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AANVRAAGFORMULIER INGEPERKT GEBRUIK: 
Inperkingsniveau I
U dient dit formulier uitsluitend te gebruiken voor een kennisgeving voor werkzaamheden op inperkingsniveau I zoals bedoeld in Art. 2.15 en Art. 2.23 van het Besluit ggo 2013. De inschaling op inperkingsniveau I volgt uit de toepassing van bijlage 5 van de Regeling ggo 2013.Indien sprake is van wijziging van reeds kennis gegeven ingeperkt gebruik op inperkingsniveau I dient u alleen een wijziging in te dienen wanneer u activiteiten gaat verrichten in een categorie van fysische inperking (CFI) die niet eerder is kennisgegeven (zie Art. 2.23 lid 1a van het Besluit ggo 2013).De afhandeling van de kennisgeving is een openbare procedure en daarmee zijn alle in de kennisgeving verstrekte gegevens openbaar. Informatie over het vertrouwelijk houden van gegevens en op welke wijze dit aangevraagd moet worden vindt u op de website www.ggo-vergunningverlening.nl.In dit formulier is een korte algemene toelichting opgenomen over het gebruik van het formulier. Een uitgebreidere toelichting is ook te vinden op de website www.ggo-vergunningverlening.nl. Hier kunt u ook de hulpmiddelen vinden die u kunnen ondersteunen bij het juist toepassen van de inschalingsartikelen van bijlage 5 van de Regeling ggo 2013. Indien u desondanks vragen heeft over het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met Bureau GGO.Voor de officiële versie van de Regeling ggo 2013 en het Besluit ggo 2013 wordt verwezen naar de website www.overheid.nl. Op de website www.ggo-vergunningverlening.nl vindt u geactualiseerde teksten van diverse documenten en nadere informatie betreffende ggo-vergunningverlening (o.a. informatie over de verschillende procedures en vereisten).Naast een kennisgeving op grond van het Besluit ggo 2013, dient u ook te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.ggo-vergunningverlening.nl.Contactgegevens:Internet: www.ggo-vergunningverlening.nlEmail: bggo@rivm.nlTelefoon: 088 689 7099 
Dit formulier is van toepassing voor ggo’s die op AP-I, ML-I, PL-I, PC-I, PKa-I, PKb-I, PCM-I/PKM-I, D-I of DM-I gehanteerd mogen worden. 
Voorgenomen werkzaamheden
Voorgenomen werkzaamheden:
U hoeft een wijziging op niveau I alleen in te dienen als u werkzaamheden op een nieuwe categorie van fysische inperking wilt uitvoeren.
U kunt alleen wijzigingen doorvoeren op dossiers van na 1 maart 2015. Dossiers van voor 1 maart 2015 dienen omgezet te worden.
Kennisgever
Gerelateerde dossiernummers
U kunt hier, voor uw eigen administratie, dossiers aangeven die gerelateerd zijn aan dit dossier. Denk aan het oude IG-nummer waaronder deze werkzaamheden vielen, of de werkzaamheden op andere niveaus die gerelateerd zijn aan deze werkzaamheden.
Dossiernummer
Wabo vergunning(en)
Plaats(en) van uitvoering
De BVF die toeziet op de activiteiten die plaatsvinden op deze PVU moet meetekenen onderaan dit formulier.
Activiteiten ggo's
U selecteert alle activiteiten die voor de ggo's van belang zijn in de volgorde van uitvoering (max. 30)
De te selecteren activiteiten zijn altijd "Handelingen met ...".  
U kunt alle activiteiten meerdere keren selecteren indien dat nodig is voor de inschaling. U kunt hierdoor groepen van ggo's maken die in de risicobeoordeling op hetzelfde inschalingsartikel uitkomen.
 
De geselecteerde activiteiten verschijnen als kolommen in de onderstaande tabellen.
TABEL GASTHEREN
 
Vul in de gastherentabel alle gastheren die op niveau I gehanteerd gaan worden met de bijbehorende gegevens in de juiste kolommen in. 
Onder gastheren worden verstaan: bacteriën, virussen, schimmels, parasieten, planten en dieren. Gastheren kunnen genetisch gemodificeerd zijn of wild type.  Micro-organismen hebben een pathogeniteitsklasse (PG) die is gespecificeerd in bijlage 2, lijst A1 of bijlage 4. Planten en dieren hebben geen PG, hier kunt u een "0" invullen.
Vul onder Bijlage 5 de inschaling van de gastheer volgens bijlage 5 in. (bijvoorbeeld 5.2, of 5.4 dus zonder de letter) 
Nr
Gastheersoort
PG
Opmerking/toelichting
U dient hier alleen factoren in te vullen die van belang zijn voor de risicobeoordeling.
A1
Bijlage 5
TABEL VECTOREN
 
Vul in de vectorentabel alle vectoren met de bijbehorende gegevens in de juiste kolommen in. Geef in de tabel aan of de vector op bijlage 2 lijst A2 staat en lever voor alle vectoren die niet op bijlage 2, lijst A2 staan een vectorkaartje met daarop aangegeven alle functionele onderdelen. Voor de vectoren die niet voldoen aan de criteria genoemd in artikel 5.2 van bijlage 5 dienen de afwijkende onderdelen in de kolom toelichting opgenomen te worden. Voor (micro-)organismen of animale cellen die als vectoren worden gebruikt dient kolom A2 aangevinkt te worden.
Nr
Vectoren
PG
toelichting op 
schadelijke / 
virale sequenties
U dient hier alleen schadelijke of virale sequenties die aanwezig zijn op de vector te benoemen.
A2
vector
kaart
aanwezig 
u dient alle samenstellende delen van de vector te beschrijven, bij voorkeur aan de hand van een vectorkaartje
TABEL DONORSEQUENTIES
 
Vul in de donorsequentie tabel alle sequenties en organisme met de bijbehorende gegevens in de juiste kolommen in. Gebruik daarbij het volgende format: "donorsequentie (donororganisme)". Onder PG wordt de pathogeniteitsklasse van het donororganisme bedoeld. Micro-organismen hebben een pathogeniteitsklasse (PG) die is gespecificeerd in bijlage 2, lijst A1 of bijlage 4. Planten en dieren hebben geen PG, hier kunt u een "0" invullen.
 
 
Nr
Donorsequenties + 
donororganisme
PG
toelichting op 
schadelijke / virale sequenties
U dient hier alleen schadelijke of virale sequenties te benoemen.
TABEL ACTIVITEITEN
 
Het linker gedeelte van de tabel wordt automatisch gevuld met de gegevens die zijn ingevuld in de gastheren-, vectoren- en donorsequentiestabellen.
Vul in het rechter gedeelte van de tabel de inschalingsartikelen volgens bijlage 5, deel I en II en de bijbehorende CFI in.
Aanvullende voorschriften opgelegd in 2.8 of 2.21 besluiten worden per activiteit opgenomen onder de kolom "Toelichting". 
Nr
Activiteit
PG
deel I
U dient hier het van toepassing zijnde inschalingsartikel inclusief de letter te vermelden.
deel II
U hoeft deel II alleen in te vullen indien het van toepassing is.
CFI
Toelichting
Inschalingsartikel volgens bijlage 5
Inserties
Gastheren:
Gastheren
Activiteit
PG
Vectoren:
Vectoren
Activiteit
PG
Donor-sequenties:
Activiteit
PG
Vragen n.a.v. de ingevulde tabel Activiteiten
Inschaling volgens artikel 5.2
Gastheren:
-
gastheren die op bijlage 2, lijst A1 staan  
Vectoren:
-
- 
vectoren die op bijlage 2, lijst A2 staan 
vectoren die voldoen aan de criteria genoemd onder 5.2  
Risicobeoordeling: 
De volgende vragen gaan over de risicobeoordeling van de ggo's in combinatie met de handelingen. Bij de beantwoording dient u ook, indien van toepassing, de sequenties die aanwezig zijn in de gastheer en/of op de vectoren mee te nemen.
Neem de schadelijke sequenties op de vectoren mee
Neem de virale sequenties op de vectoren mee
-
het virus staat op bijlage 4 en behoort tot pathogeniteitsklasse 2
-
de donorsequenties zijn afkomstig van een niet-viraal pathogeen op bijlage 4 dat behoort tot pathogeniteitsklasse 2 
-
de donorsequenties zijn afkomstig van een donororganisme dat geen schadelijke genproducten bevat
Onderbouw dat het een onschadelijk genproduct is:
Handelingen op AP-I en bijzondere handelingen: 
U dient het volgende te doen om deze handelingen correct toe te voegen.
1. Voeg op bladzijde 2 onder de activiteiten ggo's voor "kleinschalige, gesloten handelingen op AP-I" toe aan de lijst met activiteiten.
2. Voeg een rij toe aan de vectorentabel, label deze "vector" als "de ggo's vervaardigd onder activiteit XX" en selecteer deze vector onder de kolom "kleinschalige, gesloten handelingen op AP-I"
3. Vul het rechterdeel van de activiteitentabel in. Bijlage 5 deel 1 is "5.1", CFI is AP-I. Vul onder de toelichting in welke handeling u gaat verrichten en hoe de wijze van gesloten zijn wordt gewaarborgd.
Met bijzondere handelingen wordt bedoeld:
- niet gesloten handelingen
- handelingen waar door de combinatie van ggo en experiment een andere CFI van toepassing is
- handelingen waar door de combinatie van ggo en experiment andere aanvullende voorschriften van toepassing zijn
Er is via een 2.8 verzoek bevestigd dat de bijzondere handelingen op AP-I uitgevoerd mogen worden.
 
U dient het volgende te doen om deze handelingen correct toe te voegen.
1. Voeg op bladzijde 2 onder de activiteiten ggo's voor "bijzondere activiteit" toe aan de lijst met activiteiten.
2. Voeg een rij toe aan de vectorentabel, label deze "vector" als "de ggo's vervaardigd onder activiteit XX" en selecteer deze vector onder de kolom "bijzondere activiteit"
3. Vul het rechterdeel van de activiteitentabel in. Vul onder de toelichting in welke handeling u gaat verrichten.
4. Vul de volgende vragen over deze bijzondere activiteit in.
Geef aan welke aanvullende voorschriften worden opgelegd in het 2.8 besluit
Inschaling volgens artikel 5.4.1
LET OP dit inschalingsartikel kan gebruikt worden voor de toepassing van plasmide vectoren. 
Virale vectoren mogen alleen worden gebruikt voor de transfectie van cellen ten behoeve van eiwit en/of RNA expressie met behulp van een virale transfervector. Een virale transfervector mag alleen gebruikt worden wanneer:
1. Het doel is de expressie van het transgen (eiwit en/of RNA) en niet de productie van virale partikels of virale replicons. 2. De helper/packaging plasmiden, benodigd voor de productie van virale partikels, niet samen met de virale transfervector getransfecteerd worden. 
3. Er bij de risicobeoordeling rekening gehouden wordt met virale sequenties aanwezig in de gastheer en op de vector: er mag geen genetisch gemodificeerd virus ontstaan.
 
LET OP wanneer er mogelijk genetisch gemodificeerd virus kan ontstaan moet er volgens artikel 5.4.2 of 5.4.3 worden ingeschaald. 
Gastheren:
-
gastheren zijn primaire cellen
Benoem de cellijnen
Beschrijf de wijze van vervaardiging
Onderbouw dat de cellijnen op niveau I gehanteerd mogen worden
Benoem de cellijnen
Beschrijf de wijze van vervaardiging
Onderbouw dat de cellijnen op niveau I gehanteerd mogen worden
Benoem de virale sequenties
LET OP: alleen COS-7 in combinatie met vectoren zonder een SV40 ori worden op ML-I ingeschaald.                            
LET OP: alleen EBV getransformeerde cellen in combinatie met vectoren zonder een EBV ori worden op ML-I ingeschaald. 
LET OP: transfectie met retrovirale vectoren wordt op ML-II ingeschaald. 
Vectoren:
Hier dient u alleen die vectoren te beschrijven die nog niet eerder onder deze kennisgeving zijn beschreven.
-
vectoren die geen enkele virale sequentie bevatten  
Risicobeoordeling:
Hier dient u alleen die donorsequenties te beschrijven die nog niet eerder onder deze kennisgeving zijn beschreven.
De volgende vragen gaan over de risicobeoordeling van de ggo's in combinatie met de handelingen. Bij de beantwoording dient u ook, indien van toepassing, de sequenties die aanwezig zijn in de gastheer en/of op de vectoren mee te nemen.
Neem de schadelijke sequenties op de vectoren mee
Neem de virale sequenties in de gastheren mee
Neem de virale sequenties op de vectoren mee 
-
de donorsequenties zijn afkomstig van een niet-viraal pathogeen op bijlage 4 dat behoort tot pathogeniteitsklasse 2 
-
de donorsequenties zijn afkomstig van een donororganisme dat geen schadelijke genproducten bevat
Onderbouw dat het een onschadelijk genproduct is:
Handelingen op AP-I en bijzondere handelingen: 
U dient het volgende te doen om deze handelingen correct toe te voegen.
1. Voeg op bladzijde 2 onder de activiteiten ggo's voor "kleinschalige, gesloten handelingen op AP-I" toe aan de lijst met activiteiten.
2. Voeg een rij toe aan de vectorentabel, label deze "vector" als "de ggo's vervaardigd onder activiteit XX" en selecteer deze vector onder de kolom "kleinschalige, gesloten handelingen op AP-I"
3. Vul het rechterdeel van de activiteitentabel in. Bijlage 5 deel 1 is "5.1", CFI is AP-I. Vul onder de toelichting in welke handeling u gaat verrichten en hoe de wijze van gesloten zijn wordt gewaarborgd.
Met bijzondere handelingen wordt bedoeld:
- niet gesloten handelingen
- handelingen waar door de combinatie van ggo en experiment een andere CFI van toepassing is
- handelingen waar door de combinatie van ggo en experiment andere aanvullende voorschriften van toepassing zijn
U dient het volgende te doen om deze handelingen correct toe te voegen.
1. Voeg op bladzijde 2 onder de activiteiten ggo's voor "bijzondere activiteit" toe aan de lijst met activiteiten.
2. Voeg een rij toe aan de vectorentabel, label deze "vector" als "de ggo's vervaardigd onder activiteit XX" en selecteer deze vector onder de kolom "bijzondere activiteit"
3. Vul het rechterdeel van de activiteitentabel in. Vul onder de toelichting in welke handeling u gaat verrichten.
4. Vul de volgende vragen over deze bijzondere activiteit in.
Geef aan welke aanvullende voorschriften worden opgelegd in het 2.8 besluit
Inschaling volgens artikel 5.4.2
LET OP: dit inschalingsartikel kan alleen voor de volgende toepassingen gebruikt worden:
Inschaling volgens 5.4.2 is slechts toegestaan voor de beperkte groep van biologisch ingeperkte virale systemen die genoemd zijn in artikel 5.4.2.
Selecteer PRODUCTIE:
voor het produceren van virale partikels met cellen die worden geïnfecteerd met een virus waardoor virus vermeerdering plaatsvindt, en waarvan de vervaardiging helder en compleet is bijgevoegd;voor het produceren van virale partikels met cellen die worden getransfecteerd met een of meerdere plasmiden waardoor virus productie plaatsvindt.Selecteer INFECTIE:
voor het infecteren van cellen met virus dat onder de beschrijving van de PRODUCTIE is vervaardigd;voor het infecteren van cellen met virus dat van derden wordt verkregen, en waarvan de vervaardiging helder en compleet is bijgevoegd.LET OP: Sequenties aanwezig in de gastheer of ingebrachte donorsequenties mogen geen invloed hebben op de biologische inperking van de vector. 
Gastheren:
Hier dient u alleen die gastheren te beschrijven die nog niet eerder onder deze kennisgeving zijn beschreven.
-
gastheren zijn primaire cellen
Benoem de cellijnen
Beschrijf de wijze van vervaardiging
Onderbouw dat de cellijnen op niveau I gehanteerd mogen worden
Benoem de cellijnen
Beschrijf de wijze van vervaardiging
Onderbouw dat de cellijnen op niveau I gehanteerd mogen worden
Benoem de virale sequenties
Vectoren:
Hier dient u alleen die vectoren te beschrijven die nog niet eerder onder deze kennisgeving zijn beschreven.
-
de virale vector is een ingeperkt systeem afgeleid van virussen van klasse 2 zoals beschreven onder 5.4.2
Risicobeoordeling:
Hier dient u alleen die donorsequenties te beschrijven die nog niet eerder onder deze kennisgeving zijn beschreven.
De volgende vragen gaan over de risicobeoordeling van de ggo's in combinatie met de handelingen. Bij de beantwoording dient u ook, indien van toepassing, de sequenties die aanwezig zijn in de gastheer en/of op de vectoren mee te nemen.
Neem de virale sequenties in de gastheer mee 
-
de donorsequenties zijn afkomstig van een niet-viraal pathogeen op bijlage 4 dat behoort tot pathogeniteitsklasse 2 
-
de donorsequenties zijn afkomstig van een donororganisme dat geen schadelijke genproducten bevat
Onderbouw dat het een onschadelijk genproduct is:
Beschrijf de voorschriften
Handelingen op AP-I en bijzondere handelingen: 
U dient het volgende te doen om deze handelingen correct toe te voegen.
1. Voeg op bladzijde 2 onder de activiteiten ggo's voor "kleinschalige, gesloten handelingen op AP-I" toe aan de lijst met activiteiten.
2. Voeg een rij toe aan de vectorentabel, label deze "vector" als "de ggo's vervaardigd onder activiteit XX" en selecteer deze vector onder de kolom "kleinschalige, gesloten handelingen op AP-I"
3. Vul het rechterdeel van de activiteitentabel in. Bijlage 5 deel 1 is "5.1", CFI is AP-I. Vul onder de toelichting in welke handeling u gaat verrichten en hoe de wijze van gesloten zijn wordt gewaarborgd.
Met bijzondere handelingen wordt bedoeld:
- niet gesloten handelingen
- handelingen waar door de combinatie van ggo en experiment een andere CFI van toepassing is
- handelingen waar door de combinatie van ggo en experiment andere aanvullende voorschriften van toepassing zijn
U dient het volgende te doen om deze handelingen correct toe te voegen.
1. Voeg op bladzijde 2 onder de activiteiten ggo's voor "bijzondere activiteit" toe aan de lijst met activiteiten.
2. Voeg een rij toe aan de vectorentabel, label deze "vector" als "de ggo's vervaardigd onder activiteit XX" en selecteer deze vector onder de kolom "bijzondere activiteit"
3. Vul het rechterdeel van de activiteitentabel in. Vul onder de toelichting in welke handeling u gaat verrichten.
4. Vul de volgende vragen over deze bijzondere activiteit in.
Geef aan welke aanvullende voorschriften worden opgelegd in het 2.8 besluit
Inschaling volgens artikel 5.4.4
Animale Cellen:
-
Er worden cellen voor celkweek gebruikt afkomstig van genetisch gemodificeerde dieren die volgens inschalingsartikel 5.6.1.a of 5.6.3.a zijn ingeschaald op D-I
-
 
Er worden handelingen uitgevoerd met cellen afkomstig van wild-type dieren of D-I dieren in associatie met micro-organismen afkomstig van ML-I
-
 
Er worden handelingen uitgevoerd met cellen afkomstig van DM-I dieren (dieren in associatie met micro-organismen afkomstig van ML-I)
Beschrijf de voorschriften
Planten cellen:
-
Er worden cellen voor celkweek gebruikt afkomstig van planten die volgens inschalingsartikel 5.5.1.a, 5.5.1.b of 5.5.3.a zijn ingeschaald op PL-I, PC-I, PKa-I of PKb-I
-
 
Er worden handelingen uitgevoerd met cellen afkomstig van wild-type planten of genetisch gemodificeerde planten afkomstig van PC-I, PKa-I, of PKb-I in associatie met micro-organismen afkomstig van ML-I
-
 
Er worden handelingen uitgevoerd met cellen afkomstig van PCM-I/PKM-I planten (planten in associatie met micro-organismen afkomstig van ML-I)
Beschrijf de voorschriften
Handelingen op AP-I en bijzondere handelingen: 
U dient het volgende te doen om deze handelingen correct toe te voegen.
1. Voeg op bladzijde 2 onder de activiteiten ggo's voor "kleinschalige, gesloten handelingen op AP-I" toe aan de lijst met activiteiten.
2. Voeg een rij toe aan de vectorentabel, label deze "vector" als "de ggo's vervaardigd onder activiteit XX" en selecteer deze vector onder de kolom "kleinschalige, gesloten handelingen op AP-I"
3. Vul het rechterdeel van de activiteitentabel in. Bijlage 5 deel 1 is "5.1", CFI is AP-I. Vul onder de toelichting in welke handeling u gaat verrichten en hoe de wijze van gesloten zijn wordt gewaarborgd.
Met bijzondere handelingen wordt bedoeld:
- niet gesloten handelingen
- handelingen waar door de combinatie van ggo en experiment een andere CFI van toepassing is
- handelingen waar door de combinatie van ggo en experiment andere aanvullende voorschriften van toepassing zijn
U dient het volgende te doen om deze handelingen correct toe te voegen.
1. Voeg op bladzijde 2 onder de activiteiten ggo's voor "bijzondere activiteit" toe aan de lijst met activiteiten.
2. Voeg een rij toe aan de vectorentabel, label deze "vector" als "de ggo's vervaardigd onder activiteit XX" en selecteer deze vector onder de kolom "bijzondere activiteit"
3. Vul het rechterdeel van de activiteitentabel in. Vul onder de toelichting in welke handeling u gaat verrichten.
4. Vul de volgende vragen over deze bijzondere activiteit in.
Geef aan welke aanvullende voorschriften worden opgelegd in het 2.8 besluit
Inschaling volgens artikel 5.5.1
-
 
de plantensoort staat op bijlage 7 EN er is geen genetische informatie aanwezig in de planten die mogelijk codeert voor een schadelijk genproduct
Beschrijf de schadelijke sequentie en onderbouw dat deze niet tot expressie komt in de plant of waarom deze onschadelijk is in de context van deze plant
-
 
Er worden kortdurende handelingen uitgevoerd met planten, uitgezonderd planten in watercultures, op PL-I danwel ML-I
Beschrijf de voorschriften
Handelingen op AP-I en bijzondere handelingen: 
U dient het volgende te doen om deze handelingen correct toe te voegen.
1. Voeg op bladzijde 2 onder de activiteiten ggo's voor "kleinschalige, gesloten handelingen op AP-I" toe aan de lijst met activiteiten.
2. Voeg een rij toe aan de vectorentabel, label deze "vector" als "de ggo's vervaardigd onder activiteit XX" en selecteer deze vector onder de kolom "kleinschalige, gesloten handelingen op AP-I"
3. Vul het rechterdeel van de activiteitentabel in. Bijlage 5 deel 1 is "5.1", CFI is AP-I. Vul onder de toelichting in welke handeling u gaat verrichten en hoe de wijze van gesloten zijn wordt gewaarborgd.
Met bijzondere handelingen wordt bedoeld:
- niet gesloten handelingen
- handelingen waar door de combinatie van ggo en experiment een andere CFI van toepassing is
- handelingen waar door de combinatie van ggo en experiment andere aanvullende voorschriften van toepassing zijn
U dient het volgende te doen om deze handelingen correct toe te voegen.
1. Voeg op bladzijde 2 onder de activiteiten ggo's voor "bijzondere activiteit" toe aan de lijst met activiteiten.
2. Voeg een rij toe aan de vectorentabel, label deze "vector" als "de ggo's vervaardigd onder activiteit XX" en selecteer deze vector onder de kolom "bijzondere activiteit"
3. Vul het rechterdeel van de activiteitentabel in. Vul onder de toelichting in welke handeling u gaat verrichten.
4. Vul de volgende vragen over deze bijzondere activiteit in.
Geef aan welke aanvullende voorschriften worden opgelegd in het 2.8 besluit
Inschaling volgens artikel 5.5.2
-
het betreft het inoculeren van of kortdurende handelingen met planten die op bijlage 7 staan in associatie met micro-organismen afkomstig van ML-I
Onderbouw dat er geen voor planten infectieus virus kan ontstaan
Beschrijf de voorschriften
Inschaling volgens artikel 5.5.3
5.5.3.a: 
-
de plantensoort staat op bijlage 7
-
de planten worden in associatie met genetisch gemodificeerd R. radiobacter gebruikt
Onderbouw dat er geen voor planten infectieus virus kan ontstaan
Beschrijf de voorschriften
5.5.3.b: 
-
de plantensoort staat op bijlage 7
-
 
de planten worden in associatie met genetisch gemodificeerd micro-organismen van ML-I niveau gebruikt, uitgezonderd schimmelcultures die sporen kunnen vormen
Beschrijf de voorschriften
Handelingen op AP-I en bijzondere handelingen: 
U dient het volgende te doen om deze handelingen correct toe te voegen.
1. Voeg op bladzijde 2 onder de activiteiten ggo's voor "kleinschalige, gesloten handelingen op AP-I" toe aan de lijst met activiteiten.
2. Voeg een rij toe aan de vectorentabel, label deze "vector" als "de ggo's vervaardigd onder activiteit XX" en selecteer deze vector onder de kolom "kleinschalige, gesloten handelingen op AP-I"
3. Vul het rechterdeel van de activiteitentabel in. Bijlage 5 deel 1 is "5.1", CFI is AP-I. Vul onder de toelichting in welke handeling u gaat verrichten en hoe de wijze van gesloten zijn wordt gewaarborgd.
Met bijzondere handelingen wordt bedoeld:
- niet gesloten handelingen
- handelingen waar door de combinatie van ggo en experiment een andere CFI van toepassing is
- handelingen waar door de combinatie van ggo en experiment andere aanvullende voorschriften van toepassing zijn
U dient het volgende te doen om deze handelingen correct toe te voegen.
1. Voeg op bladzijde 2 onder de activiteiten ggo's voor "bijzondere activiteit" toe aan de lijst met activiteiten.
2. Voeg een rij toe aan de vectorentabel, label deze "vector" als "de ggo's vervaardigd onder activiteit XX" en selecteer deze vector onder de kolom "bijzondere activiteit"
3. Vul het rechterdeel van de activiteitentabel in. Vul onder de toelichting in welke handeling u gaat verrichten.
4. Vul de volgende vragen over deze bijzondere activiteit in.
Geef aan welke aanvullende voorschriften worden opgelegd in het 2.8 besluit
Inschaling volgens artikel 5.6.1
-
de dieren zijn zoogdieren, vogels, vissen, Xenopus of D. melanogaster
Onderbouw dat de dieren geen genetische informatie bevatten die voor een schadelijk genproduct kan coderen EN niet zijn gemaakt met een virale vector
Beschrijf de voorschriften
Handelingen op AP-I en bijzondere handelingen: 
U dient het volgende te doen om deze handelingen correct toe te voegen.
1. Voeg op bladzijde 2 onder de activiteiten ggo's voor "kleinschalige, gesloten handelingen op AP-I" toe aan de lijst met activiteiten.
2. Voeg een rij toe aan de vectorentabel, label deze "vector" als "de ggo's vervaardigd onder activiteit XX" en selecteer deze vector onder de kolom "kleinschalige, gesloten handelingen op AP-I"
3. Vul het rechterdeel van de activiteitentabel in. Bijlage 5 deel 1 is "5.1", CFI is AP-I. Vul onder de toelichting in welke handeling u gaat verrichten en hoe de wijze van gesloten zijn wordt gewaarborgd.
Met bijzondere handelingen wordt bedoeld:
- niet gesloten handelingen
- handelingen waar door de combinatie van ggo en experiment een andere CFI van toepassing is
- handelingen waar door de combinatie van ggo en experiment andere aanvullende voorschriften van toepassing zijn
U dient het volgende te doen om deze handelingen correct toe te voegen.
1. Voeg op bladzijde 2 onder de activiteiten ggo's voor "bijzondere activiteit" toe aan de lijst met activiteiten.
2. Voeg een rij toe aan de vectorentabel, label deze "vector" als "de ggo's vervaardigd onder activiteit XX" en selecteer deze vector onder de kolom "bijzondere activiteit"
3. Vul het rechterdeel van de activiteitentabel in. Vul onder de toelichting in welke handeling u gaat verrichten.
4. Vul de volgende vragen over deze bijzondere activiteit in.
Geef aan welke aanvullende voorschriften worden opgelegd in het 2.8 besluit
Inschaling volgens artikel 5.6.2
-
de dieren zijn zoogdieren
-
de dieren zijn vervaardigd met een biologisch ingeperkte virale vector die op ML-I gehanteerd mag worden
Onderbouw dat de biologische inperking van het virus niet door het dier wordt gecomplementeerd:
Beschrijf de voorschriften:
Handelingen op AP-I en bijzondere handelingen: 
U dient het volgende te doen om deze handelingen correct toe te voegen.
1. Voeg op bladzijde 2 onder de activiteiten ggo's voor "kleinschalige, gesloten handelingen op AP-I" toe aan de lijst met activiteiten.
2. Voeg een rij toe aan de vectorentabel, label deze "vector" als "de ggo's vervaardigd onder activiteit XX" en selecteer deze vector onder de kolom "kleinschalige, gesloten handelingen op AP-I"
3. Vul het rechterdeel van de activiteitentabel in. Bijlage 5 deel 1 is "5.1", CFI is AP-I. Vul onder de toelichting in welke handeling u gaat verrichten en hoe de wijze van gesloten zijn wordt gewaarborgd.
Met bijzondere handelingen wordt bedoeld:
- niet gesloten handelingen
- handelingen waar door de combinatie van ggo en experiment een andere CFI van toepassing is
- handelingen waar door de combinatie van ggo en experiment andere aanvullende voorschriften van toepassing zijn
U dient het volgende te doen om deze handelingen correct toe te voegen.
1. Voeg op bladzijde 2 onder de activiteiten ggo's voor "bijzondere activiteit" toe aan de lijst met activiteiten.
2. Voeg een rij toe aan de vectorentabel, label deze "vector" als "de ggo's vervaardigd onder activiteit XX" en selecteer deze vector onder de kolom "bijzondere activiteit"
3. Vul het rechterdeel van de activiteitentabel in. Vul onder de toelichting in welke handeling u gaat verrichten.
4. Vul de volgende vragen over deze bijzondere activiteit in.
Geef aan welke aanvullende voorschriften worden opgelegd in het 2.8 besluit
Inschaling volgens artikel 5.6.3
5.6.3.a: 
-
de dieren zijn zoogdieren
-
 
de dieren worden in associatie met plasmide zonder virale of schadelijke sequenties, of getransfecteerde cellen afkomstig van hogere eukaryoten die geen virale of schadelijke sequenties bevatten, gebruikt
Beschrijf de voorschriften 
5.6.3.b: 
-
de dieren zijn zoogdieren
-
 
de dieren worden in associatie met genetisch gemodificeerd micro-organismen van ML-I niveau gebruikt, uitgezonderd schimmelcultures die sporen kunnen vormen
Onderbouw dat de biologische inperking van het virus niet door het dier wordt gecomplementeerd:
Beschrijf de voorschriften 
Handelingen op AP-I en bijzondere handelingen: 
U dient het volgende te doen om deze handelingen correct toe te voegen.
1. Voeg op bladzijde 2 onder de activiteiten ggo's voor "kleinschalige, gesloten handelingen op AP-I" toe aan de lijst met activiteiten.
2. Voeg een rij toe aan de vectorentabel, label deze "vector" als "de ggo's vervaardigd onder activiteit XX" en selecteer deze vector onder de kolom "kleinschalige, gesloten handelingen op AP-I"
3. Vul het rechterdeel van de activiteitentabel in. Bijlage 5 deel 1 is "5.1", CFI is AP-I. Vul onder de toelichting in welke handeling u gaat verrichten en hoe de wijze van gesloten zijn wordt gewaarborgd.
Met bijzondere handelingen wordt bedoeld:
- niet gesloten handelingen
- handelingen waar door de combinatie van ggo en experiment een andere CFI van toepassing is
- handelingen waar door de combinatie van ggo en experiment andere aanvullende voorschriften van toepassing zijn
U dient het volgende te doen om deze handelingen correct toe te voegen.
1. Voeg op bladzijde 2 onder de activiteiten ggo's voor "bijzondere activiteit" toe aan de lijst met activiteiten.
2. Voeg een rij toe aan de vectorentabel, label deze "vector" als "de ggo's vervaardigd onder activiteit XX" en selecteer deze vector onder de kolom "bijzondere activiteit"
3. Vul het rechterdeel van de activiteitentabel in. Vul onder de toelichting in welke handeling u gaat verrichten.
4. Vul de volgende vragen over deze bijzondere activiteit in.
Geef aan welke aanvullende voorschriften worden opgelegd in het 2.8 besluit
Insturen per post of via de berichtenbox
Dient u het formulier bij Bureau GGO per post of via de berichtenbox in?
Biologischeveiligheidsfunctionaris (BVF)
Contactgegevens:
Verklaring van de BVF:
De BVF dient middels onderstaande checkbox aan te geven inhoudelijk kennis genomen te hebben van deze kennisgeving.
Verklaring van de tekenbevoegde
Namens de rechtspersoon dient iemand te ondertekenen die is geregistreerd in het handelsregister als tekenbevoegd. Namens publiekrechtelijke rechtspersonen mag ook iemand ondertekenen die hiertoe gemandateerd is. Het mandaat waaruit deze tekenbevoegdheid blijkt dient dan wel bijgevoegd te worden.
Handtekening namens de rechtpersoon (met pen ondertekenen op geprint exemplaar):
Verklaring van de tekenbevoegde of BVF
Een wijziging dient ondertekend te worden door iemand die is geregistreerd in het handelsregister als tekenbevoegd of door de BVF.
Namens publiekrechtelijke rechtspersonen mag ook iemand ondertekenen die hiertoe gemandateerd is. Het mandaat waaruit deze tekenbevoegdheid blijkt dient dan wel bijgevoegd te worden. 
Handtekening door de BVF of namens de rechtpersoon (met pen ondertekenen op geprint exemplaar):
Verklaring van de tekenbevoegde 
Formulieren die ingediend worden via de berichtenbox hoeven, door de eHerkenning, niet te worden ondertekend door iemand die is geregistreerd in het handelsregister als tekenbevoegd
Micro-organismen van lijst A1
Micro-organismen van Bijlage 4
Micro-organismen niet geclassificeerd
animale cellen met DNA (NIET tbv gg-virus)
animale cellen met viraal systeem (ingeperkt, PRODUCTIE)
animale cellen met viraal systeem (ingeperkt, INFECTIE)
animale cellen met viraal systeem (NIET ingeperkt, PRODUCTIE)
animale cellen met viraal systeem (NIET ingeperkt, INFECTIE)
animale cellen vanuit dierverblijf
animale cellen met gg-micro-organisme
plantencellen met DNA (NIET tbv gg-virus)
plantencellen met viraal systeem (ingeperkt, PRODUCTIE)
plantencellen met viraal systeem (ingeperkt, INFECTIE)
plantencellen met viraal systeem (NIET ingeperkt, PRODUCTIE)
plantencellen met viraal systeem (NIET ingeperkt, INFECTIE)
plantencellen vanuit plantencel of kas
plantencellen met gg-micro-organisme
Planten, genetisch gemodificeerd, al dan niet bloeiend, op PL, PC, PKa/b
Planten: met gg-micro-organisme, op ML-I
Planten: met gg-micro-organisme, op PC, PCM, PKM
Dieren, genetisch gemodificeerd, op D-I
Dieren, genetisch gemodificeerd m.b.v. gg-virus, op DM
Dieren: met DNA of gg-animale cel, op D-I
Dieren: met gg-micro-organisme
Kleinschalige, gesloten handelingen op AP-I
Bijzondere activiteit
ML-I
PL-I
PC-I
PCM/PKM-I
Pka-I
PKb-I
D-I
DM-I
AP-I
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