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De COGEM adviseert de regering over 
mogelijke risico’s van productie en 
handelingen met genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo’s) voor mens en milieu. 

De COGEM informeert betrokken ministers 
of staatssecretarissen over ethisch-
maatschappelijke aspecten verbonden aan 
genetische modificatie.

Advisering en vergunningen
De COGEM is betrokken bij de vergunningverleningspraktijk door 
advisering over individuele vergunningaanvragen en daarnaast 
ondersteunt ze het beleid en politiek door het te informeren over 
relevante aspecten rond genetische modificatie.

Beleidslevenscyclus van Winsemius 
De ‘beleidslevenscyclus van Winsemius’ is gebaseerd op de 
productlevenscyclus. In deze cyclus zijn 4 fases te onderscheiden. 

De beleidslevencyclus kan gebruikt worden om de aard en 
impact van COGEM publicaties te analyseren. 

COGEM publicaties in fase 1 t/m 4
Ca 13% van de publicaties heeft betrekking op fase 1 van de 
cyclus: signaleringen die nagaan of er nieuwe regelgeving 
moeten komen en of bestaande regelgeving moeten worden 
vereenvoudigd. 

Een groter aantal (23%) richt zich op fase 2: bijdragen aan het 
tot stand komen van nieuwe regelgeving of classificatie van 
organismen in gevaarcategorieën, zodat duidelijk is welke 
veiligheidsmaatregelen hiervoor gelden. 

Het overgrote deel van de COGEM adviezen (61,5%) richt zich op 
fase 3; de uitvoeringsfase van het beleid. Het betreft adviezen 
over ingeperkt gebruik, introductie in het milieu (veldproeven, 
gentherapie etc) en markttoelating (import en teelt van gewassen, 
gentherapeutica, vaccins). 

Een beperkt aantal rapporten is gericht op fase 4, monitoring, 
deregulering en signalering van nieuwe ontwikkelingen met 
beleidsimplicaties.

Rol en positie COGEM

fase

Uitvoeren bij 
IG, IM en 
Markttoelating

Handhaving,
monitoring en 
deregulering

Formuleren
regelgeving

Signaleren
nieuwe thema's

De publieke aandacht voor 
een zaak is gering om onder 
druk van onderzoekers en 
maatschappelijke groeperingen 
langzaam toe te nemen. 

Het thema komt op de 
beleidsagenda terecht en het 
publieke debat wordt heviger. 

De maatschappelijke aandacht 
bereikt voor het probleem 
zijn piek. Het wordt dan in het 
parlement bij het passeren van 
nieuwe wetgeving besproken. 
Is er eenmaal een regeling 
overeengekomen dan luwt het 
debat en komt het beleid tot 
uitvoering. 

Na verloop van jaren komen er 
aan de hand van monitoring van 
de voortgang voorstellen om de 
werkwijze te vereenvoudigen 
en te dereguleren. Door nieuwe 
ontwikkelingen kan er eventueel 
weer een nieuwe cyclus van start 
gaan, doorgaans met minder 
heftige debatten.
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