
ScMV 105.1 Agenda 

 
 

SUBCOMMISSIE MEDISCH VETERINAIR 
 
Uitnodiging en agenda voor de 105de vergadering van de Subcommissie Medisch Veterinair van 
de COGEM, te houden op donderdag 7 april 2022, aanvang 14.00 uur, in het NH hotel Utrecht, 

Jaarbeursplein te Utrecht 
 

AGENDA 
 

ScMV 105.1 Opening en vaststelling van de agenda (14.00 uur) 
 
ScMV 105.2 Verslagen van de 103de en 104de vergadering van de ScMV (14.05 uur) 
   
ScMV 105.3 Vervolgadviesvraag n.a.v. het advies “Heroverweging inschaling werkzaamheden met 

replicatiedeficiënte lenti- en gammaretrovirale vectordeeltjes onder Ingeperkt Gebruik” 
(14.15 uur) 

 Bureau ggo heeft een vervolgadviesvraag gesteld over macrofaagachtige cellen na transductie 
met retro- of lentivirale deeltjes, en over de huisvesting van proefdieren in associatie met 
lentiviraal getransduceerde cellen. De vergadering wordt gevraagd de adviesvraag te 
beantwoorden.  

 
ScMV 105.4 Signalering ‘Risico's voor mens en milieu bij gentherapieonderzoek; wat is 

aanvaardbaar?’ (14.45 uur) 
 Deze signalering over aanvaardbare risico’s bij gentherapieonderzoek wordt door de ScEMA 

voorbereid. De vergadering wordt gevraagd bijgevoegde conceptversie te bespreken en een 
aantal vragen te beantwoorden. 

 
 Pauze 
 
ScMV 105.5 Voorstel voor het uitvoeren van een onderzoeksproject naar endogene retrovirussen 

(ERV’s)  (15.45 uur) 
 Vorig jaar heeft de COGEM in een advies over de classificatie van Baboon endogenous 

retrovirus aangegeven in een later advies terug te komen op de classificatie van endogene 
retrovirussen (ERV’s). De vergadering wordt gevraagd of zij het voorstel voor een 
onderzoeksproject, ter voorbereiding van dit advies, kan ondersteunen.  

 
ScMV 105.6  WOB-verzoek naar meldingen Regeling ggo (15.55 uur) 
 N.a.v. een WOB-verzoek bij ILT, zijn de meldingen van incidenten volgens de Regeling ggo 

openbaar gemaakt. De vergadering wordt gevraagd of deze gegevens invloed hebben op de 
advisering door de COGEM. 

 
ScMV 105.7 Welke voorwaarden zijn er voor fysieke vergaderingen (16.15 uur)  
 Deze vergadering is de eerste die weer in levende lijve gehouden wordt. De vraag aan de 

vergadering is of de volgende twee vergaderingen in de zomer (juni en september) ook fysiek 
in Utrecht kunnen plaatsvinden. 

  
ScMV 105.8 Terugkoppeling activiteiten andere subcommissies (16.25 uur) 
 Toelichting bij de activiteiten van de andere subcommissies van de COGEM. 
 
ScMV 105.9 Terugkoppeling n.a.v. beleidsagenda (16.30 uur) 
 Toelichting bij lopende (beleids)activiteiten in Nederland en Europa. 

 
ScMV 105.10 Terugkoppeling n.a.v. uitgebrachte adviezen (16.40 uur) 



Terugkoppeling op de door de COGEM uitgebrachte adviezen. 
  
ScMV 105.11 Mededelingen (16.50 uur) 

  
ScMV 105.12 Ter informatie (16.55 uur) 
   
  Rondvraag en sluiting (17.00 uur) 
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