
PERSBERICHT 

Vergunningaanvraag gentech aardappelproefvelden van BASF tot 1 

ha per jaar van 2012 tot 2018 in Dinteloord. 

 
De gentechaardappeleters van Miep Bos. 

 

De Gentechvrije Burgers gaan samen met enkele stichtingen een zienswijze en bezwaar 

sturen naar het ministerie van IenM vanwege de vergunningaanvraag van BASF Plant Science 

te Ludwigshafen voor introductie in het milieu van gentech consumptie- en dito 

fabrieksaardappelen.  

De aanvraag is geregistreerd onder het kenmerk PorM/RB IM 11-005 en betreft kleinschalige 

werkzaamheden met genetisch gemanipuleerde aardappelplanten met een verminderde 

vatbaarheid voor Phytophthora infestans. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te 

vinden in de gemeente Steenbergen, in de omgeving van Dinteloord.  

Boeren (zijn zij wel op de hoogte gebracht?) zitten niet op overwaaiend gentech 

aardappelzaad, gentech pollen en opslag te wachten. Immers, als dit gebeurt, is dit in strijd met 

artikel 1, 1ste protocol EVRM 'Recht op ongestoord genot van eigendom'. En in strijd met 

artikel 11 van de Grondwet dat de onaantastbaarheid van het menselijke lichaam garandeert. 

En tevens in strijd is met artikel 5 EVRM. Art. 5 Recht op vrijheid en veiligheid en in strijd met 

met artikel 11 van de Grondwet en recht op veiligheid, omdat deze aardappelen nooit eerder 

gegeten zijn en niet zijn getest op mensen en dieren. Zij kunnen allergisch zijn voor de stoffen 

die in herbiciden en antibiotica zitten. (in het geval dat je de aardappelen die uit gentechzaad 

ontstaan zijn, onbedoeld zult eten). En tenslotte in strijd met artikel 8 EVRM: Art. 8 Recht op 

eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven.  
  

 



Phytophthora. Bovendien is de vraag: Blijft de Phytophthora infestans, waarmee de gentech 

aardappels met opzet besmet worden, beperkt tot het proefveld? Als dit het geval is, is dit ook 

in strijd met artikel 1, 1ste protocol EVRM 'Recht op ongestoord genot van eigendom'. 
Tijdens een soortgelijke proef in België (Wetteren) werd Phytophthora infestans geconstateerd. 

Dat onderzoek loopt nog. 

De introductie van GM en GMO’s (inclusief cisgenese) is tevens in strijd met het internationale 

verdrag van Burgerlijke en Politieke rechten (BuPo). Voorbeelden hiervan kunt u vinden in 

onze pleitnota van  3 oktober 2011, 12.15 u, Raad van State. 

http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/veulenpleitnotafinal290911.pdf 

Roundup. Verder worden de resten van de gentech aardappels of ondergeschoffeld of 

vernietigd met een herbicide. Daarvoor werd bij soortgelijke proeven Roundup gebruikt, een 

zeer giftig herbicide, omdat daar glyfosaat in zit en nog meer ingrediënten die onbekend zijn, 

omdat zij fabrieksgeheim zijn. Glyfosaat is zeer giftig, wat blijkt uit recente lezingen van dr. 

Huber zie www.gentechvrij.nl/glyfosaat.html. 

Bij deze gentech aardappelen is cisgenese toepast. 

Over cisgenese: 

De eerste vraag luidt of de cisgenesetechniek nog wel genetische modificatie is. Dat wil 
zeggen: gaat het om het inbrengen van genen op een wijze die van nature door voortplanting 
en/of natuurlijke recombinatie niet mogelijk is? Het antwoord op deze vraag is ja. Net als bij 
transgenese isoleert of construeert men ook bij cisgenese genen, die vervolgens worden 
ingebracht in de kern van een plantencel. Hoewel in het product dus geen “nieuwe” genen 
aantoonbaar zijn, is dit wel het resultaat van een genetische modificatie.  
 
Fragment uit: Ook met soorteigen genen omzichtig manipuleren. 
 
Tjard de Cock Buning (Vrije Universiteit, Amsterdam), Edith T. Lammerts van Bueren 
(Wageningen Universiteit, Wageningen), Michel A. Haring (Universiteit van Amsterdam, 
Amsterdam), Huib C. de Vriend (LIS Consult, Rijswijk) en Paul C. Struik (Wageningen,  
Universiteit, Wageningen). 
http://www.falw.vu.nl/en/Images/cisgenese%2520debat%2520de%2520cock%2520buning%2520et%2520al%2520response_tc
m24-29216.pdf  
 

Handtekeningenlijst. U kunt een handtekeningenlijst downloaden van de site 
www.gentechvrij.nl/basef.html van de Gentechvrije Burgers. En uw naam toevoegen als u hen wilt 
steunen in deze zaak.  

 
Raad van State. De Gentechvrije Burgers hebben momenteel twee zaken tegen gentech- 
proeven lopen bij de Raad van State: 
  

1. Een gentechvaccin voor veulens uit te proberen op veulens vanaf 3 dagen oud: 
http://www.gentechvrij.nl/veulen.html  

2. Gentech aardappelproefvelden in Lelystad en op vier andere plaatsen in Nederland; 
http://www.gentechvrij.nl/aarddlo.html  

 
Bij de eerst genoemde zaak is zes weken geleden al een zitting geweest, maar de Staatsraden zijn 
er nog steeds niet uit of Stichting VoMiGEN, http://www.gentechvrij.nl/vomigen.html,die Miep 
Bos gemachtigd heeft, wel belanghebbend is, terwijl diezelfde stichting al sinds 2003 processen 
voert bij de Raad van State. Wij moeten vóór 25 november a.s. aanvullende informatie over deze 
stichting opsturen. 
 

Alle informatie www.gentechvrij.nl/basef.html  miep@gentechvrij.nl   
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