
 
SUBCOMMISSIE ETHIEK EN MAATSCHAPPELIJKE ASPECTEN 

 AGENDA 
 

Uitnodiging en agenda voor de 132ste vergadering van de subcommissie Ethiek en Maatschappelijke 
Aspecten, te houden op 3 juli 2020 van 10:00 – 12:00 uur via videobellen (Platform: Go To Meeting). 
U ontvangt een aparte email met de uitnodiging (inclusief link) voor deze meeting en enkele tips en 
instructies.  
Dit betreft een online vergadering die anders verloopt dan gebruikelijk. De vergadering is ingekort en 
een aantal vergaderpunten worden alleen inhoudelijk besproken als de leden daar specifieke vragen bij 
hebben. U wordt verzocht opmerkingen bij het conceptverslag per email door te geven, dit wordt niet 
in de vergadering besproken. 

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

 

1. Conceptverslag van de 131ste vergadering 
Vaststellen conceptverslag 27 mei 2020 (Opmerkingen via email, 
vaststelling in vergadering) 
 

ScEMA 132.1 

2. Introductie nieuw lid: Swierstra (10:05 uur) 
Nieuw ScEMA lid Tsjalling Swierstra zal zichzelf introduceren aan de hand 
van een presentatie over zijn achtergrond en connectie met biotechnologie 
en genetische modificatie. 
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3. ScEMA jaaragenda (10:15 uur) 
Bespreken 2 nader uitgewerkte voorstellen: aanvaardbaar risico (verzoek 
IenW) en Zoonoses (voorstel Swart). Het doel is het bepalen van de 
hoofdstructuur voor een eerste uitwerking voor de volgende vergadering. 
 

ScEMA 132.3 

4. Terugkoppeling IenW (11:20 uur) 
Zie bijgevoegde stukken bij de toelichting op de beleidsagenda in Den 
Haag en Brussel  
Inhoudelijke bespreking op basis van specifieke vragen leden. 
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5. Presentatie stagerapport gentherapie discussies in Europa (11:30 uur) 
Tessa Lange presenteert de resultaten van haar stageonderzoek naar 
discussies over gentherapie in andere EU lidstaten.  
 

ScEMA 132.5 

6.  Mededelingen & terugkoppeling COGEM subcommissies (11:50 uur) 
Zie ter info mededelingen, de agenda’s van de andere subcommissies en 
een overzicht van de lopende overleggen waar de COGEM bij betrokken is.  
Inhoudelijke bespreking op basis van specifieke vragen leden. 
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7. Rondvraag en sluiting (11:55 uur) 
 

 

8. Ter Informatie 
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