
 
SUBCOMMISSIE ETHIEK EN MAATSCHAPPELIJKE ASPECTEN 

 
 AGENDA 

Uitnodiging en agenda voor de 130ste vergadering van de subcommissie Ethiek en Maatschappelijke 
Aspecten, te houden op 24 januari 2020 van 10:00 – 13:00 uur in de Jaarbeurs (Beatrixgebouw) te 
Utrecht. 

 

 Welkom en vaststelling agenda (10:00 uur) 
Welkom, vaststelling agenda en inventarisatie van punten voor de 
rondvraag. 
 

 

1. Conceptverslag van de 129ste vergadering (10:05 uur)  
Vaststellen conceptverslag 22 november 2019. 
 

ScEMA 130.1 

2.  Besluit contextualisering ggo’s (10:10) 
De vergadering wordt verzocht een besluit te nemen n.a.v. de uitkomsten 
van de twee sessies met de Argumentenfabriek over het al dan niet 
schrijven van een signalering over de verschillen van gentechnologie met 
andere technologieën m.b.t. debat, regelgeving en beleid. 
 

ScEMA 130.2 

3. Nabespreking: advies mens en milieu  (10:25 uur) 
Toelichting en terugkoppeling bij het gevraagde advies over het 
onderscheid tussen mensgebonden- en milieurisico’s bij gentherapie met 
gg-T-cellen en niet-replicerende ggo’s.  
 

ScEMA 130.3 

4. Presentatie onderzoeksproject juridische ruimte (10:40 uur) 
Presentatie door de uitvoerders van het onderzoek naar de reikwijdte van de 
uitspraak van het Europese Hof en de ruimte die deze al dan niet biedt voor 
nieuwe plantenveredelingstechnieken.  
 

ScEMA 130.4 

5. Bepalen inhoud aanbiedingsbrief (11:10 uur) 
De leden worden gevraagd n.a.v. de presentatie en het rapport de 
hoofdpunten voor de aanbiedingsbrief te bepalen. 
 

ScEMA 130.5 

6.  Terugkoppeling IenW (11:30 uur) 
Toelichting op de beleidsagenda in Den Haag en Brussel 
 

ScEMA 130.6 

7. Terugblik en vervolgacties COGEM symposium 2019 (11:45 uur) 
Terugblik op het symposium over regulering van gene editing in planten 
naar aanleiding van het verslag; Vinden de leden vervolgacties wenselijk en 
zo ja, welke? 
 

ScEMA 130.7 

8. 
 

Jaaragenda 2020 (12:00 uur) 
Input en bespreking van de jaaragenda 2020 n.a.v. actuele ontwikkelingen 
waaronder gentherapie, kiembaanmodificatie, chimaere dieren, nieuwe 
technieken etc.  
 

ScEMA 130.8 

9. Terugkoppeling activiteiten COGEM subcommissies (12:40 uur) ScEMA 130.9 

ScEMA 130 Agenda 



 

Terugkoppeling agenda’s andere subcommissies en lopende discussies 
 

10. Mededelingen (12:45 uur) 
 

ScEMA 130.10 

11. Rondvraag en sluiting (12:55 uur) 
 

 

12. Ter Informatie 
 

ScEMA 130.11 


