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Woord vooraf 

 

Drie jaar geleden was ik er van overtuigd dat ggo’s niet deugden. De argumenten die ik er 

stilzwijgend op nahield, kwamen neer op: Ggo’s zijn gevaarlijk. Ggo’s zijn onnatuurlijk. 

Ggo’s maken biologische voeding onmogelijk. Ze tasten de biodiversiteit aan. Ggo’s staan 

voor een industrieel landbouwmodel waarin boeren in een minderwaardige afhankelijke 

positie staan, enzovoort. Met andere woorden, ggo’s stonden voor zoveel dat ik afwees. Ik 

herinner mij zelfs nog het gevoel dat ik ervaarde toen ik van mijn gesprekspartner vernam dat 

ggo’s in de EU het strikst ter wereld gereguleerd worden: Oef! 

Verder in mijn kaarten laten kijken impliceert dat ik ook toegeef destijds niet veel te hebben 

afgeweten van ggo’s. Ik denk dat ik toen zo ergens tussen half juist en half fout kon uitleggen 

wat ggo’s waren. Bovendien negeerde ik er de fijne voordelen van: ach neen, want ggo’s zijn 

slecht. Maar toen kwam het moment waarop ik in mijn omgeving plots de grootste 

natuurliefhebbers en mensen met een wetenschappelijk brein overtuigend rationeel vóór ggo’s 

hoorde pleiten: Ggo’s zijn niet gevaarlijk. Ggo’s betekenen een kleiner gebruik van pesticiden 

en herbiciden, wat net minder belastend is voor het milieu. Ggo’s betekenen een grotere en 

kwaliteitsvollere opbrengst, hetgeen goed nieuws is voor de uitgehongerde mensen in de 

wereld enzovoort. Dan pas was het moment van verwarring compleet. Dan pas voelde ik de 

drang om mij degelijk te gaan informeren. 

Ik wil in deze scriptie benadrukken hoe enorm – en ik bedoel énorm – complex het gegeven 

van ggo’s als kwestie is. De reden hiervoor is dat ggo’s aan duizend en één aspecten van het 

dagelijkse leven raken en aanleiding geven tot soms zeer uiteenlopende subdiscussies. In 

eerste instantie gaat het over voedselveiligheid en biodiversiteit. Maar ook gaat het over de 

etikettering van voedingswaren, de keuzevrijheid van landbouwers en consumenten, 

risicopolitiek, de internationale competitiviteit van economische actoren, de macht van 

multinationals met betrekking tot onze voedingsketen, patenteringsrechten, de toekomst van 

onze voeding, het soort landbouwmodel dat we prefereren en wereldvoedselarmoede. Deze 

opsomming is niet exhaustief. Mijn fascinatie voor ggo’s vloeit voort uit deze hoge mate van 

complexiteit. Hoe meer ik me ging verdiepen, hoe meer ik in de war leek te geraken. Met 

betrekking tot ggo’s is het dilemma van goed en fout gewoon regelrecht zenuwslopend. In de 

scriptie die ik in mijn Masterjaar EU-Studies zou schrijven, zag ik dan ook een opportuniteit 

om mezelf verder wegwijs te maken in de kwestie.   
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ABSTRACT 

 

Deze masterproef handelt over de drijfveer van de Europese Unie om ggo’s te reguleren zoals 

ze vandaag de dag doet. Dit is relevant daar de Europese ggo-regulering als de strikste ter 

wereld erg controversieel is en er in publieke debatten verschillende verklaringen aan worden 

gegeven. In deze scriptie wordt gepoogd om te achterhalen waarom ggo’s in de EU strikt 

geregulereerd worden. Hiertoe worden twee hypothesen geverifieerd. De eerste hypothese 

luidt dat de regulering de resultante is van verdoken economisch protectionisme. Aan de hand 

van een literatuurstudie, aangevuld met een analyse van documenten waarin de Europese 

landbouw- en retailsector de eigen positie toelichten en een raadpleging van persartikels, 

stellen we vast dat de landbouwers en winkelketens in de EU economisch gebaat zijn met een 

strikte regulering van ggo’s. Echter, een vergelijkende analyse van concrete stukken uit de 

EU-regulering en de belangen van diverse betrokken actoren in de EU-besluitvorming doet 

inzien dat de Europese beleidsmakers, bij het ontwerpen van de regulering in de periode 

1998-2004, niet significant meer de belangen van de economische actoren hebben willen 

dienen dan die van de milieu- en consumentenbewegingen. Het inzicht dat de beleidsmakers 

niet de bedoeling hadden de economische actoren te bevoordelen is cruciaal om te 

concluderen dat deze hypothese ongeldig is. De tweede hypothese stelt dat de Europese ggo-

regulering voortkomt uit de intentie van de EU-autoriteiten om eventuele gezondheidsrisico’s 

van ggo’s te vermijden. Een analyse van de EU-beleidsdocumenten leert dat de Europese ggo-

regulering gebaseerd is op het voorzorgsbeginsel, hetgeen de grootste indicatie is voor het 

kunnen bevestigen van de hypothese. Verder leren een politieke discoursanalyse en 

literatuuronderzoek dat de massale verwerping van ggo’s door een groot deel van de Europese 

bevolking eind jaren ’90 een significante rol heeft gespeeld om de EU-autoriteiten ertoe aan te 

zetten een strikte ggo-regulering in de EU op te stellen.  
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Hoofdstuk 1 

ALGEMENE INLEIDING, METHODE EN PROBLEEMSTELLING 

 

1. Algemene inleiding 

Wat verstaat men onder ‘genetisch gewijzigde organismen’ (ggo’s)? Ggo’s zijn organismen 

(planten, dieren, bacteriën, …) waarvan het genetische materiaal, het zogenaamde DNA, op 

een kunstmatige manier wordt gewijzigd aan de hand van biotechnologische 

laboratoriumtechnieken (Vlaamse overheid, 2012, 9 februari). ‘Genetische modificatie’ slaat 

dus op het aanbrengen van genetische aanpassingen, zonder hierbij gebruik te maken van het 

natuurlijke voortplantingsproces van het organisme. Deze methode dient onderscheiden te 

worden van de klassieke wijze van het kruisen van gewassen of dieren.  

Met deze masterproef wordt niet het debat over de voor- en nadelen van ggo’s gevoerd. De 

centrale vraag waarop deze scriptie een antwoord zal formuleren, is wat de drijfveer van de 

EU is achter haar huidige strikte regulering inzake ggo’s. Met andere woorden, met welke 

bedoeling reguleert de EU ggo’s vandaag de dag zo strikt
1
? De scriptie omvat daartoe een 

empirische studie waarbij het beantwoorden van de bovenstaande onderzoeksvraag gebeurt 

aan de hand van een toetsing van twee hypothesen.  

De eerste hypothese stelt dat de strikte ggo-regulering in de EU het resultaat is van verdoken 

economisch protectionisme. Sommige critici van het strikte Europese ggo-beleid beweren dat 

de EU-beleidsmakers erop uit zijn de eigen economie, in het bijzonder de Europese 

landbouwers, af te schermen van de buitenwereld (Kogan, 2004; Agence France-Presse, 2013; 

Olyslaegers, 2013).  

De tweede hypothese stelt dat de strikte ggo-regulering in de EU het resultaat is van een EU-

politiek die eventuele schadelijke gevolgen van ggo’s voor de menselijke gezondheid wil 

vermijden, hetgeen het officiële discours van de EU uitmaakt. Volgens dit officiële discours is 

het strikte ggo-beleid een rechtstreeks gevolg van gezondheidsoverwegingen (Publicatieblad, 

                                                             
1
 In Deel 1 van Appendix 1 kan een overzicht van de Europese ggo-regulering geraadpleegd worden, daar de 

beschikbare ruimte van het corpus van de scriptie te beperkt is. Deze scriptie gaat er van uit dat de Europese 

regulering de strikste ter wereld is. Dit oordeel is gerechtvaardigd omwille van de volgende regulatorische 

elementen: 1) de befaamde EU-etiketteringsvereisten leggen op dat een product gelabeld moet worden als de 

concentratie gg-materiaal hoger ligt dan 0,9%; 2) onder het nultolerantiebeleid worden producten aan de EU-

grenzen resoluut geweigerd indien sporen van ggo’s worden gedetecteerd die in de EU nog niet zijn 

goedgekeurd, ondanks het feit dat het exportland wel al groen licht gaf; 3) alle ggo’s in de EU doorlopen een 

goedkeuringsprocedure die veel meer tijd in beslag neemt dan in eender welk ander land ter wereld en 4) een 

ggo-goedkeuring in de EU is beperkt geldig in tijd, in tegenstelling tot alle andere landen in de wereld. Deze 

aspecten maken dat de EU-regulering wereldwijd als uitzonderlijk strikt gepercipieerd wordt.  
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2001, 2003a, 2003b). De vraag is of er achter het huidige ggo-beleid van de EU werkelijk 

ethische principes schuilgaan? Of dient het Europese ggo-beleid verdoken protectionistische 

belangen?  

Merk op dat het studieveld van deze scriptie heel strikt afgebakend is tot het onderzoeken van 

de drijfveer van de EU-autoriteiten. Zeker bij een onderwerp als ggo’s, dat zo breed en ruim 

is, impliceert dit dat er meer niet dan wel onderzocht wordt. De scriptie spreekt zich 

bijvoorbeeld niet over het Europese handelsbeleid, noch over de handelsconflicten tussen de 

EU en de VS inzake ggo’s, ook niet over de mate waarin de Europese ggo-regulering conform 

het internationaal recht is, evenmin wordt een politieke analyse gemaakt van de positie van de 

verschillende EU-instellingen en lidstaten doorheen de jaren in het ggo-verhaal, enzovoort. 

Wel is deze scriptie er de plaats voor te onderzoeken wat de EU drijft tot het strikt reguleren 

van ggo’s. Hoe we dit zullen onderzoeken en wat hiervan de relevantie is, wordt in punten 

twee en drie verder toegelicht.  

 

2. Methodiek 

Het gehanteerde tijdskader om de intentie van de EU-autoriteiten te achterhalen loopt van 

medio 1998 tot vandaag. In het onderzoek zal in het bijzonder veel aandacht besteed worden 

aan de periode 1998-2004. Dit tijdperk beslaat immers de start en het einde van het ontwerpen 

van de kern van het Europese regulatorische ggo-kader dat tot op vandaag van kracht is. De 

reden waarom de ontwerpfase strak af te bakenen is, ligt bij het zogenaamde moratorium op 

ggo’s dat toen gold. In 1998 besloten vijf EU-lidstaten elke nieuwe aanvraag tot het 

goedkeuren van een ggo te blokkeren (Lieberman & Gray, 2006). Ze zouden dit doen totdat er 

op EU-niveau een striktere ggo-regulering van kracht was. Wat hun bedoeling hierachter ook 

mocht zijn, het beschermen van de economische actoren dan wel de menselijke gezondheid 

veiligstellen, belangrijk is dat de lidstaten in april 2004, met de inwerkingtreding van 

Verordeningen 1829/2003 en 1830/2003, hun eisen gerealiseerd zagen worden en aan het 

moratorium een einde kwam. Nu de Europese strikte ggo-regulering een feit was, stemden de 

lidstaten opnieuw in met het toekennen van goedkeuringen aan ggo’s. In mei 2004 werd zo 

aan nieuwe gg-maïsvariant voor het eerst sinds 1998 weer een vergunning toegekend (The 

Scientist, 2004, 21 mei). Ook zal worden nagegaan of de intentie van de EU-autoriteiten bij 

het opstellen van de regulering vandaag de dag nog dezelfde is. De bevindingen uit de analyse 

van de periode 1998-2004 zullen als dusdanig op hun actuele relevantie getoetst worden. De 

drijfveer van de EU-autoriteiten wordt onderzocht aan de hand van het toetsen van twee 

hypothesen. Hoe de verificatie van de geldigheid van beide hypothesen in zijn werk gaat, 

lichten we hier toe. 
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� 1
E
 HYPOTHESE: ECONOMISCH PROTECTIONISME 

“De Europese besluitvormers hebben in de periode 1998-2004 een Europese ggo-regulering 

ontwikkeld met de bedoeling de Europese economie te beschermen.”  

Aangezien economisch protectionisme in strijd zou zijn met het internationale handelsrecht, is 

het een praktijk die niet met het blote oog vast te stellen is. Daarom moet het formuleren van 

doelgerichte deelvragen ons in staat stellen meer te weten te komen over wat er zich in de 

periode tussen 1998-2004 achter de schermen heeft afgespeeld.  

Ten eerste is het van belang te identificeren welke actoren in de EU economische belangen 

hebben bij een strikte regulering van ggo’s. Stel dat de Europese markt morgen massaal open 

gesteld wordt voor ggo’s, welke actoren zullen dan economische verliezen lijden? Merk op 

dat de focus strak afgebakend is. Aangezien het de specifieke onderzoeksopzet van deze 

scriptie is na te gaan in welke mate de strikte ggo-regulering ingegeven is door economisch 

protectionisme, zullen actoren met economische belangen bij een soepele ggo-regulering, 

weliswaar na hun identificatie, niet verder het onderwerp van analyse maken. Deze scriptie is 

er niet de geschikte plaats voor te bestuderen waarom deze actoren er niet in geslaagd zijn de 

agenda van EU-besluitvormers te dicteren. Desondanks zal de politieke discoursanalyse in 

Hoofdstuk 4 hierop wel een verhelderend perspectief bieden. De identificatie van de actoren 

verloopt aan de hand van een literatuurstudie van academische artikelen en het raadplegen van 

beleids- en persdocumenten daterend uit de periode 1998-2004. 

Ten tweede onderzoeken we, aan de hand van een literatuurstudie van wetenschappelijke 

artikelen en boeken, de strategie die de geselecteerde economische actoren in de periode 

1998-2004 hanteerden om invloed uit te oefenen op het desbetreffende 

besluitvormingsproces. In dit gedeelte zullen ook de sociopolitieke stakeholders relevant 

blijken te zijn om verder mee in de analyse op te nemen.  

Ten derde is het, in het licht van de hier onderzochte hypothese, cruciaal te bestuderen of de 

Europese besluitvormers de economische belangen in beleid hebben omgezet met de 

effectieve bedoeling economische bescherming te bieden. Hiertoe moeten we achterhalen in 

welke mate de beleidsmakers van de economische en de sociopolitieke stakeholders specifiek 

rekening hebben willen houden met de economische belangen. We maken voor de ggo-

dossiers waarin de belanghebbende actoren tegenstrijdige eisen hadden, zelf de vergelijking 

tussen de diverse eisen en de regulatorische eindbeslissing. Op deze wijze zullen we 

waarnemen aan welke agenda de regulering het meest tegemoet kwam, en aan welke agenda 

net niet. Door te kijken welke stakeholder het meest aan het langste eind trok en het meeste 

het onderspit delfde, zullen we in staat zijn te concluderen door welke belangen de EU-

autoriteiten zich wel en niet hebben laten leiden. Aan de hand van deze methode kunnen we 
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ons uitspreken over het eventuele economisch protectionistische karakter van de Europese 

ggo-regulering. 

 

� 2
E
 HYPOTHESE: GEZONDHEIDSRISICO’S 

 “De Europese besluitvormers hebben in de periode 1998-2004 een Europese ggo-

regulering ontwikkeld met de intentie eventuele risico’s van ggo’s voor de menselijke 

gezondheid uit te sluiten.”  

In de verificatie van deze hypothese zal de eerste stap eruit bestaan inzicht te verwerven in 

hoe wetenschappers de impact van ggo’s op de menselijke gezondheid beoordelen. Er zal 

besloten worden of de wetenschappelijke gemeenschap vandaag de dag ggo’s veilig dan wel 

schadelijk beschouwt. Vervolgens zal het bestuderen van het fundament van de Europese ggo-

regulering, het voorzorgsbeginsel, een indicatie zijn voor de geldigheid van de hypothese. 

Aan de hand van een analyse van de bouwstenen van de Europese ggo-regulering concluderen 

we of de EU-besluitvormers wezenlijk de intentie hadden gezondheidsrisico’s van ggo’s uit te 

sluiten. Deze analyse krijgt vorm door de raadpleging van officiële 

besluitvormingsdocumenten en een wetenschappelijk literatuuronderzoek. Aangezien we 

inzicht zullen hebben in hoe de wetenschappelijke wereld ggo’s beoordeelt, gaan we ook in 

staat zijn de gegrondheid van de inroeping van het voorzorgsbeginsel door de EU-autorteiten 

te beoordelen.  

Om de drijfveer van de EU-autoriteiten tot het strikt reguleren van ggo’s diepgaand te kunnen 

begrijpen, zal na de verificatie van de hypothesen nog een politieke discoursanalyse en 

literatuuronderzoek uitgevoerd worden. In deze analyse zal in het bijzonder aandacht gaan 

naar de EU-bevolking. We bestuderen hoe de EU-bevolking ten opzichte van ggo’s staat en 

wat hiervan de impact is op andere maatschappelijke actoren, zoals civil society 

belangengroepen zoals Greenpeace, winkelketens en diverse politieke actoren. Vervolgens zal 

ook de mogelijke impact van de ggo-attitude van de EU-bevolking op de EU-besluitvorming 

bestudeerd worden. Deze analyse zal de opgedane inzichten uit het toetsingsonderzoek van 

hypothese één en twee verder verduidelijken.  
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3. Algemene probleemstelling  

Alhoewel het moratorium op ggo’s in de EU in 2004 werd opgeheven en er sindsdien officieel 

weer vooruitgang kan worden geboekt in de goedkeuringsaanvragen van nieuwe ggo’s, 

verloopt deze goedkeuringsprocedure in de EU erg traag. Meer zelfs, het duurt substantieel 

langer dan bij vergelijkbare systemen in andere delen van de wereld (EuropaBio, 2011, pp. 9-

11). Volgens Europabio
2
 verstrijken er in de EU gemiddeld 45 maanden

3
, bijna vier jaar, 

terwijl dat in de VS 25 maanden is, in Canada 27 maanden en in Brazilië 30 maanden.  

 

Tabel 1.3.1: De gemiddelde tijd die in de EU nodig is om goedkeuring te verkrijgen voor een gg-

product 

 

        Bron: Europabio, 2011, p. 11 

Nog ander cijfermateriaal bevestigt dat ggo’s in de EU veel minder ingang vinden dan elders 

in de wereld. In 1996, het startjaar van de commerciële teelt van ggo’s, teelden zes landen gg-

gewassen op een totaal van 1,7 miljoen hectare (ISAAA, 2012). Het meest recente rapport van 

het ‘International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications’
4
 (ISAAA) meldt 

dat dit in 2012, dus zestien jaar later, wereldwijd is opgelopen tot 170,3 miljoen hectare in 

ongeveer 30 landen. De Verenigde Staten staat aan de leiding met 69,5 miljoen hectare, 

Brazilië is nummer twee met zo’n 36,6 miljoen hectare en vervolgens Argentinië die 23, 9 

miljoen hectare telt (VIB, 2012). Verder werd deze top drie opgevolgd door Canada, India en 

China (Vilt, 2013, 21 februari).  

  

                                                             
2 EuropaBio is de Europese lobbygroep van de biotechnologische industrie. 
3
 Afhankelijk van de bron worden er uiteenlopende tijdspannes vermeld. Een rapport van Directoraat-Generaal 

(DG) Landbouw van de Europese Commissie (EC) (2007) spreekt over 2,5 jaar bij de EU en 15 maanden bij de 

VS (EC, 2007). Afgezien van de uiteenlopende cijfers benadrukken de diverse bronnen de problematische 

discrepantie in termijnen.  
4
 ISAAA is een internationale organisatie die, gesubsidieerd door de industrie en nationale overheden, het 

gebruik van landbouwkundige biotechnologie aanspoort.  Het stelt zich onder andere tot doel om kennis rond 

agrobiotechnologie ter beschikking stellen. 
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Tabel 1.3.2: Top zes ggo-producerende landen in 2012 

 

     Bron: ISAAA (2012)  

 

Overige landen in de wereld die de teelt van ggo’s toelaten zijn: Australië, Mexico, Spanje, 

Zuid-Afrika, Portugal, Uruguay, Roemenië, Colombia, Honduras, Filipijnen, Paraguay, 

Tsjechië, Slovakije, Chili, Egypte, Burkina Faso, Bolivië, Costa Rica, Myanmar, Pakistan, 

Soedan en Cuba
5
 (ISAAA, 2012). De EU daarentegen stond in 2012 met 0,13 miljoen hectare 

in slechts vijf landen (Spanje, Portugal, Tsjechië, Slovakije en Roemenië) helemaal achterop 

(Vilt, 2013, 21 februari). Meer zelfs, in 2012 is het aantal Europese landen dat gg-gewassen 

teelt, gedaald ten opzichte van 2011. Zo legden Polen, Zweden en Duitsland in 2012 de teelt 

van ggo’s op hun grondgebied aan banden.  

 

Terwijl de rest van de wereld ggo’s steeds meer aanvaardt, lijken ggo’s in de EU geen 

succesverhaal te zijn. Ggo’s worden er strikt gereguleerd en weinig lidstaten willen de teelt 

van ggo’s op hun grondgebied toelaten. Bovendien trekken ook steeds meer biotechbedrijven 

uit de EU weg. Al in 2004 kondigde Syngenta aan de onderzoekslaboratoria in Berkshire in 

Groot-Brittannië te sluiten en over te brengen naar North Carolina in de VS (Rodale Institute, 

2004, 2 juli). Begin 2012 had BASF aangekondigd niet langer te zullen investeren in de 

verkoop van hun ggo’s in Europa (Kanter, 2012, 16 januari). In 2013 verscheen een artikel op 

de website van de Deense krant ‘Investigative Reporting Denmark’ waarin Brandon 

Mitchener, Mosanto’s vertegenwoordiger bevoegd voor Publieke Zaken in Europa en het 

Midden-Oosten, communiceert over de beslissing van Mosanto om de investeringen in heel 

Europa stil te leggen, met uitzondering van Spanje, Portugal en Tsjechië (Mulvad, 2013, 29 

mei). 

                                                             
5 Verschillende bronnen vermelden dat er vandaag de dag wereldwijd dertig ggo-producerende landen zijn. Een 

opsomming van al deze landen is echter moeilijk terug te vinden. Ook gegevens van het ISAAA bevestigen dat 

het om dertig landen gaat. Op de volgende website van het ISAAA worden in een videofilm alle landen 

opgesomd die tussen 1996 en 2012 de teelt van gg-gewassen hebben toegelaten: 

http://www.isaaa.org/resources/videos/biotechcropcountries1996-2012/default.asp. Maar als men echter de lijst 

landen van het ISAAA bestudeert, dan is het opvallend dat er slechts achtentwintig landen worden weergegeven. 

De reden hiervoor zou kunnen zijn dat enkele EU-lidstaten recent beslist hebben de ggo-teelt op hun 

grondgebied te verbieden.   
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Dat de EU zo’n strikte ggo-regulering hanteert, is zeker ook voor de EU zelf geen evidente 

zaak. Enerzijds zet de EU er zijn handelsrelatie met vooral de VS mee onder druk. 

Amerikaanse exporteurs naar de EU zien de kosten, ten gevolge van de strikte Europese ggo-

regulering, flink oplopen (Backus et al., 2008). Anderzijds verloopt de navolging van de eigen 

strikte ggo-regulering niet vlekkeloos waardoor er al een reeks juridische veroordelingen 

plaatsvonden. In 2003 heeft de EC elf lidstaten (inclusief België) voor het Europees Hof van 

Justitie (HVJ) gedaagd omwille van het feit dat de nationale wetgeving inzake ggo’s niet 

tijdig werd omgezet (De Standaard, 2003, 15 juli). Verder is het in het verleden ook al twee 

keer
6
 voorgekomen dat een biotech-bedrijf tegen de EC een juridische procedure aanspande, 

daar de eigen wettelijk vastgelegde tijdspannes in de Europese ggo-goedkeuringsprocedure 

niet gerespecteerd werden (Weimer, 2010, p. 25). 

Deze tegenstelling tussen de EU en de rest van de wereld is op zijn minst merkwaardig te 

noemen. Men kan de EU met reden als een geïsoleerde speler beschouwen. Of men dit ook 

‘problematisch’ dient te vinden, hangt volledig af van de eigen perceptie op ggo’s. 

Tegenstanders van ggo’s juichen een zoveel mogelijk ggo-vrij Europa alleen maar toe. Dat de 

EU hierdoor aan internationale competitiviteit zou inboeten, vindt bij hen geen gehoor daar 

ggo’s schadelijke producten zijn voor de gezondheid van mens, dier en/of leefmilieu. 

Voorstanders van ggo’s daarentegen betreuren het feit dat de EU deze interessante 

ontwikkeling in de plantenbiotechnologie afzweert. Sommigen onder hen schilderen de 

Europese regulering af als verdoken economisch protectionisme.  

Met de blootlegging van de drijfveer waarom ggo’s in de EU strikt gereguleerd worden, wordt 

in eerste instantie gepoogd een relevante bijdrage te leveren tot het maatschappelijke debat. In 

de publieke sfeer gaan er vandaag stemmen op die de EU veroordelen voor economisch 

protectionisme, alsook stemmen die de strikte regulering verdedigen aan de hand van het feit 

dat ggo’s gezondheidsrisico’s inhouden. Daar beide discoursen tegenstrijdig zijn, kan deze 

scriptie, op dit vlak althans, meer duidelijkheid brengen. Ten tweede kan de conclusie van 

deze scriptie een waardevolle leidraad zijn voor diegenen die de goedkeuringsprocedure van 

ggo’s in de EU vlotter willen doen verlopen. Men komt immers te weten in welke richting de 

oplossing van het probleem dient gezocht te worden. Ten derde biedt dit onderzoek ook een 

politiek-academische meerwaarde. De analyse van de motivatie van de EU voor het voeren 

van haar huidig ggo-beleid raakt namelijk aan het politiek-wetenschappelijke debat ‘welke 

soort macht’ de EU is: economisch of ethisch? Ten slotte zal de Masterproef met een 

diepgaande analyse van het ggo-beleid van de EU ook een basis vormen voor anderen die dan 

met kennis van zaken, suggesties kunnen formuleren voor het verbeteren van het ggo-beleid 

van de EU. 

 

                                                             
6
 De rechtszaken betroffen ‘gg-maïs 1507’ en de ‘Amflora-aardappel’ (Weimer, 2010, p. 25). 
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Deze Masterproef is als volgt opgedeeld. Het 2
e
 Hoofdstuk behandelt de hypothese die stelt 

dat de Europese ggo-regulering het resultaat is van economisch protectionisme. Daarin zullen 

ten eerste de actoren met economische belangen bij een strikte ggo-regulering geïdentificeerd 

worden. Ten tweede zal bestudeerd worden op welke wijze deze actoren trachten 

beleidsinvloed uit te oefenen. Ten derde zal worden nagegaan of de EU-besluitvormers met 

de opstelling van een strikte ggo-regulering werkelijk de bedoeling hadden de economische 

actoren in de EU te bevoordelen. Het 3
e
 Hoofdstuk onderzoekt de hypothese volgens dewelke 

de EU-autoriteiten ggo’s strikt reguleren met de intentie eventuele gezondheidsrisico’s van 

ggo’s te vermijden. Hiertoe zal ten eerste gekeken worden hoe schadelijk of veilig de 

wetenschappelijke gemeenschap ggo’s beoordeelt. Vervolgens zal het fundament van de 

Europese ggo-regulering, het zogenaamde ‘voorzorgsbeginsel’, verduidelijkt worden. Het 4
e
 

Hoofdstuk betreft de politieke discoursanalyse. In het eerste gedeelte zal het Europese ggo-

klimaat bestudeerd worden. Dit houdt in dat we kijken hoe de EU-bevolking ten opzichte van 

ggo’s staat en hoe deze attitude mogelijks andere maatschappelijke actoren heeft beïnvloed. 

Vervolgens bestuderen we of deze attitude de EU-besluitvorming inzake de ggo-regulering 

heeft beïnvloed. In Hoofdstuk 5 volgt de algemene conclusie van deze Masterproef.  



 
18 

Hoofdstuk 2 

HYPOTHESE 1: ECONOMISCH PROTECTIONISME 

 

Inleiding 

Protectionisme houdt in dat de overheid welbepaalde maatregelen neemt met de bedoeling de 

binnenlandse economie te beschermen tegen buitenlandse goedkopere productie. Deze 

maatregelen kennen we doorgaans als invoerheffingen, invoerquota of 

subsidieverstrekkingen. Het idee leeft dat de hedendaagse strikte ggo-regulering van de EU 

ook het resultaat is van verdoken protectionisme. Diverse Amerikaanse zaakvoerders en 

beleidsofficieren kijken naar de strikte ggo-regulering van de EU als zijnde een reeks 

protectionistische maatregelen met de bedoeling Europese landbouwers van buitenlandse 

competitie af te schermen (Sierra Club, 2013, p. 12). In 2004 verscheen in The New York 

Times een opiniestuk waarin de auteur, zich baserend op een nieuw rapport van de 

Wereldbank, het volgende stelde: “So the only thing surprising about a recent World Bank 

report is that otherwise reserved scholars minced no words in calling the European 

Commission's obsession with avoiding genetically modified organisms, or GMOs, blatant 

trade protectionism.” (Kogan, 2004, 27 november). Tegen de achtergrond van de 

onderhandelingen over het nieuwe handelsakkoord tussen de EU en de VS, veroordeelde de 

huidige Amerikaanse vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken, Demetrios Marantis, nog 

enkele maanden geleden de Europese ggo-regels als zwaar, zinloos en discriminerend 

(Agence France-Presse, 2013, 1 april). In De Morgen werd in een opiniestuk over 

zaadpatentering hier nog naar verwezen als: “Een paar weken geleden werd de Europese 

Unie door de Verenigde Staten protectionisme verweten op het gebied van genetisch 

gemodificeerde organismen (GGO's)” (Olyslaegers, 2013, 2 mei).  

Afgezien van wat de concrete belangen zijn van diegenen die deze stellingen maken, is het 

noodzakelijk de inhoudelijke waarde van dit discours te verifiëren, willen we de strikte ggo-

regulering van de EU op een correcte manier kaderen. In dit hoofdstuk wordt daarom 

onderzocht of de EU-besluitvormers in de periode 1998-2004 een strikte ggo-regulering vorm 

gaven vanuit economisch protectionistische overwegingen. De hypothese die centraal staat, is:  

“De Europese besluitvormers hebben in de periode 1998-2004 een Europese ggo-regulering 

ontwikkeld met de bedoeling de Europese economie te beschermen.”  

Reeds in hoofstuk 1.2 ‘Methodiek’ hebben we uiteengezet welke de diverse deelvragen zijn 

aan de hand waarvan we het eventuele protectionistische karakter van de Europese ggo-

regulering kunnen vaststellen. In het eerste gedeelte worden de economische actoren 

geïdentificeerd die belangen hebben bij een strikte ggo-regulering. Vervolgens bestuderen we 
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de strategie van deze actoren. In het derde deel zal ten slotte worden onderzocht welke 

stakeholder(s) er het beste in geslaagd is de eigen belangen door te drukken. In elk onderdeel 

afzonderlijk zullen de gemaakte methodologische keuzes verantwoord worden. 

 

1. EEN STRIKTE EUROPESE GGO-REGULERING: WIE HEEFT ER BAAT 

BIJ?  

Hier kijken we welke actoren economische belangen hebben bij een strikte ggo-regulering in 

de EU. Wie zijn, met andere woorden, de economische stakeholders? Belangrijk om op te 

merken is dat de actoren geselecteerd worden naargelang de aard van hun belangen. Actoren 

met andere dan economische belangen mogen hier dus niet mee opgenomen worden in de 

analyse, daar zij er niet toe bijdragen meer te weten te komen over het mogelijke 

protectionistische karakter van de Europese ggo-regulering. Milieubewegingen, 

consumentenbewegingen en politieke bewegingen, die elk om hun eigen niet-economische 

redenen ijveren voor een strikte ggo-regulering, blijven dus buiten schot. Deze laatsten 

worden ook wel de sociopolitieke stakeholders genoemd. Verderop in de toetsing van de 

hypothese van economisch protectionisme alsook in de politieke discoursanalyse in hoofdstuk 

3, zullen zij terug opgepikt worden. De hier nu wel relevante actoren zouden bijvoorbeeld 

kunnen zijn: landbouwers, zaad-, herbicide-, pesticide- en veevoederproducenten alsook 

winkelketens met een hoofdkantoor of -bedrijf in de EU. Zij hebben telkens economische 

belangen bij de Europese ggo-regulering. Uit praktische redenen bestuderen we de ggo-positie 

van elk van de economische actoren aan de hand van hun Europese koepelorganisaties: 

1. Zaadproducenten:   European Seed Association  

2. Veevoederproducten:   European Feed Manufacturers’ Federation  

3. Gewasbeschermingsindustrie:  European Crop Protection Association  

4. Retailsector:    EuroCommerce 

5. Landbouwers:    Committee of Professional Agricultural 

      Organisations - General Confederation of 

      Agricultural Cooperatives  

Elk van deze organisaties was in de periode 1998-2004 actief betrokken in het Europese 

besluitvormingsproces
7
. Dat elk van hen economische belangen had bij hoe de Europese ggo-

regulering in de periode 1998-2004 concreet vorm kreeg, staat vast. In dit gedeelte zoeken we 

uit wie van hen in het bijzonder belang had bij een strikte ggo-regulering. Dit gebeurt door in 

                                                             
7
 Een overzicht van alle geregistreerde belangenorganisaties die door de EC geconsulteerd worden, vindt men 

terug via http://europa.eu/transparency-register/index_en.htm  
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de eerste plaats de door hen zelf gepubliceerde documenten te raadplegen. Dit zal worden 

aangevuld met de raadpleging van persartikels.  

 

1.1 Zaadproducenten  

De belangen van de Europese zaaizaadindustrie worden vertegenwoordigd door de “European 

Seed Association” (ESA). ESA vormt de koepelorganisatie met een divers lidmaatschap 

betreffende de zaaizaadsector. Meer dan honderd zaaizaadbedrijven en meer dan dertig 

nationale zaaizaadassociaties gelegen in EU-lidstaten of in de Europese Economische Ruimte 

worden bij de EU-instituties door ESA vertegenwoordigd (ESA, 2013). Met het lidmaatschap 

van de Belgische beroepsvereniging Semzabel is ook de Belgische zaaizaadsector er 

vertegenwoordigd. Sommige van deze leden werken met ggo’s, andere niet.  

ESA wordt beschouwd als een van de prominenste lobbygroepen voor ggo’s in de EU. Zo 

lobbyde ESA in de periode 1998-2004 er voor om, net zoals in de VS, zaaizaad besmet met 

gg-materiaal dat in de EU nog niet is goedgekeurd, niet resoluut te verbieden (Corporate 

Europe Observatory, 2004, december). Niet-goedgekeurd gg-materiaal dat bijvoorbeeld grote 

gelijkenissen vertoont met wel reeds goedgekeurd gg-materiaal, zou – aldus ESA – alsnog 

moeten toegelaten worden. Ook pleitte ESA er bij de EC voor om de drempelwaarde van zaad 

met gg-materiaal dat geen etiket zou moeten dragen, niet te laag te leggen (Vilt, 2013, 19 

februari). Een drempelwaarde aan de lage kant zou de Europese zaaizaadproducenten 

namelijk internationaal concurrentieel benadelen.  

We stellen vast dat de Europese zaaizaadindustrie positief stond ten opzichte van ggo’s en de 

sector er in de periode 1998-2004 voor lobbyde een soepele ggo-regulering in de EU te 

implementeren. Alhoewel we niet dieper doorgaan op de reden waarom de sector haar agenda 

niet heeft kunnen doordrukken, zal de politieke discoursanalyse in Hoofdstuk 4 hier althans 

ten dele een antwoord op bieden. Nu we de positie van de Europese zaaizaadsector ten 

opzichte van ggo’s kennen, rijst al een eerste vermoeden dat de EU-besluitvormers, bij de 

opstelling van de ggo-regulering in de periode 1998-2004, niet door economisch 

protectionistische motieven gedreven werden. We zullen dit voorlopig inzicht al dan niet 

bevestigd zien worden als we in de hieropvolgende analyse de positie van de andere 

economische actoren identificeren. 

 

1.2 Veevoederfabrikanten 

“Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés” (FEFAC) is de 

koepelorganisatie die in de EU-besluitvorming de belangen van de Europese 
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veevoederindustrie vertegenwoordigt (FEFAC, publicatiedatum niet gekend). FEFAC telt 

vandaag vierentwintig nationale associaties in de verschillende EU-lidstaten plus daarnaast 

zijn er ook nog de banden met de veevoedersector in Zwitserland, Turkije, Noorwegen, Servië 

en Rusland. In de Europese veevoederindustrie wordt vandaag op grote schaal met ggo’s 

gewerkt.  

In de periode tussen 1998-2004 was FEFAC een voorstander van het verplichte etiketteren 

van gg-diervoeders. Ze promootte absolute transparantie omtrent ggo’s naar hun consumenten 

toe. Vandaag de dag draagt 85% van het Europese veevoeder een ggo-label (Food Standards 

Agency, 2013, 3 juli). Alhoewel het etiketteren voornamelijk een eis was van anti-ggo-

bewegingen en FEFAC de etikettering alsook ondersteunde, dient FEFAC toch beschouwd te 

worden als een pleitbezorger van een eerder soepele ggo-regulering. Net zoals ESA, was 

FEFAC een tegenstander van het Europees gevoerde nultolerantiebeleid ten opzichte van hele 

kleine hoeveelheden niet-goedgekeurd gg-materiaal in Europees diervoeder (Network of 

Concerned Farmers, 2002; AllAboutFeed, 2007; BioFuels Journal, 2011; Corporate Europe 

Observatory, 2011). Geweigerde schipladingen omwille van dergelijk niet-goedgekeurd gg-

materiaal heeft immers grote repercussies voor de Europese veevoederfabricanten, namelijk 

stijgende kosten en een dalende internationale competitiviteit. Dit heeft te maken met het feit 

dat de Europese veevoederindustrie in belangrijke mate afhankelijk is van geïmporteerd 

sojameel, graan en sojabonen van buiten de EU. FEFAC heeft er dan ook bij de Europese 

instituties op aangedrongen geen al te strikte drempelwaarde te hanteren. In 2011 

verwelkomde FEFAC bijvoorbeeld de EU-beslissing om onder bepaalde omstandigheden een 

0,1%-drempelwaarde voor diervoerder toe te laten (The Poultry Site, 2011, 29 juni). Verder 

uit FEFAC vandaag de dag frustraties over het te trage tempo waarmee ggo’s in de EU 

worden goedgekeurd (FEFAC, 2012, 15 juni).  

Gezien het feit dat de strikte Europese ggo-regulering economische kosten met zich 

meebrengt voor de Europese veevoederindustrie en bijgevolg de internationale competitiviteit 

van de sector aantast, stellen we vast dat de EU-besluitvormers met een strikte ggo-regulering 

alsook niet de bedoeling kunnen gehad hebben om de Europese veevoederproducenten 

economisch te beschermen. Net zoals bij ESA, staat deze vaststelling haaks op de hypothese 

die stelt dat de EU-besluitvormers uit economisch protectionistische overwegingen hebben 

besloten een strikte ggo-regulering op te stellen.  

 

1.3 Gewasbeschermingsindustrie 

Bij ggo-gewassen probeert men het natuurlijke immuunsysteem van de plant zelf te 

verbeteren door één of meerdere genen uit een aanverwante plant, die zich van nature beter 

kan verdedigen tegen een plantenziekte of een insectenplaag, in te brengen. Een verminderd 
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gebruik van pesticiden en herbiciden is één van de grote voordelen die ggo-gewassen ons 

bieden. Als dit echter betekent dat de industrie die deze bestrijdingsmiddelen ontwikkelt, zijn 

verkoop drastisch ziet dalen, dan hebben we hier te maken met een sector die er wel degelijk 

economisch belang bij heeft dat ggo’s in de EU zoveel mogelijk buiten gehouden worden. 

Kortom, hoe staat de Europese industrie van bestrijdingsmiddelen ten opzichte van ggo’s? 

De “European Crop Protection Association” (ECPA) is de lobbygroep voor de 

gewasbeschermingsindustrie in de EU. ECPA vertegenwoordigt de actoren die bezig zijn met 

de productie van traditionele pesticiden, herbiciden en fungiciden maar daarnaast ook met de 

ontwikkeling van biopesticiden en genetisch gewijzigde zaden (ECPA, geen publicatiedatum 

beschikbaar). Enkele leden van ECPA zijn bijvoorbeeld Syngenta, BASF, Mosanto en Bayer 

CropScience, de zogenaamd grote ggo-producenten. Aangezien de Europese 

gewasbeschermingsindustrie de bedrijven vertegenwoordigt die ggo’s ontwikkelen, behoeft 

het weinig verdere uitleg dat een strikte ggo-regulering de belangen van de Europese 

gewasbeschermingsindustrie net schaadt. Ook hier stellen we dus vast dat de strikte ggo-

regulering ingaat tegen de economische belangen van de Europese 

gewasbeschermingsindustrie, wat een belangrijke bevinding is in het licht van de hypothese.  

Als we even recapituleren, doet een analyse van de positie van de Europese zaadproducenten, 

veevoederfabricanten alsook van de Europese producenten van de 

gewasbeschermingsmiddelen inzien dat de sectoren economisch winnen bij een soepele ggo-

regulering in de EU. Hieruit leiden we af dat de EU-besluitvormers geen strikte ggo-

regulering hebben opgesteld met de bedoeling de zaadproducenten, veevoederfabricanten en 

gewasbeschermingsmiddelenindustrie in de EU economisch te bevoordelen. Deze bevinding 

is cruciaal daar ze strijdig is met de hypothese die stelt dat de Europese ggo-regulering het 

resultaat is van economisch protectionisme. Echter, we moeten nog de positie van de 

Europese retailsector en landbouw bestuderen. Zou het misschien kunnen dat zij wel 

economische voordelen halen uit een strikte ggo-regulering? Zoja, zouden de EU-

besluitvormers met een strikte regulering hun belangen hebben willen dienen?  

 

1.4 Retailsector 

“EuroCommerce” is de koepelfederatie die de belangen van de retailsector, de groothandel en 

de internationale handel gelegen in Europa op EU-niveau verdedigt (EuroCommerce, 2013). 

Bij hun leden horen zowel nationale handelsfederaties, sectorgebonden groeperingen, 

Europese verenigingen als individuele bedrijven, zoals bijvoorbeeld Auchan, Carrefour en 

Ikea.  
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EuroCommerce profileert zich als een koepelorganisatie die effectieve 

consumentenbescherming, consumententransparantie alsook respect voor de rechten van de 

consument hoog in het vaandel draagt. Dus ook al is EuroCommerce geen 

consumentenbeweging, beiden vertegenwoordigen op het eerste zicht wel gelijkaardige 

belangen. Zo kadert EuroCommerce haar lobbywerk voor strikte etiketteringsregels en co-

existentiemaatregelen
8
 voor ggo’s, in het licht van het recht van de consument op informatie 

en diens keuzevrijheid (Europolitics, 1999; Times Higher Education, 2003). EuroCommerce 

onderscheidt zich wel van de consumentenbeweging op het punt dat deze eerste zijn belangen 

economisch ingegeven zijn. Winkelketens in de EU vrezen immers dat er zonder een strikte 

ggo-regulering protest onder hun klanten kan uitbreken waardoor deze vervolgens zouden 

kunnen overlopen naar biologische speciaalzaken. Ook hadden een aantal winkelketens in de 

EU eind jaren ‘90 zelf al een kostelijk label- en traceerbaarheidssysteem geïnstalleerd 

(EuroCommerce aangehaald in: Brugnera, 2009, pp. 54-55). Een strikte ggo-regulering zou 

hen de rechtszekerheid geven die ze nodig hebben om het eigen systeem betaalbaar en 

efficiënt te houden. Tegen deze achtergrond moet men de steun beschouwen die 

EuroCommerce in 1999 gaf aan handelaars en winkelketens die ggo’s uit hun eigen 

huisproducten banden (Europolitics, 1999; PSRAST, 2001).  

We concluderen dat de winkelketens in de EU economische belangen hebben bij een strikte 

Europese regulering inzake ggo’s. Deze vaststelling ligt in de lijn van de hypothese die stelt 

dat de Europese ggo-regulering door economisch protectionistische overwegingen is 

ingegeven. Met deze kennisname zien we ons eerder vermoeden dat de EU-besluitvormers 

niet door economische motieven gedreven werden, weerlegd worden. Het is dus nog steeds 

mogelijk dat de EU-besluitvormers met een strikte ggo-regulering de winkelketens in de EU 

wilden beschermen. Dit inzicht zal worden geverifieerd in Deel 3 van dit hoofdstuk. Daar zal 

worden nagegaan of de winkelketens wezenlijk invloed hebben uitgeoefend op het Europese 

besluitvormingsproces inzake de ggo-regulering.  

 

1.5 Landbouwindustrie  

Ten slotte zouden ook de landbouwers een belangrijke economische speler in het Europese 

ggo-verhaal kunnen zijn. In de periode 1998-2004 werden de belangen van de Europese 

landbouwindustrie vertegenwoordigd door drie supranationale organisaties: “Comité 

des Organisations Professionnelles Agricoles” (COPA), “Coordination Paysanne 

Européenne” (CPE) en “Comité Général de la Coopération Agricole de l'Union Européenne” 

(COGECA). COPA en CPE vormden elk een koepel voor de nationale 

landbouwersorganisaties van verschillende Europese landen, waaronder ook niet EU-landen. 

                                                             
8
 Co-existentiemaatregelen zijn maatregelen om de besmetting van ggo-vrije producten tegen te gaan.  
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COGECA (General confederation of Agricultural Cooperatives) omvatte de nationale 

federaties van landbouwcoöperaties.  

COPA en COGECA zijn in 1962 gefusioneerd en vormen vandaag de dag de twee 

belangrijkste agrarische koepelorganisaties in de EU (COPA-COGECA, geen publicatiedatum 

gekend). Samen vertegenwoordigen ze ongeveer dertig miljoen landbouwers en 40 000 

landbouwcoöperaties uit Europese lidstaten. Daarnaast hebben ze ook sterke banden met 

landbouworganisaties in niet EU-lidstaten, zoals Ijsland, Noorwegen, Zwitserland en Turkije. 

CPE daarentegen heeft als koepelorganisatie bestaan van 1986 tot 2008 (Poznanski, 2008, 19 

juni). De werkzaamheden onder de naam CPE werden in 2008 beëindigd en CPE ging daarna 

over in de Europese tak van Via Campesina.  

Omwille van het feit dat een analyse ons doet inzien dat COPA-COGECA en CPE in hun 

standpunten over ggo’s grote gelijkenissen vertonen en het feit dat COPA-COGECA 

beschouwd wordt als de meest representatieve belangenbehartiging van de Europese 

landbouw en zeer actief is in Brussel om het Europese landbouwbeleid mee vorm te geven, 

lijkt het verantwoord de belangen van de Europese landbouwers uitsluitend te analyseren aan 

de hand van COPA-COGECA (Corporate Europe Observer, 1999; Coordination Paysanne 

Européenne, 1999; Bernauer, 2002; McNichol & Bensedrine, 2003). CPE zal, met andere 

woorden, niet verder het onderwerp van studie uitmaken, daar dit weinig meerwaarde zou 

bieden.  

Kennis hebben over de positie van COPA-COGECA ten opzichte van ggo’s is belangrijk om 

te weten hoe de doorsnee Europese landbouwer denkt over ggo’s. De analyse leert dat COPA-

COGECA ggo’s in de Europese landbouw niet radicaal afwijst (COPA-COGECA, 2000, 

2002a, 2002b, 2003). Echter, wel waren ze in de periode 1998-2004 – en ook vandaag nog – 

voorstander van een hele strikte Europese regulering inzake ggo’s. Zo ondersteunden ze het 

idee van een streng labelregime, een alomvattende wetenschappelijke risicobeoordeling van 

elk ggo-product met respect voor het “one door, one key” principe
9
, de toepassing van het 

voorzorgsbeginsel in geval van wetenschappelijke onzekerheid, strikte co-

existentiemaatregelen en post-market monitoring. Interessant om weten is dat de afwijzing 

van ggo’s onder de nationale landbouwersassociaties nog heftiger is dan bij hun Europese 

vertegenwoordigers (Le Dréaut aangehaald in: McNichol & Bensedrine, 2003, p.10).  

Deze oppositie tegen ggo’s vanwege Europese landbouwers is hoogst merkwaardig te vinden. 

Ggo’s brengen namelijk allerlei voordelen voor landbouwers met zich mee, zoals het gegeven 

van een lager pesticiden- en herbicidengebruik, minder arbeidsuren en een grotere en 

kwaliteitsvollere oogstopbrengst. Ondertussen zien we dat landbouwers in andere delen van 

                                                             
9 Het principe houdt in dat de toegang tot de Europese markt en de toelating om het ggo in de EU commercieel te 

verbouwen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en via eenzelfde procedure kunnen gebeuren (Cain, 2003, p. 

196).  
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de wereld massaal ggo’s aanvaarden. Hoe kunnen we het gebrek aan enthousiasme onder de 

Europese landbouwers verklaren? Hebben ze er misschien economisch belang bij om ggo’s 

zoveel mogelijk uit de EU te houden?  

Aan de hand van een vergelijkende politiek-economische analyse van de Amerikaanse en 

Europese ggo-context, bieden Anderson & Jackson (2004) een interessante kijk op de 

belangen van de Europese landbouwindustrie die hun merkwaardige positie ten opzichte van 

ggo’s enigszins verduidelijkt. Deze auteurs tonen immers aan dat er voor de Europese 

landbouwers ook heel concrete economische belangen op het spel staan. Een grootschalige 

aanname van ggo’s levert Europese boeren minder voordelen op dan Amerikaanse boeren. Er 

is bijvoorbeeld het verschil in landbouwoppervlakte in de EU en de VS (Anderson & Jackson, 

2004, p. 3). Door de kleinere en drukbevolktere oppervlaktes in Europa hebben landbouwers 

er hogere bufferzonekosten per hectare. De wijduitgestrekte en grotere oppervlaktes in de VS 

maken dat deze kost voor Amerikaanse landbouwers veel lager ligt. Daarnaast hebben 

Europese landbouwers die niet met ggo’s werken een competitief voordeel ten opzichte van 

landbouwers die wel met ggo’s werken, indien het gaat om afzetmarkten waar de bevolking 

een grote afkeer heeft van ggo’s en er een strikt ggo-labelsysteem geldt. Nog andere factoren 

die het voor landbouwers in een bepaald land rationeel maken om de gentechnologie al dan 

niet te aanvaarden, zijn de productieschaal, de grootte van het landbouwbedrijf, de 

klimaatcondities alsook de scholing en ervaring van de landbouwer (Fernandez-Cornejo & 

McBride aangehaald in: Anderson, Damania & Jackson, 2004, p. 7).  

 

We baseren ons op het onderzoek van deze auteurs om te veronderstellen dat de Europese 

landbouwers uit economische belangen voor een strikte ggo-regulering in de EU pleiten. De 

EU-besluitvormers dienen dus met een strikte ggo-regulering de agenda van zowel de 

retailsector als die van de Europese landbouw.  

 
1.6 Besluit 

 

In tegenstelling tot de Europese veevoederproducten, zaaizaadfabrikanten en Europese 

gewasbeschermingsmiddelenindustrie, zien de landbouwers en winkelketens in de EU met 

een strikte Europese ggo-regulering hun belangen vertegenwoordigd worden. De Europese 

retailsector komt, aan de hand van strikte etiketterings- en co-existentiemaatregelen, tegemoet 

aan de eis van diens klanten naar duidelijke en correcte informatie omtrent gg-gewassen. De 

Europese landbouwers lijken omwille van een verschil in landbouwoppervlakte, het 

wantrouwen van de EU-burger en om nog eventuele andere redenen, minder economische 

voordelen te halen uit ggo’s dan hun Amerikaanse tegenhangers. Aangezien de strikte 

Europese ggo-regulering in de praktijk betekent dat ggo’s in de EU moeilijk en traag ingang 
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kunnen vinden en onderworpen zijn aan strikte label- en monitorvereisten, besluiten we dat de 

Europese landbouw en retailsector economisch winnen bij de huidige strikte ggo-regulering.  

 

Echter, met deze vaststelling is het nog steeds onduidelijk of de EU-besluitvormers werkelijk 

wel de belangen van de landbouwers en retailsector hebben willen dienen, dan wel ggo’s 

strikt reguleren uit het willen vermijden van eventuele schadelijke gezondheidsrisico’s. 

Hiertoe is het fundamenteel te weten komen of de EU-besluitvormers de expliciete bedoeling 

hadden deze actoren economisch te bevoordelen. Dit vraagstuk zullen we beantwoord zien 

worden aan de hand van een analyse van de strategie die de landbouwers en winkelketens 

hanteerden om het Europese besluitvormingsproces inzake ggo’s te beïnvloeden. Op basis 

hiervan zullen we ons idee kunnen vormen van de mate van doeltreffendheid van hun 

werkwijze. In Deel 3 van dit hoofdstuk zal vervolgens, door het erbij nemen van de EU-

regulering zelf, nagegaan worden in welke mate hun beïnvloedingsstrategie succesvol is 

geweest. Op basis hiervan is het bijgevolg mogelijk een gegrond oordeel te vormen over het 

eventuele protectionistische karakter van de Europese ggo-regulering.  

  



 
27 

2. DE STRATEGIE VAN DE ECONOMISCHE STAKEHOLDERS 

In dit gedeelte verduidelijken we welke doordachte strategie COPA-COGECA en 

EuroCommerce hanteerden om hun standpunten over ggo’s in de EU-regulering vertaald te 

krijgen. We analyseren hiervoor de door de actoren zelf gepubliceerde documenten en 

persmededelingen. Dit wordt aangevuld door de raadpleging van academische literatuur. Op 

basis hiervan zullen we in Deel 3 in staat zijn na te gaan in welke mate de economische 

stakeholders wezenlijke invloed hebben uitgeoefend op de EU-besluitvormers bij het 

opstellen van de strikte Europese ggo-regulering.  

In deze scriptie is de ruimte te beperkt om uitvoerig in te gaan op het klassieke lobbywerk dat 

COPA-COGECA en EuroCommerce geleverd hebben. Het is een vaststaand feit dat het 

gelobby vanwege de koepels in de periode 1998-2004 rijkelijk aanwezig was. Eerder dan het 

lobbywerk willen we in het bijzonder de aandacht vestigen op twee andere opvallende 

aspecten van de door de actoren gevolgde strategie, met name de wijze waarop de 

economische belangen geframed worden en het sluiten van brede samenwerkingsverbanden 

met andere bewegingen.  

 

2.1 De framing als algemene maatschappelijke belangen 

Ten eerste lijken zowel COPA-COGECA als EuroCommerce te beseffen dat, als ze de 

Europese autoriteiten hun standpunten inzake ggo’s willen doen overnemen, ze hun 

welomlijnde economische belangen in een meer aantrekkelijk jasje moeten steken, ze de eigen 

economische belangen moeten kunnen voorstellen als belangrijk voor een groter algemeen 

geheel.  

COPA-COGECA stelt haar visie op ggo’s voor als in het belang zijnde van de consument, de 

gezondheid van mens en dier alsook ter bescherming van het leefmilieu. In de eigen 

publicaties stelde COPA-COGECA: “European farmers and their co-operatives aim to 

provide for and satisfy consumer demands [eigen vetmaking] for high quality, safe food 

using production methods which protect the environment and meet the wider needs and 

concerns of society [eigen vetmaking].” (COPA-COGECA, 2002, p. 2). “Consumer safety 

and confidence [eigen vetmaking] is paramount. Equally, it is essential that the use of gene 

technology does not compromise the environment (including biodiversity). To ensure the 

safety and confidence of consumers, as well as farmers and society [eigen vetmaking], a 

transparent, reliable and practicable assessment procedure for both the authorisation and use 

of GMOs in the EU should be implemented.” (COPA-COGECA, 2002, p. 2). Verder is een 

belangrijke eis van COPA-COGECA wie de verantwoordelijkheid dient te dragen indien een 

ggo schade veroorzaakt. Het ligt voor de hand dat COPA-COGECA landbouwers wil 
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vrijwaren van kostelijke schadeclaims en deze verantwoordelijkheid wil doorgeven aan het 

biotechnologisch bedrijf dat het ggo in kwestie ontwikkeld heeft. Ook dit standpunt 

verantwoordt COPA-COGECA in het belang van de consument: “It does not correspond to 

the expectations of European consumers [eigen vetmaking], who, in the current context, are 

calling rather for the isolation of GMO crops, not the creation of GMO-free niches, and are 

refusing to pay for the additional cost of conventional products.” (COPA-COGECA, 2002, p. 

2) “As regards the environment, but also human and animal health [eigen vetmaking], the 

farmer's liability shall not go beyond his sphere of influence.” (COPA-COGECA, 2002, p. 3). 

De noodzakelijkheid van strikte co-existentiemaatregelen wordt voorgesteld als volgt: “The 

co-existence concept is not restricted to purely economic aspects. It is much broader as it also 

implies links, in particular with the environment, biodiversity and health [eigen 

vetmaking].” (COPA-COGECA, 2003, p. 2).  

De distributiesector hanteert een erg gelijkaardige strategie. EuroCommerce zet haar eis van 

een strikte ggo-labeling kracht bij door ze voor te stellen alsof de sector het opneemt voor de 

keuzevrijheid van de consument. EuroCommerce liet immers weten dat sinds 1998 de vraag 

van consumenten naar informatie over welke producten gg-materiaal bevatten drastisch 

toegenomen was en dat men wou tegemoet komen aan deze gerechtvaardigde behoefte 

(Europolitics, 1999). Tegen de achtergrond dat de labelvereisten fel bekritiseerd werden door 

Amerikaanse handelaars, stelde EuroCommerce: “to fight to obtain open and transparent 

systems that offer consumers a choice [eigen vetmaking]”(Agence Europe aangehaald in: 

McNihol & Bensedrine, 2003, p. 8). EuroCommerce was minder enthousiast over de 

introductie van “ggo-vrije” labels, daar dit technisch moeilijk te garanderen is: “In order to 

avoid consumer confusion [eigen vetmaking], food business operators should continue to 

limit claims to 'Non-GM’.” (EuroCommerce aangehaald in: Brugnera, 2009, p. 68). Verder 

lobbyde EuroCommerce ook voor zo laag mogelijke drempelwaarden voor ggo-etikettering 

“in order to better take into consideration consumers’ concerns [eigen vetmaking] and to 

provide them with the highest possible level of consumer choice.”  

 

Dat de koepelorganisaties de eigen economische belangen voorstellen in het belang van de 

consument, de gezondheid van mens en dier alsook het leefmilieu heeft als gevolg dat de 

indruk gewekt wordt dat de verdedigde belangen niet in de eerste plaats eigenbelangen 

betreffen. Hierdoor vergroten ze waarschijnlijk de steun voor de eigen eisen. In Deel 3 van dit 

hoofdstuk zal dit vermoeden worden geverifieerd.  
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2.2 Brede samenwerkingsverbanden met anti-ggo-bewegingen 

  

Een tweede opvallend verschijnsel met betrekking tot de strategie van de economische 

actoren is de alliantie die gesloten werd met andere Europese organisaties. EuroCommerce en 

COPA-COGECA zagen hun standpunt pro een strikte etikettering en de erkenning dat ggo’s 

potentieel gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de mens en de biodiversiteit bij anti-ggo 

organisaties terugkomen. De sociopolitieke stakeholers “Greenpeace Europe Unit” (GEU), 

“Friends Of the Earth Europe” (FOEE), “European Environmental Bureau” (EEB) en “Bureau 

Européen des Unions de Consommateurs” (BEUC), de Europese koepelorganisatie voor 

consumentenbescherming, waren in de periode 1998-2004 immers ook voorstanders van een 

strikte ggo-regulering. De sociopolitieke stakeholders worden hier mee in de analyse 

opgenomen. Alhoewel de enen gedreven werden door economische belangen en de anderen 

door gezondheids-, consumenten- en milieuoverwegingen, toonden de economische en de 

sociopolitieke actoren omtrent ggo’s een erg gelijkaardige bezorgdheid (Van Schendelen, 

2003; Ansell, Maxwell & Sicurelli aangehaald in: Ansell & Vogel, 2006). Allen hadden ze het 

over de nefaste impact van ggo’s op de consument, de landbouw en het leefmilieu. 

 

Een gevolg van het vertegenwoordigen van gelijkaardige standpunten is het feit dat de 

economische stakeholders konden gaan samenwerken met de sociopolitieke stakeholders om 

de eigen economische belangen trachten te realiseren. In april 2003 organiseerde de EC een 

rondetafelbijeenkomst waarop de EU-besluitvormers met allerlei belanghebbenden samen 

kwamen om zich te buigen over mogelijke co-existentiemaatregelen (EC, geen 

publicatiedatum gekend). Na afloop hiervan hadden de landbouworganisaties CPE en 

“International Federation of Organic Agricultural Movements” (IFOAM) samen met de  

milieubewegingen GEU, FOEE en EEB een gezamenlijk persbericht opgesteld (EurActiv, 

2003, 25 april). Daarnaast wordt vastgesteld dat de milieubewegingen in hun eigen anti-ggo-

discours mee de belangen van de Europese landbouwers en de distributiesector verdedigden
10

 

(Ansell, Maxwell & Sicurelli aangehaald in: Ansell & Vogel, 2006).  

 

Een belangrijke vaststelling in het licht van de actuele relevantie van onze bevindingen is het 

feit dat de economische en sociopolitieke stakeholders ook vandaag de dag nog vaak dezelfde 

standpunten omtrent ggo’s verkondigen en bijgevolg samenwerken. Alhoewel we geen recent 

gezamenlijk opgestelde persmededelingen terugvinden, uit de samenwerking zich 

bijvoorbeeld wel in het feit dat de sociopolitieke stakeholders de belangen van de Europese 

                                                             
10 1) EEB, FOEE en GEU verwijten gezamenlijk de EC niet de nodige verantwoordelijkheid op te nemen om 

ggo-besmettingen binnen de conventionele landbouw te vermijden (maart 2003):  

http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2003/5/summary-of-

considerations-rega.pdf  

2) Greenpeace  verdedigt afzonderlijk de belangen van de conventionele landbouwers in de EU (oktober 2002): 

http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2002/10/save-our-seeds.pdf 
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landbouwsector verdedigt. Afbeelding 2.2.1 toont hoe Greenpeace-activisten in 2010 in 

Boedapest actie voerden tegen ggo’s in de Europese landbouw (Huffington Post, 2013, 31 

mei). Ze maakten dit statement aan de hand van een spandoek waarop een boerderij is 

weergegeven. Met hun eis voor ggo-vrije landbouwproducten uit gezondheidsoverwegingen 

dienden ze op niet rechtstreeks waarneembare wijze ook de economische belangen van de 

EU-landbouwers.  

 

 

Afbeelding 2.2.1: Greenpeace tegen ggo’s in EU-landbouwsector 

 
                 Bron: Huffington Post, 2013, 31 mei 

 

Verder toont afbeelding 2.2.2 aan dat de economische en de sociopolitieke stakeholders ook 

vandaag nog samenkomen voor het voeren van concrete acties. Toen de Europese 

landbouwers op 6 april 2011 in Brussel een ontmoeting hadden met de toenmalige 

Eurocommissaris voor Volksgezondheid Androulla Vassiliou om de problematiek van ggo-

besmetting in organische landbouw te bespreken, voerden de landbouwers buiten het 

Berlaymontgebouw actie door ecologisch bereide maïs-, aardappel- en rijstgerechten aan te 

bieden, niet toevallig de producten waarvan de ggo-variant wachtende was op een EU-

goedkeuring (GEU, 2011, 6 april). Zij werden in hun actie vergezeld door Greenpeace-

activisten die terzelfdertijd tapas bereidden door middel van zonne-energie. Ook 

overhandigden Greenpeace en de landbouwers aan de Eurocommissaris een gezamenlijk 

georganiseerde petitie ondertekend door 180 000 mensen tegen de goedkeuring van Bayer gg-

rijst.  
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Afbeelding 2.2.2: Gezamenlijke actie van Greenpeace en EU-landbouwers tegen ggo’s 

 

  Bron: Greenpeace, 2011, 6 april 

Deze alliantievorming in de EU is noemenswaardig daar dit in het ggo-politieke landschap 

van de VS bijvoorbeeld volstrekt ontbreekt (Ansell, Maxwell & Sicurelli aangehaald in: 

Ansell & Vogel, 2006). Dit heeft alles te maken met het feit dat de Amerikaanse landbouwers 

en distributiesector positiever staan ten opzichte van ggo’s en de Amerikaanse anti-ggo-

organisaties bijgevolg deze belangen niet kunnen verdedigen. 

 

 

2.3 Besluit 

 

We onthouden dat de Europese landbouw en retailsector economische belangen hebben bij 

een strikte ggo-regulering en hiertoe bij de opstelling van de Europese ggo-regulering en ook 

vandaag de dag nog, naast het belobbyen van de EU-instellingen, een frame- en 

alliantiestrategie hanteerden. Daar de strikte ggo-regulering een feit is, zouden we kunnen 

geneigd zijn te concluderen dat de beoefende strategie van sommige economische 

stakeholders zijn vruchten heeft afgeworpen. Echter, fundamenteel is dat we niet mogen 

voorbijgaan aan het feit dat de strikte Europese ggo-regulering in de periode 1998-2004 ook 

de eis was van de sociopolitieke stakeholders. Net omwille van die reden zijn de Europese 

landbouw en retailsector immers gaan samenwerken met de sociopolitieke stakeholders. 

Aangezien beide groepen stakeholders naar een strikte Europese ggo-regulering streefden, 

impliceert de feitelijke implementatie van een strikte ggo-regulering niet automatisch dat de 

economische actoren hun agenda hebben doorgedrukt, daar het ook plausibel is dat de milieu- 

en consumentenorganisaties de EU-autoriteiten hebben overtuigd hun belangen in rekening te 

brengen. Hebben de EU-besluitvormers met andere woorden beslist een strikte ggo-regulering 

op te stellen omdat ze de Europese landbouw en distributiesector economisch wilden 

beschermen? Of konden de EU-besluitvormers zich veeleer vinden in de bezorgdheden van de 

Europese milieu- en consumentenbewegingen?  

 

Dit laatste vraagstuk is van cruciaal belang in het licht van de hier onderzochte hypothese. 

Inzicht hebben in de vraag welke belangen – de economische dan wel de milieu- of 
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consumentenbelangen – de bovenhand hadden bij de ontwikkeling van de Europese ggo-

regulering in de periode 1998-2004, stelt ons namelijk in staat te besluiten of er al dan niet 

economisch protectionisme waar te nemen valt. We moeten dus zien te weten te komen wiens 

specifieke agenda door de EU-besluitvormers, bij de opstelling van de strikte Europese ggo-

regulering, ter harte werd genomen. Sommigen schrijven de strikte ggo-regulering uitsluitend 

toe aan de milieu- en consumentenbewegingen. Zij veronderstellen dat de sociopolitieke 

stakeholders een aanzienlijke machtspositie hebben weten te verwerven in het ganse ggo-

verhaal in de EU (Van Schendelen, 2003; Ansell, Maxwell & Sicurelli aangehaald in: Ansell 

& Vogel, 2006). Anderen daarentegen wijzen erop dat COPA-COGECA een van de oudste en 

invloedrijkste lobbygroepen in Brussel is (Bengtsson, 2011, p. 101). Dit gegeven doet dan 

weer vermoeden dat de EU-besluitvormers met de ggo-regulering de landbouwers in de EU 

hebben willen beschermen en de regulering dus economisch protectionistisch is ingegeven.  

Om klaarheid te brengen in het vraagstuk welke stakeholders in het bijzonder de EU-

autoriteiten ertoe hebben aangezet een strikte Europese ggo-regulering op te stellen, zal in 

Deel 3 van dit hoofdstuk het concrete gewicht van zowel de economische stakeholders als de 

sociopolitieke stakeholders op de EU-besluitvorming inzake ggo’s nagegaan worden. We 

gaan op zoek naar ggo-dossiers waarin de diverse stakeholders tegengestelde eisen naar voor 

schoven. Vervolgens nemen we er het desbetreffende stuk EU-regulering bij en bestuderen we 

welke belangen het sterkst gediend werden. Deze analyse laat toe waar te nemen of het de 

milieu- en consumentenbewegingen, dan wel de Europese landbouwers en distributiesector 

waren die bij de opstelling van de Europese ggo-regulering in de periode 1998-2004 de 

bovenhand hadden. We zullen dit aanvullen met de analyse van een ggo-dossier dat sinds 

2010 in de EU-besluitvormingsprocedure zit. Op basis hiervan zal worden vastgesteld of de 

intentie van de EU-besluitvormers bij de vormgeving van de Europese ggo-regulering in 2013 

nog dezelfde is als deze uit de periode 1988-2004. Indien vastgesteld wordt dat de Europese 

ggo-regulering sterker de belangen van de economische stakeholders dient dan omgekeerd, 

dan kunnen we besluiten dat de ggo-regulering van de EU blijk geeft van economisch 

protectionisme. Maar indien we vaststellen dat de strikte ggo-regulering eerder ontwikkeld 

wordt om de milieu- en consumentenbewegingen tegemoet te komen, dan dient de strikte 

ggo-regulering wel algemeen de belangen van de economische stakeholders, maar dan is er in 

wezen geen sprake van economisch protectionisme. Fundamenteel om van economisch 

protectionisme te spreken is immers de doelbewuste motivatie van de besluitvormers om 

economisch beschermende maatregelen te nemen. Het moet de besluitvormers effectief te 

doen geweest zijn om, in het geval van ggo’s, de Europese landbouw en distributiesector te 

beschermen.  
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3. HET GEWICHT VAN ECONOMISCHE EN SOCIOPOLITIEKE 

STAKEHOLDERS IN DE EU-BESLUITVORMING 

 

Om te weten te komen of het de economische belangen dan wel de milieu- en 

consumentenbelangen waren die de voornaamste drijfveer uitmaakten van EU-besluitvormers 

om in de periode 1998-2004 een strikte ggo-regulering vorm te geven, is het noodzakelijk van 

de betrokken stakeholders het gewicht zelf in het besluitvormingsproces te analyseren. Het 

gaat hier over de economische stakeholders COPA-COGECA en EuroCommerce enerzijds en 

de sociopolitieke stakeholders GEU en BEUC anderzijds. Het gewicht van elk kan 

geanalyseerd worden door te kijken wie aan het langste eind trok in de ggo-kwesties waarvoor 

de stakeholders een tegengestelde positie innamen. Op basis hiervan kunnen we concluderen 

door welke belangen EU-autoriteiten zich hebben laten leiden en of we al dan niet 

economisch protectionisme kunnen vaststellen.  

 

Aan de hand van een inhoudelijke analyse van diverse positiedocumenten gepubliceerd door 

de stakeholders, zijn we gekomen tot de voor hen volgende vier controversiële kwesties:   

 

1) Etikettering van afgeleide producten; 

2) Drempelwaarde voor de etikettering van toegelaten ggo’s; 

3) Drempelwaarde voor (nog) niet-goedgekeurde ggo’s; 

4) Bevoegdheid van lidstaten om teelt op eigen grondgebied te beperken/verbieden. 

 

Voor elk van deze kwesties bespreken we dus de standpunten van COPA-COGECA, 

EuroCommerce, GEU en BEUC. Vervolgens halen we er de desbetreffende Europese ggo-

regulering bij en kijken we wiens belangen het meest lijken gediend te worden. Deze 

onderzoeksmethode is verantwoord daar we ervan uitgaan dat economisch protectionisme een 

verdoken fenomeen is en dus niet af te leiden is uit officiële beleidsverklaringen. Indien voor 

deze vier kwesties de Europese ggo-regulering consequent in de eerste plaats de preferenties 

van de ene of beide economische stakeholders dient, kan dit als gegrond bewijsmateriaal 

worden beschouwd voor het vaststellen van economisch protectionisme in de Europese ggo-

regulering.  
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3.1 Etikettering afgeleide producten 

Een van de grote strijdpunten in de periode 1998-2004 was de vraag of het toepassingsveld 

van de etikettering van ggo’s moest uitgebreid worden. Voordien was het de regel dat enkel 

de levensmiddelen waarin het eitwit of DNA van het ggo aantoonbaar is, ook geëtiketteerd 

moesten worden. In 1998 stond ter discussie of levensmiddelen die geproduceerd zijn met 

ggo’s oftewel ingrediënten bevatten die met ggo’s geproduceerd zijn maar die zelf geen DNA 

of eiwit van het ggo meer bevatten, ook zouden moeten worden geëtiketteerd.  

Bijvoorbeeld, een maïskorrel is genetisch gemodificeerd. Afgeleide producten van deze gg-

maïs zijn meel, zetmeel en olie. Met het zetmeel worden bijvoorbeeld pasta en 

tomatenketchup geproduceerd. Moeten pasta en ketchup een ggo-label krijgen aangezien ze 

afgeleiden zijn van de gg-maïs, niettegenstaande men geen gg-materiaal in het uiteindelijke 

pasta- en ketchupproduct terugvindt? 

 

3.1.1 ECONOMISCHE STAKEHOLDERS 

 1. EUROPESE LANDBOUWERS: TEGEN DE ETIKETTERING VAN AFGELEIDE PRODUCTEN 

COPA-COGECA vreesde dat de etikettering van afgeleide producten een aantal problemen 

met zich zou meebrengen (COPA-COGECA, 2000, 2002). Ten eerste zou de labeling van 

afgeleide producten een discriminerende impact hebben ten opzichte van conventionele 

equivalenten. Ten tweede stelde COPA-COGECA dat de controle op de naleving van deze 

regulering problematisch zou zijn, daar het oorspronkelijk gg-materiaal niet te detecteren valt. 

Dit maakt dat men moet vertrouwen op de goede wil van producenten, wat de deur voor 

misbruik openzet. Het was immers een harde eis van COPA-COGECA dat dit ook van 

toepassing zou zijn op de geïmporteerde voedingsproducten in de EU, gezien er anders 

oneerlijke concurrentie zou zijn (COPA-COGECA, 2000, p. 2).  

Bedenk dat de etikettering van afgeleide producten een rechtstreekse verhoging zou betekenen 

van de kosten voor Europese landbouwers. Europese landbouwers zijn voor hun diervoeder 

immers afhankelijk van bijvoorbeeld geïmporteerd sojameel uit landen waar men vaak met 

ggo’s werkt (Brazilië, Argentinië en Verenigde Staten). De etikettering van afgeleide 

producten impliceert dat ook dit sojameel zou moeten geëtiketteerd worden. Dit zou ofwel de 

kosten doen stijgen ofwel hen verplichten op zoek te gaan naar sojameel dat niet afkomstig is 

van gg-varianten. Kortom, hun goedkope overzeese import komt in gevaar. Tegen deze 

achtergrond moet men de anti-houding van COPA-COGECA inzake de etikettering van 

afgeleide producten plaatsen. Het feit dat er met een eventuele etikettering van afgeleide gg-

producten voor de Europese landbouwers directe economische belangen op het spel staan, kan 

op zich ook een verklaring zijn voor de ogenschijnlijk inconsequente standpunten van COPA-
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COGECA. Ze is immers enerzijds gewonnen voor de etikettering van producten die zelf uit 

ggo’s bestaan, maar anderzijds verzet ze zich wel tegen de etikettering van afgeleide 

producten. 

2. EUROPESE RETAILSECTOR: VOOR ETIKETTERING VAN AFGELEIDE PRODUCTEN 

In tegenstelling tot COPA-COGECA was de Europese retailsector wel voorstander van het 

verplicht etiketteren van afgeleide producten (EuroCommerce, 1997; EuroCommerce 

aangehaald in: Princen, 2002, p. 226). Meer zelfs, EuroCommerce pleitte ook voor het 

etiketteren van aroma’s en additieven die geproduceerd zijn met ggo’s. Verschillende 

winkelketens wilden namelijk 100% transparantie aan hun klanten kunnen bieden en die 

transparantie is maar mogelijk door middel van etikettering. Gezien het wantrouwen dat 

leefde onder de EU-bevolking ten opzichte van ggo’s, vreesden winkelketens in EU-lidstaten 

voor protesten indien ze geen rekening hielden met de verzuchtingen van hun klanten.  

 

3.1.2 SOCIOPOLITIEKE STAKEHOLDERS 

1. EUROPESE MILIEUBEWEGINGEN: VOOR ETIKETTERING VAN AFGELEIDE PRODUCTEN 

Greenpeace had in de VS in 2000 een zogenaamde “True Food Shopping List” opgesteld, als 

alternatief voor de in gebreke blijvende Amerikaanse Food and Drug Administration
11

 (FDA) 

die de etikettering van ggo’s en hun afgeleide producten verbood (Greenpeace USA, 2000, 4 

oktober). Met deze lijst had Greenpeace de bedoeling de consument in te lichten welke 

producten ggo’s bevatten en welke ggo-vrij zijn. De lijst deelde duizenden producten onder in 

een rode categorie “bevat ggo’s” en een groene categorie “ggo-vrij”. Zo bleken cornflakes 

van Kellogg’s afgeleid gg-materiaal te bevatten, waarvoor de lijst onmiddellijk alternatieve 

ggo-vrije cornflakesmerken weergaf. Ook GEU leverde in de periode 1998-2004 een felle 

strijd om het etiketteren van afgeleide producten in de EU verplicht te maken.  Zij zagen dit 

als noodzakelijk gezien de wetenschappelijke onzekerheid over de lange termijneffecten van 

ggo’s op de gezondheid van mens en dier en op het leefmilieu en gezien het recht van de 

consument op informatie.  

2. EUROPESE CONSUMENTENBEWEGING: VOOR ETIKETTERING VAN AFGELEIDE PRODUCTEN 

BEUC was er voorstander van om niet alleen ggo’s te etiketteren, maar ook diens afgeleide 

producten, additieven en aroma’s, ongeacht of er in het eindproduct nog gg-materiaal te 

detecteren is (BEUC, 2001, pp. 2-4). Op zijn beurt was BEUC in de periode 1998-2004 dus 

enthousiast om het toepassingsveld van de etikettering inzake ggo’s uit te breiden. BEUC 

                                                             
11

 FDA is in de VS het agentschap dat verantwoordelijk is voor het garanderen van de veiligheid van gg-

gewassen (Marden, 2003; Federation of American Scientists, 2011).  
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verwierp het idee om afgeleide producten waar geen gg-materiaal meer in te detecteren valt, 

als substantieel equivalent te beschouwen aan diens conventionele tegenhanger. De 

consumentenbeweging stelde dat dit in strijd is met de legitieme verwachting van 

consumenten te kunnen weten wanneer men voeding, tot stand gekomen door middel van 

biotechnologische technieken, consumeert.  

 

3.1.3 OVERZICHT 

Kortom, in de periode 1998-2004 waren de Europese landbouwers tegen de etikettering van 

afgeleide producten terwijl milieuactivisten, de Europese consumentenbeweging en de 

Europese retailsector er voorstander van waren. Opmerkelijk hier is dat de economische 

stakeholders over deze kwestie verdeeld waren, wat maakt dat het onmogelijk was voor EU-

besluitvormers om aan alle actoren met economische belangen tegemoet te komen. De 

geïsoleerde positie van de landbouwers maakt het voor ons wel des te meer mogelijk om het 

oordeel van sommige critici, dat de EU met een strikte ggo-regulering haar landbouwers 

probeert te beschermen, te falsifiëren. In het eerstvolgende gedeelte bestuderen we het verdict 

van de EU-besluitvormers en dus bijgevolg ook wiens belangen wel en niet gediend werden.   

 

3.1.4 DE EU-BESLUITVORMERS SPREKEN: WIE WINT? 

Afeling 2 van Verordening 1829/2003 betrof de nieuwe regels voor ggo-etikettering  binnen 

de EU vanaf 2003. Hiervan luidde Artikel 12, §1 als volgt: “[...] van toepassing op 

levensmiddelen die [...] met GGO’s zijn geproduceerd of ingrediënten bevatten die daaarmee 

zijn geproduceerd” (VERORDENING van 22 september 2003 betreffende genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, art. 12 §1, Publicatieblad van de Europese 

Unie, 18 oktober 2003). Het artikel houdt dus in dat voortaan alle levensmiddelen en 

diervoeders die met ggo’s geproduceerd zijn of ingrediënten bevatten die daarmee zijn 

geproduceerd maar geen eiwit of DNA meer van het ggo bevatten, geëtiketteerd moeten 

worden. Het omvat dus ook afgeleide producten, aroma’s, additieven en diervoeder
12

.  

 

                                                             
12

 De producten die niet onder de Verordening vallen, zijn: 1) producten afkomstig van dieren die met ggo’s 

gevoederd of behandeld geweest zijn, zoals melk, vlees en kaas. De EU-autoriteiten maken een onderscheid 

tussen producten geproduceerd “met” ggo’s of “met behulp van” ggo’s; 2) technische hulpstoffen afgeleid van 

ggo’s; 3) levensmiddelen of dierenvoeders vervaardigd met behulp van deze technische hulpstoffen afgeleid van 

ggo’s (VERORDENING van 22 september 2003 betreffende genetisch gemodificeerde levensmiddelen en 

diervoeders, punt 6, Publicatieblad van de Europese Unie, 18 oktober 2003). In deze scriptie kan echter niet 

dieper ingegaan worden op de achtergrond van deze uitzonderingen in verband met de uitgebreide ggo-

etiketteringsregelgeving.  

 



 
37 

Aangezien COPA-COGECA hier het onderspit delfde ten opzichte van de sociopolitieke 

stakeholders en EuroCommerce, kunnen we eenduidig besluiten dat de EU-besluitvormers 

met deze nieuwe regel de belangen van de landbouwers in de EU niet hebben willen dienen.  

Hoe komen de landbouwers er in de volgende rondes uit? Wordt met hun belangen daar 

evenmin rekening gehouden? Of is de kwestie van de afgeleide producten een enkele 

neergang op vele andere overwinningen? En zullen de sociopolitieke stakeholders en 

EuroCommerce daar opnieuw effectief invloed uitoefenen? 

 

 

3.2 Drempelwaarde voor de etikettering van toegelaten ggo’s 

 

In de EU is het de regel om producten die gg-materiaal bevatten als zodanig ook te 

etiketteren. Dit is nodig opdat de consument een welbewuste keuze zou kunnen maken. 

Immers, in werkelijkheid is door de natuurlijke spreiding van pollen 100% ggo-vrije voeding 

onmogelijk geworden. Het gaat hier over een beperkte hoeveelheid gg-materiaal die in wezen 

“technisch onvermijdbaar” is. Men treft in principe in elk voedingsproduct, ook in 

bioproducten, gg-materiaal aan.  

 

In de periode 1998-2004 stond ter discussie of er in de etikettering van ggo’s geen rekening 

moest worden gehouden met technisch onvermijdbare besmettingen. In de eerder geldende 

regulering had men hier geen aandacht voor gehad en, zoals we zullen zien, waren er wel 

actoren met belangen bij een regulering die op dit punt meer soepel was. Het strijdpunt hier is 

vanaf welke hoeveelheid gg-materiaal een product, ingeval van zo’n technisch onvermijdbare 

hoeveelheid, ook als zijnde een gg-product geëtiketteerd zou moeten worden.  

 

 

3.2.1 ECONOMISCHE STAKEHOLDERS 

 1. EUROPESE LANDBOUWERS: DREMPELWAARDE VAN 1% 

 

De Europese koepel voor landbouwers eiste een drempelwaarde van 1% waaronder 

etikettering niet verplicht zou zijn (COPA-COGECA, 2000, 2002, 2003). COPA-COGECA 

liet duidelijk merken dat er over deze 1% niet onderhandeld moest worden daar ze deze 

dermpelwaarde al zag als een compromis tussen de consumenten en de producenten. COPA-

COGECA erkende enerzijds in te zien dat een nog hogere drempelwaarde wel voordelig zou 

zijn voor de producenten, maar nefast voor het vertrouwen van de consument. Anderzijds  

benadrukte COPA-COGECA dat de drempelwaarde voor de EU-landbouwers ook zeker niet 

lager (en dus strikter) mag liggen. Elke lagere drempel dan 1% zou voor de landbouwer 

disproportioneel grote kosten met zich meebrengen: “Several studies have shown that the 
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extra cost generated throughout the production chain directly relate to the threshold of 

adventitious or fortuitous presence of GMOs fixed to trigger compulsory labelling. Hence, the 

economic viability of a sector is conditional upon the level of the threshold that shall apply.” 

(COPA-COGECA, 2003, p. 3). Daarnaast stelt COPA-COGECA duidelijk dat de Europese 

landbouwers geen enkele lagere drempel zouden naleven daar het praktisch gewoonweg 

onmogelijk is: “[...] COPA/COGECA producers and cooperatives cannot commit themselves 

to respecting conditions that are impossible to attain in practice.” (COPA-COGECA, 2002, 

p. 3). 

 

2. EUROPESE RETAILSECTOR: DREMPELWAARDE VAN 1% 

 

In lijn met COPA-COGECA benadrukte ook EuroCommerce de noodzakelijkheid om een 

versoepeling van de etiketteringsregulering van ggo’s door te voeren. Zij stelden alsook een 

grenswaarde van 1% voor (EuroCommerce aangehaald in: Brugnera, 2009, pp. 54-55). 

Essentieel om weten is dat sommige winkelketens al op zichzelf een label- en 

traceerbaarheidssysteem hadden geïnstalleerd. Aldus de eindverdelers lijkt een grenswaarde 

van 1% zeer geschikt te zijn aangezien het hen de noodzakelijke rechtszekerheid zou 

verschaffen. Het etiketteringssysteem wordt voor de distributiesector zo betaalbaar en 

efficiënt gehouden.  

 

In tegenstelling tot de kwestie van de afgeleide producten staan de economische stakeholders 

in dit dossier dus wel op dezelfde lijn. Hoe positioneren de sociopolitieke stakeholders zich? 

 

3.2.2 SOCIOPOLITIEKE STAKEHOLDERS 

1. EUROPESE MILIEUBEWEGINGEN: DREMPELWAARDE VAN 0,1% 

Greenpeace zelf promootte een drempelwaarde van 0,1% (Times Higher Education, 2003, 25 

juli). Aangezien dit het laagst mogelijke detecteerbare besmettingsniveau van ggo’s is, 

kunnen we deze drempelwaarde interpreteren als een verzet tegen elke hoeveelheid besmet 

gg-materiaal, hoe klein en onvermijdelijk deze ook is. Elke versoepeling van de regulering 

wezen zij dus van de hand. Greenpeace verantwoordde deze positie door te stellen dat ggo’s 

absoluut geweerd moeten worden uit de organische landbouw. De eisen van de economische 

stakeholders van 1% werden door hen als bedreigend beschouwd voor het toekomstig bestaan 

van de pure organische landbouw. Eerder dan het aanvaarden van ggo-besmettingen, moeten 

maatregelen genomen worden die het besmettingsrisico tegengaan. De Europese 

milieuactivisten wezen de EU-besluitvormers erop dat “The European public very clearly 

considers organic produce to be GMOfree, that is to say zero GMO content: not “a bit” 

GMO, not “almost” no GMOs, but zero.” (FOEE, Greenpeace & EEB, 2003). 
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2. EUROPESE CONSUMENTENBEWEGING: DREMPELWAARDE VAN 1% 

BEUC stelde een drempelwaarde van maximum 1% voor daar ze voorstander is van een 

ambitieus transparant etiketteringssysteem waarbij de verzuchtingen van de consument een 

centrale plaats innemen (BEUC, 2001, 2002). Men kan 1% een eerder hoge voorgestelde 

drempelwaarde vinden, gezien de doorsnee consument in de EU meer enthousiast is over 

striktere drempelwaardes. Belangrijk hierbij is het gegeven dat BEUC er wel voor pleitte de 

drempelwaarde van 1% in de toekomst nog te verlagen (verstrengen), parallel met de 

toekomstige technische verbetering van de detectiemogelijkheden en het traceringssysteem.  

 

3.2.3 OVERZICHT 

Wat de etiketteringsdrempelwaarde van toegelaten ggo’s betreft ziet men de verschillende 

actoren twee kampen vormen over de stakeholdersbreuklijn heen. Zo eisten zowel de 

Europese landbouwers, retailsector als de consumentenbeweging, met een voorgestelde 

drempel van 1%, een versoepeling van de regulering. Greenpeace daarentegen stond meer 

geïsoleerd in haar radicale verwerping van het idee dat ggo-besmettingen zouden aanvaard 

moeten worden. Met haar eis van 0,1% als drempelwaarde ging ze in tegen alle andere 

actoren.  

Interessant aan deze opstelling is dat we hier nu niet zozeer inzoomen op de Europese 

landbouwers, maar wel op de invloed van de milieuactivisten. Aangezien de drie andere 

actoren 1% voorstellen, lijkt immers elke afwijking naar de lagere kant toe, toe te komen aan 

de milieuactivisten. Anderzijds impliceert een economisch protectionistische ggo-regulering 

dat de EU-besluitvormers een 1%-drempelwaarde vastlegden. Tot welke drempelwaarde 

hebben de EU-besluitvormers besloten?  

 

3.2.4 DE EU-BESLUITVORMERS SPREKEN: WIE WINT? 

Verordening 1829/2003 schrijft: “[De etikettering is] [eigen invulling] niet van toepassing op 

levensmiddelen die materiaal bevatten dat geheel of gedeeltelijk uit GGO's bestaat of 

daarmee is geproduceerd, in een verhouding van niet meer dan 0,9 % van ieder van de 

voedselingrediënten [...]” (VERORDENING van 22 september 2003 betreffende genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, art. 12 §2, Publicatieblad van de Europese 

Unie, 18 oktober 2003). De EU-autoriteiten schrijven dus een drempelwaarde van 0,9% voor. 

 

De grenswaarde 0,9% sluit weliswaar het dichtst aan bij de eis van COPA-COGECA, 

EuroCommerce en BEUC. Echter, ondanks het feit dat het verschil tussen 0,9% en 1% 
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verwaarloosbaar oogt, betekende dit vooral voor de Europese landbouwers extra hoge kosten 

(COPA-COGECA, 2000, 2002, 2003). EuroCommerce daarentegen was heel wat 

enthousiaster over de 0,9%, daar het hen rechtszekerheid verschafte (Times Higher Education, 

2003, 11 juli). Ook de Europese consumentenbeweging zelf was de nieuwe drempelwaarde 

positief gezind (BEUC, 2003). Aangezien BEUC 1% als maximale drempelwaarde had 

voorgesteld, was het in het bijzonder tevreden met de vermelding dat de drempelwaarde van 

0,9% in de toekomst nog verlaagd zou kunnen worden, wanneer de technologische 

vooruitgang dit toeliet (VERORDENING van 22 september 2003 betreffende genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, art. 12 §4, Publicatieblad van de Europese 

Unie, 18 oktober 2003). Tot slot beschouwde Greenpeace de drempel van 0,9% als te laks 

(GEU, 2004, p. 3). Anderzijds was Greenpeace niet geheel ontevreden, daar de 0,9% in plaats 

van de breed voorgestelde 1% niet los kan gezien worden van haar invloed.  

 

We concluderen dat de drempelwaarde van 0,9% beschouwd kan worden als een indicatie 

voor het feit dat de EU-besluitvormers niet optimaal de Europese economische stakeholders 

dienden. Meer bepaald voor de Europese landbouwers was de 0,9%-drempelwaarde geen 

goede zaak. Zij komen er opnieuw als de meest benadeelde partij uit. De nieuwe regulering 

stemde daarentegen EuroCommerce en BEUC positiever gezind, voor hen had het verschil 

van 0,1% minder schadelijke gevolgen. Daarnaast zijn de Europese milieuactivisten geslaagd 

in het naar beneden halen van de voorgestelde 1%-drempelwaarde van de andere actoren. Zij 

lijken in belangrijke mate invloed te hebben uitgeoefend op de Europese ggo-regulering. 

 

 

 

3.3 Drempelwaarde voor (nog) niet-goedgekeurde ggo’s 

 

Het nieuwe regulatorische kader van ggo’s was van kracht vanaf 18 april 2004. Er werd 

beslist een nultolerantiebeleid te voeren ten opzichte van ggo’s die in de EU nog niet zijn 

goedgekeurd. Zodra ook maar de kleinste hoeveelheid van dergelijk niet-goedgekeurd gg-

materiaal was aangetroffen, werd het desbetreffende voedingsmiddel of diervoeder geweigerd 

aan de EU-buitengrenzen dan wel vernietigd indien het de EU-markt al betreden had. Echter, 

wat moest gebeuren met het gg-materiaal waarvoor de producent in de EU reeds voor 18 april 

2004 een goedkeuringsaanvraag had ingediend en het European Food Safety Authority 

(EFSA) reeds een positieve risicobeoordeling had verstrekt maar de EU-besluitvormers nog 

niet definitief hadden toegezegd? Strikt genomen gaat het hier ook over gg-materiaal dat in de 

EU nog niet is goedgekeurd. Is dergelijk (half goedgekeurd) gg-materiaal effectief 

gelijkwaardig aan ggo’s waarvoor helemaal nog geen goedkeuringsaanvraag werd ingediend? 

Of welke hoeveelheid dergelijk gg-materiaal kan in Europese levensmiddelen en diervoeder 

getolereerd worden zonder dat het geweigerd of vernietigd zou moeten worden? In 
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tegenstelling tot de voorgaande kwestie heeft de drempelwaarde hier dus geen betrekking op 

de etikettering maar wel op de toegelaten hoeveelheid aanwezigheid. In de periode 1998-2004 

was ook dit vraagstuk een strijdpunt waarover de diverse belanghebbenden verdeeld waren. 

 

3.3.1 ECONOMISCHE STAKEHOLDERS 

 

1. EUROPESE LANDBOUWERS: DREMPELWAARDE VAN 1% 

 

De Europese agrarische koepel lanceerde het voorstel om een 1%-drempelwaarde te hanteren 

voor reeds door het EFSA positief beoordeelde ggo’s. Hiermee promootte de koepel geen 

onderscheid te maken tussen definitief Europees geautoriseerde ggo’s en niet-goedgekeurde 

ggo’s die wel al door het EFSA positief werden beoordeeld (COPA-COGECA, 2002). COPA-

COGECA trok dit nog verder door door te stellen dat aan risicobeoordelingen die hebben 

plaatsgevonden in andere dan EU-landen, hetzelfde gewicht moet toekomen als de 

beoordelingen van het EFSA zelf. “When we talk about non-authorised GMOs, it is necessary 

to distinguish between those for which authorisation has been refused and those that have 

obtained authorisation for use after having been assessed, from the moment that the country 

concerned has the required means to carry out an assessment.” (COPA-COGECA, 2002, pp. 

3-4). Opnieuw wil COPA-COGECA op deze manier haar goedkope overzeese import veilig 

stellen.  

 

2. EUROPESE RETAILSECTOR: DREMPELWAARDE VAN 0,1% 

 

Omwille van het feit dat de door EuroCommerce gepubliceerde documenten omtrent dit topic 

beperkt zijn, pogen we alsnog, weliswaar wel met een grotere onzekerheid, de positie van 

EuroCommerce te kaderen. Secundaire bronnen geven aan dat EuroCommerce, in 

tegenstelling tot COPA-COGECA, de strikte drempelwaarde van 0,1% promootte 

(EuroCommerce aangehaald in: Brugnera, 2009, pp. 54-55). De retailsector leek het 

onderscheid tussen niet-goedgekeurde ggo’s in het algemeen en die ggo’s die reeds een 

positieve risicobeoordeling maar nog geen definitieve goedkeuring hadden verkregen te 

verwerpen. Een lage drempel zou de eindverdeler verplichten een kostelijk testsysteem op 

poten te zetten indien hij de keuzevrijheid van de consument wil gegaranderen. Een strikte 

drempelwaarde voor alle niet-goedgekeurde ggo’s leek de sector fundamenteel om de co-

existentie te kunnen garanderen en een ggo-besmetting van de ganse voedselketen te kunnen 

vermijden.  
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3.3.2 SOCIOPOLITIEKE STAKEHOLDERS  

 

1. EUROPESE MILIEUBEWEGINGEN: DREMPELWAARDE VAN 0,1 % 

 

Greenpeace eiste alsook de strikte drempelwaarde van 0,1% voor de nog niet volledig 

Europees goedgekeurde ggo’s (Organic Consumers Association, 2001, 26 juli). Greenpeace 

vreesde er voor dat het beperkt toelaten van technisch niet te vermijden hoeveelheden niet-

goedgekeurd gg-materiaal, eenvoudigweg de deur voor misbruiken vanwege de 

biotechindustrie zou openen. Een lakse drempelwaarde zou immers elk biotech bedrijf dat 

reeds een aanvraag had ingediend, toelaten zijn gang te gaan mits hij gewoon stelt dat het gaat 

om een technisch onvermijdbare hoeveelheid. In dat geval is de etiketteringsregulering ook 

nog niet van toepassing, wat maakt dat het in wezen niet-goedgekeurde én niet-geëtiketteerde 

ggo’s betreft. Volgens Greenpeace is dit compleet in strijd met wat de EU-bevolking net 

verwacht. Aldus Greenpeace is een drempelwaarde van 0,1% een basisnoodzakelijkheid, wil 

men gevaarlijke en ongewilde ggo’s uit de voedselketen houden.  

 

2. EUROPESE CONSUMENTENBEWEGING: DREMPELWAARDE NIET NADER BEPAALD 

 

BEUC geeft aan onder strikte voorwaarden er wel voorstander van te zijn een drempelwaarde 

te hanteren voor technisch onvermijdelijke hoeveelheden niet-goedgekeurd gg-materiaal dat 

wel reeds positief beoordeeld werd door het EFSA (BEUC, 2002, p. 2). Problematisch is dat 

BEUC in geen enkel document specificeerde hoe hoog of laag ze deze drempelwaarde dan 

wel zag. Omwille van drie redenen vermoeden we dat de drempelwaarde voorgesteld door 

BEUC zich aan de lage (strikte) kant zou bevinden. Ten eerste is een van de grote eisen van 

BEUC een zerotolerantie ten opzichte van niet-goedgekeurde ggo’s in het algemeen. Ten 

tweede wordt de uitzondering voor niet-goedgekeurde ggo’s die wel positief beoordeeld 

werden door het EFSA, slechts in een van haar vele publicaties vermeld. Daarenboven 

concretiseert BEUC de grenswaarde nergens. Op basis hiervan vermoeden we dat de 

uitzondering geen ambitieus agendapunt was. Ten derde wordt gesteld dat de Europese 

consumentenbeweging doorgaans de lijn van de Europese milieubewegingen volgt wat betreft 

de etikettering en traceerbaarheid van ggo’s (Brugnera, 2009, p. 57). Echter, deze redenen 

verhelpen niet dat een invulling van de grenswaarde in naam van BEUC suggestief zou zijn. 

Daarom kiezen we ervoor de concrete drempelwaarde open te laten en BEUC niet op te 

nemen in deze analyse.  

 

3.3.3 OVERZICHT 

 

We stellen vast dat de Europese landbouwers de enige stakeholder is die pleit voor een meer 

hoge drempelwaarde wat betreft niet-goedgekeurde ggo’s die in slechts kleine technisch 
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onvermijdelijke hoeveelheden aanwezig zijn en die positief beoordeeld werden door het 

EFSA. De Europese distributiesector en milieubewegingen daarentegen verwerpen het 

voorstel van een dergelijke lakse drempelwaarde. De positie van de Europese 

consumentenbeweging valt hier buiten onze analyse. Men dient op te merken dat de 

economische stakeholders wederom verdeeld zijn, wat opnieuw toelaat om de concrete impact 

van de belangen van de Europese landbouwers op de EU-besluitvorming na te gaan. De 

fundamentele vraag is welke de belangen zijn die de EU-autoriteiten het meeste willen 

dienen?  

 

3.3.4 DE EU-BESLUITVORMERS SPREKEN: WIE WINT? 

Verordening 1829/2003 stelt een 0,5%-drempelvoorwaarde voor als overgangsmaatregel voor 

de technisch niet te voorkomen aanwezigheid van gg-materiaal waarvoor de risicobeoordeling 

tot een gunstig resultaat heeft geleid (VERORDENING van 22 september 2003 betreffende 

genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, art. 47 §1, Publicatieblad van de 

Europese Unie, 18 oktober 2003). In deze beslissing ziet men een ultiem compromis 

terugkomen. Daar waar de Europese landbouwers en retailsector economische kosten zullen 

moeten maken, vreest Greenpeace voor misbruikpraktijken. Elk op hun manier moeten de 

stakeholders water bij de wijn doen. In het licht van de onderzoeksvraag is de conclusie dat 

hier opnieuw niet ten volle werd tegemoet gekomen aan de eisen van de economische 

stakeholders van groot belang.  

 

Tot dusver besluiten we op basis van de voorgaande besproken dossiers eenduidig dat de EU 

bij het vormgeven van de Europese ggo-regulering in de periode 1998-2004 de belangen van 

de economische stakeholders niet als voornaamste leidraad namen. De beslissingen van de 

EU-besluitvormers dienen niet consequent de belangen van  de ene of de andere economische 

stakeholder. Zowel de Europese landbouwers als de retailsector kunnen bepaalde beslissingen 

aanvechten omwille van de grote economische kosten die het met zich meebrengt. Het lijkt er 

dus op dat het afdoen van de Europese ggo-regulering als economisch protectionisme weinig 

gegrond is. Verder stellen we vast dat de Europese sociopolitieke stakeholders, in het 

bijzonder de milieubewegingen, wezenlijke invloed uitoefenden op hoe de Europese 

regulering inzake ggo’s er concreet uitzag.  
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3.4 Bevoegdheid van lidstaten om teelt op eigen grondgebied te beperken/verbieden 

 

Voor de bespreking van deze laatste kwestie wordt afgeweken van het tijdskader 1998-2004 

waar we vooralsnog zo prominent op focusten. Het betreft hier een wijzigingsvoorstel op de 

Europese ggo-regulering dat nog in de huidige besluitvormingsprocedure zit. De bespreking 

van het voorstel is om diverse redenen relevant met het oog op de hier onderzochte hypothese 

van economisch protectionisme. Ten eerste wordt met dit wijzigingsvoorstel de actuele 

relevantie van de voorgaande bevindingen geduid. Ten tweede zijn zowel van de  Europese 

retailsector als van de Europese consumentenbeweging geen documenten terug te vinden 

waarin ze hun visie op dit dossier toelichten. Dit laat toe om in het bijzonder de 

tegenstellingen tussen de Europese landbouwers en milieuactivisten in de verf te zetten. Ten 

derde is het een dossier dat zowel qua inhoud als argumentie uitermate mooi aantoont waar 

het de EU-besluitvormers met de Europese ggo-regulering wel en niet om te doen is.  

 

De analyse van dit dossier spreidt zich over twee delen. In het eerste gedeelte worden de 

achtergrond en inhoud van het wijzigingsvoorstel toegelicht. In het tweede gedeelte gaan we 

in op de standpunten van de belanghebbende stakeholders en van de EU-besluitvormers.  

 

3.4.1 EEN INHOUDELIJKE TOELICHTING VAN HET WIJZIGINGSVOORSTEL 

 

Onder Richtlijn 2001/18/EG kent de EU momenteel de teeltvergunningen aan ggo’s toe. 

Indien een producent zo’n Europese teeltvergunning op zak heeft, dan garandeert de werking 

van de interne markt de vrijheid van de producent om zelf te kiezen in welke lidstaat de teelt 

van het ggo zal plaatsvinden (RICHTLIJN van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste 

introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van 

Richtlijn 90/220/EEG van de Raad, punt 56, Publicatieblad van de Europese 

Gemeenschappen, 17 april 2001). De producent is in principe vrij om dat in elke lidstaat te 

doen. Kortom, ook in die lidstaten die tegen ggo’s zijn. Belangrijk is dat Richtlijn 2001/18/EG 

de EU-lidstaten slechts op een enkele voorwaarde toestaat de ggo-teelt op hun grondgebied 

aan banden te leggen, met name het in het bezit zijn van nieuw wetenschappelijk 

bewijsmateriaal dat risico’s blootlegt. De ban van een lidstaat moet dus wetenschappelijk 

gegrond zijn. Deze gegrondheid wordt door de EU-instituties beoordeeld, waarop dan telkens 

de beslissing volgt om ofwel het ggo uit de gehele EU te verwijderen, dan wel de ban op te 

heffen.  

 

Tot dusver werden nog maar twee vergunningen voor de teelt van een ggo op Europees 

grondgebied verstrekt, zijnde aan het gg-maïstype MON810 en de Amflora-aardappel. 

Ondanks het feit dat de lidstatelijke vrijwaringsclausule slechts voorwaardelijk toegepast kan 

worden, hebben in de praktijk verschillende lidstaten de teelt van deze ggo’s op hun 
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grondgebied effectief verboden. Voor de MON810-maïs zijn dat Polen, Frankrijk, Duitsland, 

Griekenland, Oostenrijk, Luxemburg en Hongarije en voor de Amflora-aardappel gaat het 

over Luxemburg, Oostenrijk en Hongarije (Vilt, 2013, 2 augustus). Daar de lidstaten niet het 

vereiste wetenschappelijke bewijsmateriaal kunnen voorleggen, zijn de territoriale 

beperkingen onwettig. Doorgaans werden ze ook juridisch aangevochten door de ggo-

producenten (RSN, 2012, 4 februari). Maar door een blokkade in de Raad blijven wezenlijke 

opheffingen van de nationale beperkingen uit. 

 

In 2010 werd door de EC een voorstel gelanceerd tot fundamentele wijziging van Richtlijn 

2001/18/EG, meer bepaald met betrekking tot de teelttoelatingen van ggo’s. De EC stelde 

voor om de lidstaten het recht (terug) te geven de teelt van ggo’s op hun grondgebied te 

beperken of te verbieden op grond van nog andere redenen dan deze die wetenschappelijk 

gebaseerd zijn (Europa, persmededeling, 2010, 2 maart). Hiermee wou de EC de bestaande 

onwettige praktijken legaliseren. Alhoewel het op het eerste zicht een positieve zaak leek te 

zijn voor de lidstaten, kwam er, vooral vanwege anti-ggo-bewegingen, heel wat kritiek op 

(EurActiv, 2010, 14 juli). Het was juridisch onduidelijk welke andere legitieme redenen naast 

milieu- en gezondheidsredenen lidstaten nog zouden kunnen inroepen. Algemeen werd 

gevreesd dat deze praktijk een stormloop aan juridische zaken zou veroorzaken, daar geen 

enkel biotechnologisch bedrijf zich bij een dergelijke lidstatelijke beslissing zou neerleggen.  

 

In juli 2011 kwam het dossier voor eerste lezing bij het EP terecht. Het commissievoorstel 

werd daar ernstig bijgetimmerd (EurActiv, 2011; Staes, 2011). Zo concretiseerde het EP de 

legitieme redenen voor lidstaten om de ggo-teelt te verbieden. Het EP stelde voor om aan de 

hand van ecologische argumenten, bijvoorbeeld het beschermen van de biodiversiteit, alsook 

sociaaleconomische redenen, zoals de vrees voor besmetting van traditionele organische 

landbouw, het de lidstaten toe te laten de teelt van ggo’s op het eigen grondgebied te 

beperken/te verbieden. Het dossier ligt nu op tafel in de Raad van Ministers. Echter, daar 

liggen Duitsland, Frankrijk en België dwars. 

 

3.4.2 ANALYSE VAN STAKEHOLDERS & BESLUITVORMERS 

In dit gedeelte zullen de standpunten van de Europese landbouwers en milieuactivisten naast 

elkaar worden gelegd. We zullen zien aan wiens verzuchtingen dit wijzigingsvoorstel het 

meest tegemoet komt. Dit stelt ons op zijn beurt in staat te concluderen of de EU-

besluitvormers met het voorstel de bedoeling hebben om de economische sector af te 

schermen. Vervolgens zullen we onze conclusie toetsen door in te gaan op de argumentatie 

van de EU-instituties zelf. 
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 1. EUROPESE LANDBOUWERS 

 

COPA-COGECA staat heel vijandig ten opzichte van het voorstel. Lidstaten de vrijheid geven 

om de ggo-teelt op hun grondgebied legitiem te verbieden/beperken, zou immers voor 

landbouwers in de EU veel rechtsonzekerheid creëren (The Crop Site, 2010, 15 juli). 

Sommige landbouwers die vandaag de dag ggo’s cultiveren, zouden dat in de toekomst 

misschien niet meer kunnen doen. Dit dreigt de werking van de interne markt voor 

landbouwproducten te belemmeren alsook de concurrentie tussen landbouwers onderling te 

versterken.  

 

Het gegeven dat in de publicaties van EuroCommerce geen standpunt terug te vinden is, de 

landbouwers tegenstanders zijn en de EU-autoriteiten het vandaag al op zijn minst overwogen 

hebben om een dergelijke vrijheid aan de lidstaten toe te kennen, zijn indicaties die er weinig 

twijfel over laten bestaan dat de EU-autoriteiten in de opstelling van de Europese ggo-

regulering niet gedreven worden door economische belangen. 

 

 

 2. EUROPESE MILIEUBEWEGINGEN 

 

Het voorstel stemt daarentegen milieubewegingen veel gelukkiger. Al in 2005 hadden diverse 

milieubewegingen immers geëist dat regio’s in de EU meer autonomie moesten krijgen om de 

ggo-teelt op hun grondgebied te beperken of te verbieden (Grossman, 2010, p. 138). Zij 

verwelkomden dan ook het initiatief van de EC, al formuleerden ze ook een aantal 

kritiekpunten. De Europese milieubewegingen waren vervolgens bijzonder positief over de 

amendementen die het EP had aangebracht: “[Greenpeace] [eigen invulling] welcomed the 

vote, saying that MEPs had strengthened the originally weak proposal from the Commission 

to give EU countries the right to ban the cultivation of GM crops.” (GEU, 2011, 13 april).  

 

 

3.4.3 DE EU-BESLUITVORMERS SPREKEN: WIE WINT? 

 

Aangezien dit dossier nog in de besluitvormingsprocedure zit, is er geen definitieve 

eindbeslissing die we kunnen leggen naast de standpunten van de Europese landbouwers en 

milieuverenigingen. Wel stellen we vast dat het wijzigingsvoorstel een verwezenlijking is van 

een al in het verleden geformuleerde eis van de Europese milieubewegingen. We nemen ook 

waar dat het wijzigingsvoorstel ingaat tegen de belangen van de Europese landbouwers. Dit 

wijst erop dat de EU-besluitvormers geenszins door protectionistische overwegingen 

gedreven worden. We verifiëren de bevinding door kort de motivatie aan te halen van de 

sleutelfiguur in het EP en de EC en bekijken we ook de standpunten van de lidstaten.  
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Binnen de EC was het John Dalli, de toenmalige Eurocommissaris voor Gezondheid en 

Consumentenbescherming, die in 2010 het oorspronkelijke wijzigingsvoorstel lanceerde. Zelf 

motiveerde hij dit initiatief kort als volgt: “Experience with GMOs so far shows that member 

states need more flexibility to organise the co-existence of GM and other types of crops such 

as conventional and organic crops" (BBC News, 2010, 13 juli). We gaan er van uit dat de EC 

rechtmatig de lidstaten meer vrijheid wil toekennen, daar dit ook de vraag was van diverse 

milieubewegingen en lidstaten zelf (EurActiv, 2010, 14 juli).  

 

De meeste lidstaten zijn immers enthousiast over de mogelijkheid om zelf te bepalen of ggo’s 

op het grondgebied kunnen gecultiveerd worden. Oostenrijk en Nederland hadden in 2009 de 

EC zelfs aangespoord om een dergelijk wijzigingsvoorstel te lanceren (GMO Safety, 2009, 25 

juni). Nadien gaven Griekenland, Bulgarije, Hongarije, Ierland, Slovenië, Malta, Polen, 

Letland, Litouwen, Luxemburg en Cyprus hun steun aan het idee. Echter, niet alle lidstaten 

deelden het enthousiasme. Zo liggen vandaag Duitsland, Frankrijk en België dwars (GMO 

Safety, 2012, 9 maart). Het is interessant om te verduidelijken wat de drie lidstaten 

tegenhoudt. Principieel zijn deze lidstaten tegen het teruggeven van Europese 

besluitvormingsmacht aan de lidstaten. Daarnaast vrezen ze voor een verstoring van de 

interne marktwerking alsook voor de mogelijke strijdigheid met het internationaal 

handelsrecht. Verder wil Frankrijk dat er op EU-niveau meer rekening wordt gehouden met 

bijvoorbeeld socio-economische bezwaren. Belangrijk om hierbij op te merken is dat er onder 

de bezwaren van de kritische lidstaten geen indicaties zijn voor het willen beschermen van 

hun landbouwers. 

 

Ten slotte motiveert Europarlementslid Corinne Lepage, huidig rapporteur van het voorstel en 

toenmalig vice-president van de parlementaire commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en 

Voedselveiligheid, het voorstel als volgt: “In my view the diversity of ecosystems and 

agricultural practices in Europe, as well as the lack of reliable data on local impacts, justify 

that Member States can legitimately ban GMO cultivation on their territory, and our proposal 

offers Members States a more solid legal basis to do so, which is one of the main concerns of 

the Council towards the initial text of the Commission." (Alliance of Liberals and Democrats 

for Europe, 2011, 12 april). 
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3.4.4 BESLUIT 

 

Deze vierde case geeft inzicht in de actuele toestand en herbevestigt de inzichten uit de 

analyse van de periode 1998-2004. Het feit dat de landbouwers benadeeld zouden worden en 

de EU-autoriteiten alsnog het voorstel lanceren en in overweging nemen, is op zich een 

belangrijke indicatie dat de EU-autoriteiten met de Europese ggo-regulering ook vandaag niet 

de voornaamste bedoeling hebben de belangen van deze economische stakeholder te dienen. 

De analyse van het officiële discours van Europese politieke sleutelfiguren toont aan dat 

bekommernissen om de landbouwers volstrekt afwezig zijn. Veel meer draait het voor zowel 

de EC, het EP als een groot deel van de lidstaten er om de teelttoelatingen te kunnen laten 

afhangen van specifieke regionale omstandigheden en behoeften. Kortom, een grotere mate 

van flexibiliteit toe te laten. Verder vertelt ook het ‘detail’ dat het voorstel in de EC in het DG 

Gezondheid en Consumentenbescherming behandeld wordt en niet in DG Landbouw en 

Plattelandsontwikkeling of DG Economische en Financiële Zaken ons iets over het kader 

waarmee EU-autoriteiten kijken naar ggo’s: meer dan economische belangen, staan milieu- en 

gezondheidsbelangen centraal in het Europese ggo-verhaal. Dit komt ook terug in het feit dat 

het de commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid is die in het EP de 

rapporteur levert.  

 

Voor dit laatste dossier besluiten we dat de invloed van de economische stakeholders op de 

discussie eerder beperkt is. Economische belangen staan in het vormgeven van de Europese 

ggo-regulering niet hoog op de agenda van de EU-autoriteiten. Het ziet er daarentegen naar 

uit dat de Europese milieubewegingen wel fundamentele invloed uitoefenen.  
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4.  ALGEMEEN BESLUIT 

 

We concluderen dat het strikte karakter van de Europese regulering inzake ggo’s niet te wijten 

is aan economisch protectionisme. Alhoewel de huidige strikte ggo-regulering algemeen wel 

de economische belangen van de landbouwers en de retailsector in de EU dient, hebben we 

bevonden dat de Europese autoriteiten niet de cruciale bedoeling hebben om de agenda van de 

economische actoren te dienen.  

 

De Europese landbouw- en retailsector maken immers samen met de milieuverenigingen en 

de consumentenbewegingen in de EU het anti-ggo-establishment uit. Deze economische en 

sociopolitieke stakeholders vinden elkaar in hun streven naar een strikte ggo-regulering. 

Echter, het analyseren van onderlinge concrete strijdpunten doet inzien dat de EU-autoriteiten 

niet stelselmatig de meest optimale beslissing nemen voor de economische actoren. Europese 

landbouwers moesten het onderspit delven ten opzichte van de andere actoren wat betreft de 

etikettering van afgeleide producten, de etiketteringsdrempelwaarde van toegelaten ggo’s 

alsook de aanwezigheidsgrenswaarde voor niet-goedgekeurde ggo’s. Telkens leidde dat tot 

economische kosten voor de landbouwers. Het recente voorstel om aan lidstaten de vrijheid te 

geven de teelt van ggo’s op hun grondgebied te verbieden, bevestigt dat EU-autoriteiten net 

ingaan tegen de preferenties van de landbouwers. Daarnaast ziet ook de Europese retailsector 

niet in elk dossier zijn economische belangen gevrijwaard. De economische stakeholders zijn 

vaak verdeeld en aangezien niet consequent de agenda van de ene of de ander stakeholder 

optimaal gediend wordt, concluderen we dat de hypothese dat de EU-besluitvormers door het 

willen beschermen van de Europese economie ggo’s strikt reguleren, niet strookt met de 

werkelijkheid. Veroordelingen van de Europese ggo-regulering als verdoken economisch 

protectionisme kunnen als weerlegd beschouwd worden. Deze bevinding kan de focus in 

maatschappelijke debatten over ggo’s corrigeren en de helderheid ten goede komen. De 

conclusie dat de EU inzake ggo’s niet gedreven wordt door economische belangen kan verder 

relevant zijn voor academische discussies over de soort ‘macht’ die de EU wel of niet zou 

zijn. In het volgende hoofdstuk zal worden nagegaan of de EU inzake ggo’s door een ethische 

agenda gestuurd wordt.  

 

Verder hebben we ook vastgesteld dat het Europese besluitvormingsproces inzake ggo’s 

doeltreffend beïnvloed wordt door de anti-ggo-agenda van milieu- en 

consumentenbewegingen in de EU. Hun bekommernissen over de impact van ggo’s op het 

milieu, de gezondheid van de consument en de voedselveiligheid lijken vaak op te wegen 

tegen en in bepaalde dossiers zelfs zwaarder door te wegen dan de belangen van de 

economische actoren. Dit verworven inzicht ziet men verder verduidelijkt worden in de 

politieke discoursanalyse in het volgende hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 3 

HYPOTHESE 2: GEZONDHEIDSRISICO’S 

 

Inleiding 

Nu we weten dat de Europese ggo-regulering niet het resultaat is van verdoken 

protectionisme, gaan we verder op zoek naar de werkelijke drijfveer die er de EU-autoriteiten 

in het verleden en ook vandaag nog toe aanzet om een strikte ggo-regulering te ontwikkelen. 

In dit gedeelte van de scriptie zal onderzocht worden of de Europese beleidsmakers met een 

strikte regulering de bedoeling kunnen gehad hebben om eventuele gezondheidsrisico’s van 

ggo’s te vermijden. De onderzoekshypothese die zal getoetst worden, luidt als volgt: 

“De Europese besluitvormers hebben in de periode 1998-2004 een Europese ggo-regulering 

ontwikkeld met de intentie eventuele risico’s van ggo’s voor de menselijke gezondheid uit te 

sluiten.”  

De hypothese stemt overeen met het officiële discours van de EU. Bijvoorbeeld in het 

Europees Publicatieblad leest men dat de doelstelling van Richtlijn 2001/18/EG er uit 

bestond: “Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid [eigen vetmaking] en het 

milieu moet de nodige aandacht worden geschonken aan de beperking van de risico's die 

verbonden zijn aan de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen 

(GGO's) in het milieu.” (RICHTLIJN van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie 

van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 

90/220/EEG van de Raad, punt 5, Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, 17 april 

2001). Een gelijkaardige verantwoording komt terug in Verordeningen 1829/2003 en 

1830/2003 (VERORDENING van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde 

levensmiddelen en diervoeders en betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch 

gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde 

organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 

2001/18/EG, Publicatieblad van de Europese Unie, 18 oktober 2003). Merk op dat de 

drijfveer tot het willen beschermen van het leefmilieu, wat in het officiële discours vaak in 

één adem met de volksgezondheid genoemd wordt, hier niet het onderwerp van studie 

uitmaakt. We beperken ons tot de eventuele intentie van de EU-autoriteiten om de menselijke 

gezondheid veilig te stellen. Het officiële discours luidt dat de Europese autoriteiten een 

maximaal beschermingsniveau voor de menselijke gezondheid wilden kunnen garanderen. 

Om dit te kunnen realiseren werd het noodzakelijk geachte regulatorische kader ontworpen, 

hetgeen vandaag de dag bekend staat als wereldwijd de strikste ggo-regulering. Aangezien de 

EU hiermee ingaat tegen de globale tendens om steeds meer met ggo’s te gaan werken (cfr. 
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Algemene Probleemstelling), lijkt het zinvol om het waarheidsgehalte van dit officiële 

discours te verifiëren alsook de reden er achter te achterhalen.  Dit is waar dit hoofdstuk van 

de scriptie zich op zal toespitsen.  

 

Alhoewel reeds in Hoofdstuk 1 in de ‘Methodiek’ werd uiteengezet hoe de toetsing van deze 

hypothese in zijn werk zal gaan, frissen we dit even op. Eerst en vooral zal een overzicht 

gegeven worden van hoe de wetenschappelijke gemeenschap de impact van ggo’s op de 

gezondheid van de mens evalueert. Aan de hand van een literatuurstudie zullen we inzicht 

krijgen in de grootte van de eventuele gevaren van ggo’s, hetgeen cruciaal is om de intentie 

van de EU-besluitvormers tot het opstellen van een strikte ggo-regulering te kunnen 

begrijpen. In het tweede deel zal het fundament van de Europese ggo-regulering, het 

voorzorgsbeginsel, bestudeerd worden. In tegenstelling tot hypothese één waar een verdoken 

fenomeen werd onderzocht, zullen we de geldigheid van hypothese twee verifiëren door terug 

te gaan op de bouwstenen van de Europese ggo-regulering. Aan de hand van een analyse van 

officiële besluitvormingsdocumenten en een wetenschappelijke literatuurstudie van het 

voorzorgsbeginsel, gaan we inzicht krijgen in wat de wezenlijke intentie van de EU-

besluitvormers is bij de opstelling van een strikte ggo-regulering. Op het einde van dit 

hoofdstuk zal ook de gegrondheid van het door de EU-besluitvormers noodzakelijk geachte 

regulatorische kader van ggo’s beoordeeld worden. Hiertoe zal de politieke discoursanalyse in 

Hoofdstuk 4 verhelderend zijn. 
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1.  WETENSCHAPPELIJKE STAND VAN ZAKEN 

In dit gedeelte van de scriptie bestuderen we of ggo’s in wetenschappelijke kringen veilig dan 

wel schadelijk worden beoordeeld. Als we willen achterhalen of de EU-besluitvormers met 

een strikte ggo-regulering werkelijk eventuele gezondheidsrisico’s van ggo’s hebben willen 

vermijden, dan kunnen we er niet om heen te kijken hoe de wetenschappelijke wereld de 

impact van ggo’s op de menselijke gezondheid evalueert.  

Een eerste vaststelling is dat de gezondheidsrisico’s van ggo’s door wetenschappers op 

tegenstrijdige wijze worden beoordeeld. Met andere woorden, er bestaan wetenschappelijke 

studies die concluderen dat ggo’s veilig zijn maar er bestaan ook studies die stellen dat ggo’s 

schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Een belangrijke nuance is wel dat de 

wetenschappelijke studies die ggo’s schadelijk bevinden, een erg kleine minderheid uitmaken 

van alle wetenschappelijke studies die al hebben plaatsgevonden. Wel kunnen we vermoeden 

dat de EU-besluitvormers zich net op deze studies zouden baseren, willen ze eventuele 

gezondheidsrisico’s van ggo’s uitsluiten. Dit vermoeden zal in Deel 2 van het hoofdstuk 

geverifieerd worden.  

Belangrijk in het licht van de vraag of de EU-besluitvormers zich op de wetenschappelijke 

studies baseren die ggo’s schadelijk voor de menselijke gezondheid beoordelen, is hoe deze 

studies zelf door de wetenschappelijke wereld beoordeeld worden. Met andere woorden, zijn 

deze studies op wetenschappelijk degelijke wijze verricht dat aan hun conclusies ook 

werkelijk gewicht kan worden toegekend? We zullen dit nagaan voor drie studies in het 

bijzonder, met name de onderzoeken van Dr. Pusztai (1998), Dr. Séralini (2012) en Dr. 

Carman (2013). De keuze voor deze onderzoeken steunt op het feit dat het ook deze studies 

zijn naar waar anti-ggo-bewegingen en tegenstanders van ggo’s verwijzen als men stelt dat 

ggo’s schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens. Merk op dat enkel het onderzoek van 

Pusztai dateert uit de periode 1998-2004. De bevindingen van de twee andere onderzoeken 

kunnen immers ook beleidsimpact uitoefenen, daar EU-besluitvormers ook vandaag de dag 

nog timmeren aan de Europese ggo-regeling.  

 

1.1 Pusztai-affaire  

De Pusztai-affaire vond plaats in 1998 en kan beschouwd worden als het startschot van een 

reeks wetenschappelijke studies die ggo’s schadelijk bevonden voor de gezondheid van de 

mens. Biochemicus en voedingsdeskundige Dr. Arpad Pusztai van het Rowett Research 

Institute in Schotland kwam in het TV-programma World in Action naar buiten met resultaten 

van een onderzoek met gg-aardappelen. In dat TV-programma deelde hij mee dat de ratten 

gevoed met ggo’s een tragere groei en aangetast immuniteitssysteem vertoonden. Volgens Dr. 
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Pusztai lag de oorzaak van de afwijkingen van de ratten niet zozeer bij het soortvreemde 

transgene genproduct, maar aan de techniek van genetische transformatie zelf (Smith, 2003, p. 

13). De wetenschapper vertelde er bij dat, indien hij de keuze had, hij geen gg-aardappelen 

zou eten en voegde er nog aan toe het oneerlijk te vinden om de mens als proefkonijn te 

gebruiken (BBC News, 1999, 12 februari).  

Zijn uitingen lokten onmiddellijk een storm aan reacties uit van milieubewegingen, industrie, 

overheid en media. Het duurde niet lang vooraleer de conclusie, dat elk gewas of organisme 

dat door de techniek van genetische modificatie tot stand was gekomen onbetrouwbaar was, 

wijdverspreid was. Pusztai werd gesanctioneerd omwille van het feit dat hij het 

wetenschappelijke onderzoek publiekelijk maakte voordat het gepubliceerd werd (The 

Guardian, 2008, 15 januari). Zijn contract werd niet verlengd, en de ruwe gegevens werden 

voorgelegd aan zes peer reviewers, drie keer meer dan normaal, vooraleer het in The Lancet 

verscheen. Het merendeel van hen schreef het onderzoek af. 

 

1.2 Séralini 

Een van de meest recente ophefmakende onderzoeken die uitwezen dat 

ggo's ronduit schadelijk waren, is dat van wetenschapper Gilles-Eric 

Séralini. Séralini is een Franse professor in de moleculaire biologie. Hij is 

onderzoeker aan het Institut de biologie fondamentale et appliquée (IBFA) 

aan de universiteit van Caen. Reeds in 2007 en 2009, bijvoorbeeld in The 

International Journal of Biological Sciences, had hij studies gepubliceerd 

die de schadelijkheid van ggo’s voor de menselijke gezondheid trachtte aan 

te tonen. Telkenmale hadden de wetenschappelijke gemeenschap en de 

voedselveiligheidsagentschappen, zoals het EFSA, immers besloten dat 

Séralini's data onvoldoende waren om de gemaakte conclusies te 

ondersteunen.  

In september 2012 publiceerde hij opnieuw een dergelijke studie in het wetenschappelijke 

tijdschrift Food and Chemical Toxicology (Séralini et al., 2012). Het betreft hier de beruchte 

Franse rattenstudie waarin geëxperimenteerd werd met Roundup-restistant NK603 maïs en de 

herbicide Roundup. De conclusie was alarmerend: ratten ontwikkelden tumoren als 

pingpongballen omdat ze gevoederd waren met gg-maïs. Daarnaast rapporteerde de studie 

eveneens over de negatieve impact van het herbicide Roundup op de gezondheid van de 

ratten.  

Het uitbrengen van de resultaten werd vergezeld met verschrikkelijke beelden van ratten met 

knoerten van tumoren. Het zicht was sensationele horror en werd door de media gretig 

     Bron: Séralini et al.  (2012) 

Afbeelding 3.1.1: 

Rat gevoed met gg-

maïs 
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verspreid. Het toonde zogezegd maar weer eens aan dat prutsen aan de genetica van voedsel 

ons puur vergif op ons bord opleverde. Onmiddellijk kwamen de vergelijkingen met 

thalidomide bovendrijven, bij ons beter bekend onder de merknaam ‘softenon’. Dat werd ook 

onder de wetenschappelijke dekmantel gepresenteerd als veilig. Tot het schandaal losbrak 

over het aantal aangeboren afwijkingen bij baby's. 

Echter, belangrijk bij het in beschouwing nemen van de rattenstudie van Séralini is het feit dat 

de studie zowel qua opzet als qua methodologie fundamentele gebreken vertoont. Koen Van 

Deun vat het kort samen als volgt: "Hebben ze u erbij verteld dat de ratten in kwestie speciaal 

gekweekt worden voor onderzoek naar tumoren en dat dit soort kwaadaardige golfballen ook 

zonder gemodificeerde granen wordt verwacht? Of dat de studie inmiddels methodologisch zo 

is onderuitgehaald dat ie in het beste geval enkel als bewijs kan dienen voor 

wetenschappelijke fraude. In het slechtste geval voor beschamende incompetentie." (De 

Standaard, 2013, 28 mei). 

Snel na de publicatie van de onderzoeksresultaten van Séralini maakte het Vlaams Instituut 

voor Biotechnologie (VIB) een wetenschappelijke analyse van de rattenstudie. We overlopen 

hier een aantal door de VIB aangehaalde methodologische tekortkomingen. Een eerste 

bedenking is het gegeven dat er nooit gemeten werd welke hoeveelheid Roundup er nog op de 

maïs te vinden was toen de ratten het als voedsel toegediend kregen (VIB, 2012, p. 6). Waren 

er nog enige restanten aanwezig? Aangezien dat niet gemeten is, kan er dus evenmin een 

uitspraak over worden gedaan.  

Een tweede bedenking houdt verband met de graad van betrouwbaarheid van de 

onderzoeksresultaten. Séralini stelde immers tien diëten op (VIB, 2012, p. 6). Per dieet testte 

hij twintig ratten: tien mannelijke en tien vrouwelijke ratten. Dat maakt tweehonderd ratten in 

totaal. Echter, iedere degelijke onderzoeker bevestigt dat een onderzoekspopulatie van tien 

veel te klein is. Daarenboven is er ook het probleem dat er veel te weinig controlegroepen 

waren. Op basis van het feit dat de gegevens niet representatief zijn, trekt men de conclusie 

dat de resultaten weinig betrouwbaar zijn.  

Ten derde wordt de gesuggereerde causale relatie tussen het gg-voeder en de tumoren 

wetenschappelijk bekritiseerd. Zoals Koen Van Deun aanhaalt, gebruikte Séralini voor zijn 

onderzoek 'Sprague-Dawley ratten', ratten die er om gekend staan een hoge gevoeligheid te 

hebben voor het spontaan ontwikkelen van tumoren
13

, vooral als ze zonder enige restrictie 

calorierijk voedsel tot zich mogen nemen (VIB, 2012, p. 7). En dat laatste is nu net wat het 

geval was in Séralini's experiment. De analyse van de VIB stelt zelf vast dat de toegediende 

dosis Roundup en/of gg-maïs geen effect hebben op de ziektevorming (VIB, 2012, p. 11). 

                                                             
13 Het document van de VIB vermeldt zes studies waaruit onder andere blijkt dat na reeds negen maanden 20 op 

de 400 Sprague-Dawley ratten spontaan tumoren ontwikkelden (VIB, 2012, p. 7). Het onderzoek van Séralini 

duurde twee jaar. 
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Aangezien bij normale kankerverwekkende stoffen de mortaliteit stijgt met de dosis, is er met 

andere woorden in Séralini’s onderzoek geen relatie tussen de twee.  

Merk op dat deze opmerkingen niet exhaustief zijn. De analyse van de VIB wijst op nog 

andere belangrijke tekortkomingen (VIB, 2012, p. 12). De VIB concludeerde eenduidig dat de 

opzet van het rattenonderzoek fundamentele gebreken vertoont waardoor het onderzoek 

bijgevolg onbetrouwbaar is. Ook diverse andere wetenschappelijke studies kwamen tot 

dezelfde conclusie (Académies nationales, 2012; The New York Times, 2012). Ook 

bijvoorbeeld het EFSA sprak zich niet bijster lovend uit over Séralini’s onderzoek: "Serious 

defects in the design and methodology of a paper by Séralini et al. mean it does not meet 

acceptable scientific standards and there is no need to re-examine previous safety evaluations 

of genetically modified maize NK603." (EFSA, 2012).  

 

1.3 Carman  

Heel recent verscheen op de website NaturalNews een artikel over het onderzoek van Dr. 

Judy Carman et al., dat eerder in het Journal of Organic Systems verschenen was (Carman et 

al., 2013; NaturalNews, 2013). Het onderzoek bestudeerde de impact van NK603-, MON863- 

en MON810-genen in maïs en soja op varkens. De conclusie luidde dat de varkens gevoederd 

met ggo’s 270 tot 400% meer kans hadden op ernstige maagontstekingen dan varkens gezet 

op een gelijkaardig ggo-vrij dieet. 

Afbeelding 3.1.2: Verschillende niveau’s van maagontsteking bij varkens  

 

Interpretatie klokgewijs van links boven: geen (varken met ggo-vrije voeder, nummer B41), licht 

(varken met ggo-vrije voeder, nummer B15), gematigd (varken met gg-voeder, nummer C34) en 

ernstig (varken met gg-voeder, nummer D22). 

  Bron: Carman et al., 2013, p. 45 
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Gezien het feit dat het desbetreffende gg-materiaal reeds jaren in soja en maïs terug te vinden 

is en aangezien varkens een maag- en darmstelsel bezitten dat erg goed lijkt op dat van de 

mens, concludeerden de onderzoekers dat we erg voorzichtig moeten zijn om ggo’s in 

voedingsproducten voor menselijk gebruik toe te laten (Carman et al., 2013, p. 52).  

Opnieuw is het mogelijk kritieken van zo’n aard te formuleren dat het onderzoek alle schijn 

van geloofwaardigheid compleet doorprikt ziet. Ten eerste zou de methodologie van het 

onderzoek erg te wensen overlaten. Het onderzoek haalt het experiment van Séralini als 

ondersteunend bewijsmateriaal aan, ware het niet dat Séralini’s onderzoek wetenschappelijk 

reeds stevig onderuitgehaald is (Carman et al., 2013, p. 39). Sommigen stelden wel dat het 

onderzoek van betere kwaliteit was dan dat van Séralini, maar dat de data nog steeds van een 

te povere kwaliteit waren om de conclusie te kunnen hard maken (Lynas, 2013; Hoofnagle, 

2013). De statistische werkwijze in het onderzoek wordt afgedaan als erbarmelijk (Kniss, 

2013, 11 juni). Ook wordt het onderzoek als voorbeeld aangehaald voor hoe slecht 

geïnterpreteerde data op magische wijze door het proces van peer review kunnen geraken 

(Ryan, 2013, 12 juni).  

Ten tweede bevat het onderzoek diverse indicatoren die sommigen er toe brengen te spreken 

van pseudowetenschap (Random Rationality, 2013, 12 juni). Dit wordt versterkt door het feit 

dat er divers respectabel wetenschappelijk bewijsmateriaal voorhanden is dat aantoont dat de 

gg-maïs en gg-soja 100% veilig waren en de ziektesymptonen van de varkens te wijten zijn 

aan andere factoren dan de gg-voeding (Chi, Broomhead & Chen, 2011; Delgado & Wolt, 

2011; Tribe, 2013).   

Tot slot is het bronnenmateriaal dat wel en niet refereert naar de studie een indicatie voor het 

gewicht dat aan het onderzoek moet worden gegeven. Het onderzoek is bijvoorbeeld niet 

opgenomen in de zoekrobot voor academische artikelen PubMed, wat suggereert dat de studie 

in de wetenschappelijke gemeenschap niet ernstig wordt genomen. Anderzijds is er de website 

NaturalNews die wel vermelding geeft aan het onderzoek van bedenkelijke aard. Zo blijkt wat 

opzoekwerk ons te leren dat de website zich toelegt op alternatieve geneeskunde en 

verscheidene complottheorieën aanhangt zoals chemtrails en de controverse rond fluoride
14

 in 

het drinkwater (NaturalNews, 2012a, 2012b, 2012c). Verder publiceert NaturalNews artikelen 

waarin men vaccinatie verwerpt, stelt dat AIDS niet bestaat en de aanslag op de Twin Towers 

op 9 september 2001 een inside job was (NaturalNews, 2010a, 2010b, 2010c). Daarnaast 

steunt de website ook Scientology, misschien wel de meest bekende sekte ter wereld met 

beroemdheden zoals Tom Cruise en John Travolta als aanhangers (NaturalNews, 2008, 2009). 

Kortom, het onderzoek van Carman et al. is zodanig in wetenschappelijk diskrediet gebracht 

                                                             
14 Beide laatsten zijn pseudowetenschappelijke, kritisch ondergraven hypotheses die de mensen willen doen 

geloven dat men dit doet om hen ziek en volgzamer te maken en dus vatbaarder voor manipulatie van politici die 

een nieuwe wereldorde willen installeren (Scientific American, 2010; Contrail Science, 2011). 
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geweest dat de conclusie dat ggo’s schadelijk zouden zijn voor de menselijke gezondheid 

verworpen dient te worden. 

 

1.4 Besluit 

Drie studies, zijnde Pustzai (1998), Séralini (2012) en Carman (2013), beweren dat ggo’s 

schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Elk van deze studies werd aan de hand van 

een reeks tegenargumenten telkenmale ontkracht. Dit is niet anders voor de nog andere 

wetenschappelijke studies die beweren dat ggo’s schadelijk zouden zijn (ISIS, 2013; Samsel 

& Seneff, 2013). Deze onderzoeken zitten methodologisch zodanig pover in elkaar, dat aan de 

conclusies geen enkele waarde kan worden gehecht (Colquhoun, 2006; Haspel, 2013; Cooper, 

2013). Telkens volgt uit de wetenschappelijke wereld een golf aan gegronde kritieken die 

regelrecht vernietigend zijn. Het is bijgevolg bijna onmogelijk te spreken van een 

“wetenschappelijke” studie. In die zin moet de eerder gemaakte vaststelling, dat er in 

wetenschappelijke kringen controverse heerst over de veiligheid van ggo’s voor de mens, met 

een korrel zout worden genomen.  

De wetenschappelijke analyse gebiedt ons te concluderen dat er momenteel geen 

wetenschappelijk bewijsmateriaal bestaat dat erop wijst dat ggo’s schadelijk zijn voor de 

menselijke gezondheid (Walsh et al., 2012; Snell et al., 2012; Buzoianu et al., 2012). Dit 

wordt ook bevestigd door het feit dat tegenwoordig een aanzienlijk deel van de 

wereldbevolking dagelijks ggo’s op zijn bord heeft liggen en er geen nefaste 

gezondheidskwesties gekend zijn. In zeventien jaar tijd sinds de introductie in 1996 wijst niets 

in wetenschappelijke studies noch in de concrete praktijk er op dat er gegronde redenen zijn 

om ggo’s te beschouwen als gevaarlijk voor de mens. Daarom zal in het verdere verloop van 

de scriptie gesteld worden dat ggo’s wetenschappelijk veilig zijn beoordeeld voor menselijke 

consumptie. Deze bevinding maakt de eventuele drijfveer van de EU-autoriteiten om ggo’s 

strikt te reguleren uit gezondheidsoverwegingen merkwaardig. In het volgende gedeelte 

bestuderen we daarom of de EU-autoriteiten wel werkelijk deze intentie hadden.  
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2.  HET VOORZORGSBEGINSEL  

 

2.1 Het fundament van de Europese ggo-regulering 

In dit gedeelte van de scriptie zal worden onderzocht of de EU met de Europese ggo-

regulering in de periode 1998-2004 wezenlijk de bedoeling had om de risico’s van ggo’s voor 

de menselijke gezondheid uit te sluiten. In tegenstelling tot de hypothese waarin economisch 

protectionisme onderzocht werd, gaan we ervan uit dat de onderzoeksvraag hier kan 

beantwoord worden door niet op zoek te gaan naar wat er zich achter de schermen afspeelde, 

maar door de Europese ggo-regulering zelf te onderzoeken.  

Uit het voorgaande gedeelte waarin de wetenschappelijke stand van zaken werd geanalyseerd, 

besloten we dat elke serieuze wetenschappelijke studie ggo’s veilig heeft bevonden voor de 

menselijke gezondheid. Ondanks deze bevinding ziet men EU-autoriteiten de strikte ggo-

regulering verantwoorden aan de hand van het maximaal willen garanderen van de veiligheid 

van ggo’s voor de mens. Het lijkt er dus op alsof de EU-autoriteiten niet overtuigd zijn van de 

veiligheid van ggo’s en het daarom noodzakelijk vinden ggo’s strikt te reguleren. Men ziet dit 

in alle officiële beleidsdocumenten van Richtlijn 2001/18/EG en Verordeningen 1829/2003 en 

1830/2003 terugkomen.  

De doelstelling van Richtlijn 2001/18/EG wordt omschreven als volgt: “Met het oog op de 

bescherming van de volksgezondheid [eigen vetmaking] en het milieu moet de nodige 

aandacht worden geschonken aan de beperking van de risico's [eigen vetmaking] die 

verbonden zijn aan de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen 

(GGO's) in het milieu.” (RICHTLIJN van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie 

van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 

90/220/EEG van de Raad, punt 5, Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, 17 april 

2001).  

 

De doelstelling van Verordening 1829/2003 met betrekking tot ggo’s in levensmiddelen en 

diervoeders is onder andere de volgende: “de basis te leggen voor het waarborgen van een 

hoog beschermingsniveau [eigen vetmaking] voor het leven en de gezondheid van de mens, 

[...];” (VERORDENING van 22 september 2003 betreffende genetisch gemodificeerde 

levensmiddelen en diervoeders, art. 1, Publicatieblad van de Europese Unie, 18 oktober 

2003). 

 

Tot slot bestaat ook de doelstelling van Verordening 1830/2003, die de 

traceerbaarheidsvereisten regelt, er deels als volgt uit: “Het waken over mogelijke risico’s 

[eigen vetmaking] voor de gezondheid van mens en dier alsook voor het leefmilieu.” (Plan & 
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Van den Eede, 2010, p. 11; VERORDENING van 22 september 2003 betreffende de 

traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de 

traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen 

en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG, art. 1, Publicatieblad van de 

Europese Unie, 18 oktober 2003). 

 

Het valt op dat de EU-autoriteiten een toestand van wetenschappelijke onzekerheid over ggo’s 

veronderstellen. Een logisch gevolg hiervan is dat er een regulatorisch kader dient te gelden 

dat de risico’s van ggo’s uitsluit. Eventuele schadelijke gevolgen van ggo’s moeten absoluut 

vermeden worden en een maximaal beschermingsniveau voor de menselijke gezondheid moet 

worden gegarandeerd. Belangrijk hierbij is dat het de desbetreffende EU-

besluitvormingsdocumenten ontbreekt aan concrete verwijzingen naar wetenschappelijk 

bewijsmateriaal dat de effectieve schadelijkheid van ggo’s aantoont. Hieruit leiden we af dat 

de EU-besluitvormers zich niet baseren op de “wetenschappelijke” studies die ggo’s 

schadelijk bevinden. Eerder dan dat ziet het er naar uit dat de afwezigheid van concreet 

wetenschappelijk bewijsmateriaal dat de schadelijkheid van ggo’s aantoont, de EU-

autoriteiten niet tegenhoudt om ggo’s preventief strikt te reguleren. 

Deze laatste bevinding brengt ons bij het fundament van de Europese regulering inzake ggo’s, 

met name het voorzorgsbeginsel, oftewel ‘precautionary principle’ of 

voorzichtigheidsprincipe genaamd. Bijvoorbeeld, Richtlijn 2001/18/EG legt de volgende 

algemene verplichting op: “De lidstaten dragen er, overeenkomstig het voorzorgsbeginsel 

[eigen vetmaking], zorg voor dat alle nodige maatregelen worden genomen ter voorkoming 

van negatieve effecten van de doelbewuste introductie en het in de handel brengen van 

GGO’s op de gezondheid van mens [...].” (RICHTLIJN van 12 maart 2001 inzake de 

doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot 

intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad, art. 4 § 1, Publicatieblad van de Europese 

Gemeenschappen, 17 april 2001). Ook in Verordeningen 1829/2003 en 1830/2003 wordt 

talloze keren verwezen naar het voorzorgsbeginsel. Het staat vast dat de Europese ggo-

regulering geïnterpreteerd en uitgevoerd dient te worden in het licht van het 

voorzorgsbeginsel. Het feit dat de Europese beleidsmakers de Europese ggo-regulering in de 

periode 1998-2004 hebben vormgegeven met het voorzorgsbeginsel als leidraad, is in wezen 

de grootst mogelijke indicatie voor het feit dat EU-autoriteiten tot een strikte regulering van 

ggo’s hebben besloten met de wezenlijke bedoeling mogelijke risico’s van ggo’s voor de 

menselijke gezondheid uit te sluiten.  

 

Omwille van deze reden zullen we in dit gedeelte van de scriptie het voorzorgsbeginsel als 

concept en fundament van de Europese ggo-regulering verduidelijken. In het eerste gedeelte 
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zal het voorzorgsbeginsel nader gedefinieerd worden. Vervolgens zal een overzicht gegeven 

worden van een aantal fundamentele kritieken op het beginsel.  

 

2.2 Het voorzorgsbeginsel: definiëring  

In werkelijkheid kan het voorkomen dat een producent een bepaald product op de markt wil 

brengen of een welbepaalde activiteit wil ondernemen waarvan wetenschappers het onderling 

niet eens geraken over de schadelijkheid dan wel onschadelijkheid. In het geval van ggo’s 

gaat het eerder over enkele wetenschappers die beweren dat ggo’s schadelijk zijn voor de 

menselijke gezondheid. Hun bewijsmateriaal is tot nu toe in gebreke gebleven om hun 

bewering te kunnen staven. Het lijkt er dus op dat de EU-besluitvormers een situatie van 

wetenschappelijke onzekerheid veronderstellen daar waar er geen is. In de politieke 

discoursanalyse in punt drie van dit hoofdstuk zal dit begrijpelijk worden.  

Ingeval van fundamentele wetenschappelijke onzekerheid rijst de vraag welke de rol van de 

overheid is. Als een product of activiteit door de wetenschap nog niet onveilig is bevonden, 

heeft de bevoegde autoriteit dan wel het recht om het te beperken of te verbieden? Anderzijds, 

heeft de overheid niet de plicht om een product of activiteit tegen te houden als de 100% 

veiligheid ervan nog niet wetenschappelijk is aangetoond? Om overheden in dergelijke 

regulatorische dilemma’s bij te staan en een zekere vorm van sturing te geven, werd het 

voorzorgsbeginsel ontwikkeld.  

In een poging het voorzichtigheidsprincipe inhoudelijk toe te lichten aan de hand van een 

concrete definitie, botsen we op een van de voornaamste moeilijkheden met betrekking tot de 

implementatie van het voorzorgsbeginsel. Er bestaan immers enorm veel definities. In zijn 

zoektocht naar een definitie, stuitte Sandin (1999) op maar liefst negentien verschillende 

interpretaties van het concept: “all of them vague, some of them contradictory” (Sandin 

aangehaald in: Conko, 2003, p. 640). Anderen spreken over een soort ‘meest’ universele 

definitie: “[Precautionary principle] [eigen invulling] seeks to impose early preventive 

measures to ward off even those risks for which we have little or no basis on which to predict 

the future probability of harm” (Wiener, 2001, p. 4).  

Het gebrek aan een algemeen aanvaarde definitie impliceert geenszins dat de filosofie achter 

het beginsel niet zou toegelicht kunnen worden. Als we kijken hoe het voorzorgsbeginsel in 

de praktijk wordt toegepast, dan ziet men immers overal wel dezelfde kerngedachte 

terugkomen, met name dat het de bevoegde autoriteiten toegestaan moet zijn om, in een 

situatie van wetenschappelijke onzekerheid over eventuele schadelijke risico’s, preventieve 

maatregelen te nemen die het product of de activiteit beperken dan wel verbieden. 

Onzekerheid over de oorzaak-gevolgrelatie tussen een bepaalde activiteit en de schade kan 

niet als argument aangehaald worden om het nemen van maatregelen met de bedoeling mens, 
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dier en/of leefmilieu te beschermen, uit te stellen tot wanneer het risico op schade effectief 

bestaat. Met betrekking tot ggo’s kan dus de afwezigheid van concreet wetenschappelijk 

bewijsmateriaal dat de kwalijke gevolgen van ggo’s aantoont, op zich geen reden zijn om de 

implementatie van preventieve maatregelen te verhinderen. Het voorzorgsbeginsel wordt dan 

toegepast als antwoord op een feitelijke situatie van wetenschappelijke onzekerheid (Myhr & 

Traavik aangehaald in: Burke, 2013, p. 20). Het wijst op de beperkingen van het 

wetenschappelijke begrip van complexe fenomenen (Ellis & FitzGerald, 2004, p. 782).  

Ten slotte maakt Morris het relevante onderscheid tussen een sterke en zwakke toepassing van 

het voorzorgsbeginsel in het risicobeheer
15

 (Morris aangehaald in: Conko, 2003, pp. 640-642). 

De sterke versie houdt in dat onzekerheid over de blootstelling aan en/of grootte van risico’s 

een automatische implementatie van maatregelen vereist ter beperking of uitsluiting van de 

eventuele risico’s. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kost van de 

preventieve maatregelen. In de academische literatuur bestaat er overeenstemming over het 

feit dat de strenge versie onuitvoerbaar is. Enerzijds is er het feitelijke gegeven dat vrijwel 

alle activiteiten en producten wel een zeker risico inhouden en anderzijds is het een 

wetenschappelijke onmogelijkheid om 100% veiligheid te bewijzen (Harris & Holm, 2002). 

“This is an impossible standard, and one that would lead to decision paralysis, not to greater 

safety.” (Conko, 2003, p. 640). Sommige milieu- en consumentenbewegingen zijn echter wel 

voorstander van deze sterke versie daar het in overeenstemming is met hun anti-industriële 

visie op de wereld (Morris, 2000, p. 4). De zwakke versie daarentegen houdt een geheel 

andere benadering van onzekerheid in (Morris aangehaald in: Conko, 2003, pp. 640-642). 

Conform deze versie kan wetenschappelijke onzekerheid niet als argument aangehaald 

worden om een beleidsreactie ter preventie van eventuele schade tegen te houden. Het grote 

verschil is dat de zwakke versie geen automatische implementatie van beleidsmaatregelen 

gebiedt.  

 

2.2.1 BESLUIT 

Kortom, nu we weten dat het voorzorgsbeginsel het fundament van de Europese ggo-

regulering uitmaakt en wat dit beginsel concreet inhoudt, zijn we in staat te bevestigen dat de 

EU-autoriteiten met een strikte ggo-regulering de bedoeling hadden om risico’s van ggo’s 

voor de menselijke gezondheid uit te sluiten. Om eventuele risico’s van ggo’s absoluut te 

                                                             
15

 In de Europese vergunningsprocedure van ggo’s dient een onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds de 

wetenschappelijke evaluatie van ggo’s, de zogenaamde ‘risicobeoordeling’, en anderzijds de politieke 

besluitvorming over het toekennen van goedkeuringen aan ggo’s, het zogenaamde ‘risicobeheer’. In de Europese 

vergunningsprocedure is het geen vreemde praktijk dat de beslissing in de risicobeheerfase afwijkt van de 

wetenschappelijke bevindingen in de risicobeoordeling (EuropaBio, 2011). Voor een nadere verduidelijking van 

de risicobeoordeling en het risicobeheer, zie Appendix 1, Deel 1.2.1.  
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vermijden, worden ggo’s in de EU onderworpen aan regels van etikettering en 

traceerbaarheid, een strikte wetenschappelijke risicobeoordeling, een in de tijd beperkt 

geldige vergunning, enzovoort. De milieubewegingen, consumentengroepen, politici en 

burgers die tegenstanders zijn van ggo’s uit angst voor eventuele gezondheidsrisico’s of 

andere redenen, zijn ook de fervente voorstanders van dit voorzorgsbeginsel. 

 

In Appendix 2 wordt toegelicht op welke wijze het voorzorgsbeginsel in de EU vorm krijgt. 

Dit geeft inzicht in de plaats die het beginsel in de EU-besluitvorming inneemt.  

 

2.3 Het voorzorgsbeginsel onder vuur 

Waar het voorzorgsbeginsel voor staat – het mogen nemen van preventieve maatregelen 

ingeval van wetenschappelijke onzekerheid – lijkt in wezen neer te komen op een basis 

evidente regel van goed verstand. Echter, als we wat dieper op dit beginsel doorgaan, dan 

blijken er ook een aantal fundamentele kritieken geformuleerd te zijn. In dit gedeelte 

behandelen we de standpunten van enkele critici.  

Het gegeven dat er niet één maar meerdere voorzorgsbeginselen zijn, is een eerste en 

terzelfdertijd ook het voornaamste punt van kritiek (Levidow, 2001; Conko, 2003; Myhr & 

Traavik, 2003; Scruton, 2012). Tot op vandaag bestaat er geen algemeen aanvaarde definitie 

van het voorzichtigheidsprincipe en in die zin wijkt het af van een doorsnee wet waarbij 

duidelijk is welk gedrag wanneer onwettig is. Nergens staat voorgeschreven hoe en wanneer 

het voorzorgsbeginsel moet worden toegepast. Het resultaat is dat er volop discussies aan de 

gang zijn over wat als toepassing van het voorzorgsbeginsel legitiem is. Het bestaan van 

verschillende definities leidt tot uiteenlopende en zelfs contradictorische interpretaties, wat de 

implementatie van het beginsel belemmert. 

 

Deze situatie maakt van de toepassing van het voorzichtigheidsprincipe
16

 immers een arbitrair 

en inconsequent gebeuren. Vandaag de dag heeft vrijwel iedereen een gsm en bestaan er geen 

regulatorische beperkingen op het gebruik ervan. Nochtans is nog steeds de onschadelijkheid 

van gsm-straling niet 100% aangetoond. Het is zelfs al bewezen dat mannen hun gsm beter 

niet teveel in hun broekzak dragen voor hun vruchtbaarheid. Hetzelfde geldt voor het 

pilgebruik door vrouwen en het tot op vandaag gecontesteerde onzekere causale verband met 

borstkanker. Indien men het voorzorgsprincipe consequent zou toepassen, dan zouden er ook 

geen nieuwe medicijnen meer op de markt komen. De farmaceutische industrie verplichten 

                                                             
16

 Ter informatie is het handig te weten dat sommige critici een onderscheid maken tussen het ‘precautionary 

principle’, wat neerkomt op de strenge versie van Morris (zie Deel 2.2 van Hoofdstuk 3) en de ‘precautionary 

approach’, de zwakke versie. De voorkeur gaat doorgaans naar de zwakke versie. De strenge versie laat 

regulatoren toe om wetenschappelijk bewijsmateriaal zonder meer naast zich neer te leggen. In deze scriptie 

wordt verder geen aandacht geschonken aan dit onderscheid.    
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om preventief te kijken wat de neveneffecten van een nieuw medicijn vijftig jaar later zouden 

kunnen zijn op de gezondheid van de mens, zou de financiële drijfveer tot medische innovatie 

compleet teniet doen. Andersom werd in de EU in het verleden het voorzorgsbeginsel al 

diverse keren toegepast, ook al was er uitvoerig wetenschappelijk bewijsmateriaal voor 

handen dat aantoonde dat een bepaald verschijnsel geen gezondheidsrisico’s inhoudt (Conko, 

2003, p. 643). Hier zijn ggo’s een voorbeeld van. De pure willekeur en inconsequentie 

waarmee het voorzorgsbeginsel in werkelijkheid toegepast wordt, doet het vermoeden rijzen 

dat de inroeping van het beginsel, eerder dan door het feitelijk bestaan van wetenschappelijke 

onzekerheid, gestuurd wordt door strategische redenen. We vermoeden dat de EU-

besluitvormers de Europese ggo-regulering baseren op het voorzorgsbeginsel om te kunnen 

tegemoet komen aan de eis van anti-ggo-bewegingen en mogelijks aan deze van de EU-

bevolking die ijveren voor een strikte ggo-regulering in de EU. Dit vermoeden zou kunnen 

verklaren waarom ggo’s wel strikt gereguleerd worden en gsm’s, medicijnen, plastiek, 

electronica of RX-onderzoek bij de dokter niet. Het vermoeden komt alvast overeen met de 

vaststelling in Deel 3 in Hoofdstuk 2 dat de Europese milieu- en consumentenbewegingen in 

de periode 1998-2004 wezenlijke invloed uitoefenden op hoe de Europese ggo-regulering 

eruit zag. In de discoursanalyse in Hoofdstuk 4 zullen we in het bijzonder ook aandacht 

hebben voor de attitude van de EU-bevolking ten opzichte van ggo’s. We zullen bestuderen in 

welke mate de EU-bevolking met de anti-ggo-bewegingen op een lijn staan en in welke mate 

de EU-besluitvorming kan beïnvloed geweest zijn door de attitude van de EU-bevolking. In 

Hoofdstuk 4 bestaat de bedoeling er immers uit te onderzoeken welke factoren de EU-

besluitvormers er in 1998 toe hebben aangezet de Europese ggo-regulering vorm te geven aan 

de hand van het voorzorgsbeginsel. Hiertoe zullen de anti-ggo-bewegingen en de EU-

bevolking, en beiden hun mogelijkse impact op de EU-besluitvorming worden bestudeerd. 

Het vermoeden dat de EU-besluitvormers het beginsel uit strategische redenen hanteren, met 

andere woorden om te kunnen tegemoet komen aan de eisen van de anti-ggo-bewegingen en 

eventueel ook aan deze van de EU-bevolking, zal er worden geverifieerd.  

 

Opvallend is dat er in wetenschappelijke literatuur kritieken op het voorzorgsbeginsel 

geformuleerd worden die alvast in de lijn liggen van dit vermoeden. Sommigen bekritiseren 

dat het beginsel de agenda van protestbewegingen moet dienen, daar het voornamelijk zij zijn 

die de wetenschappelijke onzekerheid van fenomen in de verf zetten (Levidow, 2001, p. 3). 

Het voorzorgsbeginsel wordt ook bekritiseerd als zijnde een instrument van de politiek om te 

domineren over de wetenschappelijke wereld. Waar in wezen sprake zou moeten zijn van 

coherente en doorzichtige besluiten aan de hand van een gestructureerd beleidskader, zijn het 

het waardeoordeel en de visie van beleidsmakers die de doorslaggevende rol spelen in het al 

dan niet toepassen van het voorzorgsbeginsel. Dit komt overeen met de eerdere vaststelling 

dat de EU-besluitvormers wetenschappelijk bewijsmateriaal dat ggo’s veilig beoordeelt voor 

de menselijke gezondheid, zomaar naast zich neerleggen. De literatuurstudie leert ook dat 
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politici verweten worden het voorzorgsbeginsel aan te wenden voor korte termijn gewin: het 

is gemakkelijker te verkopen dat een bepaald probleem ogenschijnlijk is opgelost, dan een 

verhaal over rationele afwegingen voor de lange termijn uit te leggen (Scruton, 2012, p. 94). 

In het geval van ggo’s zou dit kunnen kloppen als we vaststellen dat de Europese publieke 

opinie sterk voor het voorzorgsbeginsel is. Of het beginsel is in de praktijk een vrijgeleide om 

beleid op basis van ingebeelde angstgevoelens en irrationaliteit te legitimeren (Weimer, 2010, 

p. 630).  

 

Een tweede punt van kritiek heeft te maken met het gegeven dat de tijdelijke aard van de 

genomen preventieve maatregelen niet zozeer afhangt van het verstrijken van een bepaalde 

tijdstermijn, maar wel van de verkrijging van nieuwe wetenschappelijke kennis die de 

onzekerheid zou moeten verminderen. Alhoewel dit op het eerste moment aannemelijk klinkt, 

is het op zijn beurt problematisch. Geen enkele definitie van het voorzorgsbeginsel schept 

immers klaarheid in hoeveel informatie over welke tijdsperiode verwacht wordt verzameld te 

worden opdat aan de voorwaarde voldaan zou zijn (Raffensperger & Tickner aangehaald in: 

Conko, 2003, p. 640). De beslissing dat men op een bepaald moment voldoende 

wetenschappelijke informatie heeft over de afwezigheid van gezondheidsrisico’s van ggo’s is 

in wezen geen wetenschappelijke maar wel een politieke beslissing. Voorstanders van het 

voorzorgsbeginsel en de Europese beleidsmakers beschikken over geen duidelijke richtlijnen 

over de hoeveelheid nieuwe wetenschappelijke informatie die nog vereist is om ggo’s met een 

gerust hart op grote schaal in de EU toe te laten. Dit gegeven lijkt opnieuw het vermoeden te 

versterken dat er los van het noodzakelijk geachte beschermingsniveau strategische factoren 

meespelen in de beslissing een strikte ggo-regulering in de EU te implementeren. In een 

poging de weinig evidente toepassing van het voorzorgsbeginsel in de Europese ggo-

regulering te kunnen begrijpen, zal in de discoursanalyse in Hoofdstuk 4 de rol van deze 

stakeholders, alsook de attitude van de Europese bevolking, onderzocht worden.  

 

Ten derde is het foutief te denken dat het voorzorgsbeginsel altijd en automatisch leidt tot een 

betere bescherming. In werkelijkheid staan risico’s niet op zichzelf. De verlaging van een 

risico op het ene vlak houdt vaak een verhoogd risico op een ander domein in. Mensen maken 

in hun dagelijkse leven voortdurend rationele afwegingen van de voor- en nadelen van risico’s 

alsook inschattingen van de waarschijnlijkheidsgraad dat die risico’s zich effectief zullen 

voordoen (Myhr, 2010; Scruton, 2012). In Hoofdstuk 4 zal de vraag beantwoord worden 

waarom deze rationele kosten-bastenanalyse niet gebeurt inzake ggo’s. Het voorzorgsbeginsel 

wordt er op bekritiseerd een heel eenzijdige en geïsoleerde kijk op risico’s te bevorderen, als 

het ware alsof risico’s kunnen verminderd worden zonder te moeten kijken naar het grotere 

geheel (Conko, 2003). Er wordt voor gewaarschuwd dat een dergelijk enggeestig gebruik van 

het voorzorgsbeginsel in bepaalde gevallen zelfs net tot meer risico en gevaar kan leiden. De 

volgende allegorie toont aan wat hiermee bedoeld wordt: 
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“Imagine a woman standing by an icy mountain 

river. A team of risk assessors urges her to wade 

across, as the risk to her dying is only one in forty 

million. The woman refuses to cross. ‘Why?’ the  

risk assessors ask. The woman points upstream  

and says, ‘Because there is a bridge’.” 

 

 Bron: O’Brien aangehaald in: Conko, 2003, p. 644 

 

De kern is dat nieuwe technologieën welbepaalde risico’s kunnen inhouden en alsnog de 

meest voordelige optie met de laagste kosten kunnen zijn (Conko, 2003, p. 644). Ten eerste is 

er niet altijd een brug en ten tweede, als er een brug is, dan kan het nog altijd goed zijn dat de 

tocht naar de brug en het oversteken ervan grote gevaren inhoudt. Kortom, in alle onzekerheid 

is het onduidelijk wat de meest veilige weg is. Maar, een risico-analyse heeft het gevaar van 

het oversteken van de rivier met grote zekerheid vrij klein ingeschat. Desondanks gaat de 

dame in de allegorie er zonder verder nadenken van uit dat het bereiken en oversteken van de 

brug – een voor haar meer vertrouwd idee – wel de meest veilige optie moet zijn. Zo 

stimuleert het voorzorgsbeginsel een eendimensionele kijk op de werkelijkheid, aldus critici. 

Ggo’s hebben het voordeel dat er minder pesticiden en herbiciden, een grotere en 

kwaliteitsvollere oogstopbrengst, een verminderd grondoppervlak voor bebouwing en minder 

arbeidsuren aan te pas komen. Een aantal van deze factoren zijn erg positief voor het milieu. 

Anderzijds is er het gevaar dat ggo’s de biodiversiteit aantasten, alsook de keuzevrijheid van 

landbouwers ten gevolge van ggo-besmetting ontnemen. Wat is hier nu de brug en de rivier? 

Is het weigeren van ggo’s ter bescherming van de biodiversiteit en de landbouwers de beste 

optie, veronderstellend dat het mislopen van een verlaagd gebruik van pesticiden en 

herbiciden etcetera... minder kosten inhoudt dan de kost van een aangetaste biodiversiteit en 

keuzevrijheid? Of zou het kunnen dat ggo’s weliswaar de biodiversiteit en de keuzevrijheid 

enigszins aantasten, maar dat de voordelen van het verminderde gebruik van pesticiden en 

herbiciden etcetera... hiertegen opwegen? Dit valt niet binnen de onderzoeksopzet van deze 

scriptie, maar het is wel relevant in het punt dat het in werkelijkheid moet gaan om het 

afwegen van verschillende kosten en baten en de EU-autoriteiten met het voorzorgsbeginsel 

inzake ggo’s hier afbreuk aan doen. 
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2.3.1 BESLUIT 

 

We concluderen dat nogal wat redenen er diverse critici toe brengen het 

voorzichtigheidsbeginsel als een onverantwoord en ongeschikt principe te beschouwen om 

beleid mee vorm te geven. Het is onduidelijk voor welke situaties het voorzorgsbeginsel wel 

en niet moet worden toegepast en hoe dat er concreet moet uitzien. Het is ook niet altijd 

duidelijk of het voorzorgsbeginsel wel daadwerkelijk meer veiligheid en bescherming 

betekent. Daarnaast doen de arbitraire toepassingen van het voorzorgsbeginsel het vermoeden 

rijzen dat het voorzorgsbeginsel ruimte creëert om strategische redenen, los van het willen 

garanderen van een hoog beschermingsniveau in situaties van fundamentele 

wetenschappelijke onzekerheid, een rol te laten spelen in de EU-besluitvorming. We hebben 

het hier dan over factoren zoals de drang van Europese politieke kringen om anti-ggo-

bewegingen en mogelijks ook de EU-bevolking tevreden te stellen door ggo’s strikt te 

reguleren, hetgeen onder het mom van het voorzorgsbeginsel ogenschijnlijk legitiem is. Het 

volgende hoofdstuk zal meer uitsluitsel geven over het gewicht van deze factor in de 

beslissing om ggo’s strikt te reguleren in de EU. 
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3.  ALGEMEEN BESLUIT 

 

We hebben gezien dat het Europese ggo-beleid gebaseerd is op het voorzichtigheidsprincipe. 

Op basis van dit principe nemen de EU-besluitvormers inzake ggo’s maatregelen die door hen 

noodzakelijk worden geacht om de menselijke gezondheid maximaal te kunnen beschermen. 

Dit verklaart op zijn beurt het strenge karakter van de regulering. Met deze bevinding is de 

geldigheid van hypothese twee bevestigd. 

Er leeft echter wel grote onenigheid omtrent het voorzorgsbeginsel. Het is namelijk 

onduidelijk wanneer en hoe het moet worden toegepast. Dit leidt tot hevige kritiek. De 

arbitraire toepassingen van het beginsel doen het vermoeden rijzen dat het beginsel in wezen 

een ogenschijnlijk legitieme manier is voor beleidsautoriteiten om het beleid uit strategische 

redenen vorm te geven.  

In het volgende hoofdstuk gaan we op zoek naar een mogelijke verklaring voor waarom de 

EU-autoriteiten inzake ggo’s een toestand van wetenschappelijke onzekerheid 

veronderstellen. Waarom beroepen ze zich, met andere woorden, op het voorzorgsbeginsel 

om het Europese ggo-beleid vorm te geven? Spelen er, in lijn met de kritiek op het 

voorzorgsbeginsel, specifieke factoren een rol die de toepassing van het beginsel in het 

Europese ggo-beleid verklaren?  
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Hoofdstuk 4 

POLITIEKE DISCOURSANALYSE 

 

Een verklaring van de Europese ggo-regulering die onbestaande 

gezondheidsrisico’s vermijdt 

 

Inleiding 

We weten nu dat de strikte Europese ggo-regulering niet het resultaat is van economisch 

protectionisme, maar wel degelijk voortvloeit uit het willen vermijden van eventuele 

gezondheidsrisico’s van ggo’s. Echter, deze bevinding is in zekere zin merkwaardig te vinden 

wetende dat wetenschappelijke studies aantonen dat ggo’s geen gezondheidsrisico’s inhouden 

alsook wetende dat de EU met een strikte ggo-regulering haar externe handelsrelaties onder 

druk zet. Kortom, beide hypothesen zijn onderzocht en de drijfveer van de EU-autoriteiten 

werd blootgelegd. Echter, deze drijfveer blijft vooralsnog onbegrijpelijk.  

In dit gedeelte van de scriptie zal daarom worden gezocht naar een verklaring waarom de EU 

er in 1998 voor gekozen heeft een ggo-regulering te ontwikkelen die gezondheidsrisico’s van 

ggo’s uitsluit. Spelen er welbepaalde factoren die zouden kunnen verklaren waarom de EU-

besluitvormers in 1998 beslisten ggo’s strikt te reguleren? In het bijzonder zal het vermoeden 

worden geverifieerd dat de EU-besluitvormers uit strategische redenen de Europese ggo-

regulering op het voorzorgsbeginsel baseren, daar dit een ogenschijnlijk legitieme manier is 

om te kunnen tegemoet aan de eis van anti-ggo-bewegingen en mogelijks ook deze van de 

EU-bevolking van een strikte ggo-regulering in de EU. 

De gehanteerde methodologie om deze vraag mee te onderzoeken is tweeledig. Enerzijds 

raadplegen we wetenschappelijke literatuur die zich op dit vraagstuk toelegt. Anderszijds zal 

er een politieke discoursanalyse verricht worden, wat ons toelaat om inzicht te verwerven in 

het grotere kader waarin de EU-besluitvormers in de periode 1998-2004 opereerden. In deze 

analyse zal voor het eerst de EU-bevolking als actor worden opgenomen in de analyse. In het 

bijzonder zal de preferentie van de EU-bevolking inzake ggo’s en de impact hiervan op 

andere maatschappelijke actoren worden bestudeerd. Hierdoor zullen we inzichten uit het 

toetsingsonderzoek van hypothese één en twee verduidelijkt zien en nog beter in staat zijn de 

drijfveer achter de hedendaagse Europese ggo-regulering te begrijpen.  
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1.  HET GGO-KLIMAAT IN DE EU 

 

1.1 De attitude van de Europese bevolking  

 

Aangezien we bijzonder geïnteresseerd zijn in waarom de EU-besluitvormers in 1998 

besloten om op EU-niveau een nieuw ggo-regulatorisch kader te ontwerpen, bestaat de eerste 

stap bestaat erin bloot te leggen hoe de gemiddelde Europeaan eind jaren ’90 stond ten 

opzichte van ggo’s. Hiervoor baseren we ons op Eurobarometeronderzoek afgenomen in 

1991, 1993, 1996, 1999 en 2002. Eurobarometeronderzoek later dan 2002 zal hier niet worden 

geraadpleegd.  

Op basis van de Eurobarometers stellen we vast dat de ongerustheid over ggo’s onder de 

Europese bevolking tegen het eind van de jaren ‘90 drastisch toegenomen was (zie grafiek 

1.1.1). De dalende populariteit van ggo’s bij Europeanen doorheen de jaren ’90 ziet men 

duidelijk terugkomen op de onderstaande figuur. Meer zelfs, in 1999 zakte het wantrouwen 

van de EU-bevolking tot op een historisch dieptepunt.  

Grafiek 1.1.1: Europees optimisme over technologie, 1991-2002 

 

 
               Bron: EC, 2002, p. 9 

 

In 1991 toonde Eurobarometeronderzoek (Eurobarometer 35.1) aan dat de gemiddelde 

Europeaan gg-voeding niet bijzonder veel schadelijker percipieerde dan andere technologieën 

(EC, 1992, p. 53). Tegen 1999 daarentegen was het vertrouwen van de bevolking in ggo’s 

drastisch verminderd en bleek meer dan 60% van de Europeanen te geloven dat ggo’s  

gevaarlijk zijn voor de mens (EC, 2000, p. 8). Meer dan 70% gaf aan niet te maken te willen 

hebben met gg-voeding. Merk op dat in de grafiek ggo’s met nog andere biotechnologische 
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toepassingen, zoals klonen, xenotransplantantie en DNA-onderzoek, onder de categorie 

‘biotechnologie’ vallen. Aangezien onderzoek registreerde dat Europeanen doorheen de jaren 

’90 doorgaans positief bleven over de andere biotechnologische toepassingen, valt de dalende 

tendens toe te schrijven aan ggo’s (EC, 2002, p. 12). Kortom, aan het eind van de jaren ’90 

werd biotechnologische voeding als gevaarlijk en onethisch beschouwd. Deze anti-ggo 

attitude is tot op vandaag aanwezig. Meest recent Eurobarometeronderzoek uit 2010 

registreerde dat 59% van de Europeanen denkt dat gg-voeding ongezond is en 58% denkt dat 

ggo’s schadelijk zijn voor de volgende generaties (EC, 2010, pp. 36-39).  

Belangrijk om te onthouden is dat aan het eind van de jaren ’90 een aanzienlijk deel van de 

Europese bevolking tegen ggo’s was uit onder andere de vrees dat ggo’s schadelijk zijn voor 

de gezondheid van de mens. In het volgende gedeelte bestuderen we de reden waarom er 

onder de Europese bevolking zo’n wijdverspreid wantrouwen leefde ten opzichte van ggo’s. 

 

1.1.1 OORZAAK VAN PUBLIEKE VERWERPING 

Een voornaamste oorzaak ligt in het feit dat er in de jaren ’90 in de EU diverse ernstige 

voedselschandalen hebben plaatsgevonden. Zo was er in 1996 de gekkekoeienziekte 

uitgebroken in Groot-Brittannië en in 1999 de dioxinecrisis in België. In het bijzonder heeft 

de dollekoeienziekte “de discrepantie aangetoond tussen de grote eenheidsmarkt – waarop 

producten uit alle EU-landen te vinden zijn – en de onmogelijkheid van de Europese 

instituties om de veiligheid te garanderen van alle producten verkocht op deze markt” (Vogel, 

2001, p. 12). Het resultaat was dat het vertrouwen van de EU-burgers in de capaciteit van 

nationale en Europese instituties om de voedselveiligheid te garanderen ernstig aangetast 

werd. Burgers in de EU werden wakker geschud door het besef dat ze voor de veiligheid van 

voedingsproducten niet blindelings konden vertrouwen op het oordeel van officiële 

overheidsautoriteiten. “Het is onmogelijk om de impact van het regulatorische falen inzake de 

gekke-koeienziekte [sic] op de attitude van de Europese bevolking ten opzichte van ggo’s te 

overschatten.” (Jasanoff, 1997). “De dolle koeienziekte [sic] heeft mensen in Europa erg 

gevoelig gemaakt voor nieuwe technologie in de voedingsindustrie, en ook heel erg alert voor 

pogingen van wetenschappers of de overheid om de veiligheid ervan te beloven.” (Cookson & 

Houlder, 1999). Verder werd het vertrouwen in regulatorische autoriteiten ook aangetast door 

nog andere schandalen dan voedselcrisissen, zoals het schandaal in Frankrijk in 1985 waarbij 

duizenden hemofiliepatiënten met hiv-besmet bloed toegediend gekregen hadden en de in 

1997 erg late beslissing van Frankrijk om het gebruik van asbest te verbieden. Al deze 

crisissen hebben met elkaar gemeenschappelijk dat cruciale informatie voor het publiek werd 

achtergehouden, beleidsofficiëren de menselijke gezondheid niet prioritair stelden, gebrekkige 

en laattijdige maatregelen namen en de schadelijke gevolgen hiervan voor de gewone burger 
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zowel in ernst als omvang dramatisch waren. Tegen deze achtergrond stonden EU-burgers 

eind jaren ’90 wantrouwig ten opzichte van overheden en industrie die stelden dat ggo’s veilig 

zijn voor de gezondheid van de mens. Eurobarometeronderzoek registreerde van 1991 tot en 

met 2002 dat EU-burgers de informatie over ggo’s verstrekt door milieu- en 

consumentenbewegingen meer vertrouwden dan deze van de overheid en de industrie (EC, 

2002, p. 33). Herinner ook dat in 1998 de Pusztai-affaire plaatsvond. Het staat vast dat een 

wetenschapper die in een TV-programma ggo’s afdoet als schadelijk voor de menselijke 

gezondheid en de daaropvolgende commotie een bevestigende rol hebben gespeeld in het 

reeds opkomende wijdverspreide wantrouwen  ten opzichte van ggo’s (zie 

‘Wetenschappelijke stand van zaken’ in Deel 1 van Hoofdstuk 3).  

We concluderen dat veelvuldig falend beleid op het niveau van zowel de EU als van de 

lidstaten het publieksvertrouwen in overheidsregulering sterk ondermijnd heeft. Dit klimaat 

helpt begrijpen waarom in de EU de publieke debatten over ggo’s in het teken staan van 

gezondheidsrisico’s, terwijl het ondertussen wetenschappelijk bevonden is dat ggo’s geen 

gevaren inhouden voor de menselijke gezondheid. Het verklaart ook waarom in de EU meer 

dan elders in de wereld sterker gefocust wordt op de nadelen dan op de voordelen van ggo’s. 

Dat het regulatorische beleid in het verleden in het garanderen van de veiligheid van 

producten gefaald heeft, heeft onmiskenbaar sporen nagelaten op de attitude van de Europese 

bevolking ten opzichte van ggo’s.  

 

1.2 Onrust omtrent ggo’s 

 

Eind jaren '90 lieten sommigen onder de EU-bevolking het niet bij een louter gevoel van 

wantrouwen. Verspreid over de gehele EU maakten burgers met radicale acties duidelijk dat 

ze niet van ggo’s moesten weten. Veel van deze burgerprotesten werden gecoördineerd door 

anti-ggo-milieubewegingen zoals Greenpeace of FOEE. Indien niet, gaven ze er wel openlijk 

hun steun en sympathie aan. In Ierland hadden actievoerders van “Gaelic Earth Liberation 

Front” in 1997 testveldproeven met gg-suikerbieten vernietigd. De protestbeweging bracht 

nadien de boodschap:  “This was the first genetically engineered crop in Ireland, and 

hopefully it will be the last.” (Hart, 2002). Ook in andere delen van de EU voerden burgers 

massaal protest. In 1999 hadden Schotse actievoerders testvelden met gg-gewassen 

vernietigd: "We had to destroy the field before it destroyed us." (BBC News, 2001, 15 

januari). Ze legitimeerden hun acties aan de hand van hun oordeel dat ggo’s gevaarlijk zijn. 

Nog in 1999 werden in een internationaal onderzoekslaboratorium in Montpellier in Frankrijk 

3000 gg-rijstplanten vernietigd (Agence France Press, 2001, 15 maart). Toen Jose Bove, een 

van de daders, in 2001 door het Franse Gerecht veroordeeld werd, reageerde deze als volgt: 

"The fight continues. No prison sentence or fine is going to prevent us from saying that 

genetically modified (GM) crops are dangerous.". Naast het voeren van actie, gaven ook meer 
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ludieke acties blijk van een wijdverspreid wantrouwen ten opzichte van ggo’s. Zo kondigden 

in 2000 televisiekoks aan in hun gerechten niet langer met gg-voedingsproducten te zullen 

werken (NRC, 1999, 30 oktober). Verder spraken ook figuren met autoriteit, zoals de Britse 

prins Charles, zich uit tegen ggo’s (The Telegraph, 2008, 12 augustus).  

Interessant om weten is dat deze protesten niet beperkt bleven tot het einde van de jaren ‘90, 

de periode waarin het wantrouwen van de Europese bevolking ten opzichte van ggo’s een 

climax bereikte. Ook tijdens het moratorium en dus na de mededeling van EU-autoriteiten dat 

er een meer strikte ggo-regulering zou komen, bleven radicale acties plaatsvinden. In 2001 

hadden leden van de protestbeweging “Scottish Genetix Action” in Groot-Brittannië zes 

testveldproeven met een gg-koolzaadvariant van het biotech bedrijf Avantis vernietigd (The 

Guardian, 2001, 9 juni). De actiebeweging verantwoordde de vernieling als "an inevitable 

consequence of the government ignoring local democracy". Meer zelfs, ook vandaag de dag 

nog is dergelijk anti-ggo protest realiteit. In mei 2011 hebben activisten van “Field Liberation 

Movement” in Wetteren een experimenteel ggo-aardappelveld vernietigd (De Wereld 

Morgen, 2011, 29 mei). In juni 2011 hebben aanhangers van Greenpeace de aanplanting van 

de biotech-aardappel Amflora, eigendom van de chemiereus BASF, in Nedre Vojakkala in 

Zweden tegengehouden (Greenpeace International, 2011, 9 juni). Nog in mei 2013, enkele 

maanden geleden, werd er wereldwijd in 49 landen een protestmars gehouden tegen het beleid 

van Mosanto (De Standaard, 2013, 25 mei). De actievoerders protesteerden onder andere 

tegen gg-voeding omdat “het genetisch gemanipuleerd voedsel van Monsanto ernstige 

gezondheidsproblemen kan veroorzaken, zoals kankergezwellen of onvruchtbaarheid en 

allerlei genetische afwijkingen”. In Brussel kwamen er ongeveer 1000 mensen op straat. Dat 

ook vandaag de dag nog een dergelijk anti-ggo-klimaat in de EU heerst, maakt het 

gerechtvaardigd te spreken van een diepgewortelde afkeer van ggo’s. 

We onthouden dat de Europese bevolking eind jaren ’90 niet alleen via Eurobarometers maar 

ook aan de hand van daadwerkelijke acties duidelijk maakte ggo’s massaal te verwerpen. 

Aangezien ggo’s in de EU ondertussen een erg controversiële en gevoelige kwestie waren 

geworden, is het interessant om te kijken of de verwerping van ggo’s door de Europese 

bevolking ook andere actoren beïnvloedde. Dit zal ons inzicht geven in welk maatschappelijk 

klimaat er eind jaren ’90 omtrent ggo’s in de EU hing. Vervolgens gaan we kijken of dit 

klimaat een impact heeft gehad op de EU-besluitvorming inzake ggo’s en welke rol de anti-

ggo-bewegingen hierin zouden kunnen gespeeld hebben. 
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1.3 Publieke verwerping: maatschappelijke impact 

 

De wijdverspreide publieke verwerping van ggo’s in de EU was eind jaren ‘90 geen 

geïsoleerd fenomeen. Het bleef met andere woorden niet beperkt tot de bevolking, maar zette 

nog andere maatschappelijke actoren in beweging. De hier aangehaalde actoren zijn het 

gevolg van een subjectieve inschatting van wat de voornaamste actoren waren die 

anticipeerden op de sterke publieke afkeer van ggo’s.  

 

1.3.1  ANTI-GGO-BEWEGINGEN 

De anti-ggo-beweging werd geleid door Greenpeace en omvatte daarnaast nog NGO’s inzake 

gezondheid, dierenwelzijn, ontwikkelinghulp, religie en ethiek (Van Schendelen, 2003, p. 

227). In het belobbyen of in het voeren van actie werkten anti-ggo-bewegingen in de EU soms 

ook samen met winkelketens en landbouwers.  

De dollekoeienziekte uitgebroken in 1996 in Groot-Brittannië wordt beschouwd als een 

window of opportunity die het anti-ggo-bewegingen mogelijk maakte om massaal rond de 

kwestie van ggo’s te mobiliseren (Ansell, Maxwell & Sicurelli aangehaald in: Ansell & 

Vogel, 2006, p. 119). Het gevolg was dat tussen 1997 en 1998 anti-ggo-bewegingen sterk aan 

invloed wonnen (Levidow, 2001, p. 12). Door de afkerigheid van ggo’s onder de Europese 

bevolking hebben anti-ggo-bewegingen, en in het bijzonder de milieuverenigingen, hun macht 

zien toenemen (Gottweis & Patterson aangehaald in Van Schendelen, 2003, p. 227). Dit 

bevestigt de eerdere bevinding in Deel 3 in Hoofdstuk 2 dat milieubewegingen effectief 

invloed hebben uitgeoefend op de EU-regulering inzake ggo’s. De toegenomen invloed van 

de anti-ggo-bewegingen kan ook verklaren waarom het voor bepaalde economische actoren 

een interessante zet was om zich in de periode 1998-2004 bij de anti-ggo-bewegingen aan te 

sluiten.  

We kunnen ervan uitgaan dat milieubewegingen zoals Greenpeace en FOEE uit rationele 

belangen voor een strikte Europese ggo-regulering ijveren. Deze is immers vereist om het 

leefmilieu en de voedselketen te vrijwaren van ggo-besmettingen. Echter, het is onduidelijk in 

welke mate deze anti-ggo-bewegingen er echt van overtuigd zijn dat ggo’s schadelijk zijn 

voor de menselijke gezondheid. In persoonlijk mailverkeer met Greenpeace en Barbara Van 

Dyck geven beiden immers aan te weten dat wetenschappelijk onderzoek ggo’s veilig 

beoordeelt voor de menselijke gezondheid. Opvallend is dat ze desondanks claimen dat ggo’s 

gevaarlijk zijn voor de mens, weliswaar vanuit een sterke intuïtieve overtuiging. Verder 

onderzoek is noodzakelijk om te weten te komen in welke mate zij de toepassing van het 

voorzorgsbeginsel in de Europese ggo-regulering eisen vanuit de oprechte intentie dat dit de 

vooralsnog wetenschappelijk onaangetoonde risico’s van ggo’s moet vermijden, dan wel de 
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toepassing van het voorzorgsbeginsel strategisch claimen daar dit hen dichterbij hun doel 

brengt van een strikte Europese ggo-regulering.  

 

1.3.2  EUROPESE RETAILSECTOR  

Gezien de Europese retailsector economische belangen heeft bij het tegemoet komen aan de 

verzuchtingen van de consument, kunnen de anti-ggo-maatregelen die door winkels genomen 

werden, beschouwd worden als een directe reactie op de afkeer van ggo’s onder de EU-

bevolking. Bijvoorbeeld, in 1999 kondigde de supermarktketen Albert Heijn aan alle 

huismerkproducten te voorzien van strikte ggo-etikettering (Trouw, 1999, 17 september). Het 

gevolg was dat honderden gg-producten uit de rekken gehaald werden. Ook de Britse 

winkelketen Iceland stopte in 2000 met de verkoop van gg-voeding (NRC, 2000, 14 juni). 

Deze maatregelen konden rekenen op de steun van consumentenbewegingen en 

milieuverenigingen. Een lid van FOEE, Liana Stupples, stelde toepasselijk: “Food 

manufacturers are being forced to listen to European consumers increasingly concerned 

about potential health and environmental damage from GM food and crops.” (BBC News, 

2000, 7 maart).  

 

1.3.3  POLITIEKE ACTOREN 

Ten slotte hebben de diverse crisissen in de jaren ’90 en de daaropvolgende vertrouwensbreuk 

bij de burgers sporen nagelaten op politici zelf. Niet alleen is voedselveiligheid als issue 

doorheen de jaren ’90 bovenaan op de politieke agenda komen te staan, ook politici zelf zijn 

meer risico-aversief geworden (Hunt, 2004, p. 302). Sommigen spreken er van dat de West-

Europese elite in de ban is van een zogenaamde angstcultuur. Politici zijn systematisch meer 

de risico’s dan de opportuniteiten van maatschappelijke activiteiten gaan benadrukken. 

Hiermee gepaard gaand werd een steeds striktere regulering ontworpen, daar deze als 

noodzakelijk werd beschouwd (zie Deel 2 van Hoofdstuk 3). 

Aangezien we veronderstellen dat in een representatieve democratie de verkozen politieke 

actoren hun achterban vertegenwoordigen, ligt het voor de hand dat de wijdverspreide afkeer 

van ggo’s onder de EU-bevolking rechtstreeks de standpunten van politieke partijen omtrent 

ggo’s heeft beïnvloed. Nationale groene partijen en de Europese Groene Fractie hebben een 

volwaardig anti-ggo-programma ontwikkeld. Zij leveren vandaag een politieke strijd voor een 

moratorium, meer onafhankelijk onderzoek, een strikte goedkeuringsprocedure en strikte co-

existentiemaatregelen. In het discours van de Europese Groene Fractie stelt men bijvoorbeeld 

vast dat zij het als hun verantwoordelijkheid zien om in het EP te pleiten voor een strikte 

regulering, daar onderzoek aangeeft dat 70% van de Europeanen tegen ggo’s is (Uitpers, 
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2012). Als activisten een ggo-veld vernietigen, dan betuigen groene partijen nadien vaak hun 

steun aan de actievoerders (Hart, 2002). In 2012 gaf Europarlementslid Bart Staes 

bijvoorbeeld publiekelijk steun aan de actievoerders die in Wetteren het “patattenveld” 

vernietigd hadden (De Morgen, 2012, 27 april). Verder blijken nog andere politieke kringen 

dan partijen gevoelig te zijn voor de sterke publieke afkeer van ggo’s. Zo verbood München 

in 1999 als eerste Duitse gemeente de ggo-teelt op zijn grondgebied (Gentechnikfreie-

regionen, 2013). München stelde dat het met deze maatregel rekening wilde houden met de 

ggo-weerzin van haar inwoners. Vandaag verbieden maar liefst meer dan 325 Duitse 

gemeenten vanuit diezelfde motivatie de teelt van ggo’s. In Deel 3 in Hoofdstuk 2 hebben we 

gezien dat dit kan aangevuld worden met diverse EU-lidstaten die de ggo-teelt op hun 

grondgebied verbieden. 

 

1.4 Besluit 

 

Falend regulatorisch beleid in de jaren ’90 veroorzaakte bij de Europese bevolking een verlies 

aan vertrouwen in overheidsinstanties. Dit heeft er op zijn beurt toe bijgedragen dat 

Europeanen wantrouwig zijn gaan staan ten opzichte van ggo’s waarvan de veiligheid voor de 

menselijke gezondheid bij sommige actoren nog ter discussie staat. De afkeer van ggo’s is 

wijdverspreid onder de Europese bevolking.  

De EU-burger zag zijn afkeer van ggo’s gerespecteerd en verdedigd worden door diverse 

winkels, milieubewegingen en andere ngo’s alsook door politieke actoren. Vooral de 

milieubewegingen bekleden in het ganse ggo-verhaal een noemenswaardige invloedrijke 

positie. Enerzijds verwierven zij macht door de aanhang van vele burgers en hierbij dienden 

de regulatorische mislukkingen als window of opportunity. Anderzijds hebben zij beïnvloed 

en beïnvloeden zij nog steeds de attitude van Europeanen inzake ggo’s daar de informatie 

verstrekt door hen door de EU-burger als meer betrouwbaar wordt ingeschat dan de 

informatie gegeven door de EU, overheidsofficieren en de industrie (EC, 2010, p. 75). We 

onthouden ook dat de afkeer van ggo’s onder de Europese bevolking in de jaren ’90 zijn 

impact had op diverse politieke actoren. Deze invloed is alsook tot op vandaag merkbaar daar 

sommige politieke partijen anti-ggo-standpunten innemen en aangeven dat ze de afkeer van 

ggo’s onder een groot deel van de EU-bevolking wil gerespecteerd zien worden in de 

Europese ggo-regulering. Ook diverse lidstaten en gemeenten in de EU verbieden vandaag de 

dag de ggo-teelt op hun grondgebied.  

In het volgende gedeelte onderzoeken we of de afkeer van ggo’s onder de Europese bevolking 

ook effectief de Europese ggo-regulering, ontwikkeld in de periode 1998-2004, zou kunnen 

hebben beïnvloed.   
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2.  PUBLIEKE VERWERPING: CONCRETE IMPACT OP HET EUROPESE 

GGO-BESLUITVORMINGSPROCES  

In dit gedeelte wordt onderzocht of de wijdverpreide afkeer van ggo’s van Europeanen en de 

maatschappelijke impact daarvan, invloed hebben uitgeoefend op de beslissing van de EU-

besluitvormers om in 1998 een nieuw ggo-regulatorisch kader te gaan ontwikkelen. We 

hebben hiervoor een literatuuronderzoek verricht alsook Europese beleidsdocumenten 

geanalyseerd.  

 

2.1 Verschuivende machtsverhoudingen in politieke besluitvormingskringen 

 

Voor 1997 was er sprake van een zogenaamde “industry policy community”: Europese 

beleidsmakers gaven vorm aan het biotechbeleid door voornamelijk figuren uit de 

biotechnologische industrie te raadplegen (Levidow, 2001; Marsh & Toke, 2003). Het ggo-

beleid was toen nog niet gebaseerd op het voorzorgsbeginsel en de focus lag eerder op 

internationale competiviteit, hoge productiviteit en het garanderen van een vlotte werking van 

de interne markt.  

Tegen het eind van de jaren ’90 waren ggo’s in de EU echter een gevoelige kwestie 

geworden. Eurobarometeronderzoek registreerde een dieptepunt in het wantrouwen dat onder 

EU-burgers inzake ggo’s leefde en verschillende experimentele ggo-proefvelden werden 

vernietigd (zie Delen 3.1.1 en 3.1.2 van Hoofdstuk 4). Milieubewegingen mobiliseerden met 

hun anti-ggo-standpunten een groot deel van de bevolking. Tegen deze achtergrond brak eind 

jaren ’90 tussen de diverse DG’s in de EC, tussen verschillende parlementaire commissies 

alsook binnenin de Raad een klassieke machts- en ideologische strijd los (Gottweis & 

Patterson aangehaald in Van Schendelen, 2003, p. 227).  

Tussen 1997 en 1998 vond er bijgevolg een verschuiving plaats van een industrieel 

georiënteerde community naar een “environmental protection policy network”. De 

ondertussen volop toenemende maatschappelijke bezorgdheid over ggo’s uitte zich niet alleen 

in het feit dat anti-ggo-bewegingen als Greenpeace gesteund werden door een groot deel van 

de EU-bevolking (zie Deel 3.1.3 in Hoofdstuk 4), maar ook in het feit dat de milieugezinden 

effectief meer beleidsinvloed konden uitoefenen. Eind jaren ’90 hadden de milieugezinden 

immers in alle EU-instituties de bovenhand gehaald. Binnen de EC verschoof het zwaartepunt 

van de beslissingsmacht betreffende ggo’s van DG Landbouw naar DG Milieu (Levidow, 

2001; Marsh & Toke, 2003). Eind jaren ’90 was het dus DG Milieubeheer die in de EC aan 

het stuur zat, met DG Consumenten en Gezondheidsbescherming die 

medeverantwoordelijkheid droeg (Van Schendelen, 2003, p. 227). Ook in het EP speelden 

milieugezinden, met sterke steun van de Groene Fractie, voortaan een leidende rol. Alsook in 

de Raad namen de milieuministers de beslissingen omtrent ggo’s. In lijn hiermee werden eind 
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jaren ’90 in de EU-besluitvorming betreffende het Europese biotechbeleid ook externe leden 

van milieuverenigingen en onafhankelijke academische wetenschappers betrokken. Opnieuw 

verklaart dit gegeven waarom we in Deel 3 in Hoofdstuk 2 ‘Economisch Protectionisme’ 

vaststelden dat milieuverenigingen, ten tijde van het moratorium 1998-2004, effectieve 

invloed hebben uitgeoefend op de ggo-beleidsvorming.  

We stellen dus vast dat er een relatie bestaat tussen het wantrouwen dat onder de EU-

bevolking eind jaren ’90 een historisch dieptepunt bereikte (zie Deel 3.1.1 van Hoofdstuk 4) 

en het feit dat er zich in de EU-politiek omtrent ggo’s eind jaren ’90 een machtsverschuiving 

voordeed in het voordeel van de milieugezinden die met hun anti-ggo-standpunten sterk 

overeenkomen met de weerzin die onder de EU-bevolking leefde. Voor het eerst werden ook 

externe milieuverenigingen en onafhankelijke wetenschappers in het besluitvormingsproces 

betrokken. Deze machtsverschuiving impliceerde dat onzekerheden en bezorgdheden omtrent 

ggo’s voortaan een grotere rol konden spelen in de Europese ggo-besluitvorming.  

Alhoewel verder onderzoek nodig is om het verband tussen de EU-bevolking en de anti-ggo-

bewegingen diepgaand te begrijpen, vermoeden we dat door de publiek wijdverspreide afkeer 

EU-besluitvormers eind jaren ’90 het noodzakelijk achtten de samenstelling van de 

onderhandelingstafel eind jaren ’90 met nieuwe actoren, die in hun standpunten sterk 

overeenkwamen met datgeen dat leefde onder de EU-bevolking, uit te breiden. Indien dit zo 

is, bevestigt dit ons eerder vermoeden dat de EU-besluitvormers het voorzorgsbeginsel 

toepassen vanuit strategische overwegingen (zie Deel 2 van Hoofdstuk 3). Onder het mom 

van het voorzorgsbeginsel zijn de EU-besluitvormers immers in staat strikte ggo-regulering te 

ontwikkelen, waarmee de EU-autoriteiten de onrust die onder de EU-bevolking over ggo’s 

leefde, konden wegnemen. Dit inzicht verifiëren we door een inhoudelijke analyse te maken 

van de relevante besluitvormingsdocumenten. We zullen ten eerste de specifieke drijfveer 

achter het moratorium bestuderen, vervolgens gaan we dieper in op het algemene officiële 

EU-discours.  
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2.2 Drijfveer achter het de facto moratorium 

 

Hier zullen we de concrete motivatie bestuderen van de vijf lidstaten die in juni 1999 

afkondigden dat ze elke nieuwe aanvraag voor markttoelatingen van ggo’s zouden blokkeren 

(Vilt, 2003). De lidstaten gaven in de desbetreffende Raadbijeenkomst in juni 1999 het 

volgende aan: 

“De regeringen Denemarken, Griekenland, Frankrijk, Italië en Luxemburg, bij de 

uitoefening van hun bevoegdheden met betrekking tot het vervaardigen en het in 

handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's),  

overwegende dat het nodig is een striktere en meer transparante kaderregelgeving 

in te stellen, in het bijzonder voor risicobeoordeling, rekening houdend met de 

specifieke kenmerken van de Europese ecosystemen, alsmede voor controle en 

etikettering,  

overwegende dat het vertrouwen van de publieke opinie [eigen vetmaking] en de 

handel moet worden hersteld [eigen vetmaking],  

wijzen erop dat het van belang is dat de Commissie onverwijld een volledig 

ontwerp van regelgeving indient die waarborgen biedt inzake de etikettering en de 

traceerbaarheid van GGO's en van GGO's afgeleide producten en verklaren dat 

zij in afwachting van de aanneming van deze regelgeving overeenkomstig het 

beginsel van preventief handelen en het voorzorgsbeginsel maatregelen zullen 

nemen om nieuwe toestemmingen voor het vervaardigen en in de handel brengen 

op te schorten.” 

        Bron: ONTWERP-NOTULEN van 24 en 25 juni 1999 betreffende het Europese milieubeleid, p. 14 

 

Het was de eis van de lidstaten dat er in de EU, vooraleer nog nieuwe ggo’s goedgekeurd 

zouden worden, een nieuw ggo-regulatorisch kader van kracht zou zijn dat de veiligheid van 

ggo’s voor mens, dier en leefmilieu maximaal garandeerde (EurActiv, 2000, 2001a, 2001b). 

Tot dan leek het deze lidstaten onverantwoord nog nieuwe ggo’s in de EU toe te laten.  

Aangezien in de verklaring van de milieuministers de intentie geuit wordt te willen 

tegemoetkomen aan de bezorgdheden van de burger omtrent ggo’s, zien we ons eerder 

vermoeden dat de EU-autoriteiten het voorzorgsbeginsel uit strategische redenen inroepen, 

bevestigd worden. De EU-besluitvormers zijn ggo’s immers strikt gaan reguleren met de 

bedoeling de wantrouwige EU-bevolking inzake ggo’s gerust te kunnen stellen, eerder dan dat 

ze ervan overtuigd zijn dat ggo’s echt gevaarlijk zijn. Dit verklaart waarom de EU-autoriteiten 

bij de toepassing van het voorzorgsbeginsel in de Europese ggo-regulering geen verwijzingen 

maakten naar de “wetenschappelijke” studies die concluderen dat ggo’s schadelijk zijn (zie 

Deel 1 van Hoofdstuk 3), wetenschappelijk bewijsmateriaal dat ggo’s veilig beoordeelt 
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zonder meer naast zich neerleggen en een toestand van wetenschappelijke onzekerheid 

veronderstellen. Daar fundamentele wetenschappelijke onzekerheid een basisvoorwaarde is 

om het voorzorgsbeginsel te kunnen inroepen, veronderstellen de EU-autoriteiten, op het 

eerste zicht geheel onlogisch, inzake ggo’s een situatie van wetenschappelijke onzekerheid. 

Bijgevolg is het legitiem het voorzorgsbeginsel toe te passen, zien de EU-autoriteiten het 

mogelijk een striktere ggo-regulering op te stellen waarin fundamenteel rekening wordt 

gehouden met de afkeer van ggo’s onder de EU-bevolking.   

Verder legden in de Raadbijeenkomst in 1999 de Oostenrijkse, de Belgische, de Finse, de 

Duitse, de Nederlandse, de Spaanse en de Zweedse delegatie een afzonderlijke verklaring af. 

Ook zij gaven expliciet aan zich bewust te zijn van de noodzaak een ggo-regulering te 

ontwikkelen waarin rekening zou worden gehouden met de grote bezorgdheid van de 

Europese bevolking ten aanzien van potentiële gezondheids- en milieurisico’s (Raad van 

Ministers, 1999, p.15).  

We concluderen dat aan het eind van de jaren ‘90 diverse lidstaten het noodzakelijk achtten 

een striktere Europese ggo-regulering te ontwikkelen zodat het zou bijdragen tot het 

verminderen van de wijdverspreide gevoelens van angst en wantrouwen onder de EU-burgers. 

Hiermee wordt bevestigd dat de EU-autoriteiten de Europese ggo-regulering strikt gemaakt 

hebben uit strategische redenen, eerder dan dat er zich wezenlijke gevaren van ggo’s 

voordoen.  

Vanaf april 2004 was het nieuwe ggo-regulatorische kader, met de inwerkingtreding van 

Richtlijn 2001/18/EG en van Verordeningen 1829/2003 en 1830/2003, voldoende ontwikkeld. 

Het nieuwe regulatorische kader introduceerde een strikte etikettering van ggo’s, zodat 

consumenten weten wanneer ze ggo’s consumeren alsook strikte traceerbaarheidsrichtlijnen, 

zodat een ggo efficiënt kan worden teruggetrokken indien dat nodig zou zijn. Dit maakte dat 

de EU-burger er ten alle tijd op kan vertrouwen dat de ggo’s in de EU veilig zijn. In mei 2004 

werd voor het eerst weer een vergunning voor commerciële doeleinden toegekend aan een 

nieuwe gg-maïsvariant (The Scientist, 2004, 21 mei). Dit was de eerste vergunning sinds 

midden 1998. Hiermee werd een einde gemaakt aan het ggo-moratorium in de EU.  
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2.3 Het officiële discours van de EU 

 

We bestuderen enkele EU-besluitvormingsdocumenten om te weten komen of de EU-

autoriteiten ook via officiële kanalen bevestigen dat de strikte ggo-regulering in de EU ertoe 

dient het wantrouwen van de Europeanen inzake ggo’s weg te nemen, meer dan dat er 

potentiële gevaren aan ggo’s verbonden zijn. 

 In 2003 stelde de toenmalige Eurocommissaris voor Milieu, Margot Wallström, in een 

persbericht over Verordeningen 1829/2003 en 1830/2003 het volgende: 

“If we are to make acceptance of GMO products possible in the European Union 

then we must restore public and market confidence [eigen vetmaking]. In order 

to do so, we must provide consumers with an effective choice between GMO and 

non-GMO products. Labelling and traceability of GMO products will enable them 

to choose.”  

“In this way, we address the most critical concerns of the public [eigen 

vetmaking] regarding the environmental and health effects of GMOs and enable 

consumers to chose.” 

“[…] will certainly help in building public confidence [eigen vetmaking] in new 

technologies. In this way, we address the most critical concerns of the public 

regarding the environmental and health effects of GMOs and enable consumers to 

chose [sic]." 

         Bron: EC, 2003, 2 juli 

Verder bracht ook toenmalig Eurocommissaris voor Gezondheidszorg en Consumentenzaken, 

David Byrne, een gelijkaardige boodschap:  

“This should give consumers greater confidence [eigen vetmaking] that the 

safety of GM products will be independently assessed by the European Food 

Safety Authority: Consumers will also have a clear choice of products to buy as 

GM food will now be clearly labeled.” 

         Bron: EC, 2003, 2 juli 

Tegen deze achtergrond dient ook de perceptie van het EP beschouwd te worden:  

“The new legislation is intended to further facilitate a trustworthy and 

environmentally safe approach [eigen vetmaking] to GMOs, GM food and GM 

feed and to ensure consumer choice through comprehensive labelling.”  

            Bron: EP, 2002, 3 juli 
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Ook in het officiële discours van de EU stellen we vast dat de EU-autoriteiten met een strikte 

ggo-regulering de Europese bevolking wilden tevreden stellen, wat maakt dat de inroeping 

van het voorzorgsbeginsel voortkwam uit strategische overwegingen.  
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3.  ALGEMEEN BESLUIT 

 

Eerder hebben we in Hoofdstuk 3 bevonden dat de EU-autoriteiten eind jaren ’90 een ggo-

regulering ontwierpen met de bedoeling de veiligheid van ggo’s voor de menselijke 

gezondheid maximaal te garanderen. Immers, tegen het licht van de huidige 

wetenschappelijke stand van zaken en de handelsdisputen die deze strikte ggo-regulering 

veroorzaakt, is deze regulering zeker niet evident. Om dit beter te kunnen begrijpen, werd in 

dit hoofdstuk een literatuurstudie en discoursanalyse van het Europese ggo-klimaat 

uitgevoerd.  

We vonden dat er een verband bestaat tussen de implementatie van de strikte Europese ggo-

regulering en de wijdverspreide afkeer van ggo’s onder de EU-bevolking. Het was er, met 

andere woorden, de EU-autoriteiten bij de opstelling van de nieuwe ggo-regulering in de 

periode 1998-2004 om te doen meer rekening te houden met de afkeer die de EU-bevolking 

voelde ten opzichte van ggo’s. Diverse indicatoren wijzen hier immers op. Ten eerste waren 

ggo’s in de EU eind jaren ‘90 zo’n gevoelig thema geworden dat er nieuwe krachtige actoren 

waren opgestaan. In diverse EU-instellingen verschoof het machtsgewicht naar de 

milieugezinden, ook externe leden van anti-ggo-milieubewegingen en onafhankelijke 

wetenschappers werden vanaf eind jaren ’90 voor het eerst in de Europese ggo-

besluitvorming betrokken. Het staat vast dat met hun input de publieke bezorgdheid omtrent 

ggo’s in de besluitvorming een grotere rol speelde dan voorheen. Ten tweede moet het 

moratorium dat enkele lidstaten in 1998 afkondigden, beschouwd worden tegen de 

achtergrond van het wijdverspreide publieke wantrouwen en de acties tegen ggo’s. De 

desbetreffende besluitvormingsdocumenten tonen immers aan dat de lidstaten met het 

moratorium de bedoeling hadden een ggo-regulering te ontwikkelen waarin de veiligheid van 

ggo’s sterker was gegarandeerd zodat de wantrouwige EU-bevolking gerustgesteld werd. Dat 

Europese politieke actoren met een strikte ggo-regulering het vertrouwen van de EU-burger in 

ggo’s wilden herstellen, wordt ten derde bevestigd met het officiële discours van de EU zelf. 

Zo verwelkomden de officiële EU-instanties in 2004 de strikte Europese ggo-regulering als 

een noodzakelijke bijdrage tot het herstellen van het publieke wantrouwen ten opzichte van 

ggo’s.  

Dat de EU-besluitvormers ggo’s strikt reguleren om de EU-bevolking gerust te stellen, eerder 

dan dat er sprake is van fundamentele gevaren van ggo’s, doet ons besluiten dat de inroeping 

van het voorzorgsbeginsel als fundament van de Europese ggo-regulering ingaat tegen de 

eigenlijke filosofie van het beginsel en gestoeld is op strategische overwegingen. Dit brengt er 

ons toe te oordelen dat de huidige Europese ggo-regulering het resultaat is van sterke anti-

ggo-preferenties van een groot deel van de EU-bevolking. Die sterke afkeer van ggo’s onder 

Europeanen is te wijten aan een reeks voedselschandalen in de EU in de jaren ’90 en de 
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daaropvolgende vertrouwensbreuk (zie Deel 3.1.1 van Hoofdstuk 4). Ook uit het gegeven dat 

de EU-burger eind jaren ’90 en heden ten dage informatie verstrekt door anti-ggo milieu- en 

consumentenbewegingen betrouwbaarder inschat dan de informatie uit handen van 

overheidsinstellingen of de industrie, leiden we af dat de anti-ggo-bewegingen met hun claims 

dat ggo’s schadelijk zijn voor de mens, een sterke opzwepende rol hebben gespeeld en hebben 

bijgedragen tot de angst van de EU-bevolking. Verder onderzoek is aangewezen om 

diepgaand te kunnen begrijpen in welke mate de EU-bevolking in haar angst voor ggo’s ook 

aangestuurd geweest is door de anti-ggo-bewegingen.  
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Hoofdstuk 5 

ALGEMENE CONCLUSIE 

 

In deze Masterproef onderzochten we waarom ggo’s in de EU strikter dan elders in de wereld 

gereguleerd worden. We achterhaalden de drijfveer van de EU-autoriteiten om het 

hedendaagse regulatorische kader van ggo’s te ontwikkelen aan de hand van een empirisch 

toetsingsonderzoek van twee hypothesen. In deze algemene conclusie beperken we ons tot het 

recapituleren van onze bevindingen.  

De eerste hypothese stelde dat de Europese ggo-regulering het resultaat is van economisch 

protectionisme. Om ons hierover te kunnen uitspreken, was het noodzakelijk inzicht te 

verwerven in welke actoren in de EU economische belangen hebben bij een strikte ggo-

regulering, op welke wijze zij geprobeerd hebben beleidsinvloed uit te oefenen en, het meest 

fundamentele aspect, of de EU-besluitvormers effectief economische belangen als leidraad 

hebben genomen bij de opstelling van de Europese ggo-regulering. We hebben bevonden dat 

de Europese landbouwers en retailsector de actoren zijn die economisch winnen bij een strikte 

ggo-regulering. Naast het klassieke lobbywerk dat de Europese koepelorganisaties verrichten, 

hebben we gezien dat de strategie van deze actoren eruit bestaat de eigen belangen voor te 

stellen in het algemeen maatschappelijk belang en de anti-ggo-standpunten te verkondigen in 

samenwerking met anti-ggo-bewegingen zoals Greenpeace. Echter, de hypothese zou enkel 

bevestigd kunnen worden indien we vaststellen dat de EU-besluitvormers bij het ontwerpen 

van de regulering in de periode 1998-2004 alsook tegenwoordig specifiek de belangen van de 

economische actoren in de EU willen dienen. Door na te gaan hoe de Europese regulering er 

uitziet voor die dossiers waarin de diverse actoren verschillende eisen naar voor schuiven, zijn 

we in staat geweest te oordelen welke belangen de EU-besluitvormers het meest dienen. 

Zowel de landbouwers als de retailsector zagen de beleidsmakers hun eisen niet significant 

beter realiseren dan die van de milieu- en consumentenbewegingen. In verschillende dossiers 

betekende de definitieve regulatorische beslissing het maken van kosten voor de landbouwers 

en/of de retailsector en het gedeeltelijk tegemoet komen aan de eis van de milieu- en 

consumentenbewegingen. Op basis hiervan trekken we de conclusie dat de EU-besluitvormers 

met de strikte ggo-regulering geenszins de cruciale bedoeling hebben de economische actoren 

in de EU te bevoordelen. De veroordeling van de Europese ggo-regulering als een kwestie van 

verdoken economisch protectionisme is dus niet gegrond en de hypothese moet verworpen 

worden.  

De tweede hypothese daarentegen ging er van uit dat de EU-autoriteiten met de ggo-

regulering de intentie hebben om eventuele schadelijke gevolgen van ggo’s voor de 

gezondheid van de mens uit te sluiten. Aan de hand van een analyse van EU-
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beleidsdocumenten hebben we bevonden dat de EU-autoriteiten uitgaan van een toestand van 

wetenschappelijke onzekerheid van ggo’s en zich bijgevolg op het voorzorgsbeginsel baseren 

om preventief strikte maatregelen te nemen, zodanig dat het noodzakelijk geachte 

beschermingsniveau van de gezondheid van de mens wordt gegarandeerd. Het feit dat de 

Europese ggo-regulering gebaseerd is op het voorzorgsbeginsel beschouwen we als een 

fundamentele indicatie voor het feit dat de Europese beleidsmakers wezenlijk de bedoeling 

hebben om de gezondheid van de mens maximaal te beschermen. De geldigheid van deze 

hypothese wordt dus bevestigd. 

Dat de EU-autoriteiten in de beslissing een strikte ggo-regulering te implementeren niet 

gedreven werden door economische belangen maar wel de intentie hadden 

gezondheidsrisico’s van ggo’s uit te sluiten, is de hoofdconclusie van deze scriptie. Met deze 

bevinding kan meer klaarheid in het maatschappelijke debat over ggo’s geschept worden, daar 

het discours dat de Europese ggo-regulering het resultaat is van verdoken economisch 

protectionisme in publieke kringen leeft. Ook kan de analyse van de Europese ggo-regulering 

een nuttige bijdrage leveren tot de academische discussie over welke soort ‘macht’ de EU is, 

daar in dit dossier de EU klaarblijkelijk niet gestuurd wordt door economische belangen maar 

wel een ethische agenda dient. Ten slotte kan de conclusie van deze scriptie ook relevant zijn 

in de zoektocht naar ‘remedies’ om de goedkeuringsprocedure van ggo’s in de EU vlotter te 

doen verlopen. De EU in deze kwestie economisch protectionisme verwijten, zal weinig 

uithalen. 

Het dient vermelding te krijgen dat we in deze scriptie verder zijn gegaan dan het 

beantwoorden van de onderzoeksvraag aan de hand van de hypothesen. De vaststelling dat de 

EU-autoriteiten de ggo-regulering vormgeven vanuit de intentie eventuele 

gezondheidsrisico’s van ggo’s uit te sluiten, is, rekening houdend met het feit dat 

wetenschappelijke studies ggo’s veilig beoordelen en de strikte regulering tot 

handelsconflicten leidt, bijzonder merkwaardig. Los van de hypothesen maar met het oog op 

het nog beter kunnen begrijpen van wat de EU drijft in het reguleren van ggo’s, werd daarom 

deze laatste opmerkelijke bevinding aan een literatuurstudie en discoursanalyse onderworpen.  

We hebben vastgesteld dat de EU-autoriteiten de Europese ggo-regulering baseren op het 

voorzorgsbeginsel en ggo’s bijgevolg strikt reguleren omdat hiermee de wantrouwige EU-

bevolking wordt gerustgesteld. Eind jaren ’90 bereikte de afkeer van ggo’s onder een groot 

deel van de EU-bevolking immers een climax. De publieke onrust omtrent ggo’s in de EU 

heeft op zijn beurt een aantal fundamentele maatschappelijke veranderingen teweeggebracht. 

Anti-ggo-bewegingen die de schadelijkheid van ggo’s aanvechtten, zagen de aanhang eind 

jaren ’90 sterk groeien. Allerlei winkelketens in de EU namen maatregelen om ggo-vrije 

producten aan hun klanten te kunnen aanbieden. Ook anticipeerden diverse politieke actoren, 

zoals politieke partijen, lidstaten en gemeenten op de sterke weerzin die onder de Europeanen 
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ten opzichte ggo’s leefde. Naast de impact die de wijdverspreide publieke afkeer van ggo’s op 

diverse maatschappelijke actoren uitoefende, stelden we ook vast dat de publieke verwerping 

het Europese besluitvormingsproces inzake ggo’s heeft beïnvloed. Eind jaren ’90 vond er in 

diverse EU-instituties een machtsverschuiving plaats in het voordeel van de milieugezinden 

en ook voor het eerst werden onafhankelijke wetenschappers en externe leden van anti-ggo-

bewegingen effectief in de besluitvorming betrokken, hetgeen betekende dat de publieke 

bezorgdheid omtrent ggo’s een grotere rol kon spelen. Verder hebben we gezien dat in 1998 

enkele lidstaten besloten de goedkeuring van nieuwe ggo’s te blokkeren. Er moest werk 

gemaakt worden van een striktere ggo-regulering waarin meer rekening zou gehouden worden 

met het wantrouwen van de burger. Ook diverse officiële EU-besluitvormingsdocumenten 

wijzen er op dat de maatregelen tot het strikt reguleren van ggo’s eind jaren ’90 er toe diende 

de verwerping van ggo’s door de  Europese bevolking te respecteren.  

Deze vaststelling stelt ons in staat nog meer de drijfveer van EU-autoriteiten tot het strikt 

reguleren van ggo’s te kunnen begrijpen. De Europese strikte ggo-regulering is niet het 

resultaat van economisch protectionisme, maar wel van de intentie van EU-autoriteiten om 

gezondheidsrisico’s van ggo’s uit te sluiten. Echter, de bedoeling van de EU-autoriteiten om 

eventuele gezondheidsrisico’s van ggo’s uit te sluiten, vloeit niet voort uit het willen 

anticiperen op mogelijke reële gevaren van ggo’s, maar wel uit het willen geruststellen van 

een wantrouwige EU-bevolking. Een dergelijke toepassing van het voorzorgsbeginsel is 

eerder strategisch ingegeven dan dat het antwoord biedt op een toestand van 

wetenschappelijke onzekerheid, wat in strijd is met de eigenlijke filosofie van het 

voorzorgsbeginsel.  

We concluderen dat de verzuchtingen van de Europese bevolking centraal geplaatst zijn in de 

vormgeving van de hedendaagse Europese ggo-regulering. De Europese ggo-regulering ziet 

er, met andere woorden, vandaag de dag uit zoals ze er uitziet omwille van het feit dat de EU-

bevolking, aangedreven door anti-ggo-bewegingen, dit eind jaren ’90 sterk eiste. Deze 

bevinding is in het bijzonder relevant voor diegenen die er voor ijveren ggo’s in de EU meer 

te omarmen. Nog meer dan met de conclusie dat EU-autoriteiten ggo’s strikt reguleren vanuit 

de intentie gezondheidsrisico’s van ggo’s uit te sluiten, weten zij nu waar te kijken voor 

oplossingen. Terzelfdertijd is ook verder onderzoek in dit domein in de toekomst mogelijk. 

Het lijkt erg opportuun de vraag te stellen hoe wenselijk het is ggo’s buiten de EU te houden 

omdat een groot deel van de bevolking tegen ggo’s is. Aangezien meest recent 

Eurobarometeronderzoek (2010) weergaf dat 59% van de Europeanen heden ten dage nog 

denkt dat gg-voeding ongezond is, zal de aanleiding tot het herzien van de Europese ggo-

regulering niet vanuit deze richting komen (EC, 2010, pp. 36-39). We kunnen ons afvragen 

hoe wenselijk dit is als blijkt dat de verwerping door irrationaliteit en verkeerde informatie is 

ingegeven? Of betekent democratie dat ook de irrationele preferenties van een bevolking 

vertegenwoordigd moeten worden? Hoezeer zijn, gezien de reeds opgedane 
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wetenschappelijke kennis over ggo’s, Europese beleidsmakers niet verplicht om in te gaan 

tegen de angst van hun bevolking? Nog vele andere interessante onderzoeksvragen kunnen 

geformuleerd worden. Daar de aanzet voor verder onderzoek gegeven is, past deze scriptie 

met zijn beperkte politiek-wetenschappelijke opzet in het veel grotere plaatje van 

wetenschappelijk onderzoek naar ggo’s.   
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APPENDIX 

 

Appendix 1: Het EU-regulatorische kader inzake ggo’s toegelicht  

Om een idee te kunnen vormen bij de alom verspreide indruk dat de Europese ggo-regulering 

de strikste ter wereld is, zal in de appendix dieper worden ingegaan op het wetgevende luik. 

Het hedendaagse ggo-regulerende kader van de EU wordt vorm gegeven door drie ‘wetten’
17

. 

Gezien de onderzoeksopzet van de scriptie zou een technische bespreking van deze wetten 

weinig meerwaarde inhouden. We beperken ons daarom tot een concrete bespreking van de 

voornaamste inhoudelijke elementen van de regulering. Ook zullen we de onderdelen van de 

regulering toelichten die het meest gevoelig zijn voor zowel voor- als tegenstanders van het 

huidige Europese ggo-beleid. 

 

1.1 Bespreking van de Europese regulering inzake ggo’s 
 

In de beginperiode van ggo’s werden biotechnologische activiteiten in de EU gereguleerd 

door vier horizontale richtlijnen (90/219/EEG, 90/220/EEG, 90/679/EEG en 94/55/EG) en 

sectoriële wetgeving. Vandaag de dag wordt het ggo-regulerende kader van de EU 

voornamelijk vorm gegeven door drie Europese wetten, zijnde Richtlijn 2001/18/EG, 

Verordening 1829/2003 en Verordening 1830/2003. Vanaf 2001 regelde Richtlijn 

2001/18/EG de doelbewuste introductie van ggo’s in het milieu. Bepaalde strikte 

veiligheidsvoorschriften van Richtlijn 2001/18/EG blijven tot op heden gelden. In 2003 werd 

het regulatorische kader verder uitgewerkt. Met Verordening 1829/2003 en Verordening 

1830/2003, dewelke als een geheel dienen beschouwd te worden, werden de aanwezigheid 

van ggo’s in levensmiddelen en diervoeder alsook de etikettering en traceerbaarheid van 

ggo’s gereguleerd. De beide verordeningen betekenden als het ware een vervollediging van de 

Europese wetgeving inzake ggo’s. De verordeningen vormden een aanvulling op Richtlijn 

2001/18/EG aangezien diens basisprincipes inzake de veiligheid van ggo’s voortaan van 

toepassing waren in een communautair wetgevend kader.  

 

  

                                                             
17

 In het eigenlijke jargon van de EU spreekt men niet over ‘wetten’. De Europese wetgeving wordt gevormd 

door richtlijnen en verordeningen. 
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1.1.1  RICHTLIJN 2001/18/EG 

Richtlijn 2001/18/EG
18

 wordt voluit aangeduid als “Richtlijn 2001/18/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch 

gemodificeerde organismen in het milieu”. Onder deze richtlijn was de ggo-regulering in de 

EU vooralsnog niet communautair. Lidstaten werden verondersteld zelf gepaste maatregelen 

te nemen om de op EU-niveau bepaalde doelstellingen en principes inzake ggo’s te 

respecteren. 

Richtlijn 2001/18/EG verving de allereerste richtlijn inzake ggo’s, met name Richtlijn 

90/220/EEG die van kracht ging in 1990 (Plan & Van den Eede, 2010, p. 4). Richtlijn 

2001/18/EG reguleert de opzettelijke vrijlating van ggo’s in het leefmilieu in de EU. De 

voornaamste doelstelling van de richtlijn bestond eruit om op het ogenblik dat ggo’s 

opzettelijk worden geïntroduceerd in het leefmilieu de gezondheid van mens en dier alsook 

het leefmilieu veilig te stellen. De richtlijn had betrekking op twee bepaalde activiteiten met 

ggo’s: 

1. De introductie van ggo’s in het leefmilieu voor experimentele doeleinden, zoals bijvoor-

beeld experimentele teeltveldproeven (Deel B). 

2.  De introductie van ggo’s in het leefmilieu voor handelsdoeleinden, zoals bijvoorbeeld  de 

commerciële import, transport of teelt van ggo’s (Deel C). 

 

De richtlijn bevatte de allereerste strikte veiligheidsvoorschriften inzake ggo’s. Ondanks het 

feit dat deze richtlijn al verschillende keren gewijzigd werd, blijven diens voornaamste 

veiligheidsvoorschriften en principes gelden tot op vandaag. In deze richtlijn werd 

bijvoorbeeld beslist dat vergunningen voor ggo’s in de EU voor tien jaar geldig zijn (Europa-

Samenvatting, 2001). De vergunningen zijn immers hernieuwbaar. Wanneer de tien jaar bijna 

verstreken is, kan de exploitant een nieuwe vergunning bekomen door de 

vergunningsprocedure voor een tweede maal te doorlopen. Gezien vrijwel overal anders in de 

wereld vergunningen in tijd onbeperkt geldig zijn, zijn de in de EU beperkt geldige 

vergunningen een van de factoren die er toe leiden om te spreken over de wereldwijd strikste 

ggo-regulering. Een ander belangrijk element dat Richtlijn 2001/18/EG introduceerde, was de 

gemeenschappelijke methode voor het toekennen van vergunningen. Het gaat hier over een 

gemeenschappelijke strategie zodat de lidstaten de risico’s van ggo’s op een gelijkaardige 

wijze beoordelen. Alhoewel er op dit ogenblik nog geen sprake was van een gecentraliseerde 

communautaire vergunningsprocedure, kan men de gemeenschappelijke methode inzake 

vergunningen wel beschouwen als een stap in die richting.  

 

                                                             
18

 In Prelex vindt men Richtlijn 2001/18/EG terug aan de hand van dossiernummer COM(1998)85. 
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Verder bevatte de richtlijn de verplichting dat er, voorafgaand aan de introductie, een geval 

per geval milieurisicobeoordeling moest plaatsvinden (RICHTLIJN van 12 maart 2001 inzake 

de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot 

intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad, punt 19, Publicatieblad van de Europese 

Gemeenschappen, 17 april 2001). Hierbij moest in het bijzonder rekening worden gehouden 

met “potentiële cumulatieve langetermijneffecten in combinatie met de interactie met andere 

ggo’s en het leefmilieu”. Ook de etikettering van ggo’s werd vereist en verder verplichtte de 

richtlijn de monitoring van een ggo na het in de handel brengen ervan met de bedoeling om 

“eventuele relevante directe of indirecte effecten, onmiddellijk of vertraagd optredend, op de 

gezondheid van de mens en/of het milieu te kunnen signaleren” (EC, 1998, p. 100). De EC 

werd verplicht om wetenschappelijke comités te raadplegen over “aangelegenheden waarvan 

gevolgen voor de gezondheid van de mens en/of het milieu kunnen worden verwacht” 

(RICHTLIJN van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch 

gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de 

Raad, punt 53, Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, 17 april 2001). Er werd een 

procedure uitgewerkt om bij de verkrijging van nieuwe informatie over de risico’s van ggo’s 

de introductie ervan op te schorten, te beëindigen of de condities te wijzigen (Europa-

Samenvatting, 2001). Een ander belangrijk voorgeschreven element van de richtlijn was dat 

het publiek voortaan moest worden geraadpleegd.  

 

1.1.2  VERORDENINGEN 1829/2003  EN 1830/2003 

Beide verordeningen werden van kracht in april 2004 en met de introductie van een 

geharmoniseerde communitaire ggo-regulering betekende dit een keerpunt in de ggo-

regulering in de EU. Voortaan zouden rechtstreekse Europese regels gelden. Het betreft hier 

het basisonderscheid tussen een verordening en een richtlijn. Richtlijn 2001/18/EG hield in 

dat de lidstaten zelf gepaste maatregelen moesten nemen om de Europese doelstellingen 

betreffende de traceerbaarheid en etikettering van ggo’s na te komen. Echter, “verschillen 

tussen de wettelijke, bestuursrechtelijke en administratiefrechtelijke bepalingen van de 

lidstaten” vormden een belemmering voor het vrije verkeer doordat ongelijke en oneerlijke 

mededingingsvoorwaarden werden geschapen (VERORDENING van 22 september 2003 

betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de 

traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen 

en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG, punt 2, Publicatieblad van de 

Europese Unie, 18 oktober 2003). Een geharmoniseerde communautaire diende aldus bij te 

dragen tot de doeltreffende werking van de interne markt. Verder hielden de verordeningen op 

verschillende punten ook een uitbreiding in van Richtlijn 2001/18/EG.  
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1. VERORDENING 1829/2003 

 

Voluit wordt Verordening 1829/2003
19

 aangeduid als “Verordening (EG) nr. 1829/2003 van 

het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde 

levensmiddelen en diervoeders”. Verordening 1829/2003 reguleert het op de markt plaatsen 

van levensmiddelen en diervoeders die ggo’s bevatten of geproduceerd zijn met ggo’s.  Het 

vormt dus het algemeen wetgevende kader voor gg-voeding en gg-diervoeder in de EU (Plan 

& Van den Eede, 2010, p. 4).  

 

Tot de voornaamste elementen van deze verordening behoort de vereiste dat elk levensmiddel 

of diervoederproduct dat ggo’s bevat of geproduceerd is met ggo’s, voorafgaand aan de 

introductie op de markt, volledig moet goedgekeurd zijn volgens de Europese 

vergunningsprocedure. Deze procedure omvat onder andere een wetenschappelijke 

risicobeoordeling door het EFSA. Daarnaast moet de vergunningsprocedure op een efficiënte, 

strikt getimede en transparante wijze plaatsvinden. De etikettering van een gg-levensmiddel 

of gg-diervoeder was voortaan verplicht van zodra er meer dan 0,9% gg-materiaal 

gedetecteerd wordt. Ook nieuw was dat de applicant bij de vergunningsaanvraag zelf 

voorstellen inzake detectie- en traceerbaarheidsmethoden naar voor moest schuiven.  

 

2. VERORDENING 1830/2003 

 

Verordening 1830/2003
20

 wordt voluit aangeduid als “Verordening (EG) nr. 1830/2003 van 

het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en 

etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met 

genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot 

wijziging van Richtlijn 2001/18/EG”.  

 

Alle levensmiddelen en diervoederproducten die ggo’s bevatten of met ggo’s geproduceerd 

zijn en die reeds gereguleerd worden door Richtlijn 2001/18/EG en Verordening 1829/2003, 

moeten ook aan specifieke traceerbaarheidsvereisten voldoen die zijn opgenomen in 

Verordening 1830/2003. Traceerbaarheid wordt gedefinieerd als “het vermogen GGO's en 

met GGO's geproduceerde producten in alle fasen van het in de handel brengen daarvan in de 

productie- en distributieketen te traceren” (VERORDENING van 22 september 2003 

betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de 

traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen 

                                                             
19 In Prelex vindt men Verordening 1829/2003 terug aan de hand van dossiernummer COM(2001)182.   
20

 In Prelex vindt men Verordening 1830/2003 terug aan de hand van dossiernummer COM(2001)425. 
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en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG, art. 3 § 3, Publicatieblad van de 

Europese Unie, 18 oktober 2003). De traceerbaarheidsvereisten verplichten alle betrokken 

personen ertoe in staat te zijn de leverancier alsook de bedrijven aan wie de gg-producten 

geleverd werden, te identificeren (Plan & Van den Eede, 2010, p. 11). De betrokken personen 

moeten alle informatie met betrekking tot de ggo-transactie bijhouden gedurende vijf jaar.  

Deze informatie moet op vraag van de autoriteiten beschikbaar zijn.  

 

 

1.2 Drie gevoelige elementen van de Europese ggo-regulering 

 

Men kan de Europese ggo-regulering niet bespreken zonder in het bijzonder stil te staan bij de 

volgende drie reguleringskwesties: de vergunningsprocedure, het nultolerantiebeleid en de 

etikettering. Elk van de drie topics reguleert een ander vlak van ggo’s. In de EU kunnen ggo’s 

enkel op de markt komen nadat ze de vergunningsprocedure op EU-niveau hebben doorlopen 

en goedgekeurd werden. Het nultolerantiebeleid houdt in dat producten die ggo’s bevatten en 

die door de EU (nog) niet zijn goedgekeurd, resoluut de toegang tot de Europese 

eenheidsmarkt ontzegd worden. Verder dienen gg-producten die eenmaal goedgekeurd zijn, 

de Europese labelvereisten te respecteren.  

Voor- en tegenstanders van ggo’s zijn over deze drie kwesties verdeeld. Voorstanders van 

ggo’s veroordelen dat de EU-regulering ggo’s op ongegronde basis strikt reguleert. 

Anderzijds benadrukken tegenstanders van ggo’s de noodzaak om ggo’s strikt te reguleren in 

het belang van de gezondheid van de mens en dier alsook ter bescherming van het leefmilieu.  

Gezien de vergunningsprocedure, het nultolerantiebeleid en de etiketteringsvereisten de kern 

van het debat tussen voor- en tegenstanders uitmaakt, bespreken we de drie topics hieronder 

grondig. 

 

1.2.1  VERGUNNINGSPROCEDURE MET BETREKKING TOT DE INTRODUCTIE VAN GGO’S IN HET  

      LEEFMILIEU  

Men dient een onderscheid te maken tussen de vergunningsprocedure van ggo’s voor 

enerzijds experimentele doeleinden en anderzijds commerciële doeleinden.  

 

1. VERGUNNINGSPROCEDURE: EXPERIMENTELE DOELEINDEN  

 

Vooraleer men experimenteel onderzoek kan verrichten naar een bepaald gg-product, dient de 

opdrachtgever hiervoor een vergunning te bekomen van de lidstaat op wiens grondgebied het 

onderzoek zou plaatsvinden. In tegenstelling tot de vergunningsprocedure van ggo’s bestemd 

als marktproduct, valt de vergunning van ggo’s voor experimentele doeleinden volledig onder 
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de bevoegdheid van de betrokken lidstaat. Er komen hier dus geen andere lidstaten of 

Europese autoriteiten bij kijken. Bijgevolg is de vergunning ook enkel geldig binnen de 

territoriale grenzen van de lidstaat.  

Deze vergunningsprocedure valt onder Deel B van Richtlijn 2001/18/EG. Om een vergunning 

te bekomen, dient de applicant hiervoor ten eerste een technisch dossier in te dienen bij de 

hiervoor bevoegde instantie van de lidstaat. Dit dossier dient de volgende informatie te 

bevatten (RICHTLIJN van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch 

gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de 

Raad, art. 6 § 2, Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, 17 april 2001): 

1. algemene informatie, met inbegrip van informatie over personeel en opleiding; 

2. informatie over het ggo of de ggo's; 

3. informatie over de omstandigheden van de introductie en het potentiële milieu waarin 

het wordt geïntroduceerd; 

4. informatie over de interactie tussen het ggo of de ggo's en het milieu; 

5. een monitoringplan, overeenkomstig de toepasselijke delen van bijlage III van 

Richtlijn 2001/18/EG, om de effecten van het ggo of de ggo's op de gezondheid van de 

mens of het milieu te signaleren; 

6. informatie over de plannen voor monitoring, herstelmethoden, afvalbehandeling en 

noodmaatregelen; 

7. een samenvatting van het dossier. 

 

Daarnaast moet de applicant zijn dossier ook voorzien van een milieurisicobeoordeling 

(RICHTLIJN van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch 

gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de 

Raad, art. 6 § 2, Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, 17 april 2001). Het is van 

groot belang dat de applicant alle informatie meedeelt over diens verrichte evaluaties om 

eventuele schadelijke gevolgen van het ggo voor het leefmilieu te onderzoeken. 

 

De bevoegde instantie zal vervolgens de applicant binnen de 90 dagen in kennis stellen van al 

dan geen toestemming voor introductie (RICHTLIJN van 12 maart 2001 inzake de 

doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot 

intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad, art. 6 § 5, Publicatieblad van de Europese 

Gemeenschappen, 17 april 2001). De applicant kan de introductie enkel uitvoeren indien 

daartoe toestemming werd verleend. De eventuele aan deze toestemming verbonden 

voorwaarden moeten door de applicant gerespecteerd worden. De lidstaat dient er zorg voor te 

dragen dat er geen gg-materiaal in de handel wordt gebracht tenzij ook daarvoor aan de 

voorwaarden voldaan is.  
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2. VERGUNNINGSPROCEDURE: HET IN DE HANDEL BRENGEN VAN GGO’S  

 

Alvorens een gg-product geïntroduceerd kan worden tot het handelsverkeer, moet het product 

hiertoe goedkeuring verkrijgen. Zowel Deel C van Richtlijn 2001/18/EG als Richtlijn 

1829/2003 behandelen de vergunninsprocedure van ggo’s bestemd als handelsproduct. We 

beperken ons hier tot de vergunningsprocedure die Richtlijn 1829/2003 omvat aangezien deze 

het meest recent is en zich in het bijzonder toespitst op levensmiddelen en diervoeder, met 

andere woorden, de ggo’s die mens en dier consumeren.  

Alle levensmiddelen en diervoeders die ggo’s bevatten of met ggo’s geproduceerd zijn, 

hebben pas toegang tot de Europese eenheidsmarkt nadat de op EU-niveau geldende 

vergunningsprocedure werd doorlopen (EC, 2003). In tegenstelling tot de 

vergunningsprocedure van ggo’s voor experimentele doeleinden is het toekennen van een 

vergunning aan een ggo voor handelsdoeleinden dus geen nationale bevoegdheid (Plan & Van 

den Eede, 2010, p. 6). Dit heeft alles te maken met het gegeven van vrij verkeer van goederen 

dat impliceert dat de interne markt een enkel grondgebied is zonder binnengrenzen. Dit heeft 

tot concreet gevolg dat alle lidstaten betrokken partij zijn bij de beslissing dat een gg-product 

al dan niet toegelaten wordt tot het handelsverkeer. De verschillende stappen waaruit deze 

Europese vergunningsprocedure bestaat, zijn de volgende: 

 

1. Het indienen van de aanvraag  

2. De risicobeoordeling 

3. De finale beslissing (riskmanagement)  

 

� FASE 1: HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG  
 

De applicant (doorgaans een bedrijf) die een gg-product in de handel wil brengen, moet 

hiervoor een aanvraag tot goedkeuring (applicatie) indienen bij de bevoegde 

autoriteitsinstantie van de lidstaat op wiens grondgebied het product voor het eerst in de 

handel zou worden gebracht (Plan & Van den Eede, 2010, p. 9). De applicant moet 

onmiddellijk een aantal belangrijke documenten beschikbaar stellen: 

1. studies die aantonen dat het gg-product geen risico’s inhoudt voor de gezondheid van 

mensen en dieren noch voor het leefmilieu; 

2. analyses die aantonen dat het gg-product substantieel equivalent is aan de 

conventionele voeding in kwestie; 

3. doel en de schaal van applicatie; 

4. suggesties voor productlabeling; 

5. methode en samplemateriaal voor het opsporen van het gg-materiaal; 
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6. voorstel voor post-market monitoring; 

7. samenvatting van het applicatiedossier. 

 

Binnen de veertien dagen dient de lidstaat de ontvangst van de aanvraag aan de applicant te 

bevestigen (EC, 2003). Ook brengt de lidstaat het EFSA op de hoogte. Omdat het EFSA in de 

volgende fase de risicobeoordeling zal uitvoeren, dient de lidstaat in kwestie alle dossiers van de 

aanvraag aan de autoriteit te overhandigen. Het EFSA brengt nu ook de andere lidstaten op de 

hoogte van de aanvraag. Elke lidstaat heeft toegang tot het dossier in kwestie. Daarnaast 

publiceert het EFSA voor het publiek via internet een samenvatting van de aanvraag. 

 

� FASE 2: DE RISICOBEOORDELING 

 

In welke lidstaat een bedrijf ook zijn aanvraag indient, telkens zal het EFSA het gg-product 

beoordelen op eventuele risico’s voor de gezondheid van de mens en dier alsook voor het 

leefmilieu (VERORDENING van 22 september 2003 betreffende genetisch gemodificeerde 

levensmiddelen en diervoeders, art. 6 en art. 18, Publicatieblad van de Europese Unie, 18 

oktober 2003). Meer bepaald is het het zogenaamde ggo-panel van het EFSA, een panel van 

wetenschappelijke experts gespecialiseerd in ggo’s, die de risicobeoordeling zal uitvoeren 

(EC, 2003). Dit panel kan instructies geven met betrekking tot het labelen, het gebruik en de 

verkoop van het gg-product. Merk op dat er in deze fase wettelijke richtlijnen qua timing 

spelen. Eenmaal het EFSA alle nodige documenten in haar bezit heeft, heeft het EFSA 

namelijk een tijdspanne van maximaal zes maanden om advies uit te brengen (Plan & Van 

den Eede, 2010, p. 9). Enkel indien het EFSA de aanvrager in kwestie om bijkomende 

informatie moet verzoeken, wordt de klok op pauze gezet en kan het langer duren dan zes 

maanden (VERORDENING van 22 september 2003 betreffende genetisch gemodificeerde 

levensmiddelen en diervoeders, art. 18, Publicatieblad van de Europese Unie, 18 oktober 

2003).  

Het EFSA publiceert zijn definitief wetenschappelijk advies in het EFSA-tijdschrift en zendt 

dit door naar de EC en de lidstaten (Plan & Van den Eede, 2010, p. 9). In deze fase wordt ook 

rekening gehouden met het publiek. Enerzijds heeft het publiek inzagerecht om het advies van 

het EFSA in te kijken, echter wel met respect voor de intellectuele eigendomsrechten van de 

applicant. Anderzijds heeft het publiek de mogelijkheid om opmerkingen te formuleren. Dit 

kan tot dertig dagen na de publicatie van het advies van het EFSA.   
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� FASE 3: DE FINALE BESLISSING (RISK MANAGEMENT) 

 

Na de wetenschappelijke beoordeling van het gg-product start nu het politieke werk en is het 

het politieke niveau die de finale beslissing neemt. Ook in deze fase gelden er strikte 

deadlines. Zodra de EC het EFSA-advies heeft ontvangen, heeft de EC drie maanden de tijd 

om een ontwerpbesluit uit te werken (Plan & Van den Eede, 2010, p. 9). Hierin stelt de EC 

voor om het gg-product al dan niet goedkeuring te geven. Indien het wetsvoorstel van de EC 

afwijkt van het advies van het EFSA, dan moet ze de afwijkende positie schriftelijk 

verantwoorden (VERORDENING van 22 september 2003 betreffende genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, art. 19 § 1, Publicatieblad van de Europese 

Unie, 18 oktober 2003). Alhoewel deze manier van werken niet specifiek is voor ggo’s, dient 

men goed te beseffen wat de concrete impact hiervan is. Er is dus een wettelijk ingebouwde 

mogelijkheid voor de politieke besluitvorming om wetenschappelijke beoordelingen naast 

zich neer te leggen.  

 

Verder schrijft Verordening 1829/2003 voor dat het zogenaamde ‘Standing Committee on the 

Food Chain and Animal Health’ (SCFCAH) zich buigt over het commissievoorstel 

betreffende het gg-product (EC, 2003). Het SCFCAH is samengesteld uit vertegenwoordigers 

van de lidstaten. Het wetsvoorstel van de EC is goedgekeurd indien dit comité met het 

voorstel instemt. Hieronder bespreken we kort hoe deze stemming plaatsvindt.  

Het SCFCAH keurt het wetsvoorstel goed of af en doet dit aan de hand van een 

gekwalificeerde meerderheid. Een voorstel is dus goedgekeurd als 232 van de 321 leden 

‘voor’ stemmen en deze 232 stemmen moeten op zijn minst 62% van de Europese bevolking 

vertegenwoordigen (EC, 2003). Als het SCFCAH het voorstel afkeurt of er simpelweg niet in 

slaagt om een goedkeurende gekwalificeerde meerderheid te vinden (wat in de praktijk vaak 

het geval is), dan is het terug de beurt aan de EC en kan deze uit twee opties kiezen. Ofwel 

opteert de EC om het commissievoorstel te wijzigen en het vervolgens voor een tweede keer 

voor te leggen aan het SCFCAH. De EC heeft hiervoor twee maanden de tijd. Ofwel beslist 

de EC het voorstel niet te wijzigen maar te behouden en het zo voor deliberatie voor te leggen 

aan het ‘Appeal Committee’, een soort beroepsorgaan. De EC moet dit binnen de tijd van een 

maand doen. De samenstelling van dit Appeal Committee is flexibel, aangepast aan de 

politieke gevoeligheid en de complexiteit van de te voeren onderhandelingen. In principe 

zetelen opnieuw de vertegenwoordigers van de lidstaten en zal de vergadering worden 

voorgezeten door de EC, deze laatste echter zonder stemrecht. Wederom neemt het Appeal 

Committee beslissingen met een gekwalificeerde meerderheid. Indien het Appeal Committee 

er zelf ook niet in slaagt om een beslissing te nemen (noch een gekwalificeerde meerderheid 

‘voor’, noch ‘tegen’), dan kan de EC haar oorspronkelijk wetsvoorstel alsnog aannemen.  
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Merk op dat de timingsvoorschriften van elke fase ertoe dienen om een vlot verloop van de 

vergunningsprocedure te garanderen.  

 

1.2.2  NULTOLERANTIEBELEID  

In dit gedeelte bespreken we het veelvuldig bekritiseerde  nultolerantiebeleid van de EU. Dit 

beleid houdt een drempelwaarde in voor de aanwezigheid van gg-materiaal dat in de EU (nog) 

niet is goedgekeurd. De nefaste economische gevolgen van dit beleid voor buitenlandse 

exporteurs naar de EU brengen er sommigen toe om het te veroordelen als een verdoken 

protectionistische beleidsmaatregel. Tegenstanders van ggo’s daarentegen beklemtonen de 

mogelijke schadelijke gezondheidsgevolgen van door de EU niet-goedgekeurde ggo’s. Streng 

optreden tegen deze ggo’s is de enige manier om besmetting van de Europese voedselketen te 

vermijden. Alhoewel men spreekt over nultolerantie, blijkt de concrete drempelwaarde te 

verschillen naargelang het gaat over een levensmiddel dan wel een diervoeder. 

 

 1. LEVENSMIDDELEN  

 

In de EU geldt ten opzichte van gg-levensmiddelen die in de EU (nog) niet zijn goedgekeurd 

een nultolerantiebeleid. Dit betekent concreet dat in levensmiddelen die bestemd zijn voor 

consumptie in de EU, absoluut geen gg-materiaal mag aanwezig zijn dat in de EU nog niet 

werd goedgekeurd (EC, 2011). Tot 19 april 2007 geldde er echter wel een aparte 

drempelwaarde van 0,5% voor gg-materiaal dat door het EFSA reeds veilig was bevonden 

maar waarvan de fase van politieke instemming nog niet was afgerond. Vandaag de dag geldt 

deze speciale regeling niet langer. Ook voor gg-materiaal waarvan de tien jaar geldende 

vergunning verstreken is, wordt vandaag de dag niet langer een uitzondering gemaakt. Zonder 

uitzonderingen wordt vandaag de dag de regel van wezenlijk 0% gehanteerd. De toegang tot 

de Europese eenheidsmarkt wordt resoluut geweigerd aan producten waarin men in de EU 

niet-goedgekeurd gg-materiaal detecteert. 

 

 

 2. DIERVOEDER 

 

Ook met betrekking tot in de EU niet-goedgekeurd gg-materiaal in diervoeder bedoeld voor 

consumptie in de EU geldt een nultolerantiebeleid. De desbetreffende drempelwaarde met 

betrekking tot het diervoeder werd immers wel sinds 15 juli 2011 met Verordening (EU) Nr. 

619/2011
21

 aangepast (EC, 2011). Alhoewel men spreekt over nultolerantie, geldde voortaan 

naast de drempelwaarde van 0% ook een drempelwaarde van 0,1%. De meer tolerante 

                                                             
21 De Europese wetgeving inzake ggo’s wordt dan wel voornamelijk gevormd door Richtlijn 2001/18/EG en 

Verordeningen 1829/2003 en 1830/2003, daarnaast krijgt het ook vorm door nog tal van andere Europese wetten.  
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drempelwaarde is enkel van toepassing op gg-materiaal waarvoor de Europese 

goedkeuringsprocedure al langer dan drie maanden hangende is of waarvoor de vergunning 

verstreken is (VERORDENING van 19 juli 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 

152/2009 wat de bemonstering en analysemethoden betreft, Publicatieblad van de Europese 

Unie, 20 juli 2013). In tegenstelling tot de nultolerantie ten opzichte van levensmiddelen is 

men met betrekking tot het diervoeder een stuk flexibeler en laat men wel nog ruimte voor 

uitzonderingen. De EU verduidelijkt deze versoepeling aan de hand van het gegeven dat 0,1% 

het laagste niveau is waarop gg-materiaal in diervoeder op een betrouwbare manier kan 

worden gedetecteerd. Men spreekt daarom ook wel van een ‘technische nultolerantie’.  

 

1.2.3  ETIKETTERING VAN GGO’S  

Naast de drempel voor de aanwezigheid van bepaalde ggo’s bestaan er ook drempels voor de  

etikettering van ggo’s. Alhoewel het Verordening 1830/2003 is die zich hoofzakelijk buigt 

over de etikettering van gg-producten, zijn de etiketteringsvereisten met betrekking tot gg-

levensmiddelen en gg-diervoeder neergelegd in Verordening 1829/2003. Verordening 

1830/2003 stelt dat de exploitant met betrekking tot producten die geheel of gedeeltelijk uit 

ggo's bestaan ervoor moet zorgen dat (VERORDENING van 22 september 2003 betreffende 

de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de 

traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen 

en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG, art. 4 § 6, Publicatieblad van de 

Europese Unie, 18 oktober 2003): 

 

a) “voorverpakte producten die geheel of gedeeltelijk uit GGO's bestaan, het etiket de 

vermelding „Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen” of „Dit product bevat 

genetisch gemodificeerd [naam van organisme(n)]” draagt;” 

b) “producten die zonder voorverpakking aan de eindverbruiker worden aangeboden, op of bij 

de verkoopstandaard van het product de mededeling „Dit product bevat genetisch 

gemodificeerde organismen” of „Dit product bevat genetisch gemodificeerd [naam van 

organisme(n)]” vermeld wordt.” 

 

Verordeningen 1829/2003 en 1830/2003 bepalen dat de drempelwaarde voor de etikettering 

van producten die ggo’s bevatten ligt op ‘meer dan 0,9%’ (VERORDENING van 22 

september 2003 betreffende genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, art. 12 

§ 2, Publicatieblad van de Europese Unie, 18 oktober 2003). De etikettering is dus vereist van 

zodra de ggo-concentratie hoger ligt dan 0,9%. Ingeval van een ggo-concentratie lager dan 

0,9% is de etikettering niet vereist op voorwaarde dat deze aanwezigheid van gg-materiaal 

onvoorzien of technisch onvermijdelijk was en de exploitant bewijsmateriaal kan voorleggen 
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dat aantoont dat er passende maatregelen werden genomen om de aanwezigheid te 

voorkomen. De EU heeft hiermee de bedoeling de keuzevrijheid van de consument te 

respecteren door het individu met betrekking tot de aankoop van ggo’s het mogelijk te maken 

een geïnformeerde keuze te maken. De etikettering voorkomt de misleiding van de consument 

en vergemakkelijkt zo de transacties tussen koper en verkoper.  

De etiketteringsvereisten van de beide verordeningen houden een verstrenging in ten opzichte 

van de geldende ggo-regulering voor 2003 (Plan & Van den Eede, 2010, p. 12). “Voor 2003 

waren de etiketteringsvereisten gebaseerd op het aantoonbaarheidsbeginsel: etikettering was 

enkel vereist indien DNA of proteïne van het ggo in het eindproduct kan worden gedetecteerd. 

Onder de beide verordeningen werd dit beginsel losgelaten. Voortaan gelden de 

etiketteringsvoorschriften ook voor levensmiddelen die met ggo’s geproduceerd zijn of 

ingrediënten bevatten die met ggo’s geproduceerd zijn maar die op zich geen DNA of 

proteïne meer bevatten.” Bovendien waren deze etiketteringsregels ook voor het eerst van 

toepassing op diervoeders.  

 

1.3 Besluit 

Er werd toegelicht dat het EU-wetgevende kader van ggo’s voornamelijk vorm krijgt door 

Richtlijn 2001/18/EG en Verordeningen 1829/2003 en 1830/2003. De richtlijn garandeert de 

veiligheid van ggo’s bij de introductie ervan in het leefmilieu. Bepaalde van deze 

voorschriften zijn tot op vandaag van kracht. Verordening 1829/2003 focust op ggo’s in 

levensmiddelen en diervoeder, daar waar Verordening 1830/2003 uitsluitend de etikettering 

van ggo’s omvat. De kern van de Europese regulering inzake ggo’s ligt besloten in deze drie 

wetten. Daarnaast werden ook drie topics uit deze ggo-regulering verder verduidelijkt, zijnde 

de vergunningsprocedure, het nultolerantiebeleid en de etikettering.  

 

Op basis van deze analyse van het wetgevende kader concluderen we dat de Europese ggo-

regulering heel erg voorzichtig is. In de EU wordt de veiligheid van ggo’s maximaal 

gegarandeerd door een goedkeuringsprocedure waar wetenschappelijk advies aan te pas komt, 

een nultolerantie geldt ten opzichte van ggo’s die in de EU niet goedgekeurd zijn en nog vele 

andere veiligheidsvoorschriften. Bij wijze van conclusie kan de alom wijdverspreide indruk 

dat het Europese ggo-beleid strikt is, bevestigd worden.  
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Appendix 2: ontwikkeling van het voorzorgsbeginsel in de EU-besluitvorming 

Hier bestuderen we welke plaats het voorzorgsbeginsel in de EU-beslutivorming inneemt. Is 

het met andere woorden een verwaarloosbaar principe dat beperkt blijft tot het fundament van 

de Europese ggo-regulering? Of speelt dit principe een grotere rol in de beleidsvorming? We 

kijken hoe het voorzorgsbeginsel op EU-niveau concreet vorm wordt gegeven.  

De EU staat vandaag de dag bekend om zijn streven naar een hoge bescherming van de 

gezondheid, de veiligheid, het milieu en de consument. Dit gaat terug op het midden van de 

jaren ’80. Daarvoor was het de VS die, op basis van het voorzorgsbeginsel, de strengste 

wetgeving inzake milieu, voedselveiligheid en consumentenbescherming aannam (Vogel, 

2001, p. 2). Bijvoorbeeld, de Amerikaanse “Drug Efficacy Amendement” uit 1962 hield in dat 

medicijnen in de VS pas goedgekeurd werden nadat de fabrikant de veiligheid en mogelijke 

neveneffecten had bewezen. De nieuwste medicijnen vonden veel sneller ingang op de EU-

markt dan op de Amerikaanse markt. Midden jaren ’80 vond er een kanteling plaats en begon 

de EU steeds meer de hoogste standaarden te hanteren. Vanaf dat ogenblik is het 

voorzorgsbeginsel een steeds grotere rol gaan spelen bij het maken van een nieuwe Europese 

wetgeving. Men dient dus op te merken dat lange tijd het voorzorgsbeginsel meer in de VS 

dan in de EU de grondslag van besluitvorming uitmaakte. Op basis van drie 

besluitvormingsgronden kreeg het voorzorgsbeginsel in de EU concreet vorm:  wetteksten, 

jurisprudentie en beleidsrichtsnoeren. 

 

2.1 Wetteksten 

 

In 1992 kreeg het voorzorgsbeginsel met het Verdrag van Maastricht in de EU een 

verdragsrechtelijke basis
22

 en werd het officieel aangenomen als basisfundament voor het EU-

milieubeleid (Weimer, 2010, p. 627). Vandaag de dag krijgt het voorzorgsbeginsel op 

identieke wijze vorm in het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (2007):  

“De Unie streeft in haar milieubeleid naar een hoog niveau van bescherming, 

rekening houdend met de uiteenlopende situaties in de verschillende regio’s van 

de Unie. Haar beleid berust op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van 

preventief handelen [eigen vetmaking], het beginsel dat milieuaantastingen bij 

voorrang aan de bron dienen te worden bestreden, en het beginsel dat de 

vervuiler betaalt.” 

Bron: Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, art. 191 § 2, Publicatieblad 

van de Europese Unie, 9 mei 2008 

 

                                                             
22

 Artikel 174, §2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (1992) 
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Opmerkelijk is dat er in het verdrag geen definitie van het voorzorgsbeginsel terug te vinden 

is (Weimer, 2010, p. 627). Dit is volledig te wijten aan het feit dat er geen kant-en-klare 

definitie van het beginsel bestond die de EU kon overnemen. De taak om een pragmatisch 

begrip van het voorzorgsbeginsel te ontwikkelen en het concept af te bakenen, lag dus nog bij 

de diverse Europese instituties. Hierbij hebben de EC en het HVJ een toonaangevende rol 

gespeeld. De EU was de mening toegedaan dat het ontbreken van een definitie geenszins 

juridische onzekerheid teweeg moest brengen (EC, 2000, p. 10).  

Verder valt ook op dat men het in de wettekst uitsluitend heeft over het voorzorgsbeginsel met 

betrekking tot een degelijke milieubescherming. Heel wat milieumaatregelen van de EU zijn 

inderdaad op het voorzorgsbeginsel gebaseerd, zoals onder andere de acties om de ozonlaag te 

beschermen en klimatologische veranderingen tegen te gaan (EC, 2000, p. 9). Echter, in 

Europese beleidsdocumenten na 1992 wordt opgehelderd dat het toepassingsgebied van het 

beginsel in werkelijkheid veel ruimer is dan louter de milieuwetgeving. Het 

voorzorgsbeginsel dient in wezen als een algemeen principe beschouwd te worden dat naast 

de EU-milieuwetgeving ook betrekking heeft op het consumentenbeleid, de voedselveiligheid 

en de bescherming van de gezondheid van mens en dier. Belangrijk om op te merken is dus 

dat de Europese regulering toelaat ggo’s aan de hand van het voorzorgsbeginsel te reguleren.  

 

2.2 Jurisprudentie  
 

Naast de wetteksten heeft het voorzorgsbeginsel in de EU ook concreet gestalte gekregen door 

de rechtspraak van het HVJ. Hieronder wordt een juridische case besproken die de positie van 

het HVJ met betrekking tot het voorzorgsbeginsel verduidelijkt.  

 

Naar aanleiding van de uitgebroken boviene spongiforme encefalopathie (BSE) crisis in het 

Verenigd Koninkrijk
23

 (VK), beter gekend als gekkekoeienziekte, had de EC op 27 maart 

1996 beschikking 96/239/EG aangenomen (HVJ, 1998). Deze beschikking hield een verbod 

in op de uitvoer van Britse runderen, rundvlees en afgeleide producten naar andere lidstaten. 

De EC had hiermee de bedoeling om het risico van besmetting met BSE te beperken. Echter, 

het VK betwistte de geldigheid van deze beschikking en maakte aldus een zaak aanhangig bij 

het HVJ. Het Hof merkte in zijn oordeel (de arresten van 5 mei 1998 in de Zaken C-157/96 en 

C-180/96) op:  

 

"Bij onzekerheid omtrent het bestaan en de omvang van risico's voor de 

menselijke gezondheid moeten de instellingen evenwel beschermende maatregelen 

                                                             
23

 BSE was al in 1985 vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk en de Britse overheid had verschillende 

bestrijdingsmaatregelen genomen. Toen in 1996 het verband werd gelegd tussen BSE bij koeien en de nieuwe 

variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jacob bij mensen, rees het vermoeden dat de ziekte van rund op mens was 

overgedragen. Het accent kwam steeds meer te liggen op de voedselveiligheid voor de mens en vervolgens 

werden in Europees verband een aantal spoedmaatregelen genomen.  
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kunnen nemen, zonder te hoeven wachten totdat ten volle blijkt dat deze risico's 

inderdaad bestaan en groot zijn.” 

 

          Bron: EC, 2000, p. 25 

 

De redenering van het Hof wordt in de volgende overweging verder toegelicht:  

 

"Deze benadering wordt bevestigd door artikel 130R, lid 1, EG-verdrag, volgens 

hetwelk de bescherming van de gezondheid van de mens tot de doelstellingen van 

het beleid van de Gemeenschap op milieugebied behoort. Volgens lid 2 van dit 

artikel berust dit beleid dat een hoge graad van bescherming beoogt, met name op 

het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen, en moeten de eisen 

terzake van de milieubescherming in het bepalen en uitvoeren van 

gemeenschapsbeleid op ander gebieden worden geïntegreerd."  

 

               Bron: HVJ, 1998, p. I-2259 

 

“Voor het Hof heeft de EC op adequate wijze gereageerd door in afwachting van uitvoeriger 

wetenschappelijke informatie een volledig verbod op de Britse export van runderen, rundvlees 

en afgeleide producten uit te vaardigen.” (www.curia.eu, 2001, 12 juni). 

 

Dit standpunt van het Hof werd in tal van andere arresten bevestigd. Hiervan is Zaak T-70/99 

een interessant voorbeeld. De President van het Gerecht van eerste aanleg verwees immers 

expliciet naar het voorzorgsbeginsel en herbevestigde dat  

 

"de vereisten verband houdend met de bescherming van de volksgezondheid, 

onbetwistbaar groter belang moet worden toegekend dan aan overwegingen van 

economische aard”. 

 

             Bron: HVJ, 1999, p. II-2082 

 

 

 

2.3 Beleidsrichtsnoeren 
 

Ten slotte zijn diverse beleidsrichtsnoeren van onmiskenbaar belang gebleken om het 

voorzorgsbeginsel in de EU pragmatisch te concretiseren. Om te illustreren hoe sterk 

aanwezig het voorzorgsbeginsel in het regulatorische kader van de EU wel is en hoe wijd het 

toepassingsbereik ervan strekt, worden hieronder een aantal voorbeelden aangehaald.  

 

De EC stelde in haar Groenboek « De algemene beginselen van het levensmiddelenrecht in de 

Europese Unie » van 1997 (COM(97) 176 def.): 
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“Op grond van het Verdrag dient de Gemeenschap bij te dragen tot het 

verzekeren van een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid, het 

milieu en de consument. Teneinde een hoog beschermingsniveau en de samenhang 

te waarborgen dienen beschermingsmaatregelen gebaseerd te zijn op een 

risicobeoordeling, waarbij rekening is gehouden met alle relevante risicofactoren, 

met inbegrip van de technologische aspecten, het beste wetenschappelijke 

bewijsmateriaal dat beschikbaar is en de beschikbaarheid van bemonsterings- en 

testmethoden voor inspectie. Wanneer een volledige risicobeoordeling niet 

mogelijk is, dienen de maatregelen gebaseerd te zijn op het voorzorgsbeginsel.” 

 

     Bron: EC, 1997, p. VII 

 

 

Het EP in haar resolutie van 1998 over dit Groenboek: 

 

"constateert dat de communautaire levensmiddelenwetgeving berust op het 

beginsel van preventieve bescherming van de gezondheid en de consument; 

 

onderstreept dat het beleid terzake gebaseerd dient te zijn op een 

wetenschappelijk gefundeerde risicoanalyse die, waar nodig, wordt aangevuld 

met een degelijk risicobeheer dat uitgaat van het voorzorgsprincipe;  

 

verzoekt de Commissie te anticiperen op eventueel verzet tegen de 

levensmiddelenwetgeving door de WTO-instanties, door haar wetenschappelijke 

comités een volledige lijst van op het voorzorgsbeginsel gebaseerde argumenten 

te laten opstellen." 

          Bron: EC, 2000, p. 25 

 

 

 

De EC stelde in een Communicatie van 1997 over de gezondheid van consumenten en de 

voedselveiligheid (COM(97) 183 def.):  

 

"De Commissie zal zich bij haar risicoanalyse laten leiden door het 

voorzorgsbeginsel in gevallen waarin de wetenschappelijke basis ontoereikend is 

of enige onzekerheid bestaat."  

            

        Bron: EC, 1997, p. 22 

 

 

In 1999 heeft het Gemengd Parlementair Comité van de Europese Economische Ruimte 

(EER) een resolutie over de voedselveiligheid in de EER aangenomen. Het Comité wijst erop 
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“dat het van groot belang is dat het voorzorgsbeginsel wordt gehanteerd;” 

         

            Bron: Gemengd Parlementair Comité van de Europese Economische Ruimte, 1999, p. 7 

 

“dat er in de EER dringend een op voorrang gebaseerde benadering moet worden 

ontwikkeld ten aanzien van de beoordeling en evaluatie van verzoeken om 

genetisch gemodificeerde organismen in de handel te brengen met de bedoeling 

om deze op te nemen in de voedselketen [...];”  

 

              Bron: Gemengd Parlementair Comité van de Europese Economische Ruimte, 1999, p. 8 

 

 

De Raad heeft op 13 april 1999 een resolutie goedgekeurd waarin de EC verzocht werd om  

 

"zich in het vervolg bij het opstellen en indienen van wetgevingsvoorstellen en 

andere met de consument verband houdende activiteiten nog vastbeslotener door 

het voorzorgsbeginsel te laten leiden, en prioritair duidelijke en doeltreffende 

richtlijnen voor de toepassing van dit beginsel uit te werken". 

 
          Bron: EC, 2000, p. 26 

 

 

 

2.4 Besluit 

 

We kunnen concluderen dat het voorzorgsbeginsel een essentieel onderdeel uitmaakt van het 

EU-beleid op diverse vlakken. Het is het leidinggevende strategische principe in het Europese 

risicobeheer. In diverse documenten van de EU wordt gerefereerd naar het principe. Echter, in 

tegenstelling tot wat men zou verwachten, zijn de vele verwijzingen niet gepaard gegaan met 

toegenomen duidelijkheid. Het beginsel wordt in de wetteksten zelf niet gedefinieerd. Dit 

maakt dat er tot op vandaag in de EU grote onduidelijkheid en controverse leeft over de 

toepassing van het voorzorgsbeginsel. Weimer stelt ook wel dat het met betrekking tot de 

Europese wetgeving niet zozeer de vraag is of het voorzorgsbeginsel al dan niet toegepast 

wordt, maar wel hoe het wordt toegepast (Weimer, 2010, p. 625).  

 

 

 

 


