
Ter attentie van Meneer Melchior Wathelet
Staatssecretaris voor Leefmilieu,
Energie, Mobiliteit en Staatshervorming 
Wetstraat 51
1040 Bruxelles

Kopie aan FOD Volksgezondheid

Brussel, 24 januari 2012

Onderwerp: Verzet tegen de « raadpleging van het publiek over de aanvraag voor een 
driejarige veldproef met genetisch gemodificeerde maïs met gewijzigde 
groeikarakteristieken », dossiernummer: B/BE/11/V4 - Raadpleging van 22 december 2011 
tot en met 21 januari 2012; verlengd tot en met 26 januari 2012.

Mevrouw de minister,
 
In de voorbije weken hebben we kennis genomen van het dossier B/BE/11/V4, dat beschikbaar is 
in het kader van een « publieke consultatie » over de aanvraag van een driejarig proefveld met 
ggo-maïs van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie.

De  ondertekenende  organisaties  willen  dat  u  zich  uitspreekt  tegen  de  goedkeuring  van  deze 
veldproef.  We vragen dat  u ernstig  onze hierna volgende vragen en bezwaren in  overweging 
neemt:

a) Eerst en vooral, hebben wij weinig vertrouwen in een structuur die de wettelijke procedure 
gebruikt om zijn aanvraag vlak voor de eindejaarsfeesten in te dienen. Dat is geen ernstige 
manier om een dossier te behandelen. Bovendien getuigt het van een zeker misprijzen 
tegenover het publiek en de openbare machten. Wat de transparantie betreft, vragen we 
ons ook af waarom alle technische documenten die werden publiek gemaakt in het Engels 
niet  werden  vertaald  naar  de  drie  nationale  talen.  Daardoor  is  het  geen  publieke 
raadpleging meer: niet iedereen kan de technische gegevens  lezen.  

b) Het  ontbreekt  aan  wetenschappelijke  transparantie  in  de  beschikbare  aanvraag  en  het 
dossier.  In  het  technische  dossier  krijgen  we  geen  toegang  tot  de  resultaten  van  de 



laboratoriumproeven.  Elk  zichzelf  respecterend  wetenschappelijk  onderzoek  stelt  zijn 
gegevens  ter  beschikking  van  de  wetenschappelijke  wereld,  zodat  de  resultaten 
gedubbelcheckt  kunnen  worden.  We hebben  onvoldoende  bewijzen  gevonden  voor  de 
beweringen uit het dossier. Vindt u het politiek verantwoordelijk dat een ggo-teelt groen licht 
krijgt zonder wetenschappelijke analyses volgens de meest elementaire wetenschappelijke 
praktijk?  

c) De veldteelt  van een ggo brengt altijd en op verschillende manieren een risico voor de 
besmetting van het milieu mee, en riskeert negatieve en onbedoelde gevolgen te hebben 
voor  organismen  (fauna  en  flora).  Zijn  wetenschappelijke  studies  over  elke  potentiële 
interactie  tussen  de ggo's  in  kwestie  en  alle  andere  organismen die  ermee in  contact 
kunnen komen,  uitgevoerd  en  gepubliceerd  in  erkende wetensschappelijke  publicaties? 
Heeft de indiener van het dossier een  garantie getekend voor alle mogelijke ecologische 
schade die het gevolg kan zijn van dit proefveld? 

d) In  de  voorbije  jaren  en  op  heden  nog  hebben  proefvelden  en  ggo-teelten  geleid  tot 
aanzienlijke economische schade. In 2009 heeft een zaak van ggo-besmetting van lijnzaad 
aanzienlijke juridische en economische schade aangericht, minstens één groot bedrijf met 
activiteiten in België  was betrokken. Eind 2011 moest minstens een grote distributeur in 
België  een  deel  van  zijn  producten  terugroepen  na  een  nieuwe  ggo-besmetting  van 
rijstproducten. De economische gevolgen van de ggo-besmetting van honing, waarover het 
Europese Hof van Justitie zich boog in 2011,  zijn nog niet  bekend.  Vindt u het  politiek 
verantwoordelijk om ggo-teelten in open veld toe te laten als ze deze harde economische 
tijden aanzienlijke schade kunnen veroorzaken voor mensen binnen de landbouwindustrie 
en daarbuiten, en als ze banen op de helling zetten? Heeft de indiener van het dossier een 
garantie getekend voor alle mogelijke economische schade die het gevolg kan zijn van dit 
proefveld?

e) Een proefveld is een van de laatste etappes voor de commerciële teelt van een gewas. Het 
ggo in kwestie werd genetisch gewijzigd om bestand te zijn tegen glufosinaat, dat op de lijst 
staat  van  pesticiden  die  worden  uitgefaseerd  omwille  van  hun  toxiciteit.  Bij  een 
commerciële  teelt  zal  waarschijnlijk  op  grote  schaal  glufosinaat  worden  gebruikt  in  de 
velden.  Vindt  u  het  politiek  verantwoordelijk  om  het  pad  te  effenen  voor  de  massale 
verstuiving van een giftig pesticide op de velden? Op het niveau van de Europese Unie 
wordt er onderzoek gedaan naar de gevolgen van pesticiden die verbonden zijn met de 
teelt van ggo's, in overweging genomen bij de autorisatie van een bepaalde ggo. Heeft u 
onderzoek gedaan naar de effecten van glufosinaat op de fauna en flora in België, op de 
volksgezondheid en de infiltratie van dit pesticide in het grondwater?

f) Een proefveld is een van de laatste etappes voor de commerciële teelt van een gewas. In 
die context stellen we ons ook ernstige vragen over de financiering en de begunstigden van 
onderzoeken naar dit proefveld. Kan u ons informatie geven over de verhouding tussen 
publiek geld en privégeld hier, en wie er economisch profijt haalt uit deze onderzoeken?

g) Binnen de Europese Unie weigert een groot deel van de consumenten ggo's op hun velden 
of op hun bord. Wilt u als verkozene de publieke opinie en legitieme bezorgdheden van de 
burgers over ggo's zomaar naast u neerleggen door het licht op groen te zetten voor dit 
proefveld? 

Op  basis  van  bovenstaande  bedenkingen  vragen  de  ondertekenende  organisaties  dat  u  het 
voorzorgsprincipe hanteert  en  zich  kant  tegen de goedkeuring van het  proefveld.  Het  dossier 
achter  de aanvraag bevat  ernstige wetenschappelijke lacunes en zal  onbecijferbare juridische, 
economische en ecologische gevolgen hebben. 

Wij blijven ter beschikking voor een gesprek.

Bedankt voor uw interesse in onze eisen, mevrouw de minister.



De organisaties die op heden hebben getekend:
BioForum Vlaanderen 
BioForum Wallonie 
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen 
Climaxi 
frères des hommes 
Friends of the Earth Vlaanderen 
Greenpeace Belgique 
JNM-Jeugdbond voor Natuur en Milieu 
Landwijzer 
Les Amis de la Terre-Belgique 
MAP - Mouvement d’Action Paysanne 
Nature & Progrès Belgique 
Oxfam-en-Belgique / respectivement: Oxfam-in- België 
Velt 
Vredeseilanden 
Wervel 

Contact :
Greenpeace België
Haachtsesteenweg 159 
1030 Brussel
E-mail : maurice.losch@greenpeace.org
Tel : +32 2 274 02 37
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