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Reglementaire context 

De aanvraag tot experimenteren met genetisch gewijzigde organismen (GGO’s) is ingediend conform 
het Koninklijk Besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het 
leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van 
producten die er bevatten (Belgisch Staatsblad van 24/02/2005, p. 7129). 
 
Procedure betreffende de raadpleging en het informeren van het publiek 

Het publiek werd geconsulteerd van 22/12/2011 tot 26/01/2012.  
De FOD heeft via een nieuwsbericht op haar website deze raadpleging aangekondigd evenals de 
verlenging van de raadpleging die normaal afliep op 21/01/2012. 
Er werden berichten van het openbaar onderzoek opgehangen aan het gemeentehuis van Wetteren 
(de gemeente waar de proef gepland wordt).  
Er waren verschillende documenten betreffende het dossier beschikbaar (informatie voor het publiek, 
een technische samenvatting van het dossier en het volledige dossier behalve de vertrouwelijke 
informatie) voor het publiek via de website www.ogm-ggo.be, in het gemeentehuis van Wetteren, of 
op verzoek bij onze diensten. 
Het publiek kon zijn opmerkingen en/of vragen bezorgen via een online formulier op de website 
www.ogm-ggo.be, via het e-mailadres apf.ConsulOGM@health.belgium.be, via de post of in het 
gemeentehuis van Wetteren. 
 
In dit verslag wordt het resultaat van de raadpleging van het publiek (aantal ontvangen opmerkingen, 
aard van de opmerkingen en vragen, …) voorgesteld en wordt er een antwoord gegeven op de 
frequent gestelde vragen. Dit verslag wordt gepubliceerd op de website www.ogm-ggo.be (pagina 
« Raadplegingen van het publiek »). De publicatie ervan werd via een nieuwsbericht op de website van 
de FOD aangekondigd. Bovendien werd een kennisgeving van de publicatie van dit verslag gestuurd 
naar alle personen die hun e-mailadres in het raadplegingformulier hebben opgegeven.  
 
Dit verslag wordt gevoegd bij het beslissingsdossier voor de bevoegde federale ministers met het oog 
op het (al dan niet) toelaten van de proef. 
 
Resultaat van de raadpleging 

Er zijn 776 formulieren ingevuld en verstuurd via de website en er zijn 200 reacties per e-mail naar 
het adres apf.ConsulOGM@health.belgium.be gestuurd. Er werd geen enkele opmerking kenbaar 
gemaakt bij het gemeentehuis in Wetteren. Dit komt neer op een totaal van 976 reacties van het 
publiek voor dit dossier.  
 

Directoraat-generaal 
Dier, Plant en Voeding 
 
Dienst 
Voedingsmiddelen, dierenvoeders en andere 
consumptieproducten 
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In de tabel hieronder wordt het aantal ontvangen opmerkingen per taal weergegeven. 
 

Ontvangen opmerkingen (B/BE/11/V4) FR NL EN 
Online formulieren 576 200 0 

E-mail apf.ConsulOGM@health.belgium.be 114 85 1 

Opmerkingen aan de gemeente 0 0 0 

 
Voor deze proef, die gepland is in Vlaanderen (gemeente Wetteren), werden er talrijke opmerkingen 
door Franstaligen ingediend. Op te merken is ook de bijdrage vanuit 5 landen (Canada, Spanje, 
Frankrijk, Luxemburg en het Verenigd Koninklijk) van buiten het Belgisch grondgebied.  
Er dient ook te worden opgemerkt dat de inwoners van Wetteren, de gemeente waar de proef 
gepland is, geen opmerkingen naar hun gemeentebestuur gestuurd hebben, noch op identificeerbare 
wijze gebruik gemaakt hebben van de beschikbare formulieren op onze website. 
 
De meeste opmerkingen van het publiek waren standaardteksten die uitgingen van een vereniging of 
NGO, die als dusdanig verstuurd werden. Onder meer de identieke brieven, die medeondertekend 
werden door 17 verenigingen en NGO’s die actief zijn op het vlak van milieu, de biologische 
landbouw of fair trade, dienen te worden geciteerd, alsook de talrijke identieke e-mails die uitgingen 
van acties van Greenpeace België en Nature & Progrès, en de talrijke identieke zinssneden die terug te 
vinden zijn in de online ingevulde formulieren.  
 
Er werd één gunstige opmerking geformuleerd. De andere opmerkingen waren negatief (tegen de 
proef specifiek of tegen GGO’s in het algemeen) of werden geformuleerd onder vragende vorm 
(worden alle risico’s in rekening gebracht?).  
 
De meest frequente opmerkingen/vragen hebben betrekking op het risico op verspreiding van de 
genetisch gewijzigde maïs in de natuur (via pollen, zaden of wilde dieren), het ontbreken van 
laboratoriumproeven en tests inzake de toxiciteit/allergeniciteit, de aanwezigheid van een gen dat 
resistent is tegen een herbicide, het beheer van het afval van de proef, het instellen van een 
monitoring op de bloei, het risico op een horizontale transfer van genen naar de bacteriën in de 
grond, de exacte locatie van de proef. Er werden ook vragen gesteld met betrekking tot de naleving 
van het “stap voor stap” principe van de richtlijn 2001/18/EG en over het socio-economisch nut en 
de wenselijkheid van dit GGO. Ook wordt een belangenconflict binnen de Bioveiligheidsraad 
aangehaald. 
 
Hieronder wordt een antwoord gegeven op de vragen die per thema gegroepeerd zijn. 
 
Analyse van de reacties van het publiek 

De opmerkingen en/of vragen betreffende de bioveiligheid werden op 31/01/2012 aan de 
Bioveiligheidsraad bezorgd voor analyse en werden in aanmerking genomen bij de evaluatie van de 
risico’s van dit dossier. De antwoorden op de vragen inzake bioveiligheid werden door de 
Bioveiligheidsraad opgesteld. 
De andere opmerkingen en/of vragen werden beantwoord door de dienst « Voedingsmiddelen, 
Dierenvoeders en andere Consumptieproducten » van de Federale Overheidsdienst. 
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Algemene antwoorden op de frequent gestelde vragen 

 
1. Vragen/opmerkingen over de geldende reglementering en de evaluatieprocedures 
 

Thema Antwoord 
1.1. Principe 
evaluatie  “stap 
voor stap” 
gerespecteerd? 
(Richtlijn 
2001/18/CE) 

De proeven met de genetisch gewijzigde organismen (GGO’s) worden op 
Europees niveau gereglementeerd door Richtlijn 2001/18/EG en op Belgisch 
niveau door het Koninklijk Besluit (KB) van 21/02/20051 (zie website 
http://www.ogm-ggo.be voor meer informatie over de geldende 
reglementering). Deze reglementering voorziet onder meer in een evaluatie, fase 
per fase, van het GGO, van de tests in het laboratorium en de serres, over de 
proeven op kleine schaal en in de open lucht, tot het op de markt brengen van 
het GGO. De evaluatie van de risico’s gebeurt in verhouding tot het niveau van 
de beoogde verspreiding: hoe groter de graad van verspreiding van het GGO 
wordt, hoe gedetailleerder de evaluatie van de risico’s moet gebeuren (zie 
bijlagen II en IIIB van het KB van 21/02/2005 voor meer uitleg).  
Het dossier B/BE/11/V4 omvat geen tests inzake de toxiciteit of de 
allergeniciteit, aangezien dit GGO niet bestemd is voor menselijke of dierlijke 
consumptie.  
Deze vraag werd eveneens voor grondig onderzoek voorgelegd aan de 
Belgische Bioveiligheidsraad (zie punt 4.1.). 
 

1.2. Indienen van 
het dossier 
voorafgaand aan 
een verlofperiode 
 

Volgens het bovenvermelde Koninklijk besluit van 21/02/2005, is de indiener 
van de aanvraag wettelijk niet in overtreding door een dossier in te dienen vlak 
voor de eindejaarsfeesten, die inderdaad een vakantieperiode inhoudt voor 
zowel de federale openbare diensten als voor de leden van de 
Bioveiligheidsraad.  

1.3. Milieu-
aansprakelijkheid 

Wat betreft de verantwoordelijkheid van de organisatoren van het GGO-
project ten aanzien van de potentiële schade die aan het milieu wordt 
toegebracht, is de Richtlijn 2004/35/EG betreffende milieuaan-sprakelijkheid 
met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade van 
toepassing.  
Een verklaring van burgerlijke aansprakelijkheid van de kennisgever met 
betrekking tot de potentiele schade aan het leefmilieu (overeenkomstig artikel 
13, §2, f van het KB van 21/02/2005) werd bij het dossier gevoegd. Daarin 
verklaart de kennisgever de volle burgerlijke aansprakelijkheid voor wat betreft 
de schade die aangebracht zou worden aan de gezondheid van mens en dier, 
aan goederen of aan het leefmilieu als gevolg van de proefneming. 

1.4. De 
nauwkeurige plaats 
van de proef is niet 
in het dossier 
opgenomen 

De Belgische wetgeving (Koninklijk Besluit van 21/02/2005) bepaalt dat de 
plaats van de proef, gedefinieerd als « de gemeente(n) waar er een doelbewuste 
introductie gebeurt », moet worden gepubliceerd. De naam van de gemeente, 
Wetteren, is dus aan het publiek meegedeeld. Bovendien is een meer 
gedetailleerde kaart aanwezig in het dossier. 
De exacte ligging van de proef is ook gekend door de autoriteiten om de 
controles op de proef te kunnen uitvoeren: het gaat om de kadastrale gegevens 
Wetteren, 1e afdeling, 1312C.  

                                                
1 Koninklijk Besluit van 21/02/2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel 
brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten (Belgisch Staatsblad van 24/02/2005).  
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1.5. Onafhankelijk 
wetenschappelijk 
advies? Evaluatie 
en beslissing ? 

De evaluatie- en toelatingsprocedure wordt in het Koninklijk Besluit van 21 
februari 2005 omschreven. Het dossier wordt voorgelegd aan de dienst 
« Voedingsmiddelen, dierenvoeders en andere consumptieproducten » van de 
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu. De FOD vraagt dat de Bioveiligheidsraad een wetenschappelijke 
evaluatie van de risico’s uitvoert (zie http://www.conseil-
biosecurite.be/ccb_index.html). Deze Raad is een onafhankelijk orgaan voor de 
evaluatie van de risico’s. Hij werkt met externe experts voor de voorbereiding 
van zijn adviezen en houdt rekening met regels van deontologie en 
confidentialiteit die beschreven worden in zijn reglement van interne ordre2.  
De beslissing tot (al dan niet) toelating van de proef wordt vervolgens genomen 
door de federale Ministers die bevoegd zijn voor de Volksgezondheid en het 
Leefmilieu, in het bijzonder op basis van het wetenschappelijke advies van de 
Raad voor Bioveiligheid en het verslag van de raadpleging van het publiek. De 
Minister van het gewest waarin de proef wordt doorgevoerd (in casu de 
Vlaamse Gemeenschap) heeft een vetorecht over de uiteindelijke beslissing. 
 

1.6. Controle van 
de proef 

De proef zal worden gecontroleerd door de inspectiedienst van de Federale 
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu conform het Koninklijk Besluit van 18 oktober 20063. De controles 
kunnen plaatsvinden bij het aanleggen van de proef, tijdens de proef, bij het 
afbreken van de proef en na de proef (controle van de opvolging van het 
perceel).  
 

1.7. Verhouding tot 
publiek-private 
fondsen 
 

Dit ressorteert niet onder de bevoegdheid van de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Deze vraag dient voorgelegd te 
worden aan de administratieve diensten van het Vlaams Gewest, belast met 
innovatie en overheidsinvesteringen. 
 

1.8. Vraag over de 
voordelen en 
andere socio-
economische 
overwegingen over 
GGO’s 

Deze vraag valt buiten het huidige wettelijke kader van de evaluatie van de 
risico’s dat voortvloeit uit het Europese recht. De voorwaarden bepaald in het 
Koninklijk Besluit van 21 februari 2005 voorzien niet in de mogelijkheid om 
dergelijke criteria in aanmerking te nemen. 
 

 
 

2. Vragen/opmerkingen over het beheer van de risico’s die aan de proef verbonden zijn 
 

Thema Antwoord 
2.1. Maatregelen om 
de transfer van 
genen en de 
verspreiding van 
reproductiemateriaal 
te voorkomen 

Maatregelen inzake risicobeheer kunnen opgenomen worden in de beslissing 
op basis van de risico-evaluatie van de Bioveiligheidsraad. De beslissing zal 
worden gepubliceerd op de website www.ogm-ggo.be.  
De volgende maatregelen inzake risicobeheer zijn reeds in het dossier bepaald:  
- rond de proef wordt een bufferzone van 3 meter niet genetisch 

gewijzigde maïs verbouwd die na de oogst vernietigd zal worden; 
- op basis van een regelmatige monitoring die geïntensiveerd zal worden in 

de periode die gunstig is voor de bloei, zullen de mannelijke bloemen 
worden verwijderd voordat ze stuifmeel produceren. Dat zal manueel en 
op uiterst voorzichtige wijze gebeuren zodat er geen enkele kans is op 
verspreiding via het genetisch gewijzigd stuifmeel. 
 

                                                
2 http://www.conseil-biosecurite.be/arb_rio.html  
3 Ministerieel Besluit van 18 oktober 2006 betreffende de aanwijzing van de dienst controle bedoeld in artikel 2, 19°, tweede 
streepje, van het Koninklijk Besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals 
van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten (Belgisch Staatsblad, 
07/11/2006) 
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3. Vragen/opmerkingen over de raadpleging van het publiek 
 

Thema Antwoord 
3.1. Taal van het 
dossier 

Het technische dossier is uitsluitend in de moedertaal van de aanvrager 
opgesteld. De informatie bestemd voor het publiek, die wettelijk gezien enkel 
moet worden opgesteld in de taal of de talen van het (de) gebied(en) of de 
regio waar de proef plaatsvindt, werd eveneens in het Frans vertaald. Voorts 
verleent de samenvatting van het technische dossier, in het Engels, dat 
bestemd is voor de kennisgeving op het niveau van de Europese Commissie, 
eveneens toegang aan personen van wie de moedertaal verschillend is van het 
Frans of het Nederlands. 
 

3.2. Te weinig 
publiciteit 

Deze raadpleging van het publiek werd aangekondigd op onze website 
http://www.ogm-ggo.be via een nieuwsbericht (« news »), en de lijst met 
nieuwsberichten werd hernomen in de newsletter van de FOD. De aandacht 
wordt erop gevestigd dat iedereen zich kan inschrijven om de newsletter van 
de FOD te ontvangen (zie op de website 
http://www.health.belgium.be/eportal). Het volledige dossier, behalve de 
vertrouwelijke gegevens, was beschikbaar op de website www.ogm-ggo.be 
tijdens de duur van de raadpleging. 
Verder werd de publieksconsultatie ook in de gemeente Wetteren 
doorgevoerd, conform de regelgeving: de consultatie werd door “berichten 
van enquête” aangekondigd op het gemeentehuis en het volledige dossier kon 
geraadpleegd worden op de gemeentediensten.  
 

3.3. Gevolg dat 
wordt gegeven aan 
de consultatie, 
informeren van de 
deelnemers 
 

De opmerkingen van het publiek inzake bioveiligheid worden in aanmerking 
genomen in het advies dat door de Bioveiligheidsraad wordt uitgebracht. Ze 
worden eveneens bezorgd aan de bevoegde federale en gewestelijke ministers. 
Dit verslag van de raadpleging maakt deel uit van het beslissingsdossier dat 
naar de bevoegde federale ministers en staatssecretaris wordt gestuurd. Het 
verslag omvat antwoorden op de vaak gestelde vragen en wordt gepubliceerd 
op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen 
en Leefmilieu. Alle deelnemers van de raadpleging van wie de personalia 
gekend zijn, worden hierover geïnformeerd zodat zij kennis kunnen nemen 
van deze informatie. 
 

3.4. Probleem inzake 
de 
ontoegankelijkheid 
van het formulier op 
de website tijdens de 
raadpleging van het 
publiek  
 

Op de website van de FOD hebben zich gedurende enkele dagen (in totaal) 
enkele technische problemen voorgedaan tijdens de raadpleging van het 
publiek over dit dossier. De dienst ICT van de FOD heeft zeer snel 
gereageerd om de problemen op te lossen (niet-toegankelijkheid van het 
formulier, onvoldoende ruimte om te antwoorden). We hebben er evenwel 
voor gezorgd dat de consultatieperiode uitzonderlijk werd verlengd tot 26 
januari (dus met 5 extra dagen). De FOD houdt eraan om zich te 
verontschuldigingen voor de ongemakken waarmee de gebruikers van de 
website werden geconfronteerd. 
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4. Vragen/opmerkingen over de risico’s (bioveiligheid) – De antwoorden op het vlak van de 

bioveiligheid werden door de Adviesraad voor de Bioveiligheid opgesteld. 
 

Thema Antwoord 
4.1. Principe “stap 
voor stap” niet 
gerespecteerd? 

Het stap-voor-stap principe houdt in dat de inperking van ggo's geleidelijk en 
stapsgewijs kan worden verminderd en dat de schaal waarop de introductie 
plaatsvindt geleidelijk wordt vergroot, op voorwaarde dat uit de beoordeling 
van de eerdere stappen met betrekking tot de bescherming van de menselijke 
gezondheid en het milieu blijkt dat de volgende stap kan worden gezet. 
 
Deze aanvraag betreft een veldproef voor gg-maïs met gewijzigde 
groeikarakteristieken die bekomen werden door het inbrengen en de expressie 
van het GA20oxidase-1 gen. Onder laboratoriumomstandigheden werd 
waargenomen dat deze genetische modificatie gepaard gaat met planten die 
langer worden zonder dat dit gepaard gaat met een hogere biomassa. In het 
laboratorium werden ook geen verschillen waargenomen in de vorming van 
de bloeiwijzen, pollen of zaden. Op basis van de risicobeoordeling van deze 
veldproef en rekening houdend met de geplande maatregelen kan worden 
gesteld dat geen risico’s worden verwacht voor de menselijke gezondheid of 
het leefmilieu als gevolg van de doelbewuste introductie van de gg-maïs in het 
milieu. Onverwachte, ongewenste effecten kunnen niet worden uitgesloten 
maar de impact van deze mogelijke effecten zal in ieder geval beperkt blijven. 
Dit is ondermeer te danken aan de schaal van de proef, het ontpluimen van de 
maïsplanten wat de kans op verspreiding via pollen verwaarloosbaar klein 
maakt en de zorgvuldige en handmatige verzameling van kolven en zaden. 
Literatuurgegevens met betrekking tot de toxische of allergenische effecten 
van de verhoogde expressie van het GA20oxidase-1-gen zijn ons niet gekend. 
 

4.2. Waarom werd 
de gg maïs niet 
grondig getest op 
schadelijke effecten 
voor de menselijke 
gezondheid en het 
milieu ? 

De gg-maïs werd inderdaad niet getest op toxische, allergene of andere 
schadelijke effecten. Nader onderzoek naar de toxische, allergene of 
schadelijke effecten van de gg-maïs zou echter niet in verhouding staan met 
de afwezigheid van verwachte risico’s verbonden aan deze veldproefaanvraag. 
Hiervoor zijn verschillende redenen.  

- De veldproef heeft tot doel om te onderzoeken (1) of planten met een 
verhoogde expressie van het GA20oxidase-1- gen ook onder normale 
landbouwomstandigheden (dus niet in laboratoriumomstandigheden) 
een verlengd fenotype vertonen en (2) of er interactie is tussen het 
langer zijn en de legervastheid en de opbrengstpotentie bij 
verschillende standdichtheden. Deze gg-maïs zal niet in de 
voedselketen terecht komen en de beproefde lijn zal niet als ras 
worden geteeld of gecommercialiseerd. Mocht er later een aanvraag 
komen voor teelt en commercialisatie, dan zullen alle aspecten met 
betrekking tot toxische, allergene en/of andere schadelijke effecten 
grondig worden bestudeerd.  

- Er zijn geen aanwijzingen (literatuurgegevens) met betrekking tot de 
toxische of allergenische effecten als gevolg van een verhoogde 
expressie van het GA20oxidase-1 gen. GAoxidase-1 is een enzym dat 
een rol speelt in de sterk gereguleerde biosyntheseweg van 
gibberelines. Experimentele data geven aan dat een relatief sterk 
verhoogde expressie van het GAoxidase-1 gen uiteindelijk leidt tot een 
driemaal verhoogde gibberelline GA1 activiteit.  

 
Voor wat betreft het inbrengen van een herbicide resistentie merker verwijzen 
we naar het punt 4.4. Nader onderzoek met betrekking tot de effecten voor 
het leefmilieu werd niet uitgevoerd gezien de afwezigheid van verwachte 
risico’s voor het leefmilieu (hiervoor verwijzen we naar de antwoorden op 
vragen 4.4 tot en met 4.7) en de doelstellingen van de veldproef.  
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4.3. Wat is de 
invloed van de 
verhoogde enzym- 
en hormoonactivi-
teit ? 

Het GA20Oxidase1-gen is betrokken bij de controle van de gibberelline-
activiteit in de plant. Gibberellines (afgekort GA) zijn een groep van 
plantenhormonen die onder andere betrokken zijn bij de stengelstrekking. De 
gibberelline biosyntheseweg is ook aanwezig in bacteriën, fungi en planten.  
Het GA20Oxidase-1 enzym katalyseert de vorming van GA20; GA 20 is een 
precursor van de actieve vormen GA1 en GA4. In de gemodificeerde 
maïsplanten werd een 300x verhoogde expressie van het GA20Oxidase-1 gen 
waargenomen wat gepaard gaat met een 3X verhoogde GA1 activiteit.  
 
Het effect van een verhoogde GA20oxidase-1 genexpressie en de al dan niet 
hiermee gepaard gaande verhoging van de GA1 activiteit op organismen die 
deze planten zullen consumeren werd hier niet nader onderzocht.  
Deze veldproefaanvraag heeft inderdaad niet als doelstelling om het effect op 
organismen na te gaan maar probeert meer in het bijzonder na te gaan of: 

- de gg-maïs lijnen nog steeds een verlengd fenotype vertonen onder 
normale weersomstandigheden en probeert te onderzoeken wat het 
effect is op de biomassa; 

- de gg-maïslijnen een verhoogd risico vertonen voor legering;  

- de getransformeerde planten zich lenen om ze te telen aan verhoogde 
standdichtheid om zo de opbrengst te vergroten. 

Het is niet de bedoeling om de onderzochte gg-maïslijn aan te wenden voor 
teelt of commercialisatie, bijgevolg is een analyse van de effecten op de mens 
of organismen die deze gg-maïs zullen consumeren niet nodig. Mocht een 
dergelijk gg-maïs het voorwerp uitmaken van een aanvraag voor teelt en 
commercialisatie, dan zal eerst onderzoek worden uitgevoerd in het 
laboratorium, daarna in serres en vervolgens met veldproeven die als 
doelstelling hebben om relevante gegevens te verzamelen over het effect op 
organismen. 
 

4.4. Wat zijn de 
risico’s verbonden 
aan het inbrengen 
van het herbicide 
tolerantiegen ? 

Het herbicide tolerantiegen (bar gen), dat codeert voor een enzym dat 
glufosinaat – de werkzame stof van een reeks herbicidenmerknamen (zoals bv 
Basta) – acetyleert, werd ingebracht als merker om de selectie van de gg-
maïsplanten te vergemakkelijken. Er zal niet met glufosinaat gespoten worden 
tijdens de veldproef. Het is dus niet de bedoeling om de gg-planten te laten 
groeien in het veld en de omringende planten te laten sterven door het 
gebruik van een herbicide. De kans op horizontale overdracht van 
plantenmateriaal naar bacteriën is uiterst klein (zie punt 4.5), en dit is ook het 
geval  voor het bar gen. In het onwaarschijnlijke geval dat bacteriën het 
herbicide tolerante gen toch zouden opnemen en dat het gen tot expressie 
komt (hoewel in de gg-maïs de expressie van het bar-gen gereguleerd wordt 
door een plantenpromoter), dan nog zullen deze bacteriën geen selectief 
voordeel ondervinden in de nabijheid van de veldproef.  
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4.5. Wat is de kans 
op horizontale 
genoverdracht? 

Veelvuldig onderzoek heeft aangetoond dat een transfer van plantengenen 
naar bacteriën in natuurlijke omstandigheden heel onwaarschijnlijk is. Tot nog 
toe slaagde men er niet in zo’n transfer te realiseren in de natuur. 
Bij de risicobeoordeling van de gg-maïs, die het voorwerp uitmaakt van deze 
veldproefaanvraag, werden een aantal gewijzigde recombinantiesites 
ingebracht. Daarom werd de kans op horizontale genoverdracht extra 
nagegaan. Hoewel de kans op horizontale genoverdracht klein is, kan het niet 
worden uitgesloten. Maar om de risico’s verbonden aan een mogelijk 
horizontale genoverdracht te beschouwen dient echter ook te worden gekeken 
naar het effect en het potentieel selectief voordeel van de vreemd ingebrachte 
genen.  
Het ingebrachte genetisch materiaal betreft onder andere het GA20oxidase-1 
gen dat een rol speelt in de aanmaak van een natuurlijk voorkomend 
plantenhormoon dat voor de stengelstrekking van de plant zorgt. Er wordt 
niet verwacht dat een mogelijke genoverdracht van dit gen in een bacteriële 
populatie kan zorgen voor een selectief voordeel of voor de handhaving van 
dit gen. 
De herbicide resistentiemerker werd ingebracht als selectiemerker om de 
selectie van de gg-planten te vergemakkelijken (zie ook vraag 4.3). De planten 
zullen niet verder worden behandeld met het herbicide glufosinaat. Een 
mogelijke overdracht van dit gen naar bacteriën zal dus ook geen selectief 
voordeel bieden.  
Het antibioticaresistentiemerkergen aadh, dat resistentie biedt tegen 
streptomycin/spectinomycin, is aanwezig op de vector die werd gebruikt om 
de maïsplanten te modificeren. Experimentele data wijzen op het feit dat dit 
gen niet meer aanwezig is in de gg-maïslijn. Bovendien moet worden 
opgemerkt dat soortgelijke genen reeds veelvuldig voorkomen in bacteriële 
populaties.  
Om die redenen kan worden gesteld dat de aanwending van de gg-maïs geen 
bijkomend risico stelt voor de menselijke gezondheid noch voor het leefmilieu 
als gevolg van een mogelijke horizontale genoverdracht.  
 

4.6. Wat is het effect 
op de gewassen van 
andere landbouwers? 

Bij het beoordelen van het effect van gg-maïs op andere gewassen dient de 
verspreiding via pollen en zaad te worden beschouwd waarna het effect van 
een mogelijk verspreiding dient te worden beoordeeld.  
De verspreiding van de maïszaden is voornamelijk het gevolg van de 
oogstwerkzaamheden. Bij deze veldproefaanvraag geeft de kennisgever aan 
om kolven en zaden zorgvuldig en handmatig te verzamelen waardoor 
ongewenste verspreiding wordt tegengegaan. Ook de verspreiding van pollen 
wordt tegengegaan door het ontpluimen (verwijdering van mannelijke 
bloeiwijzen) van de maïsplanten.  
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4.7. Waarom worden 
niet alle plantedelen 
verwijderd uit de 
bodem? Wat met de 
verspreiding van de 
zaden (door vogels 
en dergelijke?) 

Enkel de niet reproductieve plantedelen blijven achter op veld en/of in de 
bodem. Gezien deze plantedelen niet regeneratief zijn, volstaat het om de 
horizontale genoverdracht te beschouwen (cfr punt 4.5).  
Wat betreft de mogelijke zaadverspreiding kan worden benadrukt dat maïs 
wordt gekenmerkt door het stevig vastzitten van kolven en zaden waardoor 
zaadverspreiding voornamelijk door menselijk toedoen gebeurt (via 
zaaimachines, oogstmachines of tijdens het transport). Bij deze 
veldproefaanvraag geeft de kennisgever aan dat hij kolven en zaden zorgvuldig 
en handmatig zal verzamelen waardoor verspreiding wordt tegengegaan.  
Daarnaast is het gekend dat maïs schade kan oplopen door vogels, 
voornamelijk kraaiachtigen, fazanten en duiven. Zaaizaden of kiemplanten 
kunnen worden opgepikt uit de grond en in een later stadium kan er gegeten 
worden aan de rijpe zaden in de kolf. De kennisgever meldt dat hij het perceel 
zal bedekken met een vogelnet tijdens de opkomstfase. Gezien het gebruikte 
maïsmateriaal zeer laat afrijpt en de maïs zal geoogst worden in oktober, is het 
zeer onwaarschijnlijk dat vogels aan de kolven zullen pikken, temeer daar het 
proefveld middenin een groot maïsveld ligt van veel vroeger afrijpende maïs. 
 

4.8. Wat is de 
relevantie van deze 
veldproef? 
De sociaal-
economische 
relevantie, de 
credibiliteit mbt 
innovaties om de 
impact van de 
landbouw op het 
leefmilieu te 
verkleinen ?  
 

Deze vraag kadert niet in de risicobeoordeling van deze veldproefaanvraag.  
Deze veldproefaanvraag kadert binnen onderzoekswerk en probeert meer in 
het bijzonder na te gaan of  

- de gg-maïs lijnen nog steeds een verlengd fenotype vertonen onder 
normale weersomstandigheden en wat het effect is op de biomassa: 

- de gg-maïslijnen een verhoogd risico vertonen voor legering  

- de getransformeerde planten zich lenen om ze te telen aan verhoogde 
standdichtheid om zo de opbrengst te vergroten  

De vraag of dit onderzoek kan leiden tot de constructie van nieuwe 
maïsrassen die een toepassing zullen kennen in de voedselketen (diervoeder, 
menselijke consumptie) of de productie van biobrandstoffen blijft open. Deze 
veldproefaanvraag vormt één van de eerste stappen om mogelijk een 
antwoord te bekomen op deze vraag. 
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