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In het debat met uw Kamer op 27 januari 2009 over biotechnologie heb ik toegezegd de 
Europese Commissie te verzoeken om de toelatingsprocedure van de genetisch 
gemodificeerde (ggo)-zetmeel aardappel EH92-527-1 te bevorderen.  
 
De Landbouwraad heeft in februari 2008 gestemd over het besluit voor de markttoelating 
van deze ggo-aardappel. Daarbij werd geen gekwalificeerde meerderheid voor of tegen 
het besluit behaald. Bij de discussie over de risicobeoordeling ging veel aandacht uit naar 
de mogelijke gevolgen van het antibioticaresistentiegen dat de aardappel bevat. Minister 
Cramer heeft mede namens mij, de Tweede Kamer in april 2008 hierover geïnformeerd1. 
In mei 2008 heeft de Europese Commissie de Europese Voedselveiligheid Autoriteit 
(EFSA) verzocht om wetenschappelijke gegevens over effecten van het gebruik van deze 
antibioticaresistentiegenen nader te analyseren.  
 
Nederland heeft in het voorjaar van 2009 bij de Europese Commissie geïnformeerd naar 
de stand van zaken van het EFSA-onderzoek en verzocht de besluitvorming over 
toelating van de aardappel te bespoedigen. De Commissie antwoordde dat ze de 
besluitvorming over de toelating zal voorbereiden, zodra de analyse van de EFSA 
beschikbaar is.  
 
Op 11 juni 2009 heeft de EFSA zijn wetenschappelijke opinie gepubliceerd over het 
gebruik van antibioticaresistentiegenen als merkergenen in genetisch gemodificeerde 
planten (zie bijgevoegde samenvatting2). De EFSA stelt in deze opinie dat bij de nadere 
analyse geen nieuwe wetenschappelijke gegevens aan het licht zijn gekomen, die 
aanleiding zouden kunnen geven om de vorige positieve risicobeoordeling van de ggo-
aardappel te wijzigen.  
 
Ik ga er van uit dat de Europese Commissie op basis van deze en eerdere opinies van de 
EFSA over de ggo-aardappel en antibioticaresistentiegenen, spoedig een besluit zal 
voorbereiden over de markttoelating van de aardappel.  
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1 Kamerstukken vergaderjaar 2007-2008, 27428, nr. 104 
2 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke Ondersteuning onder griffie nr. 142387.12  


