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Het Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of 
Medicines Agencies, HMA) heeft de verlenging van het Europees pilootproject voor simultaan 
nationaal wetenschappelijk advies (simultaneous national scientific advice, SNSA) goedgekeurd 
tijdens de 107e HMA-vergadering van februari 2022. De goedkeuring gebeurde na een 
positieve evaluatie van de eerste resultaten van het project sinds de start in februari 2020. 
 

Sinds februari 2020 loopt in het kader van het EU-Innovation Network een pilootproject voor 
simultaan nationaal wetenschappelijk advies (SNSA) van nationale bevoegde autoriteiten 
(national competent authorities, NCA's) voor een betere vroegtijdige ondersteuning van de 
regelgeving voor innovatie. Het concept van SNSA is simultaan nationaal wetenschappelijk 
advies van verschillende NCA’s aanbieden in een vroeg stadium van de ontwikkeling, waardoor 
de kwaliteit en consistentie van dat advies worden geoptimaliseerd en ook tijd en middelen 
voor de aanvrager worden bespaard. De NCA's zullen de gestelde vragen eerst onafhankelijk 
van elkaar beoordelen en vervolgens met elkaar overleggen om hun standpunten zo goed 
mogelijk op elkaar af te stemmen voordat een gezamenlijke adviesvergadering met de 
aanvrager plaatsvindt. 
 
De belangrijkste doelstellingen van dit pilootproject (fase 1: 2020 - 2021) zijn: 
• de behoeften/eisen van de farmaceutische sector verkennen (inclusief grote bedrijven en 

lokale kleine of middelgrote ondernemingen (kmo's) en academische 
onderzoekscentra/ziekenhuizen), 

• vervolgens de potentiële toegevoegde waarde van het SNSA-concept aantonen om de 
ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen en therapieën te bevorderen, 

• de belangrijkste elementen aanwijzen voor de ontwikkeling van een "best practices"-model 
voor toekomstige SNSA-aanvragen. 

 
Als lid van het EU-Innovation Network (EU-IN) en medevoorzitter van de SNSA-werkgroep van 
het EU-IN, is het FAGG actief betrokken geweest bij het pilootproject waarbij twintig SNSA-

aanvragen zijn behandeld in pilootprojectfase 1 met andere NCA's (zoals Spanje - AEMPS, 
Nederland - MEB, Duitsland - PEI), die verschillende therapeutische gebieden en producten 
dekken waaronder COVID-19-vaccins. 
 
Na een positieve evaluatie van de resultaten van pilootprojectfase 1 door de HMA in februari 
2022, is het SNSA-pilootproject formeel met tweeënhalf jaar verlengd. De HMA keurden ook 
het voorstel van de SNSA-werkgroep goed om over te gaan naar projectfase 2, die uit de 
volgende fases bestaat. 
• Fase 2a (zes maanden, van februari tot eind juli 2022) is gericht op de ontwikkeling van 

een geoptimaliseerde, gemeenschappelijke SNSA-procedure tussen de deelnemende NCA's 
als een model voor goede praktijken (best practices) dat kan dienen voor de toekomstige 
behoeften van verschillende Europese initiatieven en regelgevingsplatforms. Daarom wordt 
overwogen het overleg en de samenwerking met potentieel relevante werkgroepen en 
wetenschappelijke comités bij het Europees Geneesmiddelenbureau (European Medicines 
Agency, EMA) te intensiveren, bijvoorbeeld: 

o de Clinical Trials Facilitation Group (CTFG), 
o de Clinical Trials Coordination Group (CTCG), 
o de werkgroep voor de versnelling van klinische proeven in de Europese Unie 

(Accelerating Clinical Trials in the EU, ACT-EU),  
o de Scientific Advice Working Party (SAWP), 
o de Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde 

procedures - humaan (Coordination group for Mutual recognition and 

Decentralised procedures - human, CMDh) 
Om de geoptimaliseerde SNSA-procedure toekomstbestendig te maken wordt de procedure 
uit pilootprojectfase 1 toegepast op aanvragen. 
 
Aanvragers kan evenwel (wanneer gerechtvaardigd) worden toegestaan een derde NCA als 
waarnemer voor te stellen, die samen met de coördinerende en deelnemende NCA aan de 
SNSA-vergadering kan deelnemen, na indiening van een geldige SNSA-aanvraag en met 
instemming van de drie betrokken NCA's. 
 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/scientific-advice
https://www.ema.europa.eu/en/glossary/working-party
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• Fase 2b (twee jaar, van augustus 2022 tot augustus 2024) is bedoeld om het 
geoptimaliseerde, gemeenschappelijke SNSA-pilootproces dat in pilootprojectfase 2a is 
ontwikkeld en waarover op HMA-niveau verslag zal worden uitgebracht en dat zal worden 
geëvalueerd, uit te voeren en te sturen. 

 
Verdere informatie zal op het gepaste moment worden verspreid onder alle relevante 

stakeholders van het FAGG bij het ingaan van dit tweede deel van pilootfase 2. 
 

Meer informatie 
• Alle praktische informatie over het indienen van een SNSA-aanvraag bij het FAGG is 

beschikbaar op de website. 
• HMA – verlenging van het SNSA-pilootproject (alleen beschikbaar in het Engels) 
• EMA – meer informatie over het SNSA-pilootproject (alleen beschikbaar in het Engels) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fagg.be/sites/default/files/FAMHP_SNSA_guidance_v2.1_DEF.pdf
https://www.hma.eu/495.html
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/simultaneous-national-scientific-advice-pilot-project_en.pdf

