VERKLARING (NEVEN)ACTIVITEITEN
_____________________________________________________________________
U wordt verzocht alle vragen te beantwoorden. Is het gevraagde voor u niet van
toepassing, geef dat dan aan.

1) Persoonsgegevens
Naam (titel(s), voorletters, tussenvoegsels en achternaam):
dr. A. Krom

Werkgever(s) en Hoofdfunctie(s)
Vermelden aard en omvang dienstverband bij universiteit, instelling, bedrijf etc.
(inclusief dienstverbanden in de afgelopen twee jaar):
Leids Universitair Medisch Centrurn; 0,8fte; vaste aanstelling
Senior docent/onderzoeker, sectie Ethiek en Recht van de
Gezondheidszorg
EthiekWerkt; 0,2 fte; ZZP
Eigenaar, ethisch adviseur
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2) Nevenfuncties en nevenbelangen:
Betaalde en onbetaalde activiteiten in zowel de publieke als private sfeer zoals
commissariaten, adviseurschappen, lidmaatschappen adviesorganen,
bestuursfuncties in de afgelopen twee jaar. Aard van de eventuele vergoeding
vermelden
 Gezondheidsraad: Ethicus‐lid Commissie Bevolkingsonderzoek (sep.
2019 ‐ heden), vacatiegeld
 IVM, ethisch adviseur commissie CIMS (COVID‐vaccinatie Informatie‐
en Monitoringsysteem) (m.i.v. 1 nov. 2021), ZZP/freelance
 Nederlandse Vereniging voor Bio‐ethiek (NVBe): voorzitter (mei 2019‐
heden), onbezoldigd

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


Ik heb geen persoonlijke financiële belangen die op welke manier dan
ook van invloed zouden kunnen zijn op mijn onafhankelijkheid als
buitenlid van de COGEM, Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke
Aspecten.
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4) Andere belangen
(Privé)belangen, die niet onder de bovenstaande categorieën vallen, of banden
met personen die tot een mogelijk conflict of belangenverstrengeling met uw
activiteiten voor de COGEM kunnen leiden
 Ik ben enkele jaren werkzaam geweest als senior beleidsadviseur bij
het Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten (VSP), afdeling
Nanotechnologie en Transport (NAT) van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In die hoedanigheid werkte ik aan
twee dossiers die raken aan het werk van de COGEM, Subcommissie
Ethiek en Maatschappelijke Aspecten:
1. het dossier Safe‐by‐design, met een focus op de governance van
risico' s van nanotechnologie en nieuwe biotechnologie; en
2. het dossier Bewust Omgaan met Veiligheid (BOV), i.h.b. het
rapport 'Een scan van de veiligheid en kwaliteit van onze
leefomgeving' (2017), incl. de risico's van toepassingen in de
nieuwe biotechnologie. Naast gezondheidseffecten zijn in het
rapport ook de mogelijke impact op de maatschappij, verstoring
van ecosystem en, en economische schade in beeld gebracht. Bij
deze activiteiten had ik intensief contact met collega's van het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directie
Omgevingsveiligheid en Milieurisico's. De Subcommissie Ethiek en
Maatschappelijke Aspecten (ScEMA) van de COGEM adviseert
(o.a.) aan deze directie.
Deze contacten staan op geen enkele manier in de weg van
onafhankelijke informatievoorziening en advisering in mijn rol als
buitenlid van de ScEMA.
 Als zelfstandige (EthiekWerkt) heb ik in 2019 een reeks
ethiekworkshops verzorgd voor de afdeling Gentechnologie en
Biologische Veiligheid (GBV) van het RIVM. Aan de workshops namen
ook experts en beleidsadviseurs van bureau GGO (Genetisch
Gemodificeerde Organismen) deel. Opbrengst van de workshops was
een handreiking voor het identificeren, het reflecteren op en het
samen in gesprek gaan over ethische aspecten van het werk van de
afdeling GBV, incl. bureau GGO. In de periode dat ik bij het RIVM
werkte waren de mensen van de afdeling GBV mijn directe collega's.
GBV is net als de afdeling NAT waar ik werkte (zie boven) namelijk
onderdeel van het Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten.
Ook deze contacten staan op geen enkele manier in de weg van
onafhankelijke informatievoorziening en advisering in mijn rol als
buitenlid van de ScEMA.
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____________________________________________________________________
Ondertekening (in te vullen door secretariaat, aan de hand van paragraaf 5)

Handtekening: ja

Datum: 22‐10‐2021
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6) Beoordeling
Eventuele vervolgacties, afspraken e.d. naar aanleiding van de verklaring:
‐

‐

U onthoudt zich van besluitvorming over adviezen over vergunningen e.d.
waarbij u betrokken bent, over vergunningen in uw directe werksfeer, of
waarbij u een mogelijk (privé)belang bij hebben. Dit geldt zowel bij
behandeling in een vergadering als bij schriftelijke afhandeling. Ter
verdere toelichting zie het protocol ‘Voorkomen belangenverstrengeling
leden bij advisering’.
Specifieke afspraken naar aanleiding van de verklaring:
Geen

Gezien en beoordeeld door voorzitter COGEM

Handtekening Voorzitter COGEM:

Datum: 14‐01‐2022

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.
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