
DEREGULERENDE GGO’S: EEN RECEPT VOOR EEN RAMP

BOEREN HEBBEN RECHT OP ZAAIGOED NODIG

WIE CONTROLEERT 
DE ZADENMARKT?

IN DE JAREN 80 BEDROEG 
HET MARKTAANDEEL VAN 
DE 10 GROOTSTE BEDRIJVEN 
MINDER DAN 15%

VANDAAG HEBBEN DE 10 
GROOTSTE BEDRIJVEN 70% 
VAN DE MARKT IN HANDEN, 

EN ZIJN PATENTEN EN GGO’S 
DE SLEUTEL GEWEEST TOT 
DE UITBREIDING VAN HUN 

CONTROLE OVER DE MARKT

Op basis van jarenlang partijdig onderzoek heeft de biotech-industrie in de EU een ongekende 
communicatiecampagne op touw gezet om een nieuwe generatie GGO’s vrij te stellen van 
elke regelgeving en etikettering. Dit wordt ondersteund door verwarrende verklaringen en 
leugens over de aard van deze technieken, zoals de bewering dat organismen die met deze nieuwe 
genetische technieken worden geproduceerd, de natuur nabootsen, alleen met een verhoogde 
snelheid. In werkelijkheid is dit een poging om het voorzorgsbeginsel en de klimaatdoelstellingen 
van de EU te ontmantelen. Meer dan een oplossing voor klimaatverandering zouden nieuwe 
GMO’s een recept voor een ramp kunnen zijn voor Europese boeren, het milieu en de EU-burgers.

De industrie beweert dat de EU 
deze technieken moet deregule-
ren om de klimaatverandering aan 
te pakken. 
Dit is vooral verontrustend omdat 
deze technologie niet staat voor 
landbouwkundig onderzoek op 
basis van adaptatie en agro-eco-
logie, maar wel voor winstverho-
ging door patenten en de com-
merciële macht van genen. Deze 
technieken zijn niet gericht op 
het corrigeren van landbouwme-
thoden die het klimaat versto-
ren, zoals grootschalige mono-
culturen, de afhankelijkheid van 
stikstofhoudende meststoffen en 
lange toeleveringsketens, enz.

Het meest verontrustend is de 
vergelijking van deze technieken 
met natuurlijke veredeling, aan-
gezien het ‘editing’-proces onbe-
doelde en ongewenste mutaties en 
genetische recombinatie veroor-
zaakt, zoals door vele studies is 
aangetoond. 
Dit is de reden waarom de tech-
nieken bij toepassingen bij de 
mens verboden of sterk geregu-
leerd zijn. Heeft het zin om ze ver-
volgens bij planten te dereguleren 
en niet te voorzien in kwaliteits-
beoordelingen voor gezondheid en 
milieu, traceerbaarheid en etiket-
tering? EU-boeren zeggen nee 
tegen nieuwe GGO’s. 

In plaats daarvan houden zij deze 
methoden in stand zonder enige 
evaluatie van milieu en gezond-
heid.
Het is een valse belofte dat zij het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen 
zullen verminderen, aangezien 
de monoculturele toepassing van 
deze technieken plantpathogenen 
ertoe aanzet snel te muteren en 
nog gevaarlijker te worden, waar-
door het gebruik van bestrijdings-
middelen toeneemt in plaats van 
afneemt.

NIEUWE GGO’S = VALSE OPLOSSING

VOORTSCHRIJDENDE ONGELIJKHEDEN De controle over de zadenmarkt 
is de laatste decennia toegenomen door investeringen in biotech-pro-
ducten die door patenten worden beschermd. Zaadbedrijven zijn geïn-

teresseerd in GGO’s omdat intellectuele eigendomsrechten op genetische 
modificaties die worden toegepast op talrijke variëteiten en soorten geteeld 
over de hele wereld, onrechtmatige winsten opleveren. De patentwetgeving 
negeert en schendt duidelijk het recht op eigen zaad, zoals erkend in artikel 
19 van de VN-verklaring over de rechten van de boeren en andere mensen die 
op het platteland werken (UNDROP). De liberalisering van nieuwe GGO’s en het 
gebrek aan traceerbaarheid zullen onvermijdelijk tot veel geschillen leiden, 
met landbouwers en kleinschalige, lokale zaadveredelaars aan de ene kant 
en de grote zaadbedrijven aan de andere kant. Dit zal de boeren in de EU, die 
nauwelijks een redelijk inkomen verwerven, opzadelen met extra kosten en 
een enorm verlies aan biodiversiteit van zaden veroorzaken. GGO’s zijn niet toe-
gestaan in de biologische landbouw en de meerderheid van de EU-burgers 
is tegen deze technieken. Ze niet reguleren met de huidige wetgeving zal 
onomkeerbare gevolgen hebben voor de biologische sector en de landbouw in 
het algemeen in GGO-vrije landen, en zal de transparantie voor de EU-consu-
ment tenietdoen. Was dit de bedoeling achter de F2F-strategie die de EU zal 
gebruiken om duurzame voedselsystemen op te bouwen?
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PROBLEEM



Om zich aan te passen aan de klimaatsverandering moeten planten eerst aangepast zijn aan de 
lokale natuurlijke omgeving en moeten ze in staat zijn te overleven zonder gestaag toenemende 
hoeveelheden giftige pesticiden en meststoffen. Boerenzaden, indien erkend door de EU-wetgeving, 
kunnen zorgen voor de plaatselijk aangepaste biodiversiteit die nodig is om de klimaatdoelstellingen 
van de EU te bereiken en de biodiversiteit te herstellen. De productie van boerenzaden wordt bepaald 
door de collectieve rechten van de boeren die ze produceren en is gebaseerd op internationaal 
erkende boerenrechten.

ONZE EISEN

De komende hervorming van 
de EU-verordening inzake het 
verhandelen van zaden moet 
het recht van boeren op het vrij 
opslaan, gebruiken, uitwisselen 
en verkopen van op eigen bedrijf 
gewonnen zaden of teeltmateriaal 
wettelijk erkennen, zonder enige 
beperking, om de internationale 
verplichtingen die voortvloeien uit 
artikel 9 van de ITPGRFA en artikel 
19 van het UNDROP na te komen. 

Organismen afgeleid van de 
nieuwe GM-technieken behoren 
niet te worden gedereguleerd, 
maar te worden onderworpen aan 
de huidige GMO-regelgeving van 
de EU, die het volgende vereist: 
uitgebreide risicobeoordeling per 
geval; methoden voor het opsporen, 
identificeren en kwantificeren van 
de GMO die openbaar beschikbaar 
zijn in een EU-databank; traceer-
baarheid om de GMO’s en GMO-pro-
ducten in alle stadia van de toeleve-
ringsketen te traceren; etikettering 
van GMO-producten voor de consu-
ment; monitoring na het in de han-
del brengen; en een locatie-regis-
ter voor GMO’s. Het ECVC eist ook 
dat verplichte informatie wordt 
verstrekt over de kweek-, selec-
tie- en vermeerderingstechnieken 
van elk zaad of elke variëteit die in 
de handel wordt gebracht.

Bij de hervorming van de zaadhandel 
moeten 2 verschillende stelsels voor 
de handel in zaden worden erkend, 
en voor elk van deze stelsels moeten 
2 verschillende regelingen worden 
voorgesteld: een industrieel stelsel 
(bedrijven of landbouwers wier 
hoofdactiviteit bestaat in de produc-
tie van zaden voor de commerciële 
markt, los van de landbouwpro-
ductie) en een stelsel voor de 
landbouwers (een stelsel dat de 
voortplanting van zaden en planten 
integreert in de landbouwproductie; 
dat zaden uitwisselt in hoeveelhe-
den die overeenkomen met wat een 
landbouwer, en niet een zaadbedrijf, 
kan produceren; dat zich buiten het 
wettelijk kader van de commer-
cialisering van zaden bevindt; dat 
een landbouwer die zijn zaadover-
schotten uitwisselt en verkoopt, niet 
behandelt als een zaadbedrijf).

INFO + DOCS: https://www.eurovia.org/fr/theme/semences-ogm BRONNEN: ECVC, ‘New GMOs, 
Patents on Seeds and Peasants’ Rights to Seeds in Europe’, 2020 / Public Eye, ‘Semences: La 
dangereuse concentration du marché’, s.d. / Réseau semences paysannes, ‘10 idées reçues sur 
les semences’, 2013 / ETC group, ‘Qui-nous-nourrira ? Réflexions sur les crises alimentaire et 
climatique’, 2010
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BOERENZADEN
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OPLOSSING

WAT ZIJN 
BOERENZADEN? 
Alle zaden die 
worden verkre-

gen na inzaai op de boer-
derij, hetzij met zaden van 
eigen oorsprong, hetzij door 
uitwisseling tussen boeren, 
hetzij door het opnieuw 
inzaaien van niet-genetisch 
gemodificeerde commerciële 
variëteiten. Noodgedwongen diversifië-
ren deze zaden in de loop van de tijd op 
de velden van de landbouwers, aange-
zien de landbouwers de zaden selecteren 
die zich het best aan de plaatselijke teel-
tomstandigheden aanpassen. Dergelijke 
zaaigoedsystemen ontwikkelen zaden 
die plaatselijk zijn aangepast zonder het 
gebruik van chemicaliën en die voort-
durend evolueren om de uitdagingen van 
de klimaatsverandering aan te pakken. 
Daarom zijn ze niet verenigbaar met de 
industriële zaadreglementering, aange-
zien ze een hogere graad van diversiteit 
hebben en niet voldoen aan de commer-
ciële zaadcriteria inzake uniformiteit, 
stabiliteit en herkenbaarheid.

2.1 MILJOEN
BOERENZAADVARIËTEITEN 
EN

7000 GEWASSOORTEN
ZIJN GEREGISTREERD 
IN OPENBARE ZAADBANKEN, 
EN 
ER ZIJN ER NOG VEEL MEER 
DIE NIET GEREGISTREERD 
ZIJN

VAN DE BOEREN BOERENZADEN 
EN PRODUCEREN ZIJ 

70% VAN HET VOEDSEL DAT 
WERELDWIJD BESCHIKBAAR IS, 
WAARMEE ZIJ EEN GROOT DEEL 
VAN DE VOEDSELZEKERHEID 
GARANDEREN ZONDER GEBRUIK 
TE MAKEN VAN GEPATENTEERDE 
VARIËTEITEN OF GGO’S.

VANDAAG DE DAG GEBRUIKT 80% 

https://www.eurovia.org/fr/theme/semences-ogm

