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VOOrwOOrd

Het verzoek van minister Jacqueline Cramer aan de COGEM om een signalering over 

sociaal-economische aspecten van ggo’s in de landbouw op te stellen, met het oog 

op het verbeteren van het moeizame debat in de EU, heeft voor de COGEM een bij-

zondere uitdaging opgeleverd. niet vaak had het maken van een signalering zoveel 

belangstelling van externen. Dit duidt erop dat het debat over dit onderwerp beladen 

is en dat ieder die daaraan een steentje bijdraagt zorgvuldig wordt gevolgd. Het voor-

stel om sociaal-economische aspecten een rol te laten spelen bij de toelating van ggo’s 

in de EU is ingegeven door de wens het debat hierover zuiverder te voeren en daarmee 

tot een snellere besluitvorming te komen. Als immers niet alle bezwaren in termen van 

risico’s hoeven te worden vertaald, zouden landen die bredere gronden voor hun be-

zwaren hebben daar nationaal ruimte voor kunnen krijgen zodat de impasse rond de 

toelatingsprocedure wordt doorbroken. sociaal-economische criteria kunnen echter 

ook leiden tot een reeks aanvullende eisen waaraan vergunningaanvragers moeten 

voldoen en daarmee toelating gecompliceerder maken. De verschillen in mogelijke 

uitkomst maken de interesse in het onderwerp groot.

Voor de COGEM had de uitwerking van het verzoek ook bijzondere kanten. De COGEM 

stond voor de opgave om de sociaal-economische aspecten te duiden vanuit de invals-

hoek van duurzaamheid, omdat dit door de minister expliciet was gevraagd. Hoewel 

de COGEM zelf expertise heeft op het gebied van duurzame ontwikkeling heeft zij ook 

externe deskundigen op dit gebied geïnterviewd om een zo volledig mogelijk beeld 

van de problematiek te krijgen. Er zijn veel verschillende definities van duurzaamheid 

in omloop omdat ieder dit concept naar de eigen invalshoek kan en moet interprete-

ren. De COGEM heeft duurzaamheid in deze signalering niet gedefinieerd maar geeft 

een karakterisering van het maatschappelijk streven van duurzame ontwikkeling. Ook 

moest de COGEM zich bezinnen op de betekenis van duurzaamheid voor de landbouw 

en ontdekken dat criteria daarvoor niet op de plank liggen. Voor sommige groepen in 

de samenleving kunnen gewassen die door genetische modificatie zijn ontwikkeld per 

definitie niet duurzaam worden genoemd. Daarmee leek de opdracht tot een spagaat 

te leiden. De COGEM heeft dit dilemma opgelost door van meet af aan te stellen dat 

zij geen uitspraak doet of ggo’s duurzaam zijn. Alleen wordt een systematiek aange-

dragen die kan helpen vaststellen of toepassing van een gg-gewas een praktijk meer 

of minder duurzaam maakt ten opzichte van een praktijk waarin conventionele land-

bouw wordt toegepast. Ook het omschrijven van het referentiekader van de conventi-

onele landbouw is echter ingewikkeld omdat dit geen statisch gegeven is.

In de voorliggende signalering worden bouwstenen aangedragen die een rol kunnen 

spelen in de discussie rondom duurzaamheid van ggo’s in de landbouw, met als accent 

het mogelijke gebruik van beoordelingscriteria ter rechtvaardiging van het al dan niet 
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toelaten van teelt van gg-gewassen in de afzonderlijke lidstaten van de EU. Ik hoop 

dat deze COGEM signalering een bijdrage kan leveren aan het bereiken van consensus 

in de EU over de toelating van gg-gewassen. 

De voorzitter van de COGEM

Prof. dr. ir. B.C.J. Zoeteman
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saMEnVaTTinG

De minister van Volkshuisvesting, ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Jacqueline 

Cramer, heeft de COGEM gevraagd om sociaal-economische criteria op te stellen voor 

toepassingen van ggo’s in de landbouw. In haar opdrachtbrief vraagt de minister de 

COGEM welke sociaal-economische thema’s, waaronder in ieder geval duurzaamheid, 

een rol spelen bij activiteiten met ggo’s in de landbouw.

Bouwstenen voor een beoordel ingskader voor 
duurzaamheid van gg-gewassen

De COGEM identificeert en benoemt in deze signalering een aantal bouwstenen die 

een rol  kunnen spelen bij een beoordeling van de bijdrage van  gg-gewassen aan een 

‘verduurzaming’ in de landbouw. Wanneer in deze signalering wordt gesproken over 

duurzaamheidsaspecten worden daarmee zowel sociale, economische als ecologische 

aspecten bedoeld. Deze aspecten zijn onderling sterk verweven en kunnen niet los van 

elkaar worden gezien. 

De COGEM heeft tijdens het opstellen van de signalering gestreefd om er een brede 

expertise bij te betrekken en verschillende invalshoeken en perspectieven te belich-

ten. Bij de totstandkoming van de signalering is onder meer gekeken naar bestaande 

duurzaamheidscriteria zoals die voor palmolie, soja en biomassa. Daarnaast zijn de 

uitkomsten van het lnV seminar van 9 juni 2009 met als titel ‘Het ggo-beoordelings-

kader; wegens verbouwing in overleg’ verwerkt in de signalering en zijn interviews 

gehouden met een aantal experts op het gebied van agrarische ontwikkeling en 

duurzaamheid. 

Duurzaamheidscr iter ia specif iek voor ggo’s

Duurzame ontwikkeling is geen vastomlijnd statisch begrip, maar dynamisch en af-

hankelijk van context (maatschappij, cultuur, religie) en tijdgeest. Wat duurzame ont-

wikkeling inhoudt wordt mede bepaald door wat sociaaleconomisch wenselijk wordt 

geacht en kan in de loop van de tijd evolueren. De invulling van het begrip duurzaam-

heid beweegt mee met veranderingen in de maatschappij, waaronder toenemende 

kennis en technologische mogelijkheden. De invulling van duurzame landbouw kan 

zodoende per land of regio verschillen omdat andere (cultuur)waarden een rol spelen 

of omdat men in een andere ontwikkelingsfase verkeert. 

Voor alle vormen van duurzame ontwikkeling geldt dat deze niet zozeer betrekking 

hebben op het product, in dit geval de plant of het landbouwgewas zelf, maar op 

de toepassing en het gebruik daarvan in een bepaalde tijd en omgeving. Omdat de 
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toepassing (productie, teelt) en het gebruik (import, verwerking, eindproduct) van gg-

gewassen op veel vlakken niet of nauwelijks verschillen van die van conventionele 

gewassen, zou dit betekenen dat criteria voor een duurzame landbouw ook kunnen 

worden toegepast bij ggo’s. Het gaat immers om de voorwaarden waaraan een ge-

was moet voldoen om een bijdrage te kunnen leveren aan een verduurzaming van de 

landbouw. Helaas zijn duurzaamheidscriteria voor de landbouw nog niet ontwikkeld 

op een wijze dat daaraan in deze signalering kan worden gerefereerd. Bovendien zou 

hiermee geen recht worden gedaan aan de uitzonderingspositie die ggo’s hebben ten 

aanzien van conventionele (landbouw)producten in Europa. Aanleiding voor deze uit-

zonderingspositie zijn de ethisch-maatschappelijke bezwaren bij bepaalde groepen 

in de samenleving omtrent de wijze waarop ggo’s tot stand zijn gekomen: toepassing 

van genetische modificatie. Daarom worden criteria voor de toepassing van ggo’s in de 

landbouw expliciet geformuleerd. 

De COGEM signaleert dat het doorvoeren van een beoordeling op duurzaamheidsa-

specten voor gg-gewassen zou kunnen leiden tot vragen rond de duurzaamheid van 

bepaalde conventionele gewassen en teeltmethoden die momenteel niet op een der-

gelijke manier wordt beoordeeld. De COGEM merkt daarbij op dat het afwijzen van 

een gg-gewas op sociaal-economische argumenten, terwijl deze in dezelfde mate van 

toepassing zijn op conventionele gewassen die niet aan deze criteria getoetst worden, 

op onbegrip kan stuiten. 

Conventionele landbouw als referentiekader

In de opdrachtbrief aan de COGEM is voorgesteld om de conventionele landbouw als 

referentiekader te nemen. De term conventionele landbouw staat niet voor een een-

duidig te omschrijven vorm van landbouw en bestaat alleen ten opzichte van zoge-

naamde ‘niet-conventionele’ landbouwvormen zoals de biologische landbouw. Wat 

conventionele landbouw is, kan bovendien van land tot land verschillen afhankelijk 

van de ontwikkelingsfase waarin het land zich bevindt en welke technieken beschik-

baar zijn. 

Hoewel de bestaande (biologische en conventionele) landbouwsystemen grote ver-

schillen vertonen, hebben zij ook overeenkomsten. In alle gevallen gaat het in wezen 

om (te proberen) biologische processen te beheersen. landbouw kan algemeen wor-

den gedefinieerd als het geheel van economische activiteiten waarbij het natuurlijke 

milieu wordt aangepast ten behoeve van de productie van planten en dieren voor 

menselijk gebruik. Afhankelijk van het product, de productiemethode en het niveau 

van welvaart en achterliggende waarden wordt gebruik gemaakt van uiteenlopende 

technieken en oplossingsrichtingen voor landbouwkundige problemen. Het toepassen 

van landbouw in welke vorm dan ook heeft een meestal nadelige invloed op het be-

staande milieu en ecosysteem afhankelijk van het gewas en de gebruikte teeltmetho-

de. Deze invloed is grotendeels geaccepteerd omdat het bedrijven van landbouw de 
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samenleving direct of indirect voorziet in voedsel en daarmee als noodzakelijk wordt 

beschouwd. Zowel conventionele als biologische landbouwvormen streven naar duur-

zaamheid, maar vullen die verschillend in. In deze signalering wordt de conventionele 

landbouw als referentiekader genomen omdat deze vorm van landbouw het meest 

gangbaar is. Algemeen uitgangspunt bij de op te stellen criteria is, dat gg-gewassen in 

de landbouw net zo goed en liefst beter moeten voldoen aan de criteria, dan de hui-

dige niet-gg-variant in de conventionele landbouw. 

Negen thema’s met cr iter ia voor een duurzame 
toepassing van gg-gewassen

De COGEM heeft negen thema’s met bijbehorende criteria geformuleerd die als bouw-

stenen kunnen fungeren in een beoordelingskader voor de sociaal-economische en 

duurzaamheidsaspecten van ggo’s:

De proDuctie en het gebruik van gg-gewassen moet een bijDrage leveren aan 

een verDuurzaming in De lanDbouw in De vorm van: 

maatschappelijk nut

1. De productie van gg-gewassen leidt tot een opbrengstverhoging, levert een bijdrage aan de 

oogstzekerheid of biedt een andere vorm van maatschappelijk nut. 

Elementen die hierbij een rol spelen zijn: oogstzekerheid, voedselzekerheid, voedselkwaliteit, 

milieuvoordeel, kostenbesparing, recreatie.

welvaart & economie

2. De productie en het gebruik van gg-gewassen draagt op gelijke wijze bij aan de (lokale) wel-

vaart en economie en leidt waar mogelijk tot een verbetering.

Elementen die hierbij een rol spelen zijn: werkgelegenheid, efficiëntie productieproces, produc-

tiviteit, winst.

welzijn & gezonDheiD

3. De productie en het gebruik van gg-gewassen zorgt ervoor dat het welzijn en/of de ge-

zondheid van de werknemers, lokale bevolking en de consument gelijk blijft en waar mogelijk 

verbetert.

Elementen die hierbij een rol spelen zijn: mensenrechten, arbeidsomstandigheden en arbeids-

voorwaarden.

(lokale) voeDselvoorziening

4. De productie en het gebruik van gg-gewassen zorgt ervoor dat de lokale voedselvoorziening 

gelijk blijft en waar mogelijk verbetert. 

Elementen die hierbij een rol spelen zijn: voedselzekerheid en eerlijke handel.
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cultuurwaarDen

5. De productie van gg-gewassen biedt in het betreffende land of regio, indien gewenst, ruimte 

voor behoud en voortzetting van specifieke cultuurwaarden of andere lokale toepassingen (zo-

als bouwmaterialen, medicijnen).

Elementen die hierbij een rol spelen zijn: lokale toepassingen en tradities, autonomie lokale 

bevolking.

keuzevrijheiD

6. De keuzevrijheid voor ggo(-vrij) van zowel burger als bedrijfsleven wordt gewaarborgd bij de 

productie en de import van gg-gewassen.

Elementen die hierbij een rol spelen zijn: etikettering ggo (-vrije) producten, productinformatie, 

co-existentie en innovatie- en onderzoeksvrijheid.

veiligheiD

7. De toelating en beoordeling van gg-gewassen op veiligheid voor mens en milieu vindt in 

het betreffende land plaats in overeenstemming met regelgeving op basis van internationaal 

geldende afspraken aangaande veiligheid voor mens en milieu. 

Elementen die hierbij een rol spelen zijn: voedselveiligheid en milieuveiligheid. 

bioDiversiteit

8. De productie van gg-gewassen leidt a) niet tot een vermindering van de agrobiodiversiteit 

van het landbouwmilieu en versterkt deze waar mogelijk en b) niet tot een aantasting van be-

schermde of kwetsbare biodiversiteit 

Elementen die hierbij een rol spelen zijn: agrobiodiversiteit, beschermde of kwetsbare biodiver-

siteit, oorsprongsgebieden landbouwgewassen.

milieukwaliteit

9. De productie en verwerking van gg-gewassen zorgt ervoor a) dat de kwaliteit van bodem, 

oppervlakte- en grondwater en lucht niet achteruit gaat en waar mogelijk verbetert en b) dat de 

emissie van broeikasgassen over de gehele keten (ontwikkeling, productie, verwerking, trans-

port) neutraal blijft of afneemt ten opzichte van de conventionele landbouw.

Elementen die hierbij een rol spelen zijn: emissies schadelijke stoffen in bodem, oppervlaktewa-

ter en lucht, bodemvruchtbaarheid en weerbaarheid.

 

Overwegingen bi j  gebruik

Operationalisering van de opgestelde criteria is geen onderdeel van deze signalering. 

Bij de totstandkoming heeft de COGEM wel een aantal aandachtspunten geformu-

leerd die in overweging genomen kunnen worden bij een latere verdere uitwerking 

van de criteria in een beoordelingskader. 
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Meetbaarheid cr iter ia

Voor operationalisering van de duurzaamheidscriteria is het wenselijk dat de indica-

toren aan de hand waarvan de criteria gemeten worden a) (objectief) meetbaar zijn 

en b) van te voren ingeschat kunnen worden. sommige van de genoemde aspecten 

lenen zich minder gemakkelijk voor een operationalisering zoals de thema’s cultuur-

waarden of welzijn. Welzijn en welvaart zijn algemene begrippen die bij nadere in-

vulling per land, cultuur of zelfs religie kunnen verschillen. Voor deze aspecten zou 

in eerste instantie een rapportageplicht kunnen gelden zodat meer gegevens ver-

zameld kunnen worden. Met behulp van deze data kan uiteindelijk een methodiek 

worden opgesteld om deze punten te kwantificeren. Wanneer Europese lidstaten in-

dividueel kunnen beslissen over teelt op eigen grondgebied is deze stap essentieel 

om grote verschillen tussen de lidstaten te beperken in de toelating van teelt van 

gg-gewassen.

Voor het toetsen van de veiligheid van gg-gewassen bestaat in de EU en in veel lan-

den buiten Europa al een risicoanalyse, waarbij (grotendeels objectief meetbare) ge-

gevens onderzocht worden ten aanzien van de veiligheid voor mens en milieu. Over 

de uitkomsten van deze studies naar de gevolgen van gg-gewassen op het ecosys-

teem en de betekenis van de meetwaarden in dit onderzoek, wordt nog regelma-

tig gediscussieerd. Dit gaat zowel over verschillende wetenschappelijke studies die 

elkaar tegenspreken als over dezelfde studie die op verschillende wijze geïnterpre-

teerd wordt. De COGEM merkt op dat wanneer men het al niet eens kan worden over 

meetbare feiten, het toepassen van sociaal-economische criteria in de praktijk een 

complexe opgave zal zijn, waarbij er grote verschillen in interpretatie tussen EU lan-

den kunnen ontstaan.

Daarnaast is het de vraag of de invloed van de teelt van een (gg-)gewas op sociale, 

economische en ecologische aspecten, de drie duurzaamheidspijlers, altijd vooraf kan 

worden ingeschat. Bij het inschatten van risico’s voor de gezondheid of het milieu kan, 

tot op zekere hoogte, een beroep worden gedaan op wetenschappelijke studies en 

onderzoeken. Andere aspecten zijn echter veel moeilijker vooraf te kwantificeren met 

name wanneer zij sterk met elkaar verweven zijn, zoals bij de drie duurzaamheidspijlers 

het geval is. Vaak moeten daarbij aannames worden gedaan met betrekking tot één of 

meerdere aspecten van de pijlers. Bij gg-gewassen die al geruime tijd geteeld worden, 

zoals soja en maïs, bestaat inmiddels empirische informatie waarop dergelijke aanna-

mes gebaseerd kunnen worden. Bij nieuwe gg-gewassen met andere eigenschappen is 

de invloed op sociaal-economische aspecten zoals welzijn, werkgelegenheid of lokale 

voedselproductie waarschijnlijk veel moeilijker in te schatten of te kwantificeren. Bo-

vendien is de invloed van de teelt van een specifiek gewas ook afhankelijk van de regio 

of het gebied waar dit geteeld wordt. De economische, ecologische en sociale situatie 

kan per gebied verschillen. De huidige toelatingsprocedure betreft vergunningen voor 

teelt of import, ongeacht de locatie. De vraag is dan ook of een duurzaamheidsbeoor-

deling voor nieuwe gewassen vooraf kan worden uitgevoerd of dat nieuwe toepas-
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singen eerst op basis van een kwalitatieve inschatting van de duurzaamheidsaspecten 

in de praktijk gebracht moeten worden waarbij monitoring plaatsvindt om de sociaal-

economische gevolgen meer kwantitatief in kaart te brengen. 

Onderscheid tussen import en teelt
In de signalering wordt een onderscheid gemaakt tussen de criteria die vooral rele-

vant zijn voor teelt van gg-gewassen in Europa, en teelt van gg-gewassen elders in 

de wereld, gevolgd door import naar Europa. Er zijn meerdere redenen voor dit on-

derscheid. Een thema kan minder relevant zijn omdat er al wetten en regels bestaan 

voor het specifieke onderwerp zoals bij veiligheid, of doordat het thema geen actueel 

onderwerp van discussie (meer) is zoals bij welzijn en welvaart in Europa. Daarnaast is 

de praktische toepassing van de criteria een reden voor deze opsplitsing.

relevante criteria voor teelt in Europa
De thema’s en tevens discussiepunten die het meest relevant zijn voor de discussie over 

gg-gewassen in Europa, en nog niet zijn vastgelegd in een beoordelingskader noch op 

een andere wijze zijn gereguleerd, zijn de volgende:

Maatschappelijk nut•	

Welvaart & Economie•	

Cultuurwaarden•	

Ook veiligheid, keuzevrijheid, biodiversiteit en milieukwaliteit zijn en blijven relevant 

voor Europa. Deze aspecten zijn al in wet- en regelgeving opgenomen. Veiligheid is 

het uitgangspunt bij de beoordeling van gg-gewassen in Europa en dit punt zal ge-

handhaafd blijven. Keuzevrijheid is door middel van onder andere een etiketterings-

plicht in de regelgeving opgenomen. Ook biodiversiteit en milieukwaliteit zijn groten-

deels in de regelgeving vastgelegd. Voor biodiversiteit bestaan er diverse initiatieven, 

zoals natura 2000, om kwetsbare natuur te beschermen in EU lidstaten. De thema’s 

maatschappelijk nut, welvaart & economie en cultuurwaarden zijn niet opgenomen 

in wet- en regelgeving voor ggo’s. Zij kunnen nader worden uitgewerkt en geope-

rationaliseerd wanneer besloten wordt dat zij een rol kunnen spelen bij de individu-

ele beoordeling van lidstaten voor de toelating van teelt van gg-gewassen op eigen 

grondgebied. De thema’s welzijn & gezondheid en lokale voedselvoorziening zijn over 

het algemeen binnen Europa geen onderwerp van discussie (meer).

relevante criteria voor teelt elders gevolgd door import in Europa
Alle negen thema’s zijn relevant voor teelt buiten Europa gevolgd door import in Eu-

ropa. Het operationaliseren van een duurzaamheidsbeoordeling voor teelt is in Eu-

ropa minder complex dan het opleggen van dergelijke eisen aan landen buiten de EU 

die naar Europa exporteren. Het is zowel politiek, juridisch, maar ook met het oog op 

handelsrelaties veel complexer om een beoordelingskader voor duurzaamheid voor 

import op te stellen, omdat buiten Europa andere wetten en regels gelden. Een meer 

ethisch-maatschappelijk vraagstuk dat samenhangt met het toepassen van een beoor-
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delingskader voor duurzaamheid voor landen buiten de EU is de vraag of dit wenselijk 

is. Is het al dan niet behouden van cultuurwaarden een keuze van het land zelf bij of 

mag dit ook door importerende landen als argument gebruikt worden?

Om de mogelijke effecten van de toepassing van gg-gewassen in de landbouw in an-

dere landen in te schatten, is in ieder geval het betrekken van lokale stakeholders van 

groot belang. Dit gebeurt al bij een aantal bestaande internationale initiatieven zoals 

de ‘round Table on responsible soy’ (rTrs) waarbij zowel experts als lokale stakehol-

ders betrokken zijn. Een mogelijkheid is om deze initiatieven te steunen en hierbij aan 

te sluiten, totdat binnen de Europese lidstaten meer ervaring is opgedaan met het 

betrekken van duurzaamheidscriteria  in de beoordeling van gg-gewassen. 

De COGEM signaleert dat het opdoen van ervaring binnen de verschillende Europese 

lidstaten met het operationaliseren van een aantal duurzaamheidscriteria voor teelt 

op eigen grondgebied, een waardevolle stap kan zijn in het proces naar een bredere 

beoordeling, waarbij ook import beoordeeld wordt op duurzaamheid.
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1
inlEidinG

De discussie over toelating van genetisch gemodificeerde (gg-) gewassen staat in Eu-

ropa en nederland hoog op de politieke agenda. Zowel in het nederlandse parlement 

als de Europese instellingen in Brussel bestaat er onvrede over de huidige Europese 

toelatingsprocedures voor gg-gewassen en de impasse in de besluitvorming over ver-

gunningaanvragen. Gezocht wordt naar methoden om deze impasse te doorbreken. 

Daarom wordt bekeken of er andere criteria dan alleen veiligheidafwegingen gehan-

teerd kunnen worden bij de beoordeling en toelating van gg-gewassen. 

1.1 VEiliGHEidsdisCUssiE GGO’s OVErBElasT 
MET andErE arGUMEnTEn

De toelating van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) is op Europees niveau 

geregeld. Een uitgebreid overzicht van de toelatingsprocedures is te vinden op de web-

site van de European Food safety Authority (EFsA) en in het COGEM onderzoeksrap-

port Dossierkosten van gg-gewassen.1,2 Op grond van de Europese regelgeving kunnen 

ggo’s worden toegelaten tot de Europese markt als ze veilig zijn bevonden voor mens, 

dier en milieu. sociaal-economische aspecten spelen in de huidige toelatingsproce-

dure voor ggo’s formeel geen rol.a 

Een marktaanvraag komt via een van de Europese lidstaten bij de EFsA terecht. De Eu-

ropese lidstaten hebben toegang tot het dossier en worden in de gelegenheid gesteld 

om commentaar en bezwaren over het dossier kenbaar te maken. In deze fase ontstaat 

niet zelden discussie over de interpretatie van de gegevens in het dossier en vragen 

over mogelijke effecten van gg-gewassen op lange termijn. De EFsA bereidt vervol-

gens een advies aan de Europese Commissie (EC) voor en neemt hierin het commen-

taar van de lidstaten mee. Op basis van de EFsA opinie stelt de EC een conceptbesluit 

op waar de lidstaten over kunnen stemmen. In de praktijk wordt echter zelden een 

gekwalificeerde meerderheid behaald bij deze stemronde, mede doordat een aantal 

landen zich systematisch onthoudt van stemming. Wanneer men vervolgens ook in de 

Europese raad (Milieuraad of een andere raad van Ministers) niet tot een gekwalifi-

a  In de Europese richtlijn 2001/18 staat bij de besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing 

‘De lidstaten kunnen alle comité’s raadplegen die zij hebben ingesteld voor advies over de ethische implicaties van 

biotechnologie’. Vervolgens staat echter vermeld dat deze informatie niet van invloed is op de administratieve 

procedures in de richtlijn.
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ceerde meerderheid voor een besluit kan komen, wordt het conceptbesluit van de EC 

van kracht. Dit besluit is in het algemeen in lijn met de opgestelde EFsA opinie. Een 

vergunning voor teelt, import en/of verwerking in Europa is vervolgens geldig voor 

alle Europese lidstaten. Deze vergunningen hebben een looptijd van tien jaar. 

Wanneer een lidstaat tijdens de looptijd van de vergunning gegronde redenen heeft 

om aan te nemen dat een gg-gewas een gevaar vormt voor de lokale veiligheid van 

mens, dier of milieu kan de lidstaat zich beroepen op een andere procedure, de zo-

geheten vrijwaringsclausule. Het gebruik en/of de verkoop van het gg-gewas kan dan 

op het grondgebied van deze lidstaat tijdelijk beperkt of verboden worden. Een vrij-

waringsclausule van het gebruik of de verkoop van een bepaald gg-gewas kan alleen 

ingesteld worden op basis van nieuwe wetenschappelijke gegevens waaruit blijkt dat 

er een risico is voor mens, dier of milieu. De EC moet vervolgens beoordelen of de 

vrijwaringsclausule voldoende wetenschappelijk is onderbouwd. Daarbij vraagt zij in 

de praktijk de EFsA om advies. Tot op heden concludeerde de Commissie op basis van 

het verkregen advies in alle gevallen dat de vrijwaring in kwestie onvoldoende we-

tenschappelijk onderbouwd was en legde een conceptbesluit tot intrekking van de 

vrijwaringsmaatregelen voor aan de Milieuraad. De Milieuraad verwierp echter her-

haaldelijk met gekwalificeerde meerderheid deze voorstellen van de Commissie, waar-

door de vrijwaringen in stand bleven. samengevat is de toelating van gg-gewassen in 

Europa een langdurig en complex proces waardoor de introductie van gg-gewassen, 

met name wanneer het teelt betreft, in Europa feitelijk stagneert.

situatie genetisch gemoDificeerDe maïs mon810

De genetisch gemodificeerde maïsvariëteit mon810 van het bedrijf monsanto werd in 1998 

in de eu toegelaten voor teelt. in datzelfde jaar kondigde een blokkerende minderheid aan 

lidstaten aan tegen alle nieuwe ggo-dossiers te zullen stemmen zolang de eu regelgeving niet 

grondig werd herzien. gelet hierop besloot de europese commissie om geen dossiers meer ter 

stemming te brengen. hiermee was het de facto moratorium op marktoelatingen van ggo’s in 

europa een feit. Dit moratorium werd in april 2004 weer opgeheven toen de europese commis-

sie, na afronding van nieuwe eu regels voor ggo’s en mede onder druk van een wto zaak die de 

vs, canada en argentinië tegen de eu hadden aangespannen, besloot opnieuw markttoelating 

dossiers ter stemming te brengen. een gekwalificeerde meerderheid vóór of tegen een dossier 

is sindsdien echter bij geen enkele stemming over een toelatingsdossier bereikt. 

De reeds toegelaten maïs mon810 is in een aantal landen waaronder frankrijk, spanje en Duits-

land in de afgelopen jaren geteeld. teeltvergunningen hebben in de eu een looptijd van tien 

jaar. in 2008 werd een aanvraag ingediend voor verlenging van de vergunning voor teelt van 

mon810 in europa. hierbij werden aanvullende gegevens overlegd conform de huidige euro-

pese richtlijnen. in hetzelfde jaar kondigde frankrijk een verbod af voor de teelt van gg-mais 

mon810.3 zij stelde een vrijwaringsclausule in. een aantal andere europese landen waaronder 
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oostenrijk, luxemburg en griekenland stelden vrijwaringsclausules in tegen deze en andere 

ggo’s.4 andere lidstaten, waaronder nederland, hebben de nieuwe gegevens beoordeeld en con-

cludeerden dat er geen redenen waren om aan te nemen dat de teelt van mon810 leidt tot gevaar 

voor mens of milieu.5,6 Desondanks is de vrijwaringsclausule in een aantal landen nog steeds van 

kracht. in de europese raad werd bij de stemming van de lidstaten geen gekwalificeerde meerder-

heid behaald voor een gedwongen opheffen van het verbod op teelt van mon810.7 volgens de 

laatste berichten heeft de efsa stakeholders uitgenodigd om in september 2009 een wetenschap-

pelijke discussie te voeren over de efsa opinie betreffende milieurisico’s van maïs mon810.8,9 

uiteindelijk is hiermee in europa de bijzondere situatie ontstaan dat een gg-gewas zowel veilig 

als niet veilig wordt bevonden. mon810 is veilig bevonden voor teelt in de europese unie (eu) 

op basis van de geldende wet- en regelgeving betreffende veiligheid voor mens, dier en milieu. 

hetzelfde gg-gewas is echter verboden voor teelt in een aantal lidstaten van de eu omdat dit 

door deze lidstaten niet als veilig wordt beschouwd. 

Vermoedelijk bestaan er ook andere uiteenlopende argumenten die niet op veiligheid 

zijn gebaseerd om tegen markttoelating te stemmen of om zich te onthouden van 

stemming. Deze argumenten kunnen betrekking hebben op principiële bezwaren of 

op sociaal-economische aspecten, zoals een vermeend gebrek aan meerwaarde van 

ggo’s, de vraag of ggo’s passen in de ontwikkeling van duurzame landbouw of de lo-

kale landbouwpraktijk. Deze argumenten leggen in de huidige toelatingsprocedure 

geen gewicht in de schaal, omdat zij geen veiligheidsrisico betreffen. De besluitvor-

ming in de huidige toelatingsprocedure die enkel op veiligheidsargumenten is geba-

seerd, lijkt mede hierdoor in een impasse te zijn beland. In discussies over de Europese 

toelatingsprocedure rijzen vragen of ook andere dan veiligheidsaspecten wellicht een 

plek moeten krijgen in het beoordelingskader.

De Milieuraad van december 2008 heeft daarom unaniem ingestemd met de start van 

een proces om beter inzicht te krijgen in de sociaal-economische gevolgen van het in 

de handel brengen en teelt van ggo’s. Het inventariseren van andere dan veiligheids-

argumenten ten behoeve van een breder beoordelingskader voor gg-gewassen heeft 

daarmee een tweeledig doel: 

De veiligheidsdiscussie vlot te trekken, •	

De argumenten voor en tegen gg-gewassen helder te krijgen en een plek te geven •	

in de discussie.

1.2 rUiMTE VOOr sOCiaal-ECOnOMisCHE 
arGUMEnTEn

De minister van Volkshuisvesting, ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Jacqueline 

Cramer, heeft de COGEM ten behoeve van de nederlandse inbreng in de Europese 
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discussie gevraagd sociaal-economische criteria op te stellen om de bijdrage van ggo’s 

aan een verduurzaming in de landbouw te beoordelen. In haar opdrachtbrief vraagt 

de minister welke sociaal-economische thema’s, waaronder in ieder geval duurzaam-

heid, een rol spelen bij activiteiten met ggo’s:

‘In 2008 is in Europees verband gediscussieerd over toelatingen van genetisch gemodi-

ficeerde organismen (ggo’s) in de EU. Daarbij is ook gesproken over sociaal-economi-

sche aspecten die verbonden kunnen zijn aan ggo’s en de rol die deze aspecten zouden 

kunnen spelen in het beoordelingsproces. (…) Lidstaten krijgen tot 1 januari 2010 de 

gelegenheid om gegevens over sociaal-economische gevolgen van ggo’s naar elkaar 

en naar de Europese Commissie te sturen.(…)’

‘Ik wil ten behoeve van de Nederlandse inbreng een beoordelingskader opstellen voor 

sociaal-economische aspecten van ggo’s. Ik beoog met het beoordelingskader duide-

lijkheid te krijgen over welke sociaal-economische thema’s een rol spelen bij activi-

teiten met ggo’s. (…) Onder sociaal-economische aspecten versta ik in elk geval duur-

zaamheid. Bij deze wil ik uw hulp vragen bij het opstellen van het beoordelingskader, 

door u te vragen om een signalering op stellen over sociaal-economische criteria voor 

toepassingen van ggo’s.’

De minister vraagt om bij het opstellen van een beoordelingskader een onderscheid te 

maken tussen de aspecten die een rol spelen bij de teelt in Europa en daarbuiten, en 

tussen teelt en import. 

‘Ik stel me daarbij voor dat bijvoorbeeld aan teelt in de EU andere sociaal-economische 

aspecten verbonden zijn dan aan teelt van ggo’s elders in de wereld, al dan niet ge-

volgd door import naar de EU.’

Tenslotte refereert de minister aan een aantal bestaande rapporten en studies waarbij 

sociaal economische criteria een rol speelden. 

‘Ik denk daarbij aan het toetsingskader voor duurzame biomassa. (…) In uw signalering 

zou u, voor zover mogelijk, een vergelijkbare uiteenzetting voor ggo’s kunnen maken. 

Het referentiekader zou daarbij de conventionele landbouw kunnen zijn, waarbij de 

criteria gericht kunnen zijn op een minimaal gelijkwaardige of waar mogelijk verbe-

terde duurzaamheid..’ 

De volledige brief van de minister is te vinden in bijlage 1 van deze signalering.

Achterliggende gedachte bij het verzoek van de minister van VrOM is de discussie die 

op dit moment in Europa wordt gevoerd over de vraag welke overwegingen, anders 

dan veiligheid, een plek moeten krijgen bij de beoordeling van toelating van gg-ge-

wassen. Veiligheid is al een vereiste voor de toelating van gg-gewassen en vastgelegd 

in Europese richtlijnen en nationale wetgeving van de Europese lidstaten. Veiligheid 



COGEM sIGnAlErInG CGM/090929-01 19

is het uitgangspunt bij de beoordeling van gg-gewassen en dit punt zal gehandhaafd 

blijven. De vraag die centraal staat is: 

Welke andere overwegingen komen naar voren in de maatschappelijke discussie over 

gg-gewassen en hoe kunnen deze worden meegenomen in een beoordelingskader?

1.3 lEEswijzEr

Deze signalering is voorbereid door de subcommissie Ethiek en Maatschappelijke As-

pecten ondersteund door de subcommissie landbouw van de COGEM (zie bijlage 4). 

De COGEM identificeert en benoemt in deze signalering een aantal bouwstenen die 

een rol  kunnen spelen bij de beoordeling van de bijdrage van ggo’s aan een verduur-

zaming in de landbouw. De bouwstenen in deze signalering zijn gerelateerd aan de 

kernthema’s die een terugkerende rol spelen in het gentech debat.10 Aan de hand van 

deze kernthema’s worden criteria geformuleerd voor de bijdrage van ggo’s aan een 

meer duurzame landbouw die recht doet aan sociale, economische en ecologische as-

pecten. Deze criteria dienen als input in een politiek-maatschappelijk proces waarbij 

gekeken wordt hoe duurzaamheidsaspecten kunnen worden meegewogen in de be-

oordeling van ggo’s. Operationalisering van de criteria wordt in deze signalering niet 

gedetailleerd uitgewerkt. Deze stap komt aan de orde wanneer er consensus over de 

aanpak van een eventueel sociaal-economisch beoordelingskader is gevormd.

De COGEM geeft in deze signalering geen mening over de vraag of genetische modi-

ficatie al dan niet past binnen het concept van duurzame landbouw. Dit is een princi-

piële keuze waarbij onder meer sociale, culturele en religieuze overwegingen een rol 

spelen. Het is aan de politiek hier een afweging in te maken. 

De COGEM heeft er bij het opstellen van de signalering naar gestreefd een brede ex-

pertise te betrekken en verschillende invalshoeken en perspectieven te belichten. Bij 

de totstandkoming van de signalering is onder meer gekeken naar bestaande duur-

zaamheidscriteria zoals die voor palmolie, soja en biomassa.11,12,13 Ook zijn de uitkom-

sten van het lnV seminar van 9 juni 2009 met als titel ‘Het ggo-beoordelingskader; we-

gens verbouwing in overleg’ verwerkt in de signalering.14 Daarnaast heeft de COGEM 

interviews gehouden met een aantal experts op het gebied van agrarische ontwikke-

ling en duurzaamheid (zie bijlage 5). 

In de inleiding in hoofdstuk één is de achtergrond van de vraag van de minister toege-

licht. In hoofdstuk twee wordt een referentiekader geschetst dat kan worden gehan-

teerd bij de beoordeling van duurzaamheidsaspecten van gg-gewassen. In hoofdstuk 

drie wordt een aantal terugkerende kernthema’s in het gentech debat geïdentificeerd 

die een rol kunnen spelen als bouwstenen voor een sociaal-economisch toetsingska-

der. In hetzelfde hoofdstuk wordt een koppeling gemaakt tussen deze kernthema’s en 

de drie pijlers voor duurzame ontwikkeling – de sociale, ecologische en economische 

ontwikkeling – die wanneer een juiste samenhang wordt bereikt, leidt tot een meer-

waarde voor zowel ‘people, planet als profit’. Daarnaast wordt de rol van ethisch-
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maatschappelijke afwegingen geplaatst in de discussie over ggo’s. In hoofdstuk vier 

worden negen bouwstenen die een rol spelen bij de toepassing en het gebruik van 

gg-gewassen uitgewerkt in de vorm van criteria. Waar mogelijk worden de criteria 

vertaald in indicatoren die deze criteria meetbaar kunnen maken. Een aantal van de 

criteria zijn voornamelijk van toepassing bij teelt, andere bij import of bij beide. Aan 

deze verschillen wordt in dit hoofdstuk kort aandacht besteed.

Het onderscheid tussen criteria voor import en teelt wordt in hoofdstuk vijf nader 

uitgewerkt. Daarnaast wordt een aantal overwegingen genoemd die aan de orde kun-

nen komen bij de volgende stap in het proces; het operationaliseren van de criteria. 

Onder meer wordt stil gestaan bij de toepasbaarheid/meetbaarheid en de specificiteit 

van de criteria.
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2
rEfErEnTiEkadEr 
dUUrzaaMHEidsCriTEria 
GGO’s in dE landBOUw

In de opdrachtbrief wordt gesproken over sociaal-economische aspecten inclusief 

duurzaamheid. sociaal-economische aspecten worden op verschillende manieren ge-

definieerd, afhankelijk van de context. De COGEM beschouwt sociaal-economische 

aspecten als onderdeel van duurzame ontwikkeling waar ecologische aspecten niet 

los van gezien kunnen worden. Wanneer in deze signalering wordt gesproken over 

duurzaamheidsaspecten, worden daarmee zowel sociaal-economische als ecologische 

aspecten bedoeld. Daarnaast zijn ook een aantal andere, meer ethisch-maatschappe-

lijke overwegingen die een belangrijke rol spelen in de Europese discussie over ggo’s, 

in ogenschouw genomen bij het opstellen van de criteria. 

2.1 dUUrzaME landBOUw is COnTExT- En 
TijdsafHankElijk

Duurzaamheid en duurzame ontwikkeling hebben de afgelopen tien jaar in vrijwel 

alle sectoren in het middelpunt van de belangstelling gestaan. Vanwege het dyna-

mische karakter van duurzaamheid, is gaandeweg ook de term ‘verduurzaming’ op-

gekomen om het proces van duurzame ontwikkeling te duiden. De breedte van dit 

onderwerp, waaronder soms bijna alles wordt geschaard wat sociaal-economisch wen-

selijk wordt geacht, kan de implementatie en operationalisering complex maken. Het 

is daarom van belang een helder kader te schetsen waaruit blijkt wat onder verduur-

zaming wordt verstaan en hoe dit kan worden getoetst. Er bestaan talrijke definities 

van duurzaamheid die in meer of mindere mate zijn toegespitst op specifieke ontwik-

kelingen. Een gangbare definitie voor duurzame ontwikkeling is de definitie uit het 

Brundtland-rapport:

‘een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daar-

mee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in 

hun behoeften te voorzien’.15

In het Brundtland rapport wordt het in samenhang ontwikkelen van sociale, ecolo-

gische en economische aspecten van de samenleving als de drie pijlers van duurzame 
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ontwikkeling geschetst. later is dit samengevat met de begrippen people, planet en 

profit. Om naast economische winst ook de maatschappelijke winst in de afwegingen 

te betrekken is door de wereldtop over duurzame ontwikkeling in Johannesburg in 

2002 de P van profit veranderd in ‘prosperity’ (welvaart). 

De nederlandse overheid heeft het milieudeel van duurzame ontwikkeling nader ge-

definieerd in het vierde nationaal Milieubeleidsplan (nMP4).16 Hierin staat: 

‘Het milieubeleid moet - hier en nu, maar ook elders en later - een bijdrage leveren aan 

een gezond en veilig leven, in een aantrekkelijke leefomgeving en te midden van een 

vitale natuur, zonder aantasting van de wereldwijde biodiversiteit of uitputting van 

natuurlijke hulpbronnen’. 

In de langetermijnvisie van de nederlandse regering op de toekomst van het Europese 

landbouw- en plattelandsbeleid wordt duurzaamheid in de context van landbouw ge-

plaatst: 

‘Duurzame ontwikkeling is het streven om een evenwicht te vinden tussen economi-

sche, ecologische en sociale ontwikkeling. Daarbij gaat het niet alleen om het berei-

ken van dat evenwicht ‘hier en nu’, maar ook internationaal, met bijzondere aandacht 

voor ontwikkelingslanden en ‘later’, voor komende generaties. Waarden die door 

de Nederlandse bevolking belangrijk worden gevonden, zoals milieu, natuur, land-

schap en dierenwelzijn, moeten in deze ontwikkeling worden geborgd. Ook voor de 

grondgebruiker zelf zijn deze waarden van belang als productiefactor: men zal toch 

de bodem, het water en de (agro)biodiversiteit willen beschermen tegen onder meer 

uitputting, erosie, verdroging, eutrofiëring om goed te kunnen blijven produceren. 

De kunst is om versterking van de marktwerking in harmonie te laten samengaan met 

verduurzaming van de landbouwproductie (…)’ 17

De specifieke invulling van duurzame ontwikkeling wordt mede bepaald door wat 

sociaaleconomisch wenselijk wordt geacht en kan in de loop van de tijd evolueren. 

Duurzame ontwikkeling is daarmee geen vastomlijnd statisch begrip, maar dynamisch 

en afhankelijk van context (maatschappij, cultuur, religie) en tijdgeest. De invulling 

van het begrip duurzaamheid beweegt mee met veranderingen in de maatschappelij-

ke omgeving, waaronder toenemende kennis en technologische mogelijkheden. Wat 

tien of vijftien jaar geleden als duurzaam werd gezien, kan nu als een gepasseerd sta-

tion worden beschouwd, op aannames zijn gebaseerd die bij nader inzien onjuist zijn, 

of doelen betreffen die achteraf gezien niet realistisch of te weinig ambitieus waren. 

Door ontwikkelingen in kennis of op technologisch gebied kunnen oplossingen moge-

lijk worden die men tien jaar terug niet voor mogelijk hield.18 

De invulling van duurzame landbouw kan daarnaast ook per land of regio verschil-

len omdat andere (cultuur)waarden van belang worden geacht. Voor alle vormen van 

duurzame ontwikkeling geldt echter dat deze niet zozeer betrekking hebben op het 
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product, in dit geval de plant of landbouwgewas zelf, maar op de toepassing en het 

gebruik daarvan in een bepaalde plaats en tijd. 

2.2 dUUrzaME OnTwikkElinG HEEfT BETrEkkinG 
OP TOEPassinG En GEBrUik

Bij bestaande toetsingskaders voor duurzaamheid in de landbouw wordt een plant of 

gewas voornamelijk beoordeeld op basis van de wijze waarop productie en gebruik 

plaatsvinden. Daarbij kunnen de eigenschappen van het product zelf in meer of min-

dere mate potentie hebben om bij te dragen aan duurzame productie of gebruik. Met 

andere woorden wordt zowel de productiewijze als het gebruik afgemeten aan een 

set criteria met betrekking tot de sociale, ecologische en economische duurzaamheid. 

Op deze wijze kan ook naar ggo’s gekeken worden. 

Bij gg-gewassen zou dit betekenen dat gekeken wordt naar de productie (teelt) en 

het gebruik (import, verwerking) van een gg-gewas. Het toetsingskader voor duur-

zame biomassa, ook wel de Cramer criteria genoemd, is gericht op de wijze waarop 

biomassa geproduceerd wordt en hoe deze gebruikt/verwerkt wordt ten opzichte van 

het gebruik van fossiele brandstoffen.13 Gg-gewassen die geteeld worden om als bio-

massa te dienen, kunnen vanuit dit perspectief ook beoordeeld worden met de Cra-

mer criteria voor duurzame biomassa.b Omdat de toepassing (productie, teelt) en het 

gebruik (import, verwerking, eindproduct als veevoer of voedsel) van gg-gewassen 

op veel vlakken niet of nauwelijks verschilt van conventionele gewassen, zou dit be-

tekenen dat criteria voor een duurzame landbouw ook kunnen worden toegepast op 

ggo’s. Helaas zijn duurzaamheidscriteria voor de landbouw nog niet ontwikkeld op 

een wijze dat daaraan hier kan worden gerefereerd. Bovendien zou hiermee geen 

recht worden gedaan aan de uitzonderingspositie die ggo’s hebben ten aanzien van 

conventionele producten in Europa. Aanleiding voor deze uitzonderingspositie zijn 

de ethisch-maatschappelijke bezwaren omtrent het proces waarmee ggo’s tot stand 

zijn gekomen: genetische modificatie. Er bestaan diverse richtlijnen en studies naar 

duurzaamheidsaspecten in de landbouw in het algemeen, maar deze zijn slechts in 

enkele gevallen expliciet gemaakt en geoperationaliseerd zoals bij soja en biomassa. 

De COGEM merkt op dat de aanleiding voor het opstellen van duurzaamheidscriteria 

specifiek voor ggo’s niet ligt in het verschil in productie of gebruik van deze gewassen 

ten opzichte van conventionele gewassen. De criteria worden expliciet gemaakt juist 

voor ggo’s omdat zij maatschappelijk omstreden zijn.19, 10

Onlangs stelde de European Group on Ethics (EGE) dat alle ‘producten’ van (nieuwe) 

landbouwtechnieken en niet enkel recombinant-DnA technieken getoetst zouden 

moeten worden op duurzaamheid.20 Op dit moment hebben ggo’s en daarmee ook gg-

gewassen een uitzonderingspositie die tot uiting komt in een specifieke veiligheids-

b  In de Cramer criteria worden geen uitspraken gedaan over de toepasbaarheid van de criteria bij ggo’s vanwege 

verdeeldheid over de vraag of ggo’s al dan niet kunnen passen in het concept van duurzaamheid. 
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beoordeling. Deze veiligheidsbeoordeling geldt niet voor andere gewassen, die door 

veredelingstechnieken waarbij geen genetische modificatie is toegepast, tot stand zijn 

gekomen. Wanneer alleen ggo’s getoetst worden op duurzaamheid zou het theore-

tisch mogelijk zijn een gg-gewas af te wijzen uit duurzaamheidoverwegingen, terwijl 

een vergelijkbaar conventioneel gewas wel is toegelaten ondanks dat dit evenmin aan 

de opgestelde duurzaamheidscriteria zou voldoen. 

De COGEM signaleert dat het doorvoeren van een beoordeling op duurzaamheidsa-

specten voor gg-gewassen zou kunnen leiden tot vragen rond de duurzaamheid van 

bepaalde conventionele gewassen en teeltmethoden die momenteel niet aan een der-

gelijk toetsingskader moeten voldoen. 

2.3 COnVEnTiOnElE landBOUwsysTEMEn 
als rEfErEnTiEkadEr

Een ontwikkeling of product is vrijwel altijd meer of minder duurzaam ten opzichte 

van iets anders. Het gebruik van minder (schadelijke) gewasbeschermingsmiddelen 

wordt bijvoorbeeld als duurzamer beschouwd, maar er is geen specifieke hoeveelheid of 

grenswaarde gedefinieerd die het stempel ‘duurzaam’ rechtvaardigt. Dit roept de vraag 

op wat duurzame landbouw eigenlijk is, welk landbouwsysteem men wil of zou moeten 

nastreven. Hoewel hier globaal overeenstemming over is, bestaan er over de specifieke 

invulling van het antwoord op deze vraag zeer uiteenlopende visies die worden ge-

vormd door onder meer economische, sociale, culturele en religieuze overwegingen. De 

COGEM neemt hierover geen standpunt in, conform haar signalerende, en daarmee niet 

adviserende taak op het gebied van ethisch-maatschappelijke aspecten van ggo’s.

In de opdrachtbrief is voorgesteld de conventionele landbouw als referentiekader te 

nemen. De term ‘conventionele landbouw’ staat niet voor een eenduidig te omschrij-

ven vorm van landbouw en bestaat alleen ten opzichte van zogenaamde ‘niet-conven-

tionele’ landbouwvormen. Voorheen kon men spreken van conventionele landbouw, 

geïntegreerde landbouw en biologische landbouw. nu de geïntegreerde landbouw 

min of meer is opgenomen in de conventionele landbouw, is in nederland alleen spra-

ke van conventionele en biologische landbouw. Wat conventionele landbouw is, kan 

bovendien van land tot land verschillen afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin 

het land zich bevindt en welke technieken beschikbaar zijn. 

Hoewel de landbouwsystemen grote verschillen vertonen, hebben zij ook overeen-

komsten. In alle gevallen gaat het om het (proberen te) beheersen van biologische 

processen. landbouw kan algemeen worden gedefinieerd als het geheel van activitei-

ten waarbij het natuurlijke milieu wordt aangepast ten behoeve van de productie van 

planten en dieren voor menselijk gebruik. Afhankelijk van het product, de productie-

methode en het niveau van welvaart en achterliggende waarden wordt gebruikge-

maakt van een groot aantal uiteenlopende technieken en oplossingsrichtingen voor 

landbouwkundige problemen. Zowel in de biologische als conventionele landbouw 

streeft men naar duurzaamheid, maar vult men dit verschillend in.21,22, 23 
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Omdat een beoordelingskader wordt gezocht voor toepassing van ggo’s, neemt de 

COGEM in eerste instantie de conventionele landbouw als referentiekader omdat 

deze vorm van landbouw het meest gangbaar is.c Algemeen uitgangspunt bij de op te 

stellen criteria is dat gg-gewassen in de landbouw net zo goed en liefst beter moeten 

voldoen aan de criteria dan de huidige niet-gg-variant van de conventionele land-

bouw. 

2.4 MiliEU-GEVOlGEn COnVEnTiOnElE 
landBOUwsysTEMEn

naar de gevolgen van verschillende landbouwsystemen voor het milieu wordt al lange 

tijd onderzoek gedaan. Het bedrijven van landbouw heeft, afhankelijk van het ge-

bruikte landbouwsysteem en de teeltwijze, een meestal nadelige invloed op het be-

staande milieu en ecosysteem. Deze invloed is grotendeels geaccepteerd omdat het 

bedrijven van landbouw direct of indirect voorziet in onze primaire behoefte aan 

voedsel en daarmee als noodzakelijk wordt beschouwd. Over de vraag welk land-

bouwsysteem de minst nadelige invloed heeft op milieu of het meest duurzaam is, 

wordt volop gediscussieerd. Het bepalen van de invloed van landbouw op milieu is 

echter een complexe zaak waardoor de uitkomsten van dit soort onderzoeken zelden 

eenduidig zijn. De effecten van de gg-landbouw op het milieu zijn eveneens onder-

deel van deze discussie. Er wordt onderzoek gedaan naar de invloed van ggo’s op het 

milieu. Voor- en tegenstanders wijzen op de positieve dan wel negatieve invloeden 

van ggo’s in de landbouw. soms verwijzen zij daarbij zelfs naar dezelfde onderzoeks-

rapporten of artikelen.24,25 schade aan het ecosysteem door grootschalige landbouw 

en monoculturen wordt regelmatig geassocieerd met de teelt van gg-gewassen zoals 

soja. Of deze effecten direct worden veroorzaakt door gg-gewassen is onduidelijk.26 

Maïsteelt, en ook de teelt van soja in Zuid-Amerika werd al voor de opkomst van gg-

varianten als monocultuur toegepast. Het toepassen van monoculturen wordt in eerste 

instantie gedreven door economische factoren. Wanneer de teelt van gewassen min-

der onderhouds- en arbeidsintensief wordt, kan dit bijdragen aan het faciliteren van 

monoculturen. naast negatieve associaties en onderzoeken zijn ook positieve effecten 

van gg-gewassen op het ecosysteem bekend. Zo kan de teelt van herbicidentolerante 

gewassen low- of no-tillage (grondbewerking) mogelijk maken wat een positief effect 

kan hebben op de bodemmicro-organismen en schadelijke effecten zoals erosie kan 

beperken of voorkomen.27 

c  In de toekomst zal het wellicht ook mogelijk zijn om componenten die voorheen op chemische wijze werden 

geproduceerd, zoals biobrandstoffen of farmaceutische bestanddelen, te produceren in gg-gewassen. In dat geval 

zouden bestaande of conventionele productiemethoden het referentiekader vormen. De huidige gg-gewassen zijn 

voornamelijk gericht op een verbetering van de agronomische eigenschappen. Daarom zal in deze signalering 

gesproken worden over de conventionele landbouw als referentiekader. 
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Met een toenemende wereldbevolking en een groeiende vraag naar voedsel zal het 

onderzoek naar de verschillen in invloed van de diverse landbouwsystemen gecontinu-

eerd worden evenals de zoektocht naar meer duurzame methoden. Daarbij wordt ook 

onderzocht of en in hoeverre gg-gewassen hier een bijdrage aan kunnen leveren. 

2.5 OPkOMsT GGO’s 
in dE GEïndUsTrialisEErdE landBOUw

De opkomst van de toepassing van genetische modificatie in de landbouw is verbon-

den met het proces van industrialisering. Industrialisering van de landbouw wordt in 

eerste instantie gekenmerkt door een mechanisering van de landbouw waarbij fysieke 

arbeid door mensen of dieren steeds meer wordt vervangen door machines. Het be-

werken van land werd daardoor minder arbeidsintensief waarmee een schaalvergro-

ting van de landbouw mogelijk werd en hogere opbrengsten konden worden behaald. 

Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen onkruid, schimmel-

ziekten en plaaginsecten vergrootte de oogstzekerheid. niet alleen de landbouwpro-

cessen werden geoptimaliseerd, maar ook de gewassen zelf. Eerst alleen door (klas-

sieke) veredeling, later ook met behulp van moderne biotechnologische technieken 

zoals genetische modificatie. 

In het veredelingsproces worden gewenste eigenschappen geselecteerd met als doel 

dat de nakomelingen deze gunstige eigenschappen ook bezitten. De plantenverede-

laar, of deze nu gebruik maakt van klassieke veredeling of moderne biotechnologische 

technieken, is daarmee de ontwerper van deze plant met nieuwe eigenschappen. Deze 

eigenschappen komen weliswaar pas tot uiting tijdens de toepassing en het gebruik 

van de gewassen, maar de gevolgen ervan worden deels al bepaald in de voorafgaan-

de ontwerp- en ontwikkelingsfase. De intenties en keuzes die worden gemaakt tijdens 

de ontwikkeling van een product, technologie of plant en die een voorzet geven voor 

het latere gebruik, worden ook wel het zogeheten ‘script’ van een technologie ge-

noemd.28, 29, 30, 31, 32

Het script zit als impliciete handleiding vervat in het ontwerp. Deze handleiding 

wordt ‘geschreven’ in de ontwikkelingsfase door het maken van specifieke keuzes die 

worden beïnvloed door culturele, maatschappelijke of religieuze waarden en gelden-

de machtsverhoudingen. De invloed van een technologie is daarmee direct onderdeel 

van de technologie zelf. Vanuit dit perspectief is technologie dan ook geen neutraal 

instrument, maar weerspiegelt deze de dominante sociale en technische dimensies.29 

langdon Winner stelde in ‘Do artifacts have politics’ dat door middel van technologie 

een bepaalde vorm van ‘politiek’ bedreven wordt.28 Het script van een technologie of 

product is echter niet onveranderlijk. Winner benadrukt dat technologische innova-

ties ook perspectieven kunnen bieden; dat ze in een andere omgeving voor andere 

doeleinden kunnen worden ingezet, dat ze in de loop der tijd een andere functie 

kunnen krijgen of ingezet kunnen worden voor of door een andere doelgroep. Kort-

om: technologische producten weerspiegelen niet alleen machtsverhoudingen (dan 
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zouden ze namelijk zelf politiek-neutraal zijn en dat wordt door Winner bestreden) 

maar ze bieden in theorie ook kansen om ‘politiek’ uit te oefenen via het specifiek 

ontwerpen ervan. 

Tijdens de veredeling van nieuwe plantenvariëteiten wordt, bewust of onbewust, 

ook naar een bepaald type gebruik of gebruiker toegewerkt. Dit gebruik kan direct 

verbonden zijn met de eigenschap van de plant, zoals resistentie tegen schadelijke 

insecten (maïsboorder), de productie van medicijnen (farmagewas), voedingsstoffen 

(‘gouden rijst’) of een gewas dat geschikt is voor bodem- of waterreiniging (fytoreme-

diatie). De eigenschap kan gericht zijn op de latere gebruiker of consument (bijvoor-

beeld pitloze druiven). Maar het ontwerp kan ook indirecte implicaties hebben voor 

het latere gebruik die betrekking hebben op het soort landbouwsysteem waarin het 

gewas gebruikt kan worden. Een gewas dat minder (schadelijke) gewasbeschermings-

middelen of onderhoud nodig heeft maakt een schaalvergroting, en daarmee hogere 

opbrengst en meer winst, mogelijk voor de producent.20 Anderzijds maakt een hogere 

opbrengst per hectare, door minder opbrengstverlies ten gevolge van ziekten en pla-

gen, een areaaluitbreiding minder noodzakelijk. 

het mes snijDt aan twee kanten

in europa bestaat bij een aantal lidstaten grote maatschappelijke weerstand tegen ggo’s.33 vra-

gen over de veiligheid en onvoorziene schadelijke gevolgen voor het milieu bij de teelt van gg-

gewassen hebben geleid tot een jarenlang moratorium. naast principiële bezwaren gebaseerd 

op gezondheids- en milieurisico’s is een terugkerend argument, dat de huidige gg-gewassen in 

zichzelf alleen gericht zijn op winstbejag van een aantal grote concerns en geen bijdrage leve-

ren aan een meer duurzame landbouw of een direct voordeel hebben voor de consument. hoe-

wel sommigen principieel tegen gg-gewasssen zijn, pleiten anderen er voor om lokale vaardig-

heden, behoeften, economie, cultuur en ecosysteem mee te nemen in de agendasetting (‘script’) 

voor de ontwikkeling van gg-gewassen. De wetenschappelijke onderzoeksagenda zou volgens 

hen meer moeten worden aangepast aan lokale prioriteiten en mogelijkheden.34 

De uitzonderingssituatie voor ggo’s vanwege de maatschappelijke omstredenheid heeft door 

een aparte regelgeving tot aanzienlijke kosten geleid om de vereiste gegevens voor de veilig-

heidsbeoordeling te verkrijgen.2 De kosten voor deze noodzakelijke studies zijn dusdanig hoog 

dat het ontwikkelen en commercialiseren steeds meer voorbehouden is aan grote concerns. 

De investering moet worden terugverdiend waarmee de keuze voor gewassen die op grote 

schaal geteeld worden meer voor de hand ligt dan gewassen die op kleine schaal lokaal wor-

den toegepast. Dit maakt het toespitsen van de biotechnologische onderzoeksagenda op kleine 

lokale toepassingen moeilijk. het nederlandse veredelingsbedrijfsleven heeft zich bovendien 

in de jaren waarin het moratorium gold teruggetrokken uit de ontwikkeling van gg-gewassen. 

het europese de facto moratorium en de geringe kansen voor de afzet van gg-gewassen op 

de europese markt waren hierbij doorslaggevend. ook het onderzoek naar genetische modifi-

catie in de landbouw is in europa op een lager pitje komen te staan. een aantal, grotendeels 
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buitenlandse, multinationals heeft de leiding genomen in de ontwikkeling van gg-gewassen. 

Door de recentelijk afgekondigde teeltverboden lijken een aantal europese landen zich nog 

verder te onttrekken aan de ontwikkeling van nieuwe gg-gewassen. Daarmee worden ook de 

mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de richting waarin biotechnologie zich ontwikkelt 

in de rest van de wereld beperkt. mede door de hoge kosten van de toelatingsprocedure van 

gg-gewassen voor teelt, import en verwerking zijn vooralsnog vrijwel alleen multinationals in 

staat om gg-gewassen op de markt te brengen. het negatieve imago dat gg-gewassen in som-

mige ogen heeft en de angst dat één of een aantal grote multinationals de hele voedselketen 

gaan beheersen worden hiermee versterkt. De toepassing van gg-gewassen wordt hierdoor in 

eerste instantie geassocieerd met de geïndustrialiseerde en grootschalige landbouw en niet met 

een mogelijke bijdrage aan duurzame ontwikkeling. 

Enerzijds is de aanwezigheid van een script dat een voorzet geeft voor het latere ge-

bruik niet specifiek voor gg-gewassen, maar van toepassing op alle veredelde gewas-

sen die worden toegepast in de land- en tuinbouw. Anderzijds lijken de ontwerpmoge-

lijkheden van gg-gewassen omvangrijker en meer ingrijpend dan met conventionele 

veredeling ooit mogelijk zal zijn, doordat soortgrenzen overschreden kunnen worden. 

Dit kan risico’s met zich meebrengen voor mens en milieu. Mogelijke onvoorziene ne-

gatieve gevolgen zijn daarom een van de redenen dat er regelgeving bestaat om de 

veiligheid van ggo’s voor mens en milieu te waarborgen. Aan de andere kant bieden 

de ontwerpmogelijkheden van gg-gewassen wellicht meer dan bij conventionele ge-

wassen de potentie om een bijdrage te leveren aan een verduurzaming van de land-

bouw en ook van onderdelen van de samenleving. 

2.6 TOEPassinG GGO’s 
in andErE landBOUwsysTEMEn

Genetische modificatie en gg-gewassen zijn opgekomen en als eerste toegepast in de 

geïndustrialiseerde landbouw en daardoor met elkaar verweven. Of zij echter onlos-

makelijk met elkaar verbonden zijn, is de vraag. Ook is de vraag of het type gebruik 

van een gg-gewas altijd op voorhand voorzien kan worden. Wanneer het gaat om 

de teelt van bekende gewassen zoals maïs, katoen of soja heeft men over het alge-

meen een duidelijk beeld bij de industriële landbouwpraktijk die daaraan verbonden 

is. Over de kleinschalige toepassingen van deze gewassen is doorgaans veel minder be-

kend. Verwacht wordt bovendien dat in de toekomst ook andere soorten gg-gewassen 

op de markt zullen verschijnen waarbij het gebruik misschien vooraf minder goed in te 

schatten is, zoals farmagewassen, of gg-bloemen.

Geconcludeerd kan worden dat het ‘script’ van biotechnologische toepassingen in de 

landbouw een wezenlijke rol speelt bij ontwikkeling van gg-gewassen die daarna tot 
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uiting komt in de toepassing bij teelt, import en verwerking. Door het ‘script’ als on-

veranderlijk te bestempelen worden gg-gewassen in sommige gevallen als inherent 

aan negatieve effecten van grootschalige landbouw en monoculturen beschouwd en 

daarmee per definitie afgewezen. Hierdoor belandt de discussie over toepassing van 

gg-gewassen in de landbouw in een impasse. Dit blijkt onder meer uit het feit dat 

bij diverse rapporten over duurzaamheidscriteria voor producten en processen in de 

landbouw, zoals sojaproductied (rTrs)12, palmolie (rsPO)11, biomassa (‘Cramer crite-

ria’)13 of houtproductie (FsC)35, (PEFC)36) ggo’s expliciet worden uitgesloten omdat er 

principiële meningsverschillen bestaan over de vraag of ggo’s binnen het concept van 

duurzaamheid passen of niet. 

Ook de COGEM gaat in deze signalering niet in op de principiële kwesties die een 

rol spelen in het pro-contra debat. In deze signalering wordt onderzocht aan welke 

voorwaarden gg-gewassen moeten voldoen om bij de verschillende bestaande land-

bouwsystemen een bijdrage te kunnen leveren aan een verduurzaming van de land-

bouw. De beoordeling van ggo’s en hun toepassing in de landbouw, op andere dan 

veiligheidsaspecten, zoals sociaal-economische aspecten, wordt mede bepaald door de 

mate waarin zij de ontwikkeling van het landbouwsysteem in een bepaalde richting 

steunen. De vraag is dan niet of een gg-gewas duurzaam is, maar of dit duurzamer is in 

het gebruik over de hele keten van teelt tot verwerking en eindproduct. 

d  De discussie over de duurzaamheidscriteria voor duurzame sojaproductie is nog volop aan de gang. Onder 

andere het al dan niet uitsluiten van ggo’s van deze criteria staat ter discussie. In de loop van 2009 zal hierover 

gestemd worden bij de round Table on responsible soy (rTrs).
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3
BOUwsTEnEn VOOr 
EEn sOCiaal-ECOnOMisCH 
BEOOrdElinGskadEr 
VOOr GGO’s

Voordat criteria kunnen worden geformuleerd voor een duurzame toepassing van 

ggo’s in de landbouw, moet eerst bepaald worden welke componenten of bouwste-

nen in deze criteria aan de orde moeten komen. Hiervoor hoeft niet bij het begin 

begonnen te worden. Een terugblik op eerder uitgebrachte COGEM signaleringen kan 

als startpunt dienen om te bekijken welke andere thema’s naast veiligheid een rol zou-

den kunnen spelen bij een beoordelingskader voor ggo’s.

3.1 kErnTHEMa’s in HET GEnTECH dEBaT

In 2007 heeft de COGEM een signalering uitgebracht waarin zij een analyse maakte 

van de terugkerende thema’s en argumenten in het gentech debat.10 Deze bieden een 

eerste aanknopingspunt bij het beantwoorden van de vraag welk totaal aan overwe-

gingen een rol speelt bij toepassingen van genetische modificatie. 

In het gentech debat spelen de volgende zes onderwerpen of kernthema’s steeds een 

rol: veiligheid, gezondheid en welzijn, sociale verhoudingen, keuzevrijheid en ver-

trouwen, natuur en de integriteit van leven en duurzaamheid. Een aantal van deze 

thema’s hebben een directe relatie met sociaal-economische aspecten, andere thema’s 

hebben betrekking op natuur en milieu (de ecologische duurzaamheidscomponent). 

Met elkaar dekken zij zowel het thema duurzaamheid in algemene zin als de belang-

rijke pijlers ervan: people, planet en profit. 

3.1.1 DuurzaaMheiD als overkoepelenD theMa

Duurzaamheid gaat over het streven naar een maximale synergie voor mens, milieu 

en economie bij (nieuwe technologische) ontwikkelingen in de maatschappij. Uiter-

aard geldt daarbij ook dat elk van de pijlers van duurzame ontwikkeling op zich moet 

gedijen. Het versterken van positieve effecten van een nieuwe technologie voor mens, 

milieu en economie dient in het kader van duurzaamheid nagestreefd te worden. Hier-
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bij kan gedacht worden aan voedselzekerheid, gezondheid, welvaart en behoud van 

een vitaal ecosysteem. negatieve effecten van deze toepassingen zoals ontbossing, of 

verlies van biodiversiteit en werkgelegenheid, leidend tot verslechtering van werk-

omstandigheden of armoede, dienen juist voorkomen te worden. Criteria voor duur-

zaamheid geven een kader voor het beoordelen van de effecten van nieuwe ontwik-

kelingen. De criteria in deze signalering zijn gebaseerd op thema’s die voortgekomen 

zijn uit de maatschappelijke discussie over gentechnologie: veiligheid, gezondheid en 

welzijn, sociale verhoudingen, keuzevrijheid en vertrouwen, natuur en de integriteit 

van leven. Deze thema’s beslaan voor een deel maatschappelijke waarden. Een be-

oordeling aan de hand van de duurzaamheidscriteria zoals geformuleerd in deze sig-

nalering zal daarom een beeld geven hoe deze waarden aangetast dan wel versterkt 

kunnen worden door nieuwe toepassingen van gg-gewassen in de landbouw. 

In de volgende paragrafen worden de drie pijlers van duurzaamheid met het oog op 

het ontwikkelen van toetsingscriteria voor ggo’s nader uitgewerkt. Opgemerkt wordt 

dat deze drie pijlers niet los van elkaar gezien kunnen worden, maar verweven zijn en 

op elkaar inwerken. De opgestelde criteria in het volgende hoofdstuk kunnen dan ook 

niet exclusief verbonden worden aan slechts één van de drie pijlers. Zonder een vitaal/

gezond ecosysteem en een duurzame landbouwpraktijk kan ook op sociaal en econo-

DuurzaamheiD in integraal perspectief
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Figuur 1. Verwevenheid duurzaamheidpijlers people (sociaal), planet (milieu) en profit 

(economie). Bron: VROM
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misch vlak op lange termijn geen rendement behaald worden. De verwevenheid van 

de pijlers people, planet en profit/prosperity wordt bijvoorbeeld weergegeven in een 

nota van het ministerie van VrOM uit 1999 (zie figuur 1).37 In de ggo discussie speelt 

naast de elementen in figuur 1 ook gezondheid een belangrijke rol. 

3.1.2 sociale DuurzaaMheiD

sociale duurzaamheid is verbonden met een rechtvaardige en eerlijke verdeling van 

voedsel, werk, inkomen, huisvesting en ook met gezondheidszorg, scholing en oude-

dagsvoorziening. sociale duurzaamheid kan worden onderverdeeld in een culturele, 

sociale en politieke component.18 De culturele component heeft betrekking op breed 

gedeelde maatschappelijke waarden als rechtvaardigheid, autonomie (keuzevrijheid) 

en opvattingen over natuur en natuurlijkheid. De sociale component betreft de sociale 

relaties en samenhang binnen de samenleving die tot uiting komen in onder meer 

sociale vangnetten, gezondheidszorg en werkgelegenheid. De mogelijkheid en be-

reidheid tot participatie van verschillende bevolkingsgroepen bij innovaties valt ook 

onder sociale duurzaamheid. Innovaties die de toegang van verschillende groepen in 

de samenleving tot werk en het maatschappelijke en culturele leven vergroten, kun-

nen als sociaal duurzaam beschouwd worden. De derde component van sociale duur-

zaamheid is politiek. 

Deze heeft betrekking op de wijze waarop besluiten over duurzame ontwikkelingen 

worden genomen; op macht, zeggenschap en democratische principes. Openheid, 

transparantie en inspraak van stakeholders kan het maatschappelijke draagvlak voor 

biotechnologische innovaties vergroten. Ook het bieden van informatie, stimuleren 

van onderzoek en onderwijs en bewaken van de veiligheid van de burger vallen onder 

de politieke component. 

3.1.3 ecoloGische DuurzaaMheiD

Ecologische duurzaamheid heeft betrekking op het hebben en behouden van een vi-

taal ecosysteem. Zoals eerder aangegeven is de ecologische duurzaamheid ook van be-

lang voor de grondgebruiker en daarmee sterk verweven met sociale en economische 

duurzaamheid.

Ecologische duurzaamheid in de landbouw behelst dat met een specifiek (landbouw)

systeem nu en later kan worden doorgegaan zonder dat de natuur daarbij onher-

stelbaar beschadigd wordt. Bij ecologische duurzaamheid staat de relatie tot de na-

tuurlijke omgeving en het behoud van het draagvlak van het ecosysteem centraal. 

Daarbij speelt biodiversiteit, bescherming van kwetsbare gebieden en voorkómen van 

vervuiling en uitputting van voorraden een rol. Goed beheer van het milieu is een 

voorwaarde om productiezekerheid en kwaliteit over langere termijn te realiseren. 

Ook in dit geval geldt dit aspect niet alleen voor het ecosysteem in eigen land, maar 
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ook daarbuiten. In het vierde nationale Milieubeleidsplan (nMP4) werd benadrukt dat 

duurzaamheid niet bij de landsgrenzen ophoudt.16 nederland en andere westerse lan-

den leggen een aanzienlijk beslag op natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit elders 

in de wereld. Met de import van landbouwproducten naar nederland wordt het milieu 

in de exporterende landen belast en worden grondstoffen aan het betreffende land 

onttrokken. nederland kan hierdoor indirect bijdragen aan een beschadiging van het 

ecosysteem in het land van productie door erosie, wateronttrekking, eutrofiëring of 

uitputting van de grond. Ecologische duurzaamheid betekent echter niet dat landen 

hun ecologische voetafdruk koste wat kost moeten tegengaan. Het nMP4 zegt hier-

over het volgende; 

‘Het gaat er niet om een Nederlandse ‘voetafdruk’ elders hoe dan ook tegen te gaan. 

Zo’n voetafdruk is inherent aan internationale handel. Een goed functionerend sys-

teem van internationale handel draagt wereldwijd bij aan de verbetering van de 

sociaal-economische omstandigheden. Het gaat er om dat die voetafdruk duurzaam 

wordt (…)’.

In de signalering ‘Perspectieven van gg-gewassen voor een duurzame landbouw’ heeft 

de COGEM onderzocht wat de mogelijke gevolgen zijn op ecologisch en economisch 

gebied van bestaande gg-gewassen voor de nederlandse landbouw.40 Het maken van 

een dergelijke inschatting voor een ander land met een eigen ecosysteem, klimaat, 

cultuur en landbouwpraktijk is echter meer complex. 

3.1.4 econoMische DuurzaaMheiD

De economische duurzaamheid houdt in de eerste plaats in dat een ontwikkeling in 

economische zin haalbaar en handhaafbaar is zonder dat de economie daarbij onher-

stelbare schade wordt berokkend. Het uiteindelijke doel is daarbij echter niet alleen 

economische winst (profit), maar ook maatschappelijke winst in de vorm van welvaart 

voor een zo groot mogelijk deel van de wereldbevolking, zowel nu als in de toekomst 

(prosperity). Economische en sociale duurzaamheid zijn op deze wijze met elkaar ver-

bonden. 

naast winst, handelsrelaties, economische stabiliteit en welvaart speelt ook innovatie 

een rol bij economische duurzaamheid. Om zowel nu als in de toekomst een duur-

zame economie te bewerkstelligen, is innovatie onontbeerlijk. Door middel van in-

novatie in de biotechnologie kunnen zowel conventionele als gg-gewassen verder 

ontwikkeld en geoptimaliseerd worden zodat zij zo goed mogelijk zijn aangepast 

aan veranderingen in klimaat, milieu en wereldbevolking. In het innovatie- of ont-

wikkelingsproces kan rekening worden gehouden met duurzaamheidsaspecten in de 

betekenis van langdurig effectief en bruikbaar. Bij gg-gewassen kan gedacht worden 

aan langdurig houdbare resistenties die niet gemakkelijk doorbroken kunnen wor-

den. Verbonden aan onderzoek en innovatie zijn daarnaast patenten en octrooien. 
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Deze kunnen versterkend maar ook beperkend of zelfs belemmerend werken op in-

novatie. Patenten kunnen leiden tot hoge kosten en restricties aan experimenteel 

onderzoek aan gewassen. 

3.2 ETHisCH MaaTsCHaPPElijkE afwEGinGEn

In de voorgaande paragrafen zijn verschillende duurzaamheidsaspecten genoemd bij de 

toepassing van ggo’s. Ethische argumenten kunnen echter niet los gezien worden van 

de discussie over genetische modificatie. Deze spelen een rol bij het wegen van de ver-

schillende sociaal-economische aspecten van genetische modificatie. Principiële bezwa-

ren tegen genetische modificatie en de toepassing daarvan zijn niet weg te nemen door 

middel van het opstellen van sociaal-economische criteria. Principiële ethische afwegin-

gen zijn daarom niet meegenomen in de opgestelde criteria in deze signalering. Wel kan 

door middel van het meenemen van de sociaal-economische criteria bij de beoordeling 

meer evenwicht ontstaan in de nut/risico of nut/noodzaak afweging van gg-gewassen. 

Het afwegen van nut en risico bij de beoordeling van (bio)technologische toepas-

singen is niet nieuw. De COGEM schreef in 2003 de signalering ‘Naar een integraal 

ethisch-maatschappelijk toetsingskader voor moderne biotechnologie’ (IETK).38 Het 

IETK is een hulpmiddel om de ethisch-maatschappelijke afwegingen die een rol spelen 

bij biotechnologische ontwikkelingen zichtbaar te maken en een samenhangende po-

sitie te geven binnen de evaluatie van biotechnologisch onderzoek in het algemeen en 

genetische modificatie in het bijzonder. Daarnaast kan het IETK structuur geven aan 

de voortgaande maatschappelijke discussie over de ethische aanvaardbaarheid van 

bestaande en toekomstige biotechnologische ontwikkelingen. De COGEM bepleit in 

de IETK signalering een goede afweging tussen nut en risico (proportionaliteitsbegin-

sel). Ethische toetsing zou zich niet moeten beperken tot een afweging van alleen het 

economisch nut tegenover de wetenschappelijke risico’s voor mens en milieu. Alle na-

gestreefde maatschappelijke doelen, zoals werkgelegenheid en beperking van milieu-

belasting en alle maatschappelijke nadelen, zoals beperking van genetische diversiteit 

en de integriteit van organismen, kunnen worden betrokken bij een afweging. 

Ook in andere Europese landen is onderzocht hoe andere overwegingen dan veilig-

heid kunnen worden betrokken bij de beoordeling van ggo’s. In noorwegen zijn duur-

zaamheid, maatschappelijk nut en ethiek expliciet benoemd in de Gene Technology 

Act.39 Over de operationalisering van deze aspecten in de beoordeling van ggo’s ver-

scheen in 2000 een discussiestuk van de norwegian Biotechnology Advisory Board.40 

In dit stuk zijn vragenlijsten geformuleerd om duurzaamheid, maatschappelijk nut en 

ethische aspecten te identificeren bij afzonderlijke aanvragen (zie bijlage 2). Bij zowel 

het IETK als het noorse discussiestuk gaat het voornamelijk om waarden met betrek-

king tot duurzaamheid en maatschappelijk nut, die beschermd en gestimuleerd moe-

ten worden. Veel van deze waarden komen in dit rapport terug en worden expliciet 

benoemd als criterium. 
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Uitgangspunt bij het IETK en de checklist van de noorse adviescommissie is dat alle 

biotechnologische toepassingen tenminste aan basale eisen moeten voldoen, zoals 

wettelijk vastgelegde grenswaarden. Hieronder valt in ieder geval de veiligheid van 

ggo’s voor mens, dier en milieu. In de IETK signalering is een eerste aanzet gegeven 

voor een nut/risico formulier waarin ook andere maatschappelijke doelen aan de orde 

komen (zie bijlage 3). Dit formulier zou, al dan niet binnen een juridisch kader, kunnen 

bijdragen aan een eerste stap richting operationalisering van de opgestelde criteria.

3.3 PErsPECTiEVEn Van GG-GEwassEn VOOr EEn 
dUUrzaME nEdErlandsE landBOUw

Over de ecologische en economische gevolgen van gg-gewassen voor de nederlandse 

landbouw heeft de COGEM in 2008 op verzoek van de minister van VrOM een signa-

lering uitgebracht. In ‘Perspectieven van gg-gewassen voor een duurzame landbouw’ 

onderzocht de COGEM welke bijdrage bestaande gg-gewassen zouden kunnen leve-

ren aan een verduurzaming van de nederlandse landbouw.41 In deze signalering lag 

de focus op de economische en ecologische gevolgen van de toepassing van ggo’s in 

de landbouw en de bijdrage die deze gg-gewassen aan de nederlandse landbouw zou 

kunnen leveren. De COGEM concludeerde dat er momenteel gg-gewassen in ontwik-

keling zijn die zowel vanuit economisch- als vanuit milieuoogpunt waardevol kunnen 

zijn voor de ontwikkeling van een meer duurzame nederlandse landbouw. Echter, de 

huidige gg-gewassen zijn gezien het kleine nederlandse landbouwareaal weinig in-

teressant voor de nederlandse landbouw. Bovendien bieden de huidige ingebrachte 

eigenschappen weinig voordelen voor de nederlandse akkerbouwer. 

3.3.1 DuurzaaMheiD stopt niet bij De Grens

In de signalering over de bijdrage van gg-gewassen aan de nationale landbouw gaf de 

COGEM aan dat eventuele voordelen van gg-gewassen voor een duurzame landbouw 

in het buitenland ook kunnen bijdragen aan het verkleinen van de ecologische voetaf-

druk van nederland. Elders geproduceerde landbouwgewassen worden in aanzienlijke 

hoeveelheden als voedsel of veevoeder geïmporteerd in nederland. Daarmee draagt 

nederland indirect verantwoordelijkheid voor verduurzaming van de landbouw in de 

landen die hun producten voor import naar nederland aanbieden. Bij een beoordeling 

of gg-gewassen kunnen bijdragen aan een verduurzaming van de landbouw, zou dit 

aspect moeten worden meegenomen. De minister stelt dit punt ook aan de orde in de 

opdrachtbrief aan de COGEM voor deze signalering. Zij merkt op dat er bij de teelt van 

ggo’s elders in de wereld, al dan niet gevolgd door import naar de EU, wellicht andere 

sociaal-economische aspecten een rol kunnen spelen dan bij teelt in de EU zelf. 

In de voorliggende signalering zullen een aantal aspecten terugkomen die ook aan 

de orde geweest zijn in ‘Perspectieven van gg-gewassen voor een duurzame land-
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bouw’, maar dit keer wordt als uitgangspunt een breder verband tussen de sociale, 

ecologische en economische pijlers van duurzaamheid gehanteerd. Daarnaast be-

perkt deze signalering zich niet tot de nederlandse landbouw maar is deze wereld-

wijd gericht. 
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4
nEGEn CriTEria VOOr 
EEn dUUrzaME TOEPassinG
Van GG-GEwassEn 

Veelal wordt weinig stilgestaan bij de voorwaarden om in de praktijk economische, 

sociale en milieudoelen te combineren. Tegenstellingen tussen deze doelen, bijvoor-

beeld milieu en economische belangen, kunnen echter gemakkelijk ontstaan. Verduur-

zaming van de landbouw vraagt dat dergelijke tegenstellingen worden overstegen. 

Dat kan pas wanneer stakeholders zich een houding eigen maken om zich in elkaars 

beweegredenen te willen verdiepen en zich te willen inzetten voor hun gemeenschap-

pelijke belangen.42,43 Het benoemen van thema’s is een belangrijk hulpmiddel om alle 

belangen en daarbij betrokken stakeholders inzichtelijk te maken en in te schakelen 

bij de besluitvorming.

In dit hoofdstuk worden, op basis van eerdere COGEM signaleringen en bestaande 

duurzaamheidscriteria, negen thema’s met bijbehorende criteria geformuleerd, die 

als bouwstenen kunnen fungeren in een beoordelingskader voor duurzaamheids-

aspecten van ggo’s. Gekeken is in hoeverre bestaande duurzaamheidscriteria bruik-

baar zijn voor de toepassing van ggo’s in de landbouw of zelfs specifiek gemaakt 

kunnen worden voor ggo’s. De volgorde waarin de criteria besproken worden is be-

trekkelijk willekeurig en betreft geen specifieke volgorde naar belangrijkheid. Wel 

is begonnen met die criteria waarvoor in EU verband nog weinig afspraken zijn ge-

maakt.

In de volgende paragrafen worden deze thema’s en hun bijbehorende toetsingscri-

teria uitgewerkt, waarbij ook aandacht wordt besteed aan het onderscheid tussen 

teelt in Europa en teelt elders in de wereld, gevolgd door import in Europa. reden 

hiervoor is dat er bij teelt binnen Europa andere aspecten relevant zijn dan bij im-

port in Europa vanuit andere landen. Daarnaast is het operationaliseren van crite-

ria bij teelt elders, gevolgd door import naar Europa, meer complex, omdat daarbij 

ook de nationale wetgeving van het exporterende land en de internationale wet-

geving, bijvoorbeeld met betrekking tot handelsrelaties, in ogenschouw genomen 

moeten worden. In hoofdstuk vijf wordt dit onderscheid verder uitgewerkt. Waar 

mogelijk worden bij de criteria indicatoren geïdentificeerd die een meetbare toet-

sing kunnen faciliteren. Deze indicatoren vormen een eerste aanzet en zijn niet 

uitputtend.
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De proDuctie en het gebruik van gg-gewassen moet een bijDrage leveren aan 

een verDuurzaming in De lanDbouw in De vorm van: 

maatschappelijk nut

1. De productie van gg-gewassen leidt tot een opbrengstverhoging, levert een bijdrage aan de 

oogstzekerheid of biedt een andere vorm van maatschappelijk nut. 

Elementen die hierbij een rol spelen zijn: oogstzekerheid, voedselzekerheid, voedselkwaliteit, 

milieuvoordeel, kostenbesparing, recreatie. 

welvaart & economie

2. De productie en het gebruik van gg-gewassen draagt op gelijke wijze bij aan de (lokale) wel-

vaart en economie en leidt waar mogelijk tot een verbetering.

Elementen die hierbij een rol spelen zijn: werkgelegenheid, efficiëntie productieproces, produc-

tiviteit, winst.

welzijn & gezonDheiD

3. De productie en het gebruik van gg-gewassen zorgt ervoor dat het welzijn en/of de gezondheid 

van de werknemers, lokale bevolking en de consument gelijk blijft en waar mogelijk verbetert.

Elementen die hierbij een rol spelen zijn: mensenrechten en arbeidsomstandigheden. 

(lokale) voeDselvoorziening

4. De productie en het gebruik van gg-gewassen zorgt ervoor dat de lokale voedselvoorziening 

gelijk blijft en waar mogelijk verbetert. 

Elementen die hierbij een rol spelen zijn: voedselzekerheid en eerlijke handel.

cultuurwaarDen

5. De productie van gg-gewassen biedt in het betreffende land of regio, indien gewenst, ruimte 

voor behoud en voortzetting van specifieke cultuurwaarden of andere lokale toepassingen (zo-

als bouwmaterialen, medicijnen).

Elementen die hierbij een rol spelen zijn: lokale toepassingen en tradities, autonomie lokale 

bevolking.

keuzevrijheiD

6. De keuzevrijheid voor ggo(-vrij) van zowel burger als bedrijfsleven wordt gewaarborgd bij de 

productie en de import van gg-gewassen.

Elementen die hierbij een rol spelen zijn: etikettering ggo (-vrije) producten, productinformatie, 

co-existentie en innovatie- en onderzoeksvrijheid.

veiligheiD

7. De toelating en beoordeling van gg-gewassen op veiligheid voor mens en milieu vindt in 

het betreffende land plaats in overeenstemming met regelgeving op basis van internationaal 
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geldende afspraken aangaande veiligheid voor mens en milieu.

Elementen die hierbij een rol spelen zijn: voedselveiligheid en milieuveiligheid. 

bioDiversiteit

8. De productie van gg-gewassen leidt a) niet tot een vermindering van de agrobiodiversiteit 

van het landbouwmilieu en versterkt deze waar mogelijk en b) niet tot een aantasting van be-

schermde of kwetsbare biodiversiteit. 

Elementen die hierbij een rol spelen zijn: agrobiodiversiteit, beschermde of kwetsbare biodiver-

siteit, oorsprongsgebieden landbouwgewassen.

milieukwaliteit

9. De productie en verwerking van gg-gewassen zorgt ervoor a) dat de kwaliteit van bodem, 

oppervlakte- en grondwater en lucht niet achteruitgaat en waar mogelijk verbetert en b) dat de 

emissie van broeikasgassen over de gehele keten (ontwikkeling, productie, verwerking, trans-

port) neutraal blijft ten opzichte van de huidige landbouw of afneemt.

Elementen die hierbij een rol spelen zijn: emissies schadelijke stoffen in bodem, oppervlaktewa-

ter en lucht, bodemvruchtbaarheid en weerbaarheid.

4.1 MaaTsCHaPPElijk nUT

thema 1: maatschappelijk nut 

criterium 1: De productie van gg-gewassen levert een bijdrage aan de oogstzekerheid/ opbrengstverho-

ging of draagt bij aan een andere vorm van maatschappelijk nut.

Indicatoren: oogstzekerheid, voedselzekerheid, voedselkwaliteit, productie van hoogwaardige stoffen 

(biobrandstoffen, medicijnen), recreatie. 

Dit thema wordt apart benoemd omdat elke toepassing hierop positief moet scoren, 

maar is ook verbonden met een aantal andere thema’s zoals gezondheid en welzijn, 

welvaart en milieu. Bij deze thema’s worden onder meer voedselzekerheid, verminderd 

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of hoogwaardige toepassingen genoemd als 

een vorm van maatschappelijk nut beschouwd kunnen worden. Voor een duurzame ont-

wikkeling van gg-gewassen is maatschappelijk draagvlak onontbeerlijk. Met de ontwik-

keling en productie van de huidige gg-gewassen wordt voornamelijk een agronomisch 

nut nagestreefd in de vorm van een hogere productie of oogstzekerheid. Met de ont-

wikkeling en het op de markt brengen van een gg-gewas zijn bovendien aanzienlijke 

kosten gemoeid.44 Deze kosten moeten terugverdiend worden en spelen een rol bij de 

keuze voor specifieke eigenschappen die worden ingebouwd in gg-gewassen. Indirect 

kan oogstzekerheid of verhoogde opbrengst weliswaar bijdragen aan een voordeel 

voor de consument in de zin van voedselzekerheid, maar dit is niet direct zichtbaar voor 

de (westerse) consument. Over de mate waarin gg-gewassen bijdragen aan opbrengst 
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en oogstzekerheid, evenals de milieueffecten zijn vele rapporten verschenen met soms 

verschillende uitkomsten.45,25 Het bepalen van de invloed van gg-gewassen blijkt com-

plex doordat er veel verschillende aspecten meespelen zoals klimaat(verandering), ver-

schillende landbouwsystemen en het gebruikte referentiekader. Hierdoor en door het 

uitblijven van concrete (zichtbare) voordelen voor de consument worden er door bur-

gers regelmatig vraagtekens gezet bij het (maatschappelijke) nut van gg-gewassen. 

In het algemeen kan worden gesteld dat de ontwikkeling en toepassing van gg-gewas-

sen een doel moet nastreven, dat als nuttig beschouwd wordt door de maatschappij. 

net als bij duurzaamheid kan een onderscheid worden gemaakt in drie elementen die 

elkaar onderling beïnvloeden; nut voor de mens, het milieu en de economie. Een expli-

citering van het sociale, ecologische of economische nut van gg-gewassen vormt een 

ggo specifiek criterium omdat dit voor conventionele gewassen niet zo expliciet om 

een rechtvaardiging vraagt. Conventionele landbouw wordt immers algemeen als nut-

tig beschouwd omdat dit, direct of indirect, bijdraagt aan de voedselvoorziening. Gg-

gewassen zijn maatschappelijk omstreden en roepen vragen op over mogelijke risico’s 

voor mens en milieu. Dit is een van de redenen dat gg-gewassen, anders dan conventi-

onele gewassen, iets extra’s moeten bieden voordat zij worden geaccepteerd door de 

consument. Een explicitering van het maatschappelijke nut kan hiertoe bijdagen. 

4.1.1 sociaal Maatschappelijk nut

sociaal nut is onder meer het nut van voedselzekerheid. Dit is echter, zeker voor de 

westerse consument, geen actueel argument. Voor andere landen waar voedsel-

schaarste heerst, kan voedselzekerheid wel van grote maatschappelijke waarde zijn. 

Voedselkwaliteit speelt ook voor de westerse consument een rol. Het kan hierbij gaan 

om een gunstig gehalte aan gezonde of gezondheidsbevorderende stoffen of een laag 

gehalte aan ongezonde stoffen. Ook de productie van hoogwaardige stoffen zoals 

medicijnen (farmagewassen) of energiehoudende grondstoffen (biobrandstoffen) in 

gg-gewassen kan als sociaal maatschappelijk nut worden gezien. Wanneer dit een bij-

drage levert aan het welzijn van mensen kan ook recreatie onder sociaal nut geschaard 

worden. Hierbij kan gedacht worden aan gg-bossen als recreatiegebied, openstelling 

van agrarische bedrijven voor bezoekers en excursies, medewerking aan evenementen 

of vaar- of wandelprogramma’s langs delen van een bedrijf. Dit is een aspect dat bij de 

verduurzaming van biologische landbouw onder meer genoemd wordt en tevens een 

rol kan spelen bij andere landbouwsystemen.46 

4.1.2 econoMisch Maatschappelijk nut

Economisch nut heeft voornamelijk betrekking op een agronomisch voordeel; hogere 

opbrengst per hectare en oogstzekerheid. De gg-gewassen die op dit moment op de 

markt zijn, zijn gericht op eigenschappen die hiertoe bijdragen: insectenresistentie en 
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herbicidentolerantie. Economische duurzaamheid van een gewas kan ook betrekking 

hebben op andere eigenschappen zoals een meer efficiënte stofwisseling of snellere 

groei. Productie van hoogwaardige eiwitten in planten kan een productieverhoging, 

kostenbesparing of vermindering van afvalstoffen opleveren in vergelijking met een 

chemische synthese of de productie in bacteriën. Een verhoogde opbrengst/winst en 

de productie van hoogwaardige stoffen zoals biobrandstoffen kan daarnaast van eco-

nomisch belang zijn en op die manier een bijdrage leveren aan maatschappelijk nut.

4.1.3 ecoloGisch Maatschappelijk nut

De geïmplementeerde regelgeving voor gg-gewassen is voornamelijk gericht op het 

voorkomen van nadelige gevolgen (schade) voor mens en milieu. Een gg-gewas kan 

ook een (ecologisch) nut hebben voor het milieu en daarmee indirect voordeel voor 

producent en consument. Hierbij valt te denken aan een gg-gewas dat geschikt is voor 

fytoremediatie of bodemsanering. Daarnaast kunnen gg-gewassen wellicht een bij-

drage leveren aan een meer duurzaam karakter van de keten. Veel groente en fruit in 

de nederlandse supermarkten zijn afkomstig uit andere (warmere) landen, ondanks 

dat deze producten ook op nederlandse grond geteeld kunnen worden. Door het kli-

maat is deze teelt in nederland seizoensgebonden en daarom niet economisch aan-

trekkelijk. Wanneer gg-gewassen worden aangepast om in een koudere, warmere, 

vochtige of juist droge omgeving te groeien, kan dit een kostenbesparing in het trans-

port betekenen. Dit levert een economisch voordeel evenals een ecologisch voordeel 

op, doordat er minder CO2 uitstoot optreedt. 

4.1.4 relevantie theMa Maatschappelijk nut 
voor teelt en/of iMport

Het thema maatschappelijk nut speelt voor teelt in Europa een belangrijke rol vanwe-

ge de maatschappelijke omstredenheid van ggo’s bij bepaalde groepen in de samenle-

ving. Zij verlangen dat de toepassing van gg-gewassen een meerwaarde moet hebben 

ten opzichte van de huidige conventionele teelt van het gewas. Deze meerwaarde kan 

liggen in een vermindering van de milieubelasting veroorzaakt door gewasbescher-

mingsmiddelen door het toepassen van ziekte- of insectenresistente gewassen. naast 

de wenselijkheid om meer duurzame of minder milieubelastende landbouw te bedrij-

ven, kan maatschappelijk nut ook een meer urgent karakter krijgen. Door onder meer 

klimaatveranderingen is het mogelijk dat nieuwe plaaginsecten zich in Europese lan-

den zullen vestigen. Een voorbeeld hiervan is de maïsboorder die zich in Zuid-Europa 

voorkomt heeft gevestigd en zijn vestigingsgebied uitbreidt naar andere delen van 

Europa. Voor teelt buiten Europa speelt maatschappelijk nut eveneens een rol, maar 

met een andere invulling. Voedselzekerheid en opbrengstzekerheid zullen in ontwik-

kelingslanden eerder als maatschappelijk nut gezien worden dan in Europa.
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4.2 wElVaarT & ECOnOMiE

thema 2: welvaart & economie

criterium 2: De productie en het gebruik van gg-gewassen draagt op gelijke wijze bij aan de (lokale) 

welvaart en leidt waar mogelijk tot een verbetering.

Indicatoren: werkgelegenheid, inkomen, kostenbesparing tijdens productie of gebruik, opbrengst/

winst.

Welvaart is de mate waarin de behoeften met de beschikbare middelen kunnen wor-

den bevredigd. Het BnP per capita wordt vaak als maatstaf gebruikt om welvaart 

aan te duiden, omdat deze objectief meetbaar is. Deze maatstaf heeft echter een 

beperkte waarde omdat die onder andere geen rekening houdt met inkomensver-

deling of de aanwezigheid van natuurlijk kapitaal. Het thema welvaart kan daarom 

worden gecombineerd met het thema welzijn, om zo tot een brede definitie van 

positieve factoren in het leven van mensen te komen. Welvaart kan echter ook een 

keerzijde hebben die uiteindelijk een nadelig effect heeft op welzijn. In het streven 

naar welvaart, het bevredigen van behoeften met beschikbare middelen, dreigen 

grondstoffen op te raken en de natuur te worden uitgeput of vervuild. Daarom gaat 

het niet alleen om welvaart op individueel niveau, maar ook om een duurzame eco-

nomie op maatschappelijk of collectief niveau. Een duurzame economie zorgt voor 

welvaart en welzijn op individueel niveau, voor de huidige en aankomende genera-

ties. Dit betekent dat een economie duurzaam is, zolang deze geen schade oplevert 

aan het milieu, zodat de welvaart van toekomstige generaties in gevaar komt. 

4.2.1 WerkGeleGenheiD 

Onder individuele behoeften kunnen we in ieder geval de eerste levensbehoeften 

voedsel, kleding en huisvesting verstaan. Deze zijn, afhankelijk van de beschikbare 

middelen, in verschillende gradaties in te vullen. Om in deze behoeften te kunnen 

voorzien is in ieder geval een inkomen nodig, en daarmee is werkgelegenheid een 

belangrijke voorwaarde voor individuele welvaart. Werkgelegenheid is ook van in-

vloed op het welzijn. Zonder werk en inkomen is het niet mogelijk om in het eigen 

levensonderhoud te voorzien. Dit kan een nadelig effect hebben op het welzijn. De 

productie van zowel conventionele als gg-gewassen kan werkgelegenheid scheppen 

en daarmee inkomen genereren voor de lokale bevolking. Wanneer de productie van 

(gg-)gewassen minder onderhouds- of arbeidsintensief wordt kan arbeid beschikbaar 

worden voor andere, bijvoorbeeld logistieke activiteiten, maar ook zorgen voor een 

afname van werkgelegenheid in de landbouw.47 Ook de industrialisering van de land-

bouw in het algemeen, waarbij arbeidskracht wordt vervangen door machines, kan dit 

effect teweeg brengen. Het creëren of behouden van werkgelegenheid bij de teelt, 

transport en verwerking van (gg-)gewassen kan een bijdrage leveren aan de bestaans-

zekerheid van de lokale bevolking. 
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4.2.2 DuurzaMe econoMie: efficiëntie 
& proDuctiviteit

Economische prestaties kunnen worden gemeten in efficiëntie, productiviteit, kapitaal 

en vergoeding van arbeid. Economische duurzaamheid tijdens de productie van een 

gg-gewas kan zich uiten in kostenbesparende en/of minder milieubelastende aspecten 

(zoals een vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of irrigatie), 

maar ook in een hogere opbrengst per hectare (ha) en de uiteindelijke winst van een 

(boeren)bedrijf. Het creëren van werkgelegenheid tijdens de productie en verwerking 

draagt bij aan de (lokale) welvaart en daarmee ook uiteindelijk aan economische duur-

zaamheid. Daar tegenover staat dat dit proces nu en in de toekomst haalbaar moet zijn. 

Dit betekent dat er een balans gevonden moet worden in de kosten (in relatie tot het 

gebruik van landbouwgrond) en de baten (opbrengst, inkomen, winst). Winst en inko-

men van een landbouwbedrijf kunnen bovendien alleen gegenereerd worden wanneer 

men de producten uit de landbouw ook kan en wil kopen. Er moet een behoefte aan 

zijn. Transparantie ten aanzien van het productieproces is daarmee ook een aspect dat 

een rol speelt bij economische duurzaamheid. Voornamelijk in Europa, waar de keuze-

vrijheid van de consument een prominente rol speelt, is dit een belangrijk punt. Trans-

parantie heeft in eerste instantie een informerende functie voor de consument, maar 

kan ook het draagvlak vergroten of eventuele angsten wegnemen.

Economische duurzaamheid in het gebruik van gg-gewassen kan inhouden dat het 

verwerken of transporteren van een gg-gewas bijdraagt aan de lokale, nationale of in-

ternationale economie door middel van het creëren van werkgelegenheid. Daarnaast 

kan een efficiënte verwerking van een (gg-)gewas kostenbesparend zijn en daardoor 

economisch duurzaam. Dit geldt ook voor het beperken van de hoeveelheid afvalstof-

fen die vrijkomt bij de verwerking en/of het transport. Dit aspect komt uitgebreid aan 

de orde in de Cramer criteria. Voor een verdere uitwerking van het thema welvaart en 

economie kan worden aangesloten bij de Cramer criteria en de nederlands Technische 

Afspraak 8080-2009.13, 48

4.2.3 relevantie theMa Welvaart en econoMie 
voor teelt en/of iMport

Het thema welvaart speelt een rol bij teelt elders in de wereld gevolgd door import 

naar Europa maar ook bij teelt in Europa zelf. Voor landen buiten Europa, met name 

voor ontwikkelingslanden, gaat het om de primaire levensbehoeften die minder van-

zelfsprekend zijn dan in de Westerse landen. Binnen Europa speelt bijvoorbeeld werk-

gelegenheid in de veredelings- en landbouwsector een rol. Hoewel nederland voor 

de voedselvoorziening niet afhankelijk is van de lokale landbouw, zijn er wel regio’s 

waarbij de werkgelegenheid (en lokale economie) voornamelijk gecreëerd wordt door 

bepaalde teelten zoals aardappelteelt, glastuinbouw of bloembollenteelt. Daarnaast 

kan het niet toelaten van gg-gewassen of schade door vermenging met niet toege-
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laten gg-gewassen ook economische gevolgen hebben voor Europa.46 Een duurzame 

economie heeft betrekking op efficiëntie en productiviteit, maar ook op een afname 

van de milieubelasting. niet alleen welvaart maar ook economie is zowel relevant voor 

teelt in Europese lidstaten als teelt buiten Europa. Een afname van het gebruik van ge-

wasbeschermingsmiddelen, een minder vervuilende verwerking of minder transport-

kosten dragen bij aan een duurzame economische ontwikkeling en zijn voor Europa 

even relevant als voor de rest van de wereld. 

4.3 wElzijn & GEzOndHEid

thema 3: welzijn & gezonDheiD

criterium 3: De productie en het gebruik van gg-gewassen zorgt ervoor dat het welzijn en/of de gezond-

heid van de werknemers, lokale bevolking en de consument gelijk blijft en waar mogelijk verbetert.

Indicatoren: mensenrechten, arbeidsverhoudingen (inspraak, privacy, gelijke behandeling, verloop, ont-

slag), arbeidsvoorwaarden (veiligheid, beloning, arbeidstijden).

Welzijn kan worden gedefinieerd als een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid 

van een mens. Welzijn heeft zowel te maken met fysieke gezondheid in de betekenis 

van niet ziek of beperkt zijn, als met geestelijke gezondheid, met gelukkig en tevreden 

zijn. Deze componenten worden onder meer beïnvloed door leef- en werkomstandig-

heden, maar ook door het sociale of politieke klimaat in een land. Welzijn kan volledig 

los staan van welvaart, maar is hier wel vaak mee verbonden. Met betrekking tot land-

bouw kan het thema welzijn worden onderverdeeld in een aantal relevante subthema’s 

die in belangrijke mate de sociale omstandigheden van de lokale bevolking bepalen, te 

weten mensenrechten, eigendoms- en gebruiksrechten en arbeidsomstandigheden. 

In de Cramer criteria wordt bij welzijn apart aandacht besteed aan de integriteit van 

bedrijven waar de productie, verwerking of het transport van landbouwgewassen 

plaatsvindt en het voorkomen van corruptie. Daarnaast zijn veranderingen in land-

gebruik in de regio en prijzen voor voedsel en grond van invloed op het welzijn van 

de lokale bevolking. Het monitoren van de effecten van bedrijfsactiviteiten op lokale 

bevolking, bijvoorbeeld met behulp van de social Performance Indicators van het ‘Glo-

bal reporting Initiative’(GrI) kunnen een eerste stap zijn om meer inzicht te krijgen in 

deze ontwikkelingen.49 De thema’s mensenrechten en arbeidsomstandigheden wor-

den in de volgende alinea’s kort besproken.

4.3.1 Mensenrechten

Het niet schenden van de mensenrechten is een minimum eis voor een duurzame toe-

passing van (gg-)gewassen. Dit punt is niet specifiek en geldt voor alle landbouw. Hier-

bij gaat het om het voorkómen van zaken die de rechten van de mens schenden zoals 

discriminatie, kinderarbeid en gedwongen of verplichte arbeid en het beschermen van 
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aspecten als vrijheid van vakvereniging en rechten van inheemse volkeren. Ook het er-

kennen en respecteren van eigendoms- en gebruiksrechten (van landbouwgrond) van 

lokale bevolking spelen hierbij een rol. 

4.3.2 arbeiDsoMstanDiGheDen

Onder arbeidsomstandigheden valt ten eerste de veiligheid van de werknemers tijdens 

de arbeid, maar ook de werkomstandigheden in de betekenis van aantal werkuren en 

een eerlijke betaling voor het afgeleverde werk. De veiligheid van de werkomstandig-

heden van de betrokken arbeiders tijdens de teelt van (gg-)gewassen is een minimum 

vereiste. De bescherming van werknemers tijdens de arbeid wordt in nederland ge-

waarborgd door de ArBO wet. Op internationaal niveau zet de International labour 

Organisation (IlO) zich in voor veilige en goede werkomstandigheden. 

Bij werkomstandigheden in de landbouw kan gedacht worden aan het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen. Vooral in ontwikkelingslanden komen agrariërs en ar-

beidskrachten in de landbouw regelmatig zonder afdoende bescherming in contact 

met gewasbeschermingsmiddelen die een gezondheidsrisico vormen. Het gebruik van 

minder milieubelastende en minder schadelijke gewasbeschermingsmiddelen en een 

vermindering van het aantal bespuitingen kan een positief effect hebben op de ge-

zondheid van de landarbeiders. Bij de toelating van een gg-gewas zou gekeken kun-

nen worden naar de milieu- en gezondheidsrisico’s van het gewasbeschermingsmiddel 

waartegen een gg-gewas tolerant of resistent is. Voor de veiligheid van gewasbescher-

mingsmiddelen bestaan diverse lijsten die toegelaten of juist verboden gewasbescher-

mingsmiddelen bijhouden. In Europa zijn hiervoor regels opgesteld  die in nederland 

door het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) worden 

uitgevoerd. Ook op nationaal en internationaal niveau zijn er initiatieven om het ge-

bruik van zeer schadelijke gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen, zoals het 

Pesticide Action network (PAn) en de rotterdam Conventie.50,51 Voor een verdere uit-

werking van het thema welzijn en gezondheid kan worden aangesloten bij de Cramer 

criteria en de nederlands Technische Afspraak 8080-2009.13,47 

4.3.3 relevantie theMa Welzijn voor teelt 
en/of iMport

Het thema welzijn is voornamelijk relevant voor teelt buiten Europa. De reden hier-

voor is dat het welzijn in nederland en andere Europese lidstaten met betrekking tot 

mensenrechten en arbeidsomstandigheden al grotendeels is vastgelegd in wet- en re-

gelgeving en geen onderwerp van discussie (meer) is. Voor landen buiten Europa is 

het bestaan van minimumeisen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en rechten 

minder vanzelfsprekend. Daarom zal dit thema sterker een rol spelen bij teelt elders in 

de wereld gevolgd door import naar Europa. 
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4.4 (lOkalE) VOEdsElVOOrziEninG

thema 4: (lokale) voeDselvoorziening

criterium 4: De productie en het gebruik van gg-gewassen zorgt ervoor dat de (lokale) voedselvoorziening 

gelijk blijft en waar mogelijk verbetert. 

Indicatoren: voedselzekerheid, eerlijke handel.

De productie van (gg-)gewassen in gebieden waar voorheen geen of een ander agro-

nomisch systeem werd gehanteerd, kan van grote invloed zijn op het leven van de 

lokale bevolking en het plaatselijke ecosysteem. Deze invloed kan nadelig zijn, maar 

kan ook een voordeel bieden voor de (lokale) voedselvoorziening. 

Het introduceren van (gg-) gewassen kan leiden tot een verandering van de lokale 

voedselvoorziening of het verdwijnen van lokale landbouwtoepassingen, zoals de 

productie van bouwmaterialen. Ook ontbossing en ontginning van een gebied met 

als doel dit in gebruik te nemen als landbouwareaal kunnen een gevolg zijn van de 

introductie van een ander landbouwsysteem. Het verdwijnen van lokale toepassingen 

of andere effecten van veranderingen in landgebruik ten gevolge van de introduc-

tie van teelt van nieuwe landbouwgewassen, wordt ook wel een verdringingseffect 

(Cramer criteria) of afwentelingseffect (Bio-raad) genoemd. De Bio-raad stelt dat een 

afwentelingsmechanisme op verschillende manieren kan werken, bijvoorbeeld in tijd 

(richting volgende generaties), afstand (richting andere regio’s) of van het ene thema 

naar het andere thema. Ook effecten door veranderingen in landgebruik zoals stijging 

van lokale grond- en of voedselprijzen vallen hieronder. Effecten van een verandering 

in landgebruik op het milieu worden besproken bij thema 8 en 9 in deze signalering.

Een verandering in landgebruik kan voor de lokale bevolking of milieu ook een positief 

effect hebben. Veel landen zijn niet zelfvoorzienend. Zij zijn afhankelijk van import 

van voedsel uit andere landen. Import en export bieden de mogelijkheid voedsel te 

verdelen en elders werkgelegenheid en bestaanszekerheid te creëren of te behouden 

voor de lokale bevolking. Wanneer (gg-)gewassen bestemd zijn voor export kan het 

gebruik van lokale goederen en diensten, ondersteuning van projecten die bijdragen 

aan verbetering van de lokale infrastructuur en het aangaan van financiële verplich-

tingen met de lokale bevolking een bijdrage leveren aan de lokale economie.18

Teelt van gg-gewassen is bovendien niet uitsluitend verbonden aan landbouw ten 

behoeve van de wereldmarkt, maar kan ook een bijdrage leveren aan de lokale 

voedselvoorziening. In gebieden waar de teelt van gg-gewassen (ook) bestemd is 

voor de (lokale) voedselvoorziening, kan een grotere oogstzekerheid ten gevolge 

van de ingebouwde eigenschappen leiden tot een meer stabiele voedselproductie 

en voedselprijzen.52 Wanneer gewassen dichter bij huis geteeld kunnen worden op 

gronden die voorheen niet geschikt waren voor het type gewas of onbruikbaar ge-

worden zijn door droogte of juist teveel water biedt dit eveneens een voordeel voor 

de lokale bevolking. 
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4.4.1 relevantie theMa voeDselvoorzieninG 
voor teelt en/of iMport

In nederland en andere Europese lidstaten bestaat over het algemeen weinig relatie 

tussen de lokale productie van voedsel en de voedselvoorziening vanwege onder meer 

de grote import- en exportstromen. Veel Europese lidstaten zijn niet afhankelijk van 

de lokale landbouw maar juist van import van producten. Met betrekking tot de lokale 

voedselproductie bestaat in Europa de zogeheten Common Agricultural Policy (CAP). 

Het doel van de CAP is boeren te voorzien van een bepaalde levensstandaard, consu-

menten van een goede kwaliteit voedsel voor een eerlijke prijs en tegelijkertijd het 

agrarische erfgoed te behouden.53 

Het thema lokale voedselvoorziening is minder relevant voor teelt in Europa zelf. Het 

thema en bijbehorend criterium over de lokale voedselvoorziening is daarentegen wel 

relevant voor landen buiten Europa, in het bijzonder ontwikkelingslanden, waar klei-

ne boeren voedsel verbouwen voor hun eigen gezin of de lokale gemeenschap en hen 

de financiële mogelijkheden ontbreken dit voedsel elders te verkrijgen. 

4.5 CUlTUUrwaardEn

thema 5: cultuurwaarDen

criterium 5: De productie van gg-gewassen biedt, indien gewenst, ruimte voor behoud of voortzetting van 

cultuurwaarden, of andere lokale toepassingen (zoals bouwmaterialen, medicijnen).

Indicatoren: lokale toepassingen en/of tradities, autonomie lokale bevolking.

Cultuur in de context van landbouw en ecosysteem heeft betrekking op de wijze 

waarop mensen hun mens-zijn en hun relatie met hun niet-menselijke omgeving, 

met dieren, met ‘natuur’ ervaren en hoe ze in die context menselijk ingrijpen er-

varen. Voor het duiden van de wijze waarop mensen de relatie tussen mens en de 

niet-menselijke omgeving beleven wordt vaak het dynamische begrip ‘natuurlijk-

heid’ gebruikt. Die relatie wordt gekenmerkt door de wijze waarop de mens de na-

tuurlijke omgeving al eeuwenlang heeft beïnvloed, door fokkerij en veredeling en 

het aanleggen van infrastructuur. Daarmee is er vaak sprake van cultuur of van ge-

domesticeerde natuur. Onder de noemer ‘cultuur en natuurlijkheid’ valt onder meer 

de waardering voor tradities, landschap en opvattingen over natuur en verschillende 

landbouwsystemen. In onze, en ook andere samenlevingen, bestaan uiteenlopende 

meningen over wat natuurlijk is en wat als cultuur beschouwd (en behouden) moet 

worden. Bepalend is of men een statisch of een meer dynamisch beeld heeft van cul-

tuur- en natuurwaarden en de mate waarin men menselijk ingrijpen in de natuur 

geoorloofd vindt.18

Bij het thema (lokale) voedselvoorziening is gesteld dat de productie van gg-gewassen 

in gebieden waar voorheen geen of een ander agronomisch systeem werd gehanteerd 
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van grote invloed kan zijn op het leven van de lokale bevolking en het plaatselijke 

ecosysteem. Daarnaast is gesteld dat het verdwijnen van lokale toepassingen niet per 

sé een negatief effect hoeft te hebben op de lokale bevolking maar juist kan bijdragen 

aan een hogere productie of voedselzekerheid. 

Er zijn echter ook omstandigheden waarbij het wel gewenst is bestaande landbouw-

systemen of lokale toepassingen te handhaven, ook al zijn deze niet het meest ef-

ficiënt of productief. reden hiervoor kan zijn dat ze bij een bepaald landschap ho-

ren of bij een bepaalde cultuur of traditie die men wil bewaren. Het erkennen en 

respecteren van formele en traditionele rechten van lokale bevolking op land en 

hulpbronnen kan als criterium meewegen bij de toelating van ggo’s voor teelt op 

eigen grondgebied. Het kan echter ook voorkomen dat men deze tradities niet wil 

handhaven. In geval van import is het de vraag of men een ander land mag dwingen 

om een minder efficiënt of verouderd systeem te handhaven omdat dit door bui-

tenstaanders als cultuurgoed beschouwd wordt. Dit kan een reden zijn waarom het 

wellicht niet wenselijk is om dit criterium als argument toe te passen bij import uit 

een ander land.

4.5.1 relevantie theMa cultuurWaarDen voor 
teelt en/of iMport

Het thema en criterium over cultuurwaarden zijn zowel relevant voor teelt in Europa 

als daarbuiten. In Europese lidstaten kan de teelt van lokale en traditionele produc-

ten een bepaalde cultuurwaarde hebben die men wil behouden. Hierbij kan gedacht 

worden aan producten die hun smaak ontlenen aan een specifieke locatie en traditie 

of traditionele bereiding. Het beschermen van cultuurwaarden is niet specifiek voor 

gg-gewassen of ggo’s. In Europa worden bepaalde product(namen) al langere tijd be-

schermd, zoals parmaham bereid in Parma in Italië en fetakaas uit Griekenland.54 Het 

thema cultuurwaarden is tevens relevant voor landen buiten Europa met andere cultu-

rele achtergronden en waarden die van belang worden geacht. 

4.6 kEUzEVrijHEid BUrGEr En BEdrijfslEVEn

thema 6: keuzevrijheiD

criterium 6: De keuzevrijheid voor ggo(-vrij) van zowel burger als bedrijfsleven wordt gewaarborgd bij de 

teelt en import van gg-gewassen.

Indicatoren: etikettering van ggo(-vrije) producten, informatievoorziening producten, richtlijnen / regeling 

voor co-existentie, innovatie- en onderzoeksvrijheid.

Keuzevrijheid is de mogelijkheid om een geïnformeerde keuze te maken en onderdeel 

van autonomie of het recht op zelfbeschikking. De vrijheid om zelf te beslissen vormt 

een belangrijk onderdeel in de sociale component van duurzaamheid en is zelfs een 
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van de uitgangspunten geweest voor de Europese richtlijnen en wetgeving rondom 

ggo’s: keuzevrijheid om bewust te kiezen voor al dan niet ggo.55 

Keuzevrijheid is echter niet exclusief verbonden aan genetische modificatie. Keuze-

vrijheid van de burger wordt op allerlei vlakken van groot belang geacht in Europa, 

of het nu gaat om de keuze tussen meer en minder gezonde producten, tussen bio-

logische en conventionele producten of producten die gg-bestanddelen bevatten. 

Ook bij producten die al dan niet getest zijn d.m.v. dierproeven speelt keuzevrijheid 

een rol. Bij een beoordelingskader voor duurzaamheid van gg-gewassen zou naast 

keuzevrijheid voor wel of niet genetisch gemodificeerd ook wel of niet duurzaam 

een criterium kunnen zijn. Operationalisering van de keuzevrijheid van de burger 

met betrekking tot gg-gewassen kan worden bewerkstelligd door de etikettering van 

ggo(-vrije) producten. Bij de keuzevrijheid van de producent gaat het onder meer om 

het naast elkaar bestaan van gg-gewassen en conventionele of biologische gewassen. 

Deze onderwerpen worden in de volgende twee paragrafen besproken.

4.6.1 keuzevrijheiD burGer: etiketterinG

De waarde van keuzevrijheid voor de burger berust op twee aspecten. Ten eerste 

speelt de beschikbaarheid van de keuzemogelijkheden een rol. In het geval van gg-

gewassen gaat het in eerste instantie om de keuze voor producten die juist wel of 

juist geen ggo’s bevatten. De keuze voor wel of niet ggo wordt in Europa gefaciliteerd 

door een verplichte etikettering. Vanwege onder meer de principiële bezwaren bij 

sommige Europese burgers tegen genetische modificatie is het in Europa verplicht om 

ggo’s en producten die bestanddelen van ggo’s bevatten te etiketteren.56 Omdat het 

soms om zeer kleine, nauwelijks meetbare, hoeveelheden gaat zijn er in Europa drem-

pelwaarden vastgesteld vanaf wanneer een product geëtiketteerd moet worden. De 

Europese Verordening (EG) nr. 1830/2003 heeft betrekking op de traceerbaarheid en 

etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met 

genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders. 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 heeft betrekking op genetisch gemodificeerde levens-

middelen en diervoeders. 

Onder meer vanwege de maatschappelijke weerstand van bepaalde groepen in de 

maatschappij tegen ggo’s, is met de introductie van de verplichte etikettering het aan-

tal producten in de nederlandse supermarkten dat gg-bestanddelen bevat zeer be-

perkt gebleven. Het is de vraag of de acceptatie van ggo’s ooit zal toenemen wanneer 

consumenten niet kunnen kiezen voor deze producten. Keuzevrijheid behelst namelijk 

ook dat de burger de keuzemogelijkheid wordt geboden om wel voor gg-producten te 

kiezen. Op dit moment zijn er voornamelijk gg-gewassen op de markt die een agrono-

misch voordeel bieden voor de producent. In de toekomst wordt echter verwacht dat 

er ook gg-producten op de markt komen die een voordeel bieden voor de consument, 

bijvoorbeeld met een verhoogd gehalte aan gezondheidsbevorderende stoffen zoals 

omega-3-vetzuren of vitamines. Over de vraag of deze nieuwe gg-producten de consu-
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ment over de streep zullen trekken wordt volop gespeculeerd. Onderzoeken naar con-

sumentenkeuzes wijzen enerzijds uit dat zij gg-producten zullen kopen wanneer deze 

worden aangeboden in de winkel en een voordeel bieden.57 In een ander onderzoek 

wordt geconcludeerd dat er geen indicaties zijn dat de publieke acceptatie op korte 

termijn significant zal toenemen.58 

Het tweede aspect dat een rol speelt bij keuzevrijheid is de beschikbare informatie 

over de verschillende keuzemogelijkheden zodat een weloverwogen keuze gemaakt 

kan worden. In Europa dienen producten die ggo’s of bestanddelen van ggo’s bevat-

ten, geëtiketteerd te worden en te vermelden welke ingrediënten afkomstig zijn van 

ggo’s. Voor consumenten met principiële bezwaren tegen ggo’s is deze informatie 

waarschijnlijk voldoende om een keuze te maken. Andere consumenten met een nee-

tenzij of een ja-mits houding ten aanzien van ggo’s behoeven wellicht meer informa-

tie om hun keuze gefundeerd te kunnen maken.

In deze signalering gaat het om voorwaarden of criteria voor een sociale, economische 

en ecologische duurzame toepassing van ggo’s. De vraag kan worden gesteld of een 

etikettering voor duurzaamheid ook als mogelijkheid aan de consument zou moeten 

worden geboden. Welke keuze maakt een consument wanneer een product met ggo-

etiket ook een label bevat dat positief scoort op duurzaamheid in vergelijking met een 

conventioneel product? Aspecten als gezondheidseffecten op de arbeiders, werkge-

legenheid en arbeidsomstandigheden zijn uiteindelijk niet zichtbaar in het (geïmpor-

teerde of verwerkte) eindproduct, tenzij hier een keurmerk voor gehanteerd wordt 

waarin deze aspecten beoordeeld zijn. Een voorbeeld hiervan is het Fair Trade keur-

merk waarbij de focus ligt op een eerlijke betaling van de producent. 

Het operationaliseren van keuzevrijheid door middel van een etiketteringsplicht 

blijkt in de praktijk geen eenvoudige zaak.59 De Europese etikettering voor ggo’s 

leidt tot discussie bij consumentenorganisaties die kritisch staan tegenover ggo’s 

maar ook bij veevoederfabrikanten en partijen die werkzaam zijn in de logistieke 

keten.60,61,62 De reden hiervoor is dat vermenging van producten van verschillende 

herkomst in de productieketen door het toenemende areaal gg-gewassen steeds 

moeilijker te voorkomen is en tot op heden geen van de ggo-exporterende landen 

eenzelfde etiketteringsplicht handhaaft.63 Daarnaast zijn ggo’s in het eindproduct 

niet altijd te onderscheiden van het conventionele product. soja olie bevat geen 

DnA meer en gg-soja olie is chemisch niet te onderscheiden van conventionele soja 

olie. Omdat de olie afkomstig is van gg-soja, is het in Europa wel verplicht om deze 

olie te etiketteren. Dit tot ongenoegen van soja boeren in Zuid-Amerikaanse landen 

waar deze verplichting niet geldt. De afgelopen jaren zijn er in Europa initiatieven 

ontstaan die zelfs nog een stap verder gaan. Een aantal zuivelproducenten in Eu-

ropese landen vermelden sinds enige tijd expliciet op hun melk en zuivelproducten 

wanneer het vee waarvan de melk afkomstig is, is gevoerd met ggo-vrij veevoer.64 

De ontwikkeling van nieuwe technieken in de biotechnologie waardoor de grenzen 

tussen conventionele veredelingstechnieken en genetische modificatie vervagen, 

leidt tot een intensivering van de discussie over de haalbaarheid van etikettering en 

gegarandeerd ggo-vrije producten.65
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4.6.2 keuzevrijheiD beDrijfsleven: co-existentie 
& innovatievrijheiD

Keuzevrijheid wordt in eerste instantie vooral geassocieerd met de consument die een 

bewuste keuze moet kunnen maken voor bepaalde producten. Ook de producent moet 

echter de keuzevrijheid hebben om al dan niet gg-gewassen te telen. Met producent 

of bedrijfsleven worden in deze signalering zowel biotechnologie- en veredelingsbe-

drijven bedoeld als het agrarische bedrijf waar de landbouwproductie plaatsvindt. 

Co-existentie

Teelt van gg-gewassen kan door vermenging en uitkruising leiden tot contaminatie van 

conventionele of biologische teelt. Een dergelijke vermenging lijkt gezien het grote are-

aal gg-gewassen dat wereldwijd geteeld wordt, steeds moeilijker te vermijden.40 Op het 

veld kan vermenging van gg-gewassen en conventionele gewassen optreden door pollen-

uitwisseling. Daarnaast kan vermenging optreden bij de oogst, opslag en het transport. 

Wanneer de vermenging leidt tot een percentage boven de 0,9% ggo in producten kan 

dit tot economische schade leiden voor betrokken telers en de verwerkende industrie, 

omdat zij beperkt worden in hun afzetmogelijkheden. Vermenging van zaaizaad kan een 

probleem vormen wanneer boeren verder telen met zaad dat ze zelf hebben geoogst van 

hun eigen landbouwareaal. In Europa kopen veel boeren elk jaar opnieuw hun zaaiza-

den bij bedrijven. Toch blijkt in de praktijk vermenging niet met zekerheid uitgesloten te 

kunnen worden. Om wederzijdse aansprakelijkheidstelling tussen verschillende partijen 

te voorkomen is het noodzakelijk om afspraken te maken over te hanteren maatrege-

len en scheidingscriteria. Hoewel sommigen sceptisch zijn over de haalbaarheid van een 

effectieve co-existentie, verwachten experts dat voor de eerste generatie gg-gewassen 

co-existentie in ieder geval de komende vijftien jaar mogelijk is.58 In het verleden zijn in 

nederland en ook in andere Europese landen afspraken gemaakt tussen verschillende 

actoren uit het veld. Deze afspraken moeten ertoe leiden dat gg-teelt naast de conventi-

onele en biologische landbouw in harmonie kan bestaan, de zogenaamde co-existentie. 

co-existentie in neDerlanD

in nederland is getracht regelgeving te realiseren door het opstellen van het ‘convenant co-

existentie primaire sector’. Dit convenant heeft geleid tot de verordening ‘co-existentie teelt 

2005’ van het hoofdproductschap akkerbouw (hpa).66 De verordening is echter niet zonder 

slag of stoot tot stand gekomen. platform biologica, de belangenvereniging voor biologi-

sche boeren, heeft zich in de zomer van 2007 teruggetrokken uit het convenant. zij waren 

van mening dat eerst helderheid dient te ontstaan over de realisatie van een schadefonds. 

wat is de omvang van het schadefonds en wie gaat het fonds vullen? op 6 november 2007 

heeft de tweede kamer een motie aangenomen waarin wordt gepleit voor een schadefonds 
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waarbij de kosten van ‘onbedoelde’ contaminatie door gg-gewassen verhaald worden op de 

veroorzakers. in september 2008 maakte minister verburg bekend dat een akkoord is bereikt 

over het restschadefonds.67 De betrokken partijen, het ministerie van lnv, lto, biologica en 

plantum nl, zijn het eens geworden over de inrichting en invulling van een restschadefonds 

voor maïs, aardappel en suikerbiet. Dit schadefonds zal worden gevuld door de leveranciers 

van uitgangsmateriaal om boeren en tuinders te compenseren die schade ondervinden van 

vermenging met gg-gewassen, waarvoor niemand aansprakelijk gesteld kan worden. in ge-

val van economische schade op een primair bedrijf waar wel iemand voor aansprakelijk kan 

worden gesteld kan deze verhaald worden op basis van het burgerlijk wetboek. Deze over-

eenkomst betreft alleen schade door vermenging op het primaire bedrijf. voor ‘vervolgschade 

in de keten’ wordt een apart traject gestart. over de inrichting en kosten van gerichte moni-

toring van de oogst bij bedrijven die als ‘risicovol’ worden aangemerkt is nog geen akkoord 

bereikt. pas als op alle punten overeenstemming is, kan de verordening van kracht worden. 

Innovatie- &  onderzoeksvri jheid

regels en overeenkomsten voor co-existentie zijn voornamelijk ontstaan op initiatief 

van niet-gg-producenten die willen voorkomen dat conventionele of biologische ge-

wassen vermengd raken met gg-gewassen. Dit betreft voornamelijk de keuzevrijheid 

van de niet-gg-producent. Ook de producent van gg-gewassen moet echter keuzevrij-

heid hebben. Wanneer deze niet openlijk kan kiezen voor de teelt van of onderzoek 

naar de mogelijkheden van ggo’s, dan kan er ook niet gesproken worden van innova-

tie- of onderzoeksvrijheid of van echte keuzevrijheid.

Deze keuzevrijheid kan in de praktijk onder druk komen te staan door veldproefver-

nielingen, demonstraties en protesten van tegenstanders van ggo’s.68,69,70 De keuze- (en 

innovatie)vrijheid kan ook onder druk komen te staan door ontwikkelingen binnen het 

bedrijfsleven. Waar het gaat om plantenzaden is de macht van enkele multinationals 

geconcentreerd door een reeks overnames begin van deze eeuw. Een kleine groep mul-

tinationals vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de wereldwijde zaai- en poot-

goed markt. Getallen over het aandeel van de top drie multinationals variëren in 2006 

al tussen de 30% en de 40% van de wereldmarkt.71,72,73 Monopolisering van de zaai- en 

pootgoedmarkt kan belemmerend werken voor de innovatie- en keuzevrijheid. 

Het Midden en Kleinbedrijf (MKB) kan worden geblokkeerd in het innovatietraject 

door patenten en octrooien op specifieke genen of planten van multinationals. Deze 

grote bedrijven zijn over het algemeen beter in staat de administratieve lasten te dra-

gen van een succesvolle marktintroductie van een gg-gewas. Die lasten worden vervol-

gens terug verdiend door het verkrijgen van langjarig geldend octrooirecht. 

Patenten en octrooien kunnen echter ook een nadelige invloed hebben op vooral 

kleine veredelingsbedrijven die belang hebben bij het kwekersrecht, dat het ge-

bruik van zaden van anderen toestaat om zo nieuwe gewaseigenschappen door 

veredeling te verkrijgen. Wanneer agrarische- of veredelingsbedrijven minder keu-
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zevrijheid hebben in het uitgangsmateriaal dat zij kunnen kopen om mee te verede-

len of te produceren wordt hun keuzevrijheid beperkt. 

Commercieel succes van een gg-variant kan bovendien leiden tot een stagnering van 

het innovatieproces van conventionele varianten. Het aandeel van gg-soja is de af-

gelopen jaren toegenomen tot 70% van de wereldwijde productie.24 In de grootste 

productielanden van soja, zoals de Vs of Argentinië, is het aandeel gg-soja in de to-

tale landelijke sojaproductie ruim 90%.74 Doordat gg-soja in deze landen het meest 

gangbaar is, zal het aanbod van conventionele sojazaden waarschijnlijk verder afne-

men en ook voor veredelingsbedrijven minder interessant zijn. Het verzet tegen de 

monopolisering door grote multinationals komt daarnaast voort uit de angst dat het 

voorzien in de primaire behoefte aan voedsel van enkele bedrijven afhankelijk wordt. 

Overigens bestaat er in de EU en in diverse andere landen mededingingswetgeving 

die misbruik van een economische machtspositie en monopolievorming moet voorko-

men.75 Dergelijke wetgeving kan deze bezwaren mogelijk deels ondervangen. 

4.6.3 relevantie theMa keuzevrijheiD voor 
teelt en/of iMport

Keuzevrijheid voor de consument is in Europa in wet- en regelgeving vastgelegd en 

geoperationaliseerd door middel van een etiketteringsplicht voor ggo’s en producten 

die ggo-bestanddelen bevatten. Daarmee is dit criterium minder relevant voor teelt 

in Europa. net als bij veiligheid is keuzevrijheid en de informatievoorziening op pro-

ducten in andere landen minder vanzelfsprekend. Het criterium keuzevrijheid voor 

de consument is daardoor meer relevant voor teelt elders in de wereld, gevolgd door 

import naar Europa. Om de keuzevrijheid voor de producent te waarborgen zijn in ne-

derland afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in het co-existentie convenant. Deze 

afspraken gelden op nationaal niveau. niet in alle Europese lidstaten is de keuzevrij-

heid voor producenten op deze manier vastgelegd. Keuzevrijheid voor de producent 

is zowel een relevant criterium voor teelt in de verschillende lidstaten in Europa als bij 

teelt elders in de wereld. 

4.7 VEiliGHEid als UiTGanGsPUnT

thema 7: veiligheiD

criterium 7: De toelating en beoordeling van gg-gewassen op veiligheid voor mens en milieu vindt in het 

betreffende land plaats in overeenstemming met regelgeving op basis van internationaal geldende afspra-

ken aangaande veiligheid voor mens en milieu.

Indicatoren: (regelgeving voor de beoordeling van) voedselveiligheid en milieuveiligheid.

Het ontwikkelde gg-gewas en de producten die daar uit voort komen moeten veilig zijn 

voor mens, dier en milieu. Het thema veiligheid verschilt hierin van de meeste andere 
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thema’s en criteria die in deze signalering aan de orde komen. De veiligheid wordt op ba-

sis van het product, het ggo zelf, beoordeeld terwijl de meeste andere duurzaamheidscri-

teria  betrekking hebben op de wijze waarop het ggo wordt toegepast en gebruikt. 

4.7.1 veiliGheiD voor Mens en Dier

Veiligheid voor mens en dier heeft voornamelijk betrekking op voedselveiligheid. Het 

gg-gewas of producten waarin het gg-gewas verwerkt is mag geen toxische, allergene 

of andere nadelige effecten hebben bij consumptie door mens en dier. Op Europees ni-

veau wordt de voedselveiligheid bij teelt en/of import beoordeeld door het Europese 

Autoriteit voor voedselveiligheid, de EFsA.76 Daarnaast beoordelen ook de afzonder-

lijke lidstaten de voedselveiligheid. In nederland wordt de beoordeling op voedsel-

veiligheid door het Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen (bGGO)77 en het 

Instituut voor Voedselveiligheid (rIKIlT)78 gedaan. 

4.7.2 veiliGheiD voor het Milieu

De veiligheid van gg-gewassen voor het milieu betreft een breed scala aan indicatoren 

die zijn verbonden met ecologische aspecten. Gg-gewassen mogen geen nadelige, on-

beheersbare of onherstelbare effecten hebben op bestaande ecosystemen. Bij een be-

oordeling van gg-gewassen wordt onder meer gekeken naar verspreiding van de inge-

brachte genen naar andere organismen, selectief voordeel ten opzichte van bestaande 

verwante organismen en nadelige effecten op niet-doelwitorganismen. In nederland 

wordt deze beoordeling gedaan door de COGEM. 

4.7.3 relevantie theMa veiliGheiD voor 
teelt en/of iMport

In Europa zijn aparte richtlijnen en verordeningen opgesteld voor de toepassing van 

ggo’s om de veiligheid voor mens, dier en milieu te waarborgen. Veiligheid is een ver-

eiste voor de toelating van ggo’s voor zowel import als teelt en vastgelegd in Europese 

richtlijnen en nationale wetgeving van de Europese lidstaten.79 Deze richtlijnen en ver-

ordeningen zijn geïmplementeerd in de nederlandse wetgeving via de Wet Milieube-

heer, het Besluit GGO en de regeling GGO. In deze regelgeving is vastgelegd dat de 

veiligheid van het ggo voor mens en milieu getoetst moet worden en dat eventuele 

risico’s moeten worden ingeperkt. 

De COGEM is echter ook gevraagd om over de grenzen te kijken en de productie van gg-

gewassen in andere landen, gevolgd door import naar Europa, in ogenschouw te nemen. 

Een uitgebreide wet- en regelgeving voor de toepassing van ggo’s is buiten Europa niet 

in alle landen vanzelfsprekend. Wereldwijd worden in steeds meer landen gg-gewassen 
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geteeld. In een aantal landen bestaat al een uitgebreide wet- en regelgeving voor de 

toepassing van ggo’s. In andere landen is het opzetten en implementeren van richtlij-

nen en wetgeving in ontwikkeling (zie o.a. de Asia Pacific Consortium on Agricultural 

Biotechnology).80 Hierbij wordt veelal gekeken naar landen die al regelgeving voor ggo’s 

hebben ontwikkeld en geïmplementeerd, zoals Europa en de Vs. De implementatie en 

operationalisering van een wet- en regelgeving om de veiligheid van de toepassing van 

ggo’s te waarborgen is een belangrijk criterium voor een duurzame toepassing van gg-

gewassen. Dit criterium is voor teelt in Europa niet relevant omdat hiervoor al een uitge-

breide regelgeving bestaat. Het criterium is wel relevant voor teelt elders in de wereld 

gevolgd door import naar Europa, omdat hier een dergelijke wet- en regelgeving minder 

vanzelfsprekend is. Met andere woorden; niet alleen in nederland of Europa zou de vei-

ligheid van gg-gewassen een criterium moeten zijn, maar ook daarbuiten, waar teelt van 

gg-gewassen plaatsvindt welke voor import aan Europa worden aangeboden. 

Om de veiligheid bij de (grensoverschrijdende) verplaatsing van, handelingen met en 

gebruik van ggo’s te waarborgen is in 2003 het Cartagena Protocol van kracht gewor-

den.81 Momenteel hebben 103 landen het protocol getekend en hebben 90 landen het 

protocol geratificeerd. De COGEM merkt op dat een aantal van de grootste ggo produ-

cerende landen het protocol niet hebben getekend (zoals de Vs) of wel hebben gete-

kend maar niet hebben geratificeerd (waaronder Argentinië, Canada).82 Met betrek-

king voor voedselveiligheid is de Codex Alimentarius de meest bekende standaard.

cartagena-protocol (biosafety protocol)

het cartagena-protocol inzake bioveiligheid, ook wel bioveiligheidsprotocol (biosafety protocol of 

cpb) genoemd, is een uitvoerend protocol onder het vn-verdrag inzake biologische diversiteit. het 

protocol is op 11 september 2003 van kracht geworden. het protocol heeft tot doel bij te dragen 

aan het waarborgen van de veiligheid bij de verplaatsing van, handelingen met en gebruik van 

ggo’s, die mogelijk de bescherming en het duurzaam gebruik van de biodiversiteit in gevaar kun-

nen brengen. het bevat voornamelijk regels over de grensoverschrijdende verplaatsing van ggo’s. 

het protocol schrijft voor dat in het geval van grensoverschrijdende verplaatsing van levende 

ggo’s die bedoeld zijn voor introductie in het milieu (bijvoorbeeld veldproeven) de exporteur 

vooraf het land van import moet informeren over de voorgenomen verplaatsing, en moet wach-

ten op instemming van het land van import (dit heet de ‘advanced informed agreement’-proce-

dure, ofwel aia-procedure). het ontvangende land kan op basis van zijn risicoanalyse het ggo 

transport weigeren. voor grensoverschrijdend transport van ggo’s die als voedsel of diervoeder 

zullen worden gebruikt, of direct in producten zullen worden verwerkt, wordt met het protocol 

een informatie-uitwisselingspunt in het leven geroepen (het biosafety clearing house, bch).83 

onder andere de risicoanalyses die in verschillende landen zijn uitgevoerd zijn hier beschikbaar. 

het cartagena protocol voorziet in een beschrijving van de manier waarop de risicoanalyse moet 

worden uitgevoerd. verder wordt in het protocol aandacht besteed aan andere, zoals sociaal-
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economische, overwegingen, aan regels voor aansprakelijkheid en vergoeding van eventuele 

schade, en aan regelingen voor gevallen waarin het protocol niet wordt nageleefd. 

coDex alimentarius

De codex alimentarius is een verzameling richtlijnen met betrekking tot voedsel, productie van 

levensmiddelen en voedselveiligheid. De hoofddoelen van de codex alimentarius zijn het be-

schermen van de gezondheid van consumenten, het verzekeren van eerlijke handelspraktijken 

in de voedselhandel en het bevorderen van harmonisering van alle voedselstandaarden, die 

opgesteld worden door internationale organisaties. naast normen voor specifiek voedsel, bevat 

de codex alimentarius algemene normen voor zaken als voedseletikettering, voedselhygiëne, 

additieven voor levensmiddelen, grenswaarden voor gewasbeschermingsmiddelen, en proce-

dures om de veiligheid van voedselverwerking te beoordelen. het bevat ook richtlijnen voor 

officiële import- en exportcontroles en certificatiesystemen voor voedsel.

De codex alimentarius wordt door de wereldhandelsorganisatie gezien als de internationale 

autoriteit op het gebied van voedselveiligheid en consumentenbescherming.84

4.8 BiOdiVErsiTEiT

landbouw heeft altijd een bepalende impact op het ecosysteem waarin deze activitei-

ten plaatsvinden. Van belang bij duurzame ontwikkeling is echter dat het evenwicht 

in een ecosysteem niet onherstelbaar beschadigd of ontwricht wordt. Biodiversiteit is 

van belang voor de stabiliteit/vitaliteit van een ecosysteem en daarom een terugke-

rend element bij vrijwel alle bestaande duurzaamheidscriteria.

Biodiversiteit kan worden gedefinieerd als de variatie aan levende organismen die 

functies vervullen in ecologische systemen.13 Een meer uitgebreide omschrijving is te 

vinden in het vierde nationaal Milieu Beleidsplan (nMP4) van het Ministerie van VrOM. 

Hier wordt biodiversiteit omschreven als de aanjager van processen en condities in na-

tuurlijke ecosystemen die het welzijn en de welvaart van mensen ondersteunen: 

‘Biodiversiteit levert goederen, grondstoffen en diensten die wij nodig hebben om te 

eten, te drinken, te wonen en te werken. Een van de essentiële functies is het regule-

ren van de basale processen die het leven op aarde mogelijk maken: de productie van 

schone lucht en biomassa, het in stand houden van voedsel-, stikstof- en waterkringlo-

pen en van het klimaatsysteem (de regulatiefunctie). Daarnaast heeft de biodiversiteit 

een economische functie, direct in de landbouw, bosbouw, visserij en biotechnologie 

en meer indirect in de farmacie, de chemische industrie en het toerisme (de produc-

tiefunctie). Bovendien heeft de diversiteit van de soorten invloed op de kwaliteit van 

leven, doordat we genieten van flora en fauna (de informatiefunctie). Biodiversiteit, 

kortom, is de levensverzekering voor huidige en toekomstige generaties.’16
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Klimaat- en seizoensveranderingen hebben invloed op de biodiversiteit evenals ver-

anderingen in landgebruik. Biodiversiteit is daarmee geen vastomlijnd begrip maar 

verschilt per ecosysteem. Wanneer het landgebruik in een bepaald gebied verandert 

ten behoeve van landbouw, huisvesting, industrie of recreatie zal de biodiversiteit 

veranderen. soms tijdelijk, soms blijvend. Bij het opstellen van duurzaamheidscri-

teria is het daarom van belang een onderscheid te maken tussen de biodiversiteit in 

een landbouwsysteem en daarbuiten. De biodiversiteit van een onontgonnen ge-

bied zal per definitie veranderen wanneer hier landbouw bedreven wordt. Wanneer 

de productie van (gg-)gewassen geen verandering in de biodiversiteit teweeg mag 

brengen, houdt dit per definitie in dat er geen landbouw bedreven kan worden in 

onontgonnen gebieden. 

4.8.1 bioDiversiteit in GecultiveerDe GebieDen

thema 8: bioDiversiteit

criterium 8a: De productie van gg-gewassen leidt niet tot een vermindering van de agrobiodiversiteit van 

het landbouwecosysteem en versterkt deze waar mogelijk. 

Indicatoren: agrobiodiversiteit.

In gebieden waar landbouw bedreven wordt zal de biodiversiteit altijd veranderen 

ten aanzien van de oorspronkelijke vegetatie. Deze biodiversiteit is anders dan die 

van de oorspronkelijke vegetatie, waarbij geen grondbewerking plaatsvond en geen 

kunstmatige regulatie van water en voedingsstoffen aan de orde was. De biodiver-

siteit in een landbouwecosysteem wordt ook wel de agrobiodiversiteit genoemd. 

De beleidsbrief Biodiversiteit in de landbouw beschrijft agrobiodiversiteit als het 

geheel aan plantaardige en dierlijke genetische bronnen, bodem- en micro-orga-

nismen, insecten en andere flora en fauna in agro-ecosystemen, alsmede elementen 

van natuurlijke habitats die relevant zijn voor agrarische productiesystemen.85 In 

de beleidsbrief wordt een onderscheid gemaakt tussen drie samenhangende ele-

menten in de agrobiodiversiteit: genetische bronnen, functionele biodiversiteit en 

begeleidende biodiversiteit. Onder genetische bronnen wordt verstaan het erfelijk 

materiaal voor dieren, planten en micro-organismen, met een bestaande of poten-

tiële waarde voor de mens. De functionele biodiversiteit wordt gevormd door de or-

ganismen en processen die als onderdeel van biodiversiteit in de landbouw produc-

tieondersteunend werken en daarmee ecosysteemdiensten verschaffen.86 Tenslotte 

is er de begeleidende biodiversiteit; de biologische en landschappelijke elementen 

die bestaan dankzij de landbouwpraktijk. Dit zijn organismen die een directe relatie 

hebben met de agrarische productie en een onderdeel vormen van het agro-ecosys-

teem, zoals weidevogels en het leven in de boerensloot. 

De impact van landbouw op de biodiversiteit wordt naast het type gewas dat ge-

teeld wordt, beïnvloed door onder meer éénzijdig of veelzijdig landgebruik en de 

intensiteit van de gebruikte productiemethoden. Over het algemeen zal de impact 
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groter zijn bij monoculturen, of wanneer jaren achtereen hetzelfde gewas geteelt 

wordt.26 Ook de genetische diversiteit binnen een gewas zelf is onderdeel van de 

biodiversiteit. Een beperkte genetische diversiteit in een landbouwras kan een rol 

spelen bij het ontstaan van plagen en (eerder) doorbreken van resistenties. 

samengevat mag de productie van gg-gewassen in bestaande landbouwgebieden niet 

leiden tot een vermindering van de agrobiodiversiteit ten opzichte van de conventio-

nele landbouw. Veranderingen in biodiversiteit zijn al onderdeel van de huidige vei-

ligheidsbeoordeling van gg-gewassen. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen 

bedoelde (geaccepteerde) en onbedoelde effecten. Een insectenresistent gg-gewas 

mag wel impact hebben op het betreffende plaaginsect (bedoeld effect) maar geen 

ongewenste blijvende effecten op andere organismen in het veld (non-target-orga-

nismen (nTO’s)). Dit geldt ook voor bodemmicro-organismen. Bij het indienen van een 

vergunningaanvraag voor de teelt van een gg-gewas moeten gegevens worden aan-

geleverd waaruit blijkt dat er geen ongewenste significante effecten zijn op nTO’s in 

vergelijking met conventionele teelt. 

4.8.2 bioDiversiteit in onGecultiveerDe GebieDen

thema 8: bioDiversiteit

criterium 8b: De productie van gg-gewassen leidt niet tot een aantasting van beschermde of kwetsbare 

biodiversiteit (waaronder ook de oorsprongsgebieden van landbouwgewassen). 

Indicatoren: beschermde en kwetsbare biodiversiteit, oorsprongsgebieden gewassen.

Het beschermen van biodiversiteit betekent niet, dat er geen landbouw mag plaats-

vinden in ongecultiveerde gebieden of dat bestaande landbouwgebieden moeten 

worden teruggebracht in een natuurlijke staat. Wel moet er voldoende ruimte blijven 

om de soortenrijkdom van planten en dieren te behouden. Met een toenemende we-

reldbevolking is er een toenemende vraag naar voedsel, huisvesting en welvaart. Door 

deze ontwikkelingen wordt land in toenemende mate ontgonnen en gecultiveerd. 

Tegelijkertijd worden mensen zich ook bewust van het belang van het behoud van 

natuur en biodiversiteit. Het beschermen van unieke biodiversiteit en natuurgebieden 

naast de gecultiveerde en verstedelijkte gebieden wordt in veel culturen als een alge-

meen goed of waarde beschouwd. Kwetsbare en unieke biodiversiteit zoals oerbos-

sen, tropische wouden en bedreigde diersoorten, maar ook oorsprongsgebieden van 

cultuurgewassen moeten beschermd worden. 

oorsprongsgebieDen cultuurgewassen

elk cultuurgewas heeft zijn eigen oorsprongsgebied, ook wel genencentrum genoemd. Dit is 

het gebied waar cultuurgewassen oorspronkelijk vandaan komen. in de meeste gevallen ver-
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schilt het uitgangsgewas sterk van de cultuurgewassen zoals de consument die kent. Aard-

appel (Solanum tuberosum) komt oorspronkelijk uit de andes in zuid-amerika. Maïs (Zea 

mays ssp. mays) behoort tot de grassen en kent zijn oorsprong in midden-amerika (mexico), 

rijst (Oryza sativa) behoort eveneens tot de familie van de grassen en werd voor het eerst 

verbouwd in zuidoost-azië (specifieke oorsprong korea) en egypte. ook europa vormt het 

oorsprongsgebied van een aantal gewassen, zoals sommige grassen en enkele koolsoorten 

(Brassicacea).

Door de jaren heen zijn deze gewassen ‘gecultiveerd’ en door veredeling aangepast aan het 

klimaat en de wensen van de consument en producent. De wilde varianten of uitgangsgewas-

sen zijn in veel gevallen kruisbaar met de cultuurgewassen en komen nog wel voor in de oor-

sprongsgebieden. sommige wilde verwanten hebben interessante genetische eigenschappen 

die bij klassieke en moderne veredeling gebruikt kunnen worden. 

een voorbeeld daarvan is de aardappel (Solanum tuberosum). Deze komt oorspronkelijk uit 

de andes in zuid-amerika en behoort tot de familie van nachtschade. in de zestiende eeuw 

is de aardappel door de spanjaarden in europa geïntroduceerd en bleek te kunnen groeien 

op bijna elke grondsoort in gebieden met een gematigd klimaat. het heeft jaren geduurd 

voordat de aardappel als voedsel was ingeburgerd in europa. De reden hiervoor was onder 

meer dat de aardappel als giftig werd beschouwd (behalve de knol is de aardappelplant in-

derdaad niet eetbaar en zelfs giftig). Door veredeling heeft de cultuuraardappel een betere 

smaak en vorm gekregen. De cultuuraardappel is echter ook minder weerbaar geworden 

voor Phytophtora infestans, ofwel aardappelziekte. Deze schimmel richt enorme schade aan 

in de aardappelteelt. ontdekt werd dat sommige wilde aardappelplanten veel beter bestand 

waren tegen deze ziekte dan onze cultuuraardappel. wetenschappers, kwekers en verede-

laars hebben daarop technieken ontwikkeld om nieuwe resistentiegenen vanuit de wilde 

aardappelsoorten over te brengen in de cultuuraardappel. De (potentiële) rijkdom aan ge-

netische informatie is een van de redenen om oorsprongsgebieden van cultuurgewassen te 

beschermen. 

Met een groeiende wereldbevolking is het niet de vraag of het landbouwareaal 

verder uitgebreid moet worden, maar hoe deze noodzakelijke groei van het land-

bouwareaal op een meer duurzame wijze gerealiseerd kan worden. Gg-gewassen 

die bijdragen aan een verhoging van de opbrengst per hectare kunnen het uit te 

breiden landbouwareaal beperken. In gebieden waar nog geen landbouw plaats-

vindt, dient men te onderzoeken of het gaat om kwetsbare of unieke natuur of een 

oorsprongsgebied van cultuurgewassen. Het beschermen van deze gebieden kan 

als argument meegenomen worden om in deze omgeving geen (gg-)landbouw te 

bedrijven. Dit punt is niet specifiek voor gg-gewassen, maar van belang voor toe-

passing van elke vorm van landbouw in ongecultiveerde gebieden. Wanneer in de 

toekomst gg-gewassen met nieuwe eigenschappen op de markt komen, zoals stres-
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stoleranties tegen zout, water of droogte zou dit criterium wel meer specifiek voor 

gg-gewassen kunnen gelden. Deze gewassen worden ontwikkeld met het oog op 

teelt in gebieden die tot op heden niet of niet meer geschikt zijn voor landbouw. 

Ook dan zal gekeken worden of deze gebieden als unieke beschermingswaardige 

natuur beschouwd moeten worden. 

Wanneer besloten wordt om landbouw te bedrijven in een onontgonnen gebied, kan 

bij de inrichting van dit gebied rekening worden gehouden met de bestaande bio-

diversiteit door afwisseling in het landgebruik en behoud van een deel van de oor-

spronkelijke vegetatie. In de Cramer criteria wordt gesteld dat op het areaal van een 

productie-eenheid minimaal 10% van de oorspronkelijke vegetatie gehandhaafd 

moet blijven. Het beschermen van kwetsbare gebieden is bovendien niet alleen een 

taak van de lokale bevolking en autoriteiten, maar ook van andere landen die han-

delsrelaties hebben met exporterende landen. Het beschermen van natuur en milieu 

is een prioriteit die doorgaans pas gehonoreerd wordt, wanneer andere meer nood-

zakelijke behoeften voor een groeiende bevolking zijn gerealiseerd, zoals voedsel en 

inkomen (bestaanszekerheid). Daarom zouden ontwikkelingslanden, waar teelt van 

gg-gewassen plaatsvindt ten behoeve van export, gesteund moeten worden om dit 

op een verantwoorde manier te doen. Onderwijs en een billijke vergoeding voor gele-

verde producten en diensten kunnen hiertoe bijdragen. 

Voor de bescherming van kwetsbare natuurgebieden bestaan diverse initiatieven en 

zijn mondiale afspraken gemaakt zoals het Verdrag inzake biologische diversiteit.87 

Het biodiversiteitsverdrag is na drie jaar onderhandelen in 1992 op de Earth summit 

in rio de Janeiro geopend voor ondertekening en vervolgens op 29 december 1993 in 

werking getreden. Er zijn inmiddels 180 staten betrokken bij dit Vn-verdrag, inclusief 

nederland en de Europese Unie. Het doel van het verdrag is het behouden van de 

biologische diversiteit, het duurzame gebruik van de bestanddelen daarvan en de eer-

lijke en billijke verdeling van opbrengsten die voortvloeien uit het gebruik ervan. De 

waarde van biologische diversiteit wordt hierbij niet alleen vanuit het perspectief van 

de mens bekeken, maar ook vanuit het perspectief van de eigen, intrinsieke waarde 

van de natuur. 

Het Verdrag inzake biologische diversiteit verplicht partijen om nationale strategie-

en te ontwikkelen als kader voor concrete activiteiten. Om de natuur en biodiversi-

teit in Europa te behouden heeft de EU het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit 

is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden. Voor nederland 

gaat het in totaal om 162 gebieden.88 De strategie voor biologische diversiteit van 

de nederlandse overheid is opgebouwd uit de beleidsplannen voor natuurbeheer, 

ruimtelijke ordening, milieu, water en ontwikkelingssamenwerking en het strate-

gisch Plan van Aanpak Biologische Diversiteit. Daarnaast bestaan er op mondiaal ni-

veau diverse definities en netwerken die dergelijke gebieden in kaart brengen zoals 

het High Conservation Value network (HCV), UnEsCO World heritages sites, en de 

IUCn list of Protected Areas. Voor een verdere uitwerking van het thema biodiver-

siteit kan worden aangesloten bij de Cramer criteria en de nederlands Technische 

Afspraak 8080-2009.
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4.8.3 relevantie theMa bioDiversiteit voor  
teelt en/of iMport

Dit thema speelt zowel een belangrijke rol bij teelt in Europa als daarbuiten. Elk land 

heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om zijn biodiversiteit te beschermen. Afname 

van de biodiversiteit is bovendien een mondiale issue. In Europa is biodiversiteit op-

genomen in de richtlijn 2001/18 in de risicoanalyse bij de toelating van gg-gewassen. 

naast het bekijken of er onbedoelde nadelige effecten zijn op niet-doelwit organis-

men staat in 2001/18 in Bijlage II D2 ook dat ‘mogelijke onmiddellijke en/of vertraagde, 

directe en indirecte milieueffecten van de teelt-, de beheers- en oogsttechnieken die 

specifiek worden gebruikt voor de Genetisch Gemodificeerde Hogere Planten (GGHP’s) 

en indien deze verschillen van de voor non-GGHP’s gebruikte technieken’ moeten wor-

den meegenomen in de risicoanalyse. Indirecte milieu-effecten kunnen ook bestaan 

uit of leiden tot een afname van biodiversiteit. 

4.9 MiliEUkwaliTEiT

thema 9: milieukwaliteit

criterium 9a: De productie en verwerking van gg-gewassen zorgt ervoor dat de kwaliteit van bodem, op-

pervlakte- en grondwater en lucht niet achteruit gaat en waar mogelijk verbetert. 

Indicatoren: o.a. emissies van ammoniak, gewasbeschermingsmiddelen en broeikasgas, nutriëntenbalans, 

waterverbruik, bodemvruchtbaarheid, -gezondheid en -weerbaarheid.

Dit aspect komt uitgebreid aan de orde in de Cramer criteria en is daarnaast besproken 

in de COGEM signalering ‘Perspectieven van gg-gewassen voor de landbouw’.41 In deze 

paragraaf worden een aantal punten kort genoemd. Voor een verdere uitwerking van 

het thema bodem, water en luchtkwaliteit kan worden aangesloten bij de Cramer cri-

teria en de nederlands Technische Afspraak 8080-2009.48

De productie van landbouwgewassen kan nadelige effecten hebben op het milieu. In 

Europa en veel andere landen zijn daarom regels opgesteld om deze nadelige effecten 

zoveel mogelijk te beperken. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en (kunst)

mest kan de bodem- en (grond-)waterkwaliteit aantasten. Het bewerken van de grond 

kan leiden tot uitputting van de bodem en erosie. Het ontginnen van gebieden met 

een grote bovengrondse (vegetatie) of ondergrondse (bodem) koolstofreservoirs kan 

leiden tot de uitstoot van broeikasgassen. Ook het gebruik van gewasbeschermings-

middelen, kunstmest en de CO2 uitstoot van landbouwmachines zorgen voor emissies 

in de lucht. samen kunnen deze aspecten de milieulast van de landbouw genoemd 

worden. (Gg-)gewassen die een bijdrage leveren aan verbeterde opbrengstniveaus 

zonder de milieulast te vergroten, leveren een bijdrage aan een verduurzaming van 

landbouw.47 Gewassen die beter bestand zijn tegen plagen en onkruid kunnen een 

hogere opbrengst opleveren waardoor minder landbouwgrond, minder gewasbe-

schermingsmiddelen en minder fossiele brandstof nodig is voor eenzelfde productie. 
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Wanneer minder (milieubelastende) gewasbeschermingsmiddelen gebruikt kunnen 

worden kan dit eveneens de milieulast verlagen. Ook het bevorderen van agrarische 

praktijken die het milieu ten gunste komen en vermindering van milieuvervuiling tij-

dens verwerking en oogst, dragen bij aan duurzame landbouw. In de volgende para-

graaf wordt een aantal specifieke punten behandeld die een rol spelen bij de bodem-,  

water- en luchtkwaliteit. 

4.9.1 boDeM

De bodemkwaliteit in de landbouw is het vermogen van een gezonde bodem om op 

langere termijn voldoende nutriënten, vocht en lucht te leveren voor een goede ge-

wasproductie met lage verliezen naar het milieu.89 Deze kwaliteit wordt bepaald door 

onder meer de aan- en afvoer van water, de nutriëntenbalans en de aanwezige bodem-

micro-organismen. Door landgebruik voor landbouwdoeleinden kan de balans in de 

grond verstoord raken of zelfs schade ondervinden in de vorm van erosie, uitputting, 

bodemvervuiling of verzilting. Bij de grondbewerking in de landbouw moet, zowel bij 

gg-gewassen als conventionele of biologische gewassen, hier rekening mee gehouden 

worden door een beheersstrategie te handhaven die gericht is op duurzaam bodem-

beheer. landbouwpraktijken die een verminderde of minimale grondbewerking sti-

muleren kunnen zorgen voor een bredere biodiversiteit van bodemmicro-organismen 

en helpen daarnaast erosie te voorkomen en broeikasgas uitstoot te reduceren.

4.9.2 Water

De waterkwaliteit (en kwantiteit) wordt beïnvloed door de hulpstoffen die in de land-

bouw worden gebruikt, zoals bemesting en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 

Een deel van deze stoffen komt in de grond en verplaatst zich door afwatering naar na-

bijgelegen oppervlaktewater of komt direct in de waterwegen door drift bij bespuitin-

gen. Een onjuiste irrigatie van land kan leiden tot verzilting en erosie. Bovendien moet 

het irrigatiewater dat gebruikt wordt in de landbouw elders onttrokken worden. In 

een duurzame landbouw leidt de productie en verwerking van (gg-)gewassen niet tot 

een verslechtering van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. Een efficiënt waterver-

bruik en verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is daarom van belang. 

4.9.3 lucht

Met betrekking tot de landbouw kan de luchtkwaliteit beïnvloedt worden door de 

emissie van ammoniak bij dierlijke bemesting, maar ook door de emissie van gewasbe-

schermingsmiddelen. Voor de emissies van deze stoffen zijn in Europa en tevens in veel 

andere landen richtlijnen opgesteld. 
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4.9.4 broeikasGaseMissie over De Gehele keten

thema 9: milieukwaliteit

criterium 9b: De productie en verwerking van gg-gewassen zorgt ervoor dat de emissie van broeikas-

gassen over de gehele keten (ontwikkeling, productie, verwerking, transport, gebruik) neutraal blijft of 

afneemt ten opzichte van de conventionele landbouw.

Indicatoren: balans CO2 uitstoot en opname, efficiënt transport en verwerking.

Dit aspect komt uitgebreid aan de orde in de Cramer criteria en is daarnaast besproken 

in de COGEM signalering ‘Perspectieven van gg-gewassen voor de landbouw’. Daar-

om wordt dit thema niet uitgebreid besproken. Voor een verdere uitwerking van het 

thema broeikasgasemissie kan worden aangesloten bij de Cramer criteria en de neder-

lands Technische Afspraak 8080-2009. 

Zowel tijdens de productie van landbouwgewassen als tijdens het transport en de 

verwerking wordt steeds broeikasgas (CO2, methaan e.d.) opgeslagen en uitgesto-

ten. Door het ontginnen en bewerken van grond komt veel broeikasgas dat daar is 

opgeslagen vrij. Daarbij komen ook de broeikasgassen die de landbouw- (en later 

transport-) voertuigen uitstoten. Bij landbouwpraktijken die low- of no-tillage sti-

muleren blijft meer CO2 in de bodem opgeslagen. Voor de berekening van de broei-

kasgasbalans is een methodologie in ontwikkeling ten behoeve van de criteria voor 

een duurzame toepassing van biomassa.90 Deze kan ook worden toegepast om de 

broeikasgasemissie te meten tijdens de productie, verwerking en transport van gg-

gewassen. 

4.9.5 relevantie theMa MilieukWaliteit voor 
teelt en/of iMport

Het thema milieukwaliteit is belangrijk voor zowel teelt in Europa als teelt buiten Eu-

ropa gevolgd door export naar Europa. In veel landen is de bescherming van milieu al 

opgenomen in nationale richtlijnen en wetten waarmee schadelijke effecten al deels 

beperkt worden. Wanneer deze wetgeving (nog) nog niet geïmplementeerd is kan 

als minimumeis gelden dat voldaan moet worden aan de stockholm Conventie. Met 

de ondertekening van deze conventie wordt toegezegd de twaalf meest schadelijke 

pesticiden voor mens en milieu niet langer te gebruiken en uit te faseren. Het op-

stellen van andere concrete richtlijnen waaraan bodem, water en luchtkwaliteit moet 

voldoen is een taak van nationale en lokale overheden omdat deze punten sterk loca-

tiegebonden zijn. 

Omdat in Europa al diverse richtlijnen bestaan voor de regeling van uitstoot van broei-

kasgassen en meststoffen, evenals voor het voorkomen van uitspoeling van gewasbe-

schermingsmiddelen en biociden, is dit thema minder relevant voor teelt in Europa. 

niet in alle landen buiten Europa zijn dergelijke richtlijnen echter aanwezig. Daarom 

is dit thema vooral relevant als criterium bij teelt gevolgd door import naar Europa. 
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5
TOEPassinG Van dE CriTEria: 
OVErwEGinGEn VOOr GEBrUik

In hoofdstuk vier zijn negen duurzaamheidscriteria opgesteld en uitgewerkt, aan de 

hand waarvan de bijdrage van gg-gewassen aan een verduurzaming in de landbouw 

bepaald kan worden. De volgende vraag is hoe deze criteria kunnen worden toegepast 

in een beoordelingskader voor gg-gewassen. Hoewel operationalisering van de criteria 

geen onderdeel is van de vraag van de minister, wordt in dit hoofdstuk wel een aantal 

overwegingen gemaakt bij de opgestelde criteria die van nut kunnen zijn bij een latere 

verdere uitwerking. In dit hoofdstuk wordt een aantal overwegingen en vragen be-

noemd ten aanzien van de specificiteit, het referentiekader en de meetbaarheid van de 

verschillende criteria. Daarna wordt aandacht besteed aan de toepasbaarheid van de 

criteria voor teelt in Europa en voor teelt elders gevolgd door import naar Europa. 

5.1 sPECifiCiTEiT Van dE OPGEsTEldE CriTEria

In deze signalering zijn duurzaamheidscriteria opgesteld voor de toepassing van gg-

gewassen. De COGEM is gevraagd om deze criteria waar mogelijk specifiek te formule-

ren voor ggo’s. In de inleiding heeft de COGEM aangegeven dat duurzaamheid vrijwel 

altijd betrekking heeft op toepassing en gebruik. Vervolgens is geconcludeerd dat veel 

criteria voor een duurzame conventionele of biologische landbouw ook van toepas-

sing zijn op duurzame toepassing van gg-gewassen. Het zijn immers voorwaarden 

waaraan deze gewassen moeten voldoen om bij te dragen aan verduurzaming van 

de landbouw. De opgestelde criteria in deze signalering zijn, met uitzondering van 

de thema’s veiligheid en keuzevrijheid, niet specifiek voor ggo’s. De reden daarvoor is 

niet zozeer omdat ggo’s anders zijn in toepassing en gebruik, maar voornamelijk om-

dat zij maatschappelijk omstreden zijn en daarom aan extra regels moeten voldoen. 

Bij het opstellen van de criteria is de conventionele landbouw als referentiekader ge-

nomen. Het uitgangspunt voor de criteria is dat de toepassing en het gebruik van gg-

gewassen net zo goed of liever beter moet presteren ten aanzien van het betreffende 

thema dan conventionele gewassen. Daarmee is echter niet de vraag beantwoord of 

de conventionele landbouw duurzaam is. Er bestaan verschillende visies op duurzaam-

heid en duurzame ontwikkelingen. De discussie wanneer een proces of ontwikkeling 

duurzaam is, is complex en zal met de tijd veranderen. Bovendien is het de vraag of 

hier een eenduidig antwoord op te geven is. Wanneer is de landbouw duurzaam (ge-

noeg)? Het is niet aan de COGEM om hier een antwoord op te geven. De COGEM heeft 
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aangegeven dat de bestaande landbouw, afhankelijk van het gebruikte landbouw-

systeem en de teeltwijze, over het algemeen in meer of mindere mate een meestal 

nadelige maar algemeen aanvaarde invloed heeft op de natuur. Bij het inventariseren 

van relevante thema’s voor deze signalering bij het lnV seminar, de workshops, ver-

gaderingen van de subcommissies van de COGEM en tijdens gesprekken met de geïn-

terviewde experts is als terugkerend onderwerp steeds genoemd, dat de opgestelde 

conceptcriteria niet specifiek zijn voor ggo’s en algemeen toegepast kunnen worden 

op landbouw. Anderen merkten op dat het daarom niet redelijk zou zijn deze enkel op 

ggo’s toe te passen. Het zou opmerkelijk zijn wanneer een gg-gewas wordt afgewezen 

op duurzaamheidargumenten, terwijl deze in dezelfde mate van toepassing zijn op 

conventionele gewassen die niet aan deze criteria getoetst worden. 

5.2 MEETBaarHEid Van dE OPGEsTEldE CriTEria

Voor operationalisering van de duurzaamheidscriteria is het wenselijk dat de indicato-

ren aan de hand waarvan de criteria gemeten worden a) (objectief) meetbaar zijn en 

b) van te voren ingeschat kunnen worden. De operationalisering van de criteria is geen 

onderdeel van de vraag van de minister. Daarom wordt in deze signalering niet uitge-

breid ingegaan op de meetbaarheid van de genoemde indicatoren bij de criteria. 

net als in de Cramer criteria zijn niet alle genoemde aspecten eenvoudig meetbaar, 

zoals de thema’s cultuurwaarden of welzijn. Voor deze punten kan in de beginfase 

een rapportageplicht gelden zodat meer gegevens verzameld kunnen worden. Met 

behulp van deze data kan uiteindelijk een methodiek worden opgesteld om deze pun-

ten meetbaar te maken. Ook kan een retrospectieve analyse van de toepassing van 

bestaande (gg-)gewassen meer inzicht bieden in de sociaal-economische impact van 

de teelt en het gebruik van gg-gewassen. 

De vraag is of de invloed van de teelt van een (gg-)gewas op sociale, economische en eco-

logische aspecten altijd op voorhand kan worden ingeschat. Door de verwevenheid van 

de duurzaamheidpijlers is het complex een dergelijke inschatting te maken en moet vrij-

wel altijd een aantal aannames worden gedaan met betrekking tot één of meerdere van 

de pijlers. Bij het inschatten van risico’s voor de gezondheid of het milieu kan tot op ze-

kere hoogte een beroep worden gedaan op wetenschappelijke studies en onderzoeken. 

Maar bij nieuwe gewassen is de invloed op sociaal-economische aspecten zoals welzijn, 

werkgelegenheid of lokale voedselproductie waarschijnlijk veel moeilijker in te schatten 

of te kwantificeren. De invloed van de teelt van een specifiek gewas is bovendien ook 

afhankelijk van de regio of het gebied waar dit geteeld wordt. Dit is niet vooraf te bepa-

len tenzij er een vergunning wordt afgegeven voor een specifieke locatie. Toepassing en 

monitoring van toepassing in de praktijk zijn hier wellicht de enige mogelijkheid om een 

goede inschatting te kunnen maken van de sociale en economische gevolgen. 

Voor het toetsen van de veiligheid van gg-gewassen bestaat al een uitgebreide risico-

analyse waarbij (objectief meetbare) gegevens onderzocht worden ten aanzien van de 

veiligheid voor mens en milieu. Ook voor de etikettering van producten die gg-bestand-
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delen bevatten zijn meetbare richtlijnen en regels (drempelwaarden) opgesteld. Over 

de uitkomsten van deze studies en meetwaarden wordt nog regelmatig gediscussieerd. 

Dit gaat zowel over verschillende wetenschappelijke studies die elkaar tegenspreken 

als over dezelfde studie die op verschillende wijze geïnterpreteerd wordt.91 De COGEM 

merkt op dat wanneer men het al niet eens kan worden over meetbare feiten, het toe-

passen van sociaal-economische criteria in de praktijk een complexe opgave zal zijn.

5.3 OndErsCHEid TUssEn CriTEria VOOr 
TEElT En iMPOrT

In de opdrachtbrief werd gesteld dat er bij de teelt van gg-gewassen mogelijk andere 

aspecten een rol spelen dan bij de import van deze gewassen. Bij de uitwerking van de 

criteria in hoofdstuk vier is steeds kort aangegeven of het thema met name relevant 

is voor de discussie over teelt in Europa of relevant voor teelt buiten Europa gevolgd 

door import. In tabel 5.1 is een overzicht gegeven van de relevantie van het thema en 

criterium voor teelt binnen de EU en/of import van buiten de EU. Een thema kan min-

der relevant zijn omdat er bijvoorbeeld al wetten en regels bestaan voor het specifieke 

onderwerp, of doordat het thema geen onderwerp van discussie (meer) is. 

Er bestaat nog een tweede reden om een onderscheid te maken tussen teelt en im-

port. Het operationaliseren van een duurzaamheidsbeoordeling voor teelt in Europa 

is minder complex dan het opleggen van dergelijke eisen aan landen buiten de EU die 

naar Europa exporteren. De wet- en regelgeving kan verschillen tussen de Europese 

lidstaten, maar is uiteindelijk steeds gestoeld op de Europese richtlijnen. De verschil-

len met landen buiten Europa kunnen veel groter zijn. Daardoor is het zowel politiek, 

juridisch, maar ook met het oog op handelsrelaties veel complexer om een beoorde-

lingskader voor duurzaamheid voor import op te stellen. Gezien de complexiteit van 

de verschillende aspecten die een rol spelen bij een duurzaamheidsbeoordeling van 

gg-gewassen in de landbouw, kan bijvoorbeeld eerst binnen Europa ervaring worden 

opgedaan met het invoeren van een dergelijk beoordelingskader voor teelt, met ge-

bruikmaking van een beperkt aantal criteria, waarbij de beoordeling zelf bij een zo 

laag mogelijk bestuurlijk niveau zou kunnen worden gelegd. 

5.3.1 relevante theMa’s bij teelt in europa

Een aantal van de opgestelde criteria hebben betrekking op thema’s die in Europa cen-

traal zijn vastgelegd wet- en regelgeving, zoals veiligheid en keuzevrijheid. Deze lijken 

daardoor minder relevant omdat zij niet nieuw zijn. Veiligheid is het uitgangspunt bij 

de beoordeling van gg-gewassen in Europa en dit punt zal gehandhaafd blijven. Ook 

keuzevrijheid is door middel van onder andere een etiketteringsplicht in de Europese 

regelgeving opgenomen. Juist omdat deze thema’s de uitgangspunten vormen voor de 

Europese wet- en regelgeving voor ggo’s is de COGEM van mening dat deze vermeld 
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moeten worden. Ook biodiversiteit en milieukwaliteit zijn van belang voor teelt in Eu-

ropa. Biodiversiteit is deels in de regelgeving met betrekking tot veiligheid vastgelegd. 

Daarnaast bestaan er diverse initiatieven, zoals natura 2000, om kwetsbare biodiversiteit 

te beschermen in EU lidstaten. Voor de milieukwaliteit bestaan diverse richtlijnen die al-

gemeen van toepassing zijn op de landbouw. De thema’s welzijn en gezondheid en lokale 

voedselvoorziening zijn over het algemeen binnen Europa geen onderwerp van discussie 

(meer) en daarmee minder relevant voor de huidige discussie over teelt van ggo’s in Eu-

ropa. De thema’s en tevens discussiepunten die het meest relevant zijn voor de discussie 

over gg-gewassen in Europa en die nog niet centraal of nationaal zijn vastgelegd in een 

beoordelingskader, noch op een andere wijze zijn gereguleerd, zijn de volgende:

Maatschappelijk nut •	

Welvaart & Economie•	

Cultuurwaarden•	

De thema’s maatschappelijk nut, welvaart & economie en cultuurwaarden zijn niet 

opgenomen in wet- en regelgeving die een rol speelt bij de teelt van gg-gewassen. Zij 

kunnen nader uitgewerkt en geoperationaliseerd worden wanneer besloten wordt 

dat zij een rol kunnen spelen bij de individuele beoordeling van lidstaten voor de toe-

lating van teelt van gg-gewassen op eigen grondgebied. In dit proces kan ervaring 

worden opgedaan met het meenemen van dergelijke criteria bij de toelating van gg-

gewassen, die vervolgens ook waardevol kan zijn voor een beoordeling van teelt el-

ders in de wereld gevolgd door import naar Europa. 

5.3.2 relevante theMa’s bij teelt elDers 
GevolGD Door iMport in europa

Alle negen thema’s zijn relevant voor teelt buiten Europa gevolgd door import naar 

Europa. Criteria die in Europa al geoperationaliseerd zijn, kunnen bij de import uit 

een land buiten Europa minder vanzelfsprekend zijn. Het is zowel politiek, juridisch, 

maar ook met het oog op handelsrelaties veel complexer om een beoordelingskader 

voor duurzaamheid voor import op te stellen, omdat buiten Europa andere wetten en 

regels gelden. Een meer ethisch-maatschappelijk vraagstuk dat samenhangt met het 

toepassen van een duurzaamheids-beoordeling bij import, is de wenselijkheid van het 

opleggen van duurzaamheidscriteria aan andere landen. 

De COGEM signaleert bij het thema cultuurwaarden dat dit criterium wellicht niet in 

gelijke mate zou moeten gelden bij teelt op eigen grondgebied en bij de import van een 

gg-gewas. Het is de vraag of het aan nederland of Europa is om te bepalen of een ander 

land haar cultuurwaarden al dan niet moet behouden. Een dergelijke situatie zou zich 

kunnen voordoen wanneer nederland of Europa geen producten wil importeren uit een 

land dat ervoor kiest gg-landbouw te bedrijven ook al gaat dit ten koste van een spe-

cifiek landschap of bepaalde lokale toepassingen. Het is de vraag of het al dan niet be-

houden van cultuurwaarden een keus moet zijn van het land zelf bij het al dan niet toe-
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staan van gg-teelt, of dat dit ook voor importerende landen als argument gebruikt moet 

kunnen worden. Daarnaast is het bepalen van de sociaal-economische gevolgen in een 

ander land of cultuur een complexe zaak. Welzijn en welvaart zijn algemene begrippen 

die bij nadere invulling per land, cultuur of zelfs religie kunnen verschillen. Ook voor het 

thema voedselvoorziening geldt dat het moeilijk is om in te schatten welk effect de teelt 

van gg-gewassen zal hebben op de lokale voedselvoorziening in andere landen. 

5.4 TOEPassinG CriTEria in EEn 
BEOOrdElinGskadEr

naast het waarderen en kwantificeren van de afzonderlijke aspecten die een rol spe-

len bij de verduurzaming van ggo’s in de landbouw zullen duurzaamheidsaspecten af-

gewogen moeten worden in een breder kader. Vragen die daarbij een rol spelen zijn 

onder andere of gg-gewassen op alle criteria een ‘voldoende’ moeten scoren of op een 

deel, en hoe groot dat deel dan moet zijn. naast de meetbaarheid van de afzonderlijke 

indicatoren bij de criteria, moeten de criteria in een praktisch toepasbaar beoordelings-

kader ook onderling gewogen worden. Dit betekent dat de soms ongelijksoortige crite-

ria zodanig gescoord moeten worden dat zij toch samen gewogen kunnen worden. 

niet alle geïdentificeerde aspecten zijn op internationaal niveau vast te stellen in de 

vorm van criteria en gedetailleerde eisen. De duurzaamheidscriteria moeten deels op 

maat gemaakt worden per land, waarbij rekening gehouden wordt met nationale en 

lokale wet- en regelgeving.92 Daarnaast kan ook rekening worden gehouden met de 

grootte van het bedrijf waarop de criteria worden toegepast. Voorkomen moet worden 

dat door het toepassen van duurzaamheidscriteria kleine boeren of bedrijven buiten 

spel komen te staan, doordat zij niet aan de vereisten kunnen voldoen door bureaucra-

tische barrières of kosten die gemoeid zijn met bijvoorbeeld ketencertificering.93 

5.4.1 teelt in De eu

In de EU hebben diverse lidstaten ervoor gepleit om zelf per lidstaat te kunnen beoor-

delen of teelt op eigen grondgebied mag worden toegestaan. De vraag is of er een Eu-

ropees beoordelingskader wordt opgesteld of dat elk land de criteria naar eigen inzicht 

kan interpreteren. De variatie tussen de Europese lidstaten kan hierdoor toenemen 

met betrekking tot het al dan niet toestaan van teelt. Het nastreven van een zekere 

consistentie in het beleid rondom een duurzaamheidsbeoordeling is, zeker gezien de 

maatschappelijke omstredenheid van ggo’s, van belang. Anderzijds is het geven van 

interpretatieruimte aan lidstaten wenselijk om weg te blijven van onnodige formalis-

tische obstakels en vertragende procedures. Wel kunnen door grote verschillen tussen 

de lidstaten in het toelatingsbeleid voor ggo’s complicaties ontstaan met co-existentie 

regelingen in grensgebieden. Een mogelijke oplossing voor het voorkomen van derge-

lijke knelpunten, is het handhaven van een terugkoppeling naar de Europese Commis-
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sie met betrekking tot de motivatie om teelt al dan niet toe te staan zonder dat dit leidt 

tot eenzelfde impasse als de vrijwaringsclausule in de huidige procedure.

5.4.2 teelt elDers GevolGD Door iMport naar De eu

Het toepassen van Europese duurzaamheidscriteria op teelt elders in de wereld ge-

volgd door import naar Europa is zowel juridisch (WTO, handelsrelaties) als praktisch 

(inschatten van effecten) meer complex dan het toepassen van een dergelijk beoor-

delingskader in Europa. Het opdoen van ervaring binnen de verschillende Europese 

lidstaten met het operationaliseren van een aantal duurzaamheidscriteria, kan een 

waardevolle stap zijn in het proces naar een bredere beoordeling waarbij ook import 

beoordeeld wordt op duurzaamheid. Om de mogelijke effecten van de toepassing van 

gg-gewassen in de landbouw in andere landen in te schatten, is in ieder geval het 

betrekken van lokale stakeholders van groot belang. Dit gebeurt al bij een aantal be-

staande internationale initiatieven, zoals de rTrs, waarbij zowel experts als lokale sta-

keholders betrokken zijn. Een mogelijkheid is deze initiatieven te steunen en hierbij 

aan te sluiten, totdat binnen de Europese lidstaten meer ervaring is opgedaan met het 

incorporeren van duurzaamheidscriteria in de toelatingsprocedure voor gg-gewassen. 

Een andere mogelijkheid is het aanstellen van een Europese of mondiale expertcom-

missie voor het uitvoeren van een duurzaamheidsbeoordeling van importgewassen. 

Hiermee kan worden voorkomen, dat er tussen landen grote verschillen ontstaan in de 

toelating van gg-gewassen voor import, en dat er wederom een impasse ontstaat in de 

besluitvorming omdat landen het niet eens kunnen worden. 

maatschappelijk nut  De productie van gg-gewassen 

leidt tot een opbrengstverhoging, levert een bijdrage aan 

de oogstzekerheid of biedt een andere vorm van maat-

schappelijk nut. 

welvaart & economie  De productie en het gebruik 

van gg-gewassen draagt op gelijke wijze bij aan de (lokale) 

welvaart en economie en leidt waar mogelijk tot een ver-

betering.

welzijn & gezonDheiD  De productie en het gebruik 

van gg-gewassen zorgt ervoor dat het welzijn en/of de ge-

zondheid van de werknemers, lokale bevolking en de con-

x

x

x

x

x

teelt in europa

teelt buiten
europa gevolgd 
door import
in de de eu1

tabel 5.1 onDerscheiD  

relevantie criteria voor: 
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sument in ieder geval gelijk blijft en leidt bij voorkeur tot 

een verbetering.

(lokale) voeDselvoorziening  De productie en het ge-

bruik van gg-gewassen zorgt ervoor dat de lokale voedsel-

voorziening in ieder geval gelijk blijft en leidt waar mogelijk 

tot een verbetering. 

cultuurwaarDen  De productie van gg-gewassen biedt 

in het betreffende land, indien gewenst, ruimte voor behoud 

en voortzetting van specifieke cultuurwaarden of andere lo-

kale toepassingen (zoals bouwmaterialen, medicijnen).

keuzevrijheiD  De keuzevrijheid voor ggo(-vrij) van zowel 

burger als bedrijfsleven wordt gewaarborgd bij de produc-

tie en de import van gg-gewassen.

veiligheiD  De toelating en beoordeling van gg-gewassen 

op veiligheid voor mens en milieu vindt in het betreffende 

land plaats in overeenstemming met regelgeving op basis 

van internationaal geldende afspraken aangaande veilig-

heid voor mens en milieu.

bioDiversiteit  De productie van gg-gewassen leidt a) niet 

tot een vermindering van de functionele biodiversiteit van het 

landbouwmilieu en zal deze waar mogelijk zelfs versterken 

en b) niet tot een aantasting van beschermde of kwetsbare 

biodiversiteit (waaronder ook de oorsprongsgebieden van 

landbouwgewassen).

milieukwaliteit  De productie en verwerking van gg-ge-

wassen zorgt ervoor dat  a) de kwaliteit van bodem, opper-

vlakte- en grondwater en lucht niet achteruit gaat en waar 

mogelijk verbetert en b) de emissie van broeikasgassen over 

de gehele keten (ontwikkeling, productie, verwerking, trans-

port, gebruik) neutraal blijft of afneemt ten opzichte van de 

conventionele landbouw. 

 

x) relevant. 

*) (Deels) al opgenomen in wet- en regelgeving.

1)  In de kolom teelt buiten Europa betreft een x de relevantie in het exporterende land, bij 

import in de EU geldt de EU regelgeving.

2) Een * betreft de situatie in het land waar de teelt plaatsvindt, binnen of buiten Europa. 

x

*
2

*

*

*

x

x

x

x

x

x
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6
COnClUsiEs

De COGEM identificeert en benoemt in deze signalering een aantal bouwstenen die •	

een rol  kunnen spelen in een beoordelingskader voor de sociaal-economische en 

in bredere zin de duurzaamheidsaspecten van de toepassing van ggo’s in de land-

bouw.

 

De COGEM gaat in deze signalering niet in op de principiële kwesties die een rol spe-•	

len in het pro-contra debat rondom genetische modificatie. Onderzocht wordt aan 

welke voorwaarden de toepassing van gg-gewassen moet voldoen om een bijdrage 

te kunnen leveren aan een verduurzaming van de landbouw. 

De COGEM merkt op dat de aanleiding voor het opstellen van duurzaamheidscriteria •	

specifiek voor ggo’s, niet ligt in het verschil in productie of gebruik van deze gewas-

sen ten opzichte van conventionele gewassen. De criteria worden expliciet geformu-

leerd voor ggo’s omdat ggo’s maatschappelijk omstreden zijn. 

De COGEM signaleert daarbij dat het doorvoeren van een beoordeling op duur-•	

zaamheidsaspecten voor gg-gewassen zou kunnen leiden tot vragen rond de duur-

zaamheid van bepaalde conventionele gewassen en teeltmethoden, die momenteel 

niet aan een dergelijk toetsingskader moeten voldoen. 

De COGEM is van mening dat sociaal-economische aspecten onderdeel zijn van de •	

drie pijlers van duurzame ontwikkeling. Alle aspecten van deze pijlers zijn onderling 

sterk verweven en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Dit geldt ook voor de 

opgestelde criteria (zie bijlage 6).

referentiekaDer

De conventionele landbouw is als referentiekader genomen omdat deze vorm van •	

landbouw het meest gangbaar is. 

Algemeen uitgangspunt bij de op te stellen criteria is dat gg-gewassen in de land-•	

bouw net zo goed en liefst beter moeten voldoen aan de criteria, dan de huidige 

niet-gg-varianten in de conventionele landbouw. 
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criteria

De COGEM heeft negen thema’s met bijbehorende criteria geformuleerd die als •	

bouwstenen kunnen fungeren in een beoordelingskader voor duurzaamheidsaspec-

ten van ggo’s in de landbouw:

Maatschappelijk nut1. 

Welvaart & economie2. 

Welzijn & gezondheid3. 

(lokale) voedselvoorziening4. 

Cultuurwaarden5. 

Keuzevrijheid6. 

Veiligheid7. 

Biodiversiteit8. 

Milieukwaliteit9. 

Het thema veiligheid verschilt van de meeste andere thema’s die in deze signalering •	

aan de orde komen. De veiligheid wordt als enig thema op basis van het product, het 

ggo, beoordeeld terwijl de overige duurzaamheidscriteria betrekking hebben op de 

wijze waarop het ggo wordt toegepast en gebruikt.

onDerscheiD tussen toepassinG criteria 
voor iMport en teelt

Een aantal van de opgestelde criteria hebben betrekking op thema’s die in Europa al in •	

wet- en regelgeving zijn vastgelegd, zoals veiligheid en keuzevrijheid, of die geen on-

derwerp van discussie (meer) zijn. Deze signalering betreft niet alleen criteria voor ne-

derland of Europa, maar ook daarbuiten. Criteria die in Europa al geoperationaliseerd 

zijn, kunnen bij de import uit een land buiten Europa minder vanzelfsprekend zijn. 

De thema’s en tevens discussiepunten die het meest relevant zijn voor de discussie •	

over gg-gewassen in Europa, die nog niet zijn vastgelegd in een beoordelingskader, 

noch op een andere wijze zijn gereguleerd, zijn de volgende:

- Maatschappelijk nut

- Welvaart & Economie

- Cultuurwaarden

De thema’s die wel relevant zijn voor Europa, maar grotendeels al in wet- en regel-•	

geving zijn opgenomen zijn de volgende: 

- Veiligheid

- Keuzevrijheid

- Biodiversiteit

- Milieukwaliteit
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De thema’s welzijn & gezondheid en lokale voedselvoorziening zijn over het alge-•	

meen binnen Europa geen onderwerp van discussie (meer) en daarmee minder rele-

vant voor de huidige discussie over teelt van ggo’s in Europa.

Alle negen thema’s zijn relevant voor teelt buiten Europa gevolgd door import naar •	

Europa. Het is echter zowel politiek, juridisch, maar ook met het oog op handelsre-

laties veel complexer om een beoordelingskader voor duurzaamheid voor import op 

te stellen, omdat buiten Europa andere wetten en regels gelden. 

Een meer ethisch-maatschappelijk vraagstuk dat samenhangt met het toepassen van •	

een duurzaamheidsbeoordeling bij import, is de wenselijkheid van het opleggen 

van duurzaamheidscriteria aan andere landen. Het is de vraag of het al dan niet 

behouden van cultuurwaarden een keus moet zijn van het land zelf bij het al dan 

niet toestaan van gg-teelt, of dat dit ook voor importerende landen als argument 

gebruikt moet kunnen worden. 

Daarnaast is het bepalen van de sociaal-economische impact in een ander land of •	

cultuur een complexe zaak. Welzijn en welvaart zijn algemene begrippen die bij na-

dere invulling per land, cultuur of zelfs religie kunnen verschillen. 

overWeGinGen bij operationaliserinG

De opgestelde criteria in deze signalering, met uitzondering van de thema’s veilig-•	

heid en keuzevrijheid, zijn niet specifiek voor ggo’s. Het zijn voorwaarden waaraan 

een gewas moet voldoen om bij te dragen aan een duurzame landbouw.

Voor operationalisering van de duurzaamheidscriteria is het wenselijk dat de indica-•	

toren aan de hand waarvan de criteria gemeten worden a) (objectief) meetbaar zijn 

en b) van te voren ingeschat kunnen worden.

Voor het toetsen van de veiligheid van gg-gewassen bestaat al een uitgebreide ri-•	

sico- analyse waarbij (objectief meetbare) gegevens onderzocht worden ten aan-

zien van de veiligheid voor mens en milieu. Over de uitkomsten van deze studies 

en meetwaarden wordt nog regelmatig gediscussieerd. De COGEM merkt op dat 

wanneer men het al niet eens kan worden over meetbare feiten, het toepassen van 

sociaal-economische criteria in de praktijk een complexe opgave zal zijn, waarbij de 

uitvoering zo veel mogelijk zou kunnen worden gedecentraliseerd.

De COGEM signaleert dat het eerst opdoen van ervaring binnen de verschillende Eu-•	

ropese lidstaten met het operationaliseren van een aantal duurzaamheidscriteria voor 

teelt op eigen grondgebied een waardevolle stap kan zijn in het proces naar een bre-

dere beoordeling, waarbij tenslotte ook import beoordeeld wordt op duurzaamheid.
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BijlaGE 1
BriEf MinisTEr CraMEr
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BijlaGE 2 
iETk nUT/nOOdzaak fOrMUliEr
Bron: COGEM signalering 2003.38 

Het nut/r is ico formulier uit  de COGEM signaler ing ‘een integraal 
ethisch en maatschappel i jk toetsingskader’ omvat de volgende 
vragen: 

Wat is de meerwaarde van het product voor uw bedrijf?•	

Wat is de meerwaarde van het product voor de productieketen?•	

Wat is de meerwaarde voor de consument?•	

Welke meerwaarde voorziet u voor het milieu?•	

Welke vraag voorziet u naar het product?•	

Welke risico’s zijn er voor de productieketen?•	

Welke risico’s zijn er voor mensen die in uw bedrijf en de productieketen direct met •	

van uw product werken?

Welke risico’s zijn er voor de consument bij chronisch gebruik?•	

Welke risico’s zijn er voor het milieu?•	

Welke risico’s zijn er voor het (agro) ecosysteem?•	

Welke socio-economische gevolgen kunt u voorzien voor nederland, Europa en we-•	

reldwijd?

Hoe verhoudt zich, naar uw mening, de meerwaarde van het product zich ten op-•	

zichte van de daaraan verbonden risico’s?

Wat heeft het bedrijf aan voorzorgmaatregelen getroffen?•	

Is het product een resultaat van een eigen ontwikkeling of van een samenwerkings-•	

verband?

Wordt er binnen het bedrijf aandacht besteed aan ethische en maatschappelijke as-•	

pecten?

Bent u op enigerlei wijze betrokken bij het maatschappelijk debat over biotechno-•	

logie?
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BijlaGE 3 
VraGEnlijsT nOOrsE 
BiOTECHnOlOGy adVisOry BOard
Bron: Norwegian Biotechnology Advisory Board 2003.40

Sustainabi l i ty

Global effects
Is biodiversity affected on a global scale?•	

Is the functional capacity of ecosystems affected?•	

Do these effects differ between production and use?•	

Ecological limits
Is the efficiency of energy use affected?•	

Is the efficiency of other natural resource use affected?•	

Is the distribution between the use of renewable and non-renewable natural resour-•	

ces affected?

Are discharges of pollutants with a global/transboundary range affected?•	

Are emissions of greenhouse gases especially affected?•	

Do these effects differ between production and use?•	

Basic human needs
Is the fulfilment of basic human needs affected?•	

Do these effects differ between production and use?•	

distribution between generations
Is the distribution of benefits between generations affected?•	

Is the distribution of burdens between generations affected?•	

Do these effects differ between production and use?•	

distribution between rich and poor
Is the distribution of benefits between rich and poor countries affected?•	

Is the distribution of burdens between rich and poor countries affected?•	

Do these effects differ between production and use?•	

Economic growth
Is economic growth’s demands on energy and other natural resources affected?•	

Are economic growth’s global/transboundary environmental impacts affected?•	

Is economic growth’s distribution between rich and poor countries affected?•	

Do these effects differ between production and use?•	
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Benefits

Product characteristics
Is it reasonable to say that there is a need for the product in terms of demand or •	

otherwise?

Is it reasonable to say that the product will solve or possibly contribute to solving a •	

societal problem?

Is it reasonable to say that the product is significantly better than equivalent pro-•	

ducts already on the market?

Is it reasonable to say that there are alternatives that are better than the product in •	

terms of solving or possibly contributing to solving the societal problem in question?

Production and use of the product
Among the relevant aspects to be considered are:•	

Does the product contribute to creating new employment opportunities in general •	

and in rural areas in particular?

Does the product contribute to creating new employment opportunities in other •	

countries?

Does the product create problems for existing production whose existence should •	

otherwise be preserved?

Does the product create problems for existing production in other countries?•	

Ethical considerations

Ethical norms and values associated with humans
Does the authorization/prohibition of the product and its production and use com-•	

ply with the ethical principles of the population at large?

Does the product or its production and use conflict with ideals of human solidarity •	

and equality, especially in relation to the safeguard of weaker groups of society?

Indigenous peoples, people with strong traditional cultures and weaker groups of •	

society may be exposed to serious adverse consequences of the decisions of main-

stream society. The interests of such groups in being allowed to control their own 

cultural change should be taken into special consideration.

Does especially the marketing and sale of the product conflict with such norms and •	

values?

Eco-ethical considerations
Do the product or its production conflict, by their very nature, with any intrinsic va-•	

lue of animal species?

Does the production of the product cause unnecessary suffering to animals?•	

Does the production of the product result in any transgression of barriers between •	

species in ways that are materially different from what otherwise occurs in cultiva-

ted or wild nature and that must be considered incompatible with the value ascribed 

to the segregation of species?
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BijlaGE 4 
saMEnsTEllinG COGEM 
(naar ExPErTisE / wErkGEVEr)

dagelijks Bestuur
Voorzitter:  Prof. dr. ir. B.C.J. Zoeteman

Dr. F.W.A. Brom, Ethiek, rathenau Instituut •	

Prof. dr. r.A.M Fouchier, Virologie, Erasmus MC (plaatsvervangend voorzitter) •	

Dr. ir. H.J. schouten, Plantenveredeling, Wageningen Ur •	

Mw. prof. dr. l. van Vloten-Doting, Kenniscoöperatie •	

Prof. dr. ir. B.C.J. Zoeteman, Duurzaamheidsbeleid in Internationaal Perspectief, Uni-•	

versiteit van Tilburg 

subcommissie Ethiek en Maatschappelijke aspecten
Voorzitter: Dr. F.W.A. Brom

Dr. F.W.A. Brom, Ethiek, rathenau Instituut •	

Prof. dr. J.J.M. Dons, Biotechnologie, Bioseeds •	

Prof. dr. r.A.M Fouchier, Virologie, Erasmus MC •	

Prof. dr. F.W.J. Keulartz, Toegepaste Filosofie, Wageningen Universiteit / radboud •	

Universiteit nijmegen 

Mw. prof. dr. ir. E.T. lammerts van Bueren, Biologische plantenveredeling, louis Bolk •	

Instituut / Wageningen Universiteit 

Mw. prof. dr. M. Margadant-van Arcken, natuur-en Milieu educatie •	

Drs. l. van den Oever, Biologie, nederlands Instituut voor Biologie (nIBI) •	

Mw. prof. dr. P. Osseweijer, Biotechnologie en samenleving, wetenschapscommuni-•	

catie, Kluyver Centre for Genomics of industrial Fermentation / TU Delft 

Mw. dr. s. roeser, Ethiek, 3TU centre for ethics and technology / TU Delft •	

Prof. dr. G.T.P. ruivenkamp, sociologie, Maatschappelijke aspecten van biotechnolo-•	

gie, Wageningen Universiteit / Vrije Universiteit Amsterdam 

Dr. ir. H.J. schouten, Plantenveredeling, Wageningen Ur •	

Dr. J.A.A. swart, Ethiek en maatschappelijke aspecten van de levenswetenschappen, •	

rijksuniversiteit Groningen 

Ir. H.C. de Vriend, Consumentenaspecten en communicatie, lIs Consult •	

Drs. T.J. Wams, natuurbescherming, Vereniging natuurmonumenten •	

Prof. dr. H.A.E. Zwart, Wijsbegeerte en natuurwetenschappen, radboud Universiteit •	

nijmegen

subcommissie landbouw
Voorzitter: Dr. ir. H.J. schouten

Prof. dr. ir. G.C. Angenent, plantenfysiologie, Wageningen Ur•	

Prof. dr. W. van Delden, Populatie genetica, rijksuniversiteit Groningen  •	

Prof. dr. M. Dicke, Insect-Plant Interacties, Wageningen Ur •	

Mw. prof. F. Govers, Moleculaire fytopathologie, Wageningen Ur •	
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Dr. T.J. de Jong, Plantenecologie, Universiteit leiden •	

Dr. J.M. Kooter, Epigenetica, Vrije Universiteit •	

Dr. J.C.M. den nijs, Biodiversiteit / Ecosysteemdynamica, Universiteit van Amsterdam •	

Ing. A.J.W. rotteveel, Plantenziektenkunde / Onkruidkunde, Plantenziektenkundi-•	

gedienst Wageningen 

Dr. ir. H.J. schouten, Plantenveredeling, Wageningen Ur •	

Dr. ir. B.A. Uijtewaal, Plantenveredeling, Celbiologie, regulatory affairs, nunhems •	

Zaden 

subcommissie Medisch Veterinair
Voorzitter: Prof. dr. r.A.M Fouchier

Prof. dr. dr. A. van Belkum, Medische microbiologie, Erasmus Universiteit rotterdam •	

Mw. prof. dr. C.D. Dijkstra, neuro-immunologie, Vrije Universiteit Amsterdam •	

Prof. dr. r.A.M Fouchier, Virologie, Erasmus MC •	

Dr. r.J. de Groot, Virologie, Universiteit Utrecht •	

Prof. dr. P.W.M. Hermans, Medische microbiologie, radboud Universiteit nijmegen •	

Prof. dr. r.C. Hoeben, Moleculaire Virologie, leids Universitair Medisch Centrum •	

Mw. dr. G.A.P. Hospers, Oncologie / Gentherapie, Academisch Ziekenhuis Groningen •	

Dr. T.G. Kimman, Virologie, rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu •	

Mw. dr. n.A. Kootstra, Virologie / Immunologie, ClB-sanquin Amsterdam •	

Dr. C. van Maanen, Virologie dieren, Gezondheidsdienst voor dieren •	

Dr. B.P.H. Peeters, Virologie dieren, ID-lelystad •	

Dr. ir. M.W. Weststrate, Vaccinproductie, nederlands Vaccin Instituut•	
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BijlaGE 5
lijsT GEïnTErViEwdE ExPErTs

De COGEM heeft er bij het opstellen van deze signalering naar gestreefd een brede ex-

pertise te betrekken en verschillende invalshoeken en perspectieven te belichten. Daar-

toe heeft zij onder andere een aantal interviews afgenomen met experts op het gebied 

van agrarische ontwikkeling en duurzaamheid, die als input hebben gediend voor de 

signalering. De COGEM wil de volgende personen hartelijk danken voor hun inbreng: 

Frans Claassen  Directeur Productschap margarine, vetten en oliën (MVO)

Frans Köster  senior beleidsadviseur handelspolitiek en biotechnologie,  

 Productschap margarine, vetten en oliën (MVO)

John Verhoeven  Manager plantaardig, lTO noord

Prem Bindraban  Directeur World soil Information (IsrIC), onderzoeker bij Plant  

 research International / WUr

Bart Jan Krouwel  Voormalig Directeur Maatschappelijk Verantwoord Onderne- 

 men, rabobank

Alois Clemens Hoofd Bossenprogramma, Wereld natuur Fonds (WnF)

Henk van Zeijts senior beleidsonderzoeker, afdeling landbouw en duurzaam- 

 heid landelijk gebied, Planbureau voor de leefomgeving (PBl)

Ten overvloede merkt de COGEM op dat de interviews zijn afgenomen met als doel 

input te verzamelen voor de signalering. De geïnterviewde personen zijn niet verant-

woordelijk voor de inhoud van dit rapport noch is het rapport vooraf ter goedkeuring 

en commentaar aan hen voorgelegd. 
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BijlaGE 6 
VErwEVEnHEid dUUrzaaMHEidsPijlErs

matrix:

verwevenheiD DuurzaamheiDspijlers people planet profit

maatschappelijk nut

De productie van gg-gewassen leidt tot een 

opbrengstverhoging, levert een bijdrage aan de 

oogstzekerheid of biedt een andere vorm van 

maatschappelijk nut.  

welvaart & economie

De productie en het gebruik van gg-gewassen 

draagt op gelijke wijze bij aan de (lokale) wel-

vaart en economie en leidt waar mogelijk tot een 

verbetering. 

welzijn en gezonDheiD

De productie en het gebruik van gg-gewassen 

zorgt ervoor dat het welzijn en/of de gezondheid 

van de werknemers, lokale bevolking en de con-

sument gelijk blijft en waar mogelijk verbetert. 

(lokale) voeDselvoorziening

De productie en het gebruik van gg-gewassen 

zorgt ervoor dat de lokale voedselvoorziening 

gelijk blijft en waar mogelijk verbetert. 

cultuurwaarDen

De productie van gg-gewassen biedt in het 

betreffende land, indien gewenst, ruimte voor 

behoud en voortzetting van specifieke cultuur-

waarden of andere lokale toepassingen (zoals 

bouwmaterialen, medicijnen). 

 

 

 x x x 

 x  x

 

 x  x

 

 x

 

 x
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keuzevrijheiD

De keuzevrijheid voor ggo(-vrij) van zowel bur-

ger als bedrijfsleven wordt gewaarborgd bij de 

productie en de import van gg-gewassen. 

veiligheiD

De toelating en beoordeling van gg-gewassen 

op veiligheid voor mens en milieu vindt in het 

betreffende land plaats in overeenstemming met 

regelgeving op basis van internationaal geldende 

afspraken aangaande veiligheid voor mens en 

milieu. 

  

bioDiversiteit

De productie van gg-gewassen leidt a) niet tot 

een vermindering van de agrobiodiversiteit van 

het landbouwmilieu en versterkt deze waar 

mogelijk en b) niet tot een aantasting van be-

schermde of kwetsbare biodiversiteit (waaronder 

ook de oorsprongsgebieden van landbouwge-

wassen). 

   

milieukwaliteit

De productie en verwerking van gg-gewassen 

zorgt ervoor dat a) de kwaliteit van bodem, op-

pervlakte- en grondwater en lucht niet achteruit 

gaat en waar mogelijk verbetert en b) de emis-

sie van broeikasgassen over de gehele keten 

(ontwikkeling, productie, verwerking, transport, 

gebruik) neutraal blijft of afneemt ten opzichte 

van de conventionele landbouw.

     

 people planet profit

 x

 x x

  x

  x
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