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KAM-regel 15, bijlage 5B Vragenlijst met betrekking tot de decentrale 
administratie van de Verantwoordelijk Medewerker 
 

Datum inspectie 
 

 

Doel inspectie   periodieke controle 
  controle voor ingebruikname 
  .............................................. 

Naam laboratorium /afdeling  
Verantwoordelijk Medewerker(s)  
Nummer(s) van project(en) in 
uitvoering + inperkingsniveau 

 

Opgesteld door  
 
 

Vragen 
 

In orde Niet in orde NVT Toelichting 

1. Vergunning:     
De VM heeft een actuele en volledige 
vergunning. 

    

De werkzaamheden (en publicaties!) 
worden gedekt door de verleende 
vergunning. 

    

Wijzigingen in de GGO-werkzaamheden 
worden vooraf gemeld bij de BVF. 

    

Afgeronde projecten zijn afgemeld bij de 
BVF (en via de BVF bij Bureau GGO). 

    

2. Medewerkers / personeel     
Een afschrift van het formulier toets 
vakbekwaamheid VM is aanwezig 

    

De aanstellingsbrief van de VM is 
aanwezig. 

    

Afschrift(en) van het formulier toets 
vakbekwaamheid UM is/zijn aanwezig. 

    

De VM geeft (buiten de introductie) 
voorlichting aan betrokken 
medewerkers. 

    

De VM houdt van stagiaires en tijdelijk 
medewerkers een register bij. 

    

3. Werkzaamheden     
Onderzoekswerkzaamheden worden 
traceerbaar vastgelegd (labjournaal of 
anders). 

    

Van opgeslagen GGO’s wordt een 
registratie bijgehouden. 

    

De resultaten van controles van 
inperkingsapparatuur (+ datum) zijn 
beschikbaar. 

    

Er zijn werkprotocollen van toepassing 
(m.b.t. afval, schoonmaak, controle 
reinheid en juiste identiteit, 
calamiteiten, enz.) aanvullend op de 
geldige KAM-regels. 

Ga naar punt 4. 

4. Aanvullende afspraken op KAM-
regels. 
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Vragen 
 

In orde Niet in orde NVT Toelichting 

Aanvullende afspraken op KAM-regels 
zijn akkoord door BVF. 

    

Afvoer en desinfectie dan wel 
vernietiging van het afval1 

    

Schoonmaak- en 
desinfectiewerkzaamheden 
(laboratorium en apparatuur; 
desinfecteren: na besmetting, na 
werkzaamheden en aan eind werkdag) 

    

Controle van reinheid en identiteit van 
GGO's. 

    

Ontvangst, vervoer en verpakking van 
GGO's. 

    

Voorschriften hoe te handelen bij 
incidenten, ongevallen en calamiteiten. 

    

Andere procedures die door de BVF of 
vergunningverlener verplicht gesteld 
zijn. 

    

     
 
Noteer aan de hand van bovenstaande lijst of aanpassingen nodig zijn en geef aan op welke termijn en 
door wie de actie uitgevoerd gaat worden. 
 
Benodigde aanpassingen Urgent, 

actie 
binnen 2 
werkdagen 

Belangrijk 
punt, actie 
binnen 10 
werkdagen 
regelen 

Minder 
belangrijk, 
verbetering 
plannen of 
combineren  

actiehouder 

     
     
     
     

 

 

 

 
Handtekening uitvoerder inspectie:  ................................  Datum:  ...........................................  

 
 

                                                 
1 hoe, hoe vaak, door wie, plaats autoclaaf is bij inperkingsniveaus ML-, PKM- en DM-: 
inperkingsniveau I: op de locatie: bij inperkingsniveau II: in het gebouw; bij inperkingsniveau III: 
en suite 
 


