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Reglementaire context  
De aanvraag voor een proef met genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) werd ingediend 
overeenkomstig het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste 
introductie in het leefmilieu van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er 
bevatten (Belgisch Staatsblad van 24/02/2005, p. 7129).  
 
Procedures inzake de raadpleging en de informering van het publiek 
Het publiek werd geconsulteerd van 05/02/2013 tot 07/03/2013. 
De FOD Volksgezondheid heeft via een nieuwsbericht op zijn website deze raadpleging aangekondigd. 
Er werden berichten van onderzoek opgehangen aan de gemeentehuizen van Melle en Wetteren 
(gemeenten waar de proef gepland wordt). Er waren verschillende documenten betreffende het dossier 
(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 de gemeentehuizen 
van Melle en Wetteren, of op verzoek bij onze diensten beschikbaar. 
Het publiek kon zijn opmerkingen en/of vragen via een onlineformulier op de website www.ogm-ggo.be, 
via het e-mailadres apf.ConsulOGM@health.belgium.be, via de post of in de gemeentehuizen van Melle 
en Wetteren bezorgen. 
 
In dit verslag wordt het resultaat van de raadpleging van het publiek (aantal ontvangen opmerkingen, 
soorten 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”). Dit verslag is gepubliceerd als nieuwsbericht op de website van de 
FOD. Bovendien is een kennisgeving van de publicatie van dit verslag aan alle personen verstuurd die 
hun e-mailadres in het raadplegingformulier hebben opgegeven. 
Dit verslag zal vervolgens aan de bevoegde federale ministers worden bezorgd als document bij het 
beslissingsdossier voor de (al dan niet) toelating van de proef. 
 
Resultaat van de raadpleging  

Er zijn 236 formulieren ingevuld en verstuurd via de website, er zijn 4069 reacties per e-mail naar het 
adres apf.ConsulOGM@health.belgium.be gestuurd, en er zijn geen opmerkingen aan de 

gemeentehuizen van Melle en Wetteren bezorgd, dit komt neer op een totaal van 4305 reacties van het 
publiek voor dit dossier.  
 
In de tabel hieronder worden het aantal, de taal van de ontvangen opmerkingen en het aantal reacties 
van Belgische inwoners weergegeven. 
 

Ontvangen opmerkingen (B/BE/11/V4) 
Totaal 

FR NL 
Inwoners 

BE  
Onlineformulieren 236 112 124 205 

E-mail: apf.ConsulOGM@health.belgium.be 4069 4068 1 77 

Opmerkingen aan de betrokken gemeenten  0 0 0 0 

Directoraat-generaal 
Dier, Plant en Voeding 
 
Dienst 

Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en Andere 
Consumptieproducten  
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Voor deze proef die is gepland in het Vlaams Gewest (op het verbindingspunt tussen de gemeenten Melle 
en Wetteren) werden er talrijke opmerkingen verstuurd via de website www.Cyberacteurs.org die op 6 
maart een procedure online heeft gezet die het mogelijk maakte model en argumentatie te gebruiken. 
Dat heeft geleid tot 4034 identieke e-mails waarvan 3898 afkomstig waren van inwoners in Frankrijk, 
72 in België, 22 in Zwitserland, 29 van andere Europese landen en 13 van andere continenten.  
 
Er dient ook te worden opgemerkt dat de inwoners van de gemeenten waar de proef zal plaatsvinden, 
geen opmerkingen aan hun gemeentebestuur bezorgd hebben. Via het formulier dat op onze site 
beschikbaar is, hebben 5 personen zich geïdentificeerd als inwoner/buur van de gemeente waar de proef 
plaatsvindt.  
 
De meeste opmerkingen van het publiek waren standaardteksten die als dusdanig verstuurd werden 
en die geleid hebben tot talrijke identieke uittreksels tussen de online ingevulde formulieren. 
 
Er was één gunstige opmerking. De andere opmerkingen waren negatief (tegen de proef in het 
bijzonder of tegen GGO’s in het algemeen) ofwel waren er vragen (worden alle risico’s in aanmerking 
genomen?). 
 
De meest voorkomende vragen/opmerkingen hebben betrekking op het risico op verspreiding in de 
natuur (pollen) en de eventuele gevolgen voor de lokale fauna, de aanwezigheid van een gen dat 
resistent is voor antibiotica, het beheer van dode bladeren, het risico op een horizontale 
genoverdracht en de uitwerking van een monitoringplan. Er zijn ook vragen gesteld over het 
sociaaleconomisch nut en de wenselijkheid van dit GGO. Er werd commentaar gegeven op de 
procedure en de toepassing van het voorzorgsbeginsel.   
 
Er worden hieronder antwoorden op de vragen gegeven die per thema gegroepeerd zijn.  
 
Analyse van de reacties van het publiek 

De opmerkingen en/of vragen betreffende de bioveiligheid werden aan de Bioveiligheidsraad voor 
analyse bezorgd en 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 opgesteld door de dienst “Voedingsmiddelen, 
Dierenvoeders en Andere Consumptieproducten” van de Federale Overheidsdienst.  
 



 

PAGINA   3 

Antwoorden op de frequent gestelde vragen 

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

Thema Antwoord 
1.1. Voorzorgsbeginsel 
gerespecteerd ? risico’s in 
geval van co-existentie ? 

De proeven met de genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) 
worden op Europees niveau gereglementeerd via 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). Bij het opstellen van deze 
wetteksten werd rekening gehouden met het voorzorgsbeginsel.  
In dit stadium zijn de veldproeven niet bestemd om het GGO op de 
markt te brengen (verkoop), maar wel om de performantie ervan in 
open land, op een beperkte oppervlakte te testen; de 
risicobeoordelingen mogen dus in dit stadium minder volledig zijn dan 
degene die met het oog op het in de handel brengen van het GGO 
vereist zouden zijn. De mogelijkheid voor de kennisgever om te 
verwijzen naar gegevens of resultaten die aangeleverd werden in 
eerdere kennisgevingen is eveneens voorzien in de wetgeving. 
 

1.2. 
Milieuaansprakelijkheid ? 

Wat betreft de verantwoordelijkheid van de promotoren van het GGO-
project ten aanzien van de mogelijke schade die aan het milieu wordt 
toegebracht, is de Richtlijn 2004/35/EG betreffende 
milieuaansprakelijkheid van toepassing. 
Een verklaring van burgerlijke aansprakelijkheid van de kennisgever 
(overeenkomstig artikel 13, §2, f van het KB van 21/02/2005) werd bij 
het dossier gevoegd waarin de kennisgever verklaart de volledige 
burgerlijke aansprakelijkheid op te nemen 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.  
 

1.3. De nauwkeurige plaats 
van de proef ?  

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 gemeenten, Melle en Wetteren, is dus aan het publiek meegedeeld.  
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 Melle, 1e afdeling sectie D, 525b en Wetteren, 1e afdeling, 1452C 
 

                                                
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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1.4. Onafhankelijk 
wetenschappelijk 
advies? Evaluatie 
en beslissing ? 

De beslissingen betreffende de veldproeven worden door de lidstaten 
genomen. Het EFSA wordt dus niet geraadpleegd.  
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.bioveiligheidsraad.be/arb_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 deontologische en vertrouwelijkheidsregels die beschreven 
worden in zijn reglement van inwendige orde2. 
De beslissing tot (al dan niet) toelating van de proef wordt vervolgens 
genomen door de federale Ministers/Staatssecretaris die bevoegd zijn 
voor Volksgezondheid en Leefmilieu, in het bijzonder op basis van het 
wetenschappelijke advies van de Raad voor Bioveiligheid (in zijn totaliteit 
met inbegrip van eventuele relevante minderheidsverklaringen) en het 
verslag van de raadpleging van het publiek.  
De gewestminister van het gewest waarin de proef gebeurt (in dit geval het 
Vlaams Gewest) heeft een vetorecht over de uiteindelijke beslissing.  
 

1.5. Controle van de proef De controle van de proef zal worden uitgevoerd door de 
inspectiedienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu overeenkomstig het 
ministerieel besluit van 18 oktober 20063.  
Er vinden strikte en strenge controles plaats tijdens alle fases die een 
potentieel risico inhouden voor het leefmilieu, zoals de inplanting van 
de proef, de kritieke fase tijdens de proef (bijv. bloeiperiode), tijdens de 
oogst van de proef en/of na de proef (controle van de monitoring van 
het perceel na de proef). Bij elke controle op het terrein wordt 
nagegaan of alle in de toelating vastgestelde voorwaarden worden 
nageleefd. In het geval van meerjarenproeven vindt er ook een 
jaarlijkse administratieve controle plaats om te zien of de vereisten 
worden nageleefd.      
 

1.6. Vraag over de 
Voordelen, doelstellingen en 
andere sociaaleconomische 
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. Bijgevolg kan 
er op basis daarvan geen enkele druk of invloed uitgeoefend worden in het 
kader van de aanvraag voor een proef.  
 

1.7. Intellectuele 
eigendom  

De geldende wetsbepalingen voorzien in een bescherming van de 
intellectuele eigendomsrechten. De informatie waarvan de verspreiding 
schade zou kunnen toebrengen aan de concurrentiepositie van de 
kennisgever moet vertrouwelijk behandeld worden.  

 
 
 
 
 

                                                
2
 http://www.bioveiligheidsraad.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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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 

Specifieke maatregelen inzake risicobeheer kunnen door de bevoegde autoriteit in 
het ontwerp van beslissing opgenomen worden, in het bijzonder op basis van de 
risicobeoordeling van de Bioveiligheidsraad.  
De volgende maatregelen zijn reeds in het aanvraagdossier voorzien: 

- Rond de proef zal in de rand een rij niet-genetisch gewijzigde populieren 
geplant worden. 

- De takken van de populier zullen niet oud genoeg worden om in bloei te 
komen. Er zal een wekelijkse visuele controle gebeuren tijdens de 
periode die gunstig is voor de bloei. Het doel daarbij is te voorkomen dat 
er zich genetisch gewijzigd stuifmeel kan verspreiden. 

- Er werd een monitoringplan opgesteld om eventuele scheuten op te 
sporen en met een onkruidverdelger te vernietigen tijdens de duur van de 
proef en na de beëindiging ervan.  

2.2. 
Monitoringplan 
(KB art.12c) 

Artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 21/02/2005 is een vrijstelling ten 
aanzien van artikelen 13 tot 26 van hetzelfde besluit voor medicinale stoffen 
en preparaten voor gebruik door de mens. Dit artikel houdt dus geen verband 
met de aanvraag voor een proef met genetisch gewijzigde populieren.  

 
3. Vragen/opmerkingen over de raadpleging van het publiek 
 

Thema Antwoord 
3.1. Definitie van 
punt 7 “specifieke 
kennis” van het 
onlineformulier  

Dit punt van het formulier zal verbeterd worden voor de toekomstige 
raadplegingen. De vraag zal beter omschreven worden en er zal een groter 
aantal antwoordmogelijkheden worden voorgesteld.   

3.2.  
Representativiteit 
van de publieke 
raadpleging 

Er is in het formulier geen veld voorzien om zijn beroepsactiviteit te 
omschrijven. Het is dus moeilijk om het percentage te bepalen van de reacties 
die afkomstig waren van beroepsgroepen die bijzonder dicht staan bij de 
problematiek (bijv. landbouwers, imkers).  
De leden van verenigingen of personen die actief zijn op het vlak van 
GGO’s/biotechnologie worden evenwel verzocht dit te vermelden. Er 
werden een dertigtal verenigingen/organisaties geteld.   

3.3. Gevolg dat aan 
de raadpleging werd 
gegeven  

Binnen de tien dagen die volgen op de termijn van de raadpleging (Art. 17.6 
van het KB van 21/02/2005) worden de opmerkingen van het publiek naar 
de bevoegde federale en gewestelijke ministers gestuurd en worden de 
opmerkingen van het publiek in verband met de bioveiligheid aan de 
Bioveiligheidsraad bezorgd.  
De relevante opmerkingen van het publiek in verband met de bioveiligheid 
moeten verplicht in aanmerking worden genomen in het advies van de 
Bioveiligheidsraad (Art. 16.2 van het KB van 21/02/2005).  
 
Het verslag van de raadpleging maakt noodzakelijk deel uit van het 
beslissingsdossier dat aan de bevoegde federale ministers en staatssecretaris 
wordt voorgelegd (Art. 18.1. van het KB van 21/02/2005). Dat verslag bevat 
de antwoorden op de frequent gestelde vragen ook al is er in de wetgeving 
niet expliciet in een antwoordverplichting voorzien.  
 

3.4. Informering 
van het publiek 

Het verslag wordt op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu gepubliceerd. De deelnemers aan de 
raadpleging van wie de personalia gekend zijn, worden hierover geïnformeerd 
zodat zij kennis kunnen nemen van deze informatie. 
De beslissing zal op de website gepubliceerd worden www.ogm-ggo.be.  
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4. Vragen/opmerkingen over de risico’s (bioveiligheid) – De antwoorden op het vlak 

van de bioveiligheid werden door de Bioveiligheidsraad opgesteld. 
 
Thema Antwoord 
1. Wordt er per 
plant gemonitored 
waar het transgen is 
terechtgekomen in 
het DNA en wat de 
mogelijke effecten 
van deze 
specifieke 
insertiepositie is? 
 

Men weet dat het transgen geïnsereerd is in het genomisch DNA. De exacte 
plaats waar het transgen in het genomisch DNA is terechtgekomen, werd 
echter niet bepaald. Deze informatie wordt niet nodig geacht in een 
veldproefaanvraag (zie richtlijnen van de bioveiligheidsraad BAC, 2002).4 
Mogelijke effecten van een specifieke insertiepositie, worden vaak pas 
opgepikt in een veldproef en niet door de studie van de DNA-sequentie. Eén 
van de doelstellingen van een veldproef is dan ook de genetisch gewijzigde 
planten die abnormaal gedrag vertonen eruit te selecteren. 

2. Wat zijn de 
risico's van de 
overdracht van 
genetisch 
gewijzigd 
materiaal met name 
de 
antibioticaresistentie
merker naar 
bodemorganismen? 

De kans op overdracht van genetisch gewijzigd materiaal, inclusief de 
antibioticaresistentiemerker nptII, naar bodemorganismen is zo goed als 
onbestaande. Mocht er toch eventuele overdracht zijn van genetisch gewijzigd 
materiaal dan worden de risico's klein geacht, daar resistentie tegen 
kanamycine en neomycine door toedoen van het nptII gen, wijd verspreid is 
in micro-organismen die voorkomen in de natuur en het gastro-intestinaal 
stelsel van de mens (EFSA, 2004)5. 

3. Wat zijn de 
risico's verbonden 
aan de 
voortplanting en 
verspreiding van de 
transgene populier? 

Populier kan zich zowel seksueel voortplanten, door verspreiding van pollen 
en zaad, als niet-seksueel door scheuten en soms door takken die wortel 
schieten. De populier die in deze veldproef gebruikt zal worden, is een 
vrouwelijke kloon en verspreidt dus geen pollen. De genetisch gewijzigde 
populieren zullen geen zaad kunnen vormen, daar de takken geoogst zullen 
worden vooraleer ze oud genoeg zijn om bloemen te vormen. De takken 
worden immers al na drie jaren geoogst, terwijl ze, om te kunnen bloeien 
minstens 5 jaar oud zouden moeten kunnen worden. Bovendien zal men elk 
jaar in de periode dat er normaal bloei optreedt, controleren op de 
aanwezigheid van bloemknoppen. Indien er bloemknoppen gevonden 
worden, zullen deze verwijderd worden. De kans op seksuele voortplanting is 
dus zo goed als onbestaande.  
De scheuten die geobserveerd worden tijdens de veldproef, zullen direct 
verwijderd worden. Ook na de veldproef, als de boomwortels verwijderd zijn, 
zal men blijven controleren op het ontstaan van scheuten. Indien er scheuten 
geobserveerd worden, zullen die vernietigd worden. In tegenstelling tot de 
meeste andere Populus species, heeft de populier gebruikt in deze veldproef 
(Populus x canescens), een slecht vermogen om zijn takken spontaan wortel te 
laten schieten, zelfs onder ideale omstandigheden. De kans op niet-seksuele 
voortplanting is dus zo goed als onbestaande. 

 

 

 

 

 

 

                                                
4
 BAC, 2002. Guidelines for Molecular Characterisation of Genetically Modified Higher Plants for a Standard 

Part B Consent. http://www.biosafety.be/gmcropff/EN/TP/partC/GuideMGC_PartB_C.htm 
5
 EFSA, 2004. Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on the use of antibiotic 

resistance genes as marker genes in genetically modified plants. EFSA Journal 48, 1-18. 
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4. Zijn er effecten 
op micro-
organismen, 
insecten (o.a. 
bijen), vogels en 
zoogdieren door 
het gebruiken van 
delen van de bomen 
als voedsel? 

Bomen met vergelijkbare veranderingen in lignine als de genetisch gewijzigde 
populieren komen reeds voor in de natuur. Deze bomen worden veilig geacht 
voor micro-organismen en dieren in het leefmilieu. Bovendien geven 
bestaande gepubliceerde studies geen aanwijzingen dat de verandering in 
ligninegehalte een effect heeft op micro-organismen, insecten en zoogdieren. 
Men mag er dus vanuit gaan dat dit naar alle waarschijnlijkheid niet anders zal 
zijn voor genetisch gewijzigde populieren. Het maken van dit type van 
veronderstellingen is een internationaal aanvaarde aanpak in de risico-evaluatie 
van transgene planten en wordt familiariteit genoemd (OECD, 1993)6. Dat er 
familiariteit is, betekent niet dat men er vanuit gaat dat er geen verschillen 
bestaan tussen genetisch gewijzigde populieren en conventionele.  
Het is namelijk niet volledig uit te sluiten dat de modificatie op een ongunstige 
plaats in het genoom van de populier terecht is gekomen en als gevolg 
daarvan een effect zou kunnen hebben op micro-organismen en dieren. 
Studies reeds uitgevoerd door de aanvrager met de genetisch gewijzigde 
populieren in serre, wijzen alvast in de richting dat de genetisch gewijzigde 
populieren fenotypisch geen abnormaliteiten vertonen.  
Zowel schimmels, bacteriën als herbivoren leven in associatie met populier. 
Het contact van grotere zoogdieren (bv. herten, konijnen) met de genetisch 
gewijzigde populieren wordt beperkt door een hek dat rond het proefveld 
geplaatst zal worden. Kleinere zoogdieren, vogels en insecten kunnen 
gemakkelijker in contact komen met de genetisch gewijzigde populieren. 
Echter, enkel blad-, hout- of sap-etende dieren kunnen eventueel direct 
schadelijke effecten ondervinden. Aangezien de genetisch gewijzigde populier 
geen bloemen zal vormen, zal het effect op insecten die van populieren enkel 
de nectar consumeren, onbestaande zijn. De veldproef gebeurt op een 
beperkte schaal in tijd en ruimte, zodat eventuele schadelijke effecten op 
processen in de bodem en dieren slechts plaatselijk en van tijdelijke aard 
zullen zijn. 

5. Wat zijn de 
mogelijke effecten 
op menselijke 
gezondheid (bv. 
allergieën door 
transgene pollen)? 

De genetisch gewijzigde populieren zijn niet op toxische en allergene effecten 
getest. De populier die in deze veldproef gebruikt zal worden, is een 
vrouwelijke kloon en verspreidt geen pollen. In dit specifiek geval, kan er dus 
geen allergische reactie veroorzaakt worden door genetisch gewijzigd pollen. 

6. Is het mogelijk de 
potentiële lange-
termijn effecten te 
voorspellen indien 
de transgene 
eigenschappen van 
de populier zich in 
de natuur 
bevinden?2 

Lange-termijn effecten van zo'n eventuele verspreiding zijn moeilijk te 
voorspellen. Een manier om een antwoord te krijgen op deze vraag is de 
transgene bomen en het milieu waarin ze groeien gedurende lange tijd op te 
volgen. Dergelijke monitoring moet gedaan worden bij bomen die voor 
commerciële doeleinden zullen geteeld worden in de Europese Unie. 

 
 
Contact : apf.ConsulOGM@health.belgium.be 

                                                
6
 OECD, 1993. Safety considerations for biotechnology: scale-up of crop plants. 

http://www.oecd.org/science/biotrack/1958527.pdf 


