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Bijlage 5: Minimaal wettelijke inrichtings- en werkvoorschriften voor werkzaamheden met  
                  BSL-3 en GGO’s. 
 
Activiteiten met GGO’s kunnen schadelijk zijn voor de mens en het milieu. 
Het inperkingsniveau bepaalt welke inrichtings- en werkvoorschriften verplicht zijn ter bescherming van 
de gezondheid van de mens en het milieu. 
 
Deze bijlage verwijst naar de inrichtings- en werkvoorschriften voor de verschillende categorieën van 
fysische inperking van werkzaamheden die op het USPB uitgevoerd worden met GGO’s, zoals vermeld in 
Bijlage 9 behorende bij de Regeling GGO  
De nummering uit bijlage 9 van genoemde Regeling is overgenomen in deze Bijlage 5 van KAM-regel 13. 
 
In sommige gevallen gelden aanvullende voorschriften. Die kunnen volgen uit de risicobeoordeling of uit 
een beschikking, lees daarom ook altijd de ‘aanvullende voorschriften voor specifieke gevallen’ van de 
betreffende categorie van fysische inperking zoals vermeld in Bijlage 9 behorende bij de Regeling GGO. 
 
Voor biologische agentia (niet-GGO) van risicocategorie 3 (BSL-3) is op het USBP afgesproken om de 
minimale wettelijke inrichtings- en werkvoorschriften voor ML-III van de Regeling GGO te volgen (zie 
KAM13-nietGGO). 
 
9.1   Fysische inperking, werkvoorschriften en procedures voor activiteiten in laboratoria,  
         plantenkweekcellen, kassen en dierverblijven 
 
9.1.1           Laboratoria 
9.1.1.1        De ML-I werkruimte  
9.1.1.3        De ML-II werkruimte  
9.1.1.4        De ML-III werkruimte  
 
9.1.4.1       Het D-I verblijf  
9.1.4.1.1     Openluchtverblijf voor grote landbouwhuisdieren 
9.1.4.1.2     Gesloten dierverblijf 
 
9.1.6            Dierverblijven waarin genetisch gemodificeerde micro-organismen worden toegepast 
9.1.6.1         Het DM-I verblijf 
9.1.6.2         Het DM-II verblijf 
9.1.6.3         Het DM-III verblijf  

 
9.2.        Fysische inperking, werkvoorschriften en procedures voor activiteiten in procesinstallaties  
9.2.1             MI-I procesinstallatie  
9.2.2             MI-II procesinstallatie 
9.2.3             MI-III procesinstallatie 
9.2.4             MI-IV procesinstallatie 

 
9.3.               Fysische inperking, werkvoorschriften en procedures voor activiteiten in apparatuurruimte  
                      en overig deel ggo-gebied 
9.3.1             De AP-I apparatuurruimte 
9.3.2             Het overig deel ggo-gebied (ODG) 
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