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Bijlage 6: Taken en bevoegdheden van de BVF/BSO. 
 
De BVF/BSO heeft een algemeen adviserende rol in biologische veiligheid en houdt namens de directie en 
het lijnmanagement toezicht op de biologische veiligheid in brede zin. 
 
A. Taken en bevoegdheden volgens artikel 7 van de Regeling GGO (samenvatting): 
De Gebruiker (directie) belast de BVF binnen de grenzen van zijn/haar toelating met de volgende taken: 
 

 Opstellen en wijzigen van interne procedures en voorschriften. 

 Uitoefenen van interne controle op risicobeoordelingen en naleving van wettelijke bepalingen en 
interne procedures en voorschriften. 

 Optreden bij incidenten, ongevallen en afwijkingen van de geldende regels. 

 Evaluatie en rapportage bij incidenten, ongevallen en afwijkingen. 

 Geven van interne voorlichting over biologische veiligheid. 

 Melden aan de Gebruiker van situaties waarbij een risico voor mens of milieu aanwezig kan zijn. 
 
De Gebruiker verschaft de BVF de volgende bevoegdheden: 
 

 Te allen tijde alle ruimten te betreden. 

 Inzage te hebben in alle daar aanwezige schriftelijke dan wel elektronische bescheiden. 

 Zelfstandig en direct op te treden in noodsituaties. 
 
De Gebruiker verschaft de BVF een onafhankelijke positie: 
 

 De BVF kan rechtstreeks rapporteren aan de Gebruiker. 

 De BVF heeft een onafhankelijke positie van degenen die hij/zij controleert. 

 De BVF is niet tevens OL of VM voor de activiteiten waarvoor hij/zij BVF is. 
 
B. Concrete taken van de BVF/BSO voor biologische veiligheid in algemene zin (BA/GGO): 
De BVF/BSO heeft de volgende concrete taken in het kader van biologische veiligheid: 
 
Het uitoefenen van toezicht op de werkzaamheden o.a. door middel van periodieke risico-inventarisaties, 
audits en werkplekbezoeken. 
Het houden van toezicht op een juiste en veilige werkwijze door middel van overleg en gegevensbeheer. 
Het beoordelen van de biologische veiligheidsorganisatie (organisatie breed) en het melden van 
ongewenste afwijkingen bij het betreffende lijnmanagement. De BVF/BSO heeft hiervoor een directe 
rapportagelijn naar de directie. 
Het houden van algeheel toezicht op het functioneren van de organisatie als geheel met betrekking tot 
biologische veiligheid. 
Het doen  van meldingen aan de Stichting-ALt m.b.t.  de Milieu vergunning betreffende het gebruik van de 
laboratoriumruimten, proefdierverblijven en productieruimten en het voeren van overleg daarover met  
Stichting-ALt. 
Het doen van kennisgevingen aan de Inspectie SZW en het doen van kennisgevingen en aanvragen van 
vergunningen bij Bureau GGO . 
Het mede uitvoeren van ongeval- en incidentonderzoek. 
Toestemming / vrijgave van ruimten (laboratorium, proefdierverblijf of productieruimte) voor eerste 
gebruik, na onderhoud tijdens 'shutdown' en na een 'major spill'. 
Toetsen van medewerkers en toestemming geven voor het verrichten van werkzaamheden met GGO en 
werkzaamheden met niet genetisch gemodificeerde BA van categorie 3. 
Training verzorgen voor medewerkers die met BA en/of GGO werken. 
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Afkortingen    

BA Biologisch(e) agen(s/tia)   
BSO Biosafety officer   
BVF Biologische veiligheidsfunctionaris   
GGO Genetisch gemodificeerd(e) organisme(n)   
OL Onderzoeksleider   
VM Verantwoordelijk medewerker   
SZW (Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid   
    

 


