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Onderwerp beslissing op bezwaar 

Geachte heer_ , 

Bij brief van 29 november 2021 heeft u, namens de heer , 
bezwaar gemaakt tegen mijn besluit van 4 november 2021, met kenmerk 0-4-21· 
0034.001, waarin Ik het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
(hierna: Wob) van 29 juni 2021 deels heb toegewezen. 

Met deze brief wordt op het bezwaar beslist. 

Besluit 
Ik verklaar het bezwaar ongegrond en handhaaf het bestreden besluit onder 
verbetering en aanvulling van de motivering. De gedeeltelijk geweigerde 
informatie waar het bezwaar op ziet, wordt op grond van de weigeringsgronden 
van artikel 10, tweede lid, onder d, artikel 10, tweede lid, ondereen artikel 10, 
zevende lid, onder b van de Wob niet openbaar geml!lakt. 

Verloop van de procedure 
Bij brief van 29 juni 2021 heeft de heer een Wob-verzoek 
Ingediend. Hij heeft verzocht om afschrift van alle meldingen op grond van artikel 
9, lid 1, sub b, van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen 
milieubeheer 2013 die sinds 1 januari 2018 door de Inspectie Leefomgeving en 
Transport {hierna: ILT) zijn ontvangen. 

Bij brief van 1 juli 2021 Is de ontvangst vl!ln het Wob-verzoek bevestigd. 

Bij brief van 22 juli 2021 Is de beslistermijn met vier weken verdal!lgd. 

Bij brief van 29 juli 2021 heeft u een Ingebrekestelling Ingediend wegens het 
uitblijven van een besluit op uw Wob-verzoek van 29 juni 2021. 

Bij brieven van 10 augustus 2021 en 3 september 2021 zijn de belanghebbenden 
In de gelegenheid gesteld om binnen twee weken een zienswijze In te dienen 
tegen de voorgenomen openbaarmaking. 
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Bij brief van 10 augustus 2021 is aan u medegedeeld dat de beslistermijn is 
opgeschort met twee weken vanwege het vragen van zienswijzen aan derde 
belanghebbenden. 

Bij brief van 16 augustus 2021 heeft u beroep Ingediend wegens het uitblijven 
van een beslissing op uw Wob-verzoek van 29 juni 2021. 

Bij uitspraak van 30 september 2021 heeft de rechtbank Amsterdam een besluit 
genomen op het beroepschrift. In deze uitspraak heeft de rechtbank geoordeeld 
dat de termijn om te beslissen op het Wob-verzoek is overschreden. Voorts heeft 
de rechtbank geoordeeld dat de ILT binnen twee weken na de uitspraak alsnog 
een beslissing op het Wob-verzoek dient te nemen. Indien dit niet gebeurt, wordt 
voor iedere dag dat niet is beslist op het Wob-verzoek een dwangsom van € 100,
per dag verbeurd, met een maximum van€ 15.000,- . 

Bij besluit van 4 november 2021 is er een besluit genomen op het Wob-verzoek 
van 29 juni 2021. Uw Wob-verzoek is deels gehonoreerd. 

Bij brieven van 4 november 2021 zijn de belanghebbenden op de hoogte gesteld 
van het besluit op het Wob-verzoek. Tevens zijn de belanghebbenden in de 
gelegenheid gesteld om een bezwaarschrift en een verzoek om voorlopige 
voorziening In te dienen om de feitelijke openbaarmaking tegen te gaan. 

Bij brief van 29 november 2021 heeft u bezwaar gemaakt tegen het besluit van 4 
november 2021. Bij brief van 6 december 2021 is de ontvangst van het 
bezwaarschrift bevestigd. 

Bij brieven van 30 december 2021 zijn de belanghebbenden, wegens een eerder 
gemaakte fout, nogmaals in de gelegenheid gesteld om een bezwaarschrift en een 
verzoek om voorlopige voorziening in te dienen om de feitelijke openbaarmaking 
tegen te gaan. 

Bij brief van 12 januari 2022 heeft u de documenten 1 tot en met 33 ontvangen. 

Bij brief van 20 januari 2022 heeft u de stukken die op deze zaak betrekking 
hebben, ontvangen. 

In het bezwaarschrift van 29 november 2021 heeft u aangegeven gebruik te 
willen maken ·van de mogelijkheid om te worden gehoord In de zin van artikel 7:2 
Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Op 28 januari 2022 heeft een digitale 
hoorzitting plaatsgevonden. Van hetgeen tijdens die hoorzitting Is besproken is 
een verslag gemaakt, dat u bijgevoegd aantreft. 

Juridisch kader 
Op het bezwaarschrift zijn de Wob en de Awb van toepassing. Voor de relevante 
artikelen van de Wob verwijs ik naar de bijlage. 

Beoordeling van het bezwaar 

Gronden van bezwaar 

In uw bezwaarschrift en tijdens de hoorzitting heeft u - kort samengevat - het 
volgende aangevoerd: 

ONS KENMERK 

8·4· 21· 0331.002 
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1. Weigeringen op grond van artikel 10. tweede lid. onder e. Wob 
U geeft aan dat er sprake is van milieu-informatie als bedoeld in artikel 1, eerste 
volzin, en sub g, van de Wob. Het gaat tenslotte om informatie over 'situaties 0N5 KllNHERK 

waarbij mogelijk ernstig risico voor mens en milieu is ontstaan'. 8·4·21-0331.002 

Op grond' van attikel 10, vierde lid, van de Wob kan volgens u de 
uitzonderingsgrond van artikel 10, tweede lid, onder e, van de Wob niet 
ingeroepen worden. 

2. Geen deugdelijke motivering 
Zelfs indien er geen sprake zou zijn van milieu-informatie zou de weigering van 
de informatie geen standhouden aangezien er geen sprake is van een deugdelijke 
motivering. 

Per categorie personen/persoonsgegevens zou inzichtelijk gemaakt moeten 
worden waarom het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
zwaarder weegt dat het zwaarwegende belang van openbaarheid. U verwijst in 
deze naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State {hierna: Afdeling) van 24 maart 20101• 

3. Weigeringen op grond van artikel 10, tweede lid, onder d, Wob 
U geeft aan dat er een wettelijke plicht bestaat om meldingen te maken van 
situaties waarbij mogelijk ernstig risico voor mens en milieu is ontstaan. Er is dus 
geen sprake van de mogelijkheid minder geneigd te zijn dergelijke meldingen te 
doen. Het incidententoezicht wordt dus op geen enkele wijze geraakt, laat staan 
geschaad, laat staan zo ernstig geschaad dat het zwaarwegende belang van 
openbaarheid hiervoor moet wijken. 

4. Relatie ILT en betrokkenen 
U geeft aan dat ook hier niet aannemelijk gemaakt wordt dat het door de ILT 
ingeroepen belang zodanig wordt geraakt dat openbaarmaking achterwege dient 
te blijven. 

s. Weigeringen op grond van artikel 10, tweede lid. onder g. Wob 
U geeft aan dat op grond van artikel 10, zesde lid, Wob deze uitzonderingsgrond 
niet van toepassing Is op milieu-informatie. 

6. Geen activisme 
U geeft aan dat indien de gevraagde gegevens geen milieu-informatie zouden 
betreffen, deze gegevens alsnog niet geweigerd hadden kunnen worden op grond 
van artikel 10, tweede lid, onder g, Wob. U geeft aan dat van activisme al 
jarenlang geen sprake meer is en er geen enkele aanleiding is om te 
veronderstellen dat dat in de toekomst zal veranderen. 

7. Proceskostenvergoeding 
U verzoekt om de vergoeding van de proceskosten. 

Overwegingen ten aanzien van de gronden van bezwaar 

Met betrekking tot deze gronden overweeg Ik het volgende. 

1 ECU:Nl:RVS:2010:BL8728 
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1. Weigeringen op grond van artikel 10, tweede lid, onder e, Wob 
De weigeringsgrond 'persoonsgegevens' is, uitsluitend toegepast op gegevens van 
persoonlijke aard van ambtenaren alsmede van andere natuurlijke personen. ONsKENMERK 

Deze gegevens zijn geen milieu-informatie2• Derhalve kan het verstrekken van 0+21-0331.002 

informatie op grond van artikel 10, tweede lid, onder e, Wob achterwege blijven · 
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer. Bij deze weigeringsgrond beoordeel ik of de openbaar te 
maken informatie, op zichzelf of bezien in samenhang met andere informatie, kan 
leiden tot een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer waartegen het algemene 
belang van openbaarheid niet kan opwegen. 

Ambtenaren 
De Afdeling heeft overwogen dat namen van ambtenaren persoonsgegevens zijn 
en dat het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zich tegen 
openbaarmaking kan verzetten .3 

De lijn In de jurisprudentie van de Afdeling4 is dat het belang van eerbiediging van 
de persoonlijke levenssfeer zich verzet tegen openbaarmaking van namen van 
medewerkers die niet wegens hun functie In de openbaarheid treden, tenzij de 
indiener van het desbetreffende Wob-verzoek aannemelijk heeft gemaakt dat het 
belang van de openbaarheid in een concreet geval zwaarder weegt. 

Informatie zoals e-mailadressen, telefoonnummers en functienamen zijn tot 
natuurlijke personen herleidbare informatie. Ook deze gegevens mogen 
geanonimiseerd worden indien het belang van openbaarmaking niet opweegt 
tegen het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer.5 

Ambtenaren moeten in vrijheid kunnen communiceren over een aan hen 
opgelegde taak, zonder vrees dat zij in hun persoonlijke levenssfeer worden 
aangetast. U heeft geen ander concreet belang aangegeven waarmee u 
aannemelijk maakt dat in dit geval de openbaarmaking van deze gegevens 
zwaarder weegt dan het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. 

Derhalve zijn in de documenten namen, telefoonnummers en 
e-mailadressen van ambtenaren die niet wegens hun functie in de openbaarheid 
treden geanonimiseerd. 

Natuurlijke personen 
In de documenten zijn er persoonsgegevens van natuurlijke personen 
geanonimiseerd. 

Een burger moet erop kunnen vertrouwen dat zijn gegevens, zoals namen, 
functies, de werkomgeving, bankrekeningnummers en saldi daarvan, en 
afbeeldingen, zoals foto's, of combinaties daarvan, niet zonder meer openbaar 
worden gemaakt. Daarvoor moet zijn belang bij geheimhouding door het 
betrokken bestuursorgaan worden afgewogen tegen het publieke belang van 
openbaarheld.6 • 

2 ECU:NL:RVS 2019:3713 
3 ECU:NL:RVS 2010:BL1844 
• ECU:NL:RVS 2018:321 
5 ECU:NL:RVS 2019:616 
6 ECU:NL:RVS 2015:942 
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De openbaarmaking betreft een ongerechtvaardigde inbreuk op de persoonlijke 
levenssfeer van burgers. Tevens draagt het openbaar maken van de namen en de 
gegevens zoals telefoonnummer of e-mail niet bij aan een publieke controle. ONS 1<111M1111< 

Indien dat het geval was, zou het belang dat is gediend met openbaarmaking, e-4-21-0331.002 

moeten prevaleren boven het belang van de eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer7• 

Ik ben op grond van het hierboven genoemde van mening dat het belang van de 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer heeft mogen prevaleren boven het 
belang van openbaarmaking.8 U heeft geen ander concreet belang aangegeven 
waarmee u aannemelijk maakt dat In dit geval de openbaarmaklng van deze 
gegevens zwaarder weegt dan het belang van eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer. 

Deze bezwaargrond Is ongegrond. 

2, Geen deugdelijke motiyertna 
In het bestreden besluit wordt niet gemotiveerd waarom het belang van de 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan het belang van 
openbaarmaking. Dit motiveringsgebrek wordt met dit besluit hersteld. Voor de 
motivering verwijs Ik naar punt 1. 

De wijziging of aanvulling van de motivering van het besluit In primo, waarbij de 
uitkomst van dat besluit wordt gehandhaafd leidt niet tot herroeping9• 

Deze bezwaargrond is gegrond. 

3. Weigeringen op grond van artikel 10, tweede lid, onder d, Wob en 
4. Relatie ILI en betrokkenen 
Op grond van artikel 9, eerste lid onder b, van de Regeling genetisch 
gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 dient de gebruiker van genetisch 
gemodificeerde organismen (hierna: ggo's) een pro_cedure op te stellen voor het 
onverwijld melden aan de Minister van situaties waàrbij mogelijk ernstig risico 
voor mens en milieu is ontstaan, 

Er zijn risico's verbonden aan het werken met ggo's. Enkel de situaties waarbij 
mogelijk ernstig risico voor mens en milieu is ontstaan dienen gemeld te worden. 
Zoals u ook heeft kunnen lezen In de gedeeltelijk openbaar gemaakte 
documenten Is In al deze gevallen uiteindelijk geen sprake van een ernstig risico 
geweest vanwege de aard van het genetisch gemodificeerde organisme. In geen 
van de voorvallen is er sprake van een situatie dat mogelijk een ernstig risico 
vormde voor mens en milieu, omdat de organismen In kwestie niet pathogeen 
waren, deze niet konden overleven zonder laboratorium condities, en zich ook 
niet konden vermenigvuldigen bulten het laboratorium. De melders waren in deze 
gevallen dan ook feitelijk niet verplicht om het Incident te melden. 

De heer heeft een Wob-verzoek ingediend met betrekking tot de 
meldingen die zijn gedaan op grond van artikel 9, eerste lid, sub b van de 
Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013. Er wordt 
gevraagd om informatie inzake incidenten waarbij de ggo-gebrulkers verplicht zijn 

7 ECU Nl:RVS:2013:291 
• ECU Nl:RVS:2019:3713 
9 ECU Nl:RVS:2018:2639 
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deze te melden. Dat Is bij de 34 gedeeltelijk openbaar gemaakte documenten niet 
het geval. Deze documenten vallen derhalve niet onder de reikwijdte van het 
Wob-verzoek. Echter In het primaire proces Is aangegeven dat deze stukken ONS KINMaJC 

onder de reikwijdte van het Wob-vèrzoek vallen en zijn de stukken gedeeltelijk 0+21-0331.002 

openbaar gemaakt. Dit kan niet teruggedraaid worden, daarom zullen de 
bezwaren behandeld worden op grond van de documenten zoals deze reeds 
openbaar zijn gemaakt. 

De ILT heeft de betrokkenen verzocht om alle incidenten of situaties, ook waarbij 
er geen sprake Is van een ernstig risico, te melden. Door middel van deze 
meldingen krijgt de ILT een beter zicht op deze werkzaamheden en de risico's en 
Is beter In staat om toezicht te houden en (sneller/effectiever) In te grijpen. Het Is 
daarom van belang elk klein risico, zelfs als dat verwaarloosbaar klein Is, In kaart 
te brengen. Na een melding wordt door de ILT contact opgenomen met de 
betrokkene. Hierbij wordt de melding· besproken. De ILT overweegt of het 
afleggen van een bezoek aan de betrokkene nodig Is. Indien dit het geval Is, 
wordt de betrokkene hiervan op de hoogte gesteld. Indien er geen meldingen 
worden gedaan Is het haast onmogelijk om de Incidenten of de gevallen waarbij 
er bijna een Incident kon plaatsvinden, te achterhalen. Dit staat een effectief 
controle- en toezichtbeleid In de weg. 

De gegevens van de betrokkenen zijn In dezen geweigerd omdat onder andere 
het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van Inspectie, 
controle en toezicht. 

In de zienswijze van de betrokkenen Is aangegeven dat de IlT ten aanzien van 
het Incidententoezicht voor het verkrijgen van Informatie afhankelljk Is van het 
Initiatief van de melder. Aangekaart wordt dat deze Informatie In vertrouwen 
wordt verstrekt en dat het lnspectiewerk wordt bemoeilijkt als potentiële melders 
niet meer melden of In dat kader minder Informatie verstrekken uit angst voor 
openbaarmaking van stukken. 

De relatie tus$en de ILT en de betrokkenen Is derhalve van belang voor een 
effectief en efficiënt toezicht. Voor het melden van de voorvallen waarbij mogelijk 
niet een ernstig risico Is ontstaan voor mens en milieu is .de ILT afhankelijk van de 
bereidheid van de betrokkenen om te melden. 

Op grond van het hierboven genoemde weegt het belang van openbaarmaking 
niet op tegen het belang van Inspectie, controle en toezicht. Derhalve zijn de 
gegevens van de melders niet openbaar gemaakt. 

Deze bezwaargronden zijn ongegrond. 

s. Weigeringen op grond van artikel 10, tweede Ud, onder a, Wob 
Op grond van het Wob-verzoek van de heer zijn er 34 
documenten aangetroffen. Twee van deze documenten, document 20 en 31, 
betreffen een nieuwe melding vla e-mail en e-mailberichten Inzake meldingen. De 
rest van de documenten betreffen een formulier voor het melden van Incidenten 
bij het gebruik van ggo's. Er Is besloten om deze documenten gedeeltelijk 
openbaar te maken. 
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Milieu-informatie 
In de Wob wordt er onderscheid gemaakt tussen milieu-informatie die betrekki_ng 
heeft op emissies in het milieu, overige milieu-informatie en niet-milieu
informatie. 

Hieronder beoordeel ik of er sprake is van milieu-informatie en naar aanleiding 
daarvan of er een beroep gedaan mocht worden op artikel 10, tweede lid, onder g 
van de Wob. 

Conform artikel 1 aanhef en onder g, Wob wordt voor de definitie milieu
Informatie verwezen naar artikel 19.la van de Wet milieubeheer. 

Artikel 19.la, eerste lid, van de wet milieubeheer luidt als volgt: 
1 In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder 
milieu-informatie: affe informatie, neergelegd in documenten, over: 

a. de toestand van elementen van het mifleu, zoals lucht en atmosfeer, water, 
bodem, land, landschap en natuurgebieden met inbegrip van vochtige biotopen, 
kust- en zeegebleden, biologische diversiteit en haar componenten, met inbegrip 
van genetisch gemodificeerde organismen, en de interactie tussen deze 
elementen; 

b. factoren, zoals stoffen, energie, geluid, straling ofafval, met inbegrip van 
radioactief afval, emissies, lozingen en ander vrijkomen van stoffen in het milieu 
die de onder a bedoelde elementen van het mlfieu aantasten of waarschijnlijk 
aantasten; 

c. maatregelen, met inbegrip van bestuurlijke maatregelen, zoals 
beleidsmaatregelen, wetgeving, plannen, programma's, milieuakkoorden en 
activiteiten die op de onder a en b bedoelde elementen en factoren van het mlfieu 
een uitwerking hebben ofkunnen hebben, alsmede maatregelen ofactiviteiten ter 
bescherming van die elementen; 

d. verslagen over de toepassing van de milieuwetgeving; 

e. kosten-baten- en andere economische analyses en veronderstellingen die 
worden gebruikt in het kader van de onder c bedoelde maatregelen en 
activiteiten; 

f. de toestand van de gezondheid en veiligheid van de mens, met inbegrip van de 
verontreiniging van de voedselketen, indien van toepassing, de 
levensomstandigheden van de mens, waardevolle cultuurgebieden en 
bouwwerken, voorzover zij worden of kunnen worden aangetast door de onder a 
bedoelde toestand van elementen van het milieu of, vla deze elementen, door de 
onder ben c bedoelde factoren, maatregelen ofactiviteiten. 

Ingevolge artikel 19.la, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer 
·wordt onder milieu-Informatie onder meer verstaan 'informatie neergelegd in 
documenten over genetisch gemodificeerde organismen'. Reeds hierom moet de 
Informatie opgenomen in de formulieren en de e-mails betreffende Incidenten of 
situaties bij het ingeperkt gebruik van ggo's, aangemerkt worden als milieu
informatie. De informatie met betrekking tot de meldingen zijn openbaar 
gemaakt. 

Beoordeeld dient te worden of de geweigerde informatie milieu-informatie betreft. 
Onder punt 1 is beoordeeld dat persoonsgegevens geen milieu-informatie betreft. 
Hieronder beoordeel ik of de naam van de melder (geen natuurlijke personen) (en 

ONS KENMERK 

8-4-21-0331.002 
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andere herleidbare gegevens) en de locatie van het incident aangemerkt kunnen 
worden als milieu-informatie. 
NAW melder 
In de uitspraak van de Raad van State van 10 maart 201010 Is het volgende 
opgenomen: 
'Eeri besluit waarbij toestemming, dan wel toestemming onder voorwaarden, Is 
verleend, houdt dan ook milieu-informatie in. Uit een dergelijk besluit vloeien 
voor de kennisgever rechten en verplichtingen voort. De Inhoud van een dergelijk 
besluit en de kennisgever voor wie die rechten en verplichtingen gelden, zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. De naam en het adres van de kennisgever 
zijn dan ook in verband met het besluit milieu-Informatie. De EVOA verplicht de 
kennisgever, indien de overbrenging van afvalstoffen niet kan worden voltooid, 
deze terug te nemen. Ook gelet daarop houden de naam en het adres van de 
kennisgever milieu-informatie In. De naam en het adres van de ontvanger zijn 
van belang voor het toezicht op de naleving ofaan het besluit wordt voldaan en 
zijn gelet daarop eveneens milieu-informatie.' 

In de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 23 december 201111 wordt 
aangegeven dat namen op zichzelf geen factoren zijn die tot aantasting van het 
milieu kunnen leiden, maar dat de namen van de bedrijven wel onlosmakelijk zijn 
verbonden met maatregelen en activiteiten ter bescherming van elementen van 
het milieu. 

De melders van de incidenten zijn de gebruikers van ggo's. De namen en 
adressen van de gebruikers zijn van belang voor het toezicht op de naleving van 
de regels met betrekking tot het gebruik van ggo's en zijn onlosmakelijk 
verbonden met eventuele maatregelen en activiteiten ter bescherming van de 
elementen van het milieu. Op grond hiervan kunnen we concluderen dat de 
namen en adressen van de melders aangemerkt kunnen worden als milieu
informatie. 

Locatie inddent 
In de uitspraak van de Raad van State van 27 januari 202112 is het volgende 
opgenomen: 
De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat deze locatiegegevens zijn aan te 
merken als milieu-informatie in de zin van artikel 19.1a, eerste lid, _van de Wm. 
Dat heeft de minister ook niet bestreden. Voor het locatiegegeven dat bestaat uit 
het adres van de natuurlijke of rechtspersoon voor wie de melding is gedaan, 
geldt hierbij de nuancering dat dit adres alleen milieu-informatie is, indien het 
adres gelijk is aan de locatie van de activiteiten waarvoor de melding is gedaan. 
Dat locatiegegevens zijn aan te merken als mllieu-informatie, kan ook worden 
afgeleid uit de door de minister en LTO Noord genoemde uitspraak van de 
Afdeling van 13 maart 2019. De Afdeling heeft in die uitspraak locatiegegevens 
van Inrichtingen/bedrijven die bij een bedrijfsverplaatsing van een nertsenfokkerij 
betrokken zijn geweest, aangemerkt als milieu-informatie (zie overweging 4.2). 

De Raad van State geeft in de uitspraak van 13 maart 201913 het volgende aan: 
'De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat de locatiegegevens als milieu
informatie kunnen worden aangemerkt. Die gegevens vallen immers onder de 
definitie van milieu-Informatie in artikel 19.1a, eerste lid, van de Wet 

10 ECU:NL:RVS:2010:BL7035 
11 ECU:NL:RBAMS:2011:BV7178 
12 ECU:NL:RVS :2021:153 
u ECU:NL:RVS:2019:795 

ONS KENMf RK 
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milieubeheer. Ingevolge artikel 10, zesde lid, van de Wob Is artikel 10, tweede lid, 
aanhefen onder g, niet op mllieu-informatie van toepassing.' 

Op basis van deze uitspraken kunnen we concluderen dat de locatiegegevens in 
deze zijn aan te merken als milieu- informatie. 

Artikel 10, tweede lid, onder g, Wob 
Zoals hierboven aangegeven Is er sprake van milieu-Informatie die onder àndere 
op grond van artikel 10, tweede lid, onder g, van de Wob geweigerd is. Op grond 
van artikel 10, zesde lid Wob, mocht er derhalve geen beroep gedaan worden op 
de weigeringsgrond van artikel 10, tweede lid, onder g, Wob. 

Aanpassing documenten 
Bij_deze beslissing op bezwaar ontvangt u nogmaals de documenten. Document 
34 zult u, Indien geen voorlopige voorziening wordt getroffen, zes weken na 
dagtekening van deze beslissing ontvangen. In deze documenten zijn de 
uitzonderingsgronden conform deze beslissing op bezwaar aangepast. Tevens zijn 
er een aantal woorden, zoals 'hij', 'brede' etc. die per abuis zijn gelakt leesbaar 
gemaakt. 

Deze bezwaargrond is gegrond. 

6. Geen activisme 
Het verstrekken van milieu-Informatie blijft volgens artikel 10, zevende lid, onder 
b, Wob eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen 
de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. 

U geeft aan dat er al jarenlang geen sprake is meer van activisme. In deze wil ik 
u erop wijzen dat in het huidige klimaat rond de corona-crisis, waarin ggo's een 
rol spelen in bijvoorbeeld de vaccin-productie, toegangswegen tot betrokken 
instituten zijn afgezet met betonnen wegblokkades om deze te beschermen tegen 
actievoerende groeperingen die geweld niet schuwen. Verder verwijs ik naar de 
lastercampagnes bij bewindslieden die bij hun werkplek, maar ook aan hun 
woonadres, werden lastiggevallen en zelfs bedreigd. Het lijkt dus evident dat er 
weldegelijk sprake is van activisme waar de openbaarmaking van de gegevens 
voor misbruikt kunnen worden. 

Deze bezwaargrond is ongegrond. 

Conclusie 
Gelet op het voorgaande verklaar ik uw bezwaar ongegrond en handhaaf ik het 
bestreden besluit onder verbetering en aanvulling van de motivering. 

Vergoeding kosten bezwaar 
U heeft verzocht om vergoeding van de kosten van bezwaar met een beroep op 
artikel 7: 15, tweede lid, van de Awb. Op grond van dit artikel worden de kosten 
die in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs zijn gemaakt, 
vergoed voor zover het bestreden besluit wordt herroepen wegens een aan het 
bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. 

Gelet op bovenvermelde beslissing is daarvan geen sprake. Het herstellen van 
motiveringsgebreken in bezwaar leidt niet automatisch tot een gegrondverklaring 

ONS KENMERK 
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van het bezwaar en tot een proceskostenvergoedlng14• Ik ga dan ook niet over tot 
de gevraagde kostenvergoeding. · 

0,_ K9041JU< 

8-◄-21·0331.002 

Indien u zich niet met deze beslissing kan verenigen Is het mogelijk om een 
beroepschrift In te dienen conform de onderstaande clausule. 

HOOGACHTEND, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
namens deze, 
DE SECRETARIS-GENERAAL 

mr. Ing. J.H. Dronkers 

14 EQJ:NL:RBOHA:2020:4763 
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Beroepsmogelijkheid 
U kunt tegen dit besluit beroep Instellen bij de sector bestuursrecht van de 
rechtbank Amsterdam, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Het beroepschrift ONS KENMERK 

moet binnen zes weken na de dag waarop de beschikking u Is toegezonden door B-4-21-0331.002 

de rechtbank zijn ontvangen. 

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te 
bevatten: 
a. naam en adres van de Indiener; 
b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt; 
d. een opgave van redenen waarom men zich niet met het besluit kan verenigen; 
e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt. 
Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht 
geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van 
het beroepschrift. 
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Bijlage 1: Juridisch kader 

Artikel 1 Wob ONS KENHEI\K 

8·4-21-0331.002 

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
(...) 
g, milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de 
Wet milieubeheer. 

Artikel 10 Wob 
1Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover 
dit: 

a.de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b.de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c.bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d.persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de 
Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking 
kennelijk geen Inbreuk op de persoonlijke levenssfeer ma.akt. 

2Het verstrekken van informatie Ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 

a.de betrekkingen van Nederland met andere staten en met Internationale 
organisaties; 
b.de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 
publiekrechtelijke lichamen of de In artikel 1a. onder' c en d, bedoelde 
bestuursorganen; 
c.de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d.inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e.de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f.het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 
nemen van de Informatie; 
g.het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel 
van derden. 

3Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de 
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 

4Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en het 
zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu
Informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in 
afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu
informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet 
opweegt tegen het daar genoemde belang. 

SHet tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van 
milieu-Informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk 
karakter. 

6Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van 
milieu-informatie. 
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7Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 
achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende 
belangen: 

a.de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking 
heeft; 
b.de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. 

&Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het 
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in 
aanmerking genomen of deze informatie·betrekk1ng heeft op emissies in het 
milieu. 

Artikel 19.la Wet milieubeheer 
1 In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder 
milieu-informatie: alle informatie, neergelegd in documenten, over: 

a. de toestand van elementen van het milieu, zoals lucht en atmosfeer, 
water, bodem, land, landschap en natuurgebieden met inbegrip van 
vochtige biotopen, kust- en zeegebieden, biologische diversiteit en haar 
componenten, met Inbegrip van genetisch gemodificeerde organismen, en 
de interactie tussen deze elementen; 

b. factoren, zoals stoffen, energie, geluid, straling of afval, met inbegrip 
van radioactief afval, emissies, lozingen en ander vrijkomen van stoffen in 
het milieu die de onder a bedoelde el~menten van het milieu aantasten of 
waarschijnlijk aantasten; 

c. maatregelen, met inbegrip van bestuurlijke maatregelen, zoals 
beleidsmaatregelen, wetgeving, plannen, programma's, milieuakkoorden 
en activiteiten die op de onder a en b bedoelde elementen en factoren van 
het milieu een uitwerking hebben of kunnen hebben, alsmede 
maatregelen of activiteiten ter bescherming van die elementen; 

d. verslagen over de toepassing van de milieuwetgeving; 

e. kosten-baten- en andere economische analyses en veronderstellingen 
die worden gebruikt in het kader van de onder c bedoelde maatregelen en 
activiteiten; 

f. de toestand van de gezondheid en veiligheid van de mens, met Inbegrip 
van de verontreiniging van de voedselketen, Indien van toepassing, de 
levensomstandigheden van de mens, waardevolle cultuurgebieden en 
bouwwerken, voorzover zij worden of kunnen worden aangetast door de 
onder a bedoelde toestand van elementen van het milieu of, via deze 
elementen, door de onder b en c bedoelde factoren, maatregelen of 
activiteiten. 

2 Artikel 1. aanhef en onder a. van de Wet openbaarheid van bestuur is van 
overeenkomstige toepassing. 

ONSKENHI RK 
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Artikel 9 Regellng genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 
2013 
1De gebruiker voorziet in het opstellen van procedures voor: ONS KINMERK 

B-4-21·0331.002 
a, de onverwijlde interne melding aan de 
blologischeveiligheldsfunctlonarls van afwijkingen van de wettelijke 
voorschriften en de daarop gebaseerde interne procedures, en 

b. het onverwijld melden aan de Minister van situaties waarbij mogelijk 
ernstig risico voor mens en milieu is ontstaan. 

(...) 
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ILT 
Bezwaar en beroep 

Den Haag 
Postbus 16191 
2500 BD Den Haag 

Datum 
28 januari 2022 

Ons kenmerk 
B-4-21-0331. 002 

Bijlagenverslag 

Betreft 

Vergaderdatum 

Hoorzitting als bedoeld in artikel 7:2 van de Awb, 
betreffende het bezwaarschrift ingediend namens de 
heer ,, ,e-
28 januari 2022 

Vergaderwijze Online 

Deelnemers 

Mevrouw (ILT) voorzitter 
De heer l&ö______.._ _. (ILT) versfag 

De voorzitter, opent de hoorzitting, heet de heer 1 • .e welkom en stelt de 
aanwezigen van de zijde van de ILT voor. De voorzitter geeft aan dat zij en de 
heer . .e niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken zijn 
geweest en dat aldus aan de betreffende eis van de Awb wordt voldaan. De 
voorzitter geeft aan dat er tijdens de hoorzitting geen beslissing op het bezwaar 
genomen zal worden. De voorzitter vat de aanvraag, het besluit en de procedure 
tot nu toe samen. 

De heer :e merkt op dat in de processtukken veel informatie is 
weggelakt, dat is niet gemotiveerd. 

De voorzitter geeft aan dat in de uitnodigingsbrief voor de hoorzitting is 
aangegeven dat informatie in de processtukken die overeenkomt met informatie 
die met het bestreden besluit niet openbaar is gemaakt, gelakt zal worden. Het 
gaat om vergelijkbare informatie. 

De heer t,;..;.;.--'--...;;.......,_... bestrijdt dit, er is in de processtukken meer gelakt dan in de 
openbaar gemaakte meldingen. Volgens de Awb mag er wel informatie geweigerd 
worden maar de mogelijkheden hiertoe zijn aanmerkelijk beperkter dan op grond 
van de Wob. Zijn cliënt heeft een bijzonder belang bij deze informatie in deze 
procedure en bovendien is er zo geen sprake van equality of arms. 

De heer .e geeft aan dat het waarschijnlijk de delen van het bezwaarschrift 
van de andere bezwaarmaker betreft, waarin gemotiveerd wordt waarom 
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bepaalde informatie niet openbaar gemaakt mag worden . Die motivatie geeft 
inzicht in de met het bestreden besluit geweigerd informatie, en is om die reden 
gelakt. 

De heer "'-""=-=---' bestrijdt dit, zijn cliënt kan zich onmogelijk verweren, dat is 
in strijd met de goede procesorde, met de equality of arms. Daar zal in beroep op 
teruggekomen worden. 

De heer 1,;..,;=---' erkent dat dit een lastig punt is bij de behandeling van 
bezwaren tegen Wob-besluiten, hetgeen ook blijkt uit het gegeven dat het nodig 
is om twee afzonderlijke hoorzittingen in deze zaak te houden. 

De heer .e geeft aan dat het opvallend is dat de stukken die in de 
bezwaarprocedure gelakt zijn, bijvoorbeeld de verzoeken voor het indienen van 
een zienswijze, in het kader van het 'beroep niet tijdig beslissen' wel ongelakt aan 
de rechtbank zijn verstrekt, en dus ook aan cliënt. Dit betreft de zoveelste 
onzorgvuldigheid van de zijde van het ministerie in deze zaak. 

De voorzitter en de hee , . ,e. geven aan dat zij dit niet wisten maar 
erkennen de inconsistentie. 

De heer . •e wil nu op de inhoudelijke aspecten van de zaak ingaan. De 
documenten betreffen milieu-informatie, in het besluit in primo wordt hier niet op 
ingegaan, de rechtbank heeft dit wel erkend. Dit betekent korte beslistermijnen 
en het vervallen van uitzonderingsgronden. 

Desgevraagd geeft de heer l , .e aan dat het in dezen bovendien om 
emissies gaat, hij verwijst daartoe naar een uitspraak van de rechtbank Midden
Nederland van 23 november 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:5715. Het gaat in de 
onderhavige documenten ook over het vrijkomen van stoffen. 

De hee --..,........ vraagt of het hier om het vrijkomen van 'stoffen' gaat. In 
§ 9.2.1. van de Wet milieubeheer worden 'stoffen' namelijk apart van 'ggo's' 
genoemd. 

Volgens de heer .$ blijkt dit uit de wel openbaar gemaakte informatie, 
daarin wordt namelijk aangegeven dat er 'stoffen zijn vrijgekomen'. 

Volgens de heer volgt expliciet uit de Wet milieubeheer dat 
informatie over 'ggo's' als milieu-informatie moet worden aangemerkt, het 
vrijkomen daarvan wordt gezien als emissie. Dat maakt dat 10.2.e en 10.2.g niet 
van toepassing zijn. Verder is 10.2.d ook niet van toepassing vanwege de 
wettelijke verplichting om deze meldingen te doen. 
Desgevraagd geeft de hee frj aal') dat hij met de meldingsplicht 
inderdaad doelt op artikel 9, eerste lid, sub b, van de Regeling genetisch 
gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 en andere wettelijke bepalingen, 
zoals de Wet milieubeheer, het Besluit genetisch gemodificeerde organismen 
milieubeheer 2013 en de Regeling genetisch gemodificeerde organismen 
milieubeheer 2013. 

ILT 
Juridische zaken 
Bezwaar en beroep 

Datum 
28 januari 2022 
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De heer !9 citeert artikel 9, eerste lid, sub b, van de Regeling genetisch 
gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 en vraagt of de hieruit volgende 
verplichting verder strekt dan het voorzien in een procedure, en of een dergelijke 
procedure een meldingsplicht impliceert. 

De heerL,.......______ geeft aan dat een dergelijke procedure een meldingsplicht 
impliceert en dat dit door derde-belanghebbenden wordt bevestigd . 
Desgevraagd geeft de heer . .e aan dat het niet aan zijn cliënt is om te 
beoordelen of de incidenten die gemeld zijn kwalificeren als ' situaties waarbij 
mogelijk een ernstig risico voor mens en milieu is ontstaan'. 
Van belang is slechts dat de meldingen zijn gedaan op grond van de genoemde 
bepaling. 

De heer , ,e geeft aan dat het risico in de andere bezwaarzaak door zowel 
de betreffende onderneming als de inspecteur van de ILT heel klein wordt geacht, 
zelfs verwaarloosbaar klein. 
Volgens de voorzitter geven de melders de ernst van het risico aan op de 
meldingsformulieren. 

De heer .e geeft aan dat zijn cliënt niet over die informatie beschikt, er 
is geen sprake van een gelijkwaardige procespositie. Bovendien bestaat er geen 
reden op grond van de Wob om die informatie te weigeren. 

De heer ,e vraagt of er in een situatie dat er geen sprake is van een 
ernst.ig risico, geen sprake is van een meldingsplicht en er dus wel een beroep 
gedaan kan worden op artikel 10, eerste lid aanhef en onder d, van de Wob. 

Dat is volgens de hee ,'e niet zo omdat de meldingen zijn gedaan 
omdat er volgens de melders sprake was van een mogelijk ernstig risico. Hij 
citeert de Richtlijn voor milieu- informatie van het Europees parlement, omdat er 
een wettelijke verplichting bestaat om te melden kan er geen beroep op de 
weigeringsgrond gedaan worden . 

De hee 5 geeft aan dat er volgens de andere bezwaarmaker geen 
meldingsplicht bestond omdat er geen sprake was van een 'mogelijk ernstig 
risico'. Dit soort meldingen zijn wel van belang voor de ILT die zo meer informatie 
krijgt over dit onderwerp, het melden van incidenten ook als er geen ernstig risico 
bestaat wordt daarom gewaardeerd door de ILT. Maar of er in alle gevallen 
sprake was van een meldingsplicht zal in de beslissing op bezwaar aan de orde 
komen . 

De voorzitter geeft aan dat in meerdere zienswijzen de vrees voor ggo-activisme 
is aangevoerd en vraagt om een onderbouwing van het standpunt dat 'er al 
jarenlang geen sprake meer is van ggo-activisme'. 

De heer "'""''-'"-""'""'-'-'"" geeft aan dat die standpunten van de melders op geen 
enkele manier zijn onderbouwd. Dit activisme is al jarenlang niet meer aan de 
orde, dat was 40 jaar geleden zo . Een beroep op 10.2.g is sowieso niet aan de 
orde. 

ILT 
Juridische zaken 
Bezwaar en beroep 

Datum 
28 Januar i 2022 

Pagina 3 van 4 

https://ernst.ig


.

Volgens de heer . :a volgt uit de toelichting op dit lid 7 dat er gedoeld 
wordt op situaties als bedoeld in de Wet rampen en zware ongevallen, zoals 
terrorisme. 

De voorzitter wijst er op dat het bij sub b gaat om de beveiliging van bedrijven. 

Daar gaat het volgens de heer :',:.·'3!.~';.. ,.--,-.... niet om. Locatiegegevens zijn milieu
informatie en moeten verstrekt worden. 

De voorzitter vraagt of het inderdaad zo is dat in het Wob-verzoek staat dat 
persoonsgegevens geanonimiseerd kunnen worden. 

De heer a.:.-,,_......,,_...,,.,,. geeft aan dat dit slechts kan als dit gemotiveerd op grond 
van de Wob mogelijk is. Desgevraagd geeft hij aan dat namen va n melders, 
zijnde natuurlijke personen, en hun c_ontactgegevens deugdelijk gemotiveerd 
gelakt kunnen worden, 10.2.e is in dezen een relatieve g rond, namen van 
inspecteurs kunnen niet gelakt worden omdat op grond daarvan getoetst kan 
worden hoe de Inspectie met dit soort dingen is omgegaan. 

De heer . :te. geeft aan dat de 'onevenredige benadeling' door de derde-
belanghebbende op geen enkele wijze wordt onderbouwd. De rechter heeft geen 
schorsing uitgesproken wat maakt dat document 34 openbaar gemaakt moet 
worden . De vele termijnoverschrijdingen, ook voor wat de klacht betreft, zijn 
schokkend. 

Nadat is vastgesteld dat er geen vragen dan wel opmerkingen meer zijn, slu it de 
voorzitter de hoorzitting en bedankt zij de aanwezigen voor hun komst en hun 
inbreng. 

ILT 
Juridische zaken 
Bezwaar en beroep 

Datum 
28 januari 2022 
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Melding 
Incident genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) 

De inspecteur onderzoekt of de toedracht van het incident noodzaakt 
tot vervolgmaatregelen. 

Vul het formuHer volledli In en sla het op. Open het e-mailbericht dat u 
van de ILT heeft ontvangen en stuur het lngewlde formulier met 
eventuele bijlagen in antwoord daarop aan de ILT. 

Metdit formulier meldt de biologischevelligheldsfu(lctionaris een 
incident bij het ingeperkt gebruikvan genetisch gemodificeerde 
organismen(ggo) of meldt de milieuvelllgheidsfunctionaris onvoorziene 
omstanciaheden en afwijkinaen bij introductie vanao In het miHeu 
aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Udient alle vragen 
verplicht in te vullen. 

Voor medische (gentherapie) toepassingen moet het 
meldingsformulier'Onvooniene omstandigheden' op 
www.loketgentheraple.nl worden gebruikt. 

Een toelichtina op de te melden incidenten vindt u op www.ilentnl/ 
onderwerpen/genetisdte-modificatie 

1 Melding 

Metr lnfonnatle 
088 489 oo oo I www.llent.nl 

,., watis deaard van de melding? ■ Een lnddel'( met het lngeperktgeb-ulkvan genetisch gemodificeerde organismen 

□ Onvoon:lene omstandigheden en afwlJ<lnaen bij Introductie vin genetisch gemodificeerde orsanismen In hel 
mUieu (bijwldl)IOfWJI enwtwinoiretotpcmlnprn) ' 

l 

Inspectie LeefomgevingenTransport 
Ministerie van InfrastructuurenWaterstaat 

2 

;i.1 Naam rechtspersoon 
twdlf/florgonlsode) 

Z.J. Adres 

a-, Posttode en woonplaats 

z,4 · Naam milleu- of blologische
velllgheklsfunctlonarls 
t,,oof/ft!llr(i),n odltwaoom) 

.t,s Telefoonnummer 

z.6 E-mailadres 

Gegevens melder 

-----,---------------- --

...-' -----------------------
Gegevens incident 3 

3.1 Op welke locatie heeft het 
lncl<lent pla,nsgevonden? 

µ Wanneer Is het Incident 
opgetredenJgeconstateerd 
(dotunvlid) 

3-J Wie heeft het Incident 
geconstueerd (olim 
kanlwoordffl voor illddffl! 
lnttoduct.In 11ft mffln) 

34 Vergunnlngnunmef(s) van het 
bij het Incident betrokbn ao 

121/02/2018 

tall.._________________.......c....___ 

l."t51r.01 1, wna 

https://l."t51r.01
www.llent.nl
www.ilentnl
www.loketgentheraple.nl


Melding lncld1nta1n1tlsch a•modlliceerde orpnlsmen (ggo) 
Inspectie Leefomgevingen Transpon 
Mlnlstvit van lnfrasaucwurtn ~rmraar 

1Vermoedelijk Is er niet met GGOs/organlsmen gewerkt In het lab op die dag 
betrokken ggo? (veimeld ooi! ~file 

3.5 Wat Isde identiteit van het 

gastheer, vwor, inmten modificatie 
van toepassing !s). 

ML-13.6 Wat Is het lnperklngsniveau van 
het bij het Incident betrokken 
ggo? (Alleen re btontwoorden bij 
incidentingepeiktgebruilt) 

3.7 Wat is de hoeveelheid van het bij 
het Incident betrokken ggo? 

3.8 Beschrijf het Incident 

geen 

Als gevolg van een vermoedelijk gaslucht (bleek 2-Mercapto~thanol splll te zijn) heeft BHV de deuren van het 
ML-1 lab open gezet (niet meer dan 3 mln) om de lucht zo sneller té laten weg trekken, dit met de gedachte 
dat het geen gevolgen zou hebben omdat het lab op onderdruk staat. 
Er waren die dag nog geen werkzaamheden met GGOs/organlsmen geweest. 
De Technische dienst heeft aangegeven dat ondanks dat de onderdruk ernstig Is aangetast dat er nog wel 
onderdruk In het leb gweest moet zijn. 

3.9 Welke maatregelen zijn getroffen 
om de gevolgen van het incident 
te minimaliseren? 

Vermoedelijk waren er geen verdere gevolgen. 

3.10 Hoe schat u de risico's voor de 
volksgezondheid en/of het milieu 
in? 

Geen 

3.11 Welke maatregelen zijn getroffen 
om herhaling van het Incident te 
voorkomen? 

De BHV heeft inmiddels betere instrucUe ontvangen, waardoor een Incident als dit niet meer voor ken komen 

41 Geef aan welke bijlagen u 
bijvoegt 

4 Bijlagen 
1 Mallwisseling met betrekking tot het Incident 

ILT.J11.01 1avana 

https://ILT.J11.01


-----------

Inspectie LeefomgevingenTransport 
Mintsterie wn lnfrastrUctUllTtn Watmtaat 

Melding 
1ncident genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) 

Metdit formulier meldt de blologisdlevelllgheidsfunctionaris een De Inspecteur ondenoekt of de toedracht van het Incident noodzaakt 
Incident bij het ingepertct gebruik van genetlS<haemodificeerde tot vervolgma•tr'egelen. 
organismen (llo)of meldt de mlleuvel lgheldsfunctlonarls onvoorziene 
ommmdiaJleden en afwijkingen bij Introductie v•n ao In het mRleu Vul het formulier volledig In en sla het op. Open het e•mallberlcht dat u 
aan de Inspectie Leefomgeving en Tramport OLT). Udient elle vragen van de ILT heeft ontvangen enstwr het ingevulde formulier met 
verplicht in te vullen. eventuei. bijlagen In antwoord daarop aan de ILT. 

VOOf medische (gentherapie) toepassingen moet het 
meldingsformulier 'Onvoorziene omstandi&heden' op Meerlnfomatie 
www.loketgentheraple.nl worden gebruikt. 08848900001 www.irent.nl 

Een toelichting op de te melden Incidenten vindt u op www.llem.nl/ 
onderwerperygenetlsche-modificatie 

1 Melding 
1o1 Wat Isde aard van de meldlna7 ■ Etn Incident met het IIJleperkt aebruik van aenetisch gemodificftfde orpnl:smen 

□ Onvoorziene omstandlahedtn enarwljk'111en bij lnUodU<lit van aenetlS<h atmodificttrde0111nlsmtn In het 
mmeu (llfwfdp<OfVfll enwttrlnol{e IOfJJ(ISSilotaJ 

2 · Gegevens melder 
2.1 • Naamrechtspenoon 

(bfdtjf/o,ganisotie) 

a.a Adres 

a.3 Postcode en woonplaats 

2,4 Naam mllleu- ofbl<>loak<:IM• 
veliaheidsfunctlonarls 
~)elodltanoom) 

2.5 Telefoonnunvner 

a.6 E-mailadres 

3 _....___________________
3-1 Opwelkelomlehteft het 

incident plaatsgevonden? 

Gegevens Incident

,-a Wannett Is het Incident j 10 eprtl 2018 rond 2400 wr 
opgetredenfl«omtatetrd 
(~ 

3-3 W• heefthet lnddent 
aeconsuilffnl (ol«n
bftntwo«dcnvoo, lnddtn( 
lntloductlcln fltt nilifllJ 

3-4 Verpnnlnanum1M11s)111nhtt 
bij hetlncidtllt betroklctn 110 

www.llem.nl
www.irent.nl
www.loketgentheraple.nl


Incidentgenetisch gemodificeerde organismen (ggo)~elding 
Inspectie Leefomgevingen Transport 
Mlnlsceritvan ln{nlmue1uurm Wacmraat 

3.5 Wat Is de identiteit van het 
betrokken ggo7 (vtimeldooi! welfle 
gastheer. 11tctor. insert en modi/icatie 
van toepassing is). · 

3.6 Wat is het inperl<ingsniveau van 
het bij het incident betrokken 
ggo7 (Alleen te beantwoorden bij 
incident ingeperkt gebruik) 

3-7 wat Is de hoeveelheid van het bij 
het Incident betrokken ggo7 

3,8 Beschrijf het incident 

1 Faciliteit geschikt voor Ml-111, GGO-vergunnlngen in deze faciliteit tot Ml-Il 

Een breekplaat op de afvalwater verzameltank Is gebroken, waardoor de safety valve Is geopend en 
kortstondig druk Is afgelaten. 

3.9 Welke maatregelen zijn getroffen 
om de gevolgen van het Incident 
te minimaliseren? 

Safety valve die achter de breekplaat aanwezig Is, die na openen direct weer zal sluiten. 
De breekplaat Is redundant uitgevoerd. BIJ constatering Is het systeem omgezet naar de Intacte breekplaat 
zodat het systeem weer volledig functioneel was. 

3,10 Hoe schat u de risico's voor de 
volksgezondheid en/of het mllleu 
ln7 

Minimaal, er Is geen vloeistof vrijgekomen. De uitlaat van de safetyvalve, waardoor de druk Is afgelaten, 
wordt naar een locatie achter de installatie en dicht bij de grond afgelaten In de ruimte waar de Installatie zich 
bevindt {binnen een niet geventileerde ruimte). 

3.11 Welke maatregelen zijn getroffen 
om herhaling van het Incident te 
voorkomen? 

Breekplaat Is vervangen waardoor systeem weer volledig functioneel Is. 
Er Is een lncldentonderzoek gestart. Daaruit zullen maatregelen worden gedefinieerd. 

4,1 Geef aan welke bijlagen u 
bijvoegt 

4 Bijlagen 

ILT.317.01 1avana 

https://ILT.317.01


3 

Inspectie Leefomgeving~ Transport 
Ministtrievan lnframuctuuren Waterstaat 

Melding 
Incident genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) 

Met dit formulier meldt de biologischeveiligheldsfun<tiooarls een 
Incident bij het ingeperkt gebruik wn genetisch gemodificeerde 
organismen (810) ofmeldt de mitleuveitigheidsfunction1rls onvoorziene 
omstandigheden en afwijkingen bij Introductie van ao In het milieu 
aan de Inspectie Lttfomgevtng en Transport (ILT). U dient alle vragen 
verplicht In te 11Ullen. 

Voor medische (aentherapie) toepassingen moet het 
mtldingsformulier 'Onvoorziene omstandliheden' op 
wwwJoketgentheraple.nl WO(den tebruikt. 

Een toelichting op de te meldeninàdenten vindt uop WW\11.llenlnl/ 
onderwerpen/genetische-modificatie 

, Melding 

De inspecteur onderzoekl or de toe~acht van het Incident noodzaakt 
tot vervolgmHtreselm. 

Vul het formulier volledig Inen sla het op. Open het e -mailbericht dat u 
van dt1 ILT hHft ontvangen en stuur het ingevulde formulier met 
eventuele bijlagen In antwoord daarop aan dt ILT. 

MeerInformatie 
o88 489 oo oo I www.llenlnl 

,., Wait Is dt aard van dt mtldlna? ■ hnlnddtnt methtt lnatptrktglbrulk van genttlKhaemodilltetrdt orpnismtn 

□ Onvoorziene omnandl&heden en afwijkingen bij Introductie van aenetisdlgemodificeerde oraanlsmen In het 
mllleu (flll llfldprOMnfl1 wtfrlnoJre toepossinptn} 

2 Gegevens melder 
a.1 Naam 1td1tspersoon 

(MdrijflorganhatH) 

u Adres 

a.3 l'ostcode en woonpl110 

2,4 Naam mllltu· of biologische• 
wiligheldsfunctlonarls ---- --------------
('O()lffflct(S) til odlttrllOOIIIJ 

a.5 TelefOOMummer 

2.6 E-rmiladtes 

3 Gegevensincident 
3.1 Op welke locallt heeft het 

Incident pl11ugevonden7 ---------------
3.2 Wannetr Is htt Incident 1Opgetreden: augustus 2017-maart 2018; geccntateetd:murt2018 

Of>itltedenfaec:onsutetrd 
(~ 

J.3 Wie heeft het lnddeflt 
llll(OMtatttrd(ollNn 
lllonlwoorden IIO«lnddent 
lt<rodldf" het mlNlf 

n.v.l 
bij het Incident btttokklnao 

3,4 \leraunnln,nummer(s) van het 

K..t,, ,.., l , ..,.• 

www.llenlnl
https://wwwJoketgentheraple.nl


Melding lnddentaenetisdla•modlficetrde orpnlsmen (ao) 
lnspccü, Leefomgeving ,nTranspon 
Min~1111n tifrmm,auurm\lbrmraar 

3.5 Wat is de Identiteitvan het l productie en Infectie van nlet-blologlsetl lngepertte lentlvl~e partikels (Zie 3.8 voor detafls) 
betrokken ggo7 (mmddooit wlllr 
oosrhttr. \ffCtor, lnSlftIII modifitotie 
Win totpassing Is}. 

, ., Wat Is het lnperkfng,nlvtau van 1volgens bipage 5: lroeSChaakl op ML-111 vla 5.4.3.I 
het bij het lnddentbetrokken 
sgo7(Allfflt ttbtantwoo(cfrn bij 
lnddlllt I~~ ,ebnlllt} 

3-7 Wat is de hoeveelheid van het bij l. onbekend omdat het enkele maanden heeft plaats gevonden 
het Incident betrokken go7 

J.I Beschrijfhet lncldenl Er 11 gecuende emele maanden (augustus 2017-maart 2018) lncideruel gebrul< gemaakt van een 
comblnalle van de pLVX vector (niet self lnactlvatlng (SlN)) samen met een 3e generatie packaglng systeem 
om vius pa,tlcles te produceren In HEK-293 cellen. V8fVOlgens zi;, de virale partlkaa die hierbij ontstaan zijn 
gebruikt om T-oellen en PBMC's te transduceren. Het gebruik van dele combinatie van plasmlden Is In eerste 
Instantie niet gemeld bi de BVF. Na de aanstelling van een nieuwe onderzoeksleider Is er een lnventarisalle 
gemaakt van de wertaaarrheden die aan de BVF gemeld moeten woroen en Is een rtsk:obeoordelng 
utgevoerd. HleNlt is gebleken del deze werlczaamheden op ML-111 lngeschuld moeten WOiden. 

3.g Welke maatregelen zijn aetroffen 
om de gevolgen van het lnddenr 
te mlnlmallseren7 

Per direct zijl ale werkzalWTlheden geatq,t en zin alle geproduceerde virus supematanten en cellljnen 
gelnactlYeerd met een gevalideerde methode enIn gesloten blohazard zakken en a~ala>ntalnera 
aangeboden aan SUEZ voor clrecte verbranding. 

3.10 Hoe schat uderislco's voor de 
volksgezondheid enjofhet milieu 
In? 

De risico's worden als mlninaal lrçeschat. Er Is altijd gewerkt volgens bijlage 9 artikel 9.1.1.3.3.5. Daarnaast 
gaat het om de productie van kleine volumes met ook nog eens zeer lage tltera, door verkeerd gebruik van 
het lentlvtrale aysteem. Qnclariul verkeerde Inschaling en verkeerd gebruk zijn de juatewerkvoorachrlften 
aangehOUden, hierdoor kunnen we concluderen dat de velltgheld IIOOr volksgeZondheld en mmeu niet n 
gevaor Is gekomen. 

3.11 Welke maatregelen zijn aetroffen 
om herhallna van hetIncident te 
YOOrkomen? 

Alle direct betrokken personeelsleden zljn In een peisoonlljk gesprek door deverantwoordeljk onderzoeker 
geTnformeerd en er Is bedrijfsbreed een e-mail gestuurd met ulUeg van de situatie en de genomen 
maatregelen. Tevens Is nog eens extra benstrukt dat nieuwe ectlvtteilen ALTIJD 88f8t gemeld moeten 
worden bij de onderzoekslelder/BVF en er pas gestart mag WOiden met de daadwertelijke werkzaamheden 
na goedkeuring do« ondenoekalelder en de BVF. 
Dit Incident Is tijdens een Inspectie besproken met de Inspecteur en In Oll8rleg 
besloten om hel ook nog vla hel formulier te meiden. 

4-1 Geefaan welce billaaen u 
hiJvoeat 

4 Bijlagen 
1Bijlage 1. Bedrijfsbreed verstuurde e-mail. 

l.tJlf.01 11 - 1 

https://l.tJlf.01


4 

Inspectie Leefomgeving en Tiansport 
Ministerie van InfrastructuurenWatmtaat 

Melding 
Incident genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) 

Met dit formulier meldt de biologjschevelligheidsfunctionariseen 
incident bij het ingeperkt gebruikval) genetischgemodificeerde 
organismen(ggo) of meldt de mllieuveiligheldsfunctionarls onvoorziene 
omsta.ncigheden en afwijkingen bij Introductie vanggo In het mllleu 
aan de Inspectie leefomgeving en Transport (ILT). Udient alle vragen 
verplicht in te wllen. 

Voor mediscf:le (gentherapie} toepassingen moet het 
meldingsformulier 'Onvoorziene omstandigheden' op 
www.loketgentheraple.nl worden gebruikt. 

Een toelichting op de te melden Incidenten vindt u op www.llentnl/ 
onderwerpen/genetische-modificatie 

1 Melding 

De inspecteur onderzoekt of de toedracht van het incident noodzaakt ' 
tot vervolgmaatregelen. 

Vul het formulier volledlg In en sla het OP: Open het e-mailbericht dat u 
van de ILT heeft ontvangen en stuur het Ingevulde fOf'mulier met 
eventuele bijlagen in antwoord daarop aan de ILT. 

MHr lnfonnatle 
088 489 oo oo I www.ilent.nl 

,., Wat is de aard van de melding? ■ Een Incident met het Ingeperktgebruik van genetl!Ch aeniodlftceerde organismen 

D Onvoorziene omstandigheden en afwlJklnsen bij Introductie van genetisch gemo<lficeerde organismen In het 
milieu (bijwldprotWII tnwtlrinait toeJ)O!singfll) 

2,1 Naam r«htsper1oon 
(btdrjf/orgonlsotit) 

a.a Adres 

2 Gegevens melder 

a.J Postcode en woonplaats 

a.4 N:tam milieu- of biologische-
veillg~eldsfooctlonarls 
(Yoorltttet(s) ei achtttnaont) 

a.s Telefoomummer 

2,6 E-mailadres 

-"-------'--'----- -------

- ~--- ------------
Gegevens incident 
tallllll_____________________ 
1Opgetreden: Juni-oktober 2017; Gecoostateerd: oktober 2017 

3 
J.1 Op welke loc:atle heeft het 

Incident plaatsgevonden? 

,.. Wanneer Is het Incident 
opgetreden/geconstateerd 
(dahln,ltijd} 

Wie hMft het indd•nt 
11econstateerd (Glttn 
bfonrwo«dffl voorlnddtnl 
lntro4uctltInbtt1111~ 

3-J 

3,4 Veraunninanummel(s) van het 
bij het Incident betrokken 11110 ia.Il"-------------

lT.J17.01 11 Wftl 

https://lT.J17.01
www.ilent.nl
www.llentnl
www.loketgentheraple.nl


Melding lnddentaenltlsch pmodlliceerdeorpnlsmen (ao) 
Inspectie Leefomgeving enTranspon · 
Minmtric1111n nfrastn,ctvu,m Mll-oc 

3.5 Wat Is de Identiteit van het 
betrokken ggo? (,lfrmtldooit wtl_, 
pthtt,, vector. ln!ffl en modi(Kotie 
~ IOfP(IISing Is). 

l 3e generatie SIN lenllvfrale partikels, retrovtrale partikels 

3.t wat Is Il« lnperldn1sn1veau van 
het bij het lncidtnt betrokken 
ago7(Allttn rr btontwoordtn bij 
inddelt lngtpa•tttbtolij 

3.7 Wat Is de hoellfflheld van het bij 
het incident betrokken ggo? 

3.I Beschrijfhet lncld1nt 

ML-Il 

1 onbekend, betreft potentieel onvoledlge afdodlng van virale partikels over een periode van enkele maanen 

Er Is gedurende ent.ele maanden Ounl-oldober 2017) gebnik gemaakt van 2%RBS!!O om vloelba. materiaal 
dat (mogelijk n09) wale partlkeJa: bevat Ie deslnlecleren voordat het afgevoerd zou worden. Het gaal hier met 
name om vloeibaar viraal afval dat na deslnfedle door de gootsteen ging. Al het vaste afval wordt In 
hermetisch gesloten blohazard zak.ken In gesloten afvalconalners afgevoerd vla Suez. Bacterieel vloeibaar 
afval van ML-1 werd geTnactlveerd met behulp van een verse chloor-oplossing. 

3.9 Welb m.1a1regelen Jijn aetroffen 
om de gevolaen van het ln<ident 
te minimaliseren? 

Per direct 011erg11tapt naar ander dl1lnfactle middel dat blmen1hus lt gwalldeerd. 

3-,0 Hoe schat u de risico's voor de 
volksgezondheid en/of het mllleu 
In? 

De risico's Y10rden als rnininaal l~eschat. Uit valldatleexperlrnenten van RBS50 2% Is gebleken dat cellen 
wel effectiefafgedood worden door het gebnik van het dlslnfectle middel. Er Is QJS wanchlJnlJk aneen WIJ 
llius vrljgekoll)ell In lage concentraties, waarvan bekend Is dat het niet makkelijk kan over1even op 
kamertemperatuur en zonder een geschikte gastheer. Bovendien zijn de virale partikels niet replicatie 
competent en IS de kans dat deze kale partikels een gastheercel vnden <Ie gelnfecteenl Zijn met de jUste 
v.ildtype virussen om te recombineren toteen repllcatle competent vlM verwaartooabaar klein. 

3.n Welke maatregelen zijn aetroffen 
om herh11lng van het lnddent te 
voorkomen? 

Er Is na COllSlaterlng van de Ineffectieve desilfectle per direct overgestapt naar een ander desinfectie middel 
(0,5% Terrain) dat Is gevaldeerd binnen het bedrijfom effectief virus, cellen en bacterk!n te Inactiveren. 
Wanneer er dusdàng rieuwe GGOs gebruikt gaan worden dater twijfel bestaat over 'de werldng van het 
deslnfeclemlddet, wordt opnieuw gevalideerd ofheteffectief attood. 
Dit Incident Is Ujdens een Inspectie besproken met de Inspeel'"' 
besloten om het ook n09 via hel fonnuller te melden. 

4., Gfffaanwelke bljlasen u 
bijvoegt 

4 Bijlagen 



5 

Inspecde Leefomgevingen Transport 
Ministerie van lnfrasuuctuurenWaremaac 

Melding 
Incident genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) 

Met dit formulier meldt de biologischeveiligheidsfunctionaris een 
Incident bij het Ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde 
organismen (Sgo) of meldt de milieuvelligheidsfunctionaris onvoorziene 
omstandigheden en afwijkingen bij Introductie van ggo In het milleu 
aan de Inspectie LHfomgeving enTransport(ILT). U dient alle vragen 
verplicht In te wlfen. 

Voor medische (gentherapie) toepassingen moet het 
meldingsformulier 'Onvoorziené omstandigheden' op 
www.loketgentheraple.nl worden gebruikt. 

Een toelichting op de te melden Incidenten vindt u op www.llent.nl/ 
onderwerpen/genetlsche-modlfiatlt 

1 Melding 

De inspecteur onderzoekt ofde toedracht van het inàdent noodzaakt 
tot vervolgmaatregelen. 

Vul het formulier volledig In en sla het op. Open het e-mailbericht dat u 
van de ILT heeft ontvangtn en stuur het Ingevulde formulier met 
eventuele bijlaaen in antwoord daarop aan de ILT. 

Meer Informatie 
088 489 oo oo I www.llent.nl 

, ., Wat Is duard van dt meldlns? ■ Een Incident met het ingeperkt gebruikvan aenetisch 91modlliceerde oraanismen 

□ 0n1100nlene omstandigheden en afwijkingen bij Introductie van genetischgemodificeerde oraanlsmen in het 
milieu (bijwldf>!!M"en "wlnolte torpcmlngrn) 

2 Gegevens melder 

a., Naam rechtspersoon 
(llti1rijf / orgorisotit) 

2.2 Adres 

a.3 Pl:>st(Q(le en woonplaats 

2-4 Naam mileu-ofbloloalsche· 
veiligheidsfunctionaris 
(l'OOtlffle,Cs) fll adlternoomJ 

:a.5 Telefoonnummer 

2.0 E·mailadres 

Gegevens incident .3 
3,1 Op welke locatie heeft het i.-.___________ 

Incident plaatsgevonden? 

3.a WannHrls het Incident 123-07-2018; 11.00 
opgetreden/leconstateerd 
(dotuJylljj) 

3.3 Wie heeft het lnddent 
geconstateerd (ollttn 
bfontwootdfflWOi lnddtnt 
IntroductieIn htt mil/~ 

\tergunnlngnummer(S) van het 1Het betreft een geconalateertle onregeimaui,-.ekl tn arvatverwetldng; geen dli.ecl IG nr bij betrokken3-4 
bij het lncldent betrokken ll80 

llt317.01 I • -• 

https://llt317.01
www.llent.nl
www.llent.nl
www.loketgentheraple.nl


Melding lnddent1t11etlsdl aemodltiCfff'de orpnlsmen (Qo) 
Inspectie1.eeromgevtngenTranspon 
Mlnlsllritl'IIII l11fr11S111K111ur111 *lffllllOt 

3,5 

3,5 

Wat Is de Identiteit van het 
betrokken 1107 (WrrleldOOl!Wdlle 
jl4S~Wftto,; /nstrtUI modi(icatit
"°" totpGSS/ng Is). 

wat Is het lnperklngsnlvtau van 

1 Het betreft een geconstateerde·onregelmatlghekl In afvalverwerking; geen drect ggo bij betrpkken 

DM-Il 

het bij ~tIncident beuokken 
uo7CAl1ttn I! b(onlllloo(dfn 11/i 
fnddfflt lngfpfflltgtbrui/lJ 

3.7 Wat is de hoeveelheid van het bij 
het Incident betrokktn 1807 

3,S Beschrijfhetlncfdent 

? 

Tijdens een routine controle hebben we ontdektdat niet al hetdlerlljk DM-Il afval vla GGO-afval wordt 
afgevoerd. In Nn marbepe,;1de hoeveelheid van de DM-Il experlll18fUn zijn In het verleden dieren waaraan 
een ggo Is toegevoegd niet als GGO afval algewerd maaraaparaat verzameld In di<ke plastic zakken, goed 
geslotenen met ane andere dlertlJ<e kadave1S meegegaan naar- ter vert>randlng. 

3.9 Welke maatregelen Jijn g1troff1n 
om de gtvolgenvanhetlncident 
te minlmaliseren7 

Geen actueel Incident; op moment van constateren la meteen nagegaan ofer een DM-Il experment lopende 
Is wat niet het geval Is; acuut lng"pen was dus niet noodzakeflk. 

3.10 Hoe schat u de risico's voor de 
110lksgezondhefd enjof het mmeu 
In? 

In- worden tot nu alleen adenovirus. adeno usociated virus of lentivlrus In dieren geTnjecteerd. Het 
me~van de experimenten dl.f'ell dusdanig lang dat In de meeste gevalen al het virus gecleared Is. Alle 
dieren gaan naar- ter veibrll,ndlng, hielt>IJ zalen In het verleden dus ook dieren (zoals aangegeven 
dit betreft zeer~rlmerten) In comblrelle met ggo's (separaat verpaktIn een plaatlc zak). Er zij\ 
geen meldlreen binnen gekomen van- dat er lncldenlen Zijn opgetreden tijdens het transport van de 
kadavers waardoor er mogeHjk een~tmllleu Is terecht gekomen. 
Dus de risico's voor vol<sgezondheld en mllleu schat IkIn als zeer klein. 

3,11 Welke maatreaeien zijn eetroffen 
om herhallna van het lnddent te 
110ortomen7 

De procedures worden aangepasl waarin expliciet beschreven zal staan dat de dlerljke kadavers van ggo 
experiment ook vla de ggo-atvalvalen dienen te worden afgevoerd (ofgeautolaveerd binnen de centrale 
proefdieren voorziening). 

4-1 GHfaanw1l<è bijlagen u 
bijvoegt 

4 Bijlagen 
l Bijlage 1: detaU beschf1vlng van de geconstateerdeonregelmatigheid. 
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Inspectie LeefomgevingenTransport 
Ministerie van InfrastructuurenWatmtaat 

Melding 
Incident genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) 

Met dit formulier meldt de blologischeveiligheidsfunctionaris een 
incident bij het Ingeperktgebruik van genetischgemodificeerde 
organismen (ggo) of meldt de mllleuvelligheidsfunctlonaris onvoorziene 
ommndlgheden en afwijkingen bij Introductie van ggo In het milieu 
aan de Inspectie Leefomgeving en Transport(ILT). Udient alle vragen 
verplkht In te vullen. 

Voor medische (ientherapie) toepassinaen moet het 
meli:tingsformuller 'Onvoorziene omstandigheden' op 
www.loketgentheraple.nl worden gebruikt 

Een toelichting op de te melden Incidenten vindt u op www.llent.nl/ 
onderwerpen/genetische-modificatie 

1 Melding 

De Inspecteur onderzoekt ofde toedracht van het incident noodzaakt 
totvervolgmaatregelen. 

Vul het formulier volledig In en sla het op. Open het e-mailbericht dat u 
van de ILT heeft ontvangen en stuur het lngewlde formulier met 
eventuele bijlagen in antwoord daarop aan de ILT. 

Meer Informatie 
088 489 oo oo I www.ilent.nl 

1.1 Wat Is de aard van de melding? ■ Ee~ Incident met het Ingeperkt gebruik van genetlsdl gemodlftceerde organismen 

□ Onvoorziene omstandl&he<fen en arwljklnaen bij Introductie van genetischgemodificeerde organismen In het 
milieu ~/wldp<otYffl en wttrlnaire toepassill@') 

2 
a., Naam rechtspersoon 

(kdrif/Cl'QOnisolleJ 

il,& Adres 

z.3 Postcode en woonplaats 

a-4 Naam milau- ofblologhche-
11elll11heldsf111ctlonarls 
(foarltttel(s) en ocbtffllOom) 

:a.5 Tele~mummer 

z.6 E-mailadres 

3 
3.1 Op welke locatithaeft htt 

Incident plaatsgevonden? 

3~ Wanneer Is het Incident 
oÎ>aetteden/leconstateerd 
(4atunvtijr/) 

3•3 Wie heelt het lnddeQt 
geconstateerd (dleen 
beonrwoordtn worlnddffll 
lluoductleIn /tet mlllflO 

3-4 Vergunrmanummer(s) van het 
bij het Incident betrokken 11110 

Gegevens melder 

Gegevens incident 

~------ ------
128-0G-2018; 11.15 

1Het betreft ggo's va, nlvo Ikennlsgevl-- - '------~-----------

u.,,,.o, 1, ...... 

www.ilent.nl
www.llent.nl
www.loketgentheraple.nl


Melding lnddtntaenetlsch11modlliCM"de orpnlsmen Cao) 
Inspectiet.eero~genTtansport 
f4tnlsttl1t m 111/lm(nlcllurm Wllfflllklr 

3.5 Wat Is deIdentiteit van het 
betr~n u,7 ~rme/d ooit wlltf 
gOSlhttl; llf(f04 fnstrten modl/l<Dlit 
wn toepassingIs). 

3.11 Wat Is het inperklngsniveau van 
hel bij het lnd denl betrokken 
aao7 CAI/fen tt bt111twoordm bi 
inciMtlt~ktgtlmal) 

3-7 Wal is de hoeveelheid van het bij 
het Incident betrokken 11107 

3,a Beschrijfhel Incident 

1 Het betreft een E.Coll cle een BAC vector bevatmet als lnsert humaanCOKN2A 

ML-1 

3x500ml 

Voor het afdraaien van een bacterie cult\1'8 Is gebn.ik gemaakt van een centrifuge dlzich bulten het 
lnpe~ngsgebled beVlndL Tijdens de cen•lfugatle Isde deksel van de rot« los geraakt en la de cenll1111ge 
gecn,sht. De bovenkant van de blizen Il! hierbij beachadlgd en een klein deel van de bacterie euspenale la In 
de centrillgekamer terecht gekomen. De cerbifugekamer Is luchtdcht afgesloten tov de omgevingslucht. 

3.9 Welke maatregelen lijn getroffen 
om de gevolaen van het incident 
te mlnlmaliseren7 

Het wea duldeUjk h0011>eardat er problemen waren met de centrifuge. Dedealnfectle protocollen z4n dan ook 
dl,ect geatart. De cantrifug• 11 voorzichtiggeopend en de buizen met ggo'a zijn uil de rolol' gehaald en 
dubbelcontahed naar tet ML-I laboratorlum venioerd. De rotor Is In zl;, geheel In een chlooroplossing 
ondergedOfll)eld engedurende het weekendgel'lc:U>eerd. De cemifugekamer Is meerdere maleo 
Ingespoten met 70% EtOH en na een irMeckljd van 30 sec uitgeveegd. De doeken en handschoenen zljn 
ven.-neld In een ggo-afval vat De cenlriklge en vacuumpomp zulen ookgedesilfecteerd WOiden met 70% 
EIOH alvorens déze afgevoerd worden. 

3, 10 Hoe $Chili u de risico'$ voor de 
volks11ezondheld en/of het mllleu 
In? 

De aplll ven ggo'a la beperllt gebleven tot de cenlrlfugekamer, aangezien deze luchtdicht afgesloten Is. De 
kans dat een ggo In de ómgevngslucht terecht gekomen Is, 11 dan ook zeer klein. Direct na hetmelden van 
het Incident Is gestart met desinfectie.Desalnletemln' zijn de ggo's In de centrifuge al bulten Inperking, 
aangezien de centrifuge niet op een ML-l lab staat. 
Aangezien hel rivo I ggo'a betreft Is er geen risico VOOf de volksgezondheid. De ggo'a zijn wel bliten 
tnpe~ng geweest, maar aangezien de besmetting beper1<t gebleven la tot de blnnen<art van de centrttuge 
aehal Ik hel risico voor het milieu In als zeer klein. 

5.11 Welke maatregelen zijn getroffen 
om herhalin11 Vin het Incident te 
voorkomen? 

Het la niet toegestaan om ggo'a bulten Inperking te centrifugeren. Er heeft een geaprek met de onderzoeker 
plaats gevonden. Bilnen de--zijn er voldoende centrifuges op ML-I laboratorta aanwezig 
om ggÓ's af Ie draaien. De o~ op gewezen de cenllffuge óp het ML-I te gebruiken en bi 
grote vohmes gebruik Ie maken van me«dere centrlfugatle rondes. De protocollen zijn verder aangesch«pt 
en op de toeg~van decentrifugerulmte Is een label geplakt dat het niet Is toegestaan om 
handelingen met ggo'a te wrrlehten In deze rutnte. 
Het Incident Is door telefonisch gemeld en besproken met lnspecte HIJ gaf aan 
dal na het telefonisch 0\18rtag het fnclclent verder afgehandeld ll. 

4.1 Geef aan welke blJlaaen u 
blJvotat 

4 Bijlagen 
1Bjlage 1; detail beschrijving van het Incident 



7 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuuren Watemaac 

Melding 
Incident genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) 

Met dit formulier meldt de biologischevelligheidsfunctlonaris een De inspecteur onderzoekt of de toedracht van het incident noodzaakt 
incident bij het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde tot vervolgmaatregelen. 
organismen Ciao) or meldtde mllieu11elligheidsfunctionaris orwoorzlene 
omstandigheden en afwijkingen bij Introductie van ggo in het milieu Vul het formulier volledig in en sla het op. Open het e-mailbericht dat u 
aan de Inspectie leefomgeving enTransport(lll). U dient alle vragen van de ILT heeft ontvangen en stuur het ingevulde formulier met 
verplicht in te vullen. eventuele bijlagen in antwoord daaropaan de ILT. 

Voor medische (gentherapie) toepassingen moet het 
meldingsformulier 'Onvoorziene omstandigheden' op Meer Informatie 
www.loketgentheraple.nl worden gebruikt. 088 489 oo oo I www.ilent.nl 

Een toelichting op de te melden incidenten vindt u op www.ilent.nl/ 
onderwerpen/genetische-modificatie ' 

1 Melding 

1,1 Wat Is deaanl van de melding? ■ Een incident met het Ingeperkt gebruikvangenetisch gemodlficeenle organismen 

□ Onvoorzien, omstandigheden tn alwlJklngan bij lntroductlo van genetisch gemodificeerde organismen In het 
milieu (bil wJdp<OMnmvtltlfnai,e tog,asslnOMJ 

2 Gegevens melder 

:a.1 Naam rechtspersoon 
(kdrijf / orgoriJGlit) 

:u Adres 

:a.3 Postcode an woonplaats 

2-4 Naam mileu- ofblologlsche-
wlllldlelcbfunctlonarls 
(vootlrttt,(s) 111 ochttm0am) 

2.5 Telefoonnummer 

:a.6 E-malla«es -~@g_ ma_ H_.co_m______________ __________

3 Gegevens incident 

3,1 Opwelke locatie heeft htt 
Incident plaaugevonden7 

3,a WanneerIs het Incident 
opgetredenfleconstateerd 
(iatuavbïd} 

3,3 Wie heeft het Incident 
pcon.stateerd (alleen 
blanlwo«dfflW>Of lnddenl 
lntto<lKtitInhttll'ill"' 

3-4 Veraunnlngnummer($) van het t.allll__________ ___ 
bij het Incident betrokken ggo 

llt.J• r.01 t 1w,u 

116-10.201811.30u

https://llt.J�r.01
www.ilent.nl
www.ilent.nl
www.loketgentheraple.nl


Melding Incident genetisch gemodificeerde organismen (ggo) 
Inspectie Leefomgevingen Transport 
Ministerievan lnfras111Ktuuren Wactnt11ar 

3.5 Wat is de Identiteit van het 
betrokken ggo? (vermeld ook welke 
11oithtt1, vector. inmttn modlffcotie 
van toepaiiing is). 

3.6 Wat Is het lnperklngsniveau van 
het bij het incident betrokken 
ggo? (Alleen te beoniwoorden bij 
lnddent Ingeperkt gebruik) 

1 Asperglllus nfger, zte bijlage 1 voor detalls 

ML-1 

3.7 Wat Is de hoeveelheid van het bij 
het incident betrokken ggo? · 

1 zeer geringe hoeveelheid vloeibare kweek, zie hieronder voor uitleg 

Een medewerker had een fles vloeibare kweek afgegoten voor vervolg experimenten. Deze lege fles Is 
gevuld mei 100 ml water benodigd voor het autoclaveren van de fles. In plaats van deze fles in de autoclaaf 
bak te zetten, begon hij zonder na te denken per ongeluk de fles leeg te gieten In de gootsteen. Na ongeveer 
30 ml geloosd te hebben besefte hij waar hij mee bezig was en Is hij direct gestopt. 

3.8 Beschrijf het incident 

3.9 Welke maatregelen zijn getroffen 
om de gevolgen van het incident 
te minimaliseren? 

Nadat de medewerker door had waar hij mee bezig was, heeft hij direct een hoeveelheid werkoplosslng 
sumabac (gevalideerd mlddel om A. nlger mee af te doden) door de gootsteen gegooid. De gootsteen Is 
hierna een uur niet gebruikt om de sumabac In te laten werken. 

3.10 Hoe schat u de risico's voor de 
volksgezondheid en/of het mllleu 
in? 

Verwaarloosbaar klein. Het gaal hier om een minimale hoeveelheid schimmel, als er uberhaupt al Iets achter 
gebleven was In de fles, Dit Is dan zelfs nog verdund, waarschijnlijk een veel te lage concenlratie om In de 
naluur de concurentle aan te kunnen gaan met alle organismen die daar voor komen. De genetische 
modificaties geven het organisme geen voordeel ten opzichte van wildtype organismen. 

3.11 Welke maatregelen zijn getroffen 
om herhaling van het Incident te 
voorkomen? 

Dit Is een gelsoleerd Incident, dat naar ons Inziens zich niet zal herhalen. 

4 
4.1 Geef aan welke bijlagen u 

bijvoegt 

Bijlagen 
1Bijlage 1 beschrijving van het GGO A.nlger 181018-000139 

ILT,317.0, I ann a 
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Inspectie Leefomgeving enTranspon 
Ministerievanlnfrastn,ctUUrmwatmtaat 

Melding 
Incident genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) 

Met dit formulier meldt de bioloalS<heveillahf!ldsfunctionarls Hn De inspecteur onderzoekt of de toedr;icht van htt Incident noodzaakt 
Incident bij het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde tot vervolamaatreaelen. 
organismen (ggo) of meldt de mllleuvelllgtieldsfunctlonaris onvoonlene 
omstandigheden en afwijkingen bij lntr~cde vanaao In het mllleu · Vul het formulier volledig In en sla het op. Open het e-mailbericht dat u 
aan de Inspectie Leefomgevingen Transport (ILT). Udient alle vragen van de ILT heeft ontvangen en stuur het lngewlde formulier met 
verplldlt In te vullen. evertuele bijl.gen In antwoord daarop aan de ILT. 

Voor medische (gentherapie) toepassingen moet het 
meldinasformulier 'Onvoorziene omstandlaheden' op MHrlnfonnatle 
www.loketgentheraple.nl worden gebruikt. 088 489 oo oo I www.ilent.nl 

Een toelichting op de te melden lnddenten vindt uopwww.ient.nV 
onderwerpen/genetlsche·modificatJe 

1 Melding 

1.1 wat i.sdeaard van de meldina? ■ Een Incident met het lnaeperkt gebruik van aenetitch aemodilicetrdt011llismen 

0 Onvoorziene ommndiaheden en ,1fwijkinatn bil Introductie van aenetlsch aemodiflceerde o,alrismtn In het 
mllleu (blJ wldptotwn ,a Wllrinokttogaslingen) 

·2 Gegevens melder 
1.1 Naam re<htsptrsoon 

(wdnl/«~) 

u Adres 

1.3 Post<O!le en woonpluts 

1.4 Naammlleu-ofbloloa,sche· 
willafleldsfunctionatls _....._________________ _ (voorldte,(s) fJI ocflternoom) 

1,5 Telefoonnummer 

z.6 E-mailadres 

3 Gegevens incident 
3-1 Op wtlke locatie heeft het 

lncldant plaatsatvonden? 

µ wanneerIs het Incident j 2018-12-12 1-4.60 (Gemeld tij 8VF) Waarsch]nljk een u1.uerder al geconatateerd. 
opgetredenfl«oM!llteerd 
(dltuMidJ 

5-J Wie hffft het ln<ldtnt 
aeconstat-d (cllHn
bmntwootdfflW)Gflnddelt 
lrwoduàftIn ktllillfu) 

J-4 Y«pnlnatlUINNl(s) van ht 
bij hel lnddtnt bttroklctn Uo 

U317.01 11-• 

https://opwww.ient.nV
www.ilent.nl
www.loketgentheraple.nl


Melding Incident aenetiséh aemodlficHrde oraanlsmen (Uo) 
Inspectie Leefomgevingen Transport 
Mlnlscerie Win ln(ras1111e1uuren ~ttrscaat 

3.5 Wat Is de identiteit van het ( Open werk met: Wld type OPS0 (e. coll B) and DHSa (e. coli ~12) contalnlng pET28-MBP(2>< double mutant) 
betrokken ggo? (Vermeldook wel~ 
gastheer. vector. /nserten modi~cotJe 
von IOfposslng Is). 

3.6 Wat is het inperkingsnlveau van Ml-1 
het bij het incident betrokken 
ggo? (Alleen te beanl\lloOrden bij 
incident ingeperkt gebruik) 

3.7 Wat is de hoeveelheid van het bil nihil 
het Incident betrokken ggo? 

3.8 Beschrijf het Incident HE:t gaat om een ongewenst vooMII tijdens werkzaamheden met de luchtbehandeling van een ander (niet 
biologisch) laboratorium. Daarbij Is een gat ontstaan In een van de kanalen waardoor de afzuiging van de 
experimenteerruimtes (waaronder het betreffende ML-! laboratorium) én van de zuurkasten niet direct naar 
bulten werd afgevoerd maar In de gang terecht kwam. 

3.9 Welke maatregelen zijn getroffen 
om de gevolgen van het Incident 
te minimaliseren? 

De werkzaamheden werden stop gezet en het ML-I lab werd afgesloten. 

3.10 Hoe schat u de risico's voor de 
volksgezondheid en/of het mll!eu 
In? 

laag 

3.11 Welke maatregelen zijn getroffen 
om herhaling van het Incident te 
voorkomen? 

BIJ directie en betrokken personen aangegeven dat de BVF bij dit soort Incidenten direct geïnformeerd dient 
te worden. 
En tevens van te voren gelnformeerd dient te worden bij aanpassingen aan luchtbehandelingssystemen l!l 
het gebouw. 

4.1 Geef aan welke bijlagen u 
bijvoegt 

4 Bijlagen 

lltJ17.01 j avana 

https://lltJ17.01
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Inspectie Leefomgevingen Transport 
Ministerievan InfrastructuurenWatmtaat 

Melding 
Incident genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) 

Met dit formulier meldt de biologjscheveiliaheidsfunctionaris een 
incident bij het ingeperkt gebruik vangenetisch gemodificeerde 
organismen{ggo) of meldt de milleuvelllgheidsfunctionaris onvoorziene 
omst,mdigheden en afwijkingen bij introductie van ggo In het milieu 
aan de Inspectie Leefomgeving en Transport(ILT). Udient alle vragen 
verplicht In te vullen. 

Voor medische (gentherapie) toepassingen moet het 
meldingsformu6er 'Onvoorziene omstandigheden'op 
www.loketgentheraple.nl wordengebruikt. 

Een toelichting op de te melden incidenten vindt u op www.llent.ni/ 
onderwerpen/genetische-modificatie 

, Melding 

De Inspecteur onderzoekt of de toedracht van het inódent noodzaakt 
tot vervolgmaatregelen. 

Vul het formulier volledig In en sla het op. Open het e-mailbericht dat u 
van de ILT heeft ontvangen en stuur het Ingevulde formulier met 
eventuele blJlagen In antwoord daarop aan de ILT. 

MaerInformatie 
088 489 oo oo I www.ilent.nl 

1.1 Wat Is de aard van de melding? ■ Een Incident met het Ingeperkt gebruikvan gene!lsch gemodlliceerde organismen 

0 0n1100rzlene omstandiafleden en afwlJldnaen bij Introductie van aenelischaemodificeerdt oraanlsmen In het 
milieu (/,ij wldptOMfl mwttslnalrt totpcm/nOffl) • 

2 
a .1 Naam rechtspersoon 

(bedrif/ cirgamalil) 

Z.l Adres 

ll,J Postcode en woonplaats 

2..4 Naam mu1eu- ofblologlsch~
wlllaheldsfunttionarls 
(Yoo(fttttt{s) fll adttrnOOIII) 

z,5 TeleroomumlTlef 

2.6 E-malladfes 

3 Gegevens incident 

3.1 Op welke lootle heeft het 
lncidtnt plaatsg,vonden? 

119 maart 2019 
opgetreden/geconstttttrd 

3.1 Wanneer Is het Incident 

(datuovllld) 

3-3 Wie heeft het lnddent 
g■<onstateerd (ollttn 
bton~dt11\'OOI' lnddmt 
l•uoductJ, Jn liftmllitll) 

3-4 Vergunnlngnummtr(s) van het 
bij htt Incident betrokken ao --------------------

llT.Jlf.01 ( 1 -• 

https://llT.Jlf.01
www.ilent.nl
www.llent.ni
www.loketgentheraple.nl


.

Melding Incidentgenetisch gemodificeerde o,aanismen(Uo) 
Inspectie Leefomgeving en Transpon 
Minimrlevan ln{rmtrucwuHnYo\letnJllaC 

3,5 Wat is de Identiteit van het 
betrokken ggo7 (Vermeld ook welke 
gastheer. vector. lnsttten modipcotie 
van toepassing is). 

3.6 Wat is het lnperkingsniveau va11 
het bij het incident betrokken 
ggo7 (Alleen te beantwoorden bij 
lnddentingeperktgebruill) 

3.7 Wat Is de hoeveelheld van het bij 
het Incident betrokken ggo7 

3,8 Beschrijf het Incident 

l Enterococcus faecalls knock-out In wild-type rat 

OM-Il 

Werkzaamheden met GG Enterococcus faecalls In rat: gehuisvest op DM-1niveau terwijl dit DM-Il niveau had 
moeten zijn. Open kooien In plaats van gesloten IVC huisvesting. 

Werkzaamheden zijn vergunt op ML-Il niveau maar niet op OM-Il niveau 

3.9 Welke maatregelen zijn getroffen 
om de gevolgen van hetIncident 
te mlnimallseren7 

Afwijking Is geconstateerd na afloop van de werkzaamheden, er zijn geen nieuwe werkzaamheden Ingezet. 

Er Is overleg geweest met Bureau GGO en besloten dit voorval bij ILT te melden. 

3.10 Hoe schat u de risico's voor de 
volksgezondheid en/ofhet mllleu 
In? 

Nihil, Werkzaamheden zijn vergunt op ML-Il niveau, afval en kadavers zijn conform ML-Il regels afgevoerd. 
Labjassen en handschoenen zijn gedragen. Onderzoeker heeft ruime ervaring met ML-Il niveau en ervaring 
met het werken met wild-type Enterococcus op OM-1 niveau maar heeft over het hoofd gezien dat Genetisch 
Gemodificeerde Enterococcus op DM-Il niveau gehuisvest en kennisgegeven moet worden. Er Is conform 
ML-Il gewerkt. 

3,11 Welke maatregelen zijn getroffen 
om herhaling van het Incident te 
voorkomen? 

Onderzoeker Is aangesproken op het ontbreken van een kennisgeving voor DM-Il en de foutieve huisvesting. 
Dierverzorging zal gelnstrueerd worden om alert te zijn op afwijkingen van kennisgevingen en 
lnperklngsnlveau's. 

De werkzaamheden op OM-Il niveau worden vandaag kennisgegeven bij Bureau GGO. 

4.1 Geef aan welke bijlagen u 
bijvoegt 

4 Bijlagen 

llT.311.01 1avana 

https://llT.311.01


.
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Inspectie Leefomgeving enTransport 
Ministnvan ln{rastructuurmWatmtaat 

Melding 
Incident genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) 

Metdit formulier meldt de bioloSischeveiligheldsfunctlonarlseen 
Incident bil het inaepef1<t atbrulkvan aenetischaemodficu rde 
orgmismm (ggo) ofmeldt de milieuvelllaheldsfunalonarls onvoorziene 
omstandigheden en afwijklnaenbij lnuoduc1ie van aao In het mUleu 
aan de Inspectie leefomgeving enTransport OLT). Udient alle vragen 
verplicht In te vullen. 

Voor medische (gentheraple)toepassingen moet het 
meldl~sformulier '011110orzlene omstandigheden'op 
www.loketientheraple.nl worden gebruikt. 

Een toelichting op de te melden Incidenten vindt uop www.llent.nV 
onderwerpen/genet.ische-modi~catie 

1 Melding 

De Inspecteuronderzoekt of de toedracht van het Incidentnoodzaakt 
tot vervolimaatreielen. 

Vul het formufier volledig In en sla het op. Open het e-mailbericht dilt u 
van de ILTheeft ontvangen en stuur het lnaevulde formulier met 
eventuele bijlagen in antwoord daarop aan de ILT. 

MeerInformatie 
088 489oo oo I www.ient.nl 

1.1 Wat lsdeaard van de meldlna? ■ Etn Incident met htt lnaeperkt aebruk van aenetlsch aemodlficetrdt or&ammtn 

□ Onvoontene omsundlgh1d1n ,nafwl}lclngt n bij Introductie van 1enetlsch aemodlllceffdt oraanismen In het 
mllleu (lij wlctf!OMII mW11tlnol1tloepossipl,I 

2 Gegevens melder 
a.1 -Naam recl'ltsperSOOn 

(lled,i(/o,gorisotitJ 

u Altes 

2-J Postcodeen woonf)laits' 

2-4 Naam mileu- ofbiolopcht-
vüigh«ldsfun<tionarls 
~)et odlttrtOOII) 

2.5 Telefoonnummer 

a.6 E-mailadres 

3 Gegevens incident 

3.1 opwelkelocaUehetft htl 
lnddent plaatsgtvondon7 

3.1 wanneerIs het Incident 109-04-2019 
opgl!tltiltnfleconstatnrd 
(dotuffl/lfil) 

3-3 Wie heeft het Incident l 8\/f" na vraag van medewerker ■ 
geconstalffrd (àllffl 
llMltwoonlfnvoorlnddeC 
introcfldjefn hrtmillet) 

3-4 Vwavnnfllanufflffll(s) van het 
bij het Incident bl!trokktn 180 

www.ient
www.llent.nV
www.loketientheraple.nl


Melding Incidentaenetlsdlpmodlficttrde orpnlsmtn (ao) 
Inspectie leefomgevingen li'amport 
Wnlstcrluan lllfrasm,ct11urm*-

3,5 wat is de Identiteit van het I In leder geval A lhaliana (pollen en zaden) 
betrokken ggo? rmmeldooit wtlllt 
gos~ tUtor, lruert,nmoä,ficotit 
WIII totpOSS/ng Is), 

3.f Watts het lnperklngsnlveau van 
het bij htt lnddent betrokken 
ggo?(Allfen ttbeanl\lOordffl bij 
llddmt i~,eb,llij 

3.7 wat is de hoeveelheid van het bij 1onbekend 
het Incident betrokken ao? 

3.I Bes<hrfjfhatlncidtnt Onder he- zit een lmtallale tie pollen en zaden uit al'valwater llltert, voor het water vla een ozon..W 
deelnfedle atie wordt geloosd (er mag ech1er niet met gg mkro-orgenlamen worden gewerkt In de cellen 
die aangesloten zijn hierop, desalnlettemln Is de Installatie nog wel In wvrtdng). Hel lllerdoek worcl 
regelmalfg afgevoerd ali ggo afval van niveau 1. Op 9 epriiwen! de BVF gelrtormeerd dat er plastk: zakken 
met llterdoek, vermoedefijk uit het- .In een apart gelegen afvaM!rzamel~agebouwwaten 
aangetroffen met de vraag hoe dil inoesi'"'worden afgevoerd. We zijn clrectgaan kijken. De zakken werden 
butten het gel>OUW op een peltet aangetroffen; helaas zaten erook enkele gaten/acheurtjeSIn de zakken. 

3 .9 Welb mutregelen zijn setroffen De zakken, Inderdaad uit~.zljn naar blnnengabrächt enovergezet naar 990 afvalvaten ~A). 
om de gevolgen van hetIncident Een zek bleek zoveel flterdoekle'liëvalten dat dit niet In een WIVA vat pastte: dezezak Is VOOfZlch6g (zo dat 
te minlmalistren? er geen materiaal tit k.on vaDen) naarde ggo nimte onder he- gebracht (Waar hij vandaan kwam) en 

daaropgedeeld over drie WIVA vaten. Hierbij zijl uleraard P~ t (schoenenhoezen, Jas en 
handschoenen). De va1en Zijn vervolgens aat de btitenkant gereinigd en WOiden zoals gebnikelijk afgevoerd 
naar ZAVIN ter verbranding. Daarna zijn alle blmenvloeren waar de zakken geslaan hebben of over 1Jjn 
vervoerd geveegd (afval In WIVA vat), gedweild met chloor en deerne la overtolllg water opgezogen met een 
waterstofzuiger (water 1B nog extra met chloor behandeld voor loztng). 

3.10 Hoe schat u de risico's voor de Mogelijk zijn ergg zaden/pollen vrijgekomen In het mlUeu cmdat de zakken enige tijd buten hebben gestaan 
volksgezondheid en/of het milieu en ze niet geheel lrtactwaren. Er Is geen sprake va, een gezondheidsrisico. 
In? 

3.11 Welke nuarreselen zijn aetroffen Er Is gesproken met--die normalller het lllerdoek afvoert a>nform protocol (opgesteld 
om herhilllna van het lnddent te door de BVF). Het lij~egaan la bij vertrek van een gelnstrueerde medewerker en de 
voorkomen? overdraàll naareen nleuwa medewerker. Hoe lang deze sltuaUe bestaan heeft la nog niet duidelijk. Il.Je 

hebben lnmddels veel vragen gesteld aan de betreffende verantwoordellke personen en medewerkers van 
- en wachten J'KlQ op hlm antwooroen. Daarnaast zuHen de verantwoadeljkheden opnieuw en duldellJ(er 
worden belegd en mensen opnleltN gelnetrueerd. 

4-1 Getfa.inwelke bljlil8en u 
bljvoeat 

4 Bijlagen

llt317.01 1·-· 

https://llt317.01
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van ln{rmtructuurm wacmtaat 

Melding 
Incident genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) 

Met dit formulier meldt de blologischevellgheidsfunctlOn;irlseen 
incident bij het ingeperktgebruik van genetl5th gemodifia!erde 
organismen (ggo) of meldt de milleuveiligheldsfunctlonarls onvoonlene 
omstandigheden en afwijkingen bij lntrod.lctle v;n go In het mll!,u 
aan de Inspectie Leefomaevina en Transport (ILT). Udient alle vragen 
verpliçht in te wllen. . 

Voor medische (gentherapie) toepassingen moet het 
meldingsformuUer 'Onvoorziene omstandigheden' op 
www.loketgeotherilpie.nl worden geb1ulkt. 

Eén toelichting op de te melden lnddtnttn vindt u op www.iltnt.nl/ 
onderwerpen/aenetlsche•modlficatle 

De inspecteur onderzoekt of de toedtacht van het Incident noodzaakt 
tot vervolgmaat.regelen. 

Vul het formuliervoffedig In en ,11 htt op, Optn het 1-mail>t1lcht dit u 
van de ILT heeft ontvanaen en stuur het ln11evulde formulier met 
eventuele bijlagen in antwoord daarop aan de ILT. 

Meer Informatie 
088 489 oo oo I www.lent.nl 

, 
1,1 Wit Is deaard van de meldlna? 

Melding 

■ Een Incident met htt lnaeperkt aebruik11an 1enetl~h aemodificeerd• orpnlsnwn 

□ Onvoorzien• omstandigheden en.afwilki\gen bij Introductie van 1enet1sch atmodlfic:eerde oraammen il het 
milieu (lil}wldP!ff""' 111 w~olrt toqossine!') 

2 Gegevens melder 

a., Naam redltspersoon 
(bfdtif/ Olgatisotit) 

a.z Adres 

a.3 Postaldeen woonplaats 

l.4 Naam miieu-ofbioloafsche· 
velligheidsfunc:tlonarls 
~)ra oc:bl9WOOII) 

a.5 Telefoonnummer 

a.6 E-mailadres 

3.1 Op welke locatieheeft het 
Incident plaatsaevonden? 

J,ll wanneerIs het Incident 
opgetreden/geconstateerd 
(dtW/IMI) 

3 

........D,o_ _ _ __ malLcom____________________ 

Gegevens incident 
1Tussen 1e en 2a~. lekkage waarbij water vla de met9111aslen ookde begane grond heelt bereltt 

1maandag 25april omstreeks 18.10 

J.3 Wie heeft het Incident 
aeconstatfffd (dlffl 
bton«-dfflwoorlnddatl 
fntocflàif in t1ft,,..., 
Vtrg\l\lllnglllmmtl(s)YinhetJ◄ 
bij het Incident betroklctn ao 

N.l)17ot I •-• 

www.lent.nl
www.iltnt.nl
www.loketgeotherilpie.nl


Melding lnddentatnetluh 1•modlft<Hrdeorpnlsmen (ao) 
lmpectle l.ttfomgeving en 'lnrupon 
Mlnhurftwm rnfimtn,auurm Wlttn111a1 

3-5 Wat is de Identiteit van het 
betrokken 8107 (fflnlddooi! wdJlr 
QMl/w( Wáll( lnlftt'" modificatie 
wn totpasslng IJ). 

s,6 Wat Is het lnperklngsnlveau van 
het bil het Incident ~rokken 
sgo? (Allttn I! bf111111WOrclal bil 
lll<fdenl l1'4tpfmffbnl/11) 

3-7 Wat is de hoeveelheid van het bij 
het incident betrokken sgo? 

3-I BeschrlJfhetlncldent 

11enuvtraaI en retrovtraal getransduceercte celen, mlnlmaan 2 weken na transoucue en veelVUldlg gewassen. 

Ml-Il 

1verwaartoosbaar klein lot niets. 

Een waterktldlng il getprOngen op de gang In het plafond wsen de 1e en 2• verdieping. Het -ter Ie vla de 
vloer de labs binnen gelopen vailllll (Mif!•I)ML-11) en vla de murenMoerenfmeterkaslan naar 
beneden naar de labs van- (m::lîen • . Ten Ujde van het Incident werd In 1 van de getroffen 
labs van- gewelkt niet'lëntivlraal en re raai getransduceerJ;fe cellen, echter alle open en 
aerosolvormende handelingen gebell'en In een velllgheklskast van klasse ll. Bij. Is deze dag '"'tGGO's 
gàwertdIn de labrui'nte, echter dil Is 1 grote open labrulmte waarbij het GGOwerk geheet aan de andere kart 
plaats vind en In een velllgheldskast van klasse Il gebeurt. BIJ. la deze deg niet metGGO'a gewerkt 

3.9 Welke muuqelen zijn 1etroffen 
om de gevolgen van het Incident 
te minimaliseren? 

Na enkele telefoon1es Is de waterteklng voor het gehele gebouw afgestolen.Met behulp van absorberende 
doeken, absorbtlekorrels en een waterstofzuger Is het water opgeruimd. Absort>erende materialenzijn In 
afvalbakken bestemd worspecifiek zlekenhuisafval gedeponeerd (UN 3291). wateropgezogen vla de 
waterstofzuiger18 lil voorzorg gedesinfecteerd met Terralln (5 mm. elndconcentratle 0,5. 1%,..of 
halamlde- al110rena het vta do goot.toen la afgevoerd. 81- 1• enkel mei absorberende materialen 
g-r1d~ade afvallOMen (VN 3201) zijn afVevoerd. 

3.10 Hoe scmt u de risico's voor de 
volksgezondheid en;or het mmeu 
In? . 

Verwaarloosbaar klein risico. Bij alledrie de bedrijven vinden de GGO werkzaamheden vrijwel altijd In de 
veUlg,eldskast van klasse Il plaats en erWOldt gedesinfecteerd volgens de werkvoorschriften van de regeling 
GG0 (na werkzaamheden en einde van de dag). Het water Is enkel langs muren en wanden gelopen welke 
niet besmet geacnt kumen worden. Desondanks Is het water dat Vla de gootsteen Is afgevoerd 
gedesinfecteerd om eventuele bk>otalelllng aan het milieu uit te sluiten. 

3.11 Welke maatregelen zijn getroffen 
om herhaling van het Incident te 
voorkomen? 

Omdat dtde tv.eede keer Is dat ereen grote walel1ekkage In het relalef nlew.-egebouw Is ontstaan (naast 
enkele kleine lekkages), wordl er dOO' de verhuurder van het gebouw onderzocht hoe het heeft kUMen 
ontstaan. wat het verband Is met eerdere lekkages en wat aan de hand van het onderzoek eventueel de 
mogelijkheden zijn om nieuw te 'VOOfllomen. Verderwo«lt do rnponsa na onlalaan van hol Incident tof 
afhandelen van het incident geêvalu.rd om de9f1\llrgency response keten ta verbeteren. 

4-1 Geefaan welke blilacen u 
bijvoegt 

4 BIJiagen 

lt517.01, ...... 

https://lt517.01
https://ge�valu.rd
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Inspectie Leefomgeving enTransport 
Minlsteritvan ln{rastnlctuurmWaterstaat 

Melding 
Incident genetisch gemodificeerde 
organismen. {ggo) 

Met dit formulier meldt de biologischevelNgheldsfunctlonarlseen 
Incidentbij het ingeperktgebruik van genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo)of meldt de milleuvelllgheldsfunctlonarlsonvoorziene 
omsundlghl!den en arwlJklnten bil Introductie van ggo In het mllleu 
11nde ln~ctle letfomgeving en Transport (lll), Udient alle vragen 
verplicht In u vullen. · 

Voor medische (gentherapie) toepasslnaen moet het 
mekll~sformuller 'Onvoorziene omstandigheden'op 
www.loketgentheraple.nl worden gebruikt. 

Een toelichting op de te melden Incidenten vindt u op www.llent.nl/ 
onderwerpen/genetlsche·modlficatle 

1 Melding 

De inspecteur onderzoekt of de toedracht van het Incident noodzaakt 
tot vervolgma;itregelen. 

Vul het fonnuffer volledig In en sla het op. Open het e•mallberlcht dat u 
van de ILT heeft ontvanaen en stuur het Ingevulde formuller met 
eYentuele bijlagen In antwoord daarop aan de ILT. 

Meer Informatie 
088 489 oo oo I www.ilent.nl 

1,1 Wit Isdeaard van de ITll! ldlng? ■ !en lnddent met het lrJtperkl gebruik van aeneUS<h Rffll()dllkttrde 011an1smtn 

□ Onvoorziene omstandfllheden enafwljkilgm bil Introductie van aenetls<h aemoclificetrdt orsanlsmen In het 
milieu {bi/ wldprOMn rn wtrrlno/rr totpassi'l9ffl) 

z Gegevens melder 
2,1 N»m redltsPfiSOOII 

(lmijf/OtgOtisodtJ 

a.a Mes 

a.3 Postcodun woonplaats 

a..t Naam mlhu· ofbloloasch" 
veiigheldsfunctlonarls 
(wofldtrtfs) 111 odlttrlOOflJ 

a.s T@lefoonnummer 

a.6 E-mailadres ------------- -----• 
3 Gegevens incident 

3.1 Op \Wika loc.itl• hHtt het 
lnddtl)t plaatsgevonden? 

3.2 WannttrIs het Incident 1omol cOQd 1230 D 
opgetredtn/leconstaterrd 
(~ 

W• hffft het lnddent 
geconstalffrd (oflfflt 

3-3 

bNntll'oonl,n~lnddm 
iooo6actlrIn hrt niffn) 

Vqunnlngnumm«l{s) van het3,4 lBi.b,it loddootwarmoeen ooo omarismeobtmkkeo In de nimte.Jtoodeo alleen olelJWDodllceente a 
bij hetlnddent betrokktn ao 

lll317.01 I•-• 

https://lll317.01
www.ilent.nl
www.llent.nl
www.loketgentheraple.nl


Melding lnddentaenetlsdl pmodlftt'etfdeorpnlsmen (ao) 
Inspectie L«fomgeving enTranspon 
Mfnbmfc~n lnfrosm,cautrm Mb1m111e11 

3,5 Wat is de Identiteit van het IEr was aeen GGO aaowezlo In de Inaeofrlcte ruimte ten üide van tel Inddeot a 
betrokken 11110? (llermeldooitMl" 
gasthttç IICtor; lnltrt fll modi(iallk 
\IOII tOfl)OSsino Is). 

3.6 Wat is het lnperklngsnlvtau van IPe ruimte heeft een PKa-1 (yoonnaHg PK1) lnoed(jnasrweay a
het bij htt Incident batrokken 
ao? (Allttn te bftntwoordm lij 
ll<idfnt ilgfpa~Ittf)r1ifl) 

3-7 Wat Isde hoeveelheid van h@t bij 
het l~cident betrokken ggo? 

5.I Beschrljfhetlnddent Rookontwikkeling door een ameulend pla1tik tafelblad ~van he heeft 
"" twandalarm doen •'1aan. De brartdYolffr heeft de brand beltreden. 0. betrolcken ruimte en aanpalende 
compartlmeren zijn teeg gemaakten worden momenteel gereinigd. De oorzaak van de b(and Is onbekend en 
wordt onderzoctt. In het compartlmeR waren tijdens het Incident geen ggo planten aanwezig. De 
compartimertlserlng van de aanpalende rulrnes is intact gebleven; er Is dus geen risclo geweest voor de 
omgeving voor introduclle van ggds in het mleu. 

,., Welle maatregelen zijn getroffen De èompartlmertallsatle van de aanpalende ruimtes is In stand gebleven.Nadat het vuur bestreden Is en de 
om de gevolgen van het Incident aanpalende rulrnes zijn vriiJegeven zin de daaraanwezige plalten, waaronder enkele ggo's, verplaatst naar 
t! minimallse"n? andete ruimtes zodat de compartlmerten met rookschade gereinigd kunnen worden.Hel ligt niet Inde reden . 

om te verwachten dat er gevolgen zullen zijn, anders dan de rook schade en de branschade aan het tafelblad. 

geen risico 
110ik5gezondheld en/of het milieu 
ln7 

3,10 Houchat u dt risico's voor de 

De oorzaak van de brand wordt onderzocht en als de bron duidelijk Is kunnen er maatregelen genomen 
om herhaling van het Incident te wortlen om herhaling tevoorkomen. 
1100rkomen7 

3.11 Wtllca maatrtgeltn zijn aetroffen 

4 Bijlagen 
4.1 Geef aan wel<e bijlagen u g1foto van het verbrande llfelbfad !o het kascomoar1Jmeat 

biivoeit 

LT.J11.011 IVIIII 
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Inspectie LeefomgevingenTransport 
Mlntsterle van lnframuctuurenWaterstaat 

Melding 
Incident genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) 

Met dit formulier meldt de biologischeveiligheîdsfunctionarîs een 
Incidentbij het Ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) of meldt de mllleuvelllgheldsfunalonarls orr.,oorzlene 
ommndlgheden en afwijkingen bij Introductie van ggo in het mllleu 
aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (lll). Udient alle vragen 
verplicht in te vullen. 

Voor medische (gentherapie) toepassingen moet het 
meldingsformulier 'Onvoorziene omstandigheden' op 
www.loketgentheraple.nl worden gebruikt 

Een toelichting op de te melden Incidenten vindt u opwww.llent.nl/ 
onderwerpen/genetische-modificatie 

, Melding 

De inspecteur onderzoekt ofde toedracht van het incident noodzaakt 
tot vervolgmaitregelen. 

Vul het formulier volledig in en sla het op. Open het e-mailbericht dat u 
van de ILT heeft ontvangen en stuur het lngewlde formulier met 
eventuele bijlagen In antwoord daarop aan de ILT. 

Meer Informatie 
088 489 oo oo I www.ilent.nl 

1.1 Wat ls de aard van de melding? ■ Een lnddent met het Ingeperkt gebruikvan genetisch aemodlfic:eerde organismen 

□ Onvoorziene omstandigheden en afwijkingen bij Introductie van genetischgemodificeerde oraanismen In het 
milieu COi/ Wldf'!OM'I tnwterlnate t«p<ns1n9"9 

2 Gegevens melder 
a., Naam rechtspersoon 

(bedtif/ orgonlsatie} 

a.t Adres 

a.J Postcode enwoonplaats 

a.4 Naam milieu- ofblologlKhe-
velllgheldsfunctlonarls 
(vooftftttr(s) 81 ad!temaant} 

a.s Telefoomummer 

a.6 E-mailadres 

Gegevens incident3 
3.1 Op welIc. locatie hee~ het 

incidentplaatsgevonden? 

120 mei 2019. 22:08 en21 mei 2019. 01:58 
opaetreden,aeconstateerd 
(dotooytid) 

5 ,l Wanneer Is het Incident 

J.J Wie heeft het lnddent 1Operator In de ochtenddienst 
aeconsuteerd (ollttn 
konrwo«dtn YD« lnddfflt 
htroductlr In lltt11Jlitv) 

Vergunnlngnunvnel(s) van het ia!IIII______________3-4 
bij het Incident betrokken ao 

lT.317.01 11 "'ft l 

https://lT.317.01
www.ilent.nl
www.llent.nl
www.loketgentheraple.nl


Melding lnddentpnetlsdl aemodlficatrdeorpnlsmen (llo) 
Inspectie t.e«omgevlng tnTranspon 
Mlnlmrioan tir,-tuur,n \41alll'ShN!t 

3-5 Wat Is de ldentlttlt van het 
betrokken 11807 (Wrmeld ooi! wlllt 
~Ulào,; inmten modifi«Jtit 
Y011 toepassing fs). 

3.6 wat Is het lnperldngsnlvtau van 
het bij hit Incident bttroklcen 
ao?CA/lftn ttbtontwoordtn bi/
lnddelt fngeper/lt gebruif!J 

1 Pichla pastorts.Vector-pPICZ-8.lnsert-UP0-1(PaDa-l varfant)+-Agocybe aegerlla TM-A1. Peroxygenase. 

Ml-Il 

3.7 Wat Is de hoeveelheid vil'I het bil 
het lnddtntbetrokkenggo7 

12610 kg A35% natte biomassa. 

Door hetvolraken van belde kil tank& !lep de operatie van de fabriek vasl De dlenatdoende operalor heel 
beid• tanka geleegd om het lopende centfugatleprocet door te kuinen laten lopen. 

3.9 Wel~ mntrtgtlen zijn a•troffen 
om de gevolaen van het Incident 
te minimaliseren? 

De afvalwaterztiverlng van de slt.e--en- tijn geTnfonneerd. - zal een onderzoek 
starten om de toedracht VêWl di l~len en maatregelen nemen orn'iffl"soort lncldenen te 
voorkomen In de toekomst Hierbij zal ondenocht worden hoe belde kil tanka vol konden raken en hoe het 
beslisproces heeft plaatsgevonden de tanka te legen zonder de BVF hierin mee te nemen. Betreffende 
operator la voldoenbde opgeleid cm het proces In de fabflek uit te voeren en heelt ook een training werken 
met GGO'a gevolgd. 

3.,0 Hoe schat u de ril!co's voorde 
volk5iezondheld en/of het mmeu 
In? 

Geen risico. Het gaat hier niet om een palhogeen orgarisme. dal geen gevaar1i:stdofstoffen produceert. 
Het organisme wordt Wjd verbrefd gebruikt voorproductie van diverse stoffen. l een vergunnilg op 
Ml-Il-niveau om met dit m.o. te kunnen werken. De risicobeoordeling van dil organ sme komt ult op Ml-I, maar 
om IP-redenen voor onze klanten vraag- standaard vergunningen aan op Ml-Il-niveau. 
Het organisme heelt een reslstentJe tegen zeoclne voorsetectledrok en zat bulten de kv.eekraector zoni:Ser 
zeodne anel de modlllcalle verliezen en reverleren naar wildtype. 
De waterzuivering wn de site Is sowieso een laatste barrière voordat ergeloosd wordt op hel milieu. Het 
werkelijk vrijkomen van levende cellen In het milieu Is uierst klein en ook ongevaarllj(. 

- •tart een onderzoek naarde toedracht van dit Incident Zodra de oorzaken achterhaald zijn, kin. 
'iiioalftcales dan wel nieuwe werkwijzen en daarbij horende tranlng Invoeren om dil In de toekomst te 
voorkomen. 

3. 11 Welke maatreaelen zijn aetroffen 
om herhallna van het lnddent te 
YOOrtomen? 

bijvoegt 
4-1 G11funwelktb1Jlaa1nu 

4 Bijlagen 
1Aanvraagfonnuler Ingeperkt GebruikP. paslorisX33. 

~met gegevens over het Incident. 

lltJIJ,01 I •-· 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerievan rn[rasnuctuurm Waterstaat 

Melding 
Incident genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) 

Met dit formulier meldt de bioloaischeveiliaheldsfunctionarls een De Inspecteuronderzoekt ofde toedracht van het Incident noodzaakt 
incident bij het ingeperkt gebruik van genetisch gemodiflc.eerde tot vervolgmaatregelen. 
organismen (ggo) of meldt de mllieuveiligheldsfunàlonarfs onvooniene 
omstandigheden en afwijkingen bij lnttoductie van go in het milieu Vul het formuliervoRedlg In en sla het op. Open het e-mailbericht dat u 
aan deInspectie Leefomgeving en Transport OLT). Udlentalle vragen van de ILT heeft ontvangen en stuur het Ingevulde formulier met 
verplicht In te vullen. event\Jele bijlagen In antwoord daarop aan de ILT. 

Voor medische (gentherapie) toepasslnaen moet het 
meldlll!sformulier 'Onvoorziene omstandlaheden' op MeerInformatie 
www.loketgentheraple.nl worden geb1ulkt. o88 489 oo oo I www.ilent.nl 

Een toelichting op de te melden Incidenten vindt uop www.Hent.nl/ 
onderwerpen/genetische-modificatie 

1 Melding 

1.1 WJt Isde aard van de melding? ■ Een Incident met het Ingeperkt gebruik van genetisch aemodificetrde 04anismen 

a Onvoonlene omstandiaheden en afwlikinien bil introductie van 1enetlsch llffllOdlficetrdt orpnismen In Mt 
milieu (lil wldp,otwrten wlttlnalrelotpOSSilge!) 

2 Gegevens melder 
Ll Naam redl&spellOOn 

(W;f/o,oomotit) 

L2 Mes 

L3 Postcode en woonplaats 

z.4 Naam mlleu• ofblologlsche· 
wlliglieldsfun<tlonarls 
(Yooflftttt(s)"' odtmaom) 

~-5 Telefoonnummer ..__________________ _z.6 E·maiadres 

3 Gegevens incident 
J.1 Op welkeloc111fe hedt het 

Incident plaatsaevond11n? 

µ WJnneer is het Incident 22•07-2019 
opgetreden/gecon,111teerd 
(da!Url,/t.ij4) 

3-3 Wie hffft het lnddent 
seconstatnrd (allftll 

bantwooldtn"°°' lndcfeft 
introdl<tieln hrtmllln) 

3-4 VeraunnlnanulTIIMl(s) van het - +een ML-Il vergunning 
bijhet Incident betroklcln 111() 

ll1Jl7.01 l t-& 

https://ll1Jl7.01
www.Hent.nl
www.ilent.nl
www.loketgentheraple.nl


Melding tnddentaenetlscha•modificMrcle orpnl1men (aao) 
Inspectie Leefomgeving en Tlanspon 
Ministtrioan tifimtn,cwurm W11m111at 

3-5 Wat is de identlttlt van het 
betrokken ggo? (iermeldooi! welllt 
!IOSthttG vectot lnserten mo<f,tkotie 
van lo,po"1ng/s). 

3.6 Wat is het lnperkingsnivtau van 
het bij het Incident betrokken 
go?(Alleen tt btontwo0<den bij 
incident lrr;iew•t gebruill) 

3-7 Wat Is de hoeveelheid van het bq 
het incidtnt betrokken sgo? 

3.8 Beschrijfhet Incident 

1Dat Is m, niet bekend. 

ML-1/ML•II 

Ik ben Albo- en MHJeucoOnllnator bij- . Onze belde BVF'a ztn momenteel afwezig (vakantie+ ongeval) 
daarom verzorg ik deze me.ldlng ·van"'een"liiëide in twee ML-labs blj-
Vanwège de ceitlflcerlng van de BMI Is het verplcht om JaanlJks ale iiurliigeii te falen testen. Dit gebeurde 
op 22 Juli J.1. Tijdens detesl Is een luchtklep llapot gegaan waerdoor een ML-1 en een ML-Il tab op overdruk 
zijn komen te staan Deze alluaUe heeft hooguit vijf minuten gedut.rd. De BVF:111111111)is direct 
gewaarsehlM'd. Haar waarnemingen zijn bij ml] niet bekend. Onze andere B , •kan 
wanneer zij weer aanwezig is, de rnekllng completeren ofw, vragen beantwoor n. 

3.9 Welke mntregelen zijn aetroffen 
om de gevolgen van het lncide11t 
te minimaliseren? 

De v.erkZaamheden zijn stlgelegd en l>elde tabs werden tljdeHJ< ontrui'nd. 
De venUlaUe is zodanig herstekl dat er weer onderdruk in de M.-labs aanwezig was. 

3.10 Hoe schat u de rislco·s voor de 
volksgezondheid enJof het mllleu 
In? 

Mlnlmaal 

3.11 Welke maatregelen ztJn 1etroffen 
om herhaling van h.t lnddent te 
workomen? 

Bewustwoning bij de Faclltalre Cienat. 

4.1 Geefaan wel<e bljla1en u 
bijvoegt 

·4 Bijlagen 

1.tJ11.o, r•-• 

https://gedut.rd


- ----- -------------
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Inspectie LeefomgevingenTransport 
Ministerie van ln{rastnlctl.lurenWaterstaat 

Melding 
· incident genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) 

Met dit form.dier meldt de biologischeveiligheidsfunctionaris een 
incident bij het Ingeperkt gebruik van genetisch gemodficeerde 
organismen (ggo)or meldt de mllleuvelllgheldsfunctlonarls onvoorziene 
om5tandigheden en al'wijkingen bij introductie van ggo In het milieu 
aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Udient alle vragen 
verplicht in ta vullen. 

Voor medische (gentherapie) toepassingen moet het 
meldingsformulier 'Onvoorziene omstandigheden' op 
www.loketgentheraple.nl worden gebruikt 

Een toellchting op de te melden Incidenten vindt u op www.llent.nl/ 
onderwerpen/genetlsche-modificatie 

, Melding 

De inspecteur onderzoekt ofde toedracht van het incident noodzaakt 
tot vervolgmaatregelen. 

Vul het formulier volledig In en sta het op. Open het e-mailbericht dat u 
van de ILT heeft ontvangen en 5tuur het ingevulde formulier met 
eventuele bijlagen in antwoord daarop aan d1 ILT. 

Metr Informatie 
088 489 oo oo I www.ilent.nl 

1.1 Wat Isdeaard van de melding? ■ Een Incident met het Ingeperktgeb,ulkvan genetisch gemodlliccerde organismen 

□ Onvoorziene omstandigheden en afwijkingen bij Introductie van genetisch gemodificeerde orcanfsmen In het 
mllleu (111/ wfdp<OfVfflenwtf!lnafftotpassl"9fflJ 

2 Geg~ens melder 
2.1 Naam rechtspersoon 

~dtif/ orgonlsolit) 

a.a Adres 

2.3 Postcode en woonplaats 

:1.4 Naam mllleu- of biologische-
velllgheldsfunctlonails 
r,oo,fdttl(s) f1I ochttrnaam) 

:t.S Telefoomummer 

z.6 E-malladtes 

3 Gegevens incident 

3.1 Op welb locatie hem het 111111___________________ _ 
Incident plaatsgevonden? 

,.. Wanneer l.s het Incident f 14aug201910:30 /mektlng L-BVF en Interne lms meldlng 11:51 / melding C-BVF 15aug201914:50 

opgetreden/geconstateerd 
(do~ 

J.3 \1/le hMft het Incident 
aeconstateerd (dleen 
bmnlwo«cffn w«lnddfnl 
latrocluctifIn !tet mllftu) ...____________________3-4 Vergunnlnanummer{s) van het 
bij het Incident betrokken ggo 

www.ilent.nl
www.llent.nl
www.loketgentheraple.nl


Melding lnddentaHetisch 11modl~cffrde or,anlsm,n (uo) 
Inspectie Letfomgevingen Transport 
M/nlsttrlc1111n lnfr111rnttn1urtnWalffllllot 

3.5 Wat Is de Identiteit van het 
betrokken ggo7 rw,nitldooi!!WIiie 
gasthftr. ffltor. lM•rt M modificatie 
IOII lotposslng Is}. 

1gastheer Escherichla a>II K12: vectorderivaat van plenll Cas9-2A-Blast (plentl Cas9-GFP-U6}: lnsert geen 

3.e wat Is het lnperklngsnlveau van 
het bij het Incident betrokken 
ago7(All«n I! beantwoorden bij 
lnddmt lngtptrltt gebnrilc) 

3.7 wat is de hoeveelheid van het~ 
het lnddent betrokken ao7 

3.& Beschrijfhet Incident 

Ml-1 

250ml 

Door een menaljke fOIA Is een kolfwaarin 150 ml bacteriekweek had gezeten, gespoeld met 2150 ml water en 
Is hel 1poe""1ater n1 Z\Wnlten van de erlenmeyer door de goolateen -iJgegookl. Op hel moment delde 
geregistreerde en voorde werkzaamheden getrainde medewoocer dit deed. realiseerde ze zich dat dit fOLt 
was en het spoelwatereerst gelnactlveenl had moeten worden. De medeweikerheeft de fout direct bij haar 
leldlnggevende gemeld. 

3,f 11/ellce maa tregelen zijn aetroffen 
om de gevolgen van hetIncident 
te minimaliseren? 

Geen. Dat was niet meer mogelijk. 

3.10 Hoe schat u de risico's voor de 
YOlksgezondheld en/of het milieu 
in7 

Verwaarloosbaar. 
E. coU K12 Is een apathogeen mlcrOOfganlsme van pathogenldtel1sklasse 1 gereglstreed op lijst A1 uH BIJage 
2 van de regeling ggo en mllelbeheer2013. De gastheer was getransfecteerd met een vector lntem 
kennisgegeven op de- brede Ik kennisgeving 
Het mlcroorganlsme 1s'iielk:ient voor lysine en heen om te kunnen groeten lyllne nodig In het kweekmedlum. 
Er zit onvoldoende lyalne In kweenweter d~ de baderle ken daarin niet groeien. 
Met mlcroorganlsme Is ree- en Is niet in staat de te recombineren met andere coi's die zich In het riool 
zouden kunnen bevinden. 

Geen. Het betreft een menselijke fout van een adequaat opgeleide en getrainde medewerker. 3.n Welk!! maatre11elen zijn 1etroffen 
om herhaling van hetIncident te 
YOortomen7 

4 .1 Geefunwtlb bijlagen u 
bijvoegt 

4 Bijlagen 
geen 

l(tJ11.01 1a vana 

https://l(tJ11.01
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Inspectie Leefomgeving en Transpon 
Ministerievan lnfrastn,cnnuen Watmtaat 

Melding 
1 ncident genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) 

Met dit formulier meldt de bioloaischevelliaheldsfunctlonaris el!ll 
Incidentbtj het ingepelktgebruikvan gffletisdlgemodficeerde 
orginlsmen (ggo) of meldt de milieuvelligheldsfunctlonaris onvoorziene 
omstandigheden en afwijkingen bij Introductie wn ao In het mMieu 
aande InspectieLeefomgeving en Transpon (ILT). udientalle vragen 
verplicht in te vullen. 

Voor medische (gentherapie) toepassingen moet htt 
meldirQsformulier 'Onvoorzientomstandlaheden' op 

De Inspecteuronderzoekt of de toedracht van het Incident noodzaakt 
tot vervolgmaatregelen. 

Vul het formulier volledig in en sla het op. Open het e-mailbericht dat u 
van de ILT heeft ontvangen en stuur hetIngevulde formulier met 
eventuele bijlagen In antwoord diarop aandeILT. 

Meetlnfomade 
0884890000 1 WWl+'.Îlent.nl www.loketgentheraple.nl worden gebruikt. 

Een toelichting op de te melden Incidenten vindt u op www.llent.nl/ 
onderwerpen/genetlsctie-modlftcatle 

1 

,. , wn Isde aard van de meldlng7 

Melding 

■ Een Incidentmet het l1'41eperkt gebruik van 1enetls<h gemodificeerde orpnlsmtn 

□ Onvool?lene omstandl&htden enafwljkilgen bil introductie van aenetlsch aen,odificeerde oraanismtn In het 
milieu (IJIJ 'itldptotWII en wrrrlnalre !Offas5ilgen) 

Gegevens melder 2 
a., Naam rechupenoon 

Cbeki//oroomatie.l 

:a.z Aáes 

2.3 Postcodeen woonplaats 

UI Naam mileu· ofbloloalsche· 
vei laheld5functlonarls 
('.too,l«trrfs) a adter•oamt 

.. , Telefoonnummer 

2.6 E·maiadres 

3 
3.1 Op welke loc1tle het~ het 

Incident plaatsgevonden? 

Gegevens incident 

J.2 Winneer Is het incident 
oPQetredtn/leconstatHrd 

. (datumftil4) 

H Wie hftfthet lnddent 
geconstateerd (allttn 
bnnhlooftftn voor Mólknt 
inll'Odvctiesi Mlmillft) 

110-9-2019; 17.30 wr 

(OM-111 lnpertdng1niw1u) 

3-4 Veraunntnanummtl(s) vanhet 
bijhtt lndclent betrokken 810 -------------------

https://WWl+'.�lent.nl
www.llent.nl
www.loketgentheraple.nl


Melding lndd•nta-iischa•modlfi<Nl'd•oraanlsmen <ao> 
lnsp«!le Lttfomgeving en Tlanspon
M/nfsrtm111111 tl/hJStnKWurmWICffllllat 

3-5 Wat Is deIdentiteit van het 
betrokken 118(l? (vefmtld ooit w/lit 
oasu,eer. YUtor, lruttt en mMl(kolle 
wn to,posslng is). 

1 Wld type A. Stephensl mug gelnfecteerd met genetisch gemodificeerd P. faldparum. zie bljage 

3.6 Wat Is het lnperldngsnlveau van 
het bij het Incidentbetrokken 
111107(A/lttn ttbtantwoorden bit 
incldf!lt l~t ,ebrvl~) 

3,7 Wat is de hoewtlheld van het bij 
het Incidentbetrokken 11&0? 

DM·III 

3.I llesehrljfhetIncident 

1Mogelijk een enkele mug geinfecteenl met (enkele duizenden) genetich gemodificeerd P. falciparum zie bijlag 

Op 1oseptember v.erd erwenl een klein gaatje (ong 0.6 cm doorsnede) ontdekt In de alang van de 
muggenstofzulgerde gebruikt wordt YOOI hel overbrengen van muggen van de ene naw de andere kool. 
Ontenepplng van muggen door dit gaatje la mogelijk, maar niet waargenomen. 
Hel overbrengen Val muggen gelf!fecteerd met Plasmodium falclparum gebeurt alUjd in een daarvoor 
bestemde •g1ove box", speciaal ontworpen voor dit doeleinde. Bij geblUlk van de muggenstofzuger bevindt 
de slang zich op de overgang van de"glove box", alwaar een tunnel van gaas zll 

3,9 Welke maatregelen zijn getroffen 
om de aevolaen van het Incident 
te minimaliseren? 

Het laboratorium la onmlddelljk gesloén voor gebruik. Vervolgens Is het laborelorlum geinspecteenl, waart>lj 
er geen vrij vliegende muggen zijn gevonden. Er la een exl/a inleddodendelamp In het labofatorlum 
geplaatst. Het labo111torlum zal 48 uur gesloten !:lijven om eventueel levende vrij vliegende muggen te laten 
sterven. 

3.10 Hoe Khat u de risico's voor de 
volksaezondheid en/Ofhet milieu 
In? 

Er zljn geen muggen bulten de logepertlte ruinte gekomen. Orunappi,g van Pf-gelnfecteeide muggen door 
het gaatje lijkt onwaarschljnHjk. Erzijn geen vrij \Alegende muggen binnen de Ingeperkte ruimte aangetroffen. 
Echter, er zouden mogelijk eerder met P. falciparum besmette muggen In de ruimte (hebben) kunnen vliegen. 
waarbij het mogelijk Is dal een medewerl!ergeprikt Is door zo'n mug zonder dl op te merken. Het risico op 
een ateek van een mug besmet met P. faclparum schatten we erg la, In. 
Voor deze rneldl'lg heeft- telefonlseh contact gehad me ,zij gaf aan In de 
melding op te nemen dat~ oten om dil Incident te melden, maardat IL& T hel niet nodg vlndl 
om lang, te komen. 

De nimle blfft lol vrijdag 13 september afgealoten. In de nimte la een ex1ra Insectendodende lamp geplaatst. 
Ale medewerkers de In de muggenrumte zijl geweest zijn gelnfonneerd over het lncldent conbm protocol. 
Deze medewertcers zullen als ze binnen 28 dagen koorts krijgen zich melden bij hun leklnggevende of de 
bedrijfsarts en zal verder gekekenworden ofde medewerkers besmetzijn, tevens conform protocol. INe 
zuflen IL&T op de hoogte brengen als een medewerkergelnfecteerd bljkt te zijn. 

3,tt Welke maatregelen zijn aetroffen 
om herhalina van het lnddent te 
voorltomen7 

q.1 Geehanwelke bijlagen u 
biJvoea1 

4 Bijlagen . 
1Bijlagen bij punt 3.6 en 3. 7 

lltJ17.01 1•-• 

https://lltJ17.01
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Inspectie Leefomgeving enTransport 
Mfnisttrie van lnfrasauctulren warmtaat 

Melding 
Incident genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) 

Metdit formulier meldt de blologlscheveillgheidsfunction11riseen De inspecteur onderzoekt of de toedracht van het Incident noodl.ïlakt 
incident bij het ingeperktgebruik van genetischgemodificeerde tot vervolgmaatregelen. 
org11nismen (ggo) of meldt de mlieuveillgheidsfunctionarl5onvooriiene 
omstandigheden en afwijkingen bij Introductie Viln ggo In hetmNleu Vul het formulier volledig in en sla het op. Open het e-mallbericht dat u 
aan de Inspectie Leefomgevingen Transport QLT}. Udient illfe vr.igen van de ILT heeft ontvangen en stuur het Ingevulde formulier met 
verplicht In te vullen. eventuele bijlagen in antwoord daarop aan de ILT. 

Voor medische (ientherapie) toepassinaen moet het 
meldingsformulier 'Onvoorziene omstilndlgheden' op Meer fnfomatie 
www.loketgentherapie.nl worden gebruikt. 088 489 oo oo I www.llentnl 

Een toelichting op de te melden Incidenten vindt u op www.ilent.nl/ 
onderwerper,/genetische·modificatie 

, Melding 
,.1 Wat Is deaard van dt melding? ■ Een Incident met htt l!Jeperkt &ebrulk van genetlS<h pmOdlllceerdeorpnlsmtn 

□ Onvoorziene omstandfllhtden en afwijkingen bij Introductievan aenetls<h gemodift<eerdtorpnlsmtn In htt 
milieu {bil fflfprOMn en wttrino/re toepossi!genJ 

2 Gegevens melder 
a., Naam rechtspersoon 

(bedrijf/o,gonisatir) 

1.& Mes 

LJ Postcode en woonplllats 

1,4 Naam miitu• ofblologlKhe-
veilgheldsfun<tlonaris _.......________________ _
(voorlfttt,(s)fll odltffl00!11) 

2.5 Telefoonnummer 

z.6 E-mailadres 

J.& Vhnneer Is het Incident j lnddent opgttreden: 14-SEP-2019 06:66 AM engeconataleent op 18-SEP-2019 06:57 PM 
ol)8etredtn/aeconstatetrd 
(~ 

Wie heefthet lnddent 3-J 
geconsta1ffl'd (Glftn 
ban!IIOOldm~ IIICidftc 
lnlrodclaffln 11ft mlliftj) 

3-4 Vergunnlngnummet(s) van het 
bij hetlnddent betrokbn ao -------------

3.1 Op welke locatie hHft het 
Incident plaatsgevonden? 

3 Gegevens incident 

www.ilent.nl
www.llentnl
www.loketgentherapie.nl


Melding lnddenteenetlsch eemodificeerde oreanlsmen (&&o) 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Minlsttrftvan ln{nlsaucwuren Waremaat 

3,5 Wat Is de Identiteitvan het 
betrokken ggo7 (vermeld ook Wflke 
gosthetr. vector, inwt en modi~cotie 
von toepassing Is). 

3.6 Wat Is het inperklngsniveau van 
het bij het Incident betrokken 
ggo7 (Alleen te beantwoorden bij 
Incident ingeperkt gebruik) 

111, Ml-111 

3.7 Wat is de hoeveelheid van het bij 1totaal_vol. 6.8 m3. Incl. 2.7m3 met medium van bioreactor (met virus) 

1 MOS.Gag.Pol-2: ree Adenovirus subtype 26 + HIV-1 gag/pol sequenties In PER.C6 ceUs

het incident betrokken ggo7 

3.8 Beschrijf het Incident Tljdens MP Qntensive virus production) worden PerC6 cellen geînfecteerd met Ad26 vector MOS.Gag.Pol-2 
voor grootschalige virus productie. Het medium wordt continue ververst en gedreind op de bloklll Installatie. 
De bloklll installatle verhit het vloeibare afval vla een continue proces en loost daarbij steeds het op het 
bedrijfsriool. Op 13SEP2019 Is de MP gestart, daarmee ook de lozingen naar de bloklll, met 900L per dag. 
Op 16SEP19 rond 12:30 Is de medium feed gesfopt en daarmee ook de waste afvoer. In deze periode heeft 
de bloklll installatie nle_t de vereiste temperatuur gehaald voor effectieve lnacUvatle van het virus. 

3.9 Welke maatregelen zijn getroffen 
om de ijevolgen van het Incident 
te minimaliseren? 

Onbedoelde lozlng Is achteraf geconstateerd. Meteen Is onderzoek gestart naar oorzaak. Er lopen Inmiddels 
verschillende CAPA's oa. om bediening bloklll installatie te automatiseren. In de tussentijd worden 
handmatige acties door operators gedocumenteerd ("done-by") en geverifieerd door een tweede persoon 
("check-by"), om te borgen dal het klll process Inderdaad de vereiste temperatuur haalt over een bepaalde 
peiriode, voordat er een lozing plaats vindt naar het bedrijfsriool. 

3,10 Hoe schat u de risico's voor de 
volksgezondheid en/of het milieu 
in? 

Risico's voor volksgezondheid en/of het milieu zijn uitermate klein. Het ggo Is namelijk een kreupel 
recombinant adenovirus AdV26 (replicatie deficient). waarbij de genetische Informatie om te kunnen 
repliceren zich bevindt In de gastheer cel PER.C6. Deze cellen kunnen niet overleven In het milieu. Vrij virus 
zal korte tijd kunnen persisteren in het milieu, In de waterige omgeving van het bedrijfsrlool, maar zal bij 
eventuele blootstelling dus geen productieve Infectie, of ziekte kunnen veroorzaken (zie ook technische 
memo met oa. safety Informatie: DS-TEC-73289, bijgevoegd). De temperatuur van het bedrijfsrlool wordt 
gemonltord en Is geml(!deld tussen de 50-BOC. Bij ambiente temperatuur, zeker bij hogere temperaturen Is 
het virus Instabiel. 

Er loopt een CAPA's om bediening bioklll lnstallatle te automatiseren, om te borgen dat het systeem de 
proces parameters verifieert voor vrijgave van een charge. . 

3.11 Welke maatregelen zijn getroffen 
om herhaling van het incident te 
voorkomen? 

4.1 Geef aan welke bijlagen u 
bijvoegt 

4 Bijlagen 

1 DS-TEC-73289 

ILT.317.01 1avana 

https://ILT.317.01
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lnspecde Leefomgeving en Transport 
Ministtrie van lnfimt,uctuurenWattrstaat 

Melding 
Incident genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) 

Metditformuier mtldtde blologischevellightldsfunctlonarls een De Inspecteur onderzoekt of de toedracht van het incident noodzaakt 
Incident bij het 1"eperktgebruik van genetischgemodificeerde totvervolgmaatregelen. 
organismen(aao) ofmeldt de mmeweiligheidsfunctionaris onvoorilene 
omstandigheden tn afwijkingen bi) introductievan gso In hetmilieu Vul htt formulier voll1dlg In en sla het op. Open het •-mailbericht dat u 
aan de lnspeaie Leefomaevinii en Transport OLT). Udient .ille vuaen van de ILT heeft ontvanaen en stuur het Ingevulde formulier met 
verplicht In te vullen. eventuele bijl.iaen In antwoord daarop aan de ILT. 

Voor medische (gentherapie) toepassl(1len moet het 
meldln&sformuller 'Onvoorzieneomstandigl1'den· op MHrInformatie 
www.loke1&entherapie.nl worden gebruikt. 088 489 oo oo I www.llenLnl 

Een toellchtl" op d1 te mtlden incidenten vindt u op www.ilent.nf/ 
onderwerpenJaenetlsche•mocllflcatie 

Melding 

W• Is de aard v,1nde meldlna? ■ Een lncldtnt met het lna!f)!rktaebruk van ll!Mtls<h atmodific1tt'deora,1nlsm.n 

O Onvoorzieneomstandl&heden en al'Wljklnaen bij lntro<klctlt vin aenttlsdl gtmodln<eetdeorpnlsmtn In het 
milieu(',wldp,- en wttrlnolit ~~jl!ff) 

2 Gegevens melder 

, 

a., N.am rtdltspersoon 
(bfdtiflOtfOMOIH) 

u Adres 

a.J Poncode en woonpl1115 

NMm mllltu-ofblolo&lsche-
veill&heldSfunctlonarls 

2-4 

(VOOflclea(,)enoc/C~) 

a.s Teltfoonnummer ~---------------
a.ll E•malladm ~----------- -----

3 Gegevens incident 

3,1 Opwelke locatie heeft htt 
Incident plaatsaevonden7 

3,a Wannffr Is htt Incident 1geconstateerd 22 augustus 2019 
opaetrtdtn/geconsutetrd 
(da!unvtl/4 

nvt3-3 Wit heefthet incident 
· 11e<onstatfffd Colffll 

lltcnt-"'1f'OOflnddml 
lllflloductltfn lwt militl.4 

3-4 Vel&Ufln•ummtf(s) van het 1ontbreekt 
bij het Incident ~trokkenao 

lltJlfAI I t -■ 

www.ilent.nf
www.llenLnl
www.loke1&entherapie.nl


Melding lnddtnt1enltlsch 11modlflceerd• orsmlsmtn (llo) 
l11sp«tieLeeromgeving en Transpon 
Minlsttrlnan r,fra:smimurm Mllrmilat 

1 hlPS cen,nen VLCAD 1.3 en 2.5 gegenereefd vla llansduclle met sendal vtrus 
betrokken ggo? (l,amdd ooi! wd
ooslhett W(tor, ûtwlen modi/icol/f 

J.5 wat is deidentiteit van het 

"'°' totpCISSlng Is). 

,., Wat Is hot lnperklnssniv11Ju van 
het bij het Incident betrokken 
gao? '4ll«n tebeantwoord«n bij 
lncldtnt lntrpetkl gtbfulJI) 

3-7 wat is dehoeveelleid van het bij l Maximaal 31 ml volume op 20-50 cellen waarin met PCR geen Sendal virus meer aantoonbaar Is. 
het Incident betrokken a<>? 

3.8 Beschrlff het incident 

3.g Welke maatregelen zijn aetroffen 
om de gevolgen van het i11cldent 
te mlnlmallseren! 

Geen.Dat was riet meer mogelijk. 

3.10 Hoe schat u de risico's voor de 
volksIezondheld en/of het nilleu 
In? 

Het risico voor mens en mifieu WOl'dt Ingeschat als verwaarloosbaar met de volgende mdivalle: 
• Het experiment met 20-50 celen per keer Is uitgevoerd In de als ML-1 lab geregistreerde en Ingerichte 

rumt:•■■■■■■l■■■■I• Het volume van de meetopstelling Is 1,0 ml en de meelopstelllng wordt doo<a1roomd met een anelleld van 1 
mVmln. De gemiddelde maximale meetduur Is 30 minuten wat resulteert la een vloeibare afvalstroom van 31 
ml per meHng. Deze perfuslevloelstof wordt opgevarcien In een gesloten vloeibaar afval container met daarin 
0.25 MNaOH 
• Per.covers1') worden 1 a 2 cellen bemeten met een gemlddelde meelduur van 20-30 minuten per coverslp. 

1. De L-BVF~ en de VM hebben met ale Pi's van de afdeling 
gesproken ~houdelfjkewe p dit moment ulgevoerd worden 
volle<lg vergund zijn. Daarbij Is uitvoerig gecontroteero op alle ceatnen die get>rukt zOUden kunnen Wllf'den 
voor de patdl clamp enalyaes. Dit heeft de volgende addillonele bevindingen opgeleverd: 
De LMNA hlPS cetU;, gegenereerd In het- vla het Sendal-tytotune 2.0 systeem il de periode november 
2016 tot maart 2017. De hlPS cellijlen H222P cloneav1122 en SSQT clone 78 genereerd in het buterund 
vla het Sendaf..cylotune2.0 systeem. Alle drie decelijnen zin uitsluitend gekweekt bivlen de ML-Il lnperkllg 
maar op een moment datdil nog niet In hel- vergund was. 

3.11 Welke maatregelen zijn getroffen 
om herhaling van hetIncident te 
voorkomen? 

4.1 Geef aan welke bijlagen u 
bijvoegt 

4 Bijlagen 
2019-08-22_Re 

1Kosmidls et al. 2016 Cire Anh~hm Electrophyslol 

! Veerman etal. 2017 J Am Heart Als 
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Inspectie Leefomgeving enTransport 
Ministerit van Infrastructuuren Waterstaat 

Melding 
Incident genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) 

Met dit formulier meldt de biologischeveiligheidsfunctionaris een 
Incident bij het inaeperkt aebruik van Renetisch Remodificeerde 
organismen (ggo) ofmeldtde milieuveiligheldsfunctlonarisonvoorziene 
omstandigheden en afwijkingen bij introductie van ggo In het milieu 
aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). U dient alle vragen 
verplicht In te vullen. 

Voor medische (gentherapie) toepassingen moet het 
meldingsformulier 'Onvoorziene omstandigheden' op 
www.loketaentherapie.nl worden iebruikt. 

Een toelichting op de te melden incidenten llindt u op www.ilent.nl/ 
onderwerpen/genetische-modificatie 

1 · Melding 

Oe inspecteur onderzoekt of de toedracht van hetincident noodzaakt 
tot vervolamaatreRelen. 

Vul het formulier volledig In en sla het op. Open het e-mailbericht dat u 
van de ILT heeft ontvangen en stuur het ingevulde formulier met 
eventuele bijlagen in antwoord daarop aan de ILT. 

Mear Informatie 
088 489 oo oo I www.ilent.nl 

,., Wat Is de aard van de melding? ■ Een Incident met het Ingeperkt gebruik van genetisdl gemodificeerde organismen 

D Onvoorziene oms,andiat,eden en afwljldngen bij introductie van genetkch semodificeerdeorganlsmen in het 
milieu (lij veldproevenen 1eteriloire toepassingen) 

2 Gegevens melder 
2,1 Naam rechtspersoon 

(bed,ljf/ o,ganisatl,) 

a.a Adres 

:l,3 Postcode en woonplaats 

1.4 Naam milieu- of blologlsche-
veiligheidsfunctionaris -----------------------
(Voorlftter(s) en ach!tmaam) 

1.5 Telefoonnummer ...._.....____________2.6 E-maaadres 

3 Gegevens incident 

3.1 Op welke locatie lieert he! 
lncidtnt pl.a.atsgevonden? 

3.a Wanneer is het Incident 1geconstateerd 6 ap,11 2019 
opgeueden/geconstateerd 
(mtunvtijd) 

nvt 
geconstateerd (ollttn 
bfontwoonlen W>orincident 
irirod1KtieIn het mlleu) 

3.3 Wie heeft het Incident 

3.4 Vtrgl.l'lnlngnummer(s) van htt 1ontbreekt 
bij het lnàdent betrokken ggo 

www.ilent.nl
www.ilent.nl
www.loketaentherapie.nl


------- --------------------

Melding Incident 1enetlsch pmodlficffrde orpnlsmen (Uo) 
InspectieLeefomgeving enTnnspon 
Minlsrlrinan l1{rmm,c111ur111 Wlmfflol 

3.5 wat is de ldentit.eit van het 
betrokken ggo? (vtmldd ooit wllte 
gtsthar, wcte>< lnurlfll modificolit 
ven IOfPOSSÎllllIs). 

5.6 Wat is het lnperkingsnlve1u van 
het bi het lnddent betrokken 
ggo7 (Allttn te btanlwool'dffl bij 
lnddffll lllffl)fml ge.brullt) 

3-7 Wat Is de hoeveelheid van het bij 
het Incident betrokken ggo7 

3.8 BesdvlJf het Incident 

1 mc:Mv (Murld herpesVlrus 1, Mouse cytomegalowus) en rrCMV-CNA gegenereerd door expressie van.een B 

fik 

Op 6 aprll 2019 melde de L-BVF ven de erdel ) zich met de vraag om contact over een 
- brede mCMV aanvraag. Op 6 april 2019 mei e I dat zijn team halverwege 
een experiment zat en nu niet verder kon. Dit was het slgnaa voor zowe e VF als de L-BVF dat er 
gewerkt werd met een -.irus uitpathogenlclteitsklasse 2 gegenereerd via een BAC waaM>Or het_ op dat 
moment geen verglllnlng had. zie verder bijlage '2019-10-03 Melding ILenT... 

3.11 Welke maatreaelen zin 11etroffen 
om de gevolgen van het Incident 
te mlnlmallseren7 

Geen.Dat was riet meer mogelijk. 

3.10 Hoe S<hat u de rislco•s voor de 
volksgezondheid en/of het milieu 
In? 

Op grond van het feil dat alleen met het vrus gewerkt Is binnen een ML-Il Inperking en een DM-Il wordt het 
risico voer mensen milieu Ingeschat als verwaarloosbaar. 

3.11 Welke maatregelen zijn getroffen 
om herhaling van het Incident te 
voorkomen? 

Zie bljage '2019-1~3 Melding ILenTIIIIII 

4.1 Geef ;aan welke bilaaen u 
bijvoegt 

4 Bijlagen 

j 2019-10-03_meldlng llen - - --------------------

!2019-04-12 blokkeren mCMV In centrale proefdleraänlristratie 

2019-09-30_Maatrege 

~ lmmunol . 

ILlJ17.01 1a vana 

https://ILlJ17.01
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Van: 
Aan: 
Cc.; 
Onclerwerp1 
Datum: 

RE: Update muggen t :zaaia:r. 400787) 
woensdag 16 oktober 2019 10:05:56 

\-lLI 

Dank je, - . 

We hebben net overleg gehad met de afdeling (onderzoekers en afdelingshoofd) en de 

werkzaamheden met Plasmodium falciparum zijn voorlopig stilgelegd. Vandaág en morgen zijn 

er bijeenkomsten binnen de parasitologie om alle procedures door te lichten op zoek naar 

verbeterpunten en/of hiaten. Verder wordt de medewerker nog gevraagd ofzij incidenten kan 

herinneren. Blijkt dat een krasje met een met sporozoiten besmette naald waarbij alleen de huid 

is beschadigd al een malaria infectie kan veroorzaken. 

Denk dat we de goede maatregelen voor nu hebben génomen. 

Spreek je vrijdag verder en hopelijk kunnen we dan al de oplossingsrichtingen aangeven. Ik bel zo 

ook nog me- van de om het laatste incident te 

melden, omdat er nu een GGO buiten de ruimte is geweest. Eigenlijk introductie in het milieu. 

Groeten, 

-
From: @ILenT.nl> 

Sent: woensdag 16 oktober 2019 9~31 

ilent.nl>; 

Subject: RE: Update muggen Incident 

Beste -

De uitkomst Is Inderdaad verassend. Aangezien dit Incident niet te koppelen Is aan het eerder 
gemelde lncldént, zien wij dit als een nieuw Incident. Wij kunnèn ons voorstellen dat je het nu 
druk hebt met het oppakken van het Incident. Om )e niet onnodig te belasten met 
administratieve zaken, hebben wij een nieuwe zaak In ons systeem aangemaakt {zaaknr. 
-400787). Jouw mall zien wij als melding en Is aan deze z~ak gehangen. 

-
Van 
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 19:40 

Onderwerp: Update muggen incident 

Besttllllll, 

Eerst even dit, ik stuur de mail ook aan- en- voor het geval jeje mail niet 



1

leèst èn/of morgen niet werkt. 

~ven een update van het muggen incident in het - met een onverwachte wending. 

Van de medewerker die malaria heeft ontwikkeld is bloed afgenomen om analyse te doen 
van de parasiet. Het aantal parasieten was erg laag en daardoor was een analyse welke 
parasiet die in de ruimte in muggen aanwezig waren rond de ontdekking van het gaatje in 
de slang de malaria heeft veroorzaakt. We zijn de parasiet in kweek gaan vermeerderen. Ik 
heb net de resultaten binnen gekregen en die zijn verrassend. De parasiet die is geîsoleerd 
is een andere dan we op basis de parasieten die aanwezig zijn geweest tijdens het gaatje in 
de slang hadden verwacht Het is een parasiet die we zeker hebben vervaardigd, maar die 
niet te koppelen valt aan het eerder gemelde incident. We hebben het wel opgepikt door de 
acties die waren ingezet nav het gaatje in de slang. 

We hebben besloten om de muggenkamer tot nader order afte sluiten en een onderzoek te 
starten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Morgenochtend hebben we een overleg hierover. 
Gelet de alertheid op vliegende muggen in de muggenkamer na het gaatje in de stofzuiger 
slang en er geen meldingen van vliegende muggen zijn geweest lijkt het onwaarschijnlijk 
dat de besmetting via een mug heeft plaatsgevonden. Moeten waarschijnlijk naar een 
andere oorzaak op zoek. 

Onze inschatting is s dat het risico voor mens en milieu nihil is: 
- De medewerker is meteen voor malaria behandeld nadat ze zich melde met koorts en 
positiefwas voor malaria 
- de parasitemie was zeer laag 
- op dit moment zijn er geen muggen actief die de parasiet kunnen verspreiden 

Vraag aan jou is even ofwe dit als apart incident moeten melden bij ILenT ofdat dit aan 
de eerdere melding kunnen toevoegen. Als we het apart moeten melden .(aat het even 
weten, doe ik dat morgenochtend meteen. 

Dank voor je antwoord, 

-
Verstuurd vanafmijn iPad Pro 

0 1bericht kall 1M0rma11a bévatliln die noet l/001 u 11 bestemd Indien u n,etdo geadro,aoerde bol!I of d,t boncht abuo,ovol1Jk sen u ,s 
toegezonden.wordl u verzocht dal aan de afze~de•hl melden en he! bericht te ve,wrjderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakellJ)lheld voor schade van wel~e aard ooi< die v91band houdt met risco·s verbonden aan het elektronisch verzenden van 
benchten • 
Th1s massage may conta,n nfomiaton lhal 1s not 1rte11ded ror yott l f you are not the addressee 0( ,f tn,s message was sent to you 
by m,stake. you are requeste<I to lnt>rm tne sender ario delete u,e message Tl1e State acceptS no tiablllty tor damage ot any klno 
rtsuftino fto,n the riSks i~herer.r ön lhe e'ectton,c trem,miss,cn or rnessaces 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Minlsttrit van Infrastructuur en Waterstaat 

Melding 
Incident genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) 

Met ditfonnulier mtldt de biologischeveiligheidsfun<tlonarls een 
incident bij het IngeperktQebtuikvan 11enetlsch aemodificeer4e 
organismen (ggo) of meldt de mileuveffigheldsfunctlonaris onvoorziene 
omstandigheden enafwijkingen bil imoductle van ggo In het mllleu 
aan de Inspectie Leefomgevi~ en Transport ~LT). Udient alle vragen 
verplicht In te wllen. 

Voor medische (gentherapie) toepassingen moet het 
meldingsformulier 'Onvoorziene omstandigheden' op 
www.loketgentheraple.nl worden gebruikt. 

Een toelichtil18 op de te imlden Incidenten vindt uop www.llent.nl/ 
,onderwerpen/genetische·modlficatie 

1 Melding 

De inspecteur onderzoekt of de toedracht van het lnddent noodzaakt 
tot vervolgmaatregelen. 

Vul het formulier volledig in en sla het op. Open het e-mailbericht dat u 
van de ILT heeft ontvangen en stuur het Ingevulde fo rmuller met 
eventuele bijlagen In antwoord daarop aan de ILT. 

Meer Informatie 
0884890000 1 www.ilentnl 

1.1 Wil. is demd van de melding? ■ Een Incidentmet het lnaeperkt gebruik vin senetisài gemodificNJdeorpnlumn 

□ Onvoorziene omstandlghtdtn en afwijkingen bij lntroductia van genttisch gtmodificCH1rd11orpnlimen In het 
milieu (bi wldptOMJI en wttrlnolte ~ 

2 Gegevens melder 

Z.1 Naam redltspersoon 
(Wi(/MfOMOIH} 

z.z Adres 

2.3 Postcode ffl woonpbats 

2.4 Naam milieu· of biologjscht· 
veiligheldsfunctiC?Oaris 
tvoorfdttr(!) enochtnnaomJ 

Z.5 Telefoonnummer 

z.6 E-mallildres 

3 Gegevens incident 

3,1 Opwelke locatie heert het 
Incident plaatsgevonden? 

3,2 Wanneer Is het Incident 1 1s oktober 2019 15:00. (Gemeld aan BVF en Inspectie ILT (telefonisch):ma 21okl19) 
opgeuedentaeconsmeerd 
(datunVtijd) 

3,3 Wie heeft het Incident ~ IIS$lstent OL en analist op de afdeling) 
gea>nstatccrd (allttn 
bea!IWIIOrdffl \IOOflnd4fflt 
lnltOck«lie;,11ftmlftu) 

3-4 VttgUMingnummer(s) van het 
bij hetincident btuoklcen110 -----------------

www.ilentnl
www.llent.nl
www.loketgentheraple.nl


Melding lncldent1•netlKh "modlllcffl'de orpnlsmen (ao) 
Inspectie Leefomgevingen T1anspon · 
Ministtrlf11111 tifrmtn,ctuur m ~ttrs111G1 

, ., Wat b de ldentltdt van het I DH5alpha {Escherichla coli K12, lijst A 1) met de px330-Flag-SpCasG-HF1 vector [Ax!dgene Plasmld 1112102) 
betrokken ü'7(mmtldooit wrlllt 
gasthm. lfflOG lll!tlt til mcdi(i<atir 
van totpOSsln~ Is). 

3.e Wat Is het lnperkingsniveau van 
het bij het Incident betrokken 
11110? (Allten lt bta11woorden bf 
incidentlno,l)ffllt oebni ld 

3,7 Wat Is de hoeveelheid van het bij 1achatllng Is 0,5 ml van een volgroeide cultuur (3x1G-a cellen per IR) 
het incident betrokken ggo7 

3.8 Beschrijfhet incident Een besmette ellenmeyer (met een klein restvolume vogroelde cullUU' van genetisch gemodificeerde E. coli 
K12 bacterlen) Is met water uitgespoeld In de wasbak zonder deslnfedle vooraf . 

3.g Welkt mutregelen zijn getroffen • was op het lab aanwezig en heeft alert gereageerd door meteen vragen Ie stellen aan de student en er 
om de gevolgen van het Incident vervagens onmtideHljl( een liter deslr1ectans (actlsan, 1,5 g/1} achteraan Ie gooien. 
te minlma11Sffen7 

3.10 Hoe schat u de risico's voor de We schatten de risico's voor menstmiieu zeer gering: 
volksgezondheid en/of het milieu De betrefende stam Is een E. coli K12 derivaat en vorm geen mllleurlslco omdat hij: 
In? •het O•ar,tlgen heeft verloren, en daarmee het vem,ogen om de darm Ie koloniseren en tot ziekte te lel~en 

-OHS alpha heeft geen lambda profaag en ook niet het (coriugatleve) F.plasmlde; de 1t11n1 heeft het 
vermogen verloren om geneUsche Informatie OVf!I( te dragen via trans<l.lctle of conjugalle 
•De stamheeft een auxotrophe mutatie In hel lhl-1 gen, waardoor hij thiamine-behoeftig Is geworden 

3.11 Welke maatregelen zijn getroffen Normaatgesprol<en worden besmette erlenmeyers met een gevalideerde methode gedesinfecteerd In de 
om herhaling van het Incident te zuurkast, en dasna leeg gegolen n een Jerrycan. De atudent was kennelijk niet voldoende gelnslrueertl {VOor 
voorkomen? deze stap) en heeft opnieuw instructie gekregen. De student geeft daarna aan begrepen te hebben wat ze 

fout heeft gedaan. 

4.1 Geef anwelke bijlagen u 
b,voegt 

4 Bijlagen
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Inspectie LeefomgevingenTransport 
MinisWit van Inframuctuuren Watmraat 

Melding 
Incident genetisch gemodificeerde 
organismen {ggo) 

Metdit fonnulier meldt de blologischevelligheldsfunctionatls een 
incident bij het i~eperkt gebruik van genetisch gemodificeerde 
organismen (UO)ofmeldtde mllletMlllgheldsfunc11onarls onvoorziene 
omstandigfleden en afwijkingen bij introductie van aoIn het mlleu 
aan de Inspectie leefomgevl~ en Transport (ILT). U dient alle vragen 
1111rplicht in tevul en. 

Voor medische (gentherapie) toepassi~en moet het 
meldingsformulier 'Onvoorziene omstandigheden' op 
www.loketgentherapie.nl worden gebruikt 

Een toelichting op de te melden Incidenten vindt u op www.llent.nl/ 
onderwerpen/genetische-modificatie 

1 Melding 

De Inspecteur onderzoekt of de toedracht van het Incident noodzaakt 
tot vervolgmaatregelen. 

Vul het formulier volledlg In en sla het op. Open het e-mailbericht dat u 
van de ILT heeft ontvangen en stuur het Ingevulde formulier met 
eV1ntuel1 bijlagen in antwoord daarop aan de ILT. 

Meer Informatie 
o88 489 oo oo I www.ilentnl 

,., Wat Is de aard van de melding? ■ Een Incident met het lnaeperktgebruik vin genetisch gtmOdlficeerde orpohmtn 

□ Onv0<1rz~ne omstandigheden en afwijkingen bij introductie van gtnetiscll gtmodifkffrdeora•nlsmen In het 
mllleu (11/J vtllproevH ,nwt«lndfe 1oe~slngt11) 

2 Gegevens melder 
a., N.um rechtspersoon 

Cbe"if/ot~ 

a.a Adres 

Z-3 PoStcode en woonplaats 

2-4 N»m militu- ofbloloalsdle-
veilgheichfunctlonaris 
cw,o,lttltf(~ ffl odlternoom) 

a..s Teltfoonnummer 

;US E-mall,dres lallllll______________ 

3 Gegevens Incident 

3 .1 Opwelke locatie heeft het 
Incident plaatsgevonden? 

,.. Wanneer b het Incident 25nov19 
opaetrtden/lleconstatfffd 
Cdo~d) 

Withftft httln<icS.nt BVFH 
1econsta1ttrd(offffn 
~ IIOOflncUfnl 
ináwdudithltdml!/fuj 

1niet (de wetkzaamheden van de groep vden onde, __) _ ___________
34 VtrgumJn&n1111mef(s) van htt 

bij liet incident betrokken ao 

https://ln<icS.nt
www.ilentnl
www.llent.nl
www.loketgentherapie.nl


Melding lnddentaenttlsch aemodificNrdeo,aanlsmen (fiO) 
InspectieLeefomgeving en Tnnspon 
Ministtrlc ,an l•frrutrv<rrurm Kbtmalat 

3.5 Wat 15 de ldeniiteit van het 1 hHps://blog.addgene.Otglmlllgenomes-a-safe•W<rf•to-study.<fangerous-viruses 
betrokken ggo7 (vetmtld ooll wflle 
gosthttr, ~ fnmt en modifi<a!le 
l'On l0tp01SlnO Is). 

3.6 Wat Is het lnperklngsnlveau van 1 vermoedelijk wordt een deel ven de werkzaamheden volgens de RGGO lngeilChaald op ML-111 
het bij het lnddtnt betrokken 
gao? IA/lffll ttbeantwoordm bij 
lnddtllt l/lffptl~Igtbr&Ji) 

3.7 Wat is de hoeveelheid van het bij 
het Incident betrokken ggo? 

,.a Beschrijf het incident 

1 niet bekend 

BIJ een Jaarlijkse audit (25 november 2019) Is geblekendal bij een van Oflle onderzoeksgroepen 
werkzaamheden met de plasmiden van het EBOV systeem (zie link hlefboven) zijl u•gevoerd. De 
werkzaamheden waren niet gemeld bij de BVF. De plasmiden zijn gebruikt om 1) E. coli K12 Ie 
transformeren. 2) cellijnen (HELA en HEK) te transfecteren, en ookom virale partikels te produceren. De 

. werkzaam~en en Ins en outs van het systeem zijn nog niet In kaart gebractt, de werkzaamheden In 
cellljnen vanen naar verwachting onder vergunnlngplcht (ML-111). 

3.9 Welkt maatr1gtl1n zijn getroffen 
om de gevolgen van het ilcident 
te mlnimalis«en7 

Met de OL Is afgesproken dat de werkzaanheden direct beelndgd worden en dal alle aanwezige ggo's (coli 
en celkweek) werden vernietigd 

3.10 Hoe schat u de risico's voor de 
volksgezondheid en/of het milieu 
In? 

Volgens de Informatie op Addgene (zie liri(). kan hetsysteem worden toegepast op niveau ll. Als hel systeem 
Inderdaad zo vellg als wordt geclaimd, Is hel risico voor de medewerkers waarschljnljk gering geweest, 
omdat erdan geen Infectieus Ebola Is gevormd. De precieze handelingen met de geproduceerde partikels 
moeten nog In kaart worden gebracht. 

3.11 Welkt maatrtgelen zijn getroffen 
om herhaling van het Incident te 
voorkomen? 

Het Incident is meteen gemeld bij het hoofd Arbo en Huisvesting.......,ende decaan
. Er ztJlen lnle~ndemomenom te 

erz en oe unnenge i.-en en om herhaling te voorkomen. 

4.1 Geef aan welke bijlagen u 
bijvoegt 

4 Bijlagen 

llT.517.01 1n•u 

https://llT.517.01
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van lnfrastructMurenWaterstaat 

Melding 
Incident genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) 

Met dit formulier meldt de blologischeveiligheldsfunctionarlseen 
Incident bij het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde 
organismen (Sgo) of meldt de mlll1uvelligheldsfunc1ionaris onvoorziene 
omstandigheden en afwijkinaen bij introductie van aao in het milieu 
aan de Inspectie Leefomgeving en Transport(ILT). U dient alle vragen 
verplicht in te vullen. 

Voor medische (gentherapie) toepassingen moet het 
meldingsformulier 'Onvoorziene omstandigheden' op 
www.loketgentherapie.nl worden gebruikt. 

Een toelichting op de te melden incidenten vindt u op www.ilent.nl/ 
onderwerpen/genetische-modificatie 

1 Melding 

Oe Inspecteur onderzoekt of de toedracht van het incident noocltaakt 
tot vervolgmaatregelen. 

Vul het formulier volledig in en sla het op. Open het e-mailbericht dat u 
van de ILT heeft ontvangen en stuur het ingevulde formulier met 
eventuele bijlagen in antwoord daarop aan de ILT. 

Meer lnformade 
088 489 oo oo I www.ilent.nl 

1.1 Wat Is de aard van de melding? ■ Een Incident met het ingeperkt gebruik van genetis<h gemodifi<eerde organismen 

□ Onvoorziene omstandl8'leden en arwljklngen bij lniroductle van genetisch gemodlnceerdeorganismen In het 
milieu (bi/ wldptOfllea en weterinaire to,possing,n) 

2 Gegevens melder 

2,1 Naam redltspersoon 
(bedlil/ organlSatlt) 

2,l Adres 

2.3 Postcode en woonplaats 

2.4 Naam milieu· of biologische• 
velligheidsfunctlonarfs 
(110orlftler(s)en a<hternoom) 

2.5 Telefoonnummer 

a.6 E-mailadres 

3 Gegevens incident 

3 .1 Op welke locatie heeft het 
Incident plaatsgevonden1 ~-------------

3.a WanneerIs het Incident 
opgetreden/geconstateerd 
(dotunvtlJ'J 

30-12-2019 

3,3 Wie heeft het Incident 
geconstateerd (alten 
llfontwoofdm IIOOI inddmt 

3.4 vergunnlngnummer(s) van het ..
bij het Incident b1t1okken ggo 

ltttoductleIn htt m~itu) 

ILJ.3,7At 11 WI a 

www.ilent.nl
www.ilent.nl
www.loketgentherapie.nl


Melding lnddentaenetlsdl pmodlnceerde orpnlsmen (Uo) 
Inspectie Lfffomgevins en Transport 
Mlllisltrif111n l•(nmuctuurm ~lfflllldt 

3,5 Wat Is de Identiteit van het 
betrokken eso7 (wirmdd ooit w!IM 
gosthttr. wcto, in5'rt tll modl(kotie 
von toepaulng Is). 

3.6 Wat is het lnperkinasniveau van 
het bi het lnddent betrokken 
sgo? (A/lftn tebeaitwoordfn bi 
lnddntill§rpcrlftgebnil,J 

ML-1 

3.7 Wat is dehoeveelheid van het bij 
het Incident belrokkeo ggo? 

3,8 Beschrijf het Incident 

nvt 

Een sprinkler Is afgegaan op de derde verdieping van d---waardoor tussen de 6 
en 10 duizend Hier water Vfi)gekomen Is. Verschllende ~.waaromerook een 
ML-1 ruimte. Het water Is vanwege de grote hoeveelheid opgezogen en ~oosd In het riool. 

Hel Incident Is ook gemeld bij de angevlf"ils<lens 

3,9 Welke lllèatregelen zijn getroffen 
om de ge110lgen van het Incident 
te minimaliseren? 

Het water is vanwege de grote hoeveelheid opgezogen en geloosd In het riool. 

3.10 Hoe schat u de risico's voor de 
volkSgezondheld en/or het milieu 
In? 

De~ Is tussen kerst en niel.lNjaar gesloten. Hierdoor vonden In de betreffende ML-1 
N~warkZaamheden meerplaats. Hiernaast was de ML-1 ruimte voor kerst netjes 
echlefQelaten, waarblJ.ook de werlltefels opgeruimd waren. Tijdens het opruimen van het water Is ook 
gecontroleerd of er contact van het water met culuree Ie geweest zoela omgevallen kweekllessen of platen, 
wat niet het geval was. Hierdoor Is de kans dal een GGO het nilleu In gekomen Is mriimaal. 

3.11 Welke maatregelen zin getroffen 
om herhallng van het Incident te 
voorkomen? 

4.1 Geef aan welke bijlagen u 
bijvoegt 

4 Bijlagen 

1Lt51701 1awNa 
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Inspecde Leefomgeving enTransport 
Ministtrie van lnfiastruauurm watmtaat 

Melding 
Incident genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) 

Met ditformulier meldt de biologlschevelllgheldsfunctlonarls een De inspecteur onderzoekt of de toedracht van het Incident noodzaakt 
Incidentbij het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde tot vervolgmaatregelen. 
organismen (ggo) ofmeldt de mllieweligheldsfunctlonarls onvoorziene 
omstandighedene'n afwijkingen bij inuoducti. van ao In hetmilieu Vul het formulier volledig in an sla het op. Open het e-mailbericht dat u 
aan de lnspeelle Leefomaevina en Transport (ILT). Udient alle vraaen van de ILT heeft ontvanaen en stuur het lnaevulde formulier met 
verplicht In tevullen. . eventuele bijlagen in antwoord daarop aan de ILT. 

Voor medische (genth«apie) toepassingen moet het 
meldingsformulier ·onvoorilene omstandighede.n· op MeerInformatie 
www.loketgentheraple.nl worden gebruikt. 08848900001 www.ilentnl 

Een toelichtire op de te melden Incidenten vindt u op www.ilentnl/ 
onderwerpen/aenetische-modifkatie 

, Melding 

u Wat is de aard van de meldlna7 ■ Een Incidentmet het lnaeperkt ael>ruic vlln wenetis<h gemodificeerde orpnlsmen 

0 onvoorziene omstandlaheden en afwijkingen bij Introductie van genetisch gemodificeerdeorganismen In het 
milieu (bJ vtldprOfYtll III wtmaltt ~possi•qenJ 

2 Gegevens melder 
a.1 Naam rechtspersoon 

(bedrif/IX,aniuJtif) 

a.a Adres 

2.3 PostcOde tn woonplaats 

a.4 N.wn milieu· of biologjscht· 
veillgheidifunctionarls 
(Yoorfdttl(1) rn odumoont) 

a.5 Ttlefoonnummer 

:a.6 E-mailadres 

3 Gegevens incident
3,1 Opwelke locatie heeft het (DM-Il lnperklngsniveau) 

incident plaatsgevonden? 

µ Wanneer Is het Incident 18 Januari 2020, rond 13.30 UlK 

opgetredenfae(onstateerd 
(daWIIVllld) 

3-3 Wie hetfthetIncident 
gecomtatttrd (alftn 
ka,~ fOOflncldml 
intn>dlXfitilhtfmilt14 

3,4 Ve1111nn1renummtf(S) van het 
biJ hetlnddent bdrokken ao ----------.,...---------

at.,11.01, , .... 

https://at.,11.01
www.ilentnl
www.ilentnl
www.loketgentheraple.nl


Incident genetisch gemodificeerde organismen (ggo)Melding 
Inspectie Leefomgevingen Transpon 
Ministerie 1111n lnfra.suucruur tn Wotmtaat 

3-5 Wat Is deIdentiteit van het 
betrokken ggo? (11t1me/dooit well!t 
gastheer, vector, inmten modificatie 
van toepassing Is). 

1Plasmodium falciparum straln NF54, zie bijlage 

3.6 Wat Is het lnperkingsniveau van 
het bij het Incident betrokken 
ggo? {Alleen te beantwoorden bij 
Incident ingepe,kt geb,u/l!J 

DM-111 

3.7 Wat is de hoeveelheid van het bij 
het Incident betiokk~n ggo? 

3.8 Beschrijf het Incident 

1 We verwachten dat er aan de buitenzijde van de naald nog zo'n 100 sporozoleten aanwezig waren. 

Twee medewerkers hebben speekselklieren uit Plasmodium falciparum geTnfecteerde Anopheles stephensl 
muggen geTsoleerd. De muggen worden hiertoe gedlssecteerd waarbij de speekselklieren met twee naalden 
uit de mug worden geschraapt. Na dèze handelingen Is de gedupeerde de gebruikte spullen gaan opruimen 
waarbij de doppen van de gebruikte naalden per abuis zijn teruggeplaatst (recappen). Hierbij heeft de 
medewerker zich geprikt. 

3.9 Welke maatregelen zijn getroffen 
om de gevolgen van het Incident 
te minimaliseren? 

In overleg met de bedrijfsarts en een lnfeclioloog is besloten de medewerker preventief te behandelen tegen 
malaria door een Malarone kuur te geven. 

3 .10 Hoe schat ude risico's voor de 
volksgezondheid en/of het milieu 
In? 

De medewerker kan door de Malarone kuur geen malaria ontwikkelen en verspreiden; de eventueel 
aanwezige malaria parasieten in het lichaam van de medewerker worden afgedood en omdat de Anopheles 
stephensl mug nlel In Nederland voorkomt kan er geen transmissie plaatsvinden. Er Is dus geen risico voor 
de volksgezondheid en/of het milieu. 

3.11 Welke maatregelen zijn getroffen 
om herhaling van het Incident te 
voorkomen? 

De medewerkers moel voorzichtiger en bewuster met naalden omgaan. De naalden moeten, zoals de 
procedures voorschrijven. In een naaldencontainer weggegooid worden.Naalden mogen ook nooit gerecapt 
worden. Er staat een naaldencontainer in de ruimte voor deze doeleinden. 

· 4.1 Geef aan welke bijlagen u 
bijvoegt 

4 Bijlagen 
1 Beschrijving van de modificatie van P. falciparum 

llt311.01 1avana 

https://llt311.01
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Minisrrrit van Infrastructuuren Wacmtaat 

Melding 
Incident genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) 

Met dit formulier meldt de biologlsdleveilisheidsfunctionaris een 
Incident bij het ingeperkt gebruik van g1nttisch g1modificurd1 
organismen (&ao) ofmeldt de mlieuveillaheidsfunctionaris onvoorziene 
omstandigheden enafwijldngenbij Introductie van ggoIn hetmilieu 
aandeInspectie Leefomgeving en Tran.sport ~LT). Udient alle vragen 
verplicht in te VIJien. 

Voor medische (gentherapie) toepassingen moet het 
meldingsformulier 'Onvoorziene omstandigheden' op 
www.loketgentheraple.nl worden gebrulkL 

Een toelichting op de te melden incidenten vindt u op www.ilentnl/ 
onderwerpen/genetische-modificatie 

1 Melding 

De inspecteur onderzoekt of de toedracht van het lnddent noodzaakt 
tot v1rvolgmaatregel1n. 

Vul het formulier volledig In en sla het op. Open het e-mailbericht dat u 
van de ILT heeft ontvangen en stuur het ingevulde formulier met 
eventuele bijlagen in antwoord daarop aan de ILT. 

MeerInformatie 
088 489oooo I www.ilenLnl 

1.1 Wit is de aard van de meldlnll? ■ Etn Incident met het lnseperkt gebruik Vlll r:net1sch gemodificeerde orpnhmtn 

0 Onvoorzleno omsta1diahcdon on afwijkingen bij introductie van genetlsdl gtmodific.eerdcorpnlsmen In het 
milieu Cbi wldp,OMII mwttrlll4irr tor~slngtft) 

2 Gegevens n:ielder 
1,1 Naam rechtspersoon 

(bekijf/OIJllflÏSOflt) 

2.1 Mes 

;a.3 Postcode en woonplaats 

2-4 Naam mmeu-of biologi1<ht· 
velighekhfunalona,b -!--------------------
(\loolltltfl(s) fll odtttrnoam) 

2.5 Telefoonnunvner 

a.6 E-mailadres 

3 Gegevens incident 

3.1 Op welke locatie heeft het 
lnddent plaatsgevondenr 

3-1. W.innter is het Incident t 11-3-2020. 10:40 
opgeUedtn/aeconstateerd 
(dotu~ 

Wie hffft hetlnddent 
geconstlltirerd (ohm 

3-3 
_,,_,,., _ ,nckftn! 

ln~lnhrtnilifl,f 

,... Vefpnnlngnummer(s) wn het 
bljhetlncident bttrokkenuo ------ --------------

www.ilenLnl
www.ilentnl
www.loketgentheraple.nl


Melding lncldentgen,tlsch g1modificeerde org1nlsm1n (ggo) 
Inspectie Leefomgevingen Tolnspon 
Ministtrie 1111n ln/huaucruurtn Watm1aa1 

3.5 Wat Is de Identiteit van het 
betrokken ggo7 (vermeldooi! wet/ie 
gastheer. vector. insert en modi~cotle 
van toepassing is). 

ML-13.6 Wat Is het lnperklngsnlveau van 
het bij het Incident betrokken 
ggo? (Alleen te beantwoorden bij 
Incident lngeperllt gebruik) 

3.7 Wat is de hoeveelheid van het bij 
het incident betrokken ggo7 

3.8 Beschrijf het incident Door technische medewerker Is oon menselijke fout gemaakt.Er Is per ongeluk een schakelaar van de 
luchtbehandeling omgezet die niet omgezet had mogen worden. Er tijdelijk een overdruksltuaUe ontstaan. 
Waarbij lucht van een zuurkast, en een biologische velilgheldskast niet naar buiten werd afgezogen maar In 
de ruimte terecht kwam. Ook werd de tucht uit het lab naar de gang geblazen. De technische medewerker 
had zijn fout snel door en heef\ binnen Uen seconden de schakelaar omgezet Het herstel van de 
luchtbetiandeling heef\ ongeveer 5-6 minuten geduurd. 

3.9 Welke maatregelen zijn getroffen 
om de gevolgen van het incident 
te minimaliseren? 

De knop van de schakelaar is binnen 1 Oseconden omgezet 
Personen die merkte dat de luchtbehandeling een probleem vormden, hebben hun werkzaam heden gestaakt 
en alles afgesloten (zuurkast en biologische vefllgheldskast). 

3.10 Hoe schat u de risico's voor de 
volksgezondheid en/of het milieu 
in7 

Minimaal 

3.11 Welke maatregelen zijn getroffen 
om herhaling van het incident te 
voorkomen? 

De bewuste persoon Is bewust van de fout. De schakelprocedures worden gevalideerd en we gaan kijken 
naar eventuele aanpassingen aan hel schakelsysteem om onbedachte schakelingen uit te slullen. 

4-1 Geetaan welke bijlagen u 
bijvoegt 

4 Bijlagen 
1 Druk meeting van lucht behandeling systeem 

llT.317.01 1avana 

https://llT.317.01
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuuren Waceiscaac 

Melding 
Incident genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) 

Met dit formulier meldt de blologlschevellgheldsfunctlonarls een 
Incident bil het Ingeperkt gebrul< vtn genetisch gemodificeerde 
organismen (go) of meldt de mllleuvelllgheldsfunc:tlonarls onvoorziene 
omsundtgheden en afwlJkl"len bij Introductie van ggo In het milieu 
u n de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). U dient alle vragen 
verp&cht In te vullen. 

Voor medische (gentherapie) toepassingen moet het 
meldingsformuUer 'Onvoonlene omstandgheden' op 
www.loketaentheraple.nl worden 1ebrulkt. 

Een toelchdng op de te melden Incidenten vindt u op www.llent.nV 
onderwerpen/genetische-modificatie 

De ilspecteur onderzoekt of de toedracht van het Incident noodzaakt 
tot vervolgmutregelen. 

Vul het formulervolledlg In en sla het op. Open het e-rnaiberlcht dat u 
van de ILT heeft ontvangen en swur het Ingevulde formulier met 
eventuele bijlagen In antwoord daaropaan de ILT. 

Heer Informatie 
088 489 0000 1www.llentnl 

1.1 Wat Is de md van de melding! 

Melding 

U Een Incident roet bet IO&"Ci>edst &ebculkvan ceoetlsçh mno<lifkeeaftorpnlsroco 

IJ Onvoorziene omsQlfdlgheden en afwljklogen bij lntroduetle vrn genedsch gemodiftceerde organismen In het 
triJieu Olfirtfclw>ma «o nttáwirt bHMl!niMI 

Gegevens melder 2 
2.1 Naam rechtspersoon

/btdtifI o,p,lsaie} 

2.2 A.d,... 

u Postcode en woonpluu 

2.4 Naam milieu- ofblologlscho-
vellf&heldsfuncdonarls 
(voo,felter(s) en ocJrwnoom} 

2.S Telefoonnummer 

2.6 E-mailadres 

3 
J.I Op welke locatie heeft het 

Incident platsgevondenl 

3.1 Wanneer Is het incident 

Gegevens incident 

104-03-2020 (geconstateerd) 
opsttreden/gea>ostateerd 
(dotwn/tlJ4) 

3.J Wie heeft het lnddent 
p<lOIIStltM'd(ollW! 
~-lnddeJtc 
~ In lttt111/ieu} 

1Medewerker (AnaUst) op het laboratorlum 

J.4 Ver,unnmgnunmer(s) van het 
bij het lnddonc becrokl<en go 

www.llentnl
www.llent.nV
www.loketaentheraple.nl


Melding Incident genetisch gemodificeerde organismen (ggo) 
Inspectie Leefomgeving en·Transport 
Mi11islerie m11 l11fmslruct1111rt11 l\'almltllll 

3,S Wat Is de Identiteit van het 
betrokkenggo! (vermeldook welke 
gastheer, vector, insert en modi~cotie 
wn toepowniis). 

1Zie bijlage 1 

1ML-I 3.6 Wat is het inperklngsniveau van 
het bij het ((lcident betrokken 
ggo! (Alleen te beantwoorden bij 
incident·ingeperkt gebruil<) 

3.7 Wat Is de hoeveelheid van het bij 
het Incident betrokken ggol 

3.8 Beschrijf het incident 

112 liter vast afval (geen vl_oeibaar afval) 

Inhoud GGO afvalvat afgevoerd als huishoud afval. 50 liter vat voor maximaal 25% gevuld (geen vloeibaar 
afval aanwezig) · 
Er is een vuilniszak in ZSA vat gedaan, waarbij het afvalvat als afval emmer Is gebruikt voor vast GGO afval 
en de zak is afgevoerd als huishoudelijk afval lpv .het complete vaatje als GGO afval. 

3,9 Welke maatregelen zijn getroffen 
om de gevolgen van het Incident 
te mlnimaliserenl 

Betrokken personeel direct geinstrueerd, Huishoudelijk afval direct ter verbranding aangeboden. 

3.10 Hoe schat u de risico's voor de 
volksgezondheid en/of het milieu 
inl 

Minimaal, ML-I materiaal is per direct naar huisafval afgevoerd en ter verbranding aangeboden. Materiaal Is 
100% verbrand. 

3.11 Welke maatregelen zl)n getroffen 
om herha&ng van het Incident te 
voorkomen! 

Medewerker Is door de verantwoordelijk medewerker geïnstrueerd. Er is aangegeven welke handelingen wel 
en niet door de huishoudelijke dienst mag/kan worden uitgevoerd. Nogmaals gewezen op de huidige 
protocollen. Er volgen instflJctie momenten voor schoonmaak personeel waar gewezen wordt op de risico's 
en welke handelingen wel en niet uitgevoerd dienen te worden door schoonmaak personeel. 
Coordlnator schoonmaak opnieuw gewezen op de belangen van goed geinstrueerd schoonmaakpersoneel 
voor risicoruimtes. 

4.1 Geef aan welke bijlagen u 
bijvoegt 

4 Bijlagen 

1 Bijlage 1. melding l11cicent afval_Biochemie_fysiologie_Logboek_066_2O2OO304 

ILT.317.01 I lvul 

https://ILT.317.01
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Inspectie LeefomgevingenTransport 
Ministnvan lnfiustn,ctwrmWatmtaat 

Melding 
Incident genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) 

Met dit formulier meldt debiologischeveili&heidsfunctionarls een 
Incident bij het Ingeperkt atbruikvan genetisch atmodlficeerde 
orpnlsmen {8110) of meldt dt millewem;ieldsfunctlonarlsonYOorzjene 
omstandi&htden en afwljklngtn bi lntroduale van ggo In het milieu 
aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). U dlentatle vragen 
verplicht In tevullen. 

Voor medische (gentherapie) toepassingen moet het 
meldlngsformwlp 'Onvoorziene onistandightden' op 
www.loketgentheraple.nl worden gebruikt 

Een toelichting op de te melden Incidenten vindt u op www.llentnl/ 
onderwerpen/genetische-modificatie 

1 Melding 

De inspecteur onderzoekt ofde toedracht van het Incident noodzaakt 
tot wrvolamaatregelen. 

Vul htt formulier volledig In en sla het op. Open het e-mail bericht dat u 
van de ILTheeft ontvanaen en stuur het Ingevulde formulier met 
eventuele bijlagen In antwoord daarop aan de ILT. 

MHtlnformatl• 
0884890000 1 www.Hentnl 

,., Watls dl aard van de m1ldlna? ■ Een lnddent mat hit lnpperlct pbrulkvan pn1tlsch111T1odlfic11rdl 011anlsm1n 

□ Onvooallna omstandlah1den 1n alwljldnpn bij lntroductl• 11an 11l'lltlschaemodillcNRle organismen In hit 
mlJeu (bij ledP'OM'I en vdltilallf totpcHSln9'n) 

2 Gegevens melder 

a., Naam r«htsptrsoon 
{bedrijf/Offl(lffllltlf} 

a.a Adres 

a.3 Postcode en woonplaats 

a-4 Naam mi 1u- ofbiologlsch1 
wiliah1ldsfunctlonaris 
(VOolldter(S)fll odlr,,noam) 

a.5 T1llfoonnummer 

a.11 E maladras 

3 Gegevens incident 

J.1 Opwllb locat11 h11ft hit 
Incident plaat51evondtn7 

3.1 Wannaar Ishit lnddent 1vrjdag 8 mei In deoc:Mend 
q1111trldan/tleconstateerd 
(dotun\ll!ld) 

,MedeWerke_
3,3 WIi hNfl hit Incident 

11eonsta111rd (alfffl 
bflllt-.len Wl!lfkleiden( 
lneloduc!leIn llttnilifll) 

3-4 V.rsunnlnanumm«(s) van ti.t 
bij hetincident bltrolcbn UD 

ILT,J17.111 I •-a 

www.Hentnl
www.llentnl
www.loketgentheraple.nl


.Melding Incident genetisch a1modlficeard1 organismen (Uo) 
Inspectie Leefomgeving en Transpon 
Ministtrit wm lnfiosrrucruuitnWarmcaac 

3.5 Wat Is de identiteit van het 1Arabodopsls lhallana 
betrokken ggo7 (llffllleldooll welu 
gosthttr. wctor. inwttn modi~cotie 
von toepassing fs). 

PKM-113.6 Wat is het inperkingsniveau van 
het bij het Incident betrokken 
ggo7 (Alreen te beontwoorden bq 
Incident lngepe,~t gebruik) 

3.7 Wat is de hoeveelheid van het bij Nihil 
het incident betrokken ggo7 

3.8 Beschrijfhet Incident Glasbreuk In PKM-11 kas, vermoedelijk een steentje door een vogel. Een dakraam was stuk. Is direct 
gerepareerd. 

3.9 Welke maatregelen zijn getroffen Ruitschade direct hersteld 
om de gevolgen van het Incident 
te minimaliseren? 

3.10 Hoe schat ude risico's voor de· Nihil. Ten tijde van ruilbruik geen experimenten. Laatse experiment met Arabldopsls was 20 januari. Sinds 20 
volksgezondheid en/of het milieu Januari geen GGO platen meer aanwezig. Kas Is sinds laatste experiment schoon gemaakt. 
in7 

3.11 Welke maatregelen zijn getroffen Niet te voorkomen 
om herhaling van het incident te 
voorkomen? 

4.1 Geef aan welke bijlagen u 
bijvoegt 

4 Bijlagen 

llt317.01 1aonn1 

https://llt317.01
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Mfnisttritwm Infrastructuurm\Vattrsraat 

Melding 
Incident genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) 

Metditformulier meldt de bioloaischeveilw,tldsfunctlon;ris eeri 
incident bij het ingeperkt aebluikvan aenetisth aemodiflceerde 
organismen (ggo) ofmeldtde ml ieweillaheldsfuncdonarls onvoonlene 
omstandigheden en afwijkingen bij iltroductie van ggo In het mlNeu 
aan de lnspeále Leefomgevifll en Transport (ILT). U dient allevragen 
verplicht In tevullen. 

Voor medische (gentherapie) toepa.ssi~en moet het 
meldingsformulier 'Onvoonlene omsuncighedtn' op 
www.loketaentheraple.nl worden gebruikt. 

Een toelichtlfll op de te melden incidenten vindt u op www.llentnl/ 
onderwerpen{genetische-modificatie 

De Inspecteur onderzoekt of de toedracht van het lnddent nooduakt 
tot vervolgmaatregelen. 

Vul het formulier volledig in en sla het op.Open het e-mallberkhtdat u 
van de ILT heeft ontvangen en stuur het Ingevulde formulier met 
ewntuele bijlagen In antwoord daarop aan de ILT. 

Meerlnfonnatie 
088 489 oo oo I www.iltnt.nl 

1 
1.1 Wà. is de iard van de melding? 

Melding 

■ Etn Incident met het ln1eperktaebruik van genetisch gtmodificeerde orpnlffllffl 

C Onvoorzi.neomstandlahtd.nen .ifwlJklns•n bij Introductie v.in gtnedschaemodificeerde orpnlsmen In het 
mlieu (bffwllpronu enwtttlnlirt totposslnatn) 

Gegevens melder 2 
2.1 Naam reclltspersoon 

(l,H,j(Ior,onbotl() 

u Adres 

:l.J Postcode.n woonplaais 

2-IJ Naam militu-of biologische-
velighcidsfunctlona,fs 
(voodttU,(I) enocltffllCIOffl) 

a.5 Telefoonnummer 

:a.6 E-mailadres . 

3 Gegevens incident 

J.1 Opwelke locale hee~ het lab ML•1 
Incident plaabgevonden? 

119-06-2020 14:30 uur 
opaeuedfn/lKonsuteerd 

3-2 Wanneer Is het Incident 

,~ 
i.-3-3 W-tt heeft het Incident medeWelkef 

geconstateerd (ollrcn 
Mll'l'-clffl lOOflncUtrll 
introduttltinhttm&u) 

3-4 V•~umme!(s) van het 
bij het lncldtnt bttroklcen ao -----------.------

https://Onvoorzi.ne
www.iltnt.nl
www.llentnl
www.loketaentheraple.nl


Melding h1ddmt1enltl1ch pmodlficurcleora•nlsmen (llo) 
Inspectie Lttfom~neen Transpon 
M/nimft,an l1{rGS1111<111urm Mlilfflllat 

,., Wat b deIdentiteit van het 1 B.subtills met niet shadelijlce produkt (enzym). vector p8ES, verschillende varianten van de ; E.coll Bl21 (DE3 
betrokken aao7CWtmtldooit w1-
11asthttt wet°' inSffl tt modi~e 
von t~ls). 

ML-1 
het bij het lnddent betrokken 
ggo? (A/lml te~ClllWOOfdm bf 

3.6 wat Is het lnperkilgsnlveau van 

Incident illffl)f(llt oebnillJ 

2L3.7 Wat Isde hoeveelheid van het bij 
htt lnddtnt betrokken 110? 

3.8 Beschrijf het incident In de autoclaaf werden culUren en afvalflessen geplaatst. De flessen waren warm en het deksel van de 
autoclaafstond open. De v.erknemer dacht dal de autoclaaf was atgelopen en goot alle culturen In de 
gootsteen. 
Varr,,ege een slorlog In de autoclaaf was de slerllSatle niet succesvol en had de run oprèuw moeten worden 
gestart nadat de autoclaafwaa afgekoeld. Dit werd riet meegedeeld, clJ8 de wericnemer begon de autoclaaf 
te legen en hel afval (2L) v.erd In de goolst.een gegoten 

3.9 Welke rmatregelen zijn getroffen 
om de gevolgen van het Incident 
te mlnim;allseren? 

Deslrlectlelriddel VlrkonS werd bereid en 1 L werd In de gootsteen gegoten. Hierna llep de kraM meerdan 
een half uur om de lekllngen door te spoelen. De goolsteen, kraan en hel gebied rond de gootsteen werd 
schoongemaakt met lpaaept 
Al het glaswerk werd opnieuw geautoclaveerd voordat het In devaatwasser ging 

3.10 Hoe schat u de risico's voor de 
volksgezondheid en/of het milieu 
In? 

Risico- laag. Hetgaat om net schadelijke organismen en produ<ten. 
Hel riool water van de campus wordt opgezuiverd en gecontroleerd btJ. voor tozlrg In de mllleu. 

3,11 Welkt maatregelen zijn getroffen 
om herhallngvan het Incident ie 

voork>men7 

Naast de autoelaaf worot een WhltebOartl geplaatst waar te zien Is wat er in de autoelaaf zit. wieautoclaaf is, 
en berichten kumen worden opgeschreven. Betere communicatie Is nodig. 
Er wordt ook autoclaaflape op de afvalflessen geplaatst, die de status van de atenllutle aangeeft. 

4-1 Geef ;aan welke bijlagen u 
b' voegl 

4 Bijlagen 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van In{rastnlmur en Watmtaat 

Melding 
Incident genetisch gemodin ceerde 
organismen (ggo) 

Metdit fOl'mulier meldt de biologischeveiligheidsfunctionaris een 
Incident bij het Ingeperkt gebruik van genetisch gemodlftceerde 
organismen (ggo) of meldt de milieuvelllghekbfunctionarisonvoorziene 
omstandighld1n 1n afwijkingen bij introductie van ggo in het mllieu 
aan de Inspectie Leefomaeving en Transport (ILT). Udient alle vragen 
verplicht in te vullen. 

Voor medische (gentheiapie) toepassingen moet het 
meldingsformulier 'Onvoorziene omstandigheden' op 
www.loketgentheraple.nl worden gebruikt. 

Een toelichting op de te melden incidenten vindt u op www.ilent.ril/ 
onderwerpen/genetische-modificatie 

1 Melding 

De Inspecteur onderzoekt of de toedracht van het incident noodzaakt 
tot vervolgmaatregelen. 

VUi het formulier volledig In en sla het op. Open het e-mailbericht dat u 
van de ILT heeft ontvangen en stuur het ingevuldeformulier met 
eventuele bijlagen In antwoord daarop aan de ILT. 

Meer Informatie 
088 489 oo oo I www.llent.nl 

,., Wat Is deaard van de meldins? ■ Een Incident met het Ingeperktgebruik van aenetlsdl gemodificeerde organismen 

D Onvoorziene omstafl(llgheden en afwljldngm bij Introductie van genetisch aemodiliceerdeorganismen in het 
mllleu (b,J llddp<otWtl en vettm0irt t<>g>01slngcn) 

Gegevens melder 2 
J.1 Naam redltspersoon 

(btdrll/ o,gonisolft) 

J.J Adres 

2,3 Postcode en woonplaats 

J.4 Naam milieu• of biologische• 
veUigheldsfunctlonaris 
(IIOollffltr(S) tn ochttrnoom) 

2,5 Telefoonnummer 

a.6 E-mailadres 

3 
3.1 Opwelkelocatle heelt het 

Incident plaatsaevonden? 

J.J wanneerIs het Incident 
opgetreden/geconstateerd 
(ci:JIU11t/14d) 

3,3 Wie heeft het incident 
geconstateerd (alttn 
beonlwoo«len W>Oflnddfnt 
lnttoductiein httmWltu) 

3-4 Vefill'ningnummer{s) van het 
bij het Incident betrokken ggo 

Gegevens incident 

l 23 september 2020: rond 13.15 Uli' 

t.allllll------ --~ ----

ll1.J17.01 f n1aa 

https://ll1.J17.01
www.llent.nl
www.ilent.ril
www.loketgentheraple.nl


Melding Incidentgenetisch gemodificeerde organismen (ggo) 
InspectieLeefomgeving en Transpon 
Minisrerie l'an lnfrasrruccuuren Waremaar 

3,5 Wat Is de identiteit van het 
betrokken ggo? (vermeld ook wtlke 
gastheer, vector, inserten modificotie 
van toepassing Is). 

Plasmodium falciparum (straln NF54). Details over het GGO staan In de bijlage

3,6 Wat is het inperklngsniveau van 
het bij het Incident betrokken 
ggo? (Alleen te beantwoorden bij 
incident ingeperkt gebruik) 

3.7 Wat is de hoeveelheid van het bij 
het incident betrokken ggo? 

3,8 Beschrijf het Incident 

DM-111

1We verwachten dat er aan de buitenzijde van d·e naald nog zo'n 100sporozoieten aanwezig waren. 

Bij dissectie van speekselkfferen uit Anopheles muggen om de sporozolten te Isoleren, worden de muggen 
met behulp van lwee kleine naaldjes gedissecteerd. Hierbij dragen medewerkers preventief handschoenen 
om scratchen van de huid met de naaldjes te vooricomen. Tijdens het dlssecteren Is per ongeluk de naald 
door de handschoen geprikt in de vinger van de medewerker waarbij een klein beetje bloed gezlen Is. 

3.9 Welke maatregelen zijn getroffen 
om de gevolgen van het Incident 
te minimaliseren? 

Het wondje Is confonn SOPs direct schoon gemaakt met water en ethanol. 
Vanwege de hoge infectiegraad van de muggen is, In overleg met de bedrijfsarts en een lnfectioloog, 
besloten de medewerker preventief te behandelen met atovaquone/proguanil (Malarone). 

3.10 Hoe schat ude risico's voor de 
volksgezondheld en/of het milieu 
In? 

De medewerker kan door de Malarone kuur geen malaria ontwikkelen en verspreiden; de eventueel 
aanwezige malaria parasieten in het lichaam van de medewerker worden afgedood en omdat de Anopheles 
stephensl mug niet in Nederland voorkomt kan ergeen transmissie plaatsvinden. Er Is dus geen risico voor 
de volksgezondheid en/of het milieu. 

3.11 Welke maatregelen zijn getroffen 
om herhaling van het incident te 
voorkomen? 

Het Incident wordt deze week In het werkoverleg van de Malaria groep besproken en wordt bekeken or er nog 
aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om prlkaccldenten te voorkomen 

4,1 Geef aan welke bijlagen u 
bijvoegt 

4 Bijlagen 
1Beschrijving van de modificatie van P. falclparum 

llt317.01 I avona 

https://llt317.01
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Mfnfsrerftvan ln{rasrruauuren Warerstaat 

Melding 
Incident genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) 

Metdit formulier meldtde biologischevelîgheldsfunctionaris een De Inspecteur onderzoektof de toedracht van het incident noodzaakt 
Incident bij het Ingeperkt gebruik van genetlsch gemodificeerde tot vervolgmaatreaelen. 
organismen (ggo) of meldt de mllleuvelllgheldsfunctlonarlsonvoorziene 
omstandigheden en afwijkingen bij Introductie vanaoIn het milieu Vul het formulier volledlg In en sla het op. Open het e-mallberlcht dat u 
aan dt Inspectie Ltefomsevlnsen Transport(ILT). Udient alle vragen van de ILT heeft ontvangen en stuur het Ingevuldeformulier met 
verplicht In te vull~n. eventuele bijlaaen In antwoord daarop aan de ILT. 

Voor medische (gentherapie) toepassingen moet het 
meldingsformulier 'Onvoorziene omstandigheden' op Meer lnfonnatle 
www.loketgentheraple.nl worden gebruikt. 088 489 oooo I www.llent.nl 

Een toelichting op de te melden Incidenten vindt u op www.llent.nl/ 
onderwerpen/senetlsche-modlfiatle 

1 Melding 

,., Wat Is deaard van d1 mtldins? ■ Een lntldent met het lnpperktceb,n1lk van 111n1tlsch gemodificeerde oraanismen 

D Onvoorziene omstandlllheden en afwijkingen bij Introductie van aenetlschiemodlftceerdeora,nlsmen In het 
mllleu (bij Vllrlp,onrn en wi,moln lotpaslln9tn) 

2 
1,1 Naam rechupersoon

Cbtdtf/orgonisotlf) 

2.2 Adres 

1.3 PostcDdeen woonplaats 

1,4 Naam miffeu• of bloloalsche• 
veiligheidsfunctionaris 
(l,oorldttl(s) rn adûmoom) 

:t.5 Telefoonnummer 

2.11 E·millladres 

3 Gegevens incident 

3,1 Op welkeloatie heeft het 
Incident plaatssevonden7 ~ '---------------

,.a Wanneeris het lllddent !2 December 2020, 7:65 AM 
opsetreden/aeeonstateerd 
(do~ 

NA3.J Wie heeft het Incident 
&KOMtatterd (olftn 
beantwoofdm w,o,lnd4tnt 
lrttodu<tle In /JdmlllCII) 

Ve,aunnlngnummer(s) van het 1.-'________________3-'I 
bij het ln<ldent betrokken110 

www.llent.nl
www.llent.nl
www.loketgentheraple.nl


Melding Incident11n1tlJ<h 1emodlfic1erd1 orpnlsmen (uo) 
lnspeafe l.eef'omgevfngenTransport 
Minfswttvan ln{lmtnlC!MurmWotffflllat 

3,5 Wat is de identiteit van het 
betrokken ggo7 (vmntld ooit wtlke 
gastheer, vector, instrttn modi/icoUe 
van toepassing Is). 

3,5 Wat Is het lnperklngsniveau van 
het bij het Incident betrokken 
ggo7 (Alleen te beontwoordrn bij 
lnddent lngeperflt geb111ilt) 

3,7 Wat is de hoeveelheid van het bij 
het incident betrokkenggo7 

3.8 Beschrijf het incident 

1To be conlirmed 

ML-1 

! Bac-FEC =< 0.5 L, Bao-PCV2b =< 0.5 L, RPV-GFP • t 1 L, CPV630a (canlne pBfVO vl~s) = :1; 5 L (non-GM 

The EOS 'kllltank' was not In use, due to upgrade of the system. 
< 7.5 L various bloagents (lncluding GMO) were to be decontamlnated through the autoclave on December 
1sl Upon unloadlng of the autoefave on December 2nd operators noUced that the temperatura was high. 
Aftar dlscharge of autocleve contents and aubsequent flush wtth >50 L Halamld through the sewer personnel 
noted that the autoclave cycle had not been started. The autoclave had been malntalned on 'standby' at >90• 
C. ovemlght (more than 10 hours). 

3.g Welke maatregelen zijn getroffen 
om de gevolgen van hetIncident 
te minimaliseren? 

lmmedlate Halamld flush (> 50 L; 1500 ppm) direct to sewer following dlscharge of autoclave content. 

3.10 Hoe schat ude risico's voor de 
volksgezondheid en/of het milieu 
In? 

No risk to human health, slnce these organlsms are Blosafety Level 1. Negllglble to minima! risk to the 
environment consldering the limlted volume, the classlflcatlon of the GMO's, the Halamid flushlng step In 
addltion to the thermal exposure for at least 10 hours at> so•c. We have generated thermal lnactlvatlon data 
to conlirm that full lnactivatlon Is achieved 30 min. at 95"C. for the most heat stable agents. NOTE: vlral 
lnactlvation cycle parameters of the EOS 'killtank' will be 97 :1; 2 •c for 35 t 1 min. 

3.11 Welke maatregelen zijn getroffen 
om herhaling var, het Incident te 
voorkomen? 

Addilional cross-check verificatlon of autoclave load and cycle start by trained personnel, as welt as 
verificalion of completed validated autoclave cycle prior to unload and dlscharge by tralned personnel. 
Incident lnvestigatlon hes commenced, whlch may deflne addltlonal measures. 

4,1 Geef aan welke bijlagen u 
bijvoegt 

4 Bijlagen 

llT.317.01 1lVlftl 

https://llT.317.01
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ILT 

Van: 
Varzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: EU verordening en incident 

Beste -

Dank voorJe reactie - en fijn dat we het zo kunnen regélen 1 

FYI, we waren al wel een meldinggestart gisteren op de meldpagina, dus waarschijnlijk hebben jullie een open 
record van In het systeem (Incident: 201203-000143 
ILT 317 011, deze mag dan gesloten worden. 

Dank ook voor de copyvan de EU verordening! 

Met vriendelijke groeten, 

Confidentialit.y Notice: This e-mlJII tronsmlssion Is confidentllll llnd mlly be prlvl/eged lnformlltlon that Is lntended 
only for the lndlvidual or entity named In the e-mafl address. 1f you àre not the lntended reclpient and be/leve 
vou have received thls e-ma/1 transmlssion In error, please reply to the sender, so that we can arrange for proper 
deliverv, and then please delete the message from your lnboK. The unauthorlzed use, dlssemlnatlon, dlstributlon 
or reproduction of thls e-mail, lndudlng attachments, Is prohibited and may be unlawful. Recelpt by anyone other 
than the intended reclpient(s) Is nota waiver ofany attorney/client or other privilege. Thank you. 

Fro 
Sen 
To: 

llenT.nl> 

Subject: (EXTERNAL) EU verordening en incident 

WARNING: Thls email origi'lated trom outalde the company. Do not click on llnks unless you recogrize the aender aoo have 
confidence the ~ouhave concerns about thls emaD, send ltas an attachment to 
'SuspldousEmall--. 



Geachte _ , 

Bijgaand de Europese verordening 2020/1043 voor de uitvoering van klinische proeven met ggo's bestemd voor 
de behandeling of de voori<omlng van COV[D-19. 

Zoals telefonisch besproken zal Ik In ons systeem opnemen dat er bij - een hele kleine ·hoeveelheid ggo's 
(circa 2 druppels) In het spoelwater terecht Is gekomen. U hoeft geen . melding In te dienen bij de ILT. 

Metvrlendelljke groet, 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
IlT / Keten GevaarUJke Stoffen en Organismen 
Team Biolotlsche Risico's 
LandellJk toezicht Besluit genetisch gemodtflceerde organl.smen 

Klngsfordweg l l 1043 GN I Amsterdam 
Postbus 16191 12S00BO IOen Haag 

Dit bencht kan Îtlfotmabe b81/8tlen die niet 'l'OOr u Is bestemd Indien uniet degeadresseerde bent of dit bericht abusievelljk aan u Is toegezonden,WOtdt u 
verzocht dal aan de afzender te madeo en hel berletll le verw\deren De Staat aanvaardt geen sansprakelljklleld voor sellade,van weke aard ook, die 
verband houdt mei tisico'c verbonden aan hel eteldronlsch venenden var, berichten. 
lhfs massage may contaln lnf01111ation that is not lntended r01 you. lf you are n9t the addressee 0( lf thls massage was sent to you by ll'l&take, you are 
requestad to inl<lnn the sender anddelete the message The State accepts no fiabltïty fordemage orany kind resultlng lrom the risks hwirenl in the 
eledfonic trensmiulon of measogea. 

2 



32 

Inspectie leefomgeving en Transport 
Ministerie van InfrastructuurenWatmtaat 

Melding 
Incident genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) 

Met dit formulier meldt de biologischeveiligheldsfunctionaris een 
incident bij het Ingeperkt gebruik vangenetisch gemodificterde 
oraanismen (aao) of meldt de milieuveiliaheidsfunctlonaris onvoorziene 
omstandigheden en afwijkingen bij introductie van ggo in het milieu 
aan de Inspectie Leefomgeving enTransport(ILT). Udient alle vragen 
verplicht In te vullen. 

Voor medische (gentherapie) toepassingen moet het 
meldingsformulier 'Onvoorziene omstandigheden' op 
www.loketgentheraple.nl worden gebruikt. 

Een toelichting op de te melden incidenten vindt u op www.llent.nl/ 
onderwerpen/genetische-modificatie 

De Inspecteur onderzoekt of de toedracht van het lnddent noodzaakt 
tot vervolgmaatregelen. 

Vul het formulier volledig In en sla het op. Open het e-mailbericht dat u 
van de ILT h·eeft ontvangen en stuur hei Ingevulde formulier met 
eventuele bijlagen In .antwoord daarop aan de ILT. • 

Meer Informatie 
088 489 oooo I www.llent.nl 

1 
,. , Wat Is de aard van de melding? 

Melding 

■ Een Incident met het lnaeperkt aebruikvan aenetlsch aemodlficeerde organismen 

□ 0n110onlent omst3ndiaheden en alwljklngen bij lntrodudle van genetisch gemodificeerde organismen In het 
milieu (lil) wklpr- tn 'lfttrinaltt totpossingtn) 

Gegevens melder 2 
a.., Naam re<htspersoon

(k~f/ organisatie) 

a.2 Adres 

a.3 Posta,de en woonplaats 

a-4 Naam miieu• ofbiologische· 
velll&heldsrunttlonarls 
(voo1lffltt(s) 1111 adltttnao,n) 

a.5 Teleroonnummer 

a.6 E-mailaä'es 

3 Gegevens incidènt 

3,1 Op welke locatie heeft het 
Incident plaatsgevonden? 

3,2 WanneerIs het Incident !23FEB21 BVF gelnfonneertl 09MAR21 12:03 
opgetreden/1econsmeerd 
(#otu"Vfljd) 

3.3 Wie heeft het Incident 
pconst11teerd (allttn 
bfanrwo«den IIOOl /ndcftnt 
latroductltin Mt millfl4 

J-4 Yergvnn~gnummer(s) van het 
bij het Incident betrokken 11110 -------,-------,------,-,------------

ll"tJ'tf.01 1 • YM a 

https://ll"tJ'tf.01
www.llent.nl
www.llent.nl
www.loketgentheraple.nl


Melding Incident 1•n•tlsch 1emodlficeerde organismen (Uo) 
Inspectie Leefomgevingen Transport 
Ministerie win lnfrasmicruuren ~terstaat 

3.5 Wat is de identiteit van het Ad26-COVID 
betrokken ggo? (vermeld oo~ wel~e 
gastheer, vtctor. insett en modi~cot/e 
van toepassing Is). 

3.6 Wat is het inperkingsniveáu van ML-Il 
het bij het incident betrokken 
ggo? (Alleen te beantwoorden bij 
lnddtnt ingeperllt gebrui~) 

3.7 Wat is de hoeveelheid van het bij 8 x 0.8ml 
het incident betrokken ggo7 

3.8 Beschrijf het incident 8 idenlity samples die met de drugsubstance meegestwrd hadden moeten worden zijn per ongeluk weg 
gegooid blj het plastic afval. De plastic container Is vervolgens geleegd in de perscontalner en de 
perscontainer Is naar de vuilverbranding gegaan. 

3.9 Welke maatregelen-zijn getroffen 
om de gevolgen van het Incident 
te minimaliseren? 

Omdat de perscontainer al geleegd was op moment dat de samples gemist werden, zijn er geen verdere 
maatregelen genomen. 

3.10 Hoe schat u de risico's voor de 
volksgezondheid en/of het milieu 
ln7 

Ad26-Covld Is replicatie deficlent en zullen zich niet verspreiden. De epjes waren dubbel verpakt l,qn 
transport van productie area naar freezer ruimte. Daarnaast Is de lnschatUng dat de epJes dicht zijn gebleven 
tot aan de vuilverbranding. Er wordt als zodanlng geen Impact verwacht op de volksgezondheid ofhet mllleu. 

3.11 Welke maatregelen zijn getroffen 
om herhaling van het Incident te 
voorkomen? 

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt betreffende de overhandiging van de samples, deze zullen vanaf nu 
gelijktijdig met de OS bottles en de batch doC\lmentaUe overhandigd worden. 

4., Geef aan welke bijlagen u 
bijvoegt 

4 Bijlagen 

ILT.311.01 1IV>n> 

https://ILT.311.01
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Inspectie Leefomgeving enTransport 
Ministtritvan fnf,astructuurmWatmtaat 

Melding 
Incident genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo) 

Met dit formulier meldt de biologischeveiigheldsfunctlonarls een De inspecteur onderzoekt of de toedracht van het Incident noodzaakt 
in<ldent bij het lnaeperkt aebruilt van aenetlsch aemodlficeerde tot vervol11111aatre11elen. 
organismen (ggo) of meldt de mmeuveillgheld.sfunctlonarisonvoorziene 
omstandigheden en afwijkin,en bij lntrodJcde van BIO In het milieu Vul het formulier volledig in en sla het op. Open het e-mailbericht dat u 
aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Udient alle vragen van de ILT heeh ontvangen en stuur het Ingevulde foriooller met 
verplicht In te vullen. eventuele bijlagen in antwoord daarop aan de ILT. 

Voor medische (gentherapie) toepassingen moet het 
meldi~sformulier 'Onvoorziene omstandigheden' op Meer Informatie 
www.loketaentherapie.nl worden aebrulkt 0884890000 1 www.ilent.nl 

Een toelichting op de te melden Incidenten vindt u op www.ilent.nl/ 
onderwerpen/genetische-modificatie 

1 Melding 

1.1 Wit Is deaard van de melding? ■ Etn Incident met het lnaeperkt aebruik van 1enetlsch aemodificeerde orpnismen 

□ Onvoor.zlene omsundightden anafwijkingen bij introductie van aenttisch aemodllkurdtorpnlsmen In htt 
mllleu (lij w/dpt0twntn wlffino/re toepassingen) 

2 Gegevens melder 
z.1 Naam redltspersoon 

{Wlif/ o,ga,isoti,} 

z.a Adres 

z.3 Postcode en woonplaats --·---- ------------------

4 Naam mil eu- ofblologische
ve,11gheldsfun«lonarls 
(vooridte,(s) ffl oc.lllfnloOII) 

a.5 Telefoonnummer 

2.fi E-mailadres 

3 Gegevens incident 
3.1 opwelkeloatlehttftnet 

Incident plaatsgevonden? 

3.2 Wanneer Is het Incident 109apr21 14:00 
opgeiredenfleconstateerd 
(datuff/ti4) 

3-3 Wie heeft hetlnddent 
geconstatttrd (allffl 
t,anNOOldenw,o,,/nddfn( 
intodlctiein 11d l'lilln) 

J-4 V•aunnlngnummet(s) van het 
bijhe\Incident bett;okktn aao 

N.111101, ,_. 

www.ilent.nl
www.ilent.nl
www.loketaentherapie.nl


Melding lncldentaenetlschaemodificeerde oraanlsmen (aao) 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
M/nlscmewm lnfrasmtcruurtn ~cmcaac 

3.5 Wat Is de Identiteitvan het 1 Per.es /Per.C6TetR 
betrokken ggo? (vermeld ook ~l•t 
gastheer, vector, insett en modi~catle 
von toepassing is). 

3.6 Wat Is het lnperkingsnlveau van ML-1 
het bij het incident betrokken 
ggo? (Alleen rebeantwoorden bij 
fnàdent fngeper•tgebrui•J 

3.7 Wat is de hoeveelheld van het bij 
het Incident betrokken ggo? 

3.8 Beschrijf het incident 

1vandaag 2-5 L 

Direct na het dralnen van het materiaal werd de operator door een technische medewerker er op attend 
gemaakt dat de wasbak die gebruikt was niet aangesloten Is op de klll tank. Dit Is later bevesUgd door 
bekijken van de technische tekeningen. Analyse van de situatie heeft geleld tot de conclusie dat sinds de 
lngebruik naine van de klll tank In 2017. Regelmatig cel materiaal op deze wijze Is afgevoerd, omdat deze 
kleine hoeveelheden niet vla de standaard kill tank aansluitingen afgevoerd kunnen worden en de algemene 
aanname was dal alle metale wasbakken In de schone producUe ruimtes aangesloten waren op de klll tank. 

3.9 Welke maatregelen zijn getroffen 
om de gevolgen van het Incident 
te minimaliseren? 

voor het mllleu. 
Er zijn geen aanvullende maatregelen genomen. omdat naspoelen met NaOH gezien werd als schadelijker 

3.10 Hoe schat u de risico's voor de 
volksgezondheid en/of het milieu 
in? 

PerC6 en PerC6 TetR zijn cel lijnen van humane oorsprong die zeer temperatuur gevoelig zijn, onder de 30 
graden neemt de vitaliteit snel ar. Daarnaast Is de cel lijn zeer gevoellg voor pH en heeft het een rijk medium 
nodig om voort te bestaan. Deze situatie Is niet aanwezig In het riool en daarmee Is het risico voor de 
volksgezondheid en het milieu laag. 

3.11 Welke maatregelen zijn getroffen 
om herhaling van het incident te 
voorkomen? 

Directe instructies zijn gegeven dat alleen geinactiveerd materiaal de productie ruimte mag verlaten. 
Daarnaast zal maandag begonnen worden met hel labelen van alle klll tank aansluitingen en zal personeel 
(vla waste handllng procedure) gelnstrueerd worden dat alleen op gelabelde punten niet geïnactiveerd 
materiaal mag worden afgevoerd. 

4.1 Geefaan welke bijlagen u 
bijvoegt 

4 Bijlagen 

NA 

ILT.J17.01 1a"na 

https://ILT.J17.01
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