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Uw briefvan 4 januart 2016 inzake de rol van het
microbioom bij de beoordeling van de risico,s van ggo.s
voor mens, dier en milieu

Geachte heer Bos, *

Graag dank ik u voor uw brief van 4 januari jl. over de beoordeling van de risico's
van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) voor mens, dier en milieu en de
betekenis daarbij van het microbioom. Ik waardeer het dat u mede namens de
heren sprangers, van Mansvelt en zoeteman de moeite hebt genomen om uiteen
te zetten waarom u hiervoor aandacht vraagt. over uw inhoudelijke vragen heb ik
advies gevraagd aan het RIVM. Dat advies heb ik als bijlage aan deze brief
toegevoegd. Die advisering heeft er toe geleid dat beantwoording van uw brief
meer tijd dan gebruikelijk heeft gekost.

Hèt RIVM bevestigt in haar advies dat bij de beoordeling van ggq's in alÍe gevallen
gebruik wordt gemaakt van de meest actuele wetenschappelijke kennis die
beschikbaar is. voorts geeft het RIVM aan dat mogelijk schadelijke effecten op
functionele groepen van het microbioom. de aanwezigheid van endophyten en de
concentratie van salvestrolen in voldoende mate in de milieubeoordeling van ggot
betrokken worden en kunnen worden,
Uw brief biedt volgens het RIVM onvoldoende aanknopingspunten om meer
aandacht te besteden aan het microbioom in de milieurisicobeoordeling dan nu
reeds het geval is. Ten aanzien van de effecten op het microbisom van glyfosaat
dat in of op genetisch gemodificeerde planten aanwezig is, bevestigt het RIVM dat
het primaire kader voor de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en de
mogelijk schadelijke effecten daarvan, voorafgaand aan toelating en gebruik, is
bepaald Ín de Europese regélgeving en de wet gewasbeschermingsmiddelen en
biociden. Er is dan ook gëen reden ís om de mil;eurisicobeoordeling voor ggo's oo
dit punt aan te passen.

Uit het bövenstaande volgt dat bij de beoordeling van de risico,s van ggo,s voor
rnens, dier en milieu in voldoende mate met de in uw brief genoemde aspecten
rekening gehouden wordt en kan worden.
Bij navraag is mij overigens gebleken dat u in april 2015 aan de COGEM
de vraag heeft gesteld om nader onderzoek të entamerën naar de effecten van
ggo's en handelingspraktijken rnet ggot op het microbioom. Uw vraag is destijds
door de COGEM beantwoord.
Ik vind het in dit verband van belang om op te merken dat de coGEM mij in het
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kader van haar adviesopdracht - gevraagd en öngevraagd - signaleringen döet
toekomen over wetenschappetÍjke ontwikkelingen die relevant zijn voor de
veiligheidsbeoordeling van ggo's. De coGEM houdt ook nauwlettend de
ontwikkelingen op de door u aangebrachte aspecten bu. op dit moment ziet ook
de coGEM onvoldoende aanknopingspunten voor meer aandacht voor hët
microbioom in de milieurisicobeoordeling dan de aandacht die daar nu reeds aan
wordt gegeven.

Het spreekt voor zich dat de wetenschappeÍgke adviesorganen die de overheíd
adviseren (naast coGEM zijn dat onder andere het RIVM en het RIKILT) de
wetenschappel'rjke ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en waar relevant
signaleringen uitbrengen als aandacht of actie geboden islom de veiligheid van
ggo3voor mens, dier en milieu te blijven waarborgen. ook in Europeàs kader
worden wetenschappelijke ontwikkelingen op de \1oet gevolgd door de Europese
Commissie en de European Food Safety Authori§ (EFSA).

Tot slot merk ik op dat ik recent een ondezoeksprogramma heb geïnitieerd over
nieuwe ontvyikkelingen in de biotechnologie. Dat programma wordt uitgevoerd
door ïechnologiestichting STW en biedt expliciet ruimte voor nader
weten§chappelijk onderzoek naar het microbioom in refatie tot biotechnologische
toepassinseÍ1.

Aangezien uw brief ock in kopie lR toegezonden aan de Tweede Kamer, de coGEM,
het RIKILT en de ministeries van Ez en vws zal afschrift van deze brief ook aan
genoemde instanties worden verstrekt.

Ik hoop u met deze brÍef en het ödvies van het RIVM voldoende te hebben
geïnformeerd over dit belangrijke onderwerp en dank u nogmaals voor uw
bijdrage.

tlanisterlG vËo
trÍrèstructuur c'r ]tíllèu
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Betreft Reactle RtvM naar aaníelding van eefi brief over

het bsrekken ïan het microbioom bï de

milizurisicobeoordeling van ggo's

Geachte heerTorbun, ts**\e Q*I*t,
U ontving op 4 Januari jl. een brief van de heer Bss, méde namens de
heren Van Mansvelt, Sprangers en Zoeteman, inzake de rol van het
mÍcrobioom bíj de beoordeling van de risico's van genetlsch
gemodificeerde organismen (ggo's) voor mens en milieu.
U heeft het RIVM, onder verwijzing naar deze brief, de vraag voorgelegd
of bij de beoordeling van de risico's van genetisch gemodlficeerde
organismen (ggot) ook het micröbioom betrokken moet worden. Ook
verzocht u het RIVM in te gaan op de vraag of nader onderzoek naar de
effeden van ggo's en handelingspmktijken op het microbioom gewenst is,
gezien de ontwikkelingen in de wetenschappelijke inzlchten over het
microbiqom. Meer specifiek vraagt u in hoeYërre gg-gewassen effecten
hebben op de aanwezigheid van endofyten, de concenffitte van
salvestrolen en of de effecten op het microbioom van de aënwezigheld
van glyfosaat op of in gg-gevrassen in voldoende mate in beschouwing
worden genomeÍï bU de rislcobeoordeling van ggo's. Ik geef in deze brief
antwoord op de door u gestelde vragen.

14icrobioom
Het microbloom wordt beschouwd als het geheel aan rnicro'organlsmen
dat geagsocleerd is rnet een organlsme in de breedste zln van het woord
(plant, dier, mens). Bekende voorbeelden eirn het microbioom van de
darm van de mens en het microbioom op of ln wortels Yan planten
(fiizosfeermicrobioom). Veel gunstige en ongunstlge effecten worden
vèronderst€ld veroorzaakt te worden door het mlcrobioom (Cho and
Blaser, 2012). Voorbeelden van de rol van het microblsom van de dar'm en
de rhlzosfeer zijn *utrtëntopnaíne, het voorkomen van het zlch vëstigen
van pathogenen en modulatle van de lmmunlteÍt van de gastheer
(Berendsen et al, 2012). Ve€l van het mlcrobioomönderzoek ls gebaseerd
op correlaties tu$sen (veranderingën in) het microbioom en
veronderstelde effecten op het organisme ln kwesHe, uoals mënsen en
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planten, Vaak zíjn éffecten yan het microbioom individueel bepaald en
speciftek voor her organisme. oe stand van aakën in dit onderzoeksveld ís
vooralsnog nlet in een stadium dat aan veranderlngen in het mlcrobioorn
een voorspellende waarde kan wordën toegekend voor wat betreft hun
effect op rnens en milieu (Cho and Blaser, Z01Z; Bakker et al, Z0l3;
Pieterse et sl. 2015, Laréen et al, 2015).

Risicobeoordeling van ggab
Hef Mínisterie van IenM is verantwoórdeliJk voor de beoordeling van de
milieuveiligheid van ggo's in het kader van RichHljn Z0Ol/18/Ec. De
veiligheldsbeoordeli ng van voedingsmiddelen en diervoeders vindt plaats
in èen ander kader, namelijk Verordening (EC) fB29l2O03 ínzake
g€netisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoerders die onder de
verantwoordelijkheid van het Ministerie van vws valt. In deze reaclie
wordt alleen ingegaan op effecten van ggo! op het microbiooÍfl in relatie
tot de milieuveiligheid.

De rislcobeoordelinEsmethodiek voor toelötingën van ggo,s met
betrekking tot hun milieuveiligheid is vastgelegd in Europese en nationale
regelgeving en is nader uitgewerkt in specifieke Europese richtsnoeren,
met name ln Beschlkklng ?:AA2l623lEG van de Europese Commissle van
24 juli 2002 en het Richtsnoer betreffende de milièurislcobeoordeling van
g€netasch gemodificeerdë gewassen van het Europeön Food Safety -
Authority (EFSA, 2010). Bij de milieubeocrdeling vön ggo,s wordtln alle
gevallen gebruik gemaakt van de meest ëctuele en retevante
wetenschappelljke kennis die beEehikbaar is, tyaaronder ook die over het
microbioorn.

Aspecten van de milieu risicobeaordeling
in de milieurisicobeoordeling wordt beoordeeld wat mogelljk schadellJke
iffect€n kunnen zijn van ggo's op'mens en mllieu', De ipecifieke aspecten
die in deze milieurisicobeoordeling worden beschouwd, zijn vastgelegd in
de Richtlsn 200U18/EG. Zo is bepaald dat voor ieder ggo Ae mogetiit<
schadel'rjke eff€cten op o.a. msnsen, dieren, planten, intecten en
bodemmicro-organlsmen worden beoordeeld, in vergellJking met effecten
van het niet-Ego. Maar ieder ggo is anders. MogeliJk schËdelijkë effëcten
hangen o.a. af van de plantensoort en de nieuwe eigenschap van de gg-
plönt. Dit betekent dat dë beoordeling van ieder ggo in principe
verschillend is, ook al worden altiJd dezelfde aspecten in beschouwíng
genomen in de milieurisicobeoordeling.
Wat betreft effecten op het microbioom, wordt in de
milieurlsicobeoordellng beoordeeld of het ggo mogeliJk schadelijke
effecten kan hebben op functionele groepen van bodemmicro-organismen,
zoals organismen die verantwoordeliik zijn voor nutriëntenkringlopen of
voor de afbraak van organisch materlaal (EFSA, 2010). Er worden
{expËrimentele) gegevens gevraagd voor ggo,s waarvan op
wetenschappeliJke gronden beredeneerd kan worden dat deze een
schadelijk effect op het microbioom zouden kunnen hëbben, dus als er
een cau§atal verband kan worden gelegd tussen de nieuwe eigenschap van
het ggo en effecten op het microbioom. Een voorbeeld is een gg-plant die
als Eevolg van de modificatte anflmlcrobiële stoffen produceert die
bacteriegroei kunnen onderdrukken. Ab bekend is dat deze gg-planten
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geassoËieerd ziin met micro-organismen dle een àantbËnbaar nuttige
fun*ie vervuÍlen voor de plant, zoals bijvoorbeeld mycor*riza schirimels
of stlkstofblndende Rhizobium bacteriËn, wordt sok het mogeujk
schadetiJke effëct op deze groepen van het mlcrobloom meegenomen in
de beoordeting vön deze gg-plant.
Daarnaast worden voor alle gg-planten effecten besordeeld die kunnen
optreden ats gevolg van genoverdraÈht van de nieuw ingebrachte genen in
de gg-plant naar het rnlcrobioom van de bodem of die van het ma;g-darm
kanaal vön mens en dier (EFSA, 2sl0). tn de milieurisicobeoordelin-g van
ggo's worden derhalve mogelijk schËdelijk effecten op het microbioóm
betrokken,

Endo$en
Endofyten zijn rnicro*organismen (bacterièn of schimmels) die leven
binnen in de plant. Deze micro-organismËn kunnen een gunstig eÍfect
hehben doardat ze de groei van de plant bevorderen sf ptanteí
beschermen tegen ziekten ef droogte (Hallmann et al, lggT). Dit is echter
naet alHid het gevat; zij kunnen ook een nègàtief of neutraal effect op de
plant sorteren of het kan ziJn dat het effect niet bekend is (Mayerhoier et
al, a013). Oe ml van endofyten is dus ni€t eenduidig {Germída and
Sicllano, 2001). In dë ífiilteurisicobeoordeling van gg-planten worrden
mogelijk negatieve eFfeeten op endofyten mëegewoEÉn. Dit gebeurt in
gevallen waarbij duidelijk is dat de plant endofyten b,Ëvat die een
aantoonbaar nuttige functie in de plant of in de bodern verrrullen én als de
genetische modificatie vön de plant daartoe aanleiding geeft, bijvoorbeeld
omdàt de plant als gevolg van de mödificàti€ antimicrotiële stoiren
produceert die de endofytenpopulatie negatief kan beïnvloeden,
Mosefijk schadelijke effeËten van gg-planten op endofytèn vsörden dus in
de mllieurisicabeoordeling betrokkën.

Salvestml
Salvestrol is een term die wgrdt gebruikt in de alternatieve genëe$kunde
voor een groep plantaardige §toffen die kankercellen zouden afdoden (Tan
et al, 2007). salvstrolen zijn zgn. foto-alexinen, stcffen die van nature in
planten voorkomen en die dienen ter bescherming van planten tëgerr
ziektevenrekkers. ZiJ komen vöor in ö.a. groËnte. fruit en kruideíen er
wordt verendersteld dËt de salvestrol concentratiës in biologisch getëeldÈ
gewassen hoger zljn dan In nlet*biotogisch geteelde gei,yassen (TaË Ët al,
2007). Salvestrolen hebbën een bittere srhàak en daarom wsrdt in de
gangbare veredeling zovËel mogelljk geprobeerd de gehaltes aan
salvestrolen te verlagen. Dit geldt overigens voor meerdere stoffen dle net
als.salvestrol een rol spelen in de verdedlging van gewassen tegen
eiektevenrekkÈrs. Dit körnt omdat bij de veredeling van gewasien veelal
gësëlecte€rd wordt op een hcgere opbrengst ën een aangëname smaak
terryijl ziektsresistentie een lËgerè prioriteir hëeft (Wink, lgg8). planten
kunnen hierdoor vatbaarder worden \roör ziekteverwekkers met als gevolg
dat tijdens de teelt mogelijk (vaker) gewasbeschermingsmtddelen
toegepöst moeten worden. Een andere möEelijkheid is daL planten
gefietlsch worden gemodificeerd oÍn zë resist€nt te maken tegen ziektes.
In beide situatíËs vindt een miliËurisicobeoordeling plaats. In het gaval
van gewasbeschenfiingsmiddelen vindt vooraf per toepBssing e€n toetsing
Varlet I StrtuSi Daftnltid pàAin, I vAó É
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plaats op de vetligheid vöor mens èn rrlilieu onder de Wet
gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Verordefling (EG) No
1107/2009. In het geval daÈ de planten geneHsch worden gemodiflceerd
em ze ziekteresistent te ínaken, worden dë plant€n onderu.,orpën aan ÈeÉ
milieurisico _eoordeling op grond van de ggo regelgeving rrÍaarbij mogelijk
schadelijk ÉfFecÈen van de genetischts moditlcatte op de functionàe olten
van het microbioom op/in de plant of in de bodem worden beoordeeld,
aftankelfik van d€ Ëard van genetischè modificatie"

tlalttu
{ rnààÍt ?0}6

I4ogeliJk schadeliJke effecten van ziekteresistËntë gso's op hët microbioom
wórden dus betrokken bij de milieurisicobeoordeling

Glyfosaat
Glyfosaat is een gewasbeschermingsrniddel dat op gèwassen wordt
gebruikt tÈr bestriiding van gnkruid. planten kunnen genetisch worden
gemodificeerd om tolerant te worden tegen glyfosaat, Deze gg-planten
worden altiJd beoordeeld op hun milieuveiligheid onder de g§ó 

' *
regelgeving. De toepassing van glyfosaat wordt apart Ueooideetd op
veiligheid vosr rnens en rnilieu in het kader van de
gewasbeschermingsmiddelenrríÉtgevin§. Mogelijke effecten vsn
gewasbeschermingsmiddeten op functionele groepen van het miclrbiÖörn
(betrokken blj de stikstofcyclus) wsrden tn dte toelatingsbeoordeling
meegewogen. }logelijk schadëtiJkè effecten vàn
gewasbesclrenningsmiddelen, zoals glyfosaat, op het microbioorn worden
betrokken irr de toelatingsbeoordeling voor die middelen en fiaken geen
deel uit van de toelatingsbeoordeling vaor ggols.

Nader anderzgek naar de effecten van ggo's ën haildeiingspraktijken op
het microbiaom
Zgals hiervoor vermeld, vindt er veel onderzoek plaats naar het
microbioom. uiteraard volgen risicobëoordelaars de wetenschappelijke
ontwikk€llngen op de vöet en wordt nleuwe kennis * waar relevant 

-- 
in de

milieurisirobeoordeling betrokken. Er is op dlt moment geen ÈanlëidÍng
om te veronderstellen dat nader ond€rzoek naar efFecten van ggos en
handelingspraktijkën op het micrsbioom budràagt èan ëen ver6àterde
mllieurlslcobeoordeling van ggo's. Er ziJn onvoldoende aanknopingspunten
om meer aandacht te bEsteden aöft hët microbioom in de
milÍeurisicobeoordeting dan al het geval is.

Conclusies naar aanleiding vàn uw v.rrgen:

. lfoef blj de beaordellng vaft dë rislco,s ggo,s aok het mtcrubiaa§l
betrokken warden?
MogellJk schadeliJke effeeten op funcHonele groepen van het
microbioorn worden al ln de milieubeoardeltng van gg-planten
betrokken.

. ls nader andetzaek naar de effecten van ggo,s en
handelingspraktg ken op h et m icrobioom gewenst?
ItleÉ, ër zijn onvoldoende aanknopingspunten om meer aandacht te
besteden aan het mlcrobióom ín de milieurisicobeoordeling dan nu
al het geval ls.

t Wat zijn effecten vat gg-gëwassen op de aanwezlgheld van
endaphyten en de concentratie van sa/yestroleni
Er is geen relatie tussen gg*gev{assen in het algemeen en de
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aanwezigheld van endofyten noch tussen gg-gewëssgn in hetatsemeen en de concentratie ran sarË;iËËí.'möËrrjl'*Ëià"rur,"
"qe.t:l van gg-ptanten op nrnctionàJs*p.n van hetmicrobioom, inclusief endofyten, worAei À aernilieurisicobeoordellng van gE- jtanten [etroH."n.t woden de etrer:ten vàn gty6;aí oe;íà'gg_et nten op hetmic,obiaom in voldoendà rnate rn b:eschw*-ifl; *ori;lg*;;*unb§ de mitieurtstcobsoÉeting ru, bàrirí''Mog:lU.k scfiadetiJk effefign í1n itït"."lt op tunctionete groepenvan het microbioorn worden ntetlàt oÈ[àn tn demilieurlslcobeoordellng van ggo,s. *aàirrl.aen betrokken in detoelatlngsbeaordellng van gàwasbeschermingsrniddelen.
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