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ScL 182.1 Agenda 

 
 

SUBCOMMISSIE LANDBOUW  
 
 

AGENDA 182ste VERGADERING  
 

Woensdag 9 februari 2022, 13:30-15:45 uur 
 

Online: Microsoft Teams  
 

Start vergadering om 13:45. Meeting wordt om 13:30 geopend 
 

 
ScL182.1  Opening vergadering en vaststelling van de agenda  (13:45 uur) 

 
ScL182.2 Presentatie onderzoeksrapport  “Bird feed and flower seed mixtures, potential for 

disseminating genetically modified seeds” (13:50 uur) 
De COGEM heeft onderzoek laten doen naar de aanwezigheid van gg-zaden in 
vogelvoer en bloemenzaadmengsels voor akkerranden. De resultaten van dit onderzoek 
zullen door dr. PLJ Rüdelsheim worden gepresenteerd. Wat zijn naar uw mening de 
belangrijkste conclusies van dit onderzoek? 
 
Bepalen strekking aanbiedingsbrief (14:20 uur) 
De COGEM heeft enkele aanvullende analyses laten uitvoeren door Wageningen Food 
Safety Research. Wat zou gezien de resultaten van het door Perseus uitgevoerde 
onderzoek en de aanvullende analyses de strekking van de aanbiedingsbrief moeten 
zijn? 

 
ScL182.3  Verkennen eventuele aandachtspunten bij de risicobeoordeling van ‘de novo’  

gedomesticeerde gewassen  (14:50 uur)  
Via ‘de novo domesticatie’ zouden wilde soorten of voorouders van de huidige 
gewassen (opnieuw) gedomesticeerd kunnen worden. U wordt gevraagd om de 
eventuele implicaties van ‘de novo’ gedomesticeerde gewassen voor de risico-
beoordeling te bespreken. Zijn er onderwerpen waar bij de risicobeoordeling extra 
aandacht aan besteed moet worden? 
 

ScL182.4  Bespreken jaarprogramma Subcommissie Landbouw  (15:20 uur)    
U wordt gevraagd om na te denken over onderwerpen waar de ScL zich het komende 
jaar in wil verdiepen. Heeft u suggesties voor adviezen, onderzoeksprojecten of 
presentaties tijdens vergaderingen? Ook wordt u gevraagd om een suggestie voor 
onderzoek naar epigenetisch veranderde gewassen te bespreken.  
 

De volgende agendapunten worden schriftelijk behandeld, tenzij er specifieke vragen zijn (15:35 
uur) 

 
ScL182.5 Vaststellen conceptverslag 181ste en 179ste ScL vergadering 

Het verslag van de 179ste vergadering wordt nagestuurd 
 

ScL182.6 COGEM intern: interactie met ScMV en ScEMA  
 



2 
 

ScL182.7 COGEM extern: toelichting beleidsagenda en terugkoppeling n.a.v. uitgebrachte 
adviezen 
 

ScL182.8 Mededelingen 
 

ScL182.9  Ter informatie 
Wilt u het secretariaat informeren wanneer er een onderwerp geagendeerd zou  
moeten worden?  

 
Rondvraag  
 
Sluiting (15.40 uur) 
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