
 

 

Open Statement 
Landbouw en voedselproductie moeten duurzamer worden in een wereld die kampt met een 
toenemende, welvarende wereldbevolking, klimaatverandering, en aantasting van het milieu. 

De recent gepubliceerde Green Deal1 van de 
Europese Commissie stelt dat, in de context van de 
‘van boer tot bord’ strategie, de EU innovatieve 
manieren moet ontwikkelen om de afhankelijkheid 
van pesticiden en meststoffen te verminderen en het 
verlies aan biodiversiteit terug te dringen. Dit  
tegelijkertijd met het voldoen aan de nood om de 
samenleving te voorzien van voldoende, voedzaam, 
duurzaam en betaalbaar voedsel. Dit sluit aan bij het 
belang van voedsel en landbouw bij het bereiken van 
de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de 
Verenigde Naties3. 

Naast het bereiken van deze doelen, moeten we zorgen voor een zeer productief en duurzaam 
herstel van de COVID-19 crisis, met landbouw die minder afhankelijk is van invoer van buiten 
de EU. 

Het stellen van doelen is echter niet voldoende, we hebben ook instrumenten nodig om deze 
doelen te bereiken. Alle mogelijke benaderingen, inclusief innovatieve planten-
veredelingstechnologieën, zijn vereist om deze uitdagingen aan te gaan en de ambitieuze 
doelstellingen ‘van boer tot bord’ strategie te bereiken. De meest recente toevoeging aan de 
gereedschapskist voor het ontwikkelen van nieuwe gewasvariëteiten is precisieveredeling. 
Deze technologie, ook bekend als genoombewerking, stelt wetenschappers en landbouwers 
in staat om op een snellere, relatief eenvoudige en veel gerichtere manier de gewenste 
gewasvariëteiten te ontwikkelen in vergelijking met andere veredelingstechnieken. 
Precisieveredeling heeft vergaande toepassingen zoals het vergroten van de diversiteit aan 
gewassen, het terugdringen van pesticiden, het verder ontwikkelen van gezond voedsel, en 
veel meer. 

Een grotere diversiteit aan gewassoorten is niet alleen wenselijk, maar ook van centraal 
belang voor zowel duurzame landbouw als gezonde voeding. Het gebruik van meer variëteiten 
van gewassoorten zal de weerbaarheid tegen klimaatverandering vergroten. Deze 
gewasdiversiteit is vooral belangrijk in een klimaat-slimme aanpak omdat het bijdraagt aan de 
bestrijding van plagen en ziekten, wat een direct effect heeft op opbrengsten en inkomsten.4 



Precisieveredeling kan de afhankelijkheid van pesticiden aanzienlijk verminderen door de 
weerstand tegen ziekten te verbeteren, zoals geïllustreerd in recente literatuur met de 
ontwikkeling van b.v. meeldauwresistente tarwe5,6, schimmelresistente wijnstokken7en rijst8, 
tomaten resistent tegen verschillende bacteriële ziekten9, pompelmoes resistent tegen citrus 
kanker10, en rijst resistent tegen bacterievuur11-13. 

Gezond eten is de sleutel tot voedzame diëten. Precisieveredeling versnelt de introductie van 
gezonde eigenschappen in groenten en fruit die we momenteel consumeren, b.v. vezelrijke 
tarwe14, aardappelen met minder acrylamide15, tarwe met minder gluten16, een verhoogde 
inhoud aan gunstige secondaire metabolieten14, en minder allergenen, en toxische zware 
metalen in granen, peulvruchten, en oliezaden17-23. 

Echter, de ontwikkeling van heilzame gewasvariëteiten op een snellere en meer gerichte 
manier wordt in Europa stopgezet, terwijl de rest van de wereld de technologie omarmt. 

De uitspraak van het HvJ-EU van 25 juli 2018 in zaak C-528/1624, die algemeen wordt 
geïnterpreteerd als het onderwerpen van genoom-bewerkte planten aan de algemene 
beperkende bepalingen van de Europese ggo-wetgeving, verhindert in feite het gebruik van 
deze technologie voor gewasverbetering in Europa. 

De regelgevende aanpak voor genoom-bewerkte gewassen in Europa is volledig in strijd met 
de regelgeving die op andere continenten over de hele wereld bestaat en die een meer 'fit for 
purpose' regelgeving heeft aangenomen. Het gebrek aan wereldwijde harmonisatie van de 
regelgeving stelt uitdagingen voor de wereldhandel en de zaadsector en belemmert de 
innovatie en wetenschappelijke vooruitgang in Europa, die hard nodig is voor het bereiken 
van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de green deal. 

De onderstaande afbeelding is overgenomen van Schmidt et al. en biedt een globaal overzicht 
van de regelgevingsbenaderingen die momenteel in verschillende landen worden 
geïmplementeerd of besproken voor genoom-bewerkte gewassen (SDN-1- en SDN-2-
toepassingen)25. 

 



Het European Sustainable Agriculture through Genome Editing (EU-SAGE)26 netwerk, met 
leden van 132 Europese onderzoeksinstituten en verenigingen, verstrekt de Europese Raad, 
het Europees Parlement en de Europese Commissie volgende urgente raadgevingen: 
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