
ScMV 107.1 Agenda 

 
 

SUBCOMMISSIE MEDISCH VETERINAIR 
 
Uitnodiging en agenda voor de 107de vergadering van de Subcommissie Medisch Veterinair van 

de COGEM, te houden op donderdag 22 september 2022, aanvang 14.00 uur, in het 
Beatrixgebouw, Jaarbeurs te Utrecht 

 
AGENDA 

 
ScMV 107.1 Opening en vaststelling van de agenda (14.00 uur) 
 
ScMV 107.2 Vaststellen verslag van de 106de vergadering van de ScMV (14.05 uur) 
   
ScMV 107.3 Voorstellen nieuw lid Miranda de Graaf (14.10 uur)  
 Presentatie van nieuw lid Miranda de Graaf over haar werk, expertise en affiniteit met 

biotechnologie c.q. genetische modificatie. 
 
ScMV 107.4 Presentatie onderzoeksproject “Inventarisatie detectiemethoden voor 

replicatiecompetente lentivirale en retrovirale vectoren” (14.25 uur) 
 De resultaten van het onderzoeksproject zullen gepresenteerd worden door Karen van der 

Meulen (Perseus). De definitieve versie van het onderzoeksrapport is bijgeleverd. De leden 
wordt gevraagd wat de inhoud en de strekking van de aanbiedingsbrief zou moeten zijn.
  

ScMV 107.5 Bespreking van het onderzoeksrapport “De veerkracht van het biotechnologiebeleid’ 
(15.00 uur) 

 De vergadering wordt gevraagd of er nog opmerkingen zijn naar aanleiding van het rapport.  
  
 Pauze 
 
ScMV 107.6 Presentatie ‘RNA recombination between alphavirus-based self-replicating mRNA 

vaccines and wild-type viruses’ door Tessy Hick (15.30 uur)  
 Tessy Hick (Wageningen University & Research) zal de resultaten presenteren van het 

RepliSAFE-project binnen het NWO/IenW onderzoeksprogramma ‘Towards Modernisation 
of Biotechnology and Safety’. 

 
ScMV 107.7 Bespreking conceptadvies ‘Generieke milieurisicobeoordeling van virale replicons 

afgeleid van alfavirussen en flavivirussen’ (16.00 uur) 
 N.a.v. opmerkingen op het conceptadvies dat voor de zomervakantie is rondgestuurd, zijn 

aanpassingen gemaakt in de advisering over alfa- en flavivirus replicons. De vergadering 
wordt gevraagd de vragen op het voorblad te beantwoorden. 

 
ScMV 107.8 Relevante ontwikkelingen werkveld (16.30 uur) 
 - ‘Self-amplifying’ mRNA’s: De vergadering wordt gevraagd of deze vaccins onder de ggo-

regelgeving zouden moeten vallen zodat mogelijke milieurisico’s beoordeeld zouden 
kunnen worden.  

 - (Mogelijk) symposium: De vergadering wordt gevraagd mee te denken over onderwerpen 
voor een symposium dat de COGEM mogelijk gaat organiseren met de titel “Viruses, 
replicons and amplifying vaccines: opportunities, risks and regulation”. 

 - Identificeren van groepen micro-organismen die niet schadelijk zijn voor Nederlandse 
ecosystemen: De COGEM heeft eerder geadviseerd om bij de classificatie van micro-
organismen ook schadelijke effecten voor het milieu in ogenschouw te nemen. Het 
ministerie is dit advies aan het bestuderen en heeft gevraagd of er groepen micro-



organismen zijn waarvan op voorhand gesteld kan worden dat zij géén schadelijke effecten 
voor Nederlandse ecosystemen zullen hebben. 

 
ScMV 107.9 Terugkoppeling activiteiten andere subcommissies (16.45 uur) 
 Toelichting bij de activiteiten van de andere subcommissies van de COGEM. 
 
ScMV 107.10 Terugkoppeling n.a.v. beleidsagenda  
 Toelichting bij lopende (beleids)activiteiten in Nederland en Europa. 

 
ScMV 107.11 Terugkoppeling n.a.v. uitgebrachte adviezen  

Terugkoppeling op de door de COGEM uitgebrachte adviezen.  
  
ScMV 107.12 Mededelingen 
   
ScMV 107.13 Ter informatie  
   
  Rondvraag en sluiting (17.00 uur) 
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