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Voorwoord

De COGEM heeft een boeiend en uitdagend jaar achter de rug. Op alle fronten in het 
werkveld waren er bewegingen. Een aantal ontwikkelingen en COGEM publicaties wil 
ik er hier uitlichten. Met de stormachtige opkomst van de zogenaamde ‘Crisp/Cas 
technologie’ is het mogelijk geworden om gericht veranderingen in het genoom van 
dieren, planten of micro-organismen aan te brengen. Naast de grote kansen die dit biedt 
voor onder meer de gezondheidszorg en de veredeling, roept deze techniek ook vragen 
op. In haar signalering ‘CRISPR-Cas; revolutie uit het lab’, wijst de COGEM er onder 
andere op dat het met behulp van CRISPR/Cas ook mogelijk wordt om overerfbare 
aanpassingen in het genoom van de mens aan te brengen. ‘Human genome editing’ is 
in nagenoeg alle landen in de wereld verboden, maar nu het daadwerkelijk technisch 
mogelijk wordt om het menselijk genoom aan te passen, zal er een discussie ontstaan of 
het ‘repareren’ van erfelijke ziekten e.d. toch niet toegestaan moet worden.

Naast ethische vragen, zijn er ook meer praktische vraagstukken. De regelgeving over 
genetische modificatie blijkt niet toegesneden op ontwikkelingen als CRISPR/Cas. 
Onduidelijk is welke toepassingen wel of niet binnen de regelgeving vallen, en of er 
een ggo-vergunning noodzakelijk is. Dit is geen nieuwe constatering. Al in 2006 wees 
de COGEM op de onduidelijkheid rond een aantal nieuwe plantenbiotechnologische 
technieken. Sindsdien zijn er in de EU werkgroepen opgericht, zijn er door de Europese 
Commissie vragen gesteld aan de EFSA over de veiligheid van deze technieken en 
hun producten, en wordt er naar verluid een juridische analyse gemaakt. Dit neemt 
niet weg dat er meer dan acht jaar later nog steeds geen helderheid is over de status 
van deze ooit nieuwe technieken. Een besluit over de status van deze technieken heeft 
verstrekkende gevolgen. Wanneer een techniek en haar producten onder de ggo-
regelgeving vallen, wordt het zeer kostbaar om de producten op de markt te brengen 
in verband met het veiligheidsonderzoek en de opbouw van het vergunningsdossier. In 
de meeste gevallen zal besloten worden om het innovatietraject te beëindigen. Met de 
opkomst van CRISPR/Cas zijn de technische ontwikkelingen in een stroomversnelling 
geraakt. In minder dan drie jaar heeft deze technologie de wetenschappelijke wereld 
veroverd. Wil Europa de kansen die deze technologie biedt daadwerkelijk grijpen, dan is 
snel duidelijkheid nodig over de juridische status van haar verschillende toepassingen en 
hun producten.

Dit soort vraagstukken kan alleen binnen Europees verband worden geregeld. 
Vergunningen voor commerciële toepassingen van ggo’s zijn een Europese 
aangelegenheid en er moet voorkomen worden dat de interne markt verstoord wordt 
doordat de ene EU-lidstaat een product niet en de andere lidstaat een product wel 
als ggo-vergunningplichtig beschouwd. Mede daarom heeft de COGEM in 2014 haar 
internationale samenwerking versterkt door drie symposia te organiseren. Op 16 oktober 
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had ik de eer om onze Europese zusterorganisaties in Amsterdam te verwelkomen voor 
de tweedaagse ‘7th Meeting of the European Advisory Committees on Biosafety in the 
field of contained use and deliberate release of GMOs (7th MEACB)’. De MEACB is 
een één a tweejaarlijkse meeting van adviesorganen van Europese landen. Tijdens de 
bijeenkomst worden nieuwe inzichten en ervaringen uitgewisseld en gediscussieerd 
over verbetering van de risicoanalyse en de regelgeving. Voorafgaand aan de MEACB 
vond een eendaagse workshop plaats over de milieurisicoanalyse van insectenresistente 
genetische gemodificeerde (gg-)gewassen waarin meerdere toxine-eiwitten zijn 
ingebouwd. Dit met het oog op mogelijke interacties tussen deze eiwitten waardoor het 
werkingsspectrum mogelijk verandert. In de sectie ‘Beoordeling van mengsels’ wordt 
dieper ingegaan op deze materie.

Het derde symposium liet de COGEM organiseren naar aanleiding van een adviesvraag 
van het ministerie van IenM om een eerdere COGEM signalering over bouwstenen voor 
een duurzaamheidsbeoordeling van gg-gewassen te updaten. Deze adviesvraag was in 
het kader van een verandering in de EU-regelgeving die het mogelijk maakt dat lidstaten 
zelf besluiten of ze teelt van gg-gewassen op hun grondgebied toestaan. Een eventuele 
verbodsgrond moeten de lidstaten echter in de eigen wetgeving regelen en de afweging 
mag niet gebaseerd zijn op de veiligheidsbeoordeling van gg-gewassen. De milieu- en 
voedselveiligheidsbeoordeling blijven namelijk een Europese aangelegenheid. Een 
afweging zal daarom plaats moeten vinden op sociaaleconomische factoren. De COGEM 
signalering ‘Bouwstenen voor een beoordelingskader voor teelt van gg-gewassen’ (2014) 
geeft input voor het opstellen van een dergelijk afwegingskader (zie sectie ‘Nieuwe fase 
in de EU besluitvorming’). Tijdens het internationale symposium bleek dat veel lidstaten 
nog worstelen hoe een sociaaleconomisch afwegingskader vorm te geven.

De verandering in de Europese regelgeving staat haaks op het eerdere EU ggo-beleid. 
Ten eerste is er sprake van renationalisatie van beslissingsbevoegdheden, en ten tweede 
worden er voor het eerst andere dan veiligheidscriteria betrokken bij de afweging 
voor toelating van teelt. In 2015 zal de wijziging van de EU-regelgeving ingaan en 
de Nederlandse regering zal een besluit moeten nemen over de implementatie in de 
nationale wetgeving.

Ook om Nederlandse ggo-regelgeving was veel te doen. Het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu (IenM) heeft het Besluit en de Regeling ggo herzien. Ter ondersteuning van 
de wijzigingen heeft de COGEM de afgelopen jaren de pathogeniteitsclassificaties 
van virussen en micro-organismen geüpdatet. Daarnaast vroeg IenM de COGEM een 
signalering uit te brengen over de maatschappelijke aspecten die een rol spelen bij 
tentoonstellingen met ggo’s. De aanleiding hiervoor was een vergunningaanvraag 
voor het tentoonstellen van zebravisjes geïnjecteerd met gg-cyanobacteriën. Tijdens 
de behandeling van deze vergunningaanvraag bleek dat de ggo-regelgeving slecht 
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is toegesneden op het tentoonstellen van ggo’s of andere publieksactiviteiten waarin 
genetische modificatie een rol speelt.

De vraag van IenM is een van de signalen dat genetische modificatie zijn weg begint 
te vinden uit het laboratorium en het traditionele werkveld van de COGEM naar andere 
terreinen. Dit brengt andere afwegingen met zich mee dan alleen veiligheidsargumenten.

In 2014 bleek hiermee des te duidelijker dat onze wijze van denken over ggo’s, de ggo-
regelgeving en de wijze waarop het beleid in Nederland en Europa met ggo’s omgaat 
niet langer houdbaar is. De ontwikkelingen in 2014 zijn waarschijnlijk alleen de opmaat 
voor nog grotere veranderingen. Een herziening van het ggo-beleid is onontkoombaar. 
De COGEM zal ook in de komende jaren met adviezen en signaleringen het beleid en de 
vergunningverlening hierbij ondersteunen.

Prof. dr. Sybe Schaap
Voorzitter COGEM

Voorwoord

Summary 

2014; opmaat tot de 
toekomst?

Nieuwe fase in de EU 
besluitvorming

Beoordeling van mengsels

Internationale 
samenwerking

Van Bt-toxines
tot gg-vaccins

De COGEM in rustiger 
vaarwater

Samenstelling COGEM 
2014

Overzicht publicaties 2014



COGEM strengthens its international contacts

Summary
Following a hectic few years, which took a considerable toll on the organisation, 
COGEM entered a quieter period in 2014. During the past year COGEM issued 59 
advisory reports and topic reports, which is about 10% fewer than in the previous years. 
As always, the Subcommittee on Agriculture and the Subcommittee on Medical and 
Veterinary Aspects prepared most of the publications, producing 24 and 25 reports 
respectively (see Figure 1).

Figure 1: Number of publications per subcommittee

This decrease in the number of publications can be attributed to a reduction in the 
demand for advice across the whole field covered by COGEM, but particularly on field 
trials with genetically modified (GM) crops and clinical gene therapy studies (deliberate 
release into the environment, see Figure 2). COGEM did not issue any advice in these 
categories in 2014. This is particularly surprising for clinical gene therapy studies, 
because the number of preliminary meetings with potential licence applicants at the 
Gene Therapy Office has risen sharply. It remains to be seen whether this increase in the 
number of preliminary meetings will lead to actual applications for clinical gene therapy 
studies in the Netherlands in 2015. The reduction in the number of permit applications 
for field trials with GM crops (and the associated requests for advice to COGEM) is less 
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surprising. The number of field trials in the Netherlands and Europe has been decreasing 
sharply for some years. It is expected that over the next few years applications for field 
trials will continue to be few and far between.

Figure 2: Number of publications by category of permit applications

The number of advisory reports on contained use (experiments in laboratories, 
greenhouses and animal houses) was higher than in 2013. However, the number of 
requests for advice on specific permit applications for GMO experiments decreased 
slightly. The increase in the number of advisory reports can be attributed to the activities 
COGEM has developed to support the Ministry of Infrastructure and the Environment in 
the revision of the Genetically Modified Organisms Decree and the Ministerial Regulation 
on GMOs. Besides giving advice on the draft revised Ministerial Regulation, COGEM 
has, among other things, updated the lists of pathogenicity classifications of viruses, 
fungi and bacteria and the list of containment rules for greenhouse experiments with GM 
plants. These lists will later be included in the new Ministerial Regulation. COGEM has 
also advised that working in laboratories with arboviruses which can only be transmitted 
to animals or humans via insects should be assigned to the lowest safety level. This 
is because these viruses cannot disperse outside laboratories as long as no animal 
experiments are carried out.
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Other generic advisory reports were issued on a variety of topics, such as standards for 
the molecular characterisation of GM crops accompanying applications for import and 
cultivation permits, identifying which viruses can infect only animals and not humans, 
and improving a draft guidance document by the EFSA.

Figure 3: Number of publications per subcommittee and category of permit applications

Topic reports
Besides advisory reports, COGEM also published several noteworthy topic reports. 
For the Ministry of Infrastructure and the Environment, COGEM investigated the 
problem of exhibiting GMOs. An application to exhibit zebra fish embryos injected 
with GM cyanobacteria highlighted the fact that the Dutch GMO regulations are ill 
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equipped to deal with the exhibiting of GMOs. In its topic report ‘GMOs on display. 
The use of genetically modified organisms in exhibitions’, COGEM investigates the 
context of these types of exhibitions and the public discussion they provoke. The use 
of animals in particular tends to spark controversy. The report identifies which aspects 
and applications in exhibitions are covered by the legislation on the use of GMOs and 
animals, and which are not. This then forms the basis for proposing several policy 
options and points for further consideration.

Another commissioned topic report identified possible building blocks for a social and 
economic framework for assessing the cultivation of GM crops in the Netherlands. The 
member states of the EU will be given the power to restrict or prohibit the cultivation 
of GM crops in their own territories on the basis of considerations other than safety. 
The member states have to create a statutory basis for such prohibitions in their own 
legislation. COGEM had already published a report for the minister containing building 
blocks for a sustainability assessment of GM crops in 2009. In July 2014, in relation to 
the European proposal, COGEM was asked by the ministry to review this topic report 
and update and revise it where necessary regarding the situation in the Netherlands in 
the context of the national cultivation proposal. The original report was written from a 
global perspective. The topic report ‘Building blocks for an assessment framework for 
the cultivation of GM crops’ examines which building blocks may be relevant to the 
situation in the Netherlands and the degree to which these aspects are covered by the 
existing legislation. It also identifies several points for further consideration in relation to 
the choices to be made during the preparation of the assessment framework.

Symposia
COGEM organised three symposia in 2014. First, COGEM had the honour of organising 
the 7th Meeting of the European Advisory Committees on Biosafety in the field of 
contained use and deliberate release of GMOs (7th MEACB). MEACB is held every one 
or two years and is a meeting of advisory bodies of the EU member states in the field 
of environmental risk assessment of GMOs. The aim of MEACB is to improve the risk 
assessment by sharing ideas, knowledge and experience. A number of topical issues 
were discussed during the two day meeting in Amsterdam. Key among these were 
new scientific and technological developments and their consequences for the risk 
assessment and regulations.

Before the MEACB, COGEM co-hosted an international workshop on ‘Stacked Bt 
genes: assessment of effects on non-target organisms’ with sister organisations 
from the UK (Advisory Committee on Releases to the Environment (ACRE), Spain (La 
Comisión Bioseguridad (CNB)) and Belgium (Scientific Institute of Public Health (WIV-
ISP)). The main topic of this workshop was the question of whether Bt proteins can 
interact and influence each other’s mode of action, and how this should be treated in 
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the environmental risk assessment of insect-resistant GM crops that express several Bt 
proteins.

At the end of 2014 COGEM held a workshop on ‘A socio-economic assessment 
framework for GMOs’, partly in preparation for the report ‘Building blocks for an 
assessment framework for the cultivation of GM crops’ (2014). Scientists and policy 
makers from across Europe shared their experiences, insights and ideas.

Research
Nine research reports commissioned by COGEM were published in 2014. The content 
and conclusions of the research reports commissioned by COGEM are the responsibility 
of the authors. COGEM uses the research results to draw its own conclusions and may 
also use them when compiling advisory reports and topic reports. The topics of these 
research reports varied from the environmental risk assessment of stacked Bt genes 
in GM crops to inventories of field trials with GM crops worldwide and from clinical 
gene therapy studies to an investigation of the Do-It-Yourself-Biology movement in the 
Netherlands. Most of the research reports were published in English.
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All COGEM publications can be downloaded on the website.

Publications and other activities in 2014

Advice on specific notifications
CGM/140127-01 Classification of Geobacter metallireducens
CGM/140131-01 A closer look at the new GMO decree
CGM/140218-01 Classification of five Saccharomyces species
CGM/140224-01 Lentiviral and AAV vectors vector encoding the light chain of the 
 botulin or the tetanus toxin
CGM/140227-03 Classification of a Basidiomycete white rot fungus
CGM/140228-02 Bacteroides xylanisolvens
CGM/140306-01 Confidential advice on an EMA market authorisation
CGM/140325-01 Additional advice on import and processing of genetically modified 
 cotton MON88913 http://bit.ly/1GEoa7X
CGM/140404-01 Recombinant avian paramyxoviruses
CGM/140407-01 Classification of the fungus Sodiomyces alkalinus
CGM/140417-01 Containment measures for green house experiments with 
 genetically modified rucola, grape and tropical cucurbits
CGM/140423-01 Confidential advice on an EMA market authorisation
CGM/140506-01 Import of genetically modified soybean DAS-81419-2 with two 
 insect resistance traits http://bit.ly/1PWaBVN
CGM/140602-01 Experiments with Clostridium autoethanogenum
CGM/140605-01 A gene targeting system for modification of plants
CGM/140605-02 Classification of brown rot, white rot and mycorrhiza fungal species
CGM/140610-01 Confidential advice on an EMA market authorisation
CGM/140703-01 Genetic modification of the moss Physcomitrella patens
CGM/140707-01 Aa replication defective adenoviral vector harbouring the complete 
 genome of Hepatits B virus
CGM/140709-01 Additional advice on the import and processing of genetically 
 modified oilseed rape MON88302 http://bit.ly/1DVtlMr
CGM/140716-01 Import and processing of the genetically modified soybean line 
 MON87769 x MON89788 http://bit.ly/1HY5rY6
CGM/140723-01 Confidential advice on an EMA market authorisation
CGM/140807-01 Import and processing of herbicide tolerant oilseed rape 
 MON88302xMS8xRF3 http://bit.ly/1AeZE8L
CGM/140820-01 Additional advice on import and processing of genetically modified 
 cotton MON15985 http://bit.ly/1JzUoEW
CGM/140903-01 Containment measures for experiments with genetically modified 
 wheat,Triticum turgidum ssp. durum
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CGM/140903-02 Containment measures for experiments with genetically modified 
 Tribolium castaneum
CGM/140903-03 Classification of in vivo experiments with a genetically modified 
 rabies virus vaccine
CGM/140905-01 Experiments with genetically modified Candida maltosa
CGM/141022-01 The soil bacterium Burkholderia thailandensis
CGM/141027-01 Classification of Pseudomonas jessenii
CGM/141106-01 Comments on the European Food Safety Authority draft guidance 
 on the agronomic and phenotypic characterisation of genetically 
 modified plants http://bit.ly/1Im5Pyr
CGM/141204-01 Recommendations for experiments with genetically modified 
 marine flatworms Macrostomum hystrix, M. pusillum and 
 Isodiametra pulchra
CGM/141215-02 The insect pathogenic fungal species Beauveria bassiana, B. 
 brongniartii en B. pseudobassiana

General advice (not linked to specific notifications)
CGM/140121-01 How to classify mycotoxin producing fungi
CGM/140228-01 Classification of experiments with ecotropic mural retroviruses
CGM/140317-01 Classification of lentiviruses of small rumimants
CGM/140527-02 Pseudomonas fluorescens
CGM/140528-01 Containment measures for genetically modifed Drosophila 
 melanogaster
CGM/140630-01 Recommendations for downgrading of in vitro laboratory 
 experiments with arthropod-borne viruses pathogenic for animals
CGM/141216-02 A list of viruses only infecting animals (annex to the GMO decree)
CGM/141218-01 List (update 2014) of pathogenic and non-pathogenic bacteria
CGM/141218-02 List (update 2014) of RNA en DNA viruses pathogenic to humans 
 and animals
CGM/141218-03 List (update 2014) of pathogenic and non-pathogenic fungi
CGM/141218-04 List (update 2014) of genetically modified plants and containment 
 measures

Reports
CGM/140929-02 Reconsideration of the molecular characterisation criteria for 
 marketing authorisation of GM crops http://bit.ly/1KsQn2W
CGM/141013-02 Criteria to classify pathogens of animal
CGM/141030-01 CRISPR-Cas - Revolution from the lab http://bit.ly/1QI792n
CGM/141111-01 The Dutch biotechnology sector: a patent analysis
CGM/141219-01 GMOs on display. The use of genetically modified organisms in 
 exhibition http://bit.ly/1DApKTM
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 CGM/141222-01 Building blocks for an assessment framework for the cultivation of 
 GM crops http://bit.ly/1DJdGRm
CGM/141222-02 Een uitstekend milieu: limits to the environment

Letters
CGM/140225-01 Recommendations for working safely with recombinant allergenic 
 biologicals
CGM/140616-01 Do It Yourself Biology in the Netherlands
CGM/141014-01 Environmental risk assessment: towards a better understanding of 
 the mode of action of Bacillus thuringiensis toxins and their 
 potential for interaction
CGM/141110-01 Global trends and developments in genetically modified plants
CGM/141203-01 Can interactions between Bt proteins be predicted and how should 
 effects on non-target organisms of GM crops with multiple Bt 
 proteins be assessed?
CGM/141208-01 The limitations of field trials to study potential effects of Bt-crops 
 on non-target organisms
CGM/141216-01 An overview of the developments in the field of GM vaccines

Event reports
CGM/141211-01 International workshop on a socio-economic assessment 
 framework for GMOs http://bit.ly/1wdm6Aw
CGM/141217-01 Event report International scientific workshop ‘Stacked Bt genes: 
 assessment of effects on non-target organisms’ 
 http://bit.ly/1C1EY7D

Research reports commissioned by COGEM
2013-01 Mycotoxins and assessment of environmental risks in laboratory 
 conditions in The Netherlands
 C. Waalwijk & W.C.M. de Nijs (Wageningen-UR) 
 http://bit.ly/1KsRIqd
2014-01 Recombinant Allergens: working safely with recombinant allergenic 
 biologicals
 P.L.J. Rüdelsheim & G. Smets (Perseus) http://bit.ly/1OCSmr9
2014-02 Bacillus thuringiensis toxins: their mode of action and the portential 
 for interaction between them
 N. van der Hoeven (ECOΣTAT) http://bit.ly/1JRAqlJ
2014-03 Do it yourself biology: een verkenning van ontwikkelingen in  
 Nederland
 H. de Vriend (LIS Consult) & P. van Boheemen (Waag Society)
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 2014-04 Survey of Field trials with Genetically Modified Plants – Global  
 trends and developments
 P.L.J. Rüdelsheim & G. Smets (Perseus) http://bit.ly/1GGCn7a
2014-05 Can interactions between Bt proteins be predicted and how should  
 effects on non-target organisms of GM crops with multiple Bt  
 proteins be assessed?
 A. De Schrijver (WIV-ISP) http://bit.ly/1JRAqlJ
2014-06 Ecological and experimental constraints for field trials to study  
 potential effects of transgenic Bt-crops on non-target insects and  
 spiders
 K. Booij (Wageningen-UR) http://bit.ly/1yGJ4B5
2014-07 Biotechnology: analysis of patents
 T. Stoop (Octrooicentrum Nederland)
2014-08 GM-vaccines: From bench to bedside
 JHCM Kreijtz, B. Ramezanpour, K.D. S. Fernald & L.H.M. van de  
 Burgwal (Erasmus MC) http://bit.ly/1OCSRBn

Symposia and workshops
15 October 2014 International scientific workshop ‘stacked Bt genes: assessment of 
 effects on non-target organisms’, Amsterdam
 Organised by: Scientific Institute of Public Health (WIV-ISP;   
 Belgium), la Comision Nacional de Bioseguridad (Spain), the  
 Advisory Committee on Releases to the Environment (ACRE; UK)  
 and COGEM http://bit.ly/1Gs646q
16 &17 October 2014 The 7th Meeting of the European Advisory Committees on   
 Biosafety in the field of contained use and deliberate release of  
 GMOs, Amsterdam
20 November 2014 International workshop on a socio-economic assessment   
 framework for GMOs, Amsterdam. http://bit.ly/1PRHZwI

Other publications
• Schagen FH, Hoeben RC, Hospers GA (2014). Off-label prescription of genetically 

modified organism medicines in Europe: emerging conflicts of interest? Human Gene 
Therapy 25: 893-896
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2014; opmaat tot de toekomst?

Subcommissie Medisch Veterinair
Hoewel de subcommissie Medisch Veterinair (ScMV) dit jaar minder om advies is 
gevraagd dan voorgaande jaren, was het toch een jaar met een heel divers palet aan 
adviezen en signaleringen. Een belangrijk onderdeel vormde uiteraard de herziene 
Regeling ggo. Na het laatste advies van de COGEM over de conceptversie van de 
Regeling ggo aan het begin van dit jaar heeft IenM haar best gedaan om de laatste 
puntjes op de spreekwoordelijke “i” te zetten en het parlementaire fiat te krijgen voor 
deze grootschalige herziening van de ggo-regelgeving. Aan het einde van het jaar 
waren alle hindernissen genomen en kan het herziene Besluit ggo en de herziene 
Regeling ggo in maart 2015 in werking treden. Of de geadviseerde wijzigingen hun 
vruchten afwerpen en het eenvoudiger zullen maken om toestemming te krijgen 
voor gg-werkzaamheden waarvoor de risicobeoordeling in de loop der jaren is 
uitgekristalliseerd, zal de praktijk nu uit moeten wijzen. We zullen dit nauwlettend 
in de gaten houden en indien nodig nieuwe aanpassingen adviseren. Belangrijk 
aandachtspunt vormt in ieder geval de update van de lijsten met apathogene en 
pathogene micro-organismen in de nieuwe Regeling. De COGEM heeft deze lijsten de 
laatste jaren geheel herzien, maar deze lijsten zullen pas in de eerstkomende update 
worden geïmplementeerd in de Regeling. Hopelijk zal dit nu snel door het ministerie 
kunnen worden opgepakt.

In tegenstelling tot vorig jaar, toen klinische gentherapiestudies een substantieel aandeel 
uitmaakte van het totaal aantal adviezen dat de ScMV onder handen had, hebben we in 
2014 geen enkele adviesvraag over klinische gentherapiestudies voorgelegd gekregen. 
De ScMV heeft echter verscheidene malen deelgenomen aan een vooroverleg, dat 
aangevraagd kan worden ter voorbereiding op een komende vergunningaanvraag 
voor gentherapiestudies. Mogelijk betreft het dus slechts een eenmalige dip. Indien 
het komende jaar eenzelfde beeld laat zien, moeten we ons gaan beraden of dit een 
algemeen beeld is dat ook in andere Europese landen gezien wordt, of dat Nederland 
hier een uitzonderingspositie in neemt en het klimaat voor klinische gentherapiestudies 
in Nederland slechter is dan elders in Europa.

Opmerkelijk hierbij is dat het veld zich vanuit de preklinische en klinische studies 
nu ook steeds meer naar uiteindelijke markttoelating beweegt. Het afgelopen 
jaar hebben we in totaal over vier verschillende marktaanvragen geadviseerd. 
Drie van de marktaanvragen betrof een veterinair gg-vaccin en eenmaal is een 
markttoelating aangevraagd voor een humaan gg-medicijn voor de behandeling van 
leukemiepatiënten. Deze beweging naar marktoelating blijkt ook uit het onderzoek 
dat de COGEM heeft laten uitvoeren naar de ontwikkelingen op het gebied van 
gentherapeutica en gg-vaccins.
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Een saillant detail hierbij is de vraag of de dieren die met gg-vaccins worden behandeld 
in de voedselketen terecht zullen komen, en of er op dat moment nog restanten van het 
vaccin in het dier aanwezig zijn. De COGEM achtte betreffend aspect niet van invloed op 
de milieurisicobeoordeling, maar aangezien het onduidelijk is of, en op welke wijze, de 
voedselveiligheid in deze situatie wordt beoordeeld, heeft de COGEM het ministerie hier 
wel op geattendeerd. Het gebruik van gg-vaccins en de voedselveiligheid zijn immers 
beide een belangrijke voedingsbodem voor maatschappelijk debat.

Doordat het aantal specifieke adviesvragen minder dan vorig jaar op haar resources 
drukte, had de ScMV dit jaar iets meer tijd voor generieke onderwerpen. Een van de 
onderwerpen waar zij dit jaar aandacht aan heeft besteed, betreft een toelichting op 
het begrip milieu in relatie tot de milieurisicobeoordeling. Opmerkelijk is dat in de ggo-
regelgeving de term milieu niet scherp gedefinieerd wordt. Om inzicht te bieden in de 
definitie van het milieu die de COGEM hanteert bij de milieurisicobeoordeling en op 
welke wijze zij deze definitie in de praktijk toepast, is de signalering ‘Een uitstekend 
milieu: grenzen aan het milieu’ opgesteld. Naast de functie van interne leidraad hoopt de 
COGEM dat deze signalering ook als leidraad kan dienen voor derden, de transparantie 
van haar risicobeoordeling verhoogt, en de consistentie van haar adviezen door deze 
publicatie beter verifieerbaar wordt.

Uiteraard zijn ook de snelle ontwikkelingen op het gebied van CRISPR/Cas niet 
onopgemerkt gebleven. Met deze veelbelovende techniek kunnen op een efficiënte 
en specifieke manier aanpassingen in het genoom aangebracht worden. Niet alleen 
op medisch gebied maar ook binnen de plantenbiotechnologie zal deze techniek een 
prominente rol in het onderzoek gaan innemen. Om de potentie van deze techniek onder 
de aandacht van het beleid te brengen en erop te wijzen dat de techniek ertoe kan 
leiden dat ggo’s niet meer te onderscheiden zijn van niet-ggo’s, heeft de COGEM in het 
tweede deel van het afgelopen jaar de signalering ‘CRISPR-Cas; revolutie uit het lab’ 
uitgebracht. Gezien het hoge tempo waarin de nieuwe ontwikkelingen en toepassingen 
elkaar opvolgen, blijven wij dit vakgebied en de eventuele implicaties hiervan 
nauwlettend in de gaten te houden.

Het werk van de COGEM is dus nog lang niet gedaan, en vraagt een continue monitoring 
en evaluatie van de nieuwste ontwikkelingen. Een uitdaging die we als ScMV van 
harte aangaan om de veiligheid van mens en milieu nu en in de toekomst te blijven 
waarborgen, zonder daarmee het werkveld onnodig te belasten.

Prof. dr. Ron Fouchier
Voorzitter subcommissie Medisch Veterinair
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Nieuwe fase in de EU besluitvorming over teelt van gg-gewassen

Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten
Om de impasse rondom de besluitvorming over genetisch gemodificeerde (gg-)
gewassen in Europa te doorbreken, is een voorstel aangenomen dat lidstaten de 
bevoegdheid geeft om teelt in eigen land te beperken of te verbieden op basis van 
andere dan veiligheidsoverwegingen. De doelstelling is tweeledig: het geeft lidstaten 
de mogelijkheid om gg-gewassen die voldoen aan de gestelde veiligheidscriteria, op 
eigen grondgebied te laten telen en het geeft lidstaten de bevoegdheid om teelt in eigen 
land te beperken of te verbieden op basis van andere dan veiligheidsoverwegingen. 
Met dit voorstel wil de Europese Commissie zowel de veiligheidsdiscussie ontlasten als 
de individuele lidstaten meer keuzevrijheid geven om recht te doen aan de nationale 
verschillen ten aanzien van dit onderwerp.

Nationale implementatie van dit voorstel is gecompliceerd. Daarom werd de 
COGEM in 2014 door het ministerie van IenM gevraagd om ter voorbereiding op de 
implementatie van dit voorstel de signalering uit 2009 met bouwstenen voor een 
duurzaamheidsbeoordeling van gg-gewassen opnieuw onder de loep te nemen. Met 
de achterliggende vraag of de bouwstenen voor een duurzaamheidsbeoordeling 
behulpzaam zijn bij de implementatie van het EU voorstel. 
In de signalering “Bouwstenen voor een beoordelingskader voor teelt van gg-gewassen” 
wordt gekeken welke bouwstenen relevant kunnen zijn voor de Nederlandse situatie 
en in hoeverre deze aspecten gedekt worden door bestaande regelgeving. Daarnaast 
worden een aantal aandachtspunten geïdentificeerd met betrekking tot de keuzes die 
gemaakt moeten worden in de aanloop naar een afwegingskader.

In de internationale workshop ‘A socio-economic assessment framework for GMOs’ 
heeft de COGEM ervaringen, inzichten en ideeën uitgewisseld met de andere lidstaten. 
Hoe kijken wetenschappers en beleidsmedewerkers uit andere Europese lidstaten tegen 
de mogelijkheden van nationaal beleid aan? Welke overwegingen denken zij dat in hun 
nationale regelgeving zouden kunnen passen? Bij de workshop waren 42 deelnemers 
uit 11 verschillende landen aanwezig. De workshop bestond uit een aantal presentaties 
en bood gelegenheid voor discussie gericht op drie hoofdonderwerpen. Ten eerste de 
perspectieven van lidstaten om op basis van het EC voorstel ggo’s op hun grondgebied 
te hinderen of verbieden. Ten tweede de uitdagingen bij het identificeren, kwalificeren en 
kwantificeren, operationaliseren en monitoren van niet-veiligheidsoverwegingen, en ten 
derde de ervaringen met sociaal-economische afwegingskaders in andere werkvelden.

Blik op de toekomst?: Het nationale teeltvoorstel kwam in 2014 in een stroomversnelling 
en is begin 2015 aangenomen door de Raad en het Europese Parlement. De gewijzigde 
Richtlijn 2001/18/EG voor een nationale teeltbevoegdheid voor ggo’s zal begin april 
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2015 in werking treden en lidstaten moeten vanaf dan bepalen of en hoe zij dit voorstel 
in hun nationale wetgeving gaan implementeren. In Europa en vooral binnen de EU 
lidstaten wordt momenteel druk gediscussieerd over hoe dit aan te pakken. Duitsland 
discussieert over een nationale dan wel regionale aanpak, Frankrijk heeft aangegeven 
aan haar verbod op teelt van gg-gewassen vast te houden en Engeland is van mening 
dat de nieuwe regels de agrarische vooruitgang in haar land blokkeren. Daarnaast 
geven sommige landen aan dat een verdere herziening van het ggo-beleid nodig is. Ook 
dit onderwerp staat op de Europese agenda voor 2015. Wat de Nederlandse positie 
zal zijn en hoe zij het voorstel zal gaan implementeren zal in 2015 moeten blijken. De 
subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten hoopt met haar signalering een 
bijdrage te hebben geleverd aan dit proces en blijft de ontwikkelingen met belangstelling 
volgen.

En verder: naast de signalering over bouwstenen voor een afwegingskader voor 
teelt van gg-gewassen in Nederland, is de COGEM gevraagd door het ministerie om 
een signalering te schrijven over de ethische en maatschappelijke aspecten van het 
gebruik van ggo’s in tentoonstellingen. In de signalering ‘Ggo’s te kijk gezet’ wordt 
de achtergrond en context van deze tentoonstellingen geschetst en wordt gekeken 
welke elementen een rol spelen in de discussie, en waar mogelijke controverses liggen. 
De COGEM geeft in haar signalering aan dat tentoonstellingen waarbij ggo’s een rol 
spelen niet alleen maar problematisch hoeven te zijn. In het rapport worden diverse 
positieve elementen genoemd die deze vorm van Biokunst met zich meebrengt, zoals 
de fascinatie van kunstenaars voor het experimenteren met nieuwe ‘materialen’, 
het laten kennismaken van een breder publiek met biotechnologie en het inspireren 
van wetenschappelijke innovatie. Maar gezien de maatschappelijke discussie over 
genetische modificatie, roept ook het gebruik hiervan in tentoonstellingen vragen op over 
de wenselijkheid en toelaatbaarheid. De maatschappelijke reacties op tentoonstellingen 
met organismen zijn gemengd, variërend van interesse en nieuwsgierigheid tot bezwaren 
tegen het gebruik van of genetisch aanpassen van organismen. De betrokkenheid van 
levende dieren of embryo’s bij tentoonstellingen versterkt deze bezwaren, ook zonder 
genetische modificatie van het dier zelf.
De COGEM signaleert dat de meeste toepassingen van ggo’s en organismen in 
tentoonstellingen zijn afgedekt door de geldende wet- en regelgeving. De COGEM 
signaleert dat specifieke nichetoepassingen van Biokunst, namelijk combinaties 
van ggo’s met dierlijke embryo’s, echter alleen onder de ggo-regelgeving vallen. 
Hierdoor kunnen juridisch gezien alleen mogelijke milieurisico’s, maar geen ethische 
overwegingen worden meegenomen in het besluit al dan niet een vergunning te verlenen 
voor deze toepassingen. Dit kan maatschappelijke bezwaren of een algemeen gevoel 
van onbehagen oproepen. Op basis van deze bevindingen zijn een aantal beleidsopties 
en aandachtspunten geïdentificeerd.
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Tot slot. 2014 was dus voor de subcommissie het jaar van regelgeving. Met nieuwe 
Europese mogelijkheden om nationale regelgeving te ontwikkelen en bio-kunst die 
bestaande regelgeving op scherp lijkt te zetten. Voor de komende jaren verwacht ik 
dat we vaker naar de regelgeving zullen moeten kijken omdat de snel-ontwikkelende 
technologie uit het jasje van de regelgeving dreigt te groeien. De grote vraag wordt dan: 
verstellen of een nieuw pak aanschaffen. Ik ben benieuwd waar dat op uitdraait.

Prof. dr. Frans Brom
Voorzitter subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten
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Beoordeling van mengsels

Subcommissie Landbouw
2014 was het jaar van de mengsels. De subcommissie Landbouw (ScL) boog zich 
over de vraag of genetisch gemodificeerde (gg-)gewassen waarin meerdere toxines 
tot expressie gebracht worden een speciale beoordeling vergen. De inbouw van twee 
of meer toxine-genen wordt door de aanvrager gedaan om de kans op resistentie-
ontwikkeling te verminderen, of om meerdere plaaginsecten te bestrijden. Al in 2009 
kreeg de COGEM een vergunningaanvraag voor de teelt van een gg-maïs-variëteit 
met twee ingebouwde Bt-genen ter beoordeling. Buiten Europa worden inmiddels al 
gg-maïsvariëteiten met wel zes Bt-genen geteeld. Omdat de COGEM verwacht dat in de 
toekomst ook in Europa teeltaanvragen voor dit soort gewassen zullen komen, werd er 
speciale aandacht geschonken aan de vraag hoe de combinatie-expressie beoordeeld 
moet worden.

De vraag komt erop neer dat vastgesteld moet worden of van een combinatie van 
toxines effecten op niet-doelwit-organismen te verwachten zijn die niet voorspeld 
kunnen worden vanuit de effecten van de individuele stoffen, met andere woorden, 
of er sprake is van synergisme of antagonisme. Deze vraag heeft in de toxicologie al 
een lange traditie, vandaar dat ten behoeve van de COGEM-advisering toxicologische 
expertise ingehuurd werd.

Synergisme en antagonisme worden altijd beoordeeld ten opzichte van een 
referentiemodel. Er zijn feitelijk twee referentiemodellen, namelijk “relatieve concentratie-
additie” en “effect-additie”. Het eerste model is van toepassing als het gaat om stoffen 
met in principe hetzelfde werkingsmechanisme, die alleen verschillen in de mate waarin 
ze doordringen tot de receptor; de concentraties van de stoffen, relatief ten opzicht 
van hun LC50, kunnen dan bij elkaar opgeteld worden. Het tweede model wordt van 
toepassing verklaard op situaties waarin sprake is van stoffen met geheel verschillende 
werking; de relatieve effecten worden dan met elkaar vermenigvuldigd.

Door middel van twee onderzoeksprojecten werd een overzicht verkregen van het 
wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd is naar mengseleffecten van Bt-eiwitten. 
Het eerste project, dat vooral toxicologisch van karakter was werd uitgevoerd door 
dr. Nellie van der Hoeven (ECOΣTAT). Het tweede project richtte zich meer op de 
risicobeoordeling en stond onder leiding van een team voorgezeten door dr. Adinda de 
Schrijver (ISP-WIV, België). Bovendien zijn de conclusies van deze twee onderzoeken 
nog eens bediscussieerd in een internationale workshop, gehouden in Amsterdam op 
15 oktober 2014. Deze workshop was georganiseerd door de COGEM samen met drie 
buitenlandse zusterorganisaties (WIV-ISP; België; la Comision Nacional de Bioseguridad, 
Spanje); ACRE, Verenigd Koninkrijk).
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De mengselproblematiek blijkt uitermate ingewikkeld te zijn. Onder de algemene 
noemer “Bt-eiwitten” gaan een aantal verschillende typen toxische moleculen schuil 
die gemeen hebben dat ze geproduceerd worden door Bacillus thuringiensis en een 
schadelijk effect hebben op ongewervelde dieren. Sommige daarvan zijn zeer specifiek 
toxisch voor bepaalde ordes van de insecten (werken bijvoorbeeld hoofdzakelijk tegen 
Lepidoptera), maar er zijn talloze voorbeelden van Bt-eiwitten waarvan de toxiciteit de 
ordegrens, soms zelfs de klasse- en fylumgrens overschrijdt. Verder blijkt dat er ook 
groepen Bt-eiwitten zijn met sterke synergistische combinatiewerkingen; dit komt echter 
nauwelijks voor bij de Bt-toxines die tot expressie gebracht worden in commerciële 
gg-gewassen. Verder blijkt ook nog dat er synergisme voorkomt tussen Bt-eiwitten bij 
organismen die resistent zijn geworden tegen één van de toxines. Het toegevoegde 
toxine zorgt feitelijk voor een doorbreking van deze resistentie, waardoor het organisme 
normaal gevoelig wordt. Ook deze situatie is voor de praktijk van gg-gewassen niet zo 
relevant.

De eiwitten die in commerciële gg-gewassen tot expressie gebracht worden behoren 
voor het overgrote deel tot de zogenaamde drie-domein Cry-eiwitten. Deze hebben een 
vergelijkbare structuur en werkingsmechanisme, zodat relatieve concentratie-additie een 
goed uitgangspunt is bij de beoordeling. Toch kan ook bij de 3D-Cry-toxines synergisme 
niet uitgesloten worden. Uit het literatuuronderzoek bleek dat synergisme tot nu toe 
alleen gevonden is bij 3D-Cry’s die werken tegen dezelfde groepen (ordes) van insecten. 
Dat geeft enige houvast bij de beoordeling.

Het werk van de COGEM is dus nog lang niet gedaan, en vraagt een continue monitoring 
en evaluatie van de nieuwste ontwikkelingen. Een uitdaging die we als ScMV van 
harte aangaan om de veiligheid van mens en milieu nu en in de toekomst te blijven 
waarborgen, zonder daarmee het werkveld onnodig te belasten.

Op basis van de uitvoerige literatuurstudies en de workshop zal de COGEM in het 
komende jaar een gedegen advies uitbrengen over hoe omgegaan moet worden 
met gg-gewassen die meerdere Bt-toxines bevatten. Dit advies zal de stand van de 
wetenschap tot nu toe weerspiegelen, maar houdt tegelijkertijd enkele slagen om de 
arm vanwege de complexiteit van de problematiek. Het advies komt erop neer dat bij 
Bt-toxines van het 3D-Cry type waarbij de toxines werkzaam zijn tegen verschillende 
groepen van insecten, uitgegaan mag worden van relatieve concentratie-additie. 
Dat houdt in dat het gewas dat meerdere van die toxines tot expressie brengt dan 
beoordeeld kan worden met een rekenmethode en dat nieuw empirisch onderzoek met 
niet-doelwitorganismen niet nodig is. Gaat het echter om Bt-toxines van het 3D-Cry 
type met werking tegen dezelfde groepen insecten dan dient het mengsel onderzocht te 
worden op effecten tegen relevante niet-doelwitorganismen uit die groepen. In dat geval 
kunnen onverwachte combinatie-effecten namelijk niet uitgesloten worden. Tenslotte 
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is het uiteraard ook mogelijk om een gewas met meerdere ingebrachte Bt-genen de 
hele procedure van NTO-testen te laten doorlopen, als ware het een volledig nieuwe 
modificatie.

De discussie over mengsels is typerend voor de werkwijze van de ScL van de COGEM 
en de worsteling om met inachtneming van voldoende wetenschappelijke nuance toch 
een werkbaar advies voor de risicobeoordeling te geven. Zulke adviezen zullen altijd aan 
nieuwe wetenschappelijke voortgang getoetst moeten worden.

Dit onderwerp is eruit gelicht omdat het in 2014 veel aandacht gekregen heeft. 
Daarnaast werden in de subcommissie veel vragen behandeld die te maken hebben 
met ingeperkt gebruik. Te merken is dat meer en meer Nederlandse laboratoria nieuwe 
modelorganismen gaan onderzoeken. Omdat het uitlezen van complete genomen 
geen beperking meer vormt, valt het oog van onderzoekers op nieuwe organismen 
die bepaalde experimentele voordelen hebben. Om met genetisch gemodificeerde 
organismen te kunnen werken is dan een vergunning nodig onder ingeperkt gebruik. 
Daarbij moeten vragen over de biologie van de soort, zijn verspreidingspotentieel en 
gedrag in een kweekkamer, beantwoord worden. De COGEM kan dan aanvullende 
inperkingsmaatregelen voorschrijven zodat de kans op ontsnapping uit de 
laboratoriumsituatie verwaarloosbaar klein is.

In 2014 traden twee nieuwe leden toe tot de subcommissie Landbouw: prof. dr. P.H. 
van Tienderen, hoogleraar Experimentele Plantensystematiek aan de Universiteit van 
Amsterdam, en prof. dr. J. Memelink, hoogleraar plantencelfysiologie aan de Universiteit 
Leiden. Deze twee nieuwe leden versterken de deskundigheid van de commissie in de 
plantenecologie, populatiebiologie van planten, plantenfysiologie en plantengenetica.

Prof. dr. Nico M. van Straalen
Voorzitter subcommissie Landbouw
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Internationaal overleg en samenwerking

Symposia en workshops
De COGEM heeft een drietal symposia georganiseerd in 2014. Ten eerste had de COGEM 
de eer om de 7th Meeting of the European Advisory Committees on Biosafety in the field 
of contained use and deliberate release of GMOs (7th MEACB) te organiseren. De MEACB 
is een één a tweejaarlijkse bijeenkomst van adviesorganen van de Europese lidstaten 
die zich bezighouden met de milieurisicobeoordeling van ggo’s. De COGEM is één van 
de oprichters van deze bijeenkomst. Het doel van de MEACB is om de risicoanalyse te 
versterken door ideeën, kennis en ervaringen uit te wisselen. Tijdens de tweedaagse 
bijeenkomst in Amsterdam is een groot aantal actuele onderwerpen de revue gepasseerd. 
Centraal stonden de nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen, en de 
consequenties daarvan voor de risicoanalyse en de regelgeving. Zo was er veel aandacht 
voor de stormachtige opkomst van technieken om gerichte veranderingen in het genoom 
te kunnen aanbrengen, het gebruik van replicerende virussen als gentherapeutica, en de 
laatste ontwikkelingen in het influenzaonderzoek. Ook is gesproken over veldproeven met 
genetisch gemodificeerde insecten, de mogelijke blootstelling van aquatische organismen 
aan gg-plantmateriaal afkomstig van akkers, en hoe in veldproeven onderzocht kan 
worden of andere insecten dan plaaginsecten nadelen ondervinden van de teelt van 
insectenresistente genetisch gemodificeerde gewassen. De COGEM kan terugkijken op 
een bijzonder succesvolle en leerzame bijeenkomst die heeft geleid tot het versterken van 
de onderlinge internationale contacten.

Voorafgaand aan de MEACB organiseerde de COGEM de internationale workshop ‘Stacked 
Bt genes: assessment of effects on non-target organisms’, samen met zusterorganisaties 
uit het Verenigd Koninkrijk (Advisory Committee on Releases to the Environment 
(ACRE), Spanje (La Comisión Bioseguridad (CNB) en België (Scientific Institute of Public 
Health (WIV-ISP)). In deze workshop stond de vraag centraal of Bt-eiwitten elkaars 
werkingsspectrum kunnen beïnvloeden en hoe daarmee omgegaan moet worden in de 
milieurisicobeoordeling van insectenresistente gg-gewassen die meerdere Bt-eiwitten tot 
expressie brengen (zie sectie ‘Beoordeling van mengsels’). Gewassen waarin meerdere 
Bt-genen ingebouwd zijn om resistentieontwikkeling bij het plaaginsect te voorkomen of om 
verschillende plaaginsecten te kunnen bestrijden, nemen de laatste jaren hand over hand 
toe. Een belangrijke overweging in de milieurisicobeoordeling is of ook andere insecten 
dan de plaaginsecten waartegen de Bt-eiwitten gericht zijn, nadelige effecten kunnen 
ondervinden van de eventuele teelt van het gg-gewas. De gepresenteerde gegevens en 
uitkomsten van de discussies in de workshop zullen verwerkt worden in een advies dat in 
het voorjaar van 2015 gepubliceerd zal worden.

Eind 2014 heeft de COGEM een internationale bijeenkomst (‘International workshop on 
a socio-economic assessment framework for GMOs’) laten organiseren over de ins en 
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outs van een nationaal afwegingskader voor de teelt van gg-gewassen. Om de impasse 
rondom de besluitvorming over gg-gewassen in Europa te doorbreken, is besloten dat 
de lidstaten de bevoegdheid krijgen om teelt in eigen land te beperken of te verbieden 
op basis van andere dan veiligheidsoverwegingen. Indien de lidstaten hiervan gebruik 
willen maken, moeten ze dit in hun eigen wetgeving regelen. Op verzoek van de 
minister bracht de COGEM in 2009 een signalering uit met bouwstenen voor een EU 
duurzaamheidsbeoordeling van gg-gewassen. In het kader van de verandering van de 
Europese regelgeving is de COGEM in juli 2014 door IenM gevraagd om die signalering 
opnieuw onder de loep te nemen en waar nodig te actualiseren voor de Nederlandse 
situatie als input voor het opstellen van een (sociaal-economische) afwegingskader voor 
gg-teelt in Nederland.

De internationale workshop was gericht op kennis, ideeën en ervaringen uit te 
wisselen tussen wetenschappelijke experts en beleidsadviseurs en om elementen te 
identificeren die relevant kunnen zijn voor een sociaal-economisch beoordelingskader 
voor gg-gewassen in Nederland. Tijdens de workshop bleek dat het opstellen van een 
consistent afwegingskader geen eenvoudige zaak is. Er spelen tal van verschillende 
aspecten die onder meer betrekking hebben op het type van afwegingskader dat men 
voor ogen heeft, de juridische houdbaarheid, de consistentie in beleid en besluitvorming, 
en betrouwbaarheid van de te gebruiken gegevens. De bijeenkomst bleek zeer 
verhelderend en de uitkomsten waren een welkome en nuttige input voor de COGEM 
signalering die eind 2014 is uitgebracht.

Foto’s
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Van Bt-toxines tot gg-vaccins: onderzoek in 2014

Onderzoek
In 2014 zijn er in opdracht van de COGEM negen onderzoeksrapporten verschenen. 
Veel aandacht was er voor Bt-eiwitten. De laatste jaren is er een toename van het 
aantal gg-gewassen dat meerdere Bt-genen tot expressie brengt. Deze gg-gewassen 
bevatten een mengsel van Bt-eiwitten waardoor nieuwe vragen ontstaan voor de 
beoordeling van mogelijke effecten op niet-doelwitorganismen. De belangrijkste 
vraag is of het werkingsspectrum van één Bt-eiwit kan veranderen wanneer andere 
Bt-eiwitten aanwezig zijn. Over dit onderwerp zijn twee rapporten gepubliceerd: ‘Bacillus 
thuringiensis toxins: their mode of action and the potential for interaction between them’ 
en ‘Can interactions between Bt proteins be predicted?’ Deze rapporten zijn besproken 
in een, mede door COGEM, georganiseerde internationale wetenschappelijke workshop.

Veldproeven zijn een belangrijk onderdeel van de milieurisicobeoordeling bij de 
toelatingsprocedure voor teelt van gg-gewassen. In het rapport ‘Ecological and 
experimental constraints for field trials to study potential effects of transgenic 
Bt-crops on non-target insects and spiders’ onderzocht in hoeverre veldproeven 
met gg-gewassen effecten op niet-doelwitorganismen kunnen detecteren. In het 
rapport ‘Survey of Field trials with Genetically Modified Plants - Global trends and 
developments’ is het aantal wereldwijd lopende veldproeven in de periode 2009-2013 
geïnventariseerd.

De COGEM heeft twee rapporten gepubliceerd over de inschaling van werkzaamheden 
met ggo’s die mogelijk schadelijke genproducten produceren. Het rapport ‘Mycotoxins 
and assessment of environmental risks in laboratory conditions in The Netherlands’ 
beschrijft de kenmerken van mycotoxines die door sommige schimmels geproduceerd 
worden. In het rapport ‘Recombinant Allergens: working safely with recombinant 
allergenic biologicals’ zijn de risico’s van werkzaamheden met ggo’s in combinatie met 
allergenen onderzocht.

Om enig inzicht te krijgen in hoe de Nederlandse biotechnologiesector zich de afgelopen 
acht jaar heeft ontwikkeld, is geanalyseerd hoeveel octrooiaanvragen er in Nederland 
op het gebied van de biotechnologie zijn en hoe dit zich verhoudt tot andere landen. De 
bevindingen uit deze analyse zijn beschreven in het rapport ‘Biotechnologie: Informatie 
uit octrooien’.

Wereldwijd zijn er steeds meer amateuronderzoekers, kunstenaars, studenten en (semi)
professionele wetenschappers die het leuk vinden om met eenvoudige en betaalbare 
middelen biologische experimenten uit te voeren. In het rapport ‘Do-It-Yourself 
Biology, een verkenning van ontwikkelingen in Nederland’ is onderzocht in welke mate 
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de DIY Biology of DIYBio beweging actief is in Nederland en of er plannen zijn om 
‘thuisexperimenten’ met genetische modificatie uit te voeren.

De afgelopen 30 jaar heeft genetische modificatie een steeds grotere rol gekregen bij 
de ontwikkeling van vaccins. Niet alleen worden genetisch gemodificeerde organismen 
(ggo’s) gebruikt voor de productie van vaccin-componenten, ook worden ggo’s 
ontwikkeld die zelf als vaccin toegepast kunnen worden. In het rapport ‘GM Vaccines: 
From bench to bedside’ is onderzocht hoeveel gg-vaccins er momenteel wereldwijd op 
de markt zijn. Ook is onderzocht welke vaccins zich in de laatste fase van markttoelating 
bevinden of (pre)klinisch worden getest.

De inhoud en conclusies van door de COGEM opgedragen onderzoeksrapporten 
zijn voor rekening van de uitvoerders. De COGEM gebruikt de resultaten van het 
onderzoek om haar eigen conclusies te trekken en de resultaten kunnen in adviezen en 
signaleringen verwerkt worden.
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De COGEM in rustiger vaarwater

Rapportage adviezen en signaleringen in 2014
Na de afgelopen hectische jaren die een grote tol op de organisatie trokken, is de 
COGEM in 2014 in rustiger vaarwater gekomen. In het afgelopen jaar bracht de COGEM 
59 adviezen en signaleringen uit. Dit is een teruggang van ongeveer 10% ten opzichte 
van de daar voorgaande jaren. De twee technische subcommissies ‘ Landbouw’ en 
‘Medisch Veterinair’ bereidden traditiegetrouw het leeuwendeel van de publicaties voor, 
met respectievelijk 24 en 25 adviezen (zie figuur 1).

Figuur 1: Aantallen publicaties onderverdeeld naar subcommissie

De teruggang in productie is toe te schrijven aan een verminderde adviesvraag over het 
gehele werkterrein van de COGEM, maar vooral op het gebied van veldproeven met 
genetisch gemodificeerde (gg-)gewassen en klinische gentherapiestudies (Introductie in 
het Milieu adviesvragen, zie figuur 2). Voor deze categorie heeft de COGEM in 2014 geen 
enkel advies afgegeven.
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Dit is met name opvallend voor klinische gentherapiestudies, omdat het aantal 
vooroverleggen met mogelijke vergunningaanvragers bij het loket gentherapie wel 
sterk gestegen is. Ook zijn er geluiden uit het buitenland dat daar het aantal aanvragen 
voor klinische studies wel toegenomen is. Afgewacht zal moeten worden of het 
gestegen aantal vooroverleggen zal leiden tot daadwerkelijke aanvragen voor klinische 
gentherapiestudies in Nederland in 2015.
De terugloop in het aantal vergunningaanvragen voor veldproeven met gg-gewassen (en 
de daaraan gekoppelde adviesvragen aan de COGEM) is minder verrassend. Het aantal 
veldproeven in Nederland en Europa loopt al langer sterk terug. De maatschappelijke 
weerstand tegen genetische modificatie in de landbouw en voedseltoepassingen, en 
de eerdere terugtrekking van de grote biotechbedrijven van de Europese markt zijn hier 
debet aan. In 2014 ontstond daarbij onduidelijkheid over de aanstaande veranderingen 
in de Europese toelatingsprocedures. Het is de verwachting dat ook in de komende jaren 
slechts mondjesmaat veldproeven aangevraagd zullen worden. Waarschijnlijk zullen deze 
eerder gericht zijn op onderzoeksdoeleinden dan op de ontwikkeling van commerciële 
toepassingen.

Figuur 2: Publicaties onderverdeeld over de verschillende categorieën 
vergunningaanvragen
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Het aantal adviezen over Ingeperkt Gebruik (experimenten in laboratoria, kassen, 
dierverblijven) nam wel toe ten opzichte van 2013. Echter het aantal gevraagde adviezen 
over specifieke vergunningaanvragen voor ggo-experimenten is licht teruggelopen. De 
stijging in het aantal adviezen is onder meer toe te schrijven aan de activiteiten die de 
COGEM heeft ontplooid in het kader van de herziening door IenM van het Besluit en de 
Regeling ggo die in 2015 zijn beslag moet krijgen. Naast een advies over de concept 
Herziene Regeling, heeft de COGEM onder meer lijsten met pathogeniteitsclassificaties 
van virussen, schimmels en bacteriën en de lijst met inperkingsvoorschriften 
voor kasexperimenten met gg-planten geüpdatet. Deze lijsten zullen later 
opgenomen worden in de nieuwe regeling. Ook heeft de COGEM geadviseerd om 
laboratoriumwerkzaamheden met virussen die alleen door insecten naar mens of dier 
kunnen worden overgedragen, op het laagste veiligheidsniveau in te schalen. Dit omdat 
deze virussen niet kunnen verspreiden uit laboratoria, zolang er geen dierexperimenten 
uitgevoerd worden. Andere generieke adviezen richtten zich op uiteenlopende 
onderwerpen als de eisen waaraan de moleculaire karakterisering van gg-gewassen bij 
import- en teeltvergunningaanvragen moeten voldoen, welke virussen alleen dieren en 
geen mensen kunnen infecteren, of op de verbetering van een conceptrichtsnoer van de 
EFSA.

Figuur 3: Aantallen publicaties onderverdeeld naar subcommissie en categorie 
vergunningaanvragen
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Naast adviezen heeft de COGEM ook een aantal belangwekkende signaleringen 
uitgebracht. Op verzoek van IenM heeft de COGEM zich gebogen over de problematiek 
van het tentoonstellen van ggo’s en over welke bouwstenen een rol zouden kunnen 
spelen bij het opstellen van een afwegingskader voor de toelating van de teelt van 
gg-gewassen in Nederland. Op verzoek van de staatsecretaris van IenM, Wilma 
Mansveld, heeft de COGEM zich gebogen over de problematiek van het tentoonstellen 
van ggo’s. Bij een vergunningaanvraag voor het tentoonstellen van zebravisembryo’s 
geïnjecteerd met gg-cyanobacteriën bleek dat de Nederlandse ggo-regelgeving slecht 
toegesneden is op tentoonstellingen met ggo’s. In haar signalering ‘GGO’s te kijk 
gezet. Het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen in tentoonstellingen’ 
gaat de COGEM in op de achtergrond en context van deze tentoonstellingen en de 
maatschappelijke discussie die ontstaat naar aanleiding van dit soort tentoonstellingen. 
Vooral het gebruik van dieren blijkt tot controverses te leiden. In de signalering is 
onderzocht welke aspecten en toepassingen in tentoonstellingen worden gedekt door de 
wettelijke kaders voor het gebruik van ggo’s en dieren, en welke niet. Op basis hiervan 
zijn een aantal beleidsopties en aandachtspunten geïdentificeerd.

In de signalering ’Een uitstekend milieu: grenzen aan het milieu’ geeft de COGEM een 
toelichting op het begrip milieu in relatie tot de milieurisicobeoordeling van ggo’s. Het 
milieu is een breed begrip waar iedereen vanuit zijn of haar eigen achtergrond een 
beeld bij heeft en wat precies verstaan moet worden onder de term ‘milieu’ is nergens 
eenduidig vastgelegd. In haar signalering komt de COGEM tot de conclusie dat in 
de milieurisicobeoordeling de reikwijdte van het milieu voor ieder type gebruik van 
ggo’s verschillend is. Ze komt daarbij tot de volgende definitie: ‘het milieu is dat deel 
van de biotische en abiotische omgeving dat buiten het toepassingsgebied van de 
voorgenomen activiteit met een ggo ligt’. Met deze signalering streeft de COGEM er 
naar om voor derden duidelijk te maken wat onder haar beoordelingskader valt. Om een 
beter inzicht te geven in haar advisering en de onderliggende overwegingen wordt in 
de signalering, aan de hand van verschillende categorieën van vergunningaanvragen, 
ingegaan op de wijze waarop de COGEM deze definitie in de praktijk toepast.

Alle publicaties van de COGEM zijn op de website te downloaden.
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Samenstelling van de Commissie Genetische Modificatie in 2014

De COGEM bestaat uit maximaal veertig (buiten)leden verdeeld over drie 
subcommissies. De twintig leden en de voorzitter worden benoemd door de 
staatssecretaris van IenM. De buitenleden worden aangesteld door het dagelijks bestuur 
van de COGEM. De expertise van de leden weerspiegelt het brede werkterrein van 
de commissie. Voor specifieke vraagstukken wordt een beroep gedaan op externe 
deskundigen. Met de ambtelijk vertegenwoordigers worden de contacten onderhouden 
met de betrokken overheidsdiensten.

Wijzigingen leden
In 2014 heeft de COGEM afscheid genomen van drie leden: dr. J.C.M. den Nijs, ing. 
A.J.W. Rotteveel en prof. dr. ir. G.C. Angenent. Zij waren allen verbonden aan de 
subcommissie Landbouw.

De COGEM heeft in 2014 vier nieuwe buitenleden mogen verwelkomen: prof. dr. P.H. 
van Tienderen en prof. dr. J. Memelink hebben zitting genomen in de subcommissie 
Landbouw. Peter van Tienderen is hoogleraar ‘Experimental Plant Systematics’ aan de 
Universiteit van Amsterdam en Johan Memelink is hoogleraar Plantencelfysiologie aan 
het Instituut Biologie van de Universiteit Leiden. De subcommissie Medisch Veterinair is 
versterkt met dr. T. Boekhout. Teun Boekhout is werkzaam bij het Centraalbureau voor 
Schimmelcultures. Dr. mr. L.M. Poort heeft zitting genomen in de subcommissie Ethiek 
en Maatschappelijke Aspecten. Lonneke Poort is universitair docent aan de faculteit der 
rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam

Leden in 2014

Dagelijks bestuur
Voorzitter
 - Prof. dr. ing. S. Schaap, Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, Voorzitter Netherlands 
Water Partnership

Plaatsvervangend voorzitter
 - Prof. dr. R.A.M. Fouchier, Erasmus Medisch Centrum, Virologie

Leden
 - Prof. dr. F.W.A. Brom, Rathenau Instituut, Ethiek
 - Prof. dr. R.A.M. Fouchier, Erasmus Medisch Centrum, Virologie
 - Prof. dr. N.M. van Straalen, Vrije Universiteit Amsterdam, Dierecologie
 - Prof. dr. L. van Vloten-Doting, Commissie van Wijzen, Kennis en Innovatie
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Subcommissie Landbouw
Voorzitter
- Prof. dr. N.M. van Straalen, Vrije Universiteit Amsterdam, Dierecologie

Leden
 - Prof. dr. ir. G.C. Angenent, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Moleculaire 
biologie en plantenfysiologie (tot 1 november 2014)

 - Prof. dr. ir. F.P.M. Govers, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Moleculaire 
fytopathologie

 - Dr. T.J. de Jong, Universiteit Leiden, Plantenecologie
 - Dr. J.C.M. den Nijs, Universiteit van Amsterdam, Biodiversiteit en ecosysteemdynamica 
(tot 15 januari 2014)

 - Ing. A.J.W. Rotteveel, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, Plantenziektekunde en 
onkruidkunde (tot 1 maart 2014)

 - Prof. dr. ir. J.D. van Elsas, Rijksuniversiteit Groningen, Microbiële ecologie
 - Dr. W.J. de Kogel, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Gewasbescherming 
en entomologie

 - Dr. J.M. Kooter, Vrije Universiteit Amsterdam, Epigenetica

Buitenleden
 - Dr. P.M. Bruinenberg, AVEBE, Agronomie en plantenveredeling
 - Prof. dr. J. Memelink, Plantencelfysiologie, Instituut Biologie Leiden (vanaf 1 maart 
2014)

 - Prof. dr. P.H. van Tienderen, Universiteit van Amsterdam, Plantenevolutie (vanaf 1 
januari 2014)

 - Dr. ir. R.Y. van der Weide, Wageningen Universiteit en Researchcentrum (PPO-
Lelystad), Onkruidkunde/ Gewasbescherming

Subcommissie Medisch Veterinair
Voorzitter
 - Prof. dr. R.A.M. Fouchier, Erasmus Medisch Centrum, Virologie

Leden
 - Prof. dr. R.C. Hoeben, Leids Universitair Medisch Centrum, Moleculaire virologie
 - Prof. dr. G.A.P. Hospers, Academisch Ziekenhuis Groningen, Oncologie en gentherapie
 - Dr. T.G. Kimman, Centraal Veterinair Instituut, Virologie
 - Dr. C. van Maanen, Gezondheidsdienst voor Dieren, Diervirologie
 - Dr. B.P.H. Peeters, Centraal Veterinair Instituut - Wageningen UR, Virologie
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Buitenleden
 - Dr. T. Boekhout, Mycologie, Centraalbureau voor Schimmelcultures-KNAW (vanaf 1 
september 2014)

 - Prof. dr. J.E. Degener, Universitair Medisch Centrum Groningen, Medische 
microbiologie 

 - Dr. R.J. de Groot, Universiteit Utrecht, Virologie
 - Dr. N.A. Kootstra, Academisch Medisch Centrum, Virologie en immunologie
 - Prof. dr. J.P.M. van Putten, Universiteit Utrecht, Infectiebiologie
 - Dr. K.C. Wolthers, Academisch Medisch Centrum, Medische microbiologie / virologie

Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten
Voorzitter
 - Prof. dr. F.W.A. Brom, Rathenau Instituut, Ethiek

Leden
 - Prof. dr. J.J.M. Dons, BioSeeds, Biotechnologie
 - Prof. dr. R.A.M. Fouchier, Erasmus Medisch Centrum, Virologie
 - Prof. dr. S. Roeser, 3TU centre for ethics and technology, TU Delft / TU Twente, 
Politieke filosofie en ethiek

 - Prof. dr. N.M. van Straalen, Vrije Universiteit Amsterdam, Dierecologie
 - Dr. J.A.A. Swart, Rijksuniversiteit Groningen, Ethiek en maatschappelijke aspecten van 
de levenswetenschappen

 - Ir. H. de Vriend, LIS Consult, Life sciences, Innovation and Society
 - Drs. T.J. Wams, Vereniging Natuurmonumenten, Natuurbeheer

Buitenleden
 - Dr. ir. V. Beekman, LEI Wageningen-UR, Responsible research and innovation
 - Dr. S. van der Burg, Radboud Universiteit Nijmegen, Filosofie en ethiek van medische 
techniek

 - Prof. dr. M.J.A. Margadant-van Arcken, Natuur en milieu-educatie
 - Prof. dr. ir. G. Meester, Universiteit Leiden, Landbouweconomie
 - Prof. dr. H.F.M. te Molder, Wageningen Universiteit en Researchcentrum / TU Twente, 
Wetenschapscommunicatie

 - Dr. mr. L.M. Poort, Rechtstheorie, regulering biotechnologie, Vrije Universiteit 
Amsterdam (vanaf 1 november 2014)

 - Prof. dr. ir. P.C. Struik, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Plantenteelt

Secretariaat COGEM
 - Dr. ir. M. Bovers, coördinator Subcommissie Landbouw
 - Ing. A.T.A. Box, stafmedewerker
 - B. Erkamp MSc, stafmedewerker

Voorwoord

Summary 

2014; opmaat tot de 
toekomst?

Nieuwe fase in de EU 
besluitvorming

Beoordeling van mengsels

Internationale 
samenwerking

Van Bt-toxines
tot gg-vaccins

De COGEM in rustiger 
vaarwater

Samenstelling COGEM 
2014

Overzicht publicaties 2014



 - Drs. ing. R. Mampuys, coördinator Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke 
Aspecten

 - Dr. F.H.E. Schagen, coördinator Subcommissie Medisch Veterinair 
 - A. Schulting, office coördinator 
 - Dr. M.M. Vrolijk, stafmedewerker
 - Dr. ir. F. van der Wilk, algemeen secretaris

Geraadpleegde externe deskundigen in 2014
 - Dr. T. Boekhout, Centraal Bureau voor Schimmelcultures
 - Dhr. H. van den Berg, Vandenberg Advies
 - Dr. T. Boekhout, Centraal Bureau voor Schimmelcultures
 - Dr. Ir. C.J.H. Booij, Wageningen UR
 - Dr. S. Declerck, Nederlands Instituut voor Ecologie
 - Dr. H. J. During, Universiteit Utrecht
 - Dr. ir. D. J. van der Gaag, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 - Prof. dr. H.J. Haisma, Rijksuniversiteit Groningen
 - Dr. M.H.M. Heemskerk, Leids Universitair Medisch Centrum
 - Dr. M.H.N. Hoefnagel, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG-MEB)
 - Prof. dr. M.D. de Jong, Academisch Medisch Centrum
 - Dr. P.J. Keizer, Nederlandse Mycologische Vereniging
 - Dr. ir. E.J. Kok, Wageningen UR
 - Dr. F.A.J. van de Loo, Radboud Universitair Medisch Centrum
 - Dr. ir. A.J.M. Loomans, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 - Prof. dr. ir. J.J.A. van Loon, Wageningen UR
 - Prof. dr. J.G.R de Monchy, Universitair Medisch Centrum Groningen
 - Dr. J.C.M. den Nijs, UvA
 - Prof. dr. E.J. Snijder, Leids Universitair Medisch Centrum
 - Dr. J.A. Stalpers, Centraal Bureau voor Schimmelcultures
 - Dr. M. Stech, Naturalis Biodiversity Center
 - Dr. D. Stemerding, Rathenau Instituut
 - Dr. ing. M.G. Vijver, Centrum voor Milieuwetenschappen
 - Prof. dr. ir. R.A.A. van der Vlugt, Wageningen UR
 - Dr. H. van der Voet, Wageningen UR

Ambtelijke vertegenwoordigers
Ministerie van IenM
 - W.S. De Cocq van Delwijnen, MSc
 - Ing. R. Duba
 - Ir. M.C. Heeren
 - Dr. D.W.G. Jung
 - Dr. I. van der Leij
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 - Dr. J.E.E. Ng-A-Tham
 - Ing. P.J.M. de Wildt (Inspectie L&T)

Ministerie van VWS
 - Dr. ir. V.W.T. Ruiz van Haperen (Gezondheidsraad)

Vertegenwoordigers van het Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen 
(BGGO)
 - Dr. M.C. Agterberg
 - Dr. H.C.M. van den Akker
 - Dr. ir. M.M.C. Gielkens
 - Dr. D.C.M. Glandorf
 - Dr. D. Horst
 - ing. M.A.C. Möllers
 - Dr. C.P.E. Van Rijn
 - Ing. C.H. Roesink
 - Dr. ir. C.J.B. Van der Vlugt
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Adviezen, signaleringen en andere activiteiten in 2014
 
Specifieke adviezen (verbonden aan specifieke vergunningaanvragen)
CGM/140127-01 Classificatie van Geobacter metallireducens http://bit.ly/1mO1Hcv
CGM/140131-01 De Ontwerpregeling genetisch gemodificeerde organismen onder  
 de loep http://bit.ly/1ajytlq
CGM/140218-01 Classificatie van vijf Saccharomyces soorten http://bit.ly/O3WYJM
CGM/140224-01 Lentivirale vector en AAV vector coderend voor de lichte keten van  
 botuline of tetanus toxine http://bit.ly/1jzMIDo
CGM/140227-03 Classificatie van Basidiomycete witrotschimmels 
 http://bit.ly/1n1fIW6
CGM/140228-02 Pathogeniteitsclassificatie Bacteroides xylanisolvens 
 http://bit.ly/Nnh4Ox
CGM/140306-01 Vertrouwelijk advies EMA markttoelating
CGM/140325-01 Additional advice on import and processing of genetically modified  
 cotton MON88913 http://bit.ly/1j2YrLC
CGM/140404-01 Uitwisseling van de oppervlakte eiwitten F en HN tussen aviaire  
 Paramyxovirussen http://bit.ly/1jnxth3
CGM/140407-01 Classificatie van de schimmel Sodiomyces alkalinus 
 http://bit.ly/1jXHQJm
CGM/140417-01 Inperking van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde  
 rucola, druif en tropische komkommerachtigen http://bit.ly/1r2nZta
CGM/140423-01 Vertrouwelijk advies EMA markttoelating
CGM/140506-01 Import of genetically modified soybean DAS-81419-2 with two  
 insect resistance traits http://bit.ly/Sz8OOr
CGM/140602-01 Pathogeniteitsclassificatie Clostridium autoethanogenum en  
 inschaling van werkzaamheden met gg-C. autoethanogenum 
 http://bit.ly/1iPcwZW
CGM/140605-01 Inschaling van werkzaamheden met een gene targeting systeem  
 voor gerichte modificatie van planten http://bit.ly/1ulFjwx
CGM/140605-02 Classificatie van bruinrot, witrot en mycorrhiza schimmelsoorten  
 http://bit.ly/1jYIMcT
CGM/140610-01 Vertrouwelijk advies EMA markttoelating
CGM/140703-01 Inschaling werkzaamheden met het genetisch gemodificeerde  
 slibmos Physcomitrella patens http://bit.ly/1pNq7db
CGM/140707-01 Replicatie defectieve adenovirale vector met het complete genoom  
 van Hepatits B virus http://bit.ly/1mDGp6n
CGM/140709-01 Additional advice on the import and processing of genetically  
 modified oilseed rape MON88302 http://bit.ly/180aFD2
CGM/140716-01 Import and processing of the genetically modified soybean line  
 MON87769 x MON89788 http://bit.ly/U9V5NG
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CGM/140723-01 Vertrouwelijk advies EMA markttoelating
CGM/140807-01 Import and processing of herbicide tolerant oilseed rape   
 MON88302xMS8xRF3 http://bit.ly/1yEbM7t
CGM/140820-01 Additional advice on import and processing of genetically modified  
 cotton MON15985 http://bit.ly/1lja2u3
CGM/140903-01 Inperkingsmaatregelen bij werkzaamheden met genetisch   
 gemodificeerde tarwe Triticum turgidum ssp. durum 
 http://bit.ly/Z8k2fu
CGM/140903-02 Inperking van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde  
 Tribolium castaneum http://bit.ly/WaPrfb
CGM/140903-03 Inschaling van in vivo werkzaamheden met gg-rabiesvirusvaccin  
 http://bit.ly/1pwPXLZ
CGM/140905-01 Inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde  
 Candida maltosa http://bit.ly/1tEc0YL
CGM/141022-01 Classificatie van een bodembacterie afkomstig uit Thailand 
 http://bit.ly/1pzQJt2
CGM/141027-01 Classificatie van Pseudomonas jessenii http://bit.ly/1nJLDir
CGM/141106-01 Comments on the European Food Safety Authority draft guidance  
 on the agronomic and phenotypic characterisation of genetically  
 modified plants http://bit.ly/1xm9QMP
CGM/141204-01 Classificatie en inschaling werkzaamheden van de mariene   
 platwormen M. hystrix, M. pusillum en I. pulchra 
 http://bit.ly/1u8MLtv
CGM/141215-02 Classificatie en inschaling werkzaamheden van insectenpathogene  
 schimmelsoorten Beauveria bassiana, B. brongniartii en 
 B. pseudobassiana http://bit.ly/1IXIfI8

Generieke adviezen (niet verbonden aan specifieke vergunningaanvragen)
CGM/140121-01 Pathogeniteitsclassificatie van mycotoxineproducerende schimmels  
 http://bit.ly/1c278mS
CGM/140228-01 Inschaling van laboratoriumwerkzaamheden met ecotrope muizen  
 retrovirussen http://bit.ly/1hEPcAD
CGM/140317-01 Classificatie van lentivirussen van kleine herkauwers 
 http://bit.ly/1ny0XOn
CGM/140527-02 Classificatie Pseudomonas fluorescens http://bit.ly/1hrA6Bh
CGM/140528-01 Inperking van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde  
 Drosophila melanogaster http://bit.ly/1n40rVg
CGM/140630-01 Omlaagschaling van in vitro laboratoriumwerkzaamheden met  
 dierpathogene arbovirussen http://bit.ly/1kidwGO
CGM/141216-02 Inventarisatie van strikt dierpathogene virussen 
 http://bit.ly/1wgpqL5
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CGM/141218-01 Actualisatie van de lijsten met de indeling in pathogeniteitsklassen  
 van een groot aantal apathogene- en pathogene bacteriën 
 http://bit.ly/1sDwlJd
CGM/141218-02 Actualisatie van de pathogeniteitsclassificaties van een groot aantal  
 humaan- en dierpathogene RNA en DNA virussen http://bit.ly/lr2UYU8
CGM/141218-03 Actualisatie van de pathogeniteitsclassificaties van een groot aantal  
 apathogene en pathogene schimmels http://bit.ly/1yCFaaY
CGM/141218-04 Actualisatie van de lijst inperkingsmaatregelen zaden en grond 
 bij werkzaamheden met genetisch gemodificeerde planten onder  
 ingeperkt gebruik 2014 http://bit.ly/1AFDiML

Signaleringen
CGM/140929-02 Heroverweging van de criteria voor de moleculaire karakterisering  
 bij markttoelatingen van gg-gewassen http://bit.ly/1wUgJnx
CGM/141013-02 Criteria classificatie dierpathogenen http://bit.ly/1sL7Q09
CGM/141030-01 CRISPR-Cas; revolutie uit het lab http://bit.ly/1wN0cDu
CGM/141111-01 Signalering Octrooianalyse Nederlandse biotechnologiesector  
 http://bit.ly/1uk1zWD
CGM/141219-01 GGO’s te kijk gezet. Het gebruik van genetisch gemodificeerde  
 organismen in tentoonstellingen http://bit.ly/1BOJFQ2
CGM/141222-01 Bouwstenen voor een beoordelingskader voor teelt van   
 gg-gewassen http://bit.ly/1xNcVWy
CGM/141222-02 Een uitstekend milieu: grenzen aan het milieu http://bit.ly/16IxHhk

Signalerende aanbiedingsbrieven bij onderzoeksrapporten
CGM/140225-01 Signalerende aanbiedingsbrief onderzoeksrapport ‘Recombinant  
 Allergens: working safely with recombinant allergenic biologicals’  
 http://bit.ly/1cOTDXy
CGM/140616-01 Signalerende aanbiedingsbrief onderzoeksrapport ‘Do It Yourself  
 Biology, een verkenning van ontwikkelingen in Nederland’ 
 http://bit.ly/1oA4lZT
CGM/141014-01 Signalerende aanbiedingsbrief bij onderzoeksrapport ‘Bacillus  
 thuringiensis toxins: their mode of action and the potential for  
 interaction between them’ http://bit.ly/1CvJl8N
CGM/141110-01 Signalerende aanbiedingsbrief onderzoeksrapport ‘Survey of 
 Field trials with Genetically Modified Plants – Global trends and  
 developments’ http://bit.ly/1ulSIXn
CGM/141203-01 Signalerende aanbiedingsbrief onderzoeksrapport ‘Can interactions  
 between Bt proteins be predicted and how should effects on  
 non-target organisms of GM crops with multiple Bt proteins be  
 assessed?’ http://bit.ly/1ztguEF
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CGM/141208-01 Signalerende aanbiedingsbrief onderzoeksrapport ‘Ecological and  
 experimental constraints for field trials to study potential effects of  
 transgenic Bt-crops on non-target insects and spiders’ 
 http://bit.ly/1waQEkA
CGM/141216-01 Signalerende aanbiedingsbrief bij onderzoeksrapport ‘GM   
 vaccines: from bench to bedside’ http://bit.ly/1J6DY2q

Event reports
CGM/141211-01 International workshop on a socio-economic assessment   
 framework for GMOs http://bit.ly/1wdm6Aw
CGM/141217-01 Event report International scientific workshop ‘Stacked Bt genes:  
 assessment of effects on non-target organisms’ http://bit.ly/1C1EY7D

In opdracht van de COGEM uitgebrachte onderzoeksrapporten
2013-01 Mycotoxins and assessment of environmental risks in laboratory  
 conditions in The Netherlands C. Waalwijk & W.C.M. de Nijs   
 (Wageningen-UR) http://bit.ly/1BxCpvj
2014-01 Recombinant Allergens: working safely with recombinant allergenic  
 biologicals P.L.J. Rüdelsheim & G. Smets (Perseus) 
 http://bit.ly/1cOTDXy
2014-02 Bacillus thuringiensis toxins: their mode of action and the portential  
 for interaction between them N. van der Hoeven (ECOΣTAT) 
 http://bit.ly/1Ghm9hx
2014-03 Do it yourself biology: een verkenning van ontwikkelingen in  
 Nederland H. de Vriend (LIS Consult) & P. van Boheemen (Waag  
 Society) http://bit.ly/1BxT81x
2014-04 Survey of Field trials with Genetically Modified Plants – Global  
 trends and developments P.L.J. Rüdelsheim & G. Smets (Perseus)  
 http://bit.ly/1wnlbIV
2014-05 Can interactions between Bt proteins be predicted and how should  
 effects on non-target organisms of GM crops with multiple Bt  
 proteins be assessed? A. De Schrijver (WIV-ISP) 
 http://bit.ly/1BgtKKc
2014-06 Ecological and experimental constraints for field trials to study  
 potential effects of transgenic Bt-crops on non-target insects and  
 spiders K. Booij (Wageningen-UR) http://bit.ly/1yGJ4B5
2014-07 Biotechnologie: Informatie uit octrooien T. Stoop (Octrooicentrum  
 Nederland) http://bit.ly/1uxmzg6
2014-08 GM-vaccines: From bench to bedside JHCM Kreijtz, 
 B. Ramezanpour, K.D. S. Fernald & L.H.M. van de Burgwal   
 (Erasmus MC) http://bit.ly/1yXERoz
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Door de COGEM georganiseerde symposia, workshops en hoorzittingen
15 oktober 2014 International scientific workshop ‘stacked Bt genes: assessment of 
 effects on non-target organisms’, Amsterdam. Georganiseerd 
 door: Scientific Institute of Public Health (WIV-ISP; Belgium), la 
 Comision Nacional de Bioseguridad (Spain), the Advisory 
 Committee on Releases to the Environment (ACRE; UK) en COGEM  
 http://bit.ly/1FusasP
16 &17 oktober 2014 The 7th Meeting of the European Advisory Committees on   
 Biosafety in the field of contained use and deliberate release of  
 GMOs, Amsterdam http://bit.ly/1Ab0tPK
20 november 2014 International workshop on a socio-economic assessment   
 framework for GMOs, Amsterdam http://bit.ly/1wdm6Aw

Andere publicaties
• Schagen FH, Hoeben RC, Hospers GA (2014). Off-label prescription of genetically 

modified organism medicines in europe: emerging conflicts of interest? Human Gene 
Therapy 25: 893-896
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