
In Brussel is nieuwe wetgeving
over etikettering en traceerbaar-
heid van diervoeders en levens-

middelen afgeleid van ggo’s in de
maak. Het Europees Parlement (EP)
moet zich in tweede lezing nog uit-
spreken over de wetgevingsvoorstel-
len. Als het EP akkoord gaat met de
plannen van de Europese Raad van
Ministers, zal voor alle ingrediënten,
additieven en aroma’s van levensmid-
delen en diervoeders moeten worden
bepaald of deze zijn afgeleid van
ggo’s. Als dat het geval is, moeten
deze producten als zodanig worden
geëtiketteerd, ook als ze zelf geen
genetisch gemodificeerd DNA of
eiwit bevatten. Dit zou uniek zijn in
de wereld. Door het loslaten van het
aantoonbaarheidsprincipe moet 
straks op basis van documenten wor-
den getraceerd of een product in aan-
raking is geweest met biotechnolo-
gie.

Keuzevrijheid
Het doel van de nieuwe wetgeving is
keuzevrijheid van de consument ver-
groten. Voor veel deelnemers aan het
symposium was het de vraag of dat
doel met de nieuwe wetgeving
gediend was. Daarnaast voorzagen

sommigen problemen met de contro-
le op de naleving van de regels.

Standpunt
Op de dag dat het symposium werd
gehouden, 17 maart 2003, werd een
Gemeenschappelijk Standpunt inza-
ke de Richtlijn betreffende de
traceerbaarheid en etikettering van
ggo’s en van levensmiddelen en dier-
voeders afgeleid van ggo’s aangeno-
men in de Landbouwraad. Nederland
behoorde tot de tegenstemmers.
Oscar Meuffels, permanente verte-
genwoordiging EU, landbouwat-
taché, vertelde wat er nog staat te
gebeuren: “Het Europees Parlement
heeft vier maanden de tijd voor een
advies in tweede lezing. Dat betekent
dat het voor eind juli moet worden
behandeld. De overgrote meerder-
heid van de voorgestelde aanpassin-
gen in eerste lezing is echter overge-
nomen. Er bestaat daardoor zelfs de
mogelijkheid dat er geen tweede
lezing komt.” 

Aanvragen
Het aanvragen gaat centraal, dus
Europees, plaatsvinden. De aanvraag
moet via een lidstaat bij de Europese
Voedselveiligheidsautoriteit worden
ingediend. Dat sluit aan bij het eerder
overeengekomen onderscheid tussen
risicobeoordeling (Europese Voedsel-
veiligheidsautoriteit) en risicobeheer
(Europese Commissie en lidstaten).

Verder moeten voor het invoeren
van de verordeningen nog een aantal
praktische zaken worden uitgewerkt.
Bijvoorbeeld hoe de unieke identifica-
tiecodes van ggo’s eruit moeten zien.
Ook de technische richtlijnen met het
oog op bemonstering en beproe-
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vingsmethodiek moeten nog worden
uitgewerkt, volgens Meuffels. 

Veilig
Rob Top, hoofd Afdeling Voeding en
Levensmiddelen, Directie Voeding en
Gezondheidsbescherming, ministerie
VWS, vindt dat de regelgeving uitvoer-
baar en handhaafbaar moet zijn en
bovendien WTO-conform.

In de discussie over ggo’s binnen het
kabinet is de keuzevrijheid van de con-
sument een belangrijk element, stelt
Top. Verder is het beleid erop gericht
dat het veilig moet zijn voor de consu-
ment en voor het milieu. Het kabinet
hanteert daarbij het voorzorgbeginsel.
Dat betekent dat producten uitgebreid
getest moeten zijn voordat ze op de
markt komen. Top: “In de huidige situ-
atie zijn zowel producent als consu-
ment ontevreden. De producent vanwe-
ge het moratorium en de consument
vanwege de beperkte keuzevrijheid.”

Drempelwaarden
De verordening voor ggo-levensmid-
delen en diervoeders bevat verschil-
lende drempelwaarden:
– Drempelwaarde voor etikettering:
0,9%;
– Drempelwaarde voor niet-toegela-
ten ggo’s (die nog in procedure zit-
ten bij de EU) voor een overgangspe-
riode van drie jaar: 0,5%, daarna 0%;
– Drempelwaarde voor niet-toegela-
ten ggo’s (die niet in procedure zit-
ten): 0%.

In grote lijnen is Nederland het vol-
gens Top eens met de voorgestelde
verordeningen. Onder andere het
afstappen van het aantoonbaarheids-
beginsel heeft de instemming van de
overheid. De Nederlandse overheid
vindt wel dat de voorgestelde nul-
tolerantie niet werkbaar is.

Fraude
Volgens Hans de Keijzer van de
Koninklijke Vereniging Het Comité
van Graanhandelaren vindt de handel
de drempels van 0,9 en 0,5% te krap.
Ook voor De Keijzer is de nultoleran-
tie onwerkbaar. Daarnaast mag de
overheid dan blij zijn met het afstap-
pen van het aantoonbaarheidsprinci-
pe. Volgens De Keijzer vergroot het
ontbreken van dit principe alleen
maar de mogelijkheid tot fraude.

Moratorium
Het de facto moratorium zoals dat nu
in de EU geldt, is volgens Harry
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De Roo bleek als enige van mening
dat een etiket de keuzevrijheid van de
consument zal vergroten. “Nu eet hij
het zonder het te weten, straks kan hij
bewust kiezen.” Oomen (CDA) vroeg
zich af wat de consument opschiet
met de regelgeving. “De keuzevrijheid
voor de consument is er niet. Ook niet
met een ggo-vrij label als dat betekent
dat er nog tot 0,9% ggo in mag zit-
ten.”

Het VVD-parlementslid vond de
traceerbaarheid een belangrijk ele-
ment van de nieuwe regelgeving.
Maaten stelde ook vast dat de etikette-
ring voorziet in een wens van mensen
die iets niet willen. “Vreemd genoeg
moet de andere helft van de samenle-
ving daarvoor echter betalen.”

Corbey vulde aan dat niet alles op
het etiket hoeft, maar dat de infor-
matie wel toegankelijk moet zijn.
“De vijf à tien procent van de mensen
die behoefte hebben aan informatie,
moet de gelegenheid hebben die te
krijgen.”

Het CDA-parlementslid vond het
verontrustend dat het bedrijfsleven
de huidige regelgeving niet werkbaar
vindt en dat het systeem slecht hand-
haafbaar is. Corbey is het hiermee
gedeeltelijk eens. “De situatie blijft
onzeker. De EU is er niet in geslaagd
een aanvaardbaar compromis rond-
om biotechnologie te vinden. Daar-
door blijft het voor het bedrijfsleven
moeilijk.”

Maaten geeft aan dat wijzigingen
doorvoeren in tweede lezing heel
moeilijk zal zijn. “Je moet een
gekwalificeerde meerderheid hebben
om wijzigingen door te voeren. Een
meerderheid kan nu alleen nog ont-
staan door een bundeling van voor-
en tegenstanders en op die manier de
boel torpederen.” Als dat laatste
wordt gedaan, blijft Europa voorlo-
pig vast zitten aan het moratorium.
“Dat zal leiden tot een stand-still”,
aldus Maaten, die zichzelf geplaatst
ziet voor wat hij noemt een ‘duivels
dilemma’. ■

Jongeneelen, senior vice-president
external affair foods bij Unilever, niet
bevorderlijk voor het vertrouwen in
de technologie. Bovendien heeft de
acceptatie van de technologie gele-
den onder de vele voedselschandalen
en het ontbreken van duidelijke con-
sumentenvoordelen bij het ontwikke-
len van de huidige ggo-producten.
De negatieve aandacht in de media
heeft daar nog een behoorlijke schep
bovenop gedaan.

Jongeneelen erkent dat veel fabri-
kanten ontwijkgedrag hebben ver-
toond vanwege de perceptie van de
consument en de huidige regelge-
ving. “De industrie is op grote schaal
gaan herformuleren, bijvoorbeeld
soja-eiwit eruit en vervangen door
melkeiwit.”

Prijsverhoging
Het levensmiddelen- en diervoeder-
bedrijfsleven concluderen dat de hui-
dige voorstellen onuitvoerbaar zijn.
De non-ggo-verklaring op papier is
fraudegevoelig. “Een fundamentele
weeffout in de nieuwe regelgeving is
dat de aantoonbaarheid is losgelaten
en de drempelwaarden niet realis-
tisch zijn.”

Jongeneelen illustreert dit met een
voorbeeld: Een product dat ggo’s
bevat tot 0,9% hoeft niet te worden
geëtiketteerd, maar een product dat
geen ggo’s bevat, maar daar wel van
is afgeleid moet wel als zodanig wor-
den geëtiketteerd. “Wie gaat dat uit-
leggen aan de consument?”

Jongeneelen is van mening dat de
nieuwe regelgeving zal leiden tot ver-
dere verwarring voor de consument
en prijsverhogingen van producten.
“Dat is een gevolg van de toenemen-
de complexiteit en een gebrek aan
flexibiliteit voor de inzet van grond-
stoffen.”

Onbedoeld en onvermijdelijk
De fabrikant is straks verantwoorde-
lijk voor wat er op het etiket staat. De
overheid heeft slechts een controle-

rende functie, onder andere op het
begrip onbedoeld en onvermijdelijk.
De vraag is wat nu en straks onder
dat begrip moet worden verstaan. “Is
0,6% ggo in een grondstof onbe-
doeld en onvermijdelijk?”, vroeg
Hugo de Sitter, inspecteur levens-
middelen Keuringsdienst van Waren,
Voedsel- en Warenautoriteit zich af.
Op dit moment is de opvatting van de
VWA dat dit inderdaad zo is, ook al
wist de afnemer bij aankoop dat het
product 0,6% bevatte.

De uitdaging om te handhaven op
de nieuwe regelgeving is groot. “Er
zijn een groot aantal dingen die we
niet kunnen”, stelt De Sitter. Zo kun-
nen we niet:
– Exact kwantificeren. We moeten de
hoeveelheid ggo-DNA meten, maar
wat is bijvoorbeeld 1%? Wordt
gewichtsprocenten bedoeld of een
percentage van de hoeveelheid kor-
rels?”
– Controleren op niet-toegelaten
ggo’s. “Hiervoor ontbreekt de juiste
informatie en het referentiemateriaal.
Dat is nu nog geen probleem, maar
kan dat in de toekomst wel worden.

Handhaving
Groot probleem volgens De Sitter is
het onderscheid tussen zaken die in
de wet staan en dingen die in de toe-
lichting van de wet zijn beschreven.
“Handhaven kan alleen op basis van
de wettekst, niet op basis van een toe-
lichting.” Net als de sprekers uit het
bedrijfsleven verwacht De Sitter dat de
nieuwe regelgeving zal leiden tot extra
administratieve lasten. Hij houdt hen
echter voor dat het van belang is om
ook nu inzichtelijk, betrouwbaar en
transparant te handelen.

Forumdiscussie
Europarlementariër Corbey (PvdA)
pleitte voor een ‘ggo-vrij’-etiket. Dit
voorstel, dat ook de steun had van
Maaten van de VVD en De Roo van
GroenLinks, heeft het in het parle-
ment niet gehaald in eerste lezing. 
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