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MELDINGSFORMULIER INCIDENTEN INGEPERKT GEBRUIK 

 
TOELICHTING 

 
 

Dit formulier is bedoeld voor het melden van een incident met genetisch gemodificeerde organismen onder 
ingeperkt gebruik.  
Gebruik van het formulier: 
- als hulpmiddel bij initiële melding per telefoon of per e-mail; een deel van de vragen kan dan 

opengelaten worden. De vragen gekenmerkt met * dienen in ieder geval beantwoord te worden. 
- zodra mogelijk dient het gehele formulier ingevuld te worden en na ondertekening gestuurd te worden 

aan: 
RIVM/VSP/Bureau GGO 
Postbus 1 
3720 BA  Bilthoven 
fax: 030 274 4401 
e-mail: bggo@rivm.nl 

 
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Bureau GGO: 
e-mail:  bggo@rivm.nl 
telefoon: 030 274 2793 
en buiten kantooruren met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM): 
telefoon: 0800 3518700 (vanuit buitenland: 00 31 70 4568625) 
 
Meldingscriteria incidenten.  
Bij ingeperkt gebruik kunnen vier categorieën van onverwachte, ongeplande en ongewenste 
gebeurtenissen met ggo's worden onderscheiden die tot een verhoogd risico voor mens of milieu kunnen 
leiden. 
 
A. Ontsnapping van het ggo uit de primaire fysische inperking zonder verhoogde kans dat de barrière 

van de ingeperkte ruimte doorbroken wordt (bedoeld wordt een kleinschalige besmetting in de 
werkruimte die eenvoudig zelf opgeruimd kon worden). 

 
B. Ontsnapping van het ggo uit de primaire fysische inperking waarbij een toegenomen kans bestaat 

dat de barrière van de ingeperkte ruimte doorbroken wordt (bijvoorbeeld een moeilijk 
controleerbare besmetting binnen de werkruimte). 

 
C.  Verhoogde kans op of feitelijke aantasting van de barrière van de ingeperkte ruimte (bijvoorbeeld 

brand in of nabij de werkruimte). 
 
D. Feitelijk vrijkomen van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu (bijvoorbeeld een lozing 

in het riool). 
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Melding intern 
Er dient voorzien te worden in een interne melding aan de BVF van alle gevallen waar sprake is van een 
defecte fysische inperking van ggo's of een ernstige bedreiging hiervan. De fysische inperking is bedoeld in 
de meest ruime zin van het woord, variërend van breuk van een reageerbuis (primaire fysische inperking 
zie hierboven onder A) tot bedreiging van de ruimte door brand (categorie C). Voor categorie A volstaat de 
interne melding aan de BVF. 
 
Melding IenM 
Melding aan de Staatssecretaris is onverwijld vereist indien er een verhoogd risico bestaat voor mens of 
milieu. Dit is aan de orde als er een verhoogd risico bestaat dat de fysische inperking van de ruimte 
verstoord wordt of is (categorie C) of wanneer er sprake is van een onbedoelde feitelijke emissie buiten de 
werkruimte (categorie D). Is er sprake van ontsnapping uit de primaire inperking met daardoor een 
verhoogde kans op de doorbreking van de barrière van de ingeperkte ruimte (categorie B) dan wordt 
onverwijld melding gedaan bij inschalingsniveau -III en IV van het ggo. In al deze gevallen dient het 
meldingsformulier incidenten IG gebruikt te worden. 
 

 
Vervolg 
Uw melding van het incident zal in behandeling worden genomen door de Inspectie Leefomgeving en 
Transport, Landelijk Toezicht Besluit GGO. Door de inspecteur zal een vervolg op de melding worden 
opgesteld. 
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MELDINGSFORMULIER INCIDENTEN INGEPERKT GEBRUIK 
 

De vragen gekenmerkt met * dienen altijd beantwoord te worden, ook bij initiële melding per telefoon. Bij de 
(latere) schriftelijke melding dienen alle vragen beantwoord te worden. 

 
A Algemene gegevens 
 
A.1 Rechtspersoon (instelling/bedrijf): 

Antwoord:  
A.2 Correspondentieadres: 

Antwoord: 

A.3  * Locatie waar het incident heeft plaatsgevonden: 
Antwoord:  

 

A.4  * Biologischeveiligheidsfunctionaris (volledige naam: titel(s), voorletter(s), achternaam): 
Antwoord:  

A.5 Correspondentieadres: 
Antwoord:  

A.6  * Telefoonnummer: 
Antwoord: 

A.7 E-mail:  
Antwoord:  

 
 
A.8 Ondertekening: 

Datum: 
Naam BVF: 
Handtekening BVF: 

 

B Gegevens met betrekking tot het incident 
 

B.1  * Vergunningnummer(s): 
Antwoord: 

B.2  * Identiteit betrokken ggo('s) (gastheer, vector, insert): 
Antwoord: 

B.3  * Inschaling van betrokken ggo('s) in de vergunning (inperkingsniveau(s)): 
Antwoord: 

B.4 Volume/kwantiteit betrokken ggo('s): 
Antwoord: 

B.5 Omstandigheden van het ongeval en tijdstip: 
Antwoord: 

B.6  * Getroffen maatregelen om de gevolgen van het incident te minimaliseren: 
Antwoord: 

B.7 Inschatting van de risico's voor volksgezondheid en milieu: 
Antwoord: 

B.8 Getroffen maatregelen om herhaling te voorkomen: 
Antwoord: 

 

C Bijlage(n) 
 


