
Commissie Genetische 
Modificatie



COGEM

De Commissie Genetische Modificatie 
(COGEM) is het wetenschappelijke 
adviesorgaan voor de overheid inzake 
genetische modificatie



Taak en Doelstelling

De taken van de COGEM zijn 
vastgelegd in de Wet Milieubeheer 
(artikel 2.27). 

Hierbij zijn volgens de wet de volgende 
taken te onderscheiden:



Taak en doelstelling

1. De staatssecretaris van I&M op diens verzoek 
of uit eigen beweging te adviseren over risico’s 
voor mens en milieu betreffende handelingen 
met en vervaardiging van ggo’s en daarmee 
samenhangende veiligheidsmaatregelen.

2. Op verzoek van de staatssecretaris van I&M of 
andere betrokken ministers, dan wel uit eigen 
beweging informeert de COGEM de betrokken 
minister indien aan het vervaardigen of aan 
handelingen met ggo’s ethische of 
maatschappelijke aspecten zijn verbonden die 
naar oordeel van de COGEM van belang zijn.



Werkzaamheden

In concreto brengt de COGEM  
technisch-wetenschappelijke adviezen 
en ethisch-maatschappelijke 
signaleringen uit.



Wat is genetische modificatie:

Het kunstmatig veranderen van 
bepaalde delen van het erfelijk 
materiaal van een organisme op een 
manier zoals het door voortplanting of 
natuurlijke recombinatie niet mogelijk is



Werkveld COGEM

• Het werkveld van de COGEM omvat zowel 
de groene (landbouw), witte (industriële) 
als rode (medische biotechnologie). Van 
laboratoriumproeven en veldexperimenten 
tot grootschalige marktintroducties 
(commerciële toepassingen).

• De COGEM adviseert over alle aspecten 
van milieuveiligheid. Maar niet over 
voedselveiligheid of over de risico’s voor 
patiënten bij gentherapie-experimenten



Categorieën van werkzaam-
heden met ggo’s

• Ingeperkt gebruik (IG). Experimenten 
in:
– Laboratoria
– Kassen
– Dierverblijven etc

• Introductie in het milieu (IM)
– Veldproeven 
– Teelt (commerciële markttoelating, MA)
– Import (commerciële markttoelating, MA)



Waneer wordt de COGEM om 
advies gevraagd:

IG - Advies van de COGEM bij nieuw
soort experimenten, bijzondere
situaties etc.

IM - De COGEM adviseert altijd over 
vergunningaanvragen voor
introducties in het milieu. 



Signalerende taak COGEM

De COGEM signaleert als er aan 
activiteiten met ggo’s maatschappelijke 
of ethische aspecten verbonden zijn. 
Hierbij geeft de COGEM geen oordeel 
maar streeft ernaar om de ethische en 
maatschappelijke doelen en waarden 
die in het geding zijn, op een 
evenwichtige wijze inzichtelijk te 
maken. 



Samenstelling COGEM

De staatssecretaris van I&M benoemt 
de voorzitter en maximaal 20 
deskundigen 
Het Dagelijks bestuur kan een extra 20 
deskundigen benoemen (buitenleden)
- (Buiten)Leden worden geselecteerd op 

grond van hun expertise
- (Buiten)Leden worden benoemd op 

persoonlijke titel, zij zijn geen 
vertegenwoordiger van organisaties



Organisatie COGEM

Dagelijks Bestuur:
voorzitter COGEM,
voorzitters subcie's

Secretariaat:
8 fte

Subcommissie
Landbouw

Subcommissie
Medisch Veterinair

Subcommissie
Ethiek & Maatschappelijke

Aspecten



COGEM

www.cogem.net

Contact:

info@cogem.net
Postbus 578
3720 AN  Bilthoven


