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De BVF en wetgeving

BVF-cursus 2022

• Waar kun je als BVF nog meer mee te maken krijgen?
• ARBO-wet: Arbeidsomstandigheden besluit (SZW)

• Wet Vervoer Gevaarlijke stoffen (Transport gevaarlijke stoffen; I&W)

• Strategische goederen (Uitvoer; BuZa/Team POSS)

• Biosecurity (nog niet wettelijk geregeld)

• Biocide wetgeving (Desinfectiemiddelen; I&W/IL&T)

• Besluit informatie inzake rampen en crisis (Meldingsplicht; V&J)

• Dierpathogenen en dierlijke bijproducten (Import/export; EZ/NVWA)

• Wet op de dierproeven / Biotechnologie bij dieren (EZ/NVWA)

• Cartagena protocol (Biosafety; I&W)

• Verordening 1829/2003; 1830/2003; 1946/2003 (herkenbaarheid GGO’s; I&W)

• Nagoya protocol (Sharing benefits on genetic resources; EZ)

• CITES (Import en gebruik beschermde dier- en plantensoorten; EZ)

• Fytosanitaire wetgeving (gebruik, import/export planten/plantpathogenen; EZ/NVWA)

• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO /Lokaal bevoegdgezag)

• Etc., Etc., Etc. ……..
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Aangrenzede wetgeving in een ver verleden
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* dit betreft een ‘oude’ vergunning; de bijlage 4 van toen is nu bijlage 9 in de regeling ggo 2013.

*
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Arbeidsomstan-
digheden wet 
(ARBO-wet)
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ARBO-wet: Arbeidsomstandighedenbesluit

ARBO-wet beschrijft o.a.:

• Plichten werkgever:

• Meldingsplicht

• Zorgplicht

• inrichtingseisen van laboratoria

• PBMs voor het werken met BA van de verschillende klassen

• ARBO-wet geldt ook voor genetisch gemodificeerde micro-organismen

• Let op: er wordt rekening gehouden met het uitgangsorganisme ie. alle 

lentivirussen zijn risicogroep 3, al zijn ze MLII ingeschaald
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ARBO-wet: Arbeidsomstandighedenbesluit

Meldingsplicht (incl. RI&E) art. 4.94 Arbo-besluit

• voor risicogroep 2:

• 1-malige melding per instituut

• voor risicogroep 3:

• 1-malige melding per instituut

• daarna alleen melding als indeling zelf is gedaan

• registratie van mensen die er mee werken

• registratie 10-40 jaar bewaren (afhankelijk van incubatietijd)

• Voor risicogroep 4:

• melding voor ieder pathogeen

• registratie van mensen die er mee werken

• registratie 10-40 jaar bewaren (afhankelijk van incubatietijd)
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ARBO-wet: Arbeidsomstandighedenbesluit

De Risico Inventarisatie en Evaluatie art. 4.85 Arbo-besluit

• Aard van het micro-organisme

• classificatie/pathogeniteitsklasse

• specifieke reacties

• Blootstellingsroute/momenten

• werkzaamheden en handelingen

• Beheersmaatregelen 

• Inperkingniveaus

• voorzieningen (bijv. persoonlijke bescherming)

• (werk)voorschriften

• Medische begeleiding:

• PMO, vaccinatie, medisch monitoren etc.
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Wet Vervoer
Gevaarlijke
Stoffen
(Transport)
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Transport van biologische materialen

• 2 categorieën:

• Materiaal valt niet onder de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen

• Gezuiverd eiwit, DNA of RNA en dood materiaal (ook door GGO’s

geproduceerd):

• Uitzonderingen

• (subunits van) toxines

• Niet-infectieuze micro-organismen (categorie 1 micro-organismen)

• Materialen voor transplantatie doeleinden

• Plantpathogenen (wel transportregels voor quarantaine organismen!!; Case 

by case door NVWA)

• Materiaal valt wel onder de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen
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Transport van biologische materialen

Wat valt wel onder de WvGS:

• Klasse 6.1:

• Toxines

• Genetisch gemodificeerde organismen van niet-infectueuze micro-

organismen die een toxine produceren dat valt onder de definitie van 6.1

• Klasse 6.2:

• Infectueuze micro-organismen

• Diagnostische monsters

• Genetisch gemodificeerde organismen van infectueuze micro-organismen

• Biologisch afval

• Klasse 9:

• Genetisch gemodificeerde organismen van niet-infectueuze

microorganismen en die geen toxine produceren volgens de definitie van 6.1
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Transport biologische materialen Klasse 6.2

• Categorie A

• Een infectueuze stof, die in een vorm wordt vervoerd, die bij blootstelling bij 

overigens gezonde mensen of dieren blijvende invaliditeit of een 

levensbedreigende of dodelijke ziekte kan veroorzaken (indicatieve lijst 

beschikbaar)

• Al het materiaal, ook bij verdenking (bijv. Ebola, Marburg, Lassa)

• Alleen culturen:

• Bacillus anthracis, Coccidioddides immitis, Mycobacterium tuberculosis

• Dengue-virus, West Nile virus

• Categorie B

• Een infectueuze stof die niet voldoet aan de criteria voor indeling in categorie A
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Transport biologische materialen Klasse 6.2

Indeling en verpakkingsinstructies van infectueuze stoffen volgens WvGS:

Categorie A:

• UN 2814: “Infectueuze stof, gevaarlijk voor mensen”

• UN 2900: “Infectueuze stof alleen gevaarlijk voor dieren”

• 3-voudige verpakking volgens:

• Verpakkingsinstructie P620 (Weg) of PI620 (Lucht)

• Verpakking is UN-gekeurd

Categorie B:

• UN3373: “Biologische stof, categorie B”

• 3-voudige verpakking volgens:

• Verpakkingsinstructie P650 (Weg) of PI650 (Lucht)

• Bij P650 stijve buiten- of secundaire verpakking

• Bij PI650 stijve buitenverpakking

• Verpakking is getest
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Transport van GGO’s

Indeling van genetisch gemodificeerde organismen:

• GGO’s van infectieuze micro-organismen indelen als:

• UN2814, verpakkingsinstructie P620/PI620

• UN2900, verpakkingsinstructie P620/PI620

• UN3373, verpakkingsinstructie P650/PI650

• GGO’s en GGMO’s die niet infectueus zijn en niet onder een andere gevaren 

klasse vallen indelen als:

• UN3245, verpakkingsinstructie P904/PI959

• GGO’s van niet-infectieuze micro-organismen die een toxine topot expressie 

brengen indelen als:

• UN2810 of UN2811, verpakkingsinstructie P001/P002

• LD50 bepaald verpakkingsgroep (I, II, III).
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Transport van GGO’s: ook bijlage 1 RGGO2013 van kracht

Op bijlage 1 van de RGGO2013:

• Intern transport van GGO-materiaal

• Extern transport van GGO-materiaal wat niet valt onder de WvGS

• GG-pollen, -zaden en -knollen

• GG-planten en -plantendelen

• Levende GG-dieren en levende dieren in associatie met GMMO’s
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Transport biologische materialen

• Materialen ingedeeld als UN3373 of UN3245:

• mogen binnen Nederland met de briefpost

• mogen, mits goed, verpakt zelf vervoerd worden

• Materialen ingedeeld als UN 2814 of UN 2900:

• MOETEN altijd door een ADR-gecertificeerd bedrijf vervoerd worden
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Strategische
goederen
(Export controle)
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Strategische goederen

• Militaire goederen en goederen voor tweeërlei gebruik (goederen die zowel 

een civiele als militaire toepassing hebben, ook wel 'dual use' goederen 

genoemd)

• Voor transport buiten de EU een export vergunning nodig van de CDIU; soms 

export verbod

• Welke biologische stoffen vallent er zo al onder:

• humaan, dier en plant pathogene micro-organismen, zoals:

• Viraal hemorrhagische koortsen:

• Lassa, Ebola, Marburg, Lujo, Crimean Congo etc.

• Bluetongue virus, Mond en klauw zeer, Variola virus

• Bacillus anthracis, Clostridium botulinum

• Aardappelspindelknolviroïde (PSTVd), Ralstonia solanacearum 

• Toxinen zoals: Botulinum toxine, Ricine
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Strategische goederen en GGO’s

En hoe zit het dan met GGO’s??
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Strategische goederen en GGO’s

En hoe zit het dan met GGO’s??

• E.coli K12 met een niet structureel gen van Ebola is valt onder deze

wetgeving!!
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Strategische goederen en GGO’s

En hoe zit het dan met GGO’s??

Genetisch element dat in veel gebruikte lentivirale systemen aanwezig is …….
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Strategische goederen en GGO’s

En hoe zit het dan met GGO’s??

Genetisch element dat in veel gebruikte lentivirale systemen aanwezig is …….

…. Staat ook op de lijst van de strategische goederen
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