
1



Inhoud Reader Gentechvrije Zones Nederland

Inleiding

H1: Uitleg en opniniestukken
– Gentechvrije Zones België
– Gentechvrije Zones in Duitsland
– Gentechvrije Zones in Italië
– Uitleg Europees netwerk van 

Gentechvrije Regio's (Network of gmo free regions)
– Kaart van Gentechvrije Zones in Europa April 2007
– Biologica opiniestuk
– Artikel Goede Waar & Co over coexistentie
– 3de Internationale conferentie van GMO Vrije Gebieden, 

Biodiversiteit en de ontwikkeling van het platteland 2007

H2: Gentech en veevoer
– Gentechvrij veevoer artikel Greenpeace Nederland
– Rapport Zuivere Melk Greenpeace België
– Soja in Latijns Amerika: De consumptie van genetisch 

gemanipuleerd veevoeder in Nederland heeft een 
negatieve invloed op de kleine landgebruikers en 
het milieu van Latijns Amerika

H3: Wat kun je zelf doen?
– Overzicht gentechproducten in de voedselketen
– Notitie Gentechvrije Zones op lokaal niveau
– Handleiding gentechvrije gemeente
– Voorbeeld petitie/raadsadres
– Culemborg gentechvrij
– Gentechvrije bedrijven
– Gentechvrije zones in EU-wetgeving (Engelse briefing van milieujurist Thijs Etty) 
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Inleiding

Genetische manipulatie van ons voedsel is actueler dan ooit tevoren. Maar het debat over deze ontwikkeling heeft in 
Nederland nooit erg onder een groot publiek geleefd. De overheid heeft inmiddels de meeste obstakels uit de weg 
geruimd die een grootschalige productie van genetisch gemanipuleerde organismen (ggo's) in de weg stonden. 
Genetische manipulatie is een recente ontwikkeling waarbij het DNA van organismen wordt aangepast. Dit wordt bij 
gewassen vooral gedaan om ze bestand te maken tegen bepaalde bestrijdingsmiddelen. Andere veel gebruikte 
toepassingen zijn het immuun maken van gewassen tegen bepaalde ziekten en het uitschakelen van insecten Er is 
echter een aantal problemen met deze manipulatie. 

Argumenten tegen ggo's
● Bij genetische manipulatie worden natuurlijke barrières doorbroken, er worden eigenschappen van organismen 

gecombineerd die in de natuur nooit gecombineerd zouden kunnen worden. 
● Genetische manipulatie is onvoldoende ontwikkeld en getest om in de voedselketen toegepast te worden en is 

gebaseerd op achterhaalde opvattingen over het functioneren van het DNA. Bovendien kost de ontwikkeling van 
slechts één soort gentechplant al miljoenen; geld dat ook in duurzamere alternatieven gestoken kan worden. 

● De gevolgen op de lange termijn voor de gezondheid en de natuur zijn grotendeels onbekend en onvoldoende 
onderzocht. Niet alle onderzoeksresultaten die duiden op problemen met de voedselveiligheid worden openbaar 
gemaakt. 

● Gentechnologie vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Het bevordert uitbreiding van monoculturen in de 
landbouw. Veel gewassen en dieren in de omgeving van de akkers kunnen hierdoor niet overleven. Ook neemt de 
diversiteit van landbouwgewassen af, waardoor vatbaarheid voor ziektes of plagen toeneemt. 

● Door op grote schaal pesticideresistente gentechgewassen te verbouwen, wordt er juist meer landbouwgif gebruikt. 
Onkruid, plagen en ziektes zijn er dan op den duur niet meer gevoelig voor, waardoor met nog heftiger gif gespoten 
zal moeten worden.

● Er is geen sprake van hogere opbrengsten op de langere termijn. Gentechzaaigoed is duurder. Bovendien putten 
(gentech)monoculturen de grond uit, wat leidt tot kleinere oogsten. Juist de verdwijnende lokale varieteiten geven 
een grotere oogst, omdat ze goed zijn aangepast aan de lokale teeltomstandigheden.

● Door de teelt van ggo's zal er vervuiling van conventionele gewassen met ggo's plaatsvinden. Dit betekent dat er 
geen garantie meer is dat er gentechvrij geproduceerd kan worden. Consument en boer hebben dan geen 
keuzevrijheid meer. 

● Door patenten op genetisch gemanipuleerde planten wordt de greep van biotechmultinationals als Syngenta, 
Pioneer en Monsanto op de voedselproductie alleen maar groter. Zij kunnen boeren dwingen commissie te betalen 
als hun conventionele teelt vervuild wordt met genen uit gepatenteerde gentechgewassen. Verder zullen boeren niet 
meer zaadgoed uit eigen oogst kunnen gebruiken, terwijl 90% van de boeren wereldwijd hier wel op aangewezen 
zijn. 

● Niemand wil het: consumenten en boeren schieten er weinig mee op. Het inkomen van boeren gaat er niet mee 
omhoog en het eten wordt er ook niet gezonder van. Gentechteelt dient vooral de belangen van het Nederlandse en 
internationale bedrijfsleven.

● Er zijn alternatieven voor ggo's die duurzamer zijn: die putten de grond niet uit en vervuilen het milieu  minder omdat 
er minder met pesticiden en kunstmest gewerkt hoeft te worden. Dus zeker op de langere termijn is gentechvrij 
duurzamer.

Situatie in Nederland & Europa
De Nederlandse regering is een voorstander van genetische manipulatie in de landbouw. De teelt van genetisch 
gemanipuleerde gewassen voor commerciele doeleinden komt nu heel dichtbij. Het is al toegestaan voor een bepaalde 
maissoort (MON810). Tot op heden waren er alleen proefvelden met genetisch gemanipuleerde gewassen in Nederland, 
maar het lijkt er op dat daar nu snel verandering in gaat komen. 
De toelating van ggo's wordt op Europees niveau besloten. In Europa zijn vijf soorten genetisch gemodificeerde 
maïssoorten en één sojasoort toegestaan voor gebruik in voedsel. Het gaat om gewassen die resistent zijn gemaakt 
tegen bestrijdingsmiddelen of insecten. Ingrediënten hieruit  zoals sojaeiwit en maïsolie  mogen worden verwerkt in 
levensmiddelen en veevoer. Verder is olie uit vijf soorten genetisch gemodificeerd koolzaad toegelaten als ingrediënt. Dit 
moet op het etiket worden vermeld. De meest gebruikte toepassing in Nederland is gentechveevoer. Echter, op de 
verpakking van vlees en zuivel wordt niet vermeld als de producten afkomstig zijn van dieren die gentechveevoer 
hebben gehad.
Verder zijn enkele tientallen genetisch gemodificeerde microorganismen toegestaan, met name schimmels en bacteriën, 
om enzymen te produceren voor de levensmiddelenindustrie. Enzymen worden bijvoorbeeld toegepast bij de productie 
van brood, bier, vruchtendranken en wijn, zoetstoffen, vitamine B2 en vitamine B6. Deze worden niet op het etiket 
vermeld als ggo. Voor meer informatie: www.gmocompass.org 

Wat kunnen we er aan doen?
Wijs gentechnologie af en maak van je omgeving een Gentechvrije Zone. Een Gentechvrije Zone is een middel om 
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weerstand te bieden tegen genetische manipulatie op akkers, in voedsel en in de voedselketen. In een Gentechvrije 
Zone worden geen gentechproducten gebruikt. Daarbij maak je het verzet tegen ggo's zichtbaar met behulp van posters 
en stickers. De Gentechvrije Zonebeweging in Europa is zeer groot. Meer dan 170 regio's, 3500 gemeenten en 
tienduizenden boeren en voedselproducenten hebben zich al gentechvrij verklaard. Je vind ze allemaal via www.gmo-
free-regions.org. Het wordt tijd dat meer gebieden, instellingen en individuen in Nederland dit voorbeeld volgen en zich 
ook gentechvrij verklaren.

Meedoen
Wie kan er allemaal meedoen? Consumenten, boeren, ondernemers, instellingen, bedrijven en gemeenten kunnen 
allemaal meedoen. Iedereen kan zich gentechvrij verklaren. Individuen kunnen zoveel mogeljk gentechvrije producten 
aanschaffen, winkels, bedrijven en instellingen kunnen beloven geen producten te verkopen of gebruiken met 
gentechingredienten, gemeenten of regio's kunnen gentechnologische toepassingen binnen hun grenzen ontmoedigen. 
Meer exacte informatie over gentechingredienten en producten, regelgeving en al bestaande Gentechvrije Zones in 
Nederland en Europa vind je op www.gentechvrijezones.nl. 
Wil je ook meedoen? Meld je bij ons aan. Je kunt bellen, schrijven of een email sturen naar A SEED. Dan sturen we je 
de poster op sturen en kunnen we je meer informatie en uitleg geven. 
Stuur A SEED een foto van je eigen gentechvrije zone voor de fotogallerie op genetchvrijezones.nl.

Waar ligt de grens, wat is gentechvrij en wat niet?
Alle producten waar op het etiket staat aangegeven dat er ggo's inzitten zijn sowieso niet gentechvrij.  Ook als dit niet bij 
de ingredientenlijst vermeld wordt, kunnen er ggo's in een product zitten. Ingredienten mogen maximaal 0,9% vervuild 
zijn met ggo's zonder dat deze aanwezigheid op het etiket hoeft te staan. Voeding met een biologisch keurmerk is 
gegarandeerd gentechvrij, daar zitten ook geen additieven in geproduceerd met behulp van genetisch gemanipuleerde 
bacterien. En biologisch vlees en zuivel is afkomstig van vee dat geen voer van bijvoorbeeld gentechsoja of mais heeft 
gehad.
 
Gentechvrije zones is een project van A SEED.  A SEED is een organisatie die zich bezig houdt met verschillende 
onderwerpen en een aantal campagnes heeft lopen. Gentechvrije zones is onderdeel van de Agrocadabracampagne die 
zich richt op duurzamere landbouw en voedselproductie. Gentechvrije Zones Nederland is mede tot stand gekomen door 
een bijdrage van XminY Solidariteitsfonds.

 
A SEED Europe 
Plantage Doklaan 12 a, 
1018 CM Amsterdam,
Tel: 020668 2236 
Fax: 020468 2275 
email: info@aseed.net
www.aseed.net
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Hoofdstuk 1: Uitleg en opiniestukken

Belgische Gentechvrije Zones

Gemeenten:120 gemeenten in Belgie hebben zich Gentechvrij verklaard, 39 in Vlaanderen en 81 in 
Wallonie.

Vlaanderen
In 2002 lanceerde VELT (de Vereniging voor 
Ecologische Leef- en Teelwijze) de Gentechvrije 
Zones campagne in Belgie. De organisatie heeft 
bij alle Vlaamse gemeenten aangedrongen zich 
een Gentechvrije Zone te verklaren. Tot nu toe 
hebben 39 gemeenten in Vlaanderen zich 
gentechvrij verklaard. 

Contact gegevens:
Velt
Luk Naets
email: luk.naets@velt.be
website: www.velt.be

Wallonie
In Wallonie hebben 81 gemeenten zich 
gentechvrij verklaard geleid door Nature 
Progress Belgique.

Contact gegevens:
Natur & Proges Belgique
Marc Fichers
email: natpro.marcfichers@skynet.be 
website: www.natpro.be 
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Duitse Gentechvrije Zones

Boeren in Duitsland verplichten zichzelf om gentechvrij te blijven en Gentechvrije Zones te vormen

Eind 2003 lanceerde de Duitse afdeling van Friends of the Earth de campagne “Gentechnikfreie 
Regionen”  (Gentechvrije  Zones).  Het  doel  is 
om boeren  te  steunen  bij  het  oprichten  van 
regio's  die  gegarandeerd  alleen  gentechvrije 
landbouw  hebben.  De  boeren  ondertekenen 
juridisch bindende zelf-verplichtingen om geen 
genetisch  gemanipuleerde  gewassen  te  ver-
bouwen. De eerste Gentechvrije Zones waren 
Warbel-Recknitz en Schorfheide-Chorin in het 
noordoosten van Duitsland. Nu zijn er al 100 
Gentechvrije Zones opgericht door een allian-
tie van meer dan 27.000 biologische en con-
ventionele  boeren,  die  samen  ongeveer 
900.000  hectare  lanbouwgrond  vertegen-
woordigen.  Als  bossen  en  beschermde 
natuurgebieden  er  bij  worden  opgeteld,  dan 
valt  meer  dan  1.78  miljoen  hectare  land  in 
Duitsland  onder  Gentechvrije  Zones.
Voor meer details en defenities, kan je kijken 
bij Gentechfrei Höfe op  www.gentechnikfreie-
regionen.de.  Daar  vind  je  ook  plattegronden 
met details van elke regio. 

Geen genetische manipulatie op grond in 
bezit van de gemeente of kerk

In 1999 lanceerde BUND de campagne “Geen 
genetische  manipulatie  op  gemeentelijke 
grond. Geen genetische manipulatie op grond 
in  bezit  van de kerk.”.  Het  idee achter  deze 
campagne  was  dat  de  gemeente  en  kerken 
landeigenaren zijn, land aan boeren verhuren 
en  daarom  contracten  kunnen  opstellen  die 
boeren  kunnen  verplichten  geen  genetisch  gemanipuleerde  gewassen  te  verbouwen.  De 
contracten betekenen veel meer dan alleen een politiek signaal, maar ze kunnen functioneren als 
inspiratie voor boeren en private landeigenaren. Tot nu toe, hebben 80 gemeenten zich gentechvrij 
verklaard,  en  heeft  de  meerderheid  van  de  protestantse  kerk  ervoor  gepleit  geen  gentech  te 
verbouwen in hun land.

Details,  meer  feiten  en  plattegronden  over  gentechvrije  zones  op  grond  van  de  kerk,  kun  je 
eveneens vinden op www.gentechnikfreie-regionen.de

Contact:

BUND
Heike Moldenhauer
phone: +49-30-275 86 456
email: heike.moldenhauer@bund.net
website: www.gentechnikfreie-regionen.de

6

http://www.gentechnikfreie-regionen.de/
mailto:heike.moldenhauer@bund.net
http://www.gentechnikfreie-regionen.de/regionen-gemeinden/beschluesse-der-landeskirchen-und
http://www.gentechnikfreie-regionen.de/regionen-gemeinden/gentechnikfreie-hoefe.html
http://www.gentechnikfreie-regionen.de/regionen-gemeinden/gentechnikfreie-hoefe.html
http://www.gentechnikfreie-regionen.de/regionen-gemeinden/gentechnikfreie-hoefe.html


Italiaanse Gentechvrije Zones
Nationaal: De beslissing van de regio Toscane om genetisch gemanipuleerde gewassen te 
verbieden is bekrachtigd door het parlement.
Regionaal: 15 van de 20 Italiaanse regio's hebben genetisch gemanipuleerde gewassen 
verboden.
Provinciaal:27 provincies hebben zich gentechvrij verklaard.
Gemeenten: 2446 gemeenten hebben zich gentechvrij verklaard.
Internationale samenwerking: Toscane is onderdeel van the European network of GMO-free 
Regions (www.gmo-free-europe.org/en/network). En Friuli-Venezia Giulia and Veneto zijn lid van 
het trans nationale GMO-free Bio-region ALPE ADRIA.

Italie (April 2007): Gentechvrije provincies 
en gemeenten

Regio's
Op regionaal niveau hebben de volgende 
15 regio's gentechgewassen verboden:

• Tuscany 
• Abruzzo 
• Basilicata 
• Campania 
• Puglia 
• Trentino 
• Alto-Adige 
• Umbria 
• Molise 
• Friuli-Venezia Giulia 
• Lazio 
• Veneto 
• Liguria 
• Marche 
• Piemont 
• Emilia-Romagna

De regio's Campina en Sicilie zijn nog bezig om zich gentechvrij te verklaren. Alle regio's hebben 
om democratische gronden de beslissing genomen, en in het geval van Toscane zijn de resultaten 
bekrachtigd door het (nationale)parlement. Deze beslissing betekend dat regionale besturen, 
onder de Italiaanse wet, het recht hebben om beslissingen op EU niveau te verwerpen. 
Je kunt de Toscaanse wet downloaden als een PDF bestand op: genet.iskra.net/italia-ogmfree2.gif 

Bovendien zijn er twee anti gentech wetten in de provincies Trento en Bolzano, die liggen in de 
regio Trentino Alto Adige.

Communi Antitransgenici - GM-free municipalities

2446 gemeenten hebben zichzelf tot een Gentechvrije Zone verklaard.

De Italiaanse campagne “Comunni Antitransgenici” begon in 1999. De campagne is toegetreden 
tot de Italiaanse Vereniging van “Wijn Steden” (Citta del Vino). Dit netwerk van steden die 
gespecialiseerd zijn in de productie van wijn, heeft de beslissing genomen om al zijn 400 leden tot 
“Gentechvrij land” te verklaren. Aan het eind van 2005 hebben meer dan 500 steden in Italie zich 
tegen het gebuik van ggo's in landbouw verklaard, inclusief Rome, Milaan, Turijn, Brescia en 
Genua. Als je alle gemeenten die de resolutie tegen ggo's hebben ondertekend, en de gemeenten 
die hebben aangegeven binnenkort ggo's te verbieden, bij elkaar optelt, is bijna 80% van Italie 
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gentechvrij verklaard.

Contacten:

Fondazione Diritti Genetici (Genetics Rights Foundation)
website: www.consigliodirittigenetici.org

Campagna Comune Antitransgenico
Renato F. Bologna
email: rfb@atlink.it
website: www.rfb.it/comuni.liberi.ogm/

Legambiente
Mauro Albrizio
phone: +32-2-280 64 16
email: legambiente@skynet.be
website: www.legambiente.com
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Europees netwerk van Gentechvrije Regio's
Oorspronkelijk verklaarden tien Europeese regio's zich tot “ netwerk van Gentechvrije Regio's”  op 
4 november 2003, gecoördineerd door noord Oostenrijk en Toscane. Een document dat het recht 
voor regio's opeisde op gentech binnen hun grenzen te verbieden, was ondertekend door de 
landbouw ministers van deze tien regio's. Het netwerk is sindsdien gegroeid tot 39 regio's (uit 6 
landen): 

Oostenrijk Upper Austria, Salzburg, Burgenland, Styria, Carinthia, Tyrol, Lower Austria

Frankrijk Aquitaine, Limousin, L'Ile de France, Bretagne, Poitou Charentes, Midi Pyrenees, Picardie, 
Centre, Bourgogne, Haute Normandie, Nord Pas de Calais, Basse Normandie, Franche 
Comte, Rhône Alpes (about to join)

Spanje Gobierno Vasco (Basque Country), Asturias, Menorca 

Verenigd 
Koninkrijk

The Scottish Highlands & Islands, Wales

Griekenland Thrace-Rodopi (Drama-Kavala-Xanthi), ENAE (The Greek Union of all 54 Prefectures) 

Italië Toscana, Marche, Bolzano, Lazio, Sardegna, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Molis, 
Piemont, Abruzzo (about to join)

Tijdens hun vergadering in Florence op 4 februari 2005, heeft het Europese netwerk van 
Gentechvrije Zones het mogelijk gemaakt voor hun bestuur, dat zich duidelijk heeft uitgesproken 
tegen gentech, om het verklaren van Gentechvrije zones een van hun belangrijkste doelen te 
maken. 

De vergadering stond in het teken van het ondertekenen van een gezamelijk document genaamd: 
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Europa's Regionale Regeringen en Lokale Overheden Handvest, dat officieel de bestaande 
cooperatie in het veld en de tradittionele akkerbouw promoot en verbeterd. Het doel is ook om 
oprechte en hoge kwaliteitsproducten te beschermen, ter vergroting van de autonomie van boeren.
Het document somt voor iedere regio dat lid is, in tien punten de toekomstige verplichtingen op. In 
deze punten staat onderandere: het bedenken van specifieke projecten om traditionele akkerbouw 
en biologisch boeren te ondersteunen, het nemen van anti-gentech maatregrelen, het beschremen 
van gecertificeerde kwaliteitsproducten en de biodiversiteit. De leden overleggen over mogelijke 
sancties te gebruiken tegen milieu beschadiging, evenals het heffen van belasting bij boeren om te 
zorgen dat de regio beschikt over het nodige geld om alle kosten te dekken. Leden van het 
netwerk beloven ook “veilig onderzoek” te bevorderen, i.a.w. onderzoek dat uitsluitend plaatsvind 
in gecontroleerde omgevingen, en het gebruik van gentechvrij zaad te promoten. Tot slot belvoen 
ze ook om zich in te zetten voor het bereiken van internationale overeenkomsten die voorraden 
van ruwe gentechvrije matrialen voor de toekomst garanderen

Je kunt het pdf versie van het handvest lezen op de website: www.gmo-free-
eurpe.org/PDFs/Charter_network_of_GMOfree_regions.pdf 

Daarin reageeren de regio's op de aanbeveling van de Europese comissie met betrekking op 
maatregelen die EU lidstaten kunnen nemen ten behoeve van de coexistentie van 
gentechgewassen met convetionele en biologische gewassen. Deze aanbeveling werd 
gepubliceerd op 23 juli 2003 (voor een toelichting in het engels zie: 
www.foeeurope.org/GMOs/publications/Biotech_September2003.pdf).

De regio's zeggen daarin dat, het beleid aangedragen in de aanbeveling van de Europese 
Commissie, kwaliteits en biologische productie systemen kan bedreigen. Volgens de tien gebieden 
is de "goedkeuring van een coëxistentie van ggo's en van niet ggo's zoals die in de aanbeveling 
van de Commissie van 23 juli is bepaald, kan de ontvruchtbaarheid impliceren van wat tot nu toe 
door de openbare en privé actoren op het niveau van productiesysteem, regelgeving, en regionale 
bevordering." is gemaakt

Omdat de regio's het gevoel hebben dat tot nu toe de Europese Commissie gefaald heeft om hun 
belangen te beschermen, hebben sommige regio's al hun eigen wetten opgesteld. Gedurende hun 
vergadering in 2004 in Brussel, werden verschillende voorbeelden van deze wetten gepresenteerd 
door regionale autoriteiten. Landbouw minister Barbini, van de Italiaanse regio Toscane, legde uit 
dat zijn regio een speciale wet had gemaakt om ggo's te verbieden. Hij verklaarde dat Toscane 
niet in het coexistentie concept gelooft, gegeven de kleine ondernemingen in zijn regio, die niet het 
niet mogelijk maken om gentech en gentechvrij gewassen te scheiden. Hij deed een beroep op 
alle regio's in Europa die min of meer dezelfde omstedigheden hebben om mee te doen, ten 
behoeve van het behoud van de biodiversiteit.

Voor contact met het netwerk van Gentechvrije Regio's is het het beste om contact op te nemen 
met een van de leidende regio's: Toscane of Noord Oostenrijk:

Regione Toscana
Orazio Cellini
Rond Point Schuman 14
B- 1049 Bruxelles
Tel 0032 -2 -2868563

Land Oberöstereich
Gerald Lohnauer
Bureau de Liaison du 
Land de la Haute-Austriche
Rue Joseph II, 36
B - 1000 Bruxelles
Tel. 0032 -2-2231404
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Biologica Opiniebrief

GEEN MARKT VOOR GENTECHVOEDSEL IN EUROPA
 
De weerstand tegen gentechnologie is groot in Europa. Consumenten weigeren genetisch 
gemanipuleerde producten te eten en het aantal gentechvrije gebieden stijgt met de dag. Hoog tijd 
dat overheden zich bezinnen op het stimuleren van deze omstreden technologie.
 
De Wereldhandelorganisatie (WTO) besloot vorige week dat Europa zijn markten moet openen 
voor genetisch gemanipuleerde gewassen en voedingsmiddelen. Dit naar aanleiding van een 
klacht van de VS, Argentinië en Canada, die claimen dat ze door het Europese moratorium 
(tijdelijk verbod op nieuwe toelatingen tot 2004) miljoenen aan inkomsten zijn misgelopen. In feite 
zijn ze deze inkomsten misgelopen door de overweldigende afwijzing van genetisch 
gemanipuleerde organismen (ggo’s) door de Europese voedingsmiddelenindustrie, die op hun 
beurt gehoor gaven aan de grote weerstand onder consumenten.
Nu, twee jaar na het vallen van het moratorium, is het aantal voedingsmiddelen met een ggo-etiket 
in Europa op de vingers van een paar handen te tellen. Opinieonderzoek laat keer op keer zien dat 
de Europese consument geen ggo’s wil eten wegens de risico’s voor de volksgezondheid. Een 
minderheid staat onverschillig tegenover ggo’s of wil ze desnoods wel eten als ze goed zouden zijn 
voor het milieu. Van consumenten die om ggo-voedsel vragen is al helemaal geen sprake.
Intussen lijkt het er op dat consumenten gelijk krijgen. Ratten die Monsanto’s Bt-mais (Mon 863) te 
eten kregen vertoonden afwijkingen in hun bloed en de ontwikkeling van hun nieren. Ratten die 
met gentechvrije maïs gevoerd waren vertoonden deze afwijkingen niet. Onlangs werd een 
Australisch onderzoek van tien jaar naar een insectenresistente erwt afgebroken toen bleek dat de 
erwt onverwachte reacties in het immuunsysteem van muizen veroorzaakte.
 
Veevoer
Ook de milieugevolgen van transgene gewassen worden steeds zichtbaarder. In Argentinië is op 
grote schaal regenwoud gekapt en zijn moerassen drooggelegd voor de teelt van transgene soja. 
Door het ‘succes’ van de Roundup resistente soja is het land in tien jaar tijd veranderd van een 
zelfvoorzienende landbouwnatie in één grote monocultuur van export-soja. Met als gevolg: 
bodemdegradatie, resistente onkruiden en toenemend gebruik van kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen.
Wrang genoeg wordt een groot deel van deze soja naar Europa geëxporteerd als veevoer. Dat er 
wel een markt is voor gentech-veevoer in Europa komt enkel doordat de producten van dieren die 
deze gewassen hebben gegeten niet geëtiketteerd hoeven te worden. (Niet voor niks heeft de 
gentechindustrie zich met hand en tand tegen deze etiketteringsplicht verzet.) Hierdoor beseffen 
consumenten niet dat zij vlees, zuivel en eieren eten van dieren die met gentech-soja of -maïs zijn 
gevoerd. 
Consumenten staan niet alleen in hun verzet. Veel lokale en regionale overheden zijn bezorgd 
over de gevolgen van gentechnologie voor het milieu en de menselijke gezondheid. Bovendien 
geloven ze niet dat het mogelijk is om ggo’s te telen zonder de gentechvrije gangbare en 
biologische teelten te besmetten. Om de keuzevrijheid van boeren en consumenten te 
beschermen hebben grote delen van Italië, Frankrijk, Oostenrijk en Polen zichzelf al ggo-vrij 
verklaard.  
Dit alles roept de vraag op waarom overheden doorgaan met het pushen van gentechnologie in 
plaats van te kiezen voor duurzame Europese landbouw. Uitbreiding van de etiketteringsplicht naar 
producten van dieren die ggo’s hebben gegeten is waarschijnlijk voldoende om ggo’s uit Europa te 
laten verdwijnen. Hiermee wordt bovendien recht gedaan aan de duidelijke voorkeur voor ggo-vrij 
voedsel van de Europese consumenten.
 
Maaike Raaijmakers 
gentech-deskundige bij Biologica 
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Artikel van Goede Waar & Co over coexistentie
Goede Waar & Co tegen open gentechteelt
Amsterdam, 26 april 2005 - De Nederlandse boeren en zaadveredelaars hebben in november 
2004 een controversieel akkoord gesloten dat de gentechteelt in Nederland moet regelen. Boeren 
die genetisch gemanipuleerde maïs, aardappelen of suikerbieten willen verbouwen, zullen 
afspraken maken met de eigenaars van naastgelegen akkers en bepaalde ‘isolatie-afstanden’ tot 
deze akkers aanhouden. Als de buurman ondanks de afspraken tóch economische schade oploopt 
doordat de ongewenste genen in zijn gewassen terechtkomen, kan hij een beroep doen op een 
nog in te stellen schadefonds. Het zogenoemde 'coëxistentie-akkoord' moet nog worden 
goedgekeurd door de regering en de Tweede Kamer. In de media was echter veel onbegrip voor 
het feit dat platform voor biologische landbouw Biologica, als één van de partijen in het akkoord, 
hieraan bijgedragen had: de biologische landbouw verbiedt immers gentechnologie? 

Houd gentechteelt in de kas!
Goede Waar & Co vindt dat besmetting van andere geteelde en wilde gewassen alleen te 
vermijden is als gentechgewassen worden geteeld in gesloten systemen (kassen). Bij het samen 
telen in het open veld zullen producten waarin gentech niet meetbaar aanwezig is (drempelwaarde 
= detectielimiet), onherroepelijk verdwijnen. Dat wordt geïllustreerd door de gebeurtenissen met 
koolzaad in Canada: gentechvrij koolzaad van Canadese oorsprong bestaat niet meer. Een 
drempelwaarde die gelijk is aan de detectielimiet, is haalbaar voor de handel: er zijn bedrijven die 
zo’n limiet hanteren. Volgens Goede Waar & Co moet de consument kunnen kiezen; het dilemma 
is dat in dit geval de keuze voor gentech de keuze voor gentechvrij onmogelijk maakt. Goede Waar 
& Co is daarnaast van mening dat gentech-voedsel om meerdere andere redenen (1) niet 
duurzaam is en vindt daarom dat producten die echt gentechvrij zijn, moeten blijven bestaan. 
Open coëxistentie is dus voor ons niet toelaatbaar uit het oogpunt van keuzevrijheid en 
duurzaamheid. Alleen teelt van gentech-gewassen in kassen kan echte keuzevrijheid voor beide 
opties bieden.

Open gentechteelt is einde voor gentechvrije producten
Goede Waar & Co ziet het coëxistentie-akkoord als een politieke zet van de Nederlandse regering. 
Deze heeft hier nadrukkelijk op aangestuurd om haar positieve houding tegenover gentech-
landbouw te etaleren. Volgens Goede Waar & Co brengt het akkoord echter de gentechvrije 
landbouw in Nederland in gevaar: dat bij open teelt besmetting onvermijdelijk is, wordt in het 
akkoord met zoveel woorden toegegeven. Daarmee wordt de productie van echt gentechvrij 
voedsel (dus voedsel dat niet meetbaar besmet is) bedreigd. 

Zinvolle eisen van Biologica
Biologica heeft ervoor gekozen om deel te nemen aan het overleg over dit coëxistentie-akkoord, 
omdat het deze controversiële afspraken niet aan de regering en de andere organisaties wilde 
overlaten. Daarom heeft Biologica eraan bijgedragen dat er vele beperkende voorwaarden in het 
akkoord zijn opgenomen. Bovendien is er een clausule opgenomen dat het akkoord een integraal 
pakket vormt, dat alleen staat indien alle elementen gerealiseerd worden. Als de regering het 
akkoord dus niet integraal overneemt, acht Biologica het niet geldig. Een van de beperkingen is 
dat het gentechgewas dat in Nederland het grootste milieurisico vormt, doordat het hier wilde 
verwanten heeft – koolzaad – niet in het akkoord opgenomen is. Ook moet er een register van 
zowel gentechboeren als gentechvrije boeren komen, die daartoe beiden gecertificeerd moeten 
worden. Enkele andere eisen zijn strikte controle en handhaving, voorlichting aan boeren en 
consumenten en onderzoek naar de effectiviteit van de isolatieafstanden. Verder staat in het 
akkoord dat voor het welslagen ervan soortgelijke afspraken nodig zijn over vermenging bij de 
zaadproductie en bij de verwerking van de landbouwproducten. 

Nederlandse regering als grootste voorstander gentech
Als de regering al bereid is om dit alles te realiseren, blijkt hieruit in elk geval hoeveel werk deze 
technologie in de landbouw met zich meebrengt. Goede Waar & Co verwacht niet dat er enige 
winst voor de boeren uit voort zal komen die hiertegen opweegt – nog los van de andere 
bezwaren. Ondertussen steekt het akkoord schril af tegen de maatregelen die andere EU-staten 
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voorbereiden rond gentechteelt. Nederland legt de gentechlandbouw veruit de minste hindernissen 
in de weg en zet zich daarmee te kijk als de grootste voorstander van gentech in Europa. 

LTO mist eigen standpunt
Het coëxistentie-akkoord stelt dus strenge voorwaarden aan de teelt van drie gentechgewassen, 
maar het opent wel de deur voor de teelt van deze gewassen: de voorwaarden zullen veel geld en 
moeite kosten, maar ze zijn realiseerbaar. Het akkoord verwelkomt in feite gentechteelt in 
Nederland. Behalve aan de druk van de regering wijt Goede Waar & Co dit in de eerste plaats aan 
het gemis van een eigen standpunt bij LTO Nederland, dat in het akkoord de conventionele boeren 
vertegenwoordigt. LTO verlangt dat er “voldoende draagvlak” is, “de toepassingen veilig zijn” en “er 
keuzemogelijkheid is voor consument en producent”, maar stelt niet vast of er volgens haar aan 
deze voorwaarden is voldaan. Alleen voor de keuzemogelijkheid verwijst ze degenen die geen 
gentechproducten willen naar de biologische sector, waarmee ze het merendeel van alle boeren 
en consumenten negeert. Daarmee onttrekt de grootste boerenorganisatie van Nederland zich aan 
haar verantwoordelijkheid. LTO moet maar eens uit de kast komen, meent Goede Waar & Co. 

Rol zaadveredelaars: dubieus
Daarnaast vindt Goede Waar & Co de rol van de zaadveredelingsbedrijven in het akkoord dubieus. 
Zij verplichten zich tot niets: alleen de boeren legden onderlinge afspraken vast. De indruk rijst dan 
ook dat Plantum, de branche-organisatie van de veredelaars – die haar voorkeur voor 
gentechnologie duidelijk uitsprak – er op verzoek van de regering alleen bij zat om de boeren 
onder druk te zetten. Want ook al staat een deel van de boeren tolerant tegenover gentechnologie, 
onder hen bevinden zich vermoedelijk weinig uitgesproken voorstanders. 

De vervuilde boer of consument betaalt?
Het zwakke punt van het akkoord – het punt dat de deur naar besmetting daadwerkelijk openzet – 
is het schadefonds. Het akkoord stelt dat dit fonds gevuld moet worden door “bijdragen van alle 
relevante ketenpartijen (per gewas) en de overheid”. Via de overheid betaalt dus de 
belastingbetaler mee, inclusief de consumenten die geen gentechlandbouw willen. En via de 
ketenpartijen betalen ook boeren mee die geen gentechgewassen willen verbouwen. Goede Waar 
& Co acht dit in strijd met eerlijke handel en vindt dat de consument zo gemanipuleerd wordt: 
alleen de vervuiler dient te betalen, niet de vervuilde. Biologica stelt overigens dat zij alleen het 
opzetten van het schadefonds steunt, maar niet zal meebetalen aan de uitkeringen. LTO laat zich 
hierover niet uit en wil kennelijk wél de gentech-tegenstanders onder haar leden laten meebetalen. 

Pleidooi voor duidelijk voedselbeleid
Om deze redenen wijst Goede Waar & Co het akkoord af. Het standpunt van Goede Waar & Co is:

• gentech-voedsel is om vele redenen niet duurzaam; 
• gentech-teelt in open veld zal de keuze voor gentechvrij voedsel onmogelijk maken en is 

om die reden niet toelaatbaar. 

Het alternatief dat Goede Waar & Co voorstaat, is dat de regering een duidelijk voedselbeleid 
opstelt, met criteria voor duurzame voedselproductie: zolang zij dat niet doet, is zij 
medeverantwoordelijk voor de uitbreiding van deze zinloze en onverantwoorde technologie. 

Noten

1) 
• Boer raakt eigendom en zeggenschap over zaden en pesticiden kwijt; 
• zaadprijzen worden te hoog; 
• etikettering is nog steeds niet volledig; 
• claims over voordelen zijn dubieus of kloppen niet; 
• herbicidegebruik wordt in stand gehouden; 
• insecten en onkruiden worden resistent (‘chemische wapenwedloop’); 
• incidenten m.b.t. gezondheidsschade bij mens en dier worden niet afdoende onderzocht; 
• agrobiodiversiteit neemt af; 
• moleculair-genetisch inzicht is onvoldoende; 
• veiligheidsbeoordeling is onbetrouwbaar. 
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3de Internationale Conferentie van GMO Vrije Gebieden, Biodiversiteit en de 
ontwikkeling van het platteland

Persbericht:
Aantal Gmo-vrije gebieden in Europa groeit

Brussel, 19 en 20 April 2007

300 vertegenwoordigers van gmo-vrije gebieden in heel Europa kwamen bijeen in het Europees 
Parlement in Brussel voor de 3de Internationale Conferentie van Gmo-vrije Gebieden, 
Biodiversiteit en de Ontwikkeling van het platteland. De conferentie vierde de groei van de gmo-
vrije beweging: het aantal gmo-vrije regio's in Europa is het afgelopen jaar gestegen van 174 tot 
236 en het aantal gemeenten en gemeenschappen  van rond 3000 tot meer dan 4200. Gerald 
Lonauer van het Netwerk van gmo-vrije regionale overheden: “De gmo-vrije beweging in Europa 
wordt steeds sterker. Er zijn duizenden boeren binnen de EU die zich gecommitteerd hebben om 
GMO's op hun land uit te sluiten. Wij verwachten dat meer gebieden en boeren volgen."

Door stelling te nemen tegen de Europese Commissie in hebben de gmo-vrije gebieden helpen 
verhinderen dat een afgedwongen verspreiding in het gebruik van GMOs in de EU-landbouw kon 
plaatsvinden. De nationale verboden op de insect-dodende Mon810, de enige GM-Maïs nog 
beschikbaar en voor commerciële teelt in de EU goedgekeurd, zijn gesteund door tweederde van 
de lidstaten in de Ministerraad. "Wij stemmen in met de aankondiging van Bulgarije om Mon810 te 
verbieden en we zijn er zeker van dat er meer zullen volgen," zegt europarlementarier Monica 
Frassoni, mede-voorzitster van de Groene Groep, die de conferentie ontving in het Parlement.

"Ondanks talrijke milieualarmklokken die afgaan, wordt de landbouwbiodiversiteit in Europa ernstig 
bedreigd, zowel door landbouwchemische producten als door de degradatie van zaadvoorraden, 
waar de zaadindustrie op toeziet. De dalende biodiversiteit, de over-specialisatie en uitbuiting van 
natuurlijke rijkdommen kunnen Europese landbouw vernietigen indien er niet voldoende toezicht 
wordt gehouden, "zegt Benedikt Haerlin van GENET en Stichting voor Toekomstige Landbouw, 
mede-organisatoren van de conferentie.

De zaadindustrie heeft onvermoeibaar gewerkt aan het verhinderen van vrije zaaduitwisseling, van 
het bewaren van eigen zaden en van regionale innovatie en behoud ten nadele van de Europese 
landbouw. De inspanningen van deze sector dienden voor een deel om te verhinderen dat er 
Europese wetgeving zou komen ter bescherming en promotie van regionale en traditionele zaden, 
evenals zogenaamd ' amateur'-zaad. "Acht jaar nadat de Raad en het Parlement maatregelen 
hebben goedgekeurd om de ontwikkeling van het regionale en boerenzaad te steunen, verwachten 
wij dat de Europese Commissie deze maatregelen definitief ten uitvoer brengt om verdere dalingen 
in landbouwbiodiversiteit in Europa te verhinderen," stelt Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, 
vice-voorzitter van de landbouwcommissie van het Europees Parlement. - einde persbericht

Oproep voor een wereldwijde gmo-vrije diversiteitstop mei 2008:
Wij, de deelnemers van de 3de Conferentie van gmo-Vrije Gebieden in Europa, nodigen boeren, 
tuinierders en consumenten van de hele wereld uit om de diversiteit van ons zaad en voedsel en 
culturen en het vrij zijn van GMOs, octrooien en macht van het bedrijfsleven te vieren. Dit zal 
gebeuren gelijktijdig met de VN-vergadering over het Cartagena Protocol inzake Biologische 
veiligheid en de Overeenkomst over Biodiversiteit in Bonn, Duitsland in Mei 2008. Wij roepen 
organisaties, gemeenschappen en instellingen van rond de wereld op bij ons aan te sluiten in het 
organiseren van deze gebeurtenis en aan het programma bij te dragen. Laten we onze krachten 
bundelen voor de vrijheid van zaad en reproductie en tegen GMOs en octrooien op leven. Help 
ons er voor te zorgen dat onze boodschap ook wordt gehoord door de vertegenwoordigers van 
overheden en alle mensen ter wereld.

http://www.gmo-free-regions.org/conference-2007.html
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Hoofdstuk 2: Gentech en veevoer

Bron: Greenpeace Nederland- April 2007 - www.greenpeace.nl

Veevoer

Bulkcarriers brengen regelmatig genetisch gemanipuleerde soja en maïs de havens van Amsterdam en 
Rotterdam binnen: bestemd voor veevoer. Via deze achterdeur komen grote hoeveelheden gentech 
gewassen terecht in ons voedsel. Ondanks de groei van het aantal bedrijven dat genetisch gemanipuleerde 
ingrediënten weert uit voedingsmiddelen.

Vlees, melk en eieren kunnen afkomstig zijn van dieren die zijn gevoederd met genetisch veranderd 
veevoer. Sterker nog: de meeste van deze producten zijn van dieren die zijn gevoerd met in elk geval deels 
gentech-veevoer. Consumenten kunnen dat niet zien in de winkel. Weliswaar heeft de EU in 2004 nieuwe 
regels ingevoerd voor de scheiding en etikettering van veevoer, maar die gelden alleen voor voeding en 
veevoer die gentech bevatten, niet voor producten die met gentech geproduceerd zijn.

Scheiden
Greenpeace wil dat veevoer helemaal gentechvrij is, zolang de gevolgen van genetische manipulatie voor 
mens en milieu onduidelijk zijn. Als eerste stap moeten gentech soja en maïs worden gescheiden van niet-
gemanipuleerde gewassen. Dan hebben boeren en consumenten tenminste een keuze. Scheiding is goed 
mogelijke, en gebeurt voor bepaalde sectoren, zoals bijv. de kippensector, die voor een flink deel gentech-
vrij is in Europa. Veevoerbedrijven melden ook dat ze gentech-vrij kunnen leveren als er maar vraag is. Het 
is dus zaak voor consumenten en producenten van consumentenproducten deze vraag op gang te brengen.

Voorlopers
Een aantal bedrijven zijn de nieuwe wet al vooruit en hebben hun producten al vrij gemaakt van genetisch 
gemanipuleerd veevoer. Bedrijven als Kwetters BV (4-granen ei), Euroma (kruidenmixen), Lidl (supermarkt) 
en Numico (Nutricia) garanderen dat hun ingrediënten gemaakt zijn zonder genetisch gemanipuleerd 
veevoer. In andere Europese landen gebruiken sommige bedrijven in de kippensector gentech-vrij voer. Alle 
andere voedingsmiddelenproducenten en fabrikanten van dierlijke producten (melk, eieren, vlees, 
vleeswaren} verwerken volop genetisch gemanipuleerd veevoer. Greenpeace heeft heel veel producenten 
van dierlijke producten aangeschreven, maar de meeste bedrijven weigeren zelfs informatie te verschaffen.

Huisdieren
Genetisch gemanipuleerde gewassen verdwijnen niet alleen in de magen van koeien, varkens en kippen, 
maar ook in de maag van uw huisdier. En ook hier willen fabrikanten niet vertellen in welke producten 
genetisch gemanipuleerde planten verwerkt zijn. Producenten van huisdierenvoeding als Masterfoods (o.a. 
Whiskas, Sheba, Pedigree) en Iams weigeren informatie te verstrekken.

Omgekeerde wereld
Greenpeace vroeg veevoerbedrijven, fastfoodketens en supermarkten zwart op wit te stellen, dat hun 
producten zijn vervaardigd zonder genetisch gemanipuleerd veevoer. Vaak is gentechvrije soja echter iets 
duurder dan de genetisch gemanipuleerde varianten. Daarom willen bedrijven er niet aan beginnen. De 
omgekeerde wereld!

Duurder
Waarom zijn gentech-vrije producten duurder? Het scheiden van de veevoerstromen kost geld. Een handvol 
multinationals in granen - onder meer het Amerikaanse Cargill - berekent deze kosten alléén door in de prijs 
van gentechvrij veevoer. Zij beheersen de wereldmarkt voor veevoer. Het overgrote deel van de soja die 
Cargill importeert is genetisch gemanipuleerd.

De sleutel ligt bij de vraag
Bovendien richtte Cargill in 1998 de joint venture Renessen op, samen met Monsanto, de grootste producent 
van gentech zaad. Cargill heeft dus een direct belang bij genetisch gemanipuleerd veevoer. Het bedrijf dringt 
dit voer op aan de Europese markt.Importeurs van bijv. soja en veevoerproducten zijn wel in staat om te 
scheiden. Dat ze het nauwelijks doen ligt aan de vraag. Bedrijven die consumentenproducten produceren 
kunnen een belangrijke rol spelen bij het scheiden door gentech-vrij te gaan.

Achter de schermen
Zo bepaalt een handvol multinationals wat terechtkomt op het bord van honderden miljoenen consumenten 
in de hele wereld. Ook bepalen ze wat en hoe boeren moeten telen. Ze hebben veel invloed op de 
ontwikkeling van armere landen. Maar tegelijkertijd blijven deze multinationals bewust achter de schermen: 
niemand kent ze. En niemand weet wat ze precies uitvoeren. Of wat ze in het veevoer stoppen. 
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Haalbaarheid vervanging soja in Nederlandse melkveerantsoenen

H

Greenpeace Nederland - 17 oktober 2007

De Animal Sciences Group van de Universiteit van Wageningen heeft in opdracht van Greenpeace 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om soja in het menu van de Nederlandse melkveehouderij te 
vervangen. Soja wordt gebruikt als goedkope bron van eiwitten die belangrijk zijn in de melk- en 
vleesproductie.

Greenpeace liet dit onderzoek verrichten omdat de huidige productie van soja zeer milieuonvriendelijk is. De 
grootschalige teelt van soja in Zuid-Amerika draagt in grote mate bij aan ontbossing. Er worden veel 
bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt. Bij de teelt wordt vaak gebruik gemaakt van genetisch 
gemanipuleerde sojavariëteiten die resistent gemaakt zijn tegen bestrijdingsmiddelen. Deze gentech-soja 
maakt boeren afhankelijk van bestrijdingsmiddelen en zet aan tot nog grootschaliger landbouw in 
monocultures. Ook vormen deze gentech-gewassen een directe bedreiging voor de biodiversiteit, omdat ze 
zich kunnen ontwikkelen tot een plaag.

Het onderzoek wijst uit dat het krachtvoergebruik – en dus de noodzaak van soja in het veevoer - kan 
worden teruggedrongen door simpele maatregelen zoals bijvoorbeeld het voeren van meer vers materiaal. 
Van alle ruwvoeders is gras namelijk superieur in de productie van eiwit. Kortom: de koeien kunnen terug de 
wei in. Daarnaast wijst het onderzoek uit dat in Nederland geteelde lupine, veldbonen en erwten, de plaats 
van soja kunnen innemen. Dit is bovendien goed voor de Nederlandse boeren. Een ander duurzaam 
alternatief is het gebruik van soja dat geteeld is volgens de zgn. Basel-criteria.

�

Download PDF: http://www.greenpeace.nl/raw/content/reports/haalbaarheid-vervanging-soja-i.pdf

Zuivere Melk – Melkproductie zonder ggo's:duurzaam en goedkoop

Greenpeace Belgie - 7 juni 2005 

Wat is het verband tussen genetisch gemanipuleerde organismen (GGO’s) en ontbossing? En wat heeft het 
glas melk dat je ’s ochtends drinkt met GGO’s te maken? Dit rapport schetst een antwoord op deze vragen. 
En overloopt vervolgens de mogelijkheden om melk te produceren zonder gebruik van GGO’s in het 
dierenvoeder van het melkvee. Elke dag worden er tonnen genetisch gemanipuleerde soja in Europa 
geïmporteerdý. Deze soja wordt voor het grootste deel in het veevoeder verwerkt. Wij eten dus vlees of 
drinken melk van dieren die genetisch gemanipuleerde soja eten. Zo moedigen we onbewust de 
GGOproductie aan, wereldwijd. 

Dit rapport werd opgesteld om te onderzoeken hoe moeilijk of makkelijk het voor de zuivelindustrie is om 
over te schakelen naar een melkproductie die geen gebruik maakt van GGO-dierenvoeder. Het rapport is 
gebaseerd op studies uitgevoerd door de Universiteit van Gent en Wim Govaerts, een bedrijfsadviseur voor 
melkveebedrijven. Het eerste luik schetst de ruimere context en geeft aan waarom wij bedenkingen hebben 
bij het voederen van dieren met genetisch gemanipuleerde soja. Het tweede deel onderzoekt de mogelijke 
oplossingen. 

De Universiteit van Gent komt tot de conclusie dat er voldoende gewone (dus non-GGO) soja en maïs 
voorhanden is voor de (Europese) melkveesector, en dat voor een beperkte meerprijs. Wim Govaerts 
onderzocht wat we kunnen bereiken als we soja vervangen door andere ingrediënten. Hij komt tot een 
verrassende conclusie: met een ander rantsoen, gebaseerd op lokaal geteelde proteïnen, blijken koeien 
evenveel of zelfs meer melk te produceren. Bovendien is deze productiewijze dier- en milieuvriendelijk en 
nog goedkoop ook, dus erg rendabel voor de landbouwer. Als iedereen er beter van wordt, zou het gek zijn 
om niet over te schakelen op een meer duurzame manier van melk produceren.

Het rapport is beschikbaar op:
www.greenpeace.org/belgium/nl/press/reports/zuivere-melk-deel1 
www.greenpeace.org/belgium/nl/press/reports/zuivere-melk-deel2
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De consumptie van genetisch gemanipuleerd veevoeder in Nederland heeft een 
negatieve invloed op de kleine landgebruikers en het milieu van Latijns Amerika1

(Joky Baert - Juli 2006 - Verkorte versie, vertaald vanuit het Spaans2)

Ondanks het feit dat transnationale ondernemingen en internationale instanties zoals de WTO (World 
Trade Organization) en de FAO (Food and Agriculture Organization) blijven volhouden dat genetisch 
gemanipuleerde organismen (GGO’s) de productieproblemen in de landbouw en de wereldvoedsel 
problemen zullen oplossen, geven de gebeurtenissen in de landen waar genetisch gemanipuleerde 
gewassen geteeld worden het tegendeel aan. De vraag naar genetisch gemanipuleerde producten 
(voornamelijk voor verwerking in de veevoederindustrie) vanuit ontwikkelde landen zoals Nederland, 
heeft ertoe geleid dat duizenden kleine landgebruikers
van ontwikkelingslanden hun grond hebben moeten verlaten, duizenden hectaren natuurgebieden
verloren zijn gegaan, vruchtbare gronden zijn gedegradeerd, de lokale soortenrijkdom in gevaar is
gekomen en dat de voedselsoevereiniteit van de lokale bevolking aangetast is.
De gezondheidsrisico’s van GGO’s zijn aanzienlijk, voornamelijk vanwege het feit dat voor hun
fabricatie gevaarlijke en genetisch instabiele micro-organismen3 gebruikt worden. Bovendien
vereist hun teelt in het veld grote hoeveelheden landbouwgiffen. De diverse acties van consumenten 
hebben in Europa geleid tot de verplichting genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen met etiketten 
te voorzien en tot het verbod op verschillende GGO’s en 174 gebieden in Europa hebben zich vrij van 
GGO’s verklaard. Desalniettemin gaan de GGO- producerende ondernemingen door met hun 
promotiecampagnes en zijn er in meerdere gevallen in geslaagd toestemming te verkrijgen voor 
experimentele en commerciële verbouw van GGO’s.
In Nederland is de voornaamste input van de vleesindustrie de grotendeels uit Brazilië en
Argentinië afkomstige soja4. Nederland is de grootste vleesproducent van Europa en daarom ook
haar grootste importeur van soja, die grotendeels genetisch gemanipuleerd is. Alleen al in 2002
werd 11 miljoen ton soja door Nederland geïmporteerd, waarvan een derde bestemd was voor haar 
vlees- en melkindustrie (ASEED, 2006).
De teelt van soja is gedurende de laatste tien jaar in Latijns Amerikar geïntroduceerd en heeft zich
in korte tijd tot één van de belangrijkste landbouwexportgewassen ontwikkeld. Zo is in Argentinië
het oppervlak van geteelde soja tussen 1996 en 2004 van 6,0 naar 28,3 miljoen hectaren
toegenomen en staat het nu als 3e sojagraanexporterend land op de wereldranglijst. Evenals in
Paraguay en Uruguay is meer dan 90% van alle verbouwde soja genetisch gemanipuleerd. In
Bolivia is de genetisch gemanipuleerde soja in 2005 gelegaliseerd en beslaat nu reeds 20% van het 
totale oppervlak aan geteelde soja.
In deze landen heeft de lokale bevolking reeds op grote schaal de negatieve gevolgen van de teelt
van genetisch gemanipuleerde soja op het milieu, de biodiversiteit, de volksgezondheid en de
sociale situatie ondervonden. Zo heeft de massale teelt van soja RR5 geleid tot het verlies van de
grote diversiteit in voedselgewassen, vernietiging van duizenden hectaren bossen, vervuiling van
water en gezondheidsproblemen bij de lokale bevolking. De teelt van soja RR gaat gepaard met de
toepassing van grote hoeveelheden landbouwgiffen, vooral het herbicide Roundup Ready dat het
toxische glifosaat bevat en dat in de meeste gevallen vanuit vliegtuigen over akkers maar ook
bewoonde gebieden wordt gespoten. In Argentinië is door de teelt van genetisch gemanipuleerde
soja de import van glifosaat gestegen van een miljoen liter in 1990 naar 120 miljoen liter in 2003
(Pengue, 2003). Vooral in Paraguay gaat de uitbreiding van het gebied met soja gepaard met veel
geweld waarbij mensen van hun land worden verdreven of zelfs gedood en huizen worden verbrand.
De meest voorkomende genetisch gemanipuleerde maïs is Bt mais welke genen van de bacterie
Bacillus thuringiensis bevat. Deze bacterie produceert een dodelijk gif voor bepaalde insecten van
de familie Lepidoptera (vlinderachtigen). De commerciële teelt van deze maïssoort brengt
verschillende risico´s met zich mee waaronder een resistentie ontwikkeling voor Bt door de

1 Oorspronkelijke titel: “El consumo de los piensos transgénicos en Holanda tiene serios impactos para los pequenos agricultures y el 
medio ambiente en Latino America”.

2 Schrijf voor het volledige artikel, in het Nederlands of in het Spaans, naar rallt_bolivia@yahoo.es
3 Men gebruikt bij de constructie van GGO's o.a. genen van het Bloemkool mozaiek virus welke sterk verwant is aan het virus dat 

Hepatitis B veroorzaakt en het virus dat HIV veroorzaakt. Bovendien gaat het om genen die uitermate instabiel en recombinant zijn.
4 De etiketteringplicht voor genetisch gemanipuleerde voedselproducten geldt niet voor afgeleide producten zoals vlees dat afkomstig 

is van dieren die met genetisch gemanipuleerde producten gevoederd zijn. 
5 Soja RR of Roundup Ready is een genetisch gemanipuleerde soja waar de transnationale onderneming Monsanto patent op heeft. 

Deze soja heeft een soortvreemd gen dat het resistentie aan het herbicide glifosaat verleent, welke door dezelfde onderneming 
verkocht wordt onder de commerciele naam “Roundup Ready”.
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plaaginsecten ten gevolge van de permanente blootstelling aan Bt en transformatie van de plant in
een bioplagicide. Daarom zijn op gewassen met Bt striktere evaluaties van toepassing dan in het
geval van andere genetisch gemanipuleerde gewassen.
In april j.l. is door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een experiment
in open veld gestart met de genetisch gemanipuleerde maïs MON 810 (een variëteit van maïs Bt)
met als doel de verplaatsing van maïspollen te meten en daarmee het risico van genetische
vervuiling. De teelt van deze maïssoort is door de Europese Unie toegestaan, maar op nationaal
niveau verboden door leden van diezelfde Unie zoals Polen, Hongarije, Griekenland en Oostenrijk
vanwege de risico’s voor het milieu. Bij dit experiment zijn verschillende onregelmatigheden
aangetoond, waaronder een gebrek aan maatregelen om genetische vervuiling met gewassen van
aanliggende percelen te vermijden en een late berichtgeving.
Er zijn reeds voldoende gegevens bekend in Europa over de verplaatsing van pollen van
conventionele en genetisch gemanipuleerde maïs, welke bovendien aangeven dat het risico van
genetische vervuiling van lokale maïssoorten door hun genetisch gemanipuleerde soortgenoten
aanzienlijk is. Hierdoor lijkt het experiment niet gerechtvaardigd en meer tot doel te hebben
genetisch gemanipuleerde maïs in de Nederlandse landbouw te introduceren als een onomkeerbaar 
proces.
De aggressieve promotie-campagnes ter bevordering van genetisch gemanipuleerde gewassen,
gevoed door de belangen van grote en invloedrijke ondernemingen, blijven doorgaan met het
misleiden van zowel Nederlandse consumenten als Latijns-Amerikaanse producenten waardoor de
controle over de wereldvoedselproductie, markten en economische macht steeds meer
geconcentreerd raakt in slechts enkele gigantische ondernemingen. Op deze manier worden
onrechtvaardige productie- en marktsystemen instandgehouden die ervoor zorgen dat de breuk
tussen arm en rijk steeds groter wordt en die leiden tot een onomkeerbare vernietiging van sociale
en natuurlijke systemen.
Hoe kunnen we genetisch gemanipuleerde organismen het hoofd bieden? Door bewust te
consumeren. De macht om te kiezen ligt in handen van de consument die het recht en de plicht heeft 
kritisch te zijn ten aanzien van zijn of haar consumptiepatronen en zich goed te informeren. Door 
middel van een sociaal- en milieubewust consumptiepatroon is het mogelijk invloed uit te oefenen op 
de productie- en marktontwikkeling van wereldvoedselproducten.

Netwerk voor een Bolivia Vrij van Genetisch Gemanipuleerde Organismen (Red Bolivia Libre de
Transgénicos); Werkgroep Zaden – Colombia (Grupo Semillas); Actienetwerk t.a.v. Plagiciden en
haar Alternatieven voor Latijns Amerika- Uruguay (Red de Acción en Plaguicidas y sus
Alternativas para América Latina (RAPAL – Uruguay)); Vrienden van de Boerenconfederatie-
Frankrijk (Les amis de la Confederation Paysanne de France); Commissie GMO- Attac- Frankrijk
(Comisión OGM); Internationale transdisciplinaire Studiegroep- Frankrijk (GIET Groupe
International d´Etudes Transdisciplinaires); Bioconsumenten voor Kwaliteitsleven- Griekenland
(IOZO Bioconsumers for Quality Life); Informatie centrum over Racisme, Ecologie, Vrede en
Geweldloosheid- Griekenland (ANTIGONE Information Centre on Racism, Ecology, Peace and non 
Violence).
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Hoofdstuk 3: Wat kun je zelf doen?

In dit hoofdstuk komen verschillende middelen naar voren om zelf verzet te bieden tegen ggo's. Er 
wordt informatie gegeven over welke producten ggo's bevatten en waar je meer informatie kan 
vinden over genetische manipulatie. Ook is er een voorbeeld petitie die als voorbeeld/handvat 
gebruikt kan worden als je je provincie, gemeente, stad of dorp gentechvrij wil verklaren. 
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met A SEED. 

Overzicht Gentechproducten in de voedselketen

Groente en fruit:
Op dit moment zijn er geen genetisch gemanipuleerde groente en fruit op de markt voor menselijke 
consumptie.

Ingrediënten voor het bakken (brood, koekjes, snacks):
Veel voorkomende ingrediënten die genetisch gemanipuleerd kunnen zijn:
● Bloem van genetisch gemanipuleerde sojabonen; moet wel vermeld worden op het etiket.
● Olie van genetisch gemanipuleerde sojobonen of van genetisch gemanipuleerde koolzaad; moet 

wel vermeld worden op het etiket.
 
Zoetigheid (chocolade, snoep, ijs):
Veel voorkomende ingrediënten die genetisch gemanipuleerd kunnen zijn:
● Lecithine van genetisch gemanipuleerde soja; moet wel vermeld worden op het etiket.
● Glucose of glucose stroop van genetisch gemanipuleerde maïs; moet wel vermeld worden op het 

etiket.
● Ingrediënten en additieven van genetisch gemanipuleerde maïs; moet wel vermeld worden op het 

etiket.
 
Zuivel:
Veel voorkomende ingrediënten die genetisch gemanipuleerd kunnen zijn:
● Eieren en melk van dieren die genetisch gemanipuleerd voer hebben gehad; dit hoeft niet op het 

etiket vermeld te worden.
 
Vlees:
Veel voorkomende ingrediënten die genetisch gemanipuleerd kunnen zijn:
● Vlees van dieren die genetisch gemanipleerd voer hebben gehad; dit hoeft niet op het etiket 

vermeld te worden.

Toevoegingen:
Veel voorkomende toevoegingen die geproduceerd worden met behulp van genetisch gemanipuleerde 
bacteriën; dit hoeft niet op het etiket vermeld te worden:
● Ascorbinezuur (vitamine C).
● Gluten
● Enzymen
● Glutamaat (smaakversterker in o.a. Aziatische producten)
● Aspartaam (zoetstof in veel light- of dieetproducten)
● Citroenzuur
● Vitamine C, B2, B12, E
● Cellulose (vaak gebruikt als bind- of verdikkingsmiddel)
● Xanthaan
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Supermarktproducten die genetisch gemanipuleerde ingrediënten bevatten:
● AH Slaolie
● AH Mexicaantjes
● AH Pikantjes
● Euroshopper slasaus
● Fancy Halvarine (AH)
● Super Mexicaantjes
● Edah Mexicaantjes
● Grand Cru Mexicaantjes

● Rilanto Margarine
● Burg Slaolie
● Perfekt Slaolie
● Perfekt Maïskiemolie
● O' Lacy's Slaolie
● Ruitjes Halvarine
● Ruitjes Margarine

Bloemen:
Op dit moment worden er in Nederland genetisch gemanipuleerde anjers verkocht die een blauwe kleur 
hebben en herbicide resistent zijn. Op de hoezen waarin de anjers naar de bloemist gaan staat duidelijk
vermeld dat het om genetisch gemodificeerde bloemen gaat. De anjers, die zowel in enkelbloemige- als 
in trosvorm beschikbaar zijn, worden vanwege hun hoge prijs vrijwel niet per bos verkocht, maar 
voornamelijk verwerkt in arrangementen. Daarbij gaat de informatie op de verpakking uiteraard 
verloren. In Nederland worden de bloemen aan een beperkt aantal bloemisterijen geleverd.
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Notitie Gentechvrije zones op lokaal niveau 

Door campagneteam Landbouw & Voedsel van Milieudefensie, 2004

In een brief hebben Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu gemeenten en provincies gevraagd 
om hun gebied tot gentechvrije zone uit te roepen. In deze notitie worden niet alle argumenten 
daarvoor herhaald, maar wordt een beknopte uitleg over concrete mogelijkheden gegeven. Een 
'Gentechvrijverklaring' kan door een gemeente of provincie op verschillende manieren nader 
geconcretiseerd worden. Het benutten van de symboolwerking. De lobby voor gentechgewassen 
wordt gedragen door mondiaal opererende actoren (met name multinationale ondernemingen en de 
Wereldhandelsorganisatie WTO). De gevolgen worden echter op plaatselijk niveau tastbaar, zodat 
het belangrijk is dat op lokaal niveau op democratische wijze stelling wordt genomen tegen de 
anonieme krachten achter de gentechgewassen. Een openbare aankondiging van de lokale overheid 
dat zij geen gentechlandbouw wenst levert een belangrijke bijdrage aan de publieke bewustwording 
over dit onderwerp.

In andere landen zijn lokale overheden al verder met dit initiatief. Zo is een aantal Europese regio's 
een netwerk gestart van gentechvrije regio's. Daartoe behoren onder meer Toscane, Wales, 
Sleeswijk-Holstein en Limousin. Ook hebben in diverse Europese landen al veel gemeenten zich 
gentechvrij verklaard.
Gronden die in eigendom zijn van de lokale overheid kunnen formeel makkelijk vrij van 
gentechgewassen worden gehouden. Hierbij moet dan bij het beheer rekening worden gehouden. 
Als er sprake is van pacht of een andere vorm van het in gebruik geven van gronden aan derden 
kunnen de overeenkomsten daartoe worden aangepast. 

De gemeente kan in bestemmingsplannen juridisch bindend vastleggen dat op gronden met 
agrarische bestemming geen gentechgewassen zijn toegestaan, door dit expliciet in de 
planvoorschriften op te nemen. Omdat verbouw van gentechgewassen ruimtelijke gevolgen heeft 
voor natuur en milieu in de omgeving is dit een geëigend instrument. Het verbouwen van 
gentechgewassen kan immers leiden tot ecologische problemen. Zo blijkt dat door genetische 
manipulatie het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen bij de meeste landbouwgewassen 
toeneemt. Uit Brits onderzoek is ook duidelijk geworden dat vaak de natuurlijke soortenrijkdom 
(biodiversiteit) op en rond met gentechgewassen bebouwde velden afneemt. Daarnaast komt 
uitkruising en menging van verschillende variëteiten voor, waardoor tot op grote afstand de 
vitaliteit en authenticiteit van soorten kan worden aangetast (genetische erosie). In 
wetenschappelijke kringen wordt onderstreept dat er grote onzekerheid is over de effecten op lange 
termijn van genetisch gemanipuleerde gewassen. Alleen al om onnodige risico's te vermijden (het 
voorzorgprincipe) zou afgezien moeten worden van het verbouwen van genetisch gemanipuleerde 
gewassen.
De voorgaande, ruimtelijke consequenties van de verbouw van gentechgewassen vormen de 
onderbouwing van een planvoorschrift dat die verbouw verbiedt. Zo oordeelde op 7 juni 2000 de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het bestemmingsplan het juridisch-
planologisch kader biedt waarin ook de mogelijke gevolgen voor het milieu dienen te worden 
meegewogen. Ten minste moet aannemelijk zijn dat ten aanzien van het milieu geen 
onoverkomelijke problemen zijn te verwachten. Hieruit kan afgeleid worden dat een bindende 
bepaling tegen het verbouwen van gentechgewassen juridisch stand zal houden.

Artikel 19 van EU-richtlijn 2001/18/EC biedt voorts de formele mogelijkheid om bij de Europese 
Commissie een gentechvrije status te verkrijgen. Dit is waarschijnlijk een omslachtige en taaie 
procedure, waarbij gebieden met een geografische afbakening (denk aan stroomgebieden) en 
bijzondere kwaliteiten (natuurgebieden, veel biologische landbouw) relatief kansrijk lijken te zijn.
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Handleiding gentechvrije gemeente 
Deze tekst is opgesteld door Milieudefensie in 2004 en aangepast door A SEED in 2007.

Deze handleiding kun je raadplegen wanneer je jouw gemeente wilt overhalen om zich tot 
gentechnologievrije gemeente te verklaren. Zet gentechnologie op de politieke en publieke agenda!
Dat begint meestal met een brief te sturen aan het gemeentebestuur (hierbij kun je gebruik maken van 
de voorbeeld petitie verderop in deze reader).
Als je niet alleen een brief wilt sturen, maar ook wilt zorgen dat er wat mee gebeurt, lees dan verder! 
Hoe zorg je nou dat gentechnologie op de politieke en publieke agenda komt? Hier volgen een aantal tips.

Lobby bij de gemeente6

De politiek moet overtuigd raken dat het onderwerp op de officiële agenda moet komen te staan. 
Benader dus bevoegden (ambtenaar, wethouder en raadslid). Wij adviseren om je vooral op de 
gemeenteraadsleden te richten. Zij weten goed wat er in de gemeente leeft. Als eerste zoek je natuurlijk 
de gemeenteraadsleden op waarvan je verwacht dat ze achter jouw standpunt zullen staan. In dit geval 
is dat waarschijnlijk vooral bij GroenLinks en de SP. Daarna is het zaak om ook de andere 
gemeenteraadsleden en het college van B&W van jouw idee te overtuigen. Dit is mede het werk van het 
reeds overtuigde gemeenteraadslid.

Je kunt raadsleden vragen om de brief 'ter bespreking (in een commissie)' op de agenda te zetten. Vaak 
wordt van brieven besloten of de inhoud van de brief verder in een commissie behandeld moet worden. 
Daarbij spelen de gemeenteraadsleden een grote rol. Zij kunnen het tijdens een 
raadscommissievergadering aankaarten en agenderen voor een commissie. Gemeenteraadsleden kunnen 
het beste inschatten in welke commissie het onderwerp het beste behandeld kan worden.
Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen vanaf de publieke tribune worden bijgewoond. Ook is het 
mogelijk om spreektijd aan te vragen tijdens deze vergaderingen. Als het onderwerp in de 
commissievergadering besproken wordt, krijgt de wethouder in die vergadering vaak de opdracht van de 
commissie om een voorstel te formuleren. Dit voorstel  wordt voorbereid door zijn ambtenaren.
Tenslotte: het is handig om het overtuigde gemeenteraadslid bij jullie plannen te betrekken.
 
Wat kun je nog meer doen om de lobby te versterken? 

Vorm een initiatiefgroep
Het is handig om mensen te zoeken die bijvoorbeeld ervaring hebben met perswerk, organiseren, 
debatteren met politici, etc. Met een initiatiefgroep vergroot je het draagvlak van de oproep aan de 
gemeente. De initiatiefgroep heeft daarom het liefst een brede samenstelling, met vertegenwoordigers uit 
allerlei maatschappelijke hoeken. Denk aan:  (biologische) boeren, plaatselijke ontwikkelingsorganisaties, 
natuur- en milieuclubs, politiek, cultureel werk, kerken). 
Betrek andere organisaties: Je kunt proberen om andere (lokale) organisaties achter je standpunt te 
krijgen. Hoe meer organisaties meedoen, hoe breder het draagvlak en hoe sterker het initiatief komt te 
staan. Je kunt daarom een steungroep of een comité van aanbeveling vormen.

Actie!
Je kunt ook laten zien dat je veel medestanders hebt door een handtekeningactie of een opinieonderzoek. 
Je kunt ook een debat of een workshop organiseren.

Publiciteit
Trek aandacht met een actie, plak posters of schrijf berichten voor de regionale en lokale media. Bedenk 
wat je wanneer wilt doen en welke middelen je daarvoor wilt inzetten. Voor het maken van een 
publiciteitsplan en het schrijven en versturen van een persbericht kun je contact opnemen met A SEED. 
De mensen van de gentechcampagne kunnen je daarbij helpen. 

Stappenplan

Stuur een brief op naar je gemeente, daarbij kun je gebruikmaken van de voorbeeldpetitie (verderop in 
deze reader).

Bel de fracties om te vragen wat ze met de brief hebben gedaan, dan heb je direct een aanleiding om 

6 Onder achtergrond informatie op de website www.gentechvrijezones.nl vind je meer informatie over hoe de gemeente werkt. Wil je 
je provincie benaderen; dan vind je op deze website ook meer informatie over hoe de provincie werkt. 
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verder te praten. In zo'n gesprek is het handig om de volgende dingen te vragen:
Vraag wanneer je brief behandeld wordt in de gemeenteraad.
Vraag na of de brief in een commissie besproken gaat worden, en zo ja, welke commissie.
Vraag welke raadsleden er in die commissie zitten

3.    Nu je weet wie er namens GroenLinks en de SP in de raadscommissie zit, kun je deze mensen gaan 
bellen:
Overtuig ze van het belang dat de gemeente heeft bij een gentechnologievrij-verklaring (gebruik 
argumenten uit de voorbeeldpetitie).
Vraag of ze interesse hebben om dit aan te kaarten tijdens de gemeenteraadsvergadering wanneer jouw 
petitie behandeld wordt en vraag ze om zich in de raadcommissievergadering hiervoor hard te maken. 
Vraag wanneer dit in een commissievergadering besproken gaat worden of om jou op de hoogte te 
houden wanneer dit gebeurt. 

4.    Organiseer een paar dagen voor de vergadering een publieksactiviteit, stuur een persbericht of een 
ingezonden artikel in de lokale krant. Vraag spreektijd aan voor de commissievergadering. Dat doe je 
door enkele dagen voor de vergadering aan de secretaris van de commissie door te geven dat je bij het 
agendaonderdeel 'gentechnologie' het woord wil voeren. Bespreek dit met het overgehaalde raadslid. 

5.    Na de vergadering vraagt de wethouder aan haar ambtenaren om een voorstel te schrijven over dit 
onderwerp. Dit is een belangrijk moment om inhoudelijke input te geven. Hiervoor kun je A SEED 
benaderen, of een workshop, studiemiddag of debat organiseren voor ambtenaren en raadsleden. A SEED 
zou een spreker hiervoor kunnen leveren en kan meedenken over de invulling. Nodig hier ook de pers 
voor uit.

6.    Zorg in de aanloop naar het gemeenteraadsbesluit voor publiciteit en laat zien dat je publieke steun 
hebt. Organiseer een (handtekeningen)actie en woon de vergadering bij.
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Voorbeeld petitie/raadsadres

Datum ..................... 

PETITIE/RAADSADRES     GENTECHVRIJE ZONE

Geachte leden van het de Staten/gemeenteraad,

Wij schrijven u met het verzoek om deze regio/gemeente tot gentechnologievrije zone te verklaren.

Zoals u weet is er reeds jarenlang discussie gaande over de vraag of introductie van genetisch 
gemanipuleerde organismen (GGO's)  op het Nederlandse platteland of in de voedselketen zinvol, 
acceptabel, veilig en verantwoord is. Het is duidelijk gebleken dat er voor de introductie van GGO's 
in de landbouw en de voedselketen geen maatschappelijk draagvlak is - uit onderzoek is gebleken 
dat 70% van de Europese consumenten GGO's afwijst, dit geldt ook voor een meerderheid van de 
Nederlandse bevolking. De beloftes van de industrie dat GGO's tot hogere oogsten leiden, de 
honger in de wereld oplossen,  pesticidegebruik verminderen, tot voedzamere gewassen leid en tot 
hogere inkomens voor boeren leiden, zijn allen niet waargemaakt. Daarentegen zijn boeren die 
GGO's telen nog afhankelijker geworden van de toeleverende bedrijven, onder andere door de 
octrooien die er op deze gewassen zitten.

Geinspireerd door de wijdverbrijde beweging van Gentechvrije Regio's in Europa (zie ook 
www.gmo-free-regions.org), vragen wij u dan ook om uw gemeente/regio tot gentechvrije zone te 
verklaren, en wel om de volgende redenen:

 in landen waar GGO's geteeld worden bestaan grote problemen wat betreft de scheiding van 
GGO's en niet-GGO's;

 er zijn de laatste jaren diverse schandalen geweest in verband met besmetting van de 
voedselketen met niet toegelaten GGO's;

 vast staat dat de introductie van GGO's in de landbouw onomkeerbare gevolgen heeft voor de 
biodiversiteit door uitkruising, dat wil zeggen, het spontaan bestuiven van gentechvrije 
gewassen door GGO's (met name koolzaad, maar in de toekomst ook andere gewassen met 
wilde verwanten);

 de teelt van GGO's op diverse plekken in de wereld heeft vanwege deze onbedoelde 
bestuiving tot grote problemen leidt voor boeren die voor een gentech-vrije markt produceren. 
Gezien het feit dat het grootste deel van de consumenten GGO's afwijst en deze in de EU 
verplicht gelabeld moeten worden leidt GGO-besmetting tot zeer grote economische schade. 
Met name voor de biologische sector, waarin geen gentech toegestaan is, vormt de GGO-teelt 
een grote bedreiging;

 bovendien is er momenteel nog geen effectief aansprakelijkheidsregime voor GGO besmetting. 
In sommige landen zoals Canada en de VS zijn er momenteel honderden gevallen waarbij 
boeren van wie de gewassen ongewild besmet waren met GGO's door de biotechnologie 
multinational Monsanto voor de rechter worden gesleept, wegens zogeheten “diefstal” van 
geoctrooieerde gentechnologie;

 het in Nederland afgesloten co-existentie verdrag biedt absoluut onvoldoende garantie dat 
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GGO-vrije teelt daadwerkelijk kan blijven bestaan; dit verdrag is dan ook verworpen door de 
Nederlandse Gentech Coalitie  die bestaat uit o.a. Greenpeace, Milieudefensie, Hivos, 
Dierenbescherming, Christelijk Ecologisch Netwerk e.a.

Daarom roepen wij de gemeenteraad van ........................ op, gezien het fundamentele en 
onomkeerbare karakter van de introductie van GGO's en de grote risico's van spontane GGO-
besmetting, beleidsmaatregelen te nemen die gebaseerd zijn op het voorzorgsprincipe, en deze 
regio tot Gentechvrije Gemeente uit te roepen*.

Hiermee zou de gemeente/regio zich aansluiten bij een groeiende Europese beweging van 
gemeentes en regio's, aangevoerd door de Europese Vereniging voor Regio's (AER, Assembly of 
European Regions), en ondersteund door o.a. Friends of the Earth Europe. In Frankrijk, 
bijvoorbeeld, hebben meer dan 1250 lokale overheden besloten zich tot gentechvrije gemeente uit 
te roepen;  in Italie en Polen hebben bijna alle regio's zich tot gentechvrije zones verklaard; in 
Duitsland zijn er 50 gentechvrije zones; in Oostenrijk hebben 8 van de 9 regio's en meer dan 100 
gemeentes zich gentech-vrij verklaard; in Groot-Brittannië zijn dit 21 regio's, waaronder geheel 
Wales, en 82 lokale overheden. 

In Nederland is de discussie over gentechvrije zones nog maar net begonnen, doch heeft de 
gemeente Culemborg zich als eerste gentechvrij verklaard.

* Wat is een Gentechvrije Zone?

De  gemeente/regio die zich gentechvrij verklaart, zal zich in ieder geval inzetten om met de 
landbouwsector tot de afspraak te komen geen gentechgewassen te verbouwen, niet 
commercieel en niet ten behoeve van proeven. Ook kan de gemeente het verbouwen van 
gentechgewassen in alle gebieden die onder haar controle staan verbieden, en kan zij GGO's uit 
alle diensten en producten die de gemeente zelf afneemt bannen.

Additionele maatregelen die veel Europese gentechvrije gemeentes hebben genomen zijn:

 Overleg met veehouders om ggo-vrij veevoer te gebruiken
 Het stimuleren van winkelhouders om alleen gentechvrije producten te verkopen
 Scholen, provincie-instellingen, horeca en sportkantines etc. aanzetten om alleen 

gentechvrije producten te gebruiken
 Zich voornemen om eventuele toekomstige ontwikkelingen op het gebied van 

gentechnologie en dieren (schapen, visteelt) zeer kritisch te volgen en uit de gemeente te 
weren

Uiteraard zijn ondergetekenden ten alle tijden bereid tot het verschaffen van een toelichting. Meer 
informatie en advies kunt u krijgen bij de initiatiefnemer van Gentechvrije Zones in Nederland, A 
SEED (www.aseed.net). Ook kunt u de volgende websites raadplegen: www.gentechvrijezones.nl, 
www.gmo-free-regions.org, www.gentech.nl. Wij zien uit naar uw reactie!

Met vriendelijke groet,

................................................................
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From Talk2000.NL - Bron: Stichting Natuur en Milieu, www.snm.nl – Published: 2004

Culemborg gentechvrij

Ketens gescheiden houden - Geen gentech graag!
Gentech en gentechvrij moeten naast elkaar kunnen bestaan, stelt de Europese Unie. Maar 
genetische vervuiling ligt op de loer. Stuifmeel van genetisch gemanipuleerde planten 
verspreidt zich via wind en insecten. Daarom verbiedt een groeiend aantal Europese regio’s 
de teelt van deze gewassen. In Nederland is Culemborg de eerste gentechvrije gemeente. 

Op de akkers rond Culemborg zijn genetisch gemanipuleerde gewassen en dieren taboe. De 
Betuwse gemeente heeft zichzelf deze zomer gentechvrij verklaard. “Het besluit van de 
gemeenteraad heeft meer dan alleen symbolische waarde,” vertelt GroenLinks-raadslid Jan 
Greeven. “We zetten het ook daadwerkelijk om in beleid. Allereerst weert Culemborg 
gentechgewassen op de eigen gronden. Verder willen we in bestemmingsplannen een verbod 
opnemen op het gebruik van gentechnologie op alle landbouwgronden.” 

Praktische gevolgen heeft het besluit op dit moment nog nauwelijks. Nederlandse boeren zijn tot nu 
toe nauwelijks geïnteresseerd in de gewraakte gewassen. Culemborg gaat het verbod dan ook niet 
actief controleren, maar wil alleen ingrijpen bij overtreding. En dat is niet moeilijk,want wie een 
gentech gewas wil telen moet zich inschrijven in een openbaar register. 

Oproep

De gemeenteraad van Culemborg reageerde met zijn besluit op een oproep van Milieudefensie en 
Stichting Natuur en Milieu aan alle Nederlandse gemeentes en provincies. De twee organisaties 
willen, in navolging van het buitenland, ook in Nederland gentechvrije zones. Vooral in Italië, 
Griekenland, Oostenrijk, Frankrijk, Engeland en België hebben zich al honderden regio’s, zoals 
Baskenland,Wales en Sleeswijk-Holstein, en duizenden gemeentes gentechvrij verklaard. De 
meeste regio’s weren gentechgewassen op de gronden die zij zelf uitgeven en kiezen voor 
gentechvrije catering bij evenementen die zij organiseren. 

“Veel regio’s zien genetische manipulatie als een bedreiging”, legt Geert Ritsema van de 
milieuorganisatie Friends of the Earth Europe uit. “Ze profileren zich met duurzame 
kwaliteitsproducten en daar past gentech niet bij. Ook zijn ze bang dat gemanipuleerde genen zich 
in wilde plantensoorten verspreiden.” 

Beperkingen

De vraag is echter of het verbieden van genetisch gemanipuleerde planten juridisch mogelijk 
is.Wouter van Eck van Milieudefensie denkt van wel: “Een bestemmingsplan kan beperkingen 
opleggen aan de agrarische bedrijfsvoering, wanneer die de omgeving beïnvloedt. Bij 
ammoniakemissie is dat ook zo. De teelt van gentechgewassen kan hinder opleveren voor andere 
telers, die gentechvrije gewassen willen verbouwen. En dus kan een gemeente ervoor kiezen al haar 
gronden een gentechvrije bestemming te geven.” 

Maar Ton van der Molen van het ministerie van Landbouw meent: “Een overheid kan niet iets 
besluiten dat strijdig is met Europese wetgeving. De vergelijking met ammoniakemissies gaat niet 
op. Die beperkingen zijn in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van ammoniak. Een 
overheid kan er wel voor kiezen haar eigen gronden gentechvrij te houden. En ook kunnen boeren 
in een gebied natuurlijk onderling afspreken om geen genetisch gemanipuleerde gewassen te telen.” 
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Commissie

Intussen wacht landbouwminister Veerman af.Hij wil dat de agrarische sector zelf afspraken maakt. 
Daarom heeft hij de Commissie Coëxistentie, met onder andere LTO Nederland, Biologica en de 
zaadproducenten, gevraagd advies uit te brengen. Als de commissie er op 1 november niet uit is, 
overweegt Veerman alsnog met wetgeving te komen. 

Biologisch melkveehouder Huib Bor zit in de commissie. Goede regels zijn voor de biologische 
landbouw van levensbelang, vindt hij.Want zolang er niets is geregeld, draaien de biologische telers 
en handelaren op voor de kosten van het gescheiden houden van de ketens. Met prijsstijgingen als 
gevolg. Toch betwijfelt Bor of gentechvrije zones een oplossing zijn. “Ik ondersteun het idee van 
harte, maar vraag me af of het juridisch wel kan.Want wat gebeurt er als een teler bezwaar maakt 
tegen een gentechvrije bestemming van zijn landbouwgrond?” 

Zelf geeft hij de voorkeur aan een andere invalshoek: “Als die gentech-gewassen er dan toch 
moeten komen, zie ik liever dat je gebieden aanwijst waar ze wel verbouwd mogen worden. En 
daarbuiten dus niet.” 

Keten Ondertussen blijft het areaal aan gentech gewassen buiten Europa toenemen en importeert de 
EU ook steeds meer genetisch gemanipuleerd veevoer. Lukt het wel om in de EU een gentechvrije 
keten te behouden? Geert Ritsema van Friends of the Earth denkt van wel. “Als zoveel regio’s 
democratisch besluiten dat ze geen gentech willen, ontstaat politieke druk.Wij pleiten ervoor om de 
Europese regelgeving zodanig aan te passen dat landen of regionale overheden meer bevoegdheden 
krijgen om bepaalde zones vrij te houden.” 

Ook biologisch boer Bor blijft optimistisch. “De consument bepaalt het uiteindelijk. Als die kiest 
voor gentechvrij, komt het goed. 100 procent gentechvrij is niet realistisch, maar 99,9 procent moet 
lukken.” Raadslid Jan Greeven hoopt dat de Culemborgse gentechvrije zone zich als een olievlek 
zal uitbreiden. “Culemborg heeft een signaal afgegeven. Ik hoop dat de buurgemeentes het 
oppikken. Het liefst wil ik de hele Betuwe gentechvrij.” 

Ellen Winkel 

Europese regelgeving 

Uitgangspunt van de Europese regelgeving is dat landbouw mét en landbouw zonder gentech 
naast elkaar kunnen bestaan. Het is vervolgens aan de consument om een keuze te maken. Om 
die keuzevrijheid mogelijk te maken is in april een nieuwe Europese wet van kracht 
geworden, die de etikettering en de traceerbaarheid van gentechgewassen regelt.Wanneer 
meer dan 0,9 procent van een bepaald ingrediënt genetisch gemodificeerd is,moet dat op het 
etiket staan vermeld. Ook veevoer moet geëtiketteerd worden, zodat een veehouder weet wat 
hij koopt. Op zuivelproducten, vlees en eieren van dieren die gentechvoer hebben gegeten, 
hoeft echter geen vermelding te staan. 
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LEGAL BRIEF - EXECUTIVE SUMMARY 
On Safeguard Restrictions or Prohibitions of the Cultivation and Use of GMOs under 
EC Law

Thijs F.M. Etty, LL.M.     [last updated] 14 January 
2008
Researcher/Lecturer in European Law 
Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam)
Institute for Environmental Studies (IVM), Department of Environmental Policy Analysis (EPA), 
and Faculty of Law 
@: thijs.etty@ivm.vu.nl   (comments and questions are welcomed)

*This legal brief is provided under the strict and explicit disclaimer that no responsibility or liability of any kind can be attributed to or assumed by 
the author or his employers *

The  only  GMO  crop  currently  on  the  European  market  with  authorisation  for  commercial-scale 
cultivation,  MON810  Bt  maize, is facing increasing resistance from EU Member State governments. In 
addition  to  Austria's  safeguard  prohibition,  introduced  nearly  a  decade  ago,  other  Member  States  - 
including France,  Hungary,  Greece,  and Poland -  have recently  decided to ban the GMO within their 
national territory. Moreover, Bulgaria, the Czech Republic, and Romania are among those which appear to 
be considering similar precautionary measures. It appears, therefore, that momentum is developing for 
introducing national safeguard bans.

Underlying  this  growing  momentum  are  concerns  about  the  environmental  safety  of  MON810, 
compounded by the decade-old authorisation remaining in force despite its outdated legal and scientific 
basis. According to current EC law, in particular Directive 2001/18/EC on the Deliberate Release into the 
Environment of  GMOs, the original  1998 environmental  risk assessment would be insufficient  to gain 
authorisation for cultivation. Concerns over the outdated legal and scientific basis have been cited by 
individual Member States and by a qualified majority in the Council of Environment Ministers. 

This legal brief explores the various legal options under primary and secondary EC law available to 
Member States to prohibit or restrict the cultivation and/or market placement of EU-authorised GMOs (in 
particular MON810 maize), while respecting their obligations of conformity with EC law. On the basis of an 
analysis of the relevant legal grounds, as well as the current status of currently existing Member State 
safeguard bans and comitology  voting records,  this  legal  brief  concludes  that  the most solid,  broad, 
flexible, and long-term sustainable legal basis for restrictions or prohibitions on the cultivation of GMOs is 
offered by the so-called `Safeguard Clause' of Article 23 of the Deliberate Release Directive 2001/18/EC. 
Invocations of this safeguard clause may be justified pending the conclusion of the procedure for renewal 
of the MON810 authorisation, pending the adoption of so-called national `coexistence' regulations, and in 
conjunction with,  inter alia, EC nature conservation legislation - in particular for more `recent' Member 
States in eastern Europe. In the near future, the scope for unilateral  safeguard measures by Member 
States will be considerably narrowed, and the present timing is therefore exceptional 

At present, a combination of circumstances, of which perhaps most importantly the pending renewal 
procedure for the authorisation of MON810, appears to create an unusually receptive climate for national 
safeguard measures in respect of this GMO. Under these conditions, at least a provisional prohibition for 
the 2008 growing season appears fully justifiable and legally viable for Member States throughout the EU. 
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Verklaar uw bedrijf gentechvrij – bestel een bord bij Biologica 

Sinds 1998 gold in de EU een stop op de import van nieuwe 
gentechgewassen, omdat een aantal lidstaten vond dat de 
keuzevrijheid voor de consument onvoldoende was 
gegarandeerd. Sinds de nieuwe wetgeving van kracht is, is 
dit moratorium opgeheven. Sindsdien heeft de EU groen licht 
gegeven aan de import (dus niet de teelt) van twee nieuwe 
maïsvariëteiten voor gebruik in veevoer of levensmiddelen. 
Overigens mag in Europa wel genetisch gemanipuleerde maïs 
worden geteeld, maar dat was al zo voor het moratorium van 
kracht werd. 

Verklaar uw bedrijf tot gentechvrije zone! Steeds meer 
Europese regio’s en gemeenten keren zich tegen de teelt van 
transgene gewassen en willen de gentech-teelt in hun regio 
voorkomen door zich zelf uit te roepen als gentechvrij 
gebied. In Italië heeft 80% van alle gemeenten zich 
gentechvrij verklaard en in Griekenland zelfs 54 van de 55 
regio’s. 

Ook u kunt uw bedrijf nu tot gentechvrije zone verklaren.Voor biologische boeren, handelaren en 
verwerkers heeft Biologica (samen met de Vakgroep Biologische Landbouw van de LTO) een bordje 
ontwikkeld dat biologische producenten kunnen bestellen en plaatsen. De Zonnehoeve in Zeewolde was 
het eerste biologische bedrijf dat het bord van Biologica plaatste, op 15 juni 2007,en zichzelf daarmee tot 
gentechvrije zone verklaarde. Gentechvrije bedrijven kunnen het bordje voor E 12,15 (5,95 + 6,20 
porto) bestellen bij Biologica: info@biologica.nl of 030-2339970.
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