
ScMV 104.1 Agenda 

 
 

SUBCOMMISSIE MEDISCH VETERINAIR 
 
Uitnodiging en agenda voor de 104ste vergadering van de Subcommissie Medisch Veterinair van 

de COGEM, te houden op donderdag 3 februari 2022, aanvang 14.00 uur 
via Microsoft Teams  

De Teams meeting wordt 13.45 geopend; start vergadering om 14:00 uur 
 

AGENDA 
 
 

ScMV 104.1 Opening en vaststelling van de agenda (14.00 uur) 
    
ScMV 104.2 Bespreking conceptadvies ‘Advies over de toepassing van AAV-vectoren met ‘targeted 

nucleases’ zoals CRISPR-Cas9 als insert’ (14.05 uur) 
 Bureau GGO heeft de COGEM gevraagd generiek te adviseren over het gebruik van 

CRISPR/Cas toepassingen in AAV-vectoren. De vergadering wordt gevraagd de vragen in 
het document te beantwoorden en de tekst van het bijgevoegde conceptadvies vast te stellen. 

  
ScMV 104.3 Bespreking conceptadvies ‘Generieke milieurisicobeoordeling van virale replicons 

afgeleid van alfavirussen en flavivirussen’ (14.30 uur) 
 N.a.v. de resultaten van het onderzoek naar virale repliconsystemen en de 

bioveiligheidsaspecten, is besloten een generiek advies op te stellen voor replicons afgeleid 
van alfa- en flavivirussen. De vergadering wordt gevraagd de vragen te beantwoorden en de 
tekst van het bijgevoegde conceptversie van het advies vast te stellen. De stukken zullen 
worden nagstuurd.  

 
 
 Pauze 
 
 
ScMV 104.4 Introductie nieuwe leden: Miquel Ekkelenkamp (15.05 uur) 
 Presentatie van nieuw lid Miquel Ekkelenkamp over zijn werk, expertise en affiniteit met 
 biotechnologie c.q. genetische modificatie. 
 
ScMV 104.5 Adviesvraag inschaling pathogeniteitsklasse Pseudomonas simiae WCS417 (15.20 uur) 
 De vergadering wordt gevraagd de vragen in het document te beantwoorden en de inhoud van 

het advies vast te stellen. 
 
ScMV 104.6 Adviesvraag EMA markttoelating (vertrouwelijk) (14.35 uur) 
 De vergadering wordt gevraagd de vragen in het document te beantwoorden en de inhoud van 

het advies vast te stellen. 
 
ScMV 104.7 Vaststellen Jaarprogramma ScMV 2022 (15.50 uur) 
 De vergadering wordt gevraagd na te denken over onderwerpen voor onderzoeksprojecten, 

generieke adviezen en onderwerpen voor lezingen tijdens de vergadering.  
 
 
ScMV 104.8 Vaststellen conceptverslag van de 103de vergadering van de ScMV (15.55 uur) 

 Het conceptverslag van de vorige vergadering was nog niet gereed bij het voorbereiden van 
de vergaderstukken en zal worden nagestuurd. 

 
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 104.9 Terugkoppeling activiteiten andere subcommissies  

Toelichting bij de activiteiten van de andere subcommissies van de COGEM. 
 

ScMV 104.10 Terugkoppeling n.a.v. beleidsagenda  
 Toelichting bij lopende (beleids)activiteiten in Nederland en Europa. 
 
ScMV 104.11 Terugkoppeling n.a.v. uitgebrachte adviezen  

Terugkoppeling op de door de COGEM uitgebrachte adviezen 
  
ScMV 104.12 Mededelingen 

  
ScMV 104.13 Ter informatie  
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