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Oplegnotitie KAM-013 
 
Vanaf 01 maart 2015 zijn het nieuwe Besluit ggo en de nieuwe Regeling 
ggo van kracht. 
Daarmee is Sectie II en een gedeelte van de bijlagen betreffende GGO’s 
obsoleet. 
 
De nieuwe wet en regelgeving en de uitwerking daarvan is te vinden via 
de website van Bureau GGO  
 
http://www.ggo-vergunningverlening.nl/ 
 

 
Het voornaamste verschil met de oude wet en regelgeving is dat de 
inschaling op niveau II wordt gesplitst in II-k (kennisgeving) en II-v 
(vergunning). De vergunningplicht voor niveau I en II-k is vervangen 
door een kennisgevingsplicht. 
 
De onderzoeksleider (OL, = VM voor niveau I & II-k) en de 
Verantwoordelijk medewerker (VM, voor niveau II-v en III) moeten zelf 
een risicobeoordeling uitvoeren. Hiervoor is een tool beschikbaar op de 
website van bureau GGO. 
Nieuw is ook dat voor werkzaamheden op niveau I en II-k de OL/VM  zelf 
moet bepalen welke aanvullende voorschriften moeten worden toegepast. 
Hiervoor is bijlage 5 van de Regeling GGO uitgebreid met deel II, waarin 
wordt beschreven voor welke werkzaamheden welke aanvullende 
voorschriften van toepassing zijn. 
 
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zullen we onderscheid moeten 
maken tussen OL en VM. Dit is een verplichting uit de wetgeving 
opgelegd door de inspecteurs van I & M. 
De risicobeoordeling en eventueel aanvullende voorschriften volgens 
bijlage 5 deel II worden getoetst door de BVF en indien van toepassing 
(bij niveau II-k ) kennisgegeven.  
Indien de uitkomst van de risicobeoordeling II-v of III is zal een 
vergunning aanvraag gedaan moeten worden. 
Al deze stappen verlopen via de BVF. Als de gegevens compleet en 
correct zijn en de berichtgeving vanuit bureau GGO naar de BVF geen 
aanleiding geeft tot verdere stappen zal de BVF interne toestemming 
verlenen voor het starten van de werkzaamheden. 
 
Voorlopig(*) gaat dit m.b.v. een aanvraagformulier voor interne 
toestemming (IT), nadat de Risicobeoordeling (RB) is uitgevoerd. (zie 
bijlage 1 ) 
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 De IT wordt door de BVF verleend en geadministreerd in een genummerd 
IT formulier (zie bijlage 2) samen met de Risicobeoordeling (RB) en 
eventueel aanvullende voorschriften.  
Afhankelijk van de uitkomst van de risicobeoordeling zullen verdere 
stappen genomen worden – zie hiervoor de stroomschema’s in bijlage 3  
 
De Onderzoeksleider en/of Verantwoordelijk Medewerker heeft inzage 
(leesrechten) in de voortgang van de kennisgeving of vergunning 
aanvraag.  
 
Voor RIVM te vinden onder:  
R:\RIVM\11 KAM\RIVM\GGO nieuwe stijl 
 
 
 
 
Verdere verschillen met de oude regeling zijn o.a.: 
 

 Introductie van nieuwe categorieën van fysische inperking, zoals 
de apparaten ruimte op niveau I (AP-I)  

 Ook op niveau I is het nu verboden tijdens werkzaamheden 
polshorloges en sieraden aan armen en handen te dragen (bijlage 
9 van de nieuwe Regeling) 

 Voor ML-III ruimten is toegevoegd dat er binnen de toegangssluis 
een fysieke barrière moet zijn tussen de “schone “en de potentieel 
besmette zijde (bijlage 9 van de nieuwe Regeling) 

 
 
 
 
 
 
(*) Het is de bedoeling dat er software wordt aangeschaft voor de 
beheersing van de GGO administratie. Interne toestemmingen, 
risicobeoordelingen, correspondentie met Bureau GGO en toetsing van 
medewerkers zullen o.a. daarin vastgelegd worden. 


