
 Zienswijze en Bezwaar van De Gentechvrije Burgers.    

Bezwaar van De Gentechvrije Burgers tegen 4 ontwerpbeschikkingen.Vóór 10 juni 2015 opsturen naar: De staatssecretaris van 
IenM, Mevr. W. Mansveld, T.a.v. RIVM/VSP/Bureau GGO, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven. Alle velden invullen, anders niet 
geldig. 

 

 

Lelystad, 19-05-2015. 
 
Geachte staatssecretaris, 
 
Wij maken via deze zienswijze bezwaar tegen de volgende 4 ontwerpbeschikkingen: 

 
Vergunningsaanvragen 
 
Op 12 november 2014, 8 december 2014, 16 december 2014 en 22 december 2014 heeft het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu (hierna: IenM) van respectievelijk het Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam (AMC), te Amsterdam, 
het Universitair Medisch Centrum Utrecht, te Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Groningen, te Groningen en de Stichting 
International Federation of Medical Students' Associations Rotterdam, te Rotterdam, vergunningaanvragen op grond van het 
Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van 
genetisch gemodificeerde organismen. De aanvragen zijn geregistreerd met de kenmerken GGO IM-MV 14-006, GGO IM-MV 
14-007, GGO IM-MV 14-008 en GGO IM-MV 15-001. De aanvragen betreffen klinische studies in patiënten met hemofilie B. 

 
Deze experimentele gentherapieproeven mogen niet plaatsvinden. 
 
De Gentechvrije Burgers vinden dat deze experimentele gentherapieproeven niet mogen plaatsvinden. 
Zijn wij als bezorgde burgers de aangewezen personen om te bewijzen dat deze proeven niet veilig zijn? 
Is dat niet de wereld op zijn kop? De aanvrager moet toch bewijzen, dat zijn proef veilig is! Er zijn volgens 
ons, echter te veel onzekerheden (Dr. High, Baxter, Amit C. Nathwani, zie blz.3 van de zienswijze). Het 
blijft bij try-and-error.   
Natuurlijk moeten deze patiënten geholpen worden, maar: is gentherapie wel de aangewezen methode? 
Een mens is geen machine, waarvan je naar believen een onderdeel kunt vervangen. Genen bestaan in 
netwerken (zie uitleg hieronder). Eén gen één eigenschap, een reductionistische opvatting en die is allang 
achterhaald. Bovendien is er veel proefdierenleed: het gebruik van o.a. apen neemt door gentherapie-
onderzoek alleen maar toe. 
Richard Strohman is an eminent scientist and former Chair of the Department of Molecular and Cell Biology at Berkeley who 
stated the problem this way: When you insert a single gene into a plant or an animal, the technology will work you’ll get 
the desired characteristic. But you will also have produced changes in the cell or the organism as a whole that are 
unpredictable. Genes exist in networks, interactive net- works which have a logic of their own and the fact that the 
industry folks don’t deal with these networks is what makes their science incomplete and dangerous. We are in a crisis 
position where we know the weakness of the genetic concept, but we don’t know how to incorporate it into a new, 
more complete understanding. Bron: http://www.davidsuzuki.org/david/downloads/David_Suzuki_Biotech_essay.pdf  

 

Wij ondersteunen de zienswijzen/openbrieven/bezwaren van De Gentechvrije Burgers, (The European GMO-free 
Citizens) onafhankelijk Europees Consumentenplatform in te zien via  www.gentechvrij.nl/bz.html en verstuurd 
per post. 
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