
 
SUBCOMMISSIE ETHIEK EN MAATSCHAPPELIJKE ASPECTEN 

 
AGENDA 

 
Uitnodiging en agenda voor de 136ste vergadering van de subcommissie Ethiek en Maatschappelijke 
Aspecten, te houden op vrijdag 16 april 2021 van 10:00 – 12:00 uur.  
 
Een aantal vergaderpunten worden alleen inhoudelijk besproken als de leden daar specifieke vragen bij 
hebben.  

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

ScEMA 136.1 

2. Conceptverslag van de 136ste vergadering (10:05 uur)  
Vaststellen conceptverslag van de vergadering op 5 maart 2021 
(opmerkingen via e-mail, het verslag wordt vastgesteld in de vergadering). 
 

ScEMA 136.2 

3. Conceptprotocol voorkoming van belangenverstrengeling (10:10 uur) 
De leden wordt gevraagd om te reageren op het bijgevoegde conceptprotocol 
voorkoming van belangenverstrengeling van de COGEM voordat het ter 
vaststelling in de vergadering van het Dagelijks Bestuur zal worden 
besproken.  
 

ScEMA 136.3 
 

4. Signalering Normatieve aspecten toestroom gentherapieën (10:30 uur) 
De leden wordt gevraagd om te reageren op de hoofdlijn van de nieuwe 
versie van de signalering en de bijgevoegde vragen. 
 

- Pauze – 
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5.  Discussienotitie theoretische casus aanvaardbaar risico (11:05 uur)  
Aan de hand van de bijgevoegde discussienotitie wordt aan de leden 
gevraagd welke elementen van de voorgelegde theoretische casus zij 
relevant achten voor de afweging of het ggo-risico aanvaardbaar is .  
 

ScEMA 136.5 

6.  EGE report Ethics of Genome Editing (11:30 uur) 
Aan de leden wordt gevraagd of ze in een komende vergadering dieper op 
dit rapport van de Europese werkgroep Ethics in Science and New 
Technologies willen ingaan.   
 

ScEMA 136.6 

7.  Jaaragenda / Concretisering vragen onderzoeksprogramma COGEM 
(11:35 uur)  
De leden wordt gevraagd of ze bijgevoegde onderzoeksvragen zouden 
kunnen samenvoegen en concretiseren, met oog voor de manier waarop het 
onderzoek de activiteiten van de COGEM zou kunnen ondersteunen.  
 

ScEMA 135.7 

ScEMA 136 Agenda 



 

8. Terugkoppeling IenW (11:50 uur) 
Toehoorder IenW zal een korte inhoudelijke toelichting geven. Verdere 
inhoudelijke bespreking zal plaatsvinden op basis van specifieke vragen 
leden. 
 

ScEMA 136.8 

9. Mededelingen (11:55 uur) 
 

ScEMA 136.9 

10.  Mededelingen & terugkoppeling COGEM subcommissies ScEMA 136.10 

11. Ter Informatie  
 

ScEMA 136.11 

12. Rondvraag en sluiting ScEMA 136.12 


