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Sectie Bioveiligheid en Biotechnologie
Dr.W. Moens

Bioveiligheidsraad

SECRETARIAAT

Dossier B/BE/95/WSP5 van de firma Warcoing-Chicoline: PROGRAMME DE SÉLECTION
DE LIGNÉES ET DE FAMILLES DE CHICORÉE GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉES POUR LA
TOLÉRANCE AU GLUFOSINATE EN VUE DE PRODUIRE DE NOUVELLES VARIÉTÉS
SYNTHÉTIQUES ET HYBRIDES TOLÉRANTES.

Het activiteiten rapport van het vorige jaar (2000) werd ontvangen.  De vooropgestelde
experimentatie voor 2001 is in overeenkomst met de gegevens die vermeld werden in het
oorspronkelijke dossier.  Het programma loopt sedert 1995.  

Voor het jaar 2001 zullen de proeven uitgevoerd worden in drie locaties gelegen op het
territorium van de gemeenten Escannafles (600 m2), Pottes (1.200 m2) en Warcoing (300 m2).

Alle maatregelen die voorzien werden in de oorspronkelijke kennisgeving inzake algemene
landbouwpraktijken en het beperken van de verspreiding van het transgene materiaal
(aanleggen van isolatieborders met niet-transgene planten, verwijderen van doorschieters e.d.)
dienen gehandhaafd te blijven.  Bovendien dienen de proeven te worden uitgevoerd volgens het
Protocol voor transgene cichorei geldig voor het jaar 2001 dat door de experten van de
Bioveiligheidsraad geëvalueerd zal worden en door het Ministerie van Middenstand en
Landbouw gefinaliseerd zal worden.

De productie van zaden dient te worden uitgevoerd in fysisch ingeperkte omstandigheden
(serres of pollenvrije kooien).

De transgene planten of delen ervan mogen niet geïntroduceerd worden in de voedselketen.

Advies van 09/04/2001 van het Secretariaat van de Bioveiligheidsraad

Met in acht name van bovenvermelde condities kan gesteld worden dat de voortzetting van
deze experimentatie geen nieuwe maatregelen inzake bioveiligheid stelt en kan alsdusdanig een
positief advies verleend worden.

Gezien het intussen van kracht zijnde KB van 18 december 1998 en het
samenwerkingsakkoord inzake bioveiligheid en gezien het feit dat de firma op dit ogenblik over
veel meer gegevens beschikt vergeleken met de originele aanvraag in 1995 verzoekt de SBB de
firma om voor het jaar 2002 een nieuwe aanvraag in te dienen binnen het kader van een
vereenvoudigde procedure, voor een welbepaalde periode.  Dit betekent dat deze aanvraag het
eerste jaar beschouwd wordt als een nieuw dossier  en dus voor de Bioveiligheidsraad
beoordeeld moet worden.
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Hiervoor dient de firma een samenvattend verslag op te stellen met de resultaten van de
afgelopen 6 jaren (1995-2001) en een nieuw identificatienummer aan te vragen bij de SBB.
Verder moet het dossier geactualiseerd worden en moet er een gedetailleerde beschrijving
worden toegevoegd van de gebruikte GGO’s (gebruikte constructen, geïnsereerde sequenties,
aantal kopijen, expressie ingebrachte kenmerken) en de voorziene veldproeven.  Uiteraard
moet een nieuwe SNIF worden opgesteld en dient tevens het drietalige (Engels, Nederlands en
Frans) dossier ter informatie van het publiek, een inschatting van de bioveiligheid en een
voorstel tot monitoring worden toegevoegd overeenkomstig het KB van 18 december 1998,
alsook een dossier bestemd voor het Gewest.
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