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ScL 170.1 Agenda 

 
 

SUBCOMMISSIE LANDBOUW  
 
 

AGENDA 170ste VERGADERING  
 
 

Woensdag 22 januari 2020, 13.30-16.30 uur, Jaarbeurs te Utrecht 
 

 
ScL170.1  Opening en vaststelling van de agenda (13.30 uur)  
 
   Conceptverslag 169ste ScL vergadering  

Vanwege het grote aantal adviesvragen is het conceptverslag van de vorige 
vergadering helaas nog niet gereed. 
 

ScL170.2 Classificatie van de arbusculaire mycorrhiza Funneliformis mosseae (13.35 uur) 
De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de 
arbusculaire mycorrhiza schimmel F. mosseae (voorheen Glomus mosseae). 
Bespreken conceptadvies en beantwoorden van enkele vragen.  
 

ScL170.3 Classificatie van de thraustochytrid Aurantiochytrium limacinum (13.50 uur) 
De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de 
thraustochytrid A. limacinum (voorheen Schizochytrium limacinum). Bespreken 
conceptadvies en beantwoorden van enkele vragen.  
 

ScL170.4 Import en verwerking van gg-koolzaad LBFLFK (14.10 uur) 
De COGEM is gevraagd om te adviseren over eventuele milieurisico’s van import 
van gg-koolzaadlijn LBFLFK. Deze gg-koolzaadlijn heeft een veranderde vetzuur-
samenstelling en is tolerant voor imidazolinone bevattende herbiciden. Bespreken 
conceptadvies.  

 
ScL170.5 Onderzoek naar het voorkomen van gg-koolzaad in Nederland (14.30 uur) 

De COGEM heeft laten onderzoeken of er in Nederland gg-koolzaadplanten bij 
overslagstations en langs transportroutes voorkomen. De resultaten van dit onderzoek 
worden door dr. S.H. Luijten en dr. ir. T.W. Prins gepresenteerd. Bepalen van de 
strekking  van de aanbiedingsbrief. 

 
ScL170.6 Literatuuronderzoek naar natuurlijke variatie in het genoom van eukaryoten 

(genoomplasticiteit)  (15.15 uur) 
De COGEM heeft literatuuronderzoek laten uitvoeren naar de variatie in het genoom 
die van nature in het genoom van eukaryoten ontstaat. De resultaten van dit 
onderzoek worden door dr. R.A. de Maagd gepresenteerd. Bepalen van de strekking 
van de aanbiedingsbrief.  
 

ScL170.7 COGEM intern: interactie met ScMV en ScEMA (16.00 uur)  
 

ScL170.8 COGEM extern: terugkoppeling door ILT en ministerie n.a.v. uitgebrachte 
adviezen (16.05 uur) 
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ScL170.9 Mededelingen (16.20 uur) 
 

ScL170.10  Ter informatie (16.25 uur) 
 

Rondvraag en sluiting 
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