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Formulier ‘verklaring (neven)activiteiten’

Het gezag van de COGEM ligt in haar onafhankelijkheid en wetenschappelijke 
expertise. Adviezen van de COGEM komen tot stand op grond van 
wetenschappelijke afwegingen waarbij andere belangen of motieven geen rol 
spelen. De COGEM adviseert in een gebied (genetische modificatie) waarin de 
wetenschappelijke ontwikkelingen volop in beweging zijn. Voor een goede 
wetenschappelijke advisering moeten de leden van de COGEM daarom op de 
hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in het veld. Dit betekent echter dat veel
van de leden werkzaam zijn binnen het veld van de genetische modificatie.

Dit is een potentiële bron voor belangenverstrengeling. Om dit te voorkomen heeft 
de COGEM regels opgesteld. Zo mogen leden niet adviseren over vergunningen 
e.d. waarbij zij betrokken zijn, of over vergunningen in hun directe werksfeer.
Het belangrijkste is echter dat de COGEM naar maximale transparantie streeft, om
(de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. Daarom moeten de leden elk
jaar inzicht verschaffen in hun activiteiten en belangen die van invloed kunnen zijn
voor hun functioneren in het adviesproces.

De voorzitter van de COGEM heeft naar aanleiding van deze verslagen bij aanvang 
van het lidmaatschap en daarna zo vaak als nodig een gesprek met ieder 
commissielid over nevenactiviteiten die de onafhankelijkheid van de 
meningsvorming binnen de COGEM in het geding kunnen brengen. Zonodig 
worden tijdens deze gesprekken nadere afspraken gemaakt om belangenconflicten 
te voorkomen. 
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VERKLARING (NEVEN)ACTIVITEITEN

Voor een goede beoordeling is het noodzakelijk dat de vragen ruimhartig 
worden beantwoord. Beantwoording van vragen met ‘geen’ of ‘niet van 
toepassing’ roept eerder vragen op dan dat ze beantwoordt en lijkt daarnaast 
gezien de positie van de leden minder voor de hand liggend. 

Naam:
(titel(s), voorletters, tussenvoegsels en achternaam)

M. de Visser

Werkgever(s):
(Vermelden aard en omvang dienstverband bij universiteit, instelling, bedrijf 
etc)

WRR, Den Haag, raadslid, 0.4 fte

AMC Amsterdam (onderzoeker 0.22 fte)

UMCU, Raad van Toezicht

Leyden Academy, Raad van Commissarissen

Lifelines Groningen, Voorzitter Raad van Commissarissen

Bestuurslid Voeding Leeft

Bestuurslid Centre of Human Drug Research

Forum Biotechnologie en Genetica, voorzitter 

Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning 
(voorzitter bestuur)

Functie(s) bij werkgever(s):
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Nevenfuncties:
(Betaalde en onbetaalde activiteiten in zowel de publieke als private sfeer 
zoals commissariaten, adviseurschappen, lidmaatschappen adviesorganen, 
bestuursfuncties. Aard van de eventuele vergoeding vermelden)
n.v.t.

Persoonlijke financiële belangen:
(Aandelen, aanmerkelijke belangen (> 5% of >25 k€.) in niet 
beursgenoteerde ondernemingen, octrooien, inkomsten uit intellectueel 
eigendom)

n.v.t.

Andere belangen:
((privé)belangen of banden met personen die tot een mogelijk conflict of 
belangenverstrengeling met uw activiteiten voor de COGEM kunnen leiden)

n.v.t.

Handtekening: Datum: 18 februari 2021

M. de Visser

Gezien en beoordeeld door voorzitter COGEM
Eventuele vervolgacties, afspraken e.d. naar aanleiding van de verklaring:

Handtekening Voorzitter COGEM: Datum: 8 juli 2021

Prof. dr. ing. S. Schaap

De verklaringen nevenactiviteiten worden bewaard in een register op het 
secretariaat. Dit overzicht wordt jaarlijks, voor 31 januari, geactualiseerd. De 
Minister kan inzage vragen in dit register in voorkomende gevallen. De 
verklaringen worden daarnaast bekend gemaakt aan de andere leden van de 
COGEM, zodat de leden op de hoogte zijn van elkaars belangen.


