekenen op de overheid om aan te kondigen en 
dat standpunt te verdedigen. Het is aan de overheid en de industrie om een standpunt in te nemen 
en om hierover met de maatschappij te communiceren, dit is niet de verantwoordelijkheid van de 
wetenschappers. 

Piet Vanthemsche: Het is positief dat een kaderlid van een multinationale onderneming bezorgd is 
dat kleine boeren afhankelijk zouden worden van multinationale ondernemingen. 

  



Prof. Dr. Filip Rolland: “Jullie gaan na dit debat meer vertwijfeld zijn dan ervoor, maar een 
vertwijfelde mening is beter dan een ongenuanceerde mening.” 

Voor wetenschappers zijn GGO’s iets vanzelfsprekend en vandaag eigenlijk een redelijk eenvoudig 
gegeven. Wetenschappers gebruiken genetische modificatie in de eerste plaats om fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek te doen, om inzicht te krijgen in hoe planten en micro-organismen zich 
aanpassen aan veranderende omgevingen en allerlei stressfactoren. Niemand stelt zich hierbij 
ethische vragen. Er worden ook geen ethische vragen gesteld over het moleculair klonen voor 
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek of genetisch onderzoek naar afwijkingen, naar ziektes bij 
mens en dier. Het uiteindelijke doel is niet enkel om inzicht in levende organismen te verwerven, 
maar ook de ontwikkeling van duurzame landbouw, duurzame economie en duurzame samenleving. 
Er is een verschil tussen het gebruik van gentechnologie voor fundamenteel onderzoek en het 
gebruik van GGO’s  voor toepassingen die wel verregaande consequenties hebben (wettelijke 
consequenties, consequenties voor milieu, voor gezondheid, en op sociaaleconomisch vlak). 
Binnen Metaforum is een werkgroep opgericht om een breed genuanceerd beeld en een aanbeveling 
te geven over GGO’s (met toepassingen in voeding en industrie). Het debat zal hier aan de 
universiteit na vanavond zeker nog worden verdergezet. Jullie gaan hier na het debat vermoedelijk 
meer vertwijfeld naar buiten dan toen jullie binnenkwamen. Maar een vertwijfelde mening is beter 
dan geen mening of dan een ongenuanceerde of ongefundeerde mening. Twijfel is zeker geen 
slechte zaak in deze materie. 
Een van de grootste uitdagingen is dat we tegen 2050 met 9 miljard mensen zullen zijn die allemaal 
gevoed moeten worden. Dit zal een verdubbeling in productiviteit vereisen. De levensstandaard van 
de mens gaat erop vooruit. De mensen met een hogere levensstandaard zullen dierlijke producten 
eten en dat legt een veel grotere druk op de landbouw en het milieu dan de productie van 
plantaardige producten. Daarbij komt ook nog de klimaatsverandering en de concurrentie met 
energiegewassen. De meest effectieve oplossing (en beste oplossing voor het milieu) zou misschien 
zijn om de toename van de bevolkingsgroei te stoppen en om allemaal vegetariër te worden, maar 
dat is niet evident. Het probleem is dat er een continue groei is (de economie moet altijd groeien). 
Men zoekt naar een concept van duurzame groei, maar, zoals David Attenborough zei, is dat een 
oxymoron: duurzaam en groei spreken elkaar eigenlijk tegen. 
Op dit moment is er geen probleem voor de voedselproductie: dankzij onze landbouw (dankzij de 
groene revolutie en de sterke industrialisatie van de landbouw), zijn we in staat om voldoende 
voedsel te produceren voor 12 miljoen mensen, maar het komt niet terecht. Op dit moment is 
voedselzekerheid en voedselautonomie  vooral een economisch en politiek probleem.  
In de toekomst zal de voedselproductie meer en meer moeten gebeuren op armere bodem en in 
minder optimale omstandigheden (door klimaatsverandering en bevolkingsgroei). GGO’s kunnen 
hierin zeker  een bijdrage leveren. Laten we de risico’s bekijken: 
 Iets zo fundamenteels als voedselproductie dreigt in handen te vallen van grote multinationals en 
GGO’s versterken die monopoliepositie (GGO’s zijn er misschien niet de oorzaak van, maar ze 
versterken het in elk geval). 
 Gezondheidsrisico’s: die zijn beperkt, want er wordt veel getest (meer dan bij klassieke gewassen). 
Nieuwe eiwitten en de toxiciteit (allergenen) ervan worden uitgebreid getest. 
 Risico’s voor het milieu: Biodiversiteit staat onder grote druk door grootschalige landbouw, door 
monocultuur (GGO’s zijn niet de hoofdreden, zouden zelfs het gebruik van pesticiden en herbiciden 
kunnen terugdringen). Er is controverse hierrond en er is meer onderzoek nodig. 



 De verhoogde frequentie van resistentie, effecten op niet-target: Hiernaar moet nog veel onderzoek 
gebeuren.  
 Mogelijke verspreiding van transgenen: Een genoom van een organisme is per definitie een heel 
dynamisch gegeven, kan bv. fragmenten van DNA die kunnen verspringen in een genoom, volledige 
genomen die gedupliceerd worden, zelfs horizontale gentransfer tussen bacteriën gebeuren in de 
natuur. Dit is net de motor van de evolutie en van de biodiversiteit. Genetische modificatie is niet 
enkel zeer gericht (is een groot voordeel tegenover klassieke veredeling en selectie), maar ook de 
tijdschaal en de oorsprong van de transgenen kan verschillen: die transgenen zijn niet geselecteerd 
of geëvolueerd tijdens miljoenen jaren in de context waarin ze nu op de markt of in het veld  
gebracht worden. Luc De Meester (Metaforum) merkte op: In geval van insertie van een transgen uit 
een volledig ander organisme, kan je moeilijk inschatten wat het effect daarvan zal zijn (kan zelfs een 
kwantumsprong zijn in de fitness van een organisme). Wanneer je een risicoanalyse doet van 
transgene gewassen, moet je niet enkel de veiligheid in acht nemen, maar ook de 
sociaaleconomische impact en de mogelijke risico’s voor het milieu. 
Er moet meer fundamenteel onderzoek naar deze technologie gebeuren. Daarna moet men geval per 
geval de specifieke toepassingen evalueren. GGO’s zijn niet de oplossing voor alle problemen, maar 
zijn wel een belangrijke troef, een hulpmiddel voor heel specifieke toepassingen. Ethische vragen 
situeren zich niet bij de technologie op zich, maar bij de specifieke toepassingen. 
 

Reacties van de andere panelleden: 
Piet Vanthemsche: Men zegt iets te gemakkelijk dat er geen probleem is bij fundamenteel onderzoek 
en dat de ethische vragen pas komen bij de toepassingen. 
Louis De Bruyn: Er is een verschil tussen wanneer een horizontale gentransfer in de natuur gebeurt 
en wanneer men ze manipuleert. In de natuur gebeurt dit sporadisch in 1 plant (en dan is er nog een 
ecologische selectie); bij GGO’s gebeurt dit massaal, op een veel grotere schaal. 
  



Ir. Louis De Bruyn: “Duurzame agro-ecologie is de toekomst en biedt de oplossing voor de groeiende 
druk op voedselproductie” 

De discussie gaat eigenlijk over de vraag welk type landbouw wij willen, waar gaan we vanuit als we 
aan landbouw doen? Landbouw is een co-operatie van mens en levende natuur. Enkel indien de 
mens de levende natuur respecteert en niet aan roofbouw doet, zullen we duurzaam aan landbouw 
kunnen doen. Duurzame agro-ecologie is de toekomst en biedt de oplossing voor de groeiende 
druk op voedselproductie. Bij agro-ecologie schakelt de landbouw zich in om een bijdrage te leveren 
aan wat de natuur te bieden heeft, aan de biodiversiteit. De biodiversiteit was de basis voor de 
ontwikkeling, de selectie en de vooruitgang van onze voedingsgewassen. Overal ter wereld waar men 
aan landbouw heeft gedaan, was dit een combinatie van ecocentrisme en antropocentrisme (niet op 
basis van één van die twee). Wanneer men op een slechte manier aan landbouw deed (aan 
monocultuur), betaalde men daar een prijs voor: erosie, achteruitgang van de natuurlijke 
biodiversiteit, verdwijnen van kwetsbare ecosystemen, enz. We zien dat de laatste decennia de 
biodiversiteit angstwekkend afneemt, verdwijnt van de velden en terechtkomt in genenbanken, waar 
ze niet meer kan evolueren om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden zoals 
klimaatswijzigingen. Elk ras dat tegenwoordig als een gentech-ras op de markt wordt gebracht is ooit 
tot stand gekomen, niet in laboratoria door wetenschappelijk onderzoek, maar in de velden door de 
boeren, die die gewassen gekozen hebben omdat ze sterk waren, omdat ze zich hadden aangepast 
en  voedingsgericht interessant waren. 
De groene revolutie betekende vooruitgang in productiecapaciteit, maar heeft door het gebruik van 
kunstmatige meststoffen en pesticiden ook zware gevolgen: in ontwikkelingslanden zijn er minder 
natuurlijke goede voedingsgewassen over.  
Er zijn andere oplossingen en men is daar al mee bezig: Het onderzoek van Watson voor IAASTD 
toonde als antwoord op de vraag welke toekomstige wetenschap we nodig hebben voor de 
landbouw in de toekomst: agro-ecologie (niet gentechnologie). En toch zijn er bijna geen middelen 
voor onderzoek naar agro-ecologie. Het is goed dat er wetenschappelijk onderzoek gebeurt naar 
gentechnologie, maar er moet minstens met evenveel aandacht gekeken worden naar de 
consequenties voor het ecosysteem.  
Door aan mengculturen, vruchtwisseling en organische bemesting te doen, kunnen we een duurzaam 
ecosysteem ontwikkelen en kunnen we een ecosysteem ontwikkelen dat in de landbouw ecologische 
diensten kan leveren voor de rest van de samenleving. 
Er zouden meer jongeren moeten zijn die over biodiversiteit studeren, want dat is de kern van wat er 
nodig is in de samenleving, van wat in de toekomst onze samenleving moet redden van de 
achteruitgang die onomkeerbaar is. De gangbare veredeling kan het probleem oplossen, maar je 
moet IP loslaten en het openstellen voor iedereen (het monopolie doorbreken). 
 

Reacties van de andere panelleden: 
Prof. Dr. Jos Vanderleyden: Hebben we de vandaag de moed om te zeggen dat de agro-ecologie de 
voedselproductie zal voorzien voor de komende 20-25 jaar? Zijn daar onafhankelijke, goed 
gedocumenteerde studies over? 
Prof. Dr. Marc van Montagu: Akkoord, duurzame agro-cultuur is belangrijk en biodiversiteit is 
essentieel. Die natuurlijke veranderingen zijn inderdaad belangrijk, maar we moeten die bestuderen 
en leren hoe we ze kunnen toepassen. Duurzame agro-ecologie kan, maar mèt GGO, want dat is de 
enige uitweg.  



Debat: 

Louis De Bruyn: Er zijn weinig voorbeelden waarbij de toepassing van gentechnologie heeft gezorgd 
voor een toename van productie. 
Marc Van Montagu: Het is de industrie die het moet op de markt brengen. In onze labo’s is het gelukt 
en liggen GGO’s te wachten om gebruikt te worden. 
Piet Vanthemsche: Mijn uitgangspunt over het rentmeesterschap verwijst inderdaad naar christelijke 
waarden, maar het christendom heeft zeker geen alleenrecht op die waarden. Het zijn eigenlijk 
universele waarden. 
Luc Rogge: Ik ben niet tegen multinationals, maar wel tegen een monopolie door multinationals. Ik 
geloof wel in de wetenschap, maar kan de wetenschap ook niet verder zoeken naar de gevolgen van 
de toepassingen van die technologie? Het moet een wisselwerking zijn tussen al die actoren om een 
geïntegreerd beleid te vormen. 
Marc Van Montagu: Monocultuur is geen gevolg van gentechnologie (gentechnologie wil zelfs een 
ander soort landbouw aangepast aan de lokale omgeving). Het zijn niet de biologen, maar mensen 
die landbouw kennen die nieuwe planten maken. Biologen leveren enkel het gen (vaak niet 
toegepast). 
Jos Vanderleyden: Er is een verschil tussen de houding in de US en in Europa. Waar komt dat verschil 
vandaan? Er is in de eerste plaats een cultuurverschil (wij zien voedsel anders), maar er moet meer 
zijn: In de US was er vanaf het begin een duidelijke regelgeving naar de producent en de consument. 
In Europa blijft men in troebel water: we missen hier een belangrijke schakel. 
Piet Vanthemsche: Er is een enorm verschil. In de US decontamineert men voedsel op het einde van 
de schakel en neemt men het risico weg voor de consument. In Europa wil men het hele proces 
controleren. 
Marc Van Montagu: er is een verschil in houding. Hier primeert het voorzichtigheidsprincipe. In de US 
redeneert men anders: “het is toegelaten, maar als er iets misloopt, is de rekening voor u.” 
Louis De Bruyn: Je kan door gentechnologie de productie van een gewas niet verhogen, want die ligt 
voor 99% vast. Wat is de opbrengst? 
Jos Vanderleyden: Je moet kijken naar de omstandigheden en of de gekozen modificatie die 
omstandigheden minder limiterend kan maken. Als je het vergelijkt met iets in ideale 
omstandigheden, kan je het natuurlijk niet verbeteren. 
Marc van Montagu: Het is bovendien niet het toevoegen van een gen, maar een mengsel van 
mogelijkheden. Je bekijkt alle agronomische omstandigheden. 
Piet Vanthemsche: We moeten opletten dat we GGO’s niet als de enige ideale oplossing zien. We 
moeten erin blijven investeren en als GGO’s nuttig en veilig zijn, moeten we ze gebruiken. Maar we 
mogen ons er niet op vastpinnen. 
Johan De Tavernier: Moeten we in verband met de verspreiding van transgene gewassen het 
voorzichtigheidsprincipe niet toepassen? 
Filip Rolland: Er is altijd risico bij transgene gewassen, maar je moet het afwegen: Er moet een grote 
meerwaarde zijn om op te wegen tegen mogelijke risico’s en dat is moeilijk om te kwantificeren. 
Piet Vanthemsche: We moeten opletten met het voorzorgsprincipe: Er zijn voldoende risico-
evaluaties bij GGO’s in voedselproductie, dus hier is het voorzorgsprincipe niet nodig. Je kan dit 
natuurlijk niet veralgemenen. De politiek beslist of het voorzorgsprincipe nodig is of niet. 
Filip Rolland: Het is zoals bij kernenergie: het voordeel is gewoon zo groot, dat de politiek beslist om 
er gebruik van te maken. 



 

Vragen uit het publiek: 

1. Colruyt is bezorgd om haar consument, maar heeft ze wel voldoende naar de wetenschap 
geluisterd? GGO’s hebben tot nu toe nog geen enkele dode veroorzaakt, terwijl men wel ongezonde 
zaken verkoopt zoals vet voedsel en sigaretten (en die hebben al wel veel doden veroorzaakt).  

Reactie door Luc Rogge: Ja, we verkopen ongezonde producten, maar de consument is goed 
geïnformeerd en moet zelf inschatten wat hij consumeert (1 glas wijn kan geen kwaad). De 
wetenschap geeft toe dat er risico’s verbonden zijn aan GGO’s en dat men nog niet voldoende weet. 
Er zijn nog niet voldoende antwoorden. De consumenten hebben vragen. 

2. Het bevolkingsaantal stijgt, er is een grotere voedselproductie nodig. Maar anderzijds wordt er 
momenteel blijkbaar al voldoende voedsel geproduceerd. Moeten we ook niet kijken naar de grote 
hoeveelheden voedsel die worden weggegooid en daar iets aan doen? We moeten nu keuzes maken 
waarnaar we onderzoek doen om te beslissen welk soort landbouw we willen in 2050. 

3. We stellen enkel de productie in vraag, maar wat met de distributie, de regelgeving? 

Marc Van Montagu: Akkoord, het is ook belangrijk aandacht te hebben voor de distributie en 
regelgeving en het weggooien van voedsel, maar daarover gaat dit debat niet. Dat is voor de politiek. 
Een plant ontwikkelen duurt ongeveer 20 jaar en dan moet men nog beginnen testen. We zijn 
absoluut voorstander van het behoud van biodiversiteit en daarom moeten we nu kijken naar 
manieren om de productie te verdrievoudigen tegen 2050. 
Jos Vanderleyden: Het is belangrijk om te weten dat 95% van het onderzoek niet marktgedreven is. 
Dat is fundamenteel onderzoek en daaruit komen de toepassingen. De wetenschap reikt aan, maar 
bepaalt niet hoe het wordt aangepakt. 

4. GGO’s zouden nog geen doden hebben veroorzaakt, maar onrechtstreeks wel: in 
ontwikkelingslanden kunnen kleine boeren niet overleven door het monopolie van grote 
multinationals. Commercialisering van GGO’s zorgt voor perverse toepassingen. 

Piet Vanthemsche: Dit heeft niets met GGO’s te maken. Zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar. De 
politiek moet haar verantwoordelijkheid nemen. Je kan een multinational niet verwijten dat hij 
probeert winst te maken. 

5. Er zijn risico’s verbonden aan GGO’s, maar moeten we daarom de hele handel afschaffen? Dan 
gooien we het kind weg met het badwater. Kunnen we geen betere manieren vinden om de 
praktijken en de toepassingen te controleren? 

6. Kruisingen gebeuren in de natuur al heel lang, wat is dan precies het verschil met GGO’s? 

Jos Vanderleyden: Bij klassieke veredeling blijf je binnen dezelfde soort: je kan de soort-barrière niet 
doorbreken;  het zijn cultivars binnen dezelfde soort. Bij GGO’s doorbreek je de grens van de soorten: 
je bent niet meer afhankelijk van natuurlijke regels wat betreft de kruising. 
Marc Van Montagu: Natuurlijke kruisingen gebeuren met meerdere genen (je krijgt er verschillende 
eigenschappen bij en verliest er tegelijkertijd andere). Daardoor is het een zeer tijdrovend proces. Bij 
GGO’s kan je selectiever te werk gaan. 
Louis De Bruyn: Maar door die selectie zijn er resistentiegenen bij natuurlijke gewassen verloren 
gegaan. Door GGO’s verzwakken de natuurlijke gewassen. 



7. Indien men in ontwikkelingslanden dankzij GGO’s de voedselproductie zou kunnen opdrijven, dan 
betekent dit dat de export in Europa daalt. Kan dit geen politiek-economische reden zijn om het 
gebruik van GGO’s in ontwikkelingslanden tegen te houden? 

Piet Vanthemsche: De terughoudendheid van Europa is gedreven vanuit een maatschappelijke 
bezorgdheid, niet vanuit een economisch standpunt. 

8. Heb je zekerheid dat de genetische modificatie het gewenste effect zal hebben? 

Jos Vanderleyden: GGO’s worden natuurlijk uitgebreid getest vooraleer je de plant hebt en 
sommigen halen het niet tot plant. Het is een heel proces. Dat is hetgeen je moet onderzoeken. Dat 
is de biologische complexiteit. 
Filip Rolland: En dan moet je het nog testen buiten het labo, in het veld. 

9. Is het haalbaar voor Europese boeren om zonder GGO’s te produceren, hebben die geen subsidies 
nodig? 

Piet Vanthemsche: Het is een economische handicap voor boeren om geen GGO’s te mogen 
gebruiken. Het grootste probleem is om dierenvoedsel te importeren dat niet gemodificeerd is. Het 
dierenvoedsel wordt steeds duurder. 


