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Langerock Stephanie 
 

 

From: René Custers <Rene.Custers@vib.be> 
Sent: dinsdag 11 juni 2019 10:10 
To: Langerock Stephanie 
Subject: RE: informal meeting on genome editing 
Signed By: Rene.Custers@vib.be 

 

Beste mw Langerock, 
 

Dank om deel te willen nemen aan deze vergadering. We ontmoeten elkaar eind volgende week. 

Vriendelijke groet, 

René Custers 
Regulatory & responsible research manager, VIB 
Rijvisschestraat 120, BE-9052 ZWIJNAARDE, Belgium 
T: +32 9 244 6611 M: +32 474 521 340    E: r ene.custers@vib.be 

 
 
 

From: Langerock Stephanie <stephanie.langerock@health.fgov.be> 
Sent: vrijdag 7 juni 2019 15:53 
To: secretariaat-algdir.psg@wur.nl 
Cc: René Custers <Rene.Custers@vib.be>; Lardinois Kelly <kelly.lardinois@health.fgov.be> 
Subject: FW: informal meeting on genome editing 

Beste Mevrouw Groothuijzen, 

Bij deze wil ik graag mijn deelname aan onderstaande informele vergadering mbt genome editing bevestigen. U vindt 
mijn gegevens in mijn handtekening. 

 
Met vriendelijke groeten, 
Stephanie Langerock 

 
 

Please note that our email extension has changed to @health.fgov.be. 
 

Stephanie Langerock 
 

Senior International Relations Officer - Biodiversity 
IWC and CCAMLR Commissioner for Belgium 
NFP Biosafety 

 
DG Environment 
Eurostation| Victor Hortaplein 40/10 | 1060 Sint-Gillis | Belgium 
tel 02 524 92 96 | cell 0473 65 04 38 | Bureau 04C033 
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Save our natural resources, please consider the environment before printing. 

 
www.health.belgium.be | Contact Center +32 (0)2.524.97.97 

 

 
 
 
 

 
De : René Custers <Rene.Custers@vib.be> 
Envoyé : jeudi 16 mai 2019 15:01 
À : Lardinois Kelly <kelly.lardinois@health.fgov.be> 
Objet : informal meeting on genome editing 

 
Geachte mw Lardinois, 
Beste Kelly, 

 
De European Plant Science Organisation (EPSO) nodigt vertegenwoordigers van GGO-competente autoriteiten uit voor 
een informele meeting over genome editing. De meeting zal op vrijdag 21 juni 2019 plaatshebben in de context van de 
CRISPRcon conferentie in Wageningen. De meeting is echter geen onderdeel van het programma van de conferentie. 

 
Het is de bedoeling een open meeting te houden waarin op informele wijze standpunten over de huidige situatie rond 
genome editing in Europa en eventuele mogelijke volgende stappen besproken worden met het doel Europa beter in 
staat te stellen om de huidige uitdagingen in landbouw en voedselsproductie aan te gaan. 

 
De discussie zal onder Chatham House Rules plaatshebben en aan de discussie zullen per land één wetenschapper en 
één of twee beleidsverantwoordelijken deelnemen. Er zullen enkel landen worden uitgenodigd die hebben laten blijken 
een innovatieve aanpak in landbouw en plantenveredeling in Europa te ondersteunen. 

 
Gelieve voor deze meeting de uitnodiging in bijlage aan te treffen. Ikzelf zal aan de meeting deelnemen als 
vertegenwoordiger van de Belgische plantenwetenschap. 

 
Wij vragen u om uw deelname vóór 7 juni aanstaande te bevestigen aan s ecretariaat-algdir.psg@wur.nl Ankie  
 Groothuijzen, cc aan mij. Vermeld daarbij uw affiliatie, naam en e-mail adres. 

We kijken uit naar een constructieve discussie. 

P.S. De CRISPRcon conferentie is sowieso een bijzonder interessant congres inzake genome editing. 
 

Vriendelijke groet, 
René 

 
René Custers 
Regulatory & responsible research manager, VIB 
Rijvisschestraat 120, BE-9052 ZWIJNAARDE, Belgium 
T: +32 9 244 6611 M: +32 474 521 340    E: r ene.custers@vib.be 

 

Disclaimer : http://www.health.belgium.be/eportal/disclaimer/ 
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