
ScMV 100.1 Agenda 

 
 

SUBCOMMISSIE MEDISCH VETERINAIR 
 
Uitnodiging en agenda voor de 100ste vergadering van de Subcommissie Medisch Veterinair van 

de COGEM, te houden op donderdag 8 juli 2021, aanvang 14.00 uur 
 

 

 

 
 

AGENDA 
 

ScMV 100.1 Opening en vaststelling van de agenda (14.00 uur) 
    
 Afscheid Jeroen Kortekaas (14.05 uur)   
  
ScMV 100.2 Conceptadvies heroverweging pathogeniteitsclassificatie poliovirus type 1 en 3 (14.15 

uur) 
 In de vorige vergadering is besloten poliovirus type 1 en 3 omhoog te schalen naar 

pathogeniteitsklasse 3. De vergadering wordt gevraagd de tekst van het bijgevoegde 
conceptadvies vast te stellen. 

  
ScMV 100.3 Enquêteformulier over medische ggo’s vanuit de EU (14.30 uur) 
 De EU heeft een enquêteformulier naar de lidstaten gestuurd om de milieurisicobeoordeling 

voor medische ggo’s te inventariseren. Dit formulier is mogelijk een eerste aanzet tot 
verandering van de Europese regelgeving en zal door I&W, samen met VWS worden 
beantwoord. I&W zal de COGEM om advies vragen over ggo’s met een mogelijke 
milieurisico.   

 
ScMV 100.4 Vooruitblik op de Trendanalyse biotechnologie 2022 (14.50 uur) 
 De COGEM heeft de opdrachtbrief voor de trendanalyse ontvangen. De Gezondheidsraad zal 

meewerken aan het schrijven van de trendanalyse. De vergadering wordt gevraagd vooruit te 
denken over mogelijke onderwerpen die in de trendanalyse aan bod zouden moeten komen, 
en of meer onderzoek naar die onderwerpen wenselijk is. 

 
 

Pauze 
   
 
ScMV 100.5 Evaluatie van de COGEM (Vertrouwelijk) (15.05 uur) 
 De COGEM is in de afgelopen periode geëvalueerd door KWINK groep. De vergadering 

wordt gevraagd om de bevindingen in het rapport te bespreken. 
 
ScMV 100.6 Bespreking nieuwe vergunningen onder voorwaarden (VoV’s) (15:25 uur) 
 Naar aanleiding van COGEM adviezen, heeft bureau GGO twee nieuwe VoV’s opgesteld die 

de vergunningsverlening zouden moeten vereenvoudigen en versnellen. Het gaat om een VoV 
voor met AAV getransduceerde cellen, en om met 3e generatie lentivirale vectoren 
getransduceerde cellen in aanwezigheid van vectordeeltjes. 

 
 
 
 



ScMV 100.7 Plenaire meeting over ‘Epigenetica’ (15:35 uur) 
 Ter voorbereiding van een eventuele discussie en positiebepaling over epigenetische 

veranderingen in het kader van de ggo-regelgeving zal een (online?) bijeenkomst 
georganiseerd worden. De vergadering wordt gevraagd na te denken over mogelijke sprekers. 

 
ScMV 100.8 Samenstelling subcommissie: namen van kandidaatleden (15.45 uur) 
 Er zijn vacatures voor twee nieuwe leden bij de ScMV. De leden wordt gevraagd na te denken 

de invulling van deze vacatures. 
 
ScMV 100.9 Inventariseren wensen m.b.t. komende ScMV vergaderingen (15.50 uur) 
 Het ziet er naar uit dat de volgende vergadering in september fysiek gehouden kan worden. 

De vergadering wordt gevraagd hoe zij hier tegenover staat. 
 
ScMV 100.10 Vaststellen conceptverslag van de 99ste vergadering van de ScMV (15:55 uur) 
 
 
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 100.11 Terugkoppeling activiteiten andere subcommissies  
 Toelichting bij de activiteiten van de andere subcommissies van de COGEM. 
 
ScMV 100.12 Terugkoppeling n.a.v. beleidsagenda 
 Dit betreft een toelichting bij lopende (beleids)activiteiten in Nederland en Europa. 
 
ScMV 100.13 Terugkoppeling n.a.v. uitgebrachte adviezen 
 Terugkoppeling op de door de COGEM uitgebrachte adviezen. 
  
ScMV 100.14 Mededelingen  
  
ScMV 100.15 Ter informatie  
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