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PERSBERICHT van het FAVV 
 

Het Voedselagentschap reageert op de uitlatingen van regionaal 
Minister Benoït Lutgen, uitlatingen die zij misplaatst vindt 

 
03/02/2010 

 
 
 
In een persbericht van woensdag 3 februari geeft Waals Minister Benoït Lutgen af op de 
Europese Commissie, de Federale staat en het FAVV tengevolge van een persbericht van 
Greenpeace waarin gewag gemaakt wordt van de aanwezigheid van sporen van een GGO in 
een lot bloem. 
Het Voedselagentschap houdt eraan zeer kordaat te reageren op deze uitlatingen, die zij niet 
correct vindt. 
Zij herinnert eraan dat jaarlijks  een controleprogramma voor de aanwezigheid van GGO 
door het Agentschap uitgevoerd wordt en dat dit programma wordt voorgelegd aan het 
Raadgevend Comité van het Agentschap, waar naast de vertegenwoordigers van de 
sectoren ook afgevaardigden van de consumentenorganisaties en van de Gewesten 
zetelen. 
In het bedoelde incident gaat het over sporen van GGO in lijnzaad van een lot bloem. 
Dit lijnzaad, afkomstig van Canada bevat minder dan 1 graan met GGO op 10.000 granen. 
Niettegenstaande dit, heeft het FAVV in totaal 13.180 ton van dit lijnzaad laten blokkeren en 
1.000 ton lijnkoeken. Deze producten mogen in de Europese Unie niet verhandeld worden  
omdat in de EU volgens de regelgeving er een nultolerantie geldt  en “niet omwille van een 
risico voor de volksgezondheid”, wat in tegenspraak is met de uitlatingen van Minister 
Lutgen, die de Europese Unie van laksheid beschuldigt. 
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