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Waarom zijn ggo’s zo controversieel? 

Wat veranderen de laatste nieuwe technologieën?



Ggo’s in onze voedselproductie

Bijdrage tot een genuanceerd debat
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Werkgroep:

> informatie: objectivering van het debat

> een (hopelijk genuanceerde) synthese

> geen definitieve analyse (context en technologie)

> consensus werkgroep, geen KU Leuven standpunt

> een aantal conclusies en aanbevelingen



EEN ENORME DUBBELE UITDAGING VOOR DE KOMENDE DECENNIA: 

MEER DAN 9 MILJARD MENSEN VOORZIEN VAN VOEDSEL, GRONDSTOFFEN 

EN ENERGIE OP EEN MEER DUURZAME MANIER

- Meer dan 800 miljoen mensen lijden nu chronisch honger (calorisch)

- Onze huidige industriële, economische en landbouwsystemen

hebben de grenzen van de duurzaamheid reeds lang bereikt !

CONTEXT – PERSPECTIEF – BELANG VAN DIT DEBAT



(1) De milieu-impact van de industriële samenleving en klimaatsverandering, 

die ook de landbouw en voedselproductie zeer sterk onder druk zal zetten

Deze uitdaging worden nog vergroot door: 

(geografische en sociale ongelijkheid)



(2) Een groeiende ‘bio-based economy’ op basis van plantaardige biomassa



(3) Een stijgende welvaart, meer consumptie, ook van dierlijk voedsel

35% van de gewasproductie (= 75% opp.) voor dierlijke consumptie



Foley et al., (2012). Nature 478, 337–342. Solutions for a cultivated planet.

Doelstellingen voor een duurzame voedselzekerheid

voedselzekerheid

impact op milieu



Belangrijke strategieën

(1) Verhogen voedseltoelevering: meer rechtvaardige verdeling, afvalreductie en 

dieetverschuiving (closing the ‘diet gap’)

(3) Verhoogde efficiëntie van water- en nutrient- (meststof) gebruik

(2) Beperken uitbreiding van het landbouwareaal

. Efficiëntere, intensieve landbouw

. ‘Land sparing’ versus ‘land sharing’

* biodiversiteit: - intrinsieke waarde (subjectief)

- stabiliteit ecosysteem

- bron van eigenschappen voor veredeling



(4) Verhoogde gewas-efficiëntie en -opbrengst: 

b. Het genetisch potentieel van gewassen verhogen

HOE?

c. Voedselkwaliteit (voedingswaarde, biofortificatie, verwerking, houdbaarheid)

= het genetisch potentieel van de gewassen maximaal benutten

a. De opbrengstkloof (yield gap) dichten



DE “GROENE REVOLUTIE” (jaren 60-70)

(1) Landbouwpraktijk: bemesting, irrigatie, mechanisatie, pesticiden

(2) Nieuwe cultivars met snelle, uniforme groei en goeie respons op bemesting, 

compacte architectuur (semi-dwergvariëteiten), ziekteresistentie, vaak hybriden

+ Schaalvergroting en mondialisering van de voedselproductie

+ Voedsel = economisch product (concurrentie, monopolisatie, IP, speculatie, …)

> Hoge productie- en milieukost, geen duurzaam systeem!



. Laatste stap in continuum van bio-technologische ontwikkelingen, maar toch

2 ‘quantumsprongen’:

(1) Recombinant DNA + trans-genese: . snelheid

. doorbreken soortbarrière

(2) Genome editing: gene targeting + specificiteit !

Gebruikte technologie ondergeschikt, maar gen-technologie: GROOT POTENTIEEL

en mogelijk (waarschijnlijk) nodig

.  Ggo’s:  . Algemeen aanvaard in onderzoek en rode en witte biotech toepassingen

. Controversieel in veld en voedsel, er is heel wat bezorgdheid

. Wat veranderen de nieuwe genome editing technologieën?

> nieuw element met zeer belangrijke implicaties

> belangrijke verschillen in concrete toepassingen > regelgeving?

> Dringende nood aan een tweede, meer duurzame groene revolutie
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(1) De EERSTE GENERATIE GGO’s:  zeer snelle adoptie

> Zeer effectief en voordelig voor de landbouwer

WAAROM ZIJN GGO’s ZO CONTROVERSIEEL?



hoofdzakelijk voor verwerking (voeder)

. MAAR: slechts beperkt aantal grote gewassen, op de markt gebracht door een paar

grote (essentieel chemie-) bedrijven
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… met een beperkt aantal (landbouwkundige) eigenschappen
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> Problemen niet  per se  gelinkt aan de technologie zelf,  maar de eerste generatie 

ggo’s hebben de grote belofte van duurzame voedselproductie niet / onvoldoende 

waargemaakt >  de lat moet/kan hoger

Herbicidentolantie: 

Science 360, 728–732 (2018)

. no till farming, een enkel breed-spectrum herbicide voor het hele seizoen

. geschikt voor grote monocultuur (insectenresistentie ook op kleine schaal)

. resistentie (schaal) > verminderde efficiëntie.



De nieuwe generaties ggo’s hebben een zeer groot potentieel:

. Gradient aan toepassingen: stress-tolerantie, efficiënter water- en nutriëntgebruik 

(voedselzekerheid), verhoogde voedingswaarde (biofortificatie), voedselkwaliteit, ... 

> meer consumentgericht

. Gecombineerde eigenschappen

. Ook minder-commerciële teelten met lokale impact

. Publiek gefinancierd of PPP

. Slimmere aanpak met kleinere risico’s: cis-genese, genome editing, …

> bij de evaluatie van nieuwe ggo-toepassingen is een case-by-case benadering  

met rationele kosten-én-batenanalyse essentieel, waarbij naast veiligheid  

(voor milieu en gezondheid) ook ecologische en socio-economische duur-

zaamheid expliciete criteria moeten zijn



(2) COMPLEXE EU GGO-WETGEVING, gebaseerd op:

1. Het voorzorgsprincipe 

2. Keuzevrijheid voor consument en producent 

3. Openbaarheid en transparantie van procedures en besluitvorming

. wel zeer complex, op basis van een gekwalificeerde meerderheid 

. ruimte voor (nationale) politiek en lobbying

. uitgebreide risico-analyse vereist van impact op gezondheid en milieu 

. proces/technologie in rekening

. expliciete labeling

. traceerbaarheid

* algemene labeling van productiemethode én duurzaamheid nodig

voor echte keuze-vrijheid?

* co-existentie met niet ggo teelt (regionale criteria) de facto verbod

* wat met genome editing?

> wat met genome editing?



Opinie Michal Bobek, advocaat-generaal bij het Hof van Justitie (preliminary ruling op 

vraag van Frankrijk): vrijgestellling genome editing van EU GGO regelgeving zoals bij

mutagenese (tenzij recombinant DNA), wel nog steeds regulatie door individuele staten



- Ggo’s hebben geen specifieke eigenschappen die hen per definitie gevaarlijker 

maken dan conventionele voedingsproducten.

. geen wetenschappelijk sterk onderbouwde aanwijzingen van negatieve    

gezondheidseffecten van de ggo’s zelf

. langdurig gebruik in bv. de VS

- Uitgebreide toxiciteits- en allergeniciteitstesten +

opvolging mogelijke lange-termijn effecten.

> garantie voedsel- en voederveiligheid 

* geen argument dat geen controle nodig is!

(allergenen, mogelijke off target effects RNAi, … ) 

- Gevoelig bij de consument, (moedwillige) dis-informatie militante tegenstanders

(3) Bezorgdheid over GEZONDHEID: voedsel- en voederveiligheid

- Waardevolle antibiotica-resistentiemerkers niet meer gebruikt.



- Potentiële milieu-risico’s van specifieke ggo-toepassingen:

* Risico’s afhankelijk van gewas en toepassing 

(fitness-voordeel eigenschap en selectie)

- Potentieel zeer belangrijke milieuvoordelen:

. verminderd gebruik pesticiden, water, meststoffen, ploegen (bio-landbouw?)

. verminderd ruimtegebruik (land sparing) 

.  rechtstreekse effecten (invloed op niet-doelsoorten, gentransfer en 

invasiviteit, verhoogde kans op ontwikkeling van resistentie)

(4) Bezorgdheid over het MILIEU

* Referentie: huidig conventioneel landbouwsysteem? 

* Complexiteit inschatten milieurisico’s: . risico = kans x potentiële impact

. kans: schaal (miljoenen hectaren)!

. onrechtstreekse effecten: landbouwsysteem  

* Technische ingrepen kunnen risico’s op gene flow sterk beperken



. sterke positie zaadindustrie 

. ethische vragen over patenteren van genen en gewassen

. maar: bescherming investering en stimulans voor innovatie

- Octrooien en licenties: . 

(5) Bezorgdheid INTELLECTUELE EIGENDOM en SOCIO-ECONOMISCHE IMPACT

> Wat met genome editing technologie? 

. wel licentie-systeem (inkruising traits) > nood aan duidelijk gereglementeerd, 

transparant systeem

. klassieke veredeling: kwekersrecht met kwekersvrijstelling

. vaak geen patenten in ontwikkelingslanden

. contracten in kader van ‘bioveiligheid’ (stewardship)



. impact op armoede en ongelijkheid: afhankelijk van toegang tot krediet, expertise

infrastructuur, technologie (intellectuele eigendom, institutionele factoren)

.  mogelijke positieve effecten op de gezondheid van boer en werkkrachten 

(Bt gewassen)

. tweede generatie ggo-gewassen: meer potentie voor echte welvaartswinsten 

(voedingswaarde, gezondheid, naast meer-opbrengst voor de producent)

. algemeen positieve impact van ggo-technologie op 

landbouwinkomens en rendabiliteit

- socio-economische impact

> Wat met genome editing technologie? 



(5) ETHISCHE bezwaren

- de ggo controverse berust in grote mate op verschillende waardenkaders

2. waardering van de ‘natuurlijkheid’, de morele toelaatbaarheid van de techniek 

op zich, genetische modificatie ‘principieel’ ter discussie

‘consequentialistische’ kosten-batenanalyse

1. inschatting van de bijdrage van ggo’s: 

- 2 belangrijke denkstrategieën:

> Wat met genome editing technologie? 

* ‘Natuurlijk’ is niet per se ‘goed’

* Natuurlijk voorkomende gentransfer is dan ook geen echt argument pro

* Vervaging van het begrip ‘natuurlijk’



(6) PERCEPTIE en COMMUNICATIE Waarom verloopt dit debat zo moeizaam?

Is er wel een breed maatschappelijk debat? 

. complex en multidisciplinair + niet altijd objectieve, consistente informatie

. vooringenomenheid, zoeken naar confirmatie

> eenvoudige strategische beïnvloeding

. media: instant, eenvoudige berichtgeving

. de expert

. de consument: rationele onwetendheid + negativity bias



. voedsel: cultuur en traditie

. botsen van verschillende waardenkaders en leefwerelden van wetenschapper, 

bedrijfsleider, landbouwer, ecologist, consument, pers, …



. het is belangrijk om in het debat het onderscheid en de juiste relatie te erkennen 

tussen de technologie, de specifieke toepassingen en het landbouwsysteem 

waarbinnen die gebruikt worden 

. zeer defensieve houding aan beide kanten van het debat, angst voor nuance en 

echte dialoog


