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Procedure voor het benoemen van BVF/MVF, VM/OL en ABV 

Introductie: 

 

Het doel van deze procedure is te voldoen aan de wetgeving vastgelegd in het Besluit en Regeling 

genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 betreffende de aanstelling van 

medewerkers die een taak hebben in het werken met en het toezicht houden op Genetisch 

Gemodificeerde Organismen (GGO). Het betreft de Verantwoordelijk Medewerker (VM), 

Onderzoeksleider (OL), Biologischveiligheidsfunctionaris (BVF) en Milieuveiligheidsfunctionaris (MVF) 

in geval van Introductie in het milieu zoals bij gentherapie. Daarnaast hebben Universiteit Maastricht 

(UM) en Academisch Ziekenhuis Maastricht (azM) per afdeling een Afdelingsdeskundige Biologische 

veiligheid (ABV) aangesteld ter ondersteuning van de Verantwoordelijk 

Medewerkers/Onderzoeksleiders.  

 

Afkortingen: 

ABV:  Afdelingsdeskundige Biologische Veiligheid 

azM: academisch ziekenhuis Maastricht 

BVF:  Biologischveiligheidsfunctionaris 

GGO:  Genetisch Gemodificeerd Organisme 

IenW:  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; uitvoerend orgaan: Bureau GGO   

MVF:  Milieuveiligheidsfunctionaris 

VM:  Verantwoordelijk Medewerker 

OL: Onderzoeksleider 

UM: Universiteit Maastricht 

 

Werkwijze: 

 De BVF en MVF worden persoonlijk door het Ministerie van IenW erkend na het indienen van een 

toelatingsformulier door de BVF zelf resp. het Bestuur van de instelling  

 Het Bestuur van de instelling maakt een benoemingsbrief voor de BVF en de MVF en mandateert 

deze voor de wettelijke bevoegdheden, zoals toegang tot alle relevante ruimten en informatie, 

stilleggen van werkzaamheden en mogelijke bevoegdheden als het aanvragen van de 

kennisgevingen/vergunningen bij IenW. 

 Het Bestuur meldt de benoemingen en eventuele uitbreiding van taken naar een hoger risico-

niveau, bij het Ministerie van IenW. 

 Bij ontheffing van de taak als BVF of MVF stuurt het Bestuur een brief naar de functionaris met 

een kopie naar Bureau GGO. Bij continuering van de GGO-werkzaamheden stuurt het Bestuur 

binnen 1 week een melding van een nieuwe BVF en/of MVF naar Bureau GGO. 

 De decaan van de faculteit (UM) of het afdelingshoofd (azM) benoemt een door de BVF of MVF 

toegelaten onderzoeker als Verantwoordelijk Medewerker voor een vergunning op voordracht 

van de BVF of MVF. 
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 De Decaan van de faculteit (UM) of het afdelingshoofd (azM) dechargeert de Verantwoordelijk 

Medewerker onder voorwaarde dat er een nieuwe verantwoordelijk medewerker wordt 

aangewezen of dat de vergunning wordt beëindigd. Beide worden gemeld bij de BVF of MVF. 

 De BVF benoemt onderzoeksleiders per te onderscheiden groep van activiteiten waarvan 

kennisgeving is gedaan. 

 Het afdelingshoofd (UM) benoemt en dechargeert een door de BVF of MVF toegelaten 

onderzoeker als Afdelingsdeskundige Biologische Veiligheid na consultatie van de BVF of MVF.   

N.B. Bij afwezigheid langer dan een maand wordt een plaatsvervangend BVF/MVF/OL/VM/ABV 

benoemd conform bovenstaande. 

In tabel 1 zijn de Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van BVF, ABV en OL/VM 

weergegeven. 

Tabel 1 - Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden BVF, ABV en OL/VM 

Taak BVF ABV OL/VM 

Opstellen bedrijfsbrede procedures       

Opstellen werkprotocollen van afdeling beoordelen  opstellen & invoeren 

Geven van dagelijkse leiding aan GGO activiteiten       

Toezien op naleving bedrijfsbrede procedures en 
werkprotocollen van de afdeling 

audit   
  

Regelmatig controleren van juist functioneren 
voorzieningen als biologische veiligheidskast etc 

  
 

Verlenen van (schriftelijke) permissie tot en toezien op het 
uitvoeren van reparaties in werkruimtes 

Permissie niveau II 
en hoger 

Permissie niveau I 
 

Afhandelen incidenten adviserend & 
oorzaakonderzoek, 

melden bij Inspectie  
uitvoerend  

Melden aan BVF, 
treffen  

verbetermaatregelen  

Medewerkers voorlichten over biorisico’s van 
werkzaamheden en over regelgeving 

aan ABV en OL/VM  
aan medewerkers  

Medewerkers instrueren over beheersmaatregelen 
(bedrijfsvoorschriften)  

  
 

  

Rapporteren van risicovolle werksituaties en afwijkingen 
van wettelijke voorschriften 

aan bestuurder aan OL/VM & BVF aan BVF 

Aanstellen vakbekwame medewerkers       

Beoordelen van kwalificatie voor werken in ingeperkte 
werkruimten 

Verleend 
toestemming 

Monitoren  Monitoren, zonodig 
toegang ontzeggen  

Voeren van wettelijk vereiste centrale administraties & 
bijhouden overzicht decentrale administraties 

     

Uitvoeren GGO risicobeoordelingen 
 

 Aanleveren 
informatie 

Indienen van kennisgevingen en wijzigingen hierop       

 
In groen is aangegeven bij wie de verantwoordelijkheid ligt. 
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Referenties: 

 Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013, IenW april 2014 

 Website CRISP Maastricht: https://crispmaastricht.nl/ 

 

 

Inlichtingen: 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de BVF: 

Natasja Kisters, tel: 81137 

e-mail: n.kisters@maastrichtuniversity.nl  

Vivian van Leeuwen, tel: 82986  

e-mail: v.vanleeuwen@maastrichtuniversity.nl 
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