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Meer dan de helft van de genetisch 
gemodificeerde gewassen (GG) die 
wereldwijd worden verbouwd, bestaat 
uit soja. Sinds de eerste grootschalige 
commerciële introductie in 1996, is het 
GG-areaal gestaag gegroeid. In 2007 
waren er 114 miljoen hectares mee 
beplant in 23 landen. Soja wordt onder 
meer gemodificeerd voor het halen van 
milieuvoordelen en een andere, gunstiger 
samenstelling van de boon. Nieuwe 
producten dienen volgens de regelgeving 
minstens zo veilig te zijn als de (soja-) 
producten die al op de markt zijn.

Een groot deel van de in Noord- en Zuid-
Amerika verbouwde, genetisch veranderde 
soja is bestand gemaakt tegen onkruidverdel-
gers (herbiciden), met name glyfosaat, een 
zogeheten breed-spectrum-middel dat tegen 
veel onkruiden actief is. De glyfosaat-resi-
stente van soja vergemakkelijkt de beheer-
sing van onkruiden in het veld. Glyfosaat 
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Van iedere schakel in de keten worden administratieve gegevens over 
GGO’s bewaard
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remt in planten een enzym (enolpyruvylshiki-
maatfosfaatsynthase, EPSPS) dat betrokken 
is bij de vorming van aromatische verbindin-
gen waardoor de plant afsterft. Een variant 
van EPSPS, afkomstig uit een bodembacterie, 
is ingebracht in soja die zodoende resistent 
is en veel minder gevoelig voor remming in 
aanwezigheid van glyfosaat. Een andere soja 
die in mindere mate gecommercialiseerd is, 
is resistent tegen het breed-spectrum-middel, 
glufosinaat. Ook resistenties tegen andere 
herbiciden worden beschreven, maar zijn nog 
niet op de markt. 
Andere modificaties die in experimentele 
soja zijn aangebracht en misschien in de 
toekomst op de markt kunnen komen, betref-
fen resistentie tegen ziektes in het gewas. 
Bijvoorbeeld resistentie tegen het soja-mo-
zaïekvirus en tegen een insect dat soja kan 
aantasten, de soybean looper.  
Uit de wetenschappelijke literatuur en gege-
vens uit de vakwereld komt naar voren dat 
er ook andere typen GG-soja in ontwikkeling 
zijn die meer op de eindgebruiker gericht 
zijn. Zo is er een aanvraag voor EU-toelating 
ingediend voor een sojavariëteit met een 
veranderde oliesamenstelling. In deze soja is 
met behulp van genetische modificatie een 
enzym uitgeschakeld dat uit het enkelvoudig 
onverzadigde vetzuur oliezuur (C18:1) het 
meervoudig onverzadigde linolzuur (C18:2) 
vormt door het inbrengen van een dubbele 
binding. De olie uit deze soja is hierdoor rijk 
aan oliezuur en minder rijk aan linolzuur en 
linoleenzuur ten opzichte van conventionele 
sojaolie. Het doel van deze modificatie is een 
stabielere olie te krijgen voor bakken en fritu-
ren. Ook voor de productie van sojabiodiesel 

kan een gewijzigde vetzuursamenstelling 
een gunstig effect hebben op de verbranding 
hiervan, onder andere door minder NOx-vor-
ming.

EiwitvErandEringEn  Behalve soja 
met een gewijzigde vetzuursamenstelling, 
komen in de literatuur nog andere modi-
ficaties naar voren. Zo kan via gentech de 
introductie van het enzym γ-tocopherol 
methyltransferase het gehalte aan vitamine 
E in sojaolie helpen verhogen.  Ook de 
kwaliteit van het eiwit, dat bijvoorbeeld na 
olie-extractie als diervoeder wordt gebruikt, 
is in experimentele GG-soja op verschil-
lende wijzen verbeterd. Soja is rijk aan het 
essentiële aminozuur lysine, maar bevat 
minder van de zwavelhoudende aminozu-
ren (waaronder cysteïne en methionine). 
Verder bevat soja van nature eiwitten die de 
eiwitafbraak in de darmen remmen, zoals 
trypsineremmers. Experimentele GG-soja 
met betere eiwitkwaliteit is verkregen door 
de introductie van aangepaste eiwitten die 
rijk zijn aan zwavelhoudende aminozuren of 
het aanbrengen van mutaties in de intrinsie-
ke trypsineremmer. Een andere ontwikkeling 
is de introductie van een fysiologisch actief 
peptide dat de bloeddruk verlaagt.
Een interessante categorie modificaties be-
treft eetbare vaccins, waarbij in soja een eiwit 
is ingebouwd dat afkomstig is uit een ziek-
teverwekkend organisme, zoals een patho-
gene stam van de bacterie Escherichia coli.
Dit eiwit wordt door de consumptie van het 
GG-product ingenomen en zet het immuun-
systeem van de darmmucosa vervolgens aan 
tot een beschermende herkenningsreactie bij 

een eventuele blootstelling aan de ziektever-
wekker zelf.

rEgElgEving  Voor een product van een 
GG-soja op de markt van de Europese Unie 
mag worden verhandeld, moet de fabri-
kant daarvoor toestemming krijgen van de 
autoriteiten (EU Verordening 1829/2003/EC). 
Dit geldt voor alle voedsel en diervoeders die 
van genetisch gemodificeerde organismen 
(GGO’s) zijn afgeleid.  
Een fabrikant die een GGO op de markt wil 
brengen dient hiervoor een aanvraag in te 
dienen, vergezeld van een dossier met veilig-
heidsgegevens over het GGO. Ook moet de 
fabrikant een detectiemethode voor het GGO 
aanleveren. De veiligheidsgegevens worden 
centraal beoordeeld door een expertpanel 
van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit 
(EFSA). De autoriteiten van EU-lidstaten kun-
nen tevens hun commentaren op het dossier 
voorleggen aan de EFSA. Vervolgens zal EFSA 
een advies uitbrengen aan de Europese Com-
missie, die voor het desbetreffende GGO een 
conceptbesluit voor toelating (of niet) zal op-
stellen. Dit conceptbesluit wordt vervolgens 
aan een regelgevend comité en eventueel aan 
de raad van EU ministers voorgelegd om tot 
een definitieve beslissing te komen.
Bij de hierboven genoemde veiligheidsbeoor-
deling staat de vergelijking tussen het GGO 
en een conventionele tegenhanger met een 
‘geschiedenis van veilig gebruik’ centraal (1).  
De achtergrond hiervoor is dat de meeste 
conventionele voedingsmiddelen op de 
markt niet direct op hun veiligheid getest 
zijn, maar dankzij een lange geschiedenis van 
ontwikkeling en consumptie bekend staan als 

Er komt binnenkort soja met nieuwe eigenschappen op de 
consumentenmarkt
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veilig. In de vergelijking worden de verschil-
len opgespoord die bedoeld of onbedoeld 
zijn teweeggebracht in het GGO.  Ook wordt 
bekeken of deze verschillen nader op hun 
veiligheid dienen te worden onderzocht.  Niet 
alle veranderingen zijn namelijk ook potentië-
le gevaren voor de veiligheid van het product. 

vEilighEid  De volgende aandachtspun-
ten komen aan bod tijdens de veiligheidsbe-
oordeling:
– Veranderingen op moleculair niveau en 

mogelijke gevolgen daarvan voor de fysio-
logie van de plant;

– Analyse van samenstelling, agronomische 
en fenotypische kenmerken. Dit omvat 
gewoonlijk een breed scala aan parame-
ters van uiterlijke kenmerken en samen-
stelling, waaronder macronutriënten, 
micronutriënten, anti-nutriënten, toxines, 
en allergenen.  

– Potentiële toxiciteit en allergeniteit van 
nieuwe of veranderde componenten. Dit 
is bijvoorbeeld van belang voor nieuwe 
eiwitten die zijn ingebracht. Verschillende 
in-vitro- en in-vivomethoden staan ter 
beschikking voor de beoordeling hiervan. 
Met behulp van bioinformatica kan door 
het gebruik van computerprogramma’s 
de primaire structuur (aminozuurvolg-
orde) van een nieuw eiwit met dat van 
bekende toxische en/of allergene eiwitten 
worden vergeleken. De in-vitro afbraak 
van het eiwit geeft een indicatie van de 
stabiliteit van het eiwit en de kans dat het 
voor opname beschikbaar zal zijn tijdens 
vertering. Tenslotte kunnen klassieke 
toxiciteitsproeven in laboratoriumdieren 
worden uitgevoerd met de zuivere com-
ponent. Dierproeven met het gehele GG-
product zijn daarentegen minder gevoelig 
en dienen alleen uitgevoerd te worden 
als er aanwijzingen zijn voor substantiële 
veranderingen en/of toxiciteit van het hele 
product. Rond de mogelijke allergeniteit 
kunnen aanvullende serumtesten worden 
uitgevoerd.

– Horizontale genoverdracht, waarbij de 
mogelijke consequenties van overdracht 
van het ‘nieuwe’ DNA dat uit de GGO 
vrijkomt, bijvoorbeeld bij vertering, naar 

andere organismen wordt beschouwd.  
– Voedingswaarde van het GGO. Sommige 

modificaties hebben tot doel de voedings-
waarde te veranderen, terwijl in andere 
gevallen misschien de nutriëntensamen-
stelling onbedoeld veranderd is.  

– Onbedoelde effecten, met andere woor-
den, effecten die niet het doel van de 
modificatie waren, maar wel voorkomen. 
Een onderscheid kan hierin nog gemaakt 
worden tussen verwachte en onverwacht 
onbedoelde effecten.  

EtikEttEring  Behalve de veiligheidsbe-
oordeling en markttoelating is in de Europese 
Unie ook de etikettering en traceerbaarheid 
van GGO’s verplicht. Producten die afkom-
stig zijn van GGO’s moeten ook als GG-pro-
duct geëtiketteerd worden als zij geen sporen 
meer bevatten van GG-DNA of afgeleide ei-
witten, zoals in hooggeraffineerde oliën. Om 
dit mogelijk te maken is er, behalve detectie, 
ook een traceerbaarheidssysteem ingevoerd. 
Van iedere schakel in de keten van productie, 
transport en bewerking van een voedsel- of 
diervoederproduct worden administratieve 
gegevens bewaard over het voorkomen van 
GGO’s in binnenkomende en geleverde 
producten.

ConClusiE  Soja is momenteel het belang-
rijkste GG-gewas wereldwijd. Via importen 

kan het ook binnen de EU in voedsel- en 
diervoederproducten voorkomen. Veel com-
mercieel verhandelde soja is van het herbi-
cide-resistente type. De verwachting is dat 
ook andere types soja-GG met nieuwe eigen-
schappen, die zich vooral op de consument 
richten, binnenkort op de markt komen. Voor 
elk van deze nieuwe types zal binnen de EU 
toestemming voor markttoelating dienen te 
worden verkregen. De veiligheidsbeoorde-
ling van GGO’s wordt uitgevoerd volgens 
het principe van de vergelijking met een 
conventionele tegenhanger met een geschie-
denis van veilig gebruik. Het nieuwe product 
dient daarbij minstens zo veilig te zijn als de 
(soja)producten die al op de markt zijn. 
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