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Other Europeans: The European GMO-free Citizens how-to-join click here .
De site www.nanotechvrij.nl is een onderdeel van De Gentechvrije Burgers,
Europees Consumentenplatform.

.

Mascotte van de Gentechvrije Burgers (papier marchévorm van Kirsten bij 't
Vuur, kunstontwerp
en schilderwerk Miep Bos).

"Never underestimate the power of a few committed people to change the
world. Indeed, it is the only thing that ever has."
-- Anthropologist Margaret Mead

Saturday 25th of May: MARCH AGAINST MONSANTO WAGENINGEN (NL) and
the rest of the world. Denk er om, er zijn ook gentech medicijnen en vaccins

ook voor dieren, die stilletjes op de markt komen * of zullen komen. Lees
meer....
* Gardasil, vaccin tegen baarmoederkanker bevat vreemd DNA: Gardasil is
just one example of a vaccine that contains foreign DNA fragments.
Recente video's over de gevaren van GMO's. Recent videos about the dangers of GMOs.
follow @MiepBos For the latest news, voor het laatste nieuws.
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Click on te bee for the Stop Monsanto Movie website.

DE GENTECHVRIJE BURGERS v/h DE GROEP BOS, The European GMOfree Citizens, Europees Consumentenplatform.

Op 1 maart 2008 hebben we de Groep Bos een andere naam gegeven. De
nieuwe naam maakt direct kenbaar waar we voor staan.
Wat is of wie zijn De Gentechvrije Burgers v/h de Groep Bos? De Groep Bos is
een naam, die het ministerie van VROM aan ons gegeven heeft, nadat we 600
handtekeningen van bezorgde particulieren, stichtingen en een vereniging i.o.
tegen de markttoelating van gentechkoolzaad van Monsanto (en elk volgend
gentechproefveld of dito markttoelating in de toekomst) hadden opgehaald.
De Gentechvrije Burgers is een samenwerkingsverband van personen die
eenzelfde doel nastreven. Het presenteert zich naar buiten als een eenheid,
onder meer via zijn website en in zijn geschriften. De beslissingen van het
samenwerkingsverband worden door de daartoe behorende personen genomen
op basis van consensus, in werkvergaderingen. Uit naam van De Gentechvrije
Burgers organiseren wij voorts al jaren verscheidene activiteiten, waaronder het
schrijven van zienswijzen, bezwaren en beroepen tegen gentech proefvelden,
markttoelatingen, tentoonstellingen met gentech dieren en
gentechvaccinproeven. Wij organiseren petities, lezingen en of fora tijdens
exposities en demonstraties. Voorts hebben wij gesprekken met de schrijvende
pers en radio (Llink, Omroep Flevoland, Omroep Zeeland) en tv (Ikon),
exposities met internationale kunstenaars met openingen inclusief lezingen
en/of fora en burgerinitiatieven (Lelystad gentechvrij en Lelystad Roundup-vrij)
en het aanwezig zijn bij een werkdiner in 2009 in Wassenaar met minister
Verburg. Hier mocht Miep Bos namens de Gentechvrije Burgers, het woord
voeren. Onder deze omstandigheden moeten De Gentechvrije Burgers worden
aangemerkt als entiteit die herkenbaar is in het rechtsverkeer. De Gentechvrije
Burgers zijn door minister Verburg, B &W en gemeenteraad van Lelystad en de
pers als een zodanige entiteit herkend.
Je kunt de petitie tegen IM 07-008 en IM 07-009 niet meer tekenen, je kunt echter
wel kenbaar maken tegen gentech in de landbouw en tegen gentech proefvelden
en dito markttoelatingen te zijn en voor biologische landbouw of landbouw
zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te zijn, door een e-mail te
sturen naar dit adres.
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Met je naam, adres, woonplaats en e-mailadres achter elkaar. Dan kom je op de
lijst van De Gentechvrije Burgers.
De Gentechvrije Burgers

Miep Bos, initiator en woordvoerster
Gentechvrije website
Mensen en instanties die ons ondersteunen;

Wieteke van Dort
Stichting Ekopark Lelystad
Nu (2012) In totaal meer dan 10.000 burgers, boeren, en onafhankelijke
organisaties, die niet afhankelijk zijn van subsidie.
Zij hebben bezwaar aangetekend tegen de nieuwste aanvragen voor een IM
(introductie in het milieu van GMO's, zowel gewassen als vaccins e.d.) in
Nederland, of tegen eerdere aanvragen voor IM (introductie in het milieu van
GMO's zowel gewassen als vaccins e.d) of dito markttoelatingen maar
tegelijkertijd daarmee te kennen gegeven, dat zij tevens tegen toekomstige
en gentech markttoelatingen bezwaar maken. Een aantal Gentechvrije
Burgers hebben bovendien ethische bezwaren tegen gentech. Zij vinden dat
DNA, de blauwdruk van het Leven niet kunstmatig d.m.v. weghalen van
genen of het toevoegen daarvan, of allebei, veranderd mag worden, zij
hebben daartegen religieuze bezwaren. Patenten op (gentech en gewone!)
genen, bacteriën en vaccins e.d. vinden zij onethisch.
De Gentechvrije Burgers/The European GMO-free Citizens
Sluit u als consument en burger aan bij De Gentechvrije Burgers! Velen
gingen u al voor. Wat willen wij? Wij willen gentechvrij voedsel kunnen eten,
en het behoud van gentechvrije landbouw. We geven de voorkeur aan
biologische landbouw. Wij willen de biodiversiteit behouden en het milieu,
de bodem, mensen, dieren en insecten vrijwaren van ongewenste gentech
vervuiling.
Wie zijn wij? Wij zijn een Europees consumentenplatform.
Hoe doen we dat? Door hier bekendheid aan te geven via onze website .
We schrijven brieven en bezwaarschriften tegen voorgenomen
gentech markttoelatingen en dito proefvelden naar instanties en overheden
om onze bezorgdheid te uiten.
Contributie; geen. Ideeën; welkom.
Naam
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Adres
Woonplaats
Land
Handtekening
Je kunt je ook aanmelden via dit adres dan is er geen handtekening nodig,
wel een e-mail adres.
Vrij te verspreiden.

Laatste nieuws:
WE BLIJVEN MOEDER NATUUR EEN STEM GEVEN!
3 mei 2012. Uitslag RvS: Beroep tegen gentech vaccin voor veulens vanaf
drie dagen oud niet-ontvankelijk verklaard, lees hier de brief van de Raad
van State met de uitspraak.
Samenvatting: Pas 12 dagen voor de eerste zitting kwam via een brief aan
het licht dat stichting VoMiGEN wellicht niet-ontvankelijk zou worden
verklaard. Redenen daarvoor kregen we niet, we moesten de zitting maar
afwachten. Omdat we zo snel niet alle papieren bij elkaar hadden van de
andere stichtingen, statuten en uittreksels (moest up-to-date zijn) en de
inzendtermijn tot 11 dagen voor de zittingsdag is, later opgestuurde brieven
worden teruggestuurd, gaf Miep Bos de bescheiden pas af op de dag van de
zitting. De voorzitters van de twee andere stichtingen hadden haar eerder
gemachtigd. De Staatsraad, die de bescheiden ontving aan het begin van de
zitting. vroeg alleen waarom zo laat, niet dat het te laat was. "Er was niet
eerder aanleiding voor" heeft zij toen geantwoord.
Komt allen naar de zitting bij de Raad van State van 15 mei a.s. 10 uur. Den
Haag. Het betreft ons beroep samen met 3 stichtingen, tegen gentech
(consumptie- en fabrieks)aardappelproefvelden in heel Nederland ook in
Lelystad. Meer info klik hier.
Vergunningsaanvraag van het Intervet International voor een
gentechvaccinproef bij kippen in Oost-Gelre. Meer.
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24-10-2011 De Gentechvrije Burgers bezoeken Occupy op het beursplein in Amsterdam.

18-10-2011: Krant van Flevoland: vervolg, Raad van State 2: Vragen
beantwoord na het lezen van de column.
18-10-2011: Nu 4.411 supporters vanwege ons beroep bij de Raad van State
re; gentech veulenvaccin.
12-10-2011: Krant van Flevoland: de nieuwe column van Miep Bos over de
Raad van State en het beroep.
Ons beroep tegen een gentech dierenvaccin bij de Raad van State op 3
oktober a.s. om 12.30 u. MEER
Uitleg la volonté générale (Schotschrift).
Uitleg la volonté générale (Schotschrift). Onderschrift foto (van Marijke van
Geffen): Den Haag, Kneuterdijk 22, zitting op 3 oktober 2011, Zaaknummer
201011273/1/M1 (een proef in St. Anthonis met een gentech vaccin voor
veulens op veulens vanaf 3 dagen oud). Jeanine van Nieukerken van de
Natuurwetmoeders , Rob Verlinden van Stichting VoMiGEN en ik, Miep Bos
van de Gentechvrije Burgers , na de 1,5 uur durende zitting bij de Raad van
State.
De zitting begon om half 1 en werd tijdelijk geschorst, omdat na een
tijdverslindende ondervraging naar de activiteiten van Stichting VoMiGEN
(die mij gemachtigd heeft voor haar te spreken en die al sinds 2003
processen voert bij de Raad van State) duidelijk moest worden of de
Stichting überhaupt wel "belanghebbende" is of niet. Ik heb ook
aangevoerd, dat Stichting Natuurwetmoeders en Stichting Ekopark mij
eerder ook gemachtigd hebben. De bescheiden daarvan had ik vóór de
zitting afgegeven. De Voorzitter vond dat rijkelijk laat, maar eerder was er
geen sprake van dat Stichting VoMiGEN eventueel geen belanghebbende
zou zijn. Opsturen was geen optie, omdat alle nagekomen informatie terug
gestuurd wordt als het tijdstip korter is dan 10 dagen vóór de zitting.
Met de "belanghebbende kwestie" kwam men via een aangetekend
schrijven, pas een aantal dagen vóór de zitting, terwijl we op die zitting
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maanden hebben gewacht. Na de schorsing mocht men weer naar binnen,
maar de Raad was er nog steeds niet uit. In ieder geval mocht ik alsnog mijn
pleitnota voorlezen. Daarna kwam de pleitnota van het ministerie van IenM
en het betoog van de advocaat van Intervet. Hij beweerde o.a. dat je op
Google Earth wel kon zien waar de gebouwen en stallen en weilanden van
Intervet liggen, en dat aangeleverde kaarten niet nodig zijn (Intervet had
geen kaarten ingeleverd, dit is verplicht volgens de EU richtlijnen). Ja maar
daar staat heus niet bij van wie die aangrenzende weilanden zijn, en van wie
niet. De advocaat van Intervet betoogde verder, dat vanwege de uitspraak
van het Europese Hof (van Justitie) over met gentech organismen besmette
honing, die niet verkocht mag worden en mijn vergelijking met de uit te
rijden mest met een gentech bacterie er in, dat mest geen voedingsmiddel
is. Nou, dat zou ik wel denken. Mest geeft voeding aan de bodem! Maar dat
ter zijde. Het gaat hier om het gentech organisme in de mest, niet om de
mest zelf. Uitspraak over 6 weken. Vóór de zitting schoot ik wat plaatjes, en
op de vuilniswagen die passeerde stond precies een toepasselijke tekst:
"Doe een ander je afval niet kado". Alles is hier na te lezen.

+ Wetenschappers waarschuwen voor ernstige gevolgen van wijdverbreide
toepassing van glyfosaat.
De wetenschapper Don Huber , die onlangs met pensioen ging bij de Purdue
Universiteit , vertelt dat uit zijn onderzoek blijkt...meer en meer over glyfosaat.

December 2010: De Gentechvrije Burgers gaan naar de Raad van State lees hier.

Laatste nieuws klik hier.

U kunt op het logo klikken en dan tekenen tegen een
gentechvaccinatie proef met veulens vanaf 3 dagen.
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•

30 augustus 2010: on-line petitie van Miep Bos, woordvoerster
van de Gentechvrije Burgers, Europees Consumentenplatform
(direct te tekenen, waarna je een bevestiging krijgt per e-mail, met
een link waar je op moet klikken om te bevestigen) tegen een
gentech proef met GM bacteriën voor veulens vanaf 3 dagen tot 6
maanden oud, kun je hier tekenen. Op die site staan ook links
naar alle informatie.

24 juli 2009: Gentech anjer Moonaqua C/NL/06/01 goedgekeurd door VROM
en NLV voor markttoelating in de hele EU. Je kon bezwaar maken.
Voorbeeldbezwaarschrift was hier te downloaden. Je kon je naam, adres,
woonplaats, datum en e-mail adres doorgeven. Deadline was1 september
2009. Stichting VoMiGEN is naar de Raad van State gegaan in de maand
augustus 2010, uitspraak zie hier.
Wat is gentech? antwoorden op veel vragen.

De Stentor, uw mening, 25 november 2008.
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Reactie van De Gentechvrije Burgers op plan van Verburg om motie niet uit te voeren.

----- Original Message ----- From: Miep Bos To: cie.lnv@tweedekamer.nl Cc:
cie.vrom@tweedekamer.nl Sent: Sunday, November 16, 2008 8:08 PM
Subject:

De teloorgang van onze dierbare democratie.
Geachte leden van de Commissies van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer,
Op 13 november 2008 heeft de 2de Kamer de moties van de leden
Polderman en Van Velzen (21501-32 nr.303) en de motie van het lid Cramer
c.s. (21501-32, nr. 305) aangenomen. De moties roepen de regering onder
ander op om op de aanstaande Landbouw- en Visserijraad tegen de EU
markttoelating van de genetisch gemodificeerde sojavariëteit MON 89788 te
stemmen.
De Gentechvrije Burgers spreken hun bezorgdheid uit over het plan,
deze motie niet uit te voeren, omdat minister Gerda Verburg weigert tegen te
stemmen tegen deze nieuwe gentech sojasoort-toelating, waardoor deze
gentech soja binnenkort ongehinderd via diervoer en via levensmiddelen op
ons bord zal belanden. Wij maken ons daar zeer bezorgd over.
Bij onderzoek van Dr. Irina Ermakova van de Russische Academie van
Wetenschappen in Moskou is gebleken, dat meer dan één derde van het
nageslacht van vrouwtjesratten, die Roundup Ready (R) gentechsoja
gevoerd kregen, ook tijdens de lactatie periode, ernstig achterbleven in
groei en dat meer dan de helft binnen drie weken na de geboorte stierf. De
overgebleven pups waren compleet onvruchtbaar, of ze nu gentechsoja
kregen of niet. http://www.regnum.ru/english/526651.html .
Wij hebben altijd gedacht in een democratisch land te leven. Nu beseffen
we, dat dit niet langer meer het geval is. Dit betreuren we ten zeerste.
Hoogachtend, Miep Bos, woordvoerster van De Gentechvrije Burgers,
Lelystad. http://www.gentechvrij.nl/degroepbos.html www.gentechvrij.nl
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De Stentor van 1 juni 2008.

16 april 2008 Antwoord van VROM aan ondertekenaars die hebben geprotesteerd tegen het
feit dat hun naam niet in de Beschikkingen staat. Hier worden we niet blij van, want dit is al
meerdere keren eerder gebeurd en we gaan denken over een adequaat antwoord.
Geachte heer/mevrouw,
U geeft aan dat u het onzorgvuldig vindt van het ministerie van VROM dat uw
naam niet in de definitieve beschikking is genoemd als indiener van de
daarin geformuleerde zienswijzen. U bent bang dat u als gevolg hiervan geen
beroep kunt instellen tegen de beschikking.
Indien veel mensen dezelfde zienswijzen indienen, is een vergunningverlener
niet verplicht alle namen te noemen van degenen die dezelfde zienswijze
hebben ingediend. Wel is het in die gevallen mogelijk om het aantal
personen te noemen dat de zienswijze mede heeft ingediend.
"Mevrouw M. Bos heeft een zienswijze geformuleerd en ingediend bij het
ministerie van VROM. Deze zienswijze heeft zij op haar website gepubliceerd
en een ieder de mogelijkheid gegeven om deze te ondertekenen. U heeft de
zienswijze van mevrouw Bos ondertekend en daarmee dus een identieke
zienswijze ingediend. Wij betreuren het dat wij per abuis niet in de
beschikking hebben vermeld hoeveel mensen de zienswijzen ondersteunden.
Uw zienswijze is echter wel inhoudelijk behandeld in de definitieve
beschikking. Daarnaast zijn alle handtekeningenlijsten, dus ook uw
handtekening, opgenomen in het dossier. Bij eventueel beroep wordt dit
dossier integraal opgestuurd naar de Raad van State. Uw handtekening is
derhalve gedocumenteerd en maakt onderdeel uit van het dossier. Op deze
manier is uw beroepsrecht derhalve gewaarborgd. U kunt nog steeds beroep
instellen tegen deze beschikking.
Wij bieden u onze excuses aan voor het per abuis niet noemen van het aantal
mede-ondertekenaars . Zoals gezegd tast dit echter niet uw beroepsrecht
aan.
Wij zullen er voortaan op letten dat met betrekking tot ingediende
zienswijzen het aantal ondertekenaars in de vergunning zal worden genoemd.
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
MG
________________________
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RIVM / SEC / Bureau GGO
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
030 274 27 93
www.vrom.nl/ggo-vergunningverlening

Detail

Krant van Flevoland 16 april 2008

Persbericht van 12 april 2008.

VROM passeert nogmaals de democratie
Het ministerie van VROM toverde niet alleen 265 namen van medebezwaarmakers uit twee
Beschikkingen weg, die zich aangesloten hebben bij De Gentechvrije Burgers. De namen van de
medebezwaarmakers van de consumentengroep De Ieme in Borger trof het zelfde lot. Circa 230
handtekeningen werden niet gemeld in de Beschikking. Alleen de naam van degene die de
handtekeningen opstuurde, werd in de twee Beschikkingen vermeld.
Op 1 april ontvingen Mevr. M. Bos van De Gentechvrije Burgers en Mevr. T. Tuin van de Ieme
twee Beschikkingen betreffende gentechmaisproefvelden van Monsanto en Pioneer in heel
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Nederland, ook in Borger-Odoorn ( IM 07-008 en IM 07-009). Zij hadden hier samen met ruim 485
anderen schriftelijk bezwaar tegen gemaakt. Ze waren zeer verbaasd te lezen, dat de 265
handtekeningen van De Groep Bos (tegenwoordig De Gentechvrije Burgers) en de
230 handtekeningen van de consumentengroep de Ieme, absoluut niet genoemd worden in de
Beschikkingen. Bij de Gentechvrije Burgers hebben ook een aantal stichtingen en een vereniging
i.o. zich aangesloten.
Wie mogen deze feiten niet weten? Burgers? Of minister Cramer, die de Beschikking heeft
ondertekend?
Het ministerie is kennelijk niet blij met het grote aantal bezwaarmakers en noemt het getal van
485 medebezwaarmakers niet eens in de Beschikkingen. Het dringt blijkbaar niet door bij de
ambtenaren, dat er een grote groep mensen is die zich ernstige zorgen maakt over het toelaten
van genetische manipulatie. Ook is het zo, dat door het afschaffen van de Actio Popularis,
particulieren geen belanghebbenden meer zijn, maar dat zij door een stichting moeten worden
aangewezen om deze te vertegenwoordigen, willen zij verder kunnen gaan naar de Raad van
State.

Het hele dossier, ook onze bezwaarschriften betreffende deze Beschikkingen staat op deze site .
Klik op Vergunningendatabase (2de van boven) en dan op De database zelf (3de
van boven). Het is IM 07-008 en IM 07-009 (IM= introductie in het milieu).
http://www.gentechvrij.nl
http://www.gentechvrij.nl/degroepbos.html
Dit bericht staat ook op www.nujij.nl U kunt daar op stemmen.

Persbericht van 2 april 2008.
VROM passeert de democratie
Het ministerie van VROM toverde 265 namen van medebezwaarmakers uit twee Beschikkingen
weg, die zich aangesloten hebben bij De Gentechvrije Burgers. De namen van de
medebezwaarmakers van de SP uit Raalte zijn echter in tegenstelling van wat ik eerder schreef
wel genoemd.
Op 1 april ontving Miep Bos twee Beschikkingen betreffende gentechmaisproefvelden van
Monsanto en Pioneer in heel Nederland ( IM 07-008 en IM 07-009). Zij had hier samen met 265
anderen schriftelijk bezwaar tegen gemaakt. Ze was zeer verbaasd te lezen, dat de De Groep Bos
(tegenwoordig De Gentechvrije Burgers), waarvan zij de woordvoerster is, absoluut niet genoemd
wordt in de Beschikkingen. Bij de Gentechvrije Burgers hebben ook een aantal stichtingen en een
vereniging i.o. zich aangesloten.
Wie mogen deze feiten niet weten? Burgers? Of minister Cramer, die de Beschikking heeft
ondertekend?
Het ministerie is kennelijk niet blij met het grote aantal bezwaarmakers en noemt het getal van
265 medebezwaarmakers niet eens in de Beschikkingen. Het dringt blijkbaar niet door bij de
ambtenaren, dat er een grote groep mensen is die zich ernstige zorgen maakt over het toelaten
van genetische manipulatie. Ook is het zo, dat door het afschaffen van de Actio Popularis,
particulieren geen belanghebbenden meer zijn, maar dat zij door een stichting moeten worden
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aangewezen om deze te vertegenwoordigen, willen zij verder kunnen gaan naar de Raad van
State.

Het hele dossier, ook onze bezwaarschriften betreffende deze Beschikkingen staat op deze site.
Klik op Vergunningendatabase (2de van boven) en dan op De database zelf (3de
van boven). Het is IM 07-008 en IM 07-009 (IM= introductie in het milieu).
Contactpersoon;
Miep Bos, woordvoerster van de Gentechvrije burgers v/h De Groep Bos en gemachtigd door
Stichting Eko- park.
http://www.gentechvrij.nl/degroepbos.html
Dit bericht staat ook op www.nujij.nl U kunt daar op stemmen.
4 april 2008 De Stentor publiceert mijn ingezonden brief, ze laten één regel weg
(waarschijnlijk wegens plaatsgebrek). Daardoor is het verhaal enigszins uit zijn verband
gerukt.

.
4 april 2008 De Stentor "Uw Mening".
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20 maart 2008 Wij verzonden vandaag een kaart aan Eurocommissaris Dimas. Dit is een
actie van Greenpeace International, doe ook mee!

