
ScMV 94.1 Agenda 

 
 

SUBCOMMISSIE MEDISCH VETERINAIR 
 
Uitnodiging en agenda voor de 94ste vergadering van de Subcommissie Medisch Veterinair van 

de COGEM, te houden op donderdag 10 september 2020, aanvang 14.00 uur 
 

 
 

AGENDA 
 

ScMV 94.1 Opening en vaststelling van de agenda (14.00 uur) 
    
ScMV 94.2 Conceptadvies ‘heroverweging pathogeniteitsclassificatie influenza A virussen’ (14.05 

uur) 
 De vergadering wordt gevraagd de tekst van het bijgevoegde conceptadvies vast te stellen. Een 

vorige versie van het conceptadvies is in de vorige vergadering besproken. 
 
ScMV 94.3 Conceptadvies ‘Heroverweging inschaling werkzaamheden replicatiedeficiënte lenti- en 

retrovirale vectordeeltjes’ (14.25 uur) 
 De vergadering wordt gevraagd de tekst van het bijgevoegde conceptadvies vast te stellen en 

met name een standpunt te bepalen ten aanzien van de inschaling van productie van lentivirale 
deeltjes. 

ScMV 94.4 Adviesvraag naar aanleiding van een EMA-aanvraag markttoelating (vertrouwelijk) 
(14:45) 

 De vergadering wordt gevraagd een vergunningaanvraag voor markttoelating van een 
gentherapeuticum te bespreken en de inhoud van het advies te bepalen. 

 
ScMV 94.5 COGEM adviezen betreffende EMA-aanvragen die vallen onder de generieke MRB’s 

(15:05) 
 De COGEM wordt met enige regelmaat om advies gevraagd over markttoelatingen van 

producten die vallen onder de generieke milieurisicobeoordelingen (MRB’s) voor klinische 
studies met AAV en getransduceerde cellen die de COGEM heeft uitgebracht. De vergadering 
wordt gevraagd hoe in de toekomst met deze marktaanvragen omgegaan zou moeten worden. 

 
ScMV 94.6  Introductie nieuwe leden: Jeroen Kortekaas (15:20 uur) 
 Presentatie van nieuw lid Jeroen Kortekaas over zijn werk, expertise en affiniteit met 

biotechnologie c.q. genetische modificatie.  
 

ScMV 94.7 Terugkoppeling n.a.v. beleidsagenda (15:40 uur)   
 Dit betreft een toelichting bij lopende (beleids)activiteiten in Nederland en Europa. De 

vergadering wordt gevraagd of de ontwikkelingen consequenties hebben voor de activiteiten 
en het functioneren van de COGEM en of de COGEM actie moet ondernemen.   

 
ScMV 94.8 Inventariseren ervaringen met online vergaderen (15:50 uur) 
 De vergadering wordt gevraagd naar de ervaringen met het online houden van de ScMV 

vergaderingen en te reflecteren op de mogelijke bijeffecten op het functioneren van de 
commissie, nu fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn.  

 
Rondvraag en sluiting (16.00 uur) 

 
 



De volgende agendapunten worden schriftelijk behandeld tenzij er specifieke vragen zijn 
Wilt u eventuele opmerkingen bij het conceptverslag en eventuele vragen n.a.v. de voorbladen voor de 
vergadering aan het secretariaat doorgeven? 
 
ScMV 93.9 Vaststellen conceptverslag van de 93ste vergadering van de ScMV 
 De notulen van de vorige vergadering waren nog niet gereed bij het samenstellen van de 

vergaderstukken, en zullen worden nagestuurd 
 

ScMV 93.10 Terugkoppeling activiteiten andere subcommissies  
 Toelichting bij de activiteiten van de andere subcommissies van de COGEM. 
 
ScMV 93.11 Terugkoppeling n.a.v. uitgebrachte adviezen 
 Terugkoppeling op de door de COGEM uitgebrachte adviezen. 
  
ScMV 93.12 Mededelingen  
  
ScMV 93.13 Ter informatie  
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