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Opbouw van de risicobeoordelingstool:
Ggo 's zijn opgebouwd uit een gastheer, vector en donorsequentie. Daarom bestaat de tool uit vier verschillende tabbladen, te weten: 
gastheren tabblad vectoren tabbladdonorsequenties tabblad  activiteiten tabblad Ieder tabblad bestaat uit een vragendeel en de bijbehorende tabel. 
 
Soortgelijke ggo’s en representanten:
Over het algemeen zult u handelingen uit willen gaan voeren met een groep van ggo's die dezelfde eigenschappen bezitten, dit heet een groep van soortgelijke ggo's. De eigenschappen van deze ggo’s zijn gelijk omdat de eigenschappen van de gastheren, vectoren en donorsequenties gelijk zijn. Voor de groep soortgelijke ggo’s kunt u in de tool werken met één representant van de gastheren, vectoren en donorsequenties. 
 
Stappen die u moet doorlopen:
U begint door voor de representanten het vragendeel van de gastheren-, vectoren- en donorsequenties tabbladen te beantwoorden. Door de verschillende keuzestappen te doorlopen komt u op hoofdlijnen tot de inschaling volgens bijlage 5, deel I.Vervolgens neemt u deze representanten en de getoonde gegevens op in de bijbehorende tabellen. Doordat u de verschillende tabbladen stapsgewijs hebt doorlopen, hebt u veel belangrijke inschalingsinformatie over uw ggo's gekregen.Met de verkregen informatie kunt u in het activiteiten tabblad bepalen welk inschalingsartikel van bijlage 5, deel I, van toepassing is en daarmee in welke CFI u de werkzaamheden veilig kunt uitvoeren. Tevens hebt u het inperkingsniveau bepaald en weet u welke aanvraagprocedure u moet volgen.Ten slotte kunt u onder de i-knop onder de ‘selectie activiteiten’ in één oogopslag nagaan welke inschalingsartikelen van bijlage 5, deel II, eventueel van toepassing zijn voor de CFI(s) waarin u gaat werken. 
Afwijkende werkzaamheden
Het kan zijn dat u activiteiten met ggo’s wilt gaan uitvoeren die afwijkend zijn en die u dus niet via bijlage 5 kunt inschalen. In dat geval zult u een risicobeoordeling volgens bijlage 8 moeten uitvoeren, die u altijd middels een 2.8 verzoek ter beoordeling aan Bureau GGO moet voorleggen.
 
 
Versie 1.13
Opmerking: reeds vervaardigde ggo’s worden ook als ‘gastheren’ ingevuld, zelfs als er geen vervolghandelingen met plasmide of donorsequenties plaatsvinden 
(bijvoorbeeld het aanhouden en bestuderen van transgene micro-organismen, planten of dieren verkregen van derden). 
Micro-organismen (uitgezonderd virussen)
Micro-organismen (apathogeen, uitgezonderd virussen)
Voeg het micro-organisme toe aan de gastherentabel. 
Vul onder de kolom "PG" de pathogeniteitsklasse van het MO in, vink onder de kolom "A1" de box aan, vul onder de kolom "bijlage 5" "5.2" in en voeg eventueel een opmerking/toelichting toe. 
Bepaal eerst de ‘basis-inschaling’ van dit gg-micro-organisme, voeg daarna het micro-organisme toe aan de gastherentabel.  
Volg daartoe de volgende stappen:
Vul de Tabel ggo’s reeds vervaardigd volledig in. De tabel ggo's reeds vervaardigd kan aan de hand van de volgende vragen worden ingevuld.Neem in de gastherentabel onder de kolom "gastheersoort" de naam van de gastheer over van de tabel ggo's reeds vervaardigd, vul onder de kolom "PG" de pathogeniteitsklasse van het MO in, vink onder de kolom "A1" de box aan, vul onder de kolom "bijlage 5" de uitkomst van de inschaling van het reeds genetisch gemodificeerde micro-organisme in en voeg onder de kolom "opmerking/toelichting" een referentie naar de tabel ggo's reeds vervaardigd toe.
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, vermeld de PG van het virus achter het virus, het micro-organisme wordt ingeschaald onder 5.2.b voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.2.g voor gekarakteriseerde sequentie. De inschaling van het micro-organisme volgt uit de PG van het virus (zie tabel).
micro-organisme bevat voor eukaryote cellen infectieus virus (5.2.b of g)
gastheer mo:
PG virus:
inschaling:
van lijst A1
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-III, ML-II-k, of ML-I
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, vermeld de PG van het virus achter het virus, het micro-organisme wordt ingeschaald onder 5.2.c voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.2.h voor gekarakteriseerde sequentie. De inschaling van het micro-organisme volgt uit de PG van het virus (zie tabel).
micro-organisme bevat voor eukaryote cellen defect virus (5.2.c of h)
gastheer mo:
PG virus:
inschaling:
van lijst A1
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-II-k, ML-II-k, of ML-I
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, vermeld de PG van het pathogeen waar nodig, het micro-organisme wordt ingeschaald onder 5.2.d. De inschaling van het micro-organisme volgt uit de PG van het pathogeen (zie tabel).
micro-organisme bevat donorsequenties van pathogenen (5.2.d)
gastheer mo:
PG insert:
inschaling:
van lijst A1
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-III, ML-II-k, of ML-I
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, het micro-organisme wordt ingeschaald onder 5.2.a voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.2.f voor gekarakteriseerde sequentie.
Let op: onderbouw de schadelijkheid
micro-organisme bevat mogelijk schadelijke donorsequenties (5.2.a of f)
gastheer mo:
insert:
inschaling:
van lijst A1
schadelijk
ML-II-k
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, het micro-organisme wordt ingeschaald onder 5.2.e voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.2.i voor gekarakteriseerde sequentie.
Let op: onderbouw hoe uitgesloten wordt dat een schadelijk gen wordt gekloneerd
micro-organisme bevat onschadelijke donorsequenties (5.2.e of i)
gastheer mo:
insert:
inschaling:
van lijst A1
niet schadelijk
ML-I
Micro-organismen (pathogeen, uitgezonderd virussen) 
Voeg het micro-organisme toe aan de gastherentabel. 
Vul onder de kolom "PG" de pathogeniteitsklasse van het MO in, vul onder de kolom "bijlage 5" "5.3" in en voeg eventueel een opmerking/toelichting toe. 
Bepaal eerst de ‘basis-inschaling’ van dit gg-micro-organisme, voeg daarna het micro-organisme toe aan de gastherentabel.  
Volg daartoe de volgende stappen:
Vul de Tabel ggo’s reeds vervaardigd volledig in. De tabel ggo's reeds vervaardigd kan aan de hand van de volgende vragen worden ingevuld.Neem in de gastherentabel onder de kolom "gastheersoort" de naam van de gastheer over van de tabel ggo's reeds vervaardigd, vul onder de kolom "PG" de pathogeniteitsklasse van het MO in, vul onder de kolom "bijlage 5" de uitkomst van de inschaling van het reeds genetisch gemodificeerde micro-organisme in en voeg onder de kolom "opmerking/toelichting" een referentie naar de tabel ggo's reeds vervaardigd toe.
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, vermeld de PG van het virus achter het virus, het micro-organisme wordt ingeschaald onder 5.3.b voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.3.g voor gekarakteriseerde sequentie. De inschaling van het micro-organisme volgt uit de PG van het virus (zie tabel).
micro-organisme bevat voor eukaryote cellen infectieus virus (5.3.b of g)
PG gastheer mo:
PG virus:
inschaling:
4
alle klassen
ML-IV
3
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-IV, ML-III, of ML-III
2
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-IV, ML-III, of ML-II-k
1 (niet lijst A1)
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-IV, ML-III, of ML-II-k
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, vermeld de PG van het virus achter het virus, het micro-organisme wordt ingeschaald onder 5.3.c voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.3.h voor gekarakteriseerde sequentie. De inschaling van het micro-organisme volgt uit de PG van het virus (zie tabel).
micro-organisme bevat voor eukaryote cellen defect virus (5.3.c of h)
PG gastheer mo:
PG virus:
inschaling:
4
alle klassen
ML-IV
3
alle klassen
ML-III
2
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-III, ML-II-k, of ML-II-k
1 (niet lijst A1)
alle klassen
ML-II-k
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, vermeld de PG van het pathogeen waar nodig, het micro-organisme wordt ingeschaald onder 5.3.d. De inschaling van het micro-organisme volgt uit de PG van het pathogeen (zie tabel).
micro-organisme bevat donorsequenties van pathogenen (5.3.d)
PG gastheer mo:
PG insert:
inschaling:
4
alle klassen
ML-IV
3
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-IV, ML-III, of ML-III
2
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-IV, ML-III, of ML-II-k
1 (niet lijst A1)
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-III, ML-II-k, of ML-II-k
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, het micro-organisme wordt ingeschaald onder 5.3.a voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.3.f voor gekarakteriseerde sequentie. 
Let op: onderbouw de schadelijkheid
micro-organisme bevat mogelijk schadelijke donorsequenties (5.3.a of f)
 PG gastheer mo:
insert:
inschaling:
4
schadelijk
ML-IV
3
schadelijk
ML-III
2
schadelijk
ML-III
2
geen schadelijk effect*
ML-II-k
1 (niet lijst A1)
schadelijk
ML-II-k
* geldt alleen voor 5.3.f indien afdoende is onderbouwd dat de donorsequentie niet in een schadelijk effect resulteert.
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, het micro-organisme wordt ingeschaald onder 5.3.e voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.3.i voor gekarakteriseerde sequentie.
Let op: onderbouw hoe uitgesloten wordt dat een schadelijk gen wordt gekloneerd
micro-organisme bevat onschadelijke donorsequenties (5.3.e of i)
PG gastheer mo:
insert:
inschaling:
4
niet schadelijk
ML-IV
3
niet schadelijk
ML-III
2
niet schadelijk
ML-II-k
1 (niet lijst A1)
niet schadelijk
ML-II-k
Dien een 2.8 verzoek in voor de omlaagschaling van deze specifieke stam van dit micro-organisme (bacterie/schimmel/parasiet). Omdat het micro-organisme eerder als gastheer hoger is geclassificeerd dient u (literatuur)gegevens mee te sturen over de pathogeniteit (voor mens, dier en plant), gastheerbereik, voorkomen in het milieu en routes van verspreiding van dit micro-organisme.
Bevat het toxines of andere schadelijke genproducten? Zo ja: gelieve deze dan kort te beschrijven. 
Micro-organismen (niet geklassificeerd)
Dien een 2.13 verzoek in voor de classificatie van dit micro-organisme (eventueel gespecificeerde stam): onderbouw voor dit verzoek dat het micro-organisme in ieder geval voldoet aan een van de volgende criteria (gebruik mee te zenden kopieën van literatuur): 
het micro-organisme behoort niet tot een soort waarvan vertegenwoordigers bekend zijn die ziekteverwekkend zijn voor mens, dier of plant; het micro-organisme heeft een lange historie van veilig gebruik onder omstandigheden waarbij geen bijzondere inperkende maatregelen worden getroffen; het micro-organisme behoort tot een soort die vertegenwoordigers bevat van klasse 2, 3 of 4, maar de stam in kwestie bevat geen genetisch materiaal dat verantwoordelijk is voor de virulentie; van het micro-organisme is het niet-virulente karakter middels adequate tests aangetoond.
Dien een 2.8 verzoek in voor de inschaling van dit micro-organisme (bacterie/schimmel/parasiet) (eventueel gespecificeerde stam). Omdat het micro-organisme nog niet eerder als gastheer is beoordeeld en geclassificeerd dient u (literatuur)gegevens mee te sturen over de pathogeniteit (voor mens, dier en plant), gastheerbereik, voorkomen in het milieu en routes van verspreiding van dit micro-organisme. 
Bevat het toxines of andere schadelijke genproducten? Zo ja: gelieve deze dan kort te beschrijven.   
  De Regeling ggo geeft onder artikel 2 de volgende definitie voor schadelijk genproduct: -‘een genproduct dat een mogelijk toxische, carcinogene, allergene, pathogene of immuun-modulerende eigenschap heeft, dan wel: - een genproduct dat kan bijdragen aan de verspreiding van ingebracht genetisch materiaal, dan wel: - een genproduct dat tot een antibioticumresistentie kan leiden waardoor de toepassing van medicijnen ter bestrijding van ziekteverwekkers in gevaar wordt gebracht.’ Deze definitie omvat de opsomming van schadelijke sequenties, die in de Regeling in Bijlage 2, lijst A3 onder 2 is uitgewerkt. Zie verder onder Donorsequenties, DS3.
Animale dan wel plantencellen
Toelichting: het begrip “cellen” kan redelijk ruim geïnterpreteerd worden, zie voor de interpretatie van Bureau ggo de website.
Niet genetisch gemodificeerde cellen
Voeg de cellen toe aan de gastherentabel. 
Geef de naam en herkomst (organisme, evt. met fysiologische kenmerken (tumorcellijn (muis), macrofagen, primaire cellen (mens), callus (mais))). Indien virale sequenties aanwezig (kunnen) zijn, dan dient u deze te vermelden.
Vul onder de kolom "PG" de pathogeniteitsklasse van het MO in, vul onder de kolom "bijlage 5" "5.4" in en voeg eventueel een opmerking/toelichting toe. 
Genetisch gemodificeerde cellen
Bepaal eerst de ‘basis-inschaling’ van deze gg-cellen, voeg daarna de cellen toe aan de gastherentabel.  
Volg daartoe de volgende stappen:
Vul de Tabel ggo’s reeds vervaardigd volledig in. De tabel ggo's reeds vervaardigd kan aan de hand van de volgende vragen worden ingevuld.Neem in de gastherentabel onder de kolom "gastheersoort" de naam van de gastheer over van de tabel ggo's reeds vervaardigd, vul onder de kolom "PG" de pathogeniteitsklasse van de cellen in, vul onder de kolom "bijlage 5" de uitkomst van de inschaling van het reeds genetisch gemodificeerde micro-organisme in en voeg onder de kolom "opmerking/toelichting" een referentie naar de tabel ggo's reeds vervaardigd toe.
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, vermeld de PG van het virus achter het virus, de cellen worden ingeschaald onder 5.4.1.b voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.4.1.g voor gekarakteriseerde sequentie. De inschaling van de cellen volgt uit de PG van het virus (zie tabel).
cellen bevatten voor eukaryote cellen infectieus virus (5.4.1.b of g)
gastheer:
PG virus:
inschaling:
cel
resp. 4, 3, 2, of een muizen gammaretrovirus of afgeleiden hiervan   
resp. ML-IV, ML-III, ML-II-k, of ML-II-k
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, vermeld de PG van het virus achter het virus, de cellen worden ingeschaald onder 5.4.1.c voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.4.1.h voor gekarakteriseerde sequentie. De inschaling van de cellen volgt uit de PG van het virus (zie tabel).
cellen bevatten voor eukaryote cellen defect virus (5.4.1.c of h)
gastheer:
PG virus:
inschaling:
cel
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-III, ML-II-k, of ML-I
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, vermeld de PG van het pathogeen waar nodig, de cellen worden ingeschaald onder 5.4.1.d. De inschaling van de cellen volgt uit de PG van het pathogeen (zie tabel).
cellen bevatten donorsequenties van pathogenen (5.4.1.d)
gastheer:
PG insert:
inschaling:
cel
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-III, ML-II-k, of ML-I
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, de cellen worden ingeschaald onder 5.4.1.a voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.4.1.f voor gekarakteriseerde sequentie.
Let op: onderbouw de schadelijkheid
cellen bevatten movelijk schadelijke donorsequenties (5.4.1.a of f)
gastheer:
insert:
inschaling:
cel
schadelijk
ML-II-k
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, de cellen worden ingeschaald onder 5.4.1.e voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.4.1.i voor gekarakteriseerde sequentie.
Let op: onderbouw hoe uitgesloten wordt dat een schadelijk gen wordt gekloneerd
cellen bevatten onschadelijke donorsequenties (5.4.1.e of i)
gastheer:
insert:
inschaling:
cel
niet schadelijk
ML-I
Let op: biologisch ingeperkt virus betreft uitsluitend een van de volgende virale vectoren afgeleid van:
Virussen van klasse 2:
baculovirus met p10-deletie of met polyhedrine-deletie;modified vacciniavirus Ankara (MVA) en vacciniavirus NYVAC;kanariepokkenvirus ALVAC en kippenpokkenvirus TROVAC;van Semliki-forest virus afgeleide replicons waarbij de genetisch gemodificeerde replicon is geproduceerd met behulp van een meervoudig plasmiden systeem.Virussen van klasse 3:
Influenza stammen A/PR/8/34 en A/WSN/33 die zijn vervaardigd middels recombinant DNA technieken;afgeleiden van deze stammen waarbij minimaal 6 genoomsegmenten afkomstig zijn van deze stammen en twee heterologe gensegmenten van andere Influenza A stammen. Daarbij geldt voor heterologe HA-coderende gensegmenten dat de aanwezigheid van basische klievingsplaats is uitgesloten;lentivirus dat wordt vervaardigd met een tweede generatie SIN lentiviraal vectorsysteem, derde generatie SIN lentiviraal vectorsysteem of een translentiviraal vectorsysteem en is gepseudotypeerd met een VSV-G.
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, vermeld de PG van het virus achter het virus, de cellen worden ingeschaald onder 5.4.2.b voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.4.2.g voor gekarakteriseerde sequentie. De inschaling van de cellen volgt uit de PG van het virus (zie tabel).
Let op: hier wordt nadrukkelijk niet het virus van het virale vector systeem bedoeld, maar de virale sequenties die als donorsequentie zijn ingebracht, al dan niet in combinatie met de 'backbone' sequenties en sequenties die in de gastheercel voorkomen
cellen bevatten voor eukaryote cellen infectieus virus (5.4.2.b of g)
viraal systeem afgeleid van PG:
PG geïnserteerde virus:
inschaling:
3
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-IV, ML-III, of ML-II-k
2
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-IV, ML-III, of ML-II-k
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, vermeld de PG van het virus achter het virus, de cellen worden ingeschaald onder 5.4.2.c voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.4.2.h voor gekarakteriseerde sequentie. De inschaling van de cellen volgt uit de PG van het virus (zie tabel).
Let op: hier wordt nadrukkelijk niet het virus van het virale vector systeem bedoeld, maar de virale sequenties die als donorsequentie zijn ingebracht, al dan niet in combinatie met de 'backbone' sequenties en sequenties die in de gastheercel voorkomen
cellen bevatten voor eukaryote cellen defect virus (5.4.2.c of h)
viraal systeem afgeleid van PG:
PG geïnserteerde virus:
inschaling:
3
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-III, ML-II-k, of ML-II-k
2
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-III, ML-II-k, of ML-I
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, vermeld de PG van het pathogeen waar nodig, de cellen worden ingeschaald onder 5.4.2.d. De inschaling van de cellen volgt uit de PG van het pathogeen (zie tabel).
cellen bevatten donorsequenties van pathogenen (5.4.2.d)
viraal systeem afgeleid van PG:
PG insert:
inschaling:
3
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-III, ML-II-k, of ML-II-k
2
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-III, ML-II-k, of ML-I
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, de cellen worden ingeschaald onder 5.4.2.a voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.4.2.f voor gekarakteriseerde sequentie.
Let op: onderbouw de schadelijkheid
cellen bevatten movelijk schadelijke donorsequenties (5.4.2.a of f)
viraal systeem afgeleid van PG:
insert:
inschaling:
3
schadelijk
ML-II-k*
2
schadelijk
ML-II-k*
* uitzonderingen bestaan: DTA zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot ML-III
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, de cellen worden ingeschaald onder 5.4.2.e voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.4.2.i voor gekarakteriseerde sequentie.
Let op: onderbouw hoe uitgesloten wordt dat een schadelijk gen wordt gekloneerd
cellen bevatten onschadelijke donorsequenties (5.4.2.e of i)
viraal systeem afgeleid van PG:
insert:
inschaling:
3
niet schadelijk
ML-II-k
2
niet schadelijk
ML-I
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, vermeld de PG van het virus achter het virus, de cellen worden ingeschaald onder 5.4.3.b voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.4.3.g voor gekarakteriseerde sequentie. De inschaling van de cellen volgt uit de PG van het virus (zie tabel).
Let op: hier wordt nadrukkelijk niet het virus van het virale vector systeem bedoeld, maar de virale sequenties die als donorsequentie zijn ingebracht, al dan niet in combinatie met de 'backbone' sequenties en sequenties die in de gastheercel voorkomen
cellen bevatten voor eukaryote cellen infectieus virus (5.4.3.b of g)
viraal systeem:
PG geïnserteerde virus:
inschaling:
4
alle klassen
ML-IV
3
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-IV, ML-III, of ML-III
2
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-IV, ML-III, of ML-II-v
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, vermeld de PG van het virus achter het virus, de cellen worden ingeschaald onder 5.4.3.c voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.4.3.h voor gekarakteriseerde sequentie. De inschaling van de cellen volgt uit de PG van het virus (zie tabel).
Let op: hier wordt nadrukkelijk niet het virus van het virale vector systeem bedoeld, maar de virale sequenties die als donorsequentie zijn ingebracht, al dan niet in combinatie met de 'backbone' sequenties en sequenties die in de gastheercel voorkomen
cellen bevatten voor eukaryote cellen defect virus (5.4.3.c of h)
viraal systeem:
PG geïnserteerde virus:
inschaling:
4
alle klassen
ML-IV
3
alle klassen
ML-III
2E*
resp. 3P* of 2E*
resp. ML-III of ML-II-v
2Pa*
2Pa*
ML-II-v
2C*
2C*
ML-II-v
2 anders dan hierboven
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-III, ML-II-k, of ML-II-k
2C*: klasse 2 en betreft Corona-, Paramyxo-, Flavi-, of Togavirus en de donorsequentie is van een virus uit dezelfde familie als de virale vector
2E*: klasse 2 en betreft Enterovirus C poliovirus type 1 of 3, Coxsackievirus type A1, A11, A13, A17, A19, A20, A21, A22, of A24 en de donorsequentie is afkomstig van Enterovirus C poliovirus type 1 of 3, Coxsackievirus type A1, A11, A13, A17, A19, A20, A21, A22, of A24
2Pa*: klasse 2 en betreft humaan Parechovirus type 1, 2, 3, 4, of 5 en de donorsequentie is afkomstig van humaan Parechovirus type 1, 2, 3, 4, of 5  
3P*: klasse 3 en betreft een capsidesequentie afkomstig van Enterovirus C Poliovirus type 2
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, vermeld de PG van het pathogeen waar nodig, de cellen worden ingeschaald onder 5.4.3.d. De inschaling van de cellen volgt uit de PG van het pathogeen (zie tabel).
cellen bevatten donorsequenties van pathogenen (5.4.3.d)
viraal systeem:
PG insert:
inschaling:
4
alle klassen
ML-IV
3
alle klassen
ML-III
2
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-III, ML-II-k, of ML-II-k
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, de cellen worden ingeschaald onder 5.4.3.a voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.4.3.f voor gekarakteriseerde sequentie.
Let op: onderbouw de schadelijkheid
cellen bevatten movelijk schadelijke donorsequenties (5.4.3.a of f)
viraal systeem:
insert:
inschaling:
4
schadelijk
ML-IV
3
schadelijk
ML-III
2
schadelijk
ML-III
2
geen schadelijk effect*
ML-II-k
* geldt alleen voor 5.4.3.f indien afdoende is onderbouwd dat de donorsequentie niet in een schadelijk effect resulteert.
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, de cellen worden ingeschaald onder 5.4.3.e voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.4.3.i voor gekarakteriseerde sequentie.
Let op: onderbouw hoe uitgesloten wordt dat een schadelijk gen wordt gekloneerd
cellen bevatten onschadelijke donorsequenties (5.4.3.e of i)
systeem afgeleid van PG:
insert:
inschaling:
4
niet schadelijk
ML-IV
3
niet schadelijk
ML-III
2
niet schadelijk
ML-II-k
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, de cellen worden ingeschaald onder 5.4.4.a.
cellen afkomstig van dieren uit D-I (5.4.4.a)
cellen:
vector:
inschaling:
animaal
n.v.t
ML-I
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, vermeld de cellen als gebruikte gastheer en het micro-organisme als toegepaste vector, vermeld het ML-niveau waarop het micro-organisme mag worden gehanteerd onder de kolom "PG". De cellen worden ingeschaald onder 5.4.4.b. De inschaling van de cellen volgt uit het ML-niveau waarop het micro-organisme mag worden gehanteerd (zie tabel).
animale cellen in combinatie met een micro-organisme (5.4.4.b)
cellen:
ML-niveau micro-organisme:
inschaling:
animaal
ML-IV
ML-IV
animaal
ML-III
ML-III
animaal
ML-II-v
ML-II-v
animaal
ML-II-k
ML-II-k
animaal
ML-I
ML-I
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, vermeld de cellen als gebruikte gastheer, vermeld het DM-niveau waarop de dieren gehouden worden, of de klasse van het micro-organisme, onder de kolom "PG". De cellen worden ingeschaald onder 5.4.4.c. De inschaling van de cellen volgt uit het DM-niveau waarop de dieren gehouden worden, of het ML-niveau van het micro-organisme - mits een eventuele biologische inperking van het micro-organisme niet in het dier is gecomplementeerd (zie tabel).
cellen afkomstig van dieren uit DM-inperkingsniveaus (5.4.4.c)
cellen:
DM-niveau dieren:
inschaling:
animaal
DM-IV
ML-IV, of ML-niveau van gg-MO*
animaal
DM-III
ML-III, of ML-niveau van gg-MO*
animaal
DM-II-v
ML-II-v, of ML-niveau van gg-MO*
animaal
DM-II-k
ML-II-k, of ML-niveau van gg-MO*
animaal
DM-I
ML-I, of ML-niveau van gg-MO*
* een gg-MO (bijvoorbeeld bovine adenovirus van ML-II-k) kan hiermee vanuit een DM-III dierverblijf (vanwege de grootte van het dier niet op DM-II) veilig naar ML-II-k, mits de insertie niet in het dier heeft kunnen leiden tot een gg-MO van een hogere klasse (bijvoorbeeld door challenge met een wildtype virus van klasse 3, of door endogene virussen).
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, de cellen worden ingeschaald onder 5.4.4.d.
cellen afkomstig van planten uit PC-I, PL-I, PKa-I, of PKb-I (5.4.4.d)
cellen:
vector:
inschaling:
plantencellen
n.v.t
ML-I of PL-I
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, vermeld de cellen als gebruikte gastheer en het micro-organisme als toegepaste vector, vermeld het ML-niveau waarop het micro-organisme mag worden gehanteerd onder de kolom "PG". De cellen worden ingeschaald onder 5.4.4.e. De inschaling van de cellen volgt uit het ML-niveau waarop het micro-organisme mag worden gehanteerd (zie tabel).
plantencellen in combinatie met een micro-organisme (5.4.4.e)
cellen:
ML-niveau micro-organisme:
inschaling:
plantencellen
ML-IV
ML-IV
plantencellen
ML-III
ML-III
plantencellen
ML-II-v
ML-II-v
plantencellen
ML-II-k
ML-II-k
plantencellen
ML-I
ML-I
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, vermeld de cellen als gebruikte gastheer, vermeld het PCM/PKM-niveau waarop de planten gehouden worden, of de klasse van het micro-organisme, onder de kolom "PG". De cellen worden ingeschaald onder 5.4.4.f. De inschaling van de cellen volgt uit het PCM/PKM-niveau waarop de planten gehouden worden, of het ML-niveau van het micro-organisme - mits een eventuele biologische inperking van het micro-organisme niet in de plant is gecomplementeerd (zie tabel).
cellen afkomstig van planten uit PCM/PKM-inperkingsniveaus (5.4.4.f)
cellen:
PCM/PKM-niveau planten:
inschaling:
plantencellen
PCM-IV/PKM-IV
ML-IV, of ML-niveau van gg-MO*
plantencellen
PCM-III/PKM-III
ML-III, of ML-niveau van gg-MO*
plantencellen
PCM-II-v/PKM-II-v
ML-II-v, of ML-niveau van gg-MO*
plantencellen
PCM-II-k/PKM-II-k
ML-II-k, of ML-niveau van gg-MO*
plantencellen
PCM-I/PKM-I
ML-I, of ML-niveau van gg-MO*
* een gg-MO (bijvoorbeeld PVX van ML-II-k) kan hiermee vanuit een PKM-III kas (vanwege de grootte van de plant niet op PKM-II) veilig naar ML-II-k, mits de insertie niet in de plant heeft kunnen leiden tot een gg-MO van een hogere klasse.
Al dan niet genetisch gemodificeerde cellen afkomstig van dieren uit dierverblijven dan wel planten uit kweekcellen en kassen
Voeg de cellen toe aan de gastherentabel. 
Geef de naam en herkomst (organisme, evt. met fysiologische kenmerken (tumorcellijn (muis), macrofagen, primaire cellen (mens), callus (mais))). Indien virale sequenties aanwezig (kunnen) zijn, dan dient u deze te vermelden.
Vul onder de kolom "PG" "0" in, vul onder de kolom "bijlage 5" "5.4" in en voeg eventueel een opmerking/toelichting toe. 
Bepaal eerst de ‘basis-inschaling’ van deze gg-cellen, voeg daarna de cellen toe aan de gastherentabel.  
Volg daartoe de volgende stappen:
Vul de Tabel ggo’s reeds vervaardigd volledig in. De tabel ggo's reeds vervaardigd kan aan de hand van de volgende vragen worden ingevuld.Neem in de gastherentabel onder de kolom "gastheersoort" de naam van de gastheer over van de tabel ggo's reeds vervaardigd, vul onder de kolom "PG" de pathogeniteitsklasse van de cellen in, vul onder de kolom "bijlage 5" de uitkomst van de inschaling van het reeds genetisch gemodificeerde micro-organisme in en voeg onder de kolom "opmerking/toelichting" een referentie naar de tabel ggo's reeds vervaardigd toe.
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, de cellen worden ingeschaald onder 5.4.4.a.
cellen afkomstig van dieren uit D-I (5.4.4.a)
cellen:
vector:
inschaling:
animaal
n.v.t
ML-I
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, vermeld de cellen als gebruikte gastheer en het micro-organisme als toegepaste vector, vermeld het ML-niveau waarop het micro-organisme mag worden gehanteerd onder de kolom "PG". De cellen worden ingeschaald onder 5.4.4.b. De inschaling van de cellen volgt uit het ML-niveau waarop het micro-organisme mag worden gehanteerd (zie tabel).
animale cellen in combinatie met een micro-organisme (5.4.4.b)
cellen:
ML-niveau micro-organisme:
inschaling:
animaal
ML-IV
ML-IV
animaal
ML-III
ML-III
animaal
ML-II-v
ML-II-v
animaal
ML-II-k
ML-II-k
animaal
ML-I
ML-I
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, vermeld de cellen als gebruikte gastheer, vermeld het DM-niveau waarop de dieren gehouden worden, of de klasse van het micro-organisme, onder de kolom "PG". De cellen worden ingeschaald onder 5.4.4.c. De inschaling van de cellen volgt uit het DM-niveau waarop de dieren gehouden worden, of het ML-niveau van het micro-organisme - mits een eventuele biologische inperking van het micro-organisme niet in het dier is gecomplementeerd (zie tabel).
cellen afkomstig van dieren uit DM-inperkingsniveaus (5.4.4.c)
cellen:
DM-niveau dieren:
inschaling:
animaal
DM-IV
ML-IV, of ML-niveau van gg-MO*
animaal
DM-III
ML-III, of ML-niveau van gg-MO*
animaal
DM-II-v
ML-II-v, of ML-niveau van gg-MO*
animaal
DM-II-k
ML-II-k, of ML-niveau van gg-MO*
animaal
DM-I
ML-I, of ML-niveau van gg-MO*
* een gg-MO (bijvoorbeeld bovine adenovirus van ML-II-k) kan hiermee vanuit een DM-III dierverblijf (vanwege de grootte van het dier niet op DM-II) veilig naar ML-II-k, mits de insertie niet in het dier heeft kunnen leiden tot een gg-MO van een hogere klasse (bijvoorbeeld door challenge met een wildtype virus van klasse 3, of door endogene virussen).
Voeg de cellen toe aan de gastherentabel. 
Geef de naam en herkomst (organisme, evt. met fysiologische kenmerken (tumorcellijn (muis), macrofagen, primaire cellen (mens), callus (mais))). Indien virale sequenties aanwezig (kunnen) zijn, dan dient u deze te vermelden.
Vul onder de kolom "PG" "0" in, vul onder de kolom "bijlage 5" "5.4" in en voeg eventueel een opmerking/toelichting toe. 
Bepaal eerst de ‘basis-inschaling’ van deze gg-cellen, voeg daarna de cellen toe aan de gastherentabel.  
Volg daartoe de volgende stappen:
Vul de Tabel ggo’s reeds vervaardigd volledig in. De tabel ggo's reeds vervaardigd kan aan de hand van de volgende vragen worden ingevuld.Neem in de gastherentabel onder de kolom "gastheersoort" de naam van de gastheer over van de tabel ggo's reeds vervaardigd, vul onder de kolom "PG" de pathogeniteitsklasse van de cellen in, vul onder de kolom "bijlage 5" de uitkomst van de inschaling van het reeds genetisch gemodificeerde micro-organisme in en voeg onder de kolom "opmerking/toelichting" een referentie naar de tabel ggo's reeds vervaardigd toe.
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, de cellen worden ingeschaald onder 5.4.4.d.
cellen afkomstig van planten uit PC-I, PL-I, PKa-I, of PKb-I (5.4.4.d)
cellen:
vector:
inschaling:
plantencellen
n.v.t
ML-I of PL-I
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, vermeld de cellen als gebruikte gastheer en het micro-organisme als toegepaste vector, vermeld het ML-niveau waarop het micro-organisme mag worden gehanteerd onder de kolom "PG". De cellen worden ingeschaald onder 5.4.4.e. De inschaling van de cellen volgt uit het ML-niveau waarop het micro-organisme mag worden gehanteerd (zie tabel).
plantencellen in combinatie met een micro-organisme (5.4.4.e)
cellen:
ML-niveau micro-organisme:
inschaling:
plantencellen
ML-IV
ML-IV
plantencellen
ML-III
ML-III
plantencellen
ML-II-v
ML-II-v
plantencellen
ML-II-k
ML-II-k
plantencellen
ML-I
ML-I
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, vermeld de cellen als gebruikte gastheer, vermeld het PCM/PKM-niveau waarop de planten gehouden worden, of de klasse van het micro-organisme, onder de kolom "PG". De cellen worden ingeschaald onder 5.4.4.f. De inschaling van de cellen volgt uit het PCM/PKM-niveau waarop de planten gehouden worden, of het ML-niveau van het micro-organisme - mits een eventuele biologische inperking van het micro-organisme niet in de plant is gecomplementeerd (zie tabel).
cellen afkomstig van planten uit PCM/PKM-inperkingsniveaus (5.4.4.f)
cellen:
PCM/PKM-niveau planten:
inschaling:
plantencellen
PCM-IV/PKM-IV
ML-IV, of ML-niveau van gg-MO*
plantencellen
PCM-III/PKM-III
ML-III, of ML-niveau van gg-MO*
plantencellen
PCM-II-v/PKM-II-v
ML-II-v, of ML-niveau van gg-MO*
plantencellen
PCM-II-k/PKM-II-k
ML-II-k, of ML-niveau van gg-MO*
plantencellen
PCM-I/PKM-I
ML-I, of ML-niveau van gg-MO*
* een gg-MO (bijvoorbeeld PVX van ML-II-k) kan hiermee vanuit een PKM-III kas (vanwege de grootte van de plant niet op PKM-II) veilig naar ML-II-k, mits de insertie niet in de plant heeft kunnen leiden tot een gg-MO van een hogere klasse.
Planten
Voeg de planten toe aan de gastherentabel. 
Geef de naam en herkomst. 
Vul onder de kolom "PG" "0" in, vul onder de kolom "bijlage 5" "5.5" in en voeg eventueel een opmerking/toelichting toe. 
Bepaal eerst de ‘basis-inschaling’ van deze gg-planten, voeg daarna de planten toe aan de gastherentabel.  
Volg daartoe de volgende stappen:
Vul de Tabel ggo’s reeds vervaardigd volledig in. De tabel ggo's reeds vervaardigd kan aan de hand van de volgende vragen worden ingevuld.Neem in de gastherentabel onder de kolom "gastheersoort" de naam van de plant over van de tabel ggo's reeds vervaardigd, vul onder de kolom "PG" "0" in, vul onder de kolom "bijlage 5" de uitkomst van de inschaling van de reeds genetisch gemodificeerde plant in en voeg onder de kolom "opmerking/toelichting" een referentie naar de tabel ggo's reeds vervaardigd toe.
Deze planten kunnen niet worden ingeschaald volgens Bijlage 5 van de Regeling. Vul een 2.8 verzoek tot inschaling van deze genetisch gemodificeerde planten in.
Deze planten kunnen niet worden ingeschaald volgens Bijlage 5 van de Regeling. Vul een 2.8 verzoek tot inschaling van deze genetisch gemodificeerde planten in.
Deze planten kunnen niet worden ingeschaald volgens Bijlage 5 van de Regeling. Vul een 2.8 verzoek tot inschaling van deze genetisch gemodificeerde planten in.
Deze planten kunnen niet worden ingeschaald volgens Bijlage 5 van de Regeling. Vul een 2.8 verzoek tot inschaling van deze genetisch gemodificeerde planten in.
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, de planten worden ingeschaald onder 5.5.1.a voor handelingen in kweekcellen of kassen en voor handelingen op PL-I of ML-I laboratoria.
Let op: onderbouw hoe uitgesloten wordt dat een schadelijk gen wordt gekloneerd
planten bevatten onschadelijke donorsequenties, geen bloei (5.5.1.a)
bestuivingswijze:
handelingen:
inschaling:
insectenbestuiver/windbestuiver
handelingen in
kweekcellen/kassen
PC-I voor kweekcellen
PKa-I/PKb-I voor kassen
insectenbestuiver/windbestuiver
handelingen op
laboratoria
PL-I/ML-I
 planten worden ingeschaald onder 5.5.1.b.
Let op: onderbouw hoe uitgesloten wordt dat een schadelijk gen wordt gekloneerd
planten bevatten onschadelijke donorsequenties, wel bloei (5.5.1.b)
gastheer:
insert:
inschaling:
plant
niet schadelijk
PC-I voor kweekcellen
PKa-I/PKb-I voor kassen
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, de planten worden ingeschaald onder 5.5.1.b voor handelingen in kweekcellen of kassen, of 5.5.1.c voor kortdurende handelingen op PL-I of ML-I laboratoria.
Let op: onderbouw hoe uitgesloten wordt dat een schadelijk gen wordt gekloneerd;
         planten in watercultures zijn uitgesloten van inschaling onder 5.5.1.c op ML-I/PL-I
planten bevatten onschadelijke donorsequenties, wel bloei (5.5.1.b of c)
bestuivingswijze:
handelingen:
inschaling:
insectenbestuiver 
(zonder inhulling)
handelingen in
kweekcellen/kassen
PC-I voor kweekcellen
PKb-I voor kassen
insectenbestuiver 
(insectendicht ingehuld)
handelingen in
kweekcellen/kassen
PC-I voor kweekcellen
PKa-I/PKb-I voor kassen
windbestuiver
(pollendicht ingehuld)
handelingen in
kweekcellen/kassen
PC-I voor kweekcellen
PKa-I/PKb-I voor kassen
insectenbestuiver/windbestuiver
kortdurende handelingen op
laboratoria
PL-I/ML-I
Dien een 2.8 verzoek in voor de inschaling van activiteiten met planten. U dient (literatuur)gegevens mee te sturen over de soort (voortplantingswijze, bestuivingswijze, bloeiseizoen, voorkomen van kruisverwanten in de Nederlandse flora en zaadkarakteristieken (grootte, vorm, vastzadigheid en kenmerken van zaadverspreiding)), voorgenomen handelingen, eventueel noodzakelijke extra inperkingsmaatregelen, etc.. Bevat de plant toxines of andere schadelijke genproducten? Zo ja: gelieve deze dan kort te beschrijven.
Dieren
Voeg de dieren toe aan de gastherentabel.
Geef de naam en herkomst.
Vul onder de kolom "PG" "0" in, vul onder de kolom "bijlage 5" "5.6" in en voeg eventueel een opmerking/toelichting toe.
Bepaal eerst de ‘basis-inschaling’ van deze gg-dieren, voeg daarna de dieren toe aan de gastherentabel.  
Volg daartoe de volgende stappen:
Vul de Tabel ggo’s reeds vervaardigd volledig in. De tabel ggo's reeds vervaardigd kan aan de hand van de volgende vragen worden ingevuld.Neem in de gastherentabel onder de kolom "gastheersoort" de naam van het dier over van de tabel ggo's reeds vervaardigd, vul onder de kolom "PG" de pathogeniteit van het dier in, vul onder de kolom "bijlage 5" de uitkomst van de inschaling van de reeds genetisch gemodificeerde plant in en voeg onder de kolom "opmerking/toelichting" een referentie naar de tabel ggo's reeds vervaardigd toe.
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, de zoogdieren worden ingeschaald onder 5.6.1.a. 
Let op: onderbouw hoe uitgesloten wordt dat een schadelijk gen wordt gekloneerd
dieren bevatten onschadelijke donorsequenties (5.6.1.a)
gastheer:
insert:
inschaling:
dier
niet schadelijk
D-I
U dient een 2.8 verzoek tot inschaling te doen indien de biologische inperking van de virale vector kan worden gecomplementeerd
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, de zoogdieren worden ingeschaald onder 5.6.2.a. De inschaling van de dieren volgt uit het ML-niveau waarop de virale vector waarmee het dier is vervaardigd mag worden gehanteerd (zie tabel). 
dieren vervaardigd met een virale vector (5.6.2.a)
gastheer:
ML-niveau virale vector:
inschaling:
dier
ML-I
DM-I
U dient een 2.8 verzoek tot inschaling te doen indien de biologische inperking van de virale vector kan worden gecomplementeerd
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, de kleine zoogdieren worden ingeschaald onder 5.6.2.b. De inschaling van de kleine zoogdieren volgt uit het ML-niveau waarop de virale vector waarmee de kleine zoogdieren zijn vervaardigd mag worden gehanteerd (zie tabel). 
dieren vervaardigd met een virale vector (5.6.2.b)
gastheer:
ML-niveau virale vector:
inschaling:
klein zoogdier
ML-II-k
DM-II-k
U dient een 2.8 verzoek tot inschaling te doen indien de biologische inperking van de virale vector kan worden gecomplementeerd
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, de dieren worden ingeschaald onder 5.6.2.c. De inschaling van de dieren volgt uit het ML-niveau waarop de virale vector waarmee het dier is vervaardigd mag worden gehanteerd (zie tabel). 
dieren vervaardigd met een virale vector (5.6.2.c)
gastheer:
ML-niveau virale vector:
inschaling:
dier
ML-II-v
DM-II-v filtertopkooi/onderdrukisolator 
DM-III
U dient een 2.8 verzoek tot inschaling te doen indien de biologische inperking van de virale vector kan worden gecomplementeerd
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, de dieren worden ingeschaald onder 5.6.2.d. De inschaling van de dieren volgt uit het ML-niveau waarop de virale vector waarmee het dier is vervaardigd mag worden gehanteerd (zie tabel). 
dieren vervaardigd met een virale vector (5.6.2.d)
gastheer:
ML-niveau virale vector:
inschaling:
dier
ML-III
DM-III
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, de dieren worden ingeschaald onder 5.6.2.e. De inschaling van de dieren volgt uit het ML-niveau waarop de virale vector waarmee het dier is vervaardigd mag worden gehanteerd (zie tabel). 
dieren vervaardigd met een virale vector (5.6.2.e)
gastheer:
ML-niveau virale vector:
inschaling:
dier
ML-IV
DM-IV
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, de vogels, vissen, Xenopus, of Drosophila melanogaster worden ingeschaald onder 5.6.1.a. 
Let op: onderbouw hoe uitgesloten wordt dat een schadelijk gen wordt gekloneerd
dieren bevatten onschadelijke donorsequenties (5.6.1.a)
gastheer:
insert:
inschaling:
dier
niet schadelijk
D-I
Deze dieren kunnen niet worden ingeschaald volgens Bijlage 5 van de Regeling. Vul een 2.8 verzoek tot inschaling van deze genetisch gemodificeerde dieren.
U dient een 2.8 verzoek tot inschaling te doen indien de biologische inperking van de virale vector kan worden gecomplementeerd
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, de dieren worden ingeschaald onder 5.6.2.c. De inschaling van de dieren volgt uit het ML-niveau waarop de virale vector waarmee het dier is vervaardigd mag worden gehanteerd (zie tabel). 
dieren vervaardigd met een virale vector (5.6.2.c)
gastheer:
ML-niveau virale vector:
inschaling:
dier
ML-II
DM-II-v
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, de dieren worden ingeschaald onder 5.6.2.c. De inschaling van de dieren volgt uit het ML-niveau waarop de virale vector waarmee het dier is vervaardigd mag worden gehanteerd in combinatie met de aërogeniteit van de virale vector (zie tabel). 
dieren vervaardigd met een virale vector (5.6.2.c)
gastheer:
ML-niveau virale vector:
inschaling:
dier
ML-II (aërogene verspreiding virus)
DM-II-v in filtertopkooi
DM-III
U dient een 2.8 verzoek tot inschaling te doen indien de biologische inperking van de virale vector kan worden gecomplementeerd
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, de dieren worden ingeschaald onder 5.6.2.d. De inschaling van de dieren volgt uit het ML-niveau waarop de virale vector waarmee het dier is vervaardigd mag worden gehanteerd (zie tabel). 
dieren vervaardigd met een virale vector (5.6.2.d)
gastheer:
ML-niveau virale vector:
inschaling:
dier
ML-III
DM-III
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, de dieren worden ingeschaald onder 5.6.2.e. De inschaling van de dieren volgt uit het ML-niveau waarop de virale vector waarmee het dier is vervaardigd mag worden gehanteerd (zie tabel). 
dieren vervaardigd met een virale vector (5.6.2.e)
gastheer:
ML-niveau virale vector:
inschaling:
dier
ML-IV
DM-IV
Deze dieren kunnen niet worden ingeschaald volgens Bijlage 5 van de Regeling. Vul een 2.8 verzoek tot inschaling van deze genetisch gemodificeerde dieren.
U dient een 2.8 verzoek tot inschaling te doen indien de biologische inperking van de virale vector kan worden gecomplementeerd
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, de dieren worden ingeschaald onder 5.6.2.c. De inschaling van de dieren volgt uit het ML-niveau waarop de virale vector waarmee het dier is vervaardigd mag worden gehanteerd (zie tabel). 
dieren vervaardigd met een virale vector (5.6.2.c)
gastheer:
ML-niveau virale vector:
inschaling:
dier
ML-II
DM-II-v
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, de dieren worden ingeschaald onder 5.6.2.c. De inschaling van de dieren volgt uit het ML-niveau waarop de virale vector waarmee het dier is vervaardigd mag worden gehanteerd in combinatie met de aërogeniteit van de virale vector (zie tabel). 
dieren vervaardigd met een virale vector (5.6.2.c)
gastheer:
ML-niveau virale vector:
inschaling:
dier
ML-II (aërogene verspreiding virus)
DM-II-v in filtertopkooi
DM-III
U dient een 2.8 verzoek tot inschaling te doen indien de biologische inperking van de virale vector kan worden gecomplementeerd
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, de dieren worden ingeschaald onder 5.6.2.d. De inschaling van de dieren volgt uit het ML-niveau waarop de virale vector waarmee het dier is vervaardigd mag worden gehanteerd (zie tabel). 
dieren vervaardigd met een virale vector (5.6.2.d)
gastheer:
ML-niveau virale vector:
inschaling:
dier
ML-III
DM-III
Vul de tabel ggo's reeds vervaardigd in, de dieren worden ingeschaald onder 5.6.2.e. De inschaling van de dieren volgt uit het ML-niveau waarop de virale vector waarmee het dier is vervaardigd mag worden gehanteerd (zie tabel). 
dieren vervaardigd met een virale vector (5.6.2.e)
gastheer:
ML-niveau virale vector:
inschaling:
dier
ML-IV
DM-IV
TABEL GASTHEREN
 
Vul in de gastherentabel alle gastheren die op niveau I gehanteerd gaan worden met de bijbehorende gegevens in de juiste kolommen in. 
Onder gastheren worden verstaan: bacteriën, virussen, schimmels, parasieten, planten en dieren. Gastheren kunnen genetisch gemodificeerd zijn of wild type.  Micro-organismen hebben een pathogeniteitsklasse (PG) die is gespecificeerd in bijlage 2, lijst A1 of bijlage 4. Planten en dieren hebben geen PG, hier kunt u een "0" invullen.
Vul onder Bijlage 5 de inschaling van de gastheer volgens bijlage 5 in. (bijvoorbeeld 5.2, of 5.4 dus zonder de letter) 
Nr
Gastheersoort
PG
Opmerking/toelichting
U dient hier alleen factoren in te vullen die van belang zijn voor de risicobeoordeling.
A1
Bijlage 5
TABEL ggo's reeds vervaardigd
 
Vul in de tabel ggo's reeds vervaardigd alle relevante informatie voor de vervaardiging van de ggo's in. De ingevulde Naam kan vervolgens in de gastherentabel worden ingevuld met een verwijzing naar deze tabel.
Nr
Beschrijving
PG
Inschalingsartikel volgens bijlage 5
deel I
deel II
CFI
Inperkings
niveau
Naam
gebruikte gastheren
toegepaste vectoren
toegepaste inserties
toelichting
Vectoren (plasmiden, bacteriofagen, DNA's)
U kunt ook "de vectoren van lijst A2, van Bijlage 2" als groep van gelijksoortige vectoren toevoegen
Doorloop de volgende stappen per vector (of groep van gelijksoortige vectoren):
Voeg de vectoren toe aan de vectorentabel. Vul onder de kolom "PG" "1" in.Vink de kolom A2 aan. Hierdoor hoeft u geen vectorkaart meer te leveren en hoeft de kolom plasmide kaart aanwezig niet aangevinkt te worden.Voeg eventueel een opmerking/toelichting toe. 
Doorloop de volgende stappen per vector (of groep van gelijksoortige vectoren):
Voeg de vectoren toe aan de vectorentabel. Vul onder de kolom "PG" "1" in. Lever een vectorkaartje of beschrijving waarop alle samenstellende delen en relatieve posities van de vector zijn aangegeven, de grootte, de functie en herkomst van de samenstellende delen. De in de vector aanwezige ori’s zijn bekend. De samenstellende delen behoren niet tot de groep van inserties zoals bedoeld in bijlage 2 lijst A3 EN de vector bevat geen virale sequenties, afkomstig van virussen die hogere eukaryoten als gastheer hebben, waardoor de vector als virale vector zou kunnen functioneren (indien dit wel het geval is dient u de volgende optie aan te vinken en de instructies onder "vectoren waarvan de backbone voldoet..., maar..." te volgen). Vink de kolom plasmide kaart aanwezig aan.Voeg eventueel een opmerking/toelichting toe. 
Doorloop de volgende stappen per vector (of groep van gelijksoortige vectoren):
Voeg de vectoren toe aan de vectorentabel. Vul onder de kolom "PG" "2" in. Benoem de (potentieel) schadelijke sequenties en geef een toelichting onder de opmerking/toelichting kolom. Lever een vectorkaartje of beschrijving waarop alle samenstellende delen en relatieve posities van de vector zijn aangegeven, de grootte, de functie en herkomst van de samenstellende delen. De in de vector aanwezige ori’s zijn bekend. Vink de kolom plasmide kaart aanwezig aan. 
Doorloop de volgende stappen per vector (of groep van gelijksoortige vectoren):
Voeg de vectoren toe aan de vectorentabel. Vul onder de kolom "PG" de pathogeniteitsklasse van het virus (waarvan de sequentie afkomstig is) in. Benoem de virale sequenties en geef een toelichting onder de opmerking/toelichting kolom. Lever een vectorkaartje of beschrijving waarop alle samenstellende delen en relatieve posities van de vector zijn aangegeven, de grootte, de functie en herkomst van de samenstellende delen. De in de vector aanwezige ori’s zijn bekend. Vink de kolom plasmide kaart aanwezig aan. 
Virale systemen en virussen als vectoren
U dient een 2.8 verzoek tot inschaling van het virus, en de handelingen met deze vector te doen.
Doorloop de volgende stappen per vector (of groep van gelijksoortige vectoren):
Voeg de virale vectoren toe aan de vectorentabel. Voor de productie worden vaak plasmiden gebruikt. Die moeten worden benoemd onder de plasmidevectoren. Voor infectie dient het virus (of dienen de infectieuze partikels) apart te worden benoemd, bij deze virussen (of infectieuze partikels) dient de vervaardiging wel te worden vermeld, zie ook onder punt 4.Vul onder de kolom "PG" de pathogeniteitsklasse van het virus in.Geef aan of het systeem wel of niet biologisch ingeperkt is. Let op: uitsluitend de systemen zoals beschreven in Bijlage 5, onder 5.4.2, gelden als 'biologisch ingeperkt'. Voor alle andere systemen geldt dat deze niet 'biologisch ingeperkt' zijn en dus onder 5.4.3 worden ingeschaald, of er moet een 2.8 verzoek worden gedaan t.b.v. omlaagschaling van de activiteiten. Beschrijf het virale systeem in de opmerking/toelichting kolom: de productiecellen, vector(en) en insert(s). Dit kan beknopt omdat de vervaardiging reeds wordt beschreven. 
U dient een 2.8 verzoek tot inschaling van het virus, en de handelingen met deze vector te doen.
Doorloop de volgende stappen per vector (of groep van gelijksoortige vectoren):
Voeg de virale vectoren toe aan de vectorentabel. Voor de productie worden vaak plasmiden gebruikt. Die moeten worden benoemd onder de plasmidevectoren. Voor infectie dient het virus (of dienen de infectieuze partikels) apart te worden benoemd, bij deze virussen (of infectieuze partikels) dient de vervaardiging wel te worden vermeld, zie ook onder punt 4.Vul onder de kolom "PG" de pathogeniteitsklasse van het virus in.Geef aan of het systeem wel of niet biologisch ingeperkt is. Let op: uitsluitend de systemen zoals beschreven in Bijlage 5, onder 5.4.2, gelden als 'biologisch ingeperkt'. Voor alle andere systemen geldt dat deze niet 'biologisch ingeperkt' zijn en dus onder 5.4.3 worden ingeschaald, of er moet een 2.8 verzoek worden gedaan t.b.v. omlaagschaling van de activiteiten. Beschrijf het virale systeem in de tabel ggo's reeds vervaardigd (onder het tabblad gastheren): de productiecellen, vector(en) en insert(s), alsmede eventueel toegepaste maatregelen ter borging van de biologische inperking -zoals insleeppreventie, test op replicatiecompetent virus, etc.-.Voeg onder de kolom opmerking/toelichting van de vectorentabel een referentie naar de tabel ggo's reeds vervaardigd toe. 
Overig
Toelichting: vooral bij plant-transformaties worden micro-organismen gebruikt als vectoren. Men kan dan verwijzen naar bijvoorbeeld 'de genetisch gemodificeerde Rhizobium radiobacter (disarmed), beschreven in activiteit x.
Bepaal eerst de ‘basis-inschaling’ van dit gg-micro-organisme, voeg daarna het micro-organisme toe aan de vectorentabel.  
Volg daartoe de volgende stappen:
Vul de Tabel ggo’s reeds vervaardigd volledig in. De tabel ggo's reeds vervaardigd kan aan de hand van de vragen onder het gastherentabblad worden ingevuld.Neem in de vectorentabel onder de kolom "vectoren" de naam van de gastheer over van de tabel ggo's reeds vervaardigd, vul onder de kolom "PG" de pathogeniteitsklasse van het MO in en voeg onder de kolom "opmerking/toelichting" een referentie naar de tabel ggo's reeds vervaardigd toe.
Doorloop de volgende stappen per vector (of groep van gelijksoortige vectoren):
Voeg de micro-organismen toe aan de vectorentabel. De micro-organismen kunnen worden genoemd als de "gg-micro-organismen vervaardigd onder 5.x.x"Vul onder de kolom "PG" de pathogeniteitsklasse van het micro-organisme in.Voeg eventueel een opmerking/toelichting toe.
Bepaal eerst de ‘basis-inschaling’ van deze animale cellen, voeg daarna de cellen toe aan de vectorentabel.  
Volg daartoe de volgende stappen:
Vul de Tabel ggo’s reeds vervaardigd volledig in. De tabel ggo's reeds vervaardigd kan aan de hand van de vragen onder het gastherentabblad worden ingevuld.Neem in de vectorentabel onder de kolom "vectoren" de naam van de gastheer over van de tabel ggo's reeds vervaardigd, vul onder de kolom "PG" de pathogeniteitsklasse van het MO in en voeg onder de kolom "opmerking/toelichting" een referentie naar de tabel ggo's reeds vervaardigd toe.
Doorloop de volgende stappen per vector (of groep van gelijksoortige vectoren):
Voeg de cellen toe aan de vectorentabel. De cellen kunnen worden genoemd als de "gg-cellen vervaardigd onder 5.x.x"Vul onder de kolom "PG" de pathogeniteitsklasse van de cellen in.Voeg eventueel een opmerking/toelichting toe.
TABEL VECTOREN
 
Vul in de vectorentabel alle vectoren met de bijbehorende gegevens in de juiste kolommen in. Geef in de tabel aan of de vector op bijlage 2 lijst A2 staat en lever voor alle vectoren die niet op bijlage 2, lijst A2 staan een vectorkaartje met daarop aangegeven alle functionele onderdelen. Voor de vectoren die niet voldoen aan de criteria genoemd in artikel 5.2 van bijlage 5 dienen de afwijkende onderdelen in de kolom toelichting opgenomen te worden. Voor (micro-)organismen of animale cellen die als vectoren worden gebruikt dient kolom A2 aangevinkt te worden.
Nr
Vectoren
PG
toelichting op 
schadelijke / 
virale sequenties
U dient hier alleen schadelijke of virale sequenties die aanwezig zijn op de vector te benoemen.
A2
vector
kaart
aanwezig 
u dient alle samenstellende delen van de vector te beschrijven, bij voorkeur aan de hand van een vectorkaartje
Donorsequenties
Doorloop de volgende stappen per donorsequentie (of groep van gelijksoortige donorsequenties):
Voeg de virale donorsequentie toe aan de donorsequentietabel (gebruik daarbij het volgende format: "donorsequentie (donor-virus)").Vul onder de kolom "PG" de pathogeniteitsklasse van het virus in.Geef onder de kolom "toelichting op schadelijke / virale sequenties" aan of het een volledig virus, een defect virus, of een enkele sequentie van een virus betreft.Voeg eventueel een opmerking/toelichting toe 
Doorloop de volgende stappen per donorsequentie (of groep van gelijksoortige donorsequenties):
Voeg de donorsequentie toe aan de donorsequentietabel (gebruik daarbij het volgende format: "donorsequentie (donor-organisme)").Vul onder de kolom "PG" de pathogeniteitsklasse van het niet-virale pathogeen in.Onderbouw, indien van toepassing, waarom de sequentie als niet schadelijk kan worden beschouwd. Geef deze onderbouwing onder de kolom "toelichting op schadelijke / virale sequenties".Voeg eventueel een opmerking/toelichting toe 
Doorloop de volgende stappen per donorsequentie (of groep van gelijksoortige donorsequenties):
Voeg de donorsequentie toe aan de donorsequentietabel (gebruik daarbij het volgende format: "donorsequentie (donor-organisme)").Vul onder de kolom "PG" "2" in.Geef onder de kolom "toelichting op schadelijke / virale sequenties" aan waarom de sequentie als schadelijk beschouwd moet worden.Voeg eventueel een opmerking/toelichting toe 
Doorloop de volgende stappen per donorsequentie (of groep van gelijksoortige donorsequenties):
Voeg de donorsequentie toe aan de donorsequentietabel (gebruik daarbij het volgende format: "donorsequentie (donor-organisme)").Vul onder de kolom "PG" "1" in.Onderbouw, indien noodzakelijk, waarom de sequentie als niet schadelijk kan worden beschouwd. Geef deze onderbouwing onder de kolom "toelichting op schadelijke / virale sequenties".Voeg eventueel een opmerking/toelichting toe 
U dient een 2.8 verzoek tot inschaling van activiteiten met deze donorsequenties te doen.
TABEL DONORSEQUENTIES
 
Vul in de donorsequentie tabel alle sequenties en organisme met de bijbehorende gegevens in de juiste kolommen in. Gebruik daarbij het volgende format: "donorsequentie (donororganisme)". Onder PG wordt de pathogeniteitsklasse van het donororganisme bedoeld. Micro-organismen hebben een pathogeniteitsklasse (PG) die is gespecificeerd in bijlage 2, lijst A1 of bijlage 4. Planten en dieren hebben geen PG, hier kunt u een "0" invullen.
 
Nr
Donorsequenties + 
donororganisme
PG
toelichting op 
schadelijke / virale sequenties
U dient hier alleen schadelijke of virale sequenties te benoemen.
Op dit tabblad kunt u activiteiten selecteren voor de reeds ingevulde gastheren, vectoren en donorsequenties. Middels de vragen komt u uit op instructievelden die aangeven een activiteit toe te voegen. Dit kan door onderaan dit tabblad een keuze te maken uit de lijst van activiteiten. Door een activiteit aan te klikken wordt er een kolom toegevoegd aan de gastheren-, vectoren-, en donorsequentietabel en wordt er een nieuwe regel aangemaakt in de activiteitentabel. De regel in de activiteitentabel kan vervolgens gevuld worden door in de gastheren-, vectoren-, en donorsequentietabel voor de relevante gastheren, vectoren en donorsequenties een kruis te zetten in de nieuwe kolom.
Vervolgens kunt u in de activiteitentabel de ingevulde regel afmaken door een inschalingsartikel van Bijlage 5, deel I, en voor niveau's en I en II-k de inschalingsartikelen van Bijlage 5, deel II in te vullen. Aan de hand van het gebruikte ggo en het inschalingsartikel komt u uit op een categorie van fysische inperking (CFI) die ook in de tabel kan worden ingevuld.
Inschaling van activiteiten met gene drive
Handelingen met gene drives worden ingeschaald onder 5.0. 
Let op: indien het endonuclease in het genoom van de gastheer integreert EN de cellen/het organisme dat met het endonuclease wordt gemodificeerd kan uitgroeien en tot geslachtelijke voortplanting overgaan is er sprake van een gene drive. 
gene drive (5.0)
gastheer:
insert:
inschaling:
geslachtelijke voortplanter
sequentie-specifieke endonuclease
ML-IV
Indien het endonuclease niet in het genoom van de gastheer integreert, of indien de cellen/het organisme dat met het endonuclease wordt gemodificeerd niet kan uitgroeien en tot geslachtelijke voortplanting overgaan, worden handelingen met deze sequentie-specifieke endonucleases niet ingeschaald onder 5.0.
Inschaling kan dan onder de andere inschalingsartikelen van bijlage 5 vallen.  
Inschaling van activiteiten met micro-organismen
Activiteiten met micro-organismen van lijst A1 (apathogeen) (5.2)
Doorloop de volgende stappen:
Gebruik de volgende vragen om tot het juiste inschalingsartikel van Bijlage 5, deel I, en de juiste categorie van fysische inperking te komen.Kies (per inschalingsartikel of categorie van fysische inperking (CFI)) onder de "Selectie activiteiten" onderaan dit tabblad "Micro-organisme van lijst A1". Selecteer in de gastheren-, vectoren-, en donorsequentietabel de relevante gastheren, vectoren en donorsequenties.Vul de velden "inschalingsartikel volgens bijlage 5, deel I", CFI en eventueel de "Toelichting" in.Indien het inperkingsniveau op I of II-k uitkomt dient u ook Bijlage 5, deel II, in te vullen.
Handelingen met dit micro-organisme worden ingeschaald onder 5.2.b voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.2.g voor gekarakteriseerde sequentie. De inschaling van het micro-organisme volgt uit de PG van het virus (zie tabel).
micro-organisme bevat voor eukaryote cellen infectieus virus (5.2.b of g)
gastheer mo:
PG virus:
inschaling:
van lijst A1
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-III, ML-II-k, of ML-I
Handelingen met dit micro-organisme worden ingeschaald onder 5.2.c voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.2.h voor gekarakteriseerde sequentie. De inschaling van het micro-organisme volgt uit de PG van het virus (zie tabel).
micro-organisme bevat voor eukaryote cellen defect virus (5.2.c of h)
gastheer mo:
PG virus:
inschaling:
van lijst A1
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-II-k, ML-I, of ML-I
Handelingen met dit micro-organisme worden ingeschaald onder 5.2.d. De inschaling van het micro-organisme volgt uit de PG van het pathogeen (zie tabel).
micro-organisme bevat donorsequenties van pathogenen (5.2.d)
gastheer mo:
PG insert:
inschaling:
van lijst A1
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-III, ML-II-k, of ML-I
Handelingen met dit micro-organisme worden ingeschaald onder 5.2.a voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.2.f voor gekarakteriseerde sequentie.
Let op: onderbouw de schadelijkheid
micro-organisme bevat mogelijk schadelijke donorsequenties (5.2.a of f)
gastheer mo:
insert:
inschaling:
van lijst A1
schadelijk
ML-II-k
Handelingen met dit micro-organisme worden ingeschaald onder 5.2.e voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.2.i voor gekarakteriseerde sequentie.
Let op: onderbouw hoe uitgesloten wordt dat een schadelijk gen wordt gekloneerd
micro-organisme bevat onschadelijke donorsequenties (5.2.e of i)
gastheer mo:
insert:
inschaling:
van lijst A1
niet schadelijk
ML-I
Activiteiten met micro-organismen van Bijlage 4 (pathogeen) (5.3)
Doorloop de volgende stappen:
Gebruik de volgende vragen om tot het juiste inschalingsartikel van Bijlage 5, deel I, en de juiste categorie van fysische inperking te komen.Kies (per inschalingsartikel of categorie van fysische inperking (CFI)) onder de "Selectie activiteiten" onderaan dit tabblad "Micro-organisme van Bijlage 4". Selecteer in de gastheren-, vectoren-, en donorsequentietabel de relevante gastheren, vectoren en donorsequenties.Vul de velden "inschalingsartikel volgens bijlage 5, deel I", CFI en eventueel de "Toelichting" in.Indien het inperkingsniveau op I of II-k uitkomt dient u ook Bijlage 5, deel II, in te vullen.
Handelingen met dit micro-organisme worden ingeschaald onder 5.3.b voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.3.g voor gekarakteriseerde sequentie. De inschaling van het micro-organisme volgt uit de PG van het virus (zie tabel).
micro-organisme bevat voor eukaryote cellen infectieus virus (5.3.b of g)
PG gastheer mo:
PG virus:
inschaling:
4
alle klassen
ML-IV
3
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-IV, ML-III, of ML-III
2
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-IV, ML-III, of ML-II-k
1 (niet lijst A1)
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-IV, ML-III, of ML-II-k
Handelingen met dit micro-organisme worden ingeschaald onder 5.3.c voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.3.h voor gekarakteriseerde sequentie. De inschaling van het micro-organisme volgt uit de PG van het virus (zie tabel).
micro-organisme bevat voor eukaryote cellen defect virus (5.3.c of h)
PG gastheer mo:
PG virus:
inschaling:
4
alle klassen
ML-IV
3
alle klassen
ML-III
2
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-III, ML-II-k, of ML-II-k
1 (niet lijst A1)
alle klassen
ML-II-k
Handelingen met dit micro-organisme worden ingeschaald onder 5.3.d. De inschaling van het micro-organisme volgt uit de PG van het pathogeen (zie tabel).
micro-organisme bevat donorsequenties van pathogenen (5.3.d)
PG gastheer mo:
PG insert:
inschaling:
4
alle klassen
ML-IV
3
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-IV, ML-III, of ML-III
2
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-IV, ML-III, of ML-II-k
1 (niet lijst A1)
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-III, ML-II-k, of ML-II-k
Handelingen met dit micro-organisme worden ingeschaald onder 5.3.a voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.3.f voor gekarakteriseerde sequentie.
Let op: onderbouw de schadelijkheid
micro-organisme bevat mogelijk schadelijke donorsequenties (5.3.a of f)
 PG gastheer mo:
insert:
inschaling:
4
schadelijk
ML-IV
3
schadelijk
ML-III
2
schadelijk
ML-III
2
geen schadelijk effect*
ML-II-k
1 (niet lijst A1)
schadelijk
ML-II-k
* geldt alleen voor 5.3.f indien afdoende is onderbouwd dat de donorsequentie niet in een schadelijk effect resulteert.
Handelingen met dit micro-organisme worden ingeschaald onder 5.3.e voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.3.i voor gekarakteriseerde sequentie.
Let op: onderbouw hoe uitgesloten wordt dat een schadelijk gen wordt gekloneerd
micro-organisme bevat onschadelijke donorsequenties (5.3.e of i)
PG gastheer mo:
insert:
inschaling:
4
niet schadelijk
ML-IV
3
niet schadelijk
ML-III
2
niet schadelijk
ML-II-k
1 (niet lijst A1)
niet schadelijk
ML-II-k
Inschaling van activiteiten met cellen
Doorloop de volgende stappen:
Gebruik de volgende vragen om tot het juiste inschalingsartikel van Bijlage 5, deel I, en de juiste categorie van fysische inperking te komen.Kies (per inschalingsartikel of categorie van fysische inperking (CFI)) onder de "Selectie activiteiten" onderaan dit tabblad "Animale cellen met DNA (NIET tbv gg-virus)" en/of "plantencellen met DNA (NIET tbv gg-virus)". Selecteer in de gastheren-, vectoren-, en donorsequentietabel de relevante gastheren, vectoren en donorsequenties.Vul de velden "inschalingsartikel volgens bijlage 5, deel I", CFI en eventueel de "Toelichting" in.Indien het inperkingsniveau op I of II-k uitkomt dient u ook Bijlage 5, deel II, in te vullen.
Handelingen met deze cellen worden ingeschaald onder 5.4.1.b voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.4.1.g voor gekarakteriseerde sequentie. De inschaling van de cellen volgt uit de PG van het virus (zie tabel).
cellen bevatten voor eukaryote cellen infectieus virus (5.4.1.b of g)
gastheer:
PG virus:
inschaling:
cel
resp. 4, 3, 2, of een muizen gammaretrovirus of afgeleiden hiervan
resp. ML-IV, ML-III, ML-II-k, of ML-II-k
Handelingen met deze cellen worden ingeschaald onder 5.4.1.c voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.4.1.h voor gekarakteriseerde sequentie. De inschaling van de cellen volgt uit de PG van het virus (zie tabel).
cellen bevatten voor eukaryote cellen defect virus (5.4.1.c of h)
gastheer:
PG virus:
inschaling:
cel
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-III, ML-II-k, of ML-I
Handelingen met deze cellen worden ingeschaald onder 5.4.1.d. De inschaling van de cellen volgt uit de PG van het pathogeen (zie tabel).
cellen bevatten donorsequenties van pathogenen (5.4.1.d)
gastheer:
PG insert:
inschaling:
cel
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-III, ML-II-k, of ML-I
Handelingen met deze cellen worden ingeschaald onder 5.4.1.a voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.4.1.f voor gekarakteriseerde sequentie.
Let op: onderbouw de schadelijkheid
cellen bevatten movelijk schadelijke donorsequenties (5.4.1.a of f)
gastheer:
insert:
inschaling:
cel
schadelijk
ML-II-k
Handelingen met deze cellen worden ingeschaald onder 5.4.1.e voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.4.1.i voor gekarakteriseerde sequentie.
Let op: onderbouw hoe uitgesloten wordt dat een schadelijk gen wordt gekloneerd
cellen bevatten onschadelijke donorsequenties (5.4.1.e of i)
gastheer:
insert:
inschaling:
cel
niet schadelijk
ML-I
Let op: biologisch ingeperkt virus betreft uitsluitend een van de volgende virale vectoren afgeleid van:
Virussen van klasse 2:
baculovirus soorten zoals genoemd in de tabel van § 4.1.1 van bijlage 4 van de Regeling met p10-deletie of met polyhedrine-deletie;modified vacciniavirus Ankara (MVA) en vacciniavirus NYVAC;kanariepokkenvirus ALVAC en kippenpokkenvirus TROVAC;van Semliki-forest virus afgeleide replicons waarbij de genetisch gemodificeerde replicon is geproduceerd met behulp van een meervoudig plasmiden systeem. 
Virussen van klasse 3:
Influenza stammen A/PR/8/34 en A/WSN/33 die zijn vervaardigd middels recombinant DNA technieken;afgeleiden van deze stammen waarbij minimaal 6 genoomsegmenten afkomstig zijn van deze stammen en twee heterologe gensegmenten van andere Influenza A stammen. Daarbij geldt voor heterologe HA-coderende gensegmenten dat de aanwezigheid van basische klievingsplaats is uitgesloten;lentivirus dat wordt vervaardigd met een tweede generatie SIN lentiviraal vectorsysteem, of derde generatie SIN lentiviraal vectorsysteem of een translentiviraal vectorsysteem en is gepseudotypeerd met een VSV-G.
Doorloop de volgende stappen:
Gebruik de volgende vragen om tot het juiste inschalingsartikel van Bijlage 5, deel I, en de juiste categorie van fysische inperking te komen.Kies (per inschalingsartikel of categorie van fysische inperking (CFI)) onder de "Selectie activiteiten" onderaan dit tabblad "Animale cellen met viraal systeem (ingeperkt, PRODUCTE)", "Animale cellen met viraal systeem (ingeperkt, INFECTIE)", "plantencellen met viraal systeem (ingeperkt, PRODUCTE)" en/of "plantencellen met viraal systeem (ingeperkt, INFECTIE)". Selecteer in de gastheren-, vectoren-, en donorsequentietabel de relevante gastheren, vectoren en donorsequenties.Vul de velden "inschalingsartikel volgens bijlage 5, deel I", CFI en eventueel de "Toelichting" in.Indien het inperkingsniveau op I of II-k uitkomt dient u ook Bijlage 5, deel II, in te vullen.
Handelingen met deze cellen worden ingeschaald onder 5.4.2.b voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.4.2.g voor gekarakteriseerde sequentie. De inschaling van de cellen volgt uit de PG van het virus (zie tabel).
Let op: hier wordt nadrukkelijk niet het virus van het virale vector systeem bedoeld, maar de virale sequenties die als donorsequentie zijn ingebracht, al dan niet in combinatie met de 'backbone' sequenties en sequenties die in de gastheercel voorkomen
cellen bevatten voor eukaryote cellen infectieus virus (5.4.2.b of g)
viraal systeem afgeleid van PG:
PG geïnserteerde virus:
inschaling:
3
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-IV, ML-III, of ML-II-k
2
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-IV, ML-III, of ML-II-k
Handelingen met deze cellen worden ingeschaald onder 5.4.2.c voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.4.2.h voor gekarakteriseerde sequentie. De inschaling van de cellen volgt uit de PG van het virus (zie tabel).
Let op: hier wordt nadrukkelijk niet het virus van het virale vector systeem bedoeld, maar de virale sequenties die als donorsequentie zijn ingebracht, al dan niet in combinatie met de 'backbone' sequenties en sequenties die in de gastheercel voorkomen
cellen bevatten voor eukaryote cellen defect virus (5.4.2.c of h)
viraal systeem afgeleid van PG:
PG geïnserteerde virus:
inschaling:
3
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-III, ML-II-k, of ML-II-k
2
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-III, ML-II-k, of ML-I
Handelingen met deze cellen worden ingeschaald onder 5.4.2.d. De inschaling van de cellen volgt uit de PG van het pathogeen (zie tabel).
cellen bevatten donorsequenties van pathogenen (5.4.2.d)
viraal systeem afgeleid van PG:
PG insert:
inschaling:
3
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-III, ML-II-k, of ML-II-k
2
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-III, ML-II-k, of ML-I
Handelingen met deze cellen worden ingeschaald onder 5.4.2.a voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.4.2.f voor gekarakteriseerde sequentie.
Let op: onderbouw de schadelijkheid
cellen bevatten movelijk schadelijke donorsequenties (5.4.2.a of f)
viraal systeem afgeleid van PG:
insert:
inschaling:
3
schadelijk
ML-II-k*
2
schadelijk
ML-II-k*
* uitzonderingen bestaan: DTA zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot ML-III
Handelingen met deze cellen worden ingeschaald onder 5.4.2.e voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.4.2.i voor gekarakteriseerde sequentie.
Let op: onderbouw hoe uitgesloten wordt dat een schadelijk gen wordt gekloneerd
cellen bevatten onschadelijke donorsequenties (5.4.2.e of i)
viraal systeem afgeleid van PG:
insert:
inschaling:
3
niet schadelijk
ML-II-k
2
niet schadelijk
ML-I
Let op: retrovirale vectoren die vervaardigd zijn met een retroviraal vectorsysteem dat gebaseerd is op muizen gammaretrovirussen en hiervan afgeleide virussen dienen in dit inschalingsartikel beschouwd te worden als een virale vector dat een virus is van klasse 2 en humaan pathogeen. 
Doorloop de volgende stappen:
Gebruik de volgende vragen om tot het juiste inschalingsartikel van Bijlage 5, deel I, en de juiste categorie van fysische inperking te komen.Kies (per inschalingsartikel of categorie van fysische inperking (CFI)) onder de "Selectie activiteiten" onderaan dit tabblad "Animale cellen met viraal systeem (NIET ingeperkt, PRODUCTE)", "Animale cellen met viraal systeem (NIET ingeperkt, INFECTIE)", "plantencellen met viraal systeem (NIET ingeperkt, PRODUCTE)" en/of "plantencellen met viraal systeem (NIET ingeperkt, INFECTIE)". Selecteer in de gastheren-, vectoren-, en donorsequentietabel de relevante gastheren, vectoren en donorsequenties.Vul de velden "inschalingsartikel volgens bijlage 5, deel I", CFI en eventueel de "Toelichting" in.Indien het inperkingsniveau op I of II-k uitkomt dient u ook Bijlage 5, deel II, in te vullen.
Handelingen met deze cellen worden ingeschaald onder 5.4.3.b voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.4.3.g voor gekarakteriseerde sequentie. De inschaling van de cellen volgt uit de PG van het virus (zie tabel).
Let op: hier wordt nadrukkelijk niet het virus van het virale vector systeem bedoeld, maar de virale sequenties die als donorsequentie zijn ingebracht, al dan niet in combinatie met de 'backbone' sequenties en sequenties die in de gastheercel voorkomen
cellen bevatten voor eukaryote cellen infectieus virus (5.4.3.b of g)
viraal systeem:
PG geïnserteerde virus:
inschaling:
4
alle klassen
ML-IV
3
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-IV, ML-III, of ML-III
2
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-IV, ML-III, of ML-II-v
Handelingen met deze cellen worden ingeschaald onder 5.4.3.c voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.4.3.h voor gekarakteriseerde sequentie. De inschaling van de cellen volgt uit de PG van het virus (zie tabel).
Let op: hier wordt nadrukkelijk niet het virus van het virale vector systeem bedoeld, maar de virale sequenties die als donorsequentie zijn ingebracht, al dan niet in combinatie met de 'backbone' sequenties en sequenties die in de gastheercel voorkomen
cellen bevatten voor eukaryote cellen defect virus (5.4.3.c of h)
viraal systeem:
PG geïnserteerde virus:
inschaling:
4
alle klassen
ML-IV
3
alle klassen
ML-III
2E*
resp. 3P* of E*
ML-II-v
2Pa*
2Pa*
ML-II-v
2C*
2C*
resp. ML-III, ML-II-v, of ML-II-v
2 anders dan hierboven
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-III, ML-II-k, of ML-II-k
2C*: klasse 2 en betreft Corona-, Paramyxo-, Flavi-, of Togavirus en de donorsequentie is van een virus uit dezelfde familie als de virale vector
2E*: klasse 2 en betreft Enterovirus C poliovirus type 1 of 3, Coxsackievirus type A1, A11, A13, A17, A19, A20, A21, A22, of A24 en de donorsequentie is afkomstig van Enterovirus C poliovirus type 1 of 3, Coxsackievirus type A1, A11, A13, A17, A19, A20, A21, A22, of A24
2Pa*: klasse 2 en betreft humaan Parechovirus type 1, 2, 3, 4, of 5 en de donorsequentie is afkomstig van humaan Parechovirus type 1, 2, 3, 4, of 5  
3P*: klasse 3 en betreft een capsidesequentie afkomstig van Enterovirus C Poliovirus type 2
Handelingen met deze cellen worden ingeschaald onder 5.4.3.d. De inschaling van de cellen volgt uit de PG van het pathogeen (zie tabel).
cellen bevatten donorsequenties van pathogenen (5.4.3.d)
viraal systeem:
PG insert:
inschaling:
4
alle klassen
ML-IV
3
alle klassen
ML-III
2
resp. 4, 3, of 2
resp. ML-III, ML-II-k, of ML-II-k
Handelingen met deze cellen worden ingeschaald onder 5.4.3.a voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.4.3.f voor gekarakteriseerde sequentie.
Let op: onderbouw de schadelijkheid
cellen bevatten movelijk schadelijke donorsequenties (5.4.3.a of f)
viraal systeem:
insert:
inschaling:
4
schadelijk
ML-IV
3
schadelijk
ML-III
2
schadelijk
ML-III
2
geen schadelijk effect*
ML-II-k
* geldt alleen voor 5.4.3.f indien afdoende is onderbouwd dat de donorsequentie niet in een schadelijk effect resulteert.
Handelingen met deze cellen worden ingeschaald onder 5.4.3.e voor ongekarakteriseerde sequentie, of 5.4.3.i voor gekarakteriseerde sequentie.
Let op: onderbouw hoe uitgesloten wordt dat een schadelijk gen wordt gekloneerd
cellen bevatten onschadelijke donorsequenties (5.4.3.e of i)
systeem afgeleid van PG:
insert:
inschaling:
4
niet schadelijk
ML-IV
3
niet schadelijk
ML-III
2
niet schadelijk
ML-II-k
Doorloop de volgende stappen:
Gebruik de volgende vragen om tot het juiste inschalingsartikel van Bijlage 5, deel I, en de juiste categorie van fysische inperking te komen.Kies (per inschalingsartikel of categorie van fysische inperking (CFI)) onder de "Selectie activiteiten" onderaan dit tabblad "Animale cellen vanuit dierverblijf", "Animale cellen met gg-micro-organisme", "plantencellen vanuit plantencel of kas" en/of "plantencellen met gg-micro-organisme". Selecteer in de gastheren-, vectoren-, en donorsequentietabel de relevante gastheren, vectoren en donorsequenties. Indien cellen worden gebruikt in combinatie met een micro-organisme dan moet dit micro-organisme worden geselecteerd vanuit de vectorentabel.Vul de velden "inschalingsartikel volgens bijlage 5, deel I", CFI en eventueel de "Toelichting" in.Indien het inperkingsniveau op I of II-k uitkomt dient u ook Bijlage 5, deel II, in te vullen.
Handelingen met deze cellen worden ingeschaald onder 5.4.4.a.
cellen afkomstig van dieren uit D-I (5.4.4.a)
cellen:
vector:
inschaling:
animaal
n.v.t
ML-I
Handelingen met deze cellen worden ingeschaald onder 5.4.4.b. Hierbij moeten de micro-organisme vanuit de vectorentabel worden geselecteerd. De inschaling van de cellen volgt uit het ML-niveau waarop het micro-organisme mag worden gehanteerd (zie tabel).
animale cellen in combinatie met een micro-organisme (5.4.4.b)
cellen:
ML-niveau micro-organisme:
inschaling:
animaal
ML-IV
ML-IV
animaal
ML-III
ML-III
animaal
ML-II-v
ML-II-v
animaal
ML-II-k
ML-II-k
animaal
ML-I
ML-I
Handelingen met deze cellen worden ingeschaald onder 5.4.4.c. De inschaling van de cellen volgt uit het DM-niveau waarop de dieren gehouden worden, of het ML-niveau van het micro-organisme - mits een eventuele biologische inperking van het micro-organisme niet in het dier is gecomplementeerd (zie tabel).
cellen afkomstig van dieren uit DM-inperkingsniveaus (5.4.4.c)
cellen:
DM-niveau dieren:
inschaling:
animaal
DM-IV
ML-IV, of ML-niveau van gg-MO*
animaal
DM-III
ML-III, of ML-niveau van gg-MO*
animaal
DM-II-v
ML-II-v, of ML-niveau van gg-MO*
animaal
DM-II-k
ML-II-k, of ML-niveau van gg-MO*
animaal
DM-I
ML-I, of ML-niveau van gg-MO*
* een gg-MO (bijvoorbeeld bovine adenovirus van ML-II-k) kan hiermee vanuit een DM-III dierverblijf (vanwege de grootte van het dier niet op DM-II) veilig naar ML-II-k, mits de insertie niet in het dier heeft kunnen leiden tot een gg-MO van een hogere klasse (bijvoorbeeld door challenge met een wildtype virus van klasse 3, of door endogene virussen).
Handelingen met deze cellen worden ingeschaald onder 5.4.4.d.
cellen afkomstig van planten uit PC-I, PL-I, PKa-I, of PKb-I (5.4.4.d)
cellen:
vector:
inschaling:
plantencellen
n.v.t
ML-I of PL-I
Handelingen met deze cellen worden ingeschaald onder 5.4.4.e. Hierbij moeten de micro-organisme vanuit de vectorentabel worden geselecteerd. De inschaling van de cellen volgt uit het ML-niveau waarop het micro-organisme mag worden gehanteerd (zie tabel).
plantencellen in combinatie met een micro-organisme (5.4.4.e)
cellen:
ML-niveau micro-organisme:
inschaling:
plantencellen
ML-IV
ML-IV
plantencellen
ML-III
ML-III
plantencellen
ML-II-v
ML-II-v
plantencellen
ML-II-k
ML-II-k
plantencellen
ML-I
ML-I
Handelingen met deze cellen worden ingeschaald onder 5.4.4.f. De inschaling van de cellen volgt uit het PCM/PKM-niveau waarop de planten gehouden worden, of het ML-niveau van het micro-organisme - mits een eventuele biologische inperking van het micro-organisme niet in de plant is gecomplementeerd (zie tabel).
cellen afkomstig van planten uit PCM/PKM-inperkingsniveaus (5.4.4.f)
cellen:
PCM/PKM-niveau planten:
inschaling:
plantencellen
PCM-IV/PKM-IV
ML-IV, of ML-niveau van gg-MO*
plantencellen
PCM-III/PKM-III
ML-III, of ML-niveau van gg-MO*
plantencellen
PCM-II-v/PKM-II-v
ML-II-v, of ML-niveau van gg-MO*
plantencellen
PCM-II-k/PKM-II-k
ML-II-k, of ML-niveau van gg-MO*
plantencellen
PCM-I/PKM-I
ML-I, of ML-niveau van gg-MO*
* een gg-MO (bijvoorbeeld PVX van ML-II-k) kan hiermee vanuit een PKM-III kas (vanwege de grootte van de plant niet op PKM-II) veilig naar ML-II-k, mits de insertie niet in de plant heeft kunnen leiden tot een gg-MO van een hogere klasse.
Inschaling voor activiteiten met planten
Doorloop de volgende stappen:
Gebruik de volgende vragen om tot het juiste inschalingsartikel van Bijlage 5, deel I, en de juiste categorie van fysische inperking te komen.Kies (per inschalingsartikel of categorie van fysische inperking (CFI)) onder de "Selectie activiteiten" onderaan dit tabblad "Planten, genetisch gemodificeerd, al dan niet bloeiend, op PL, PC, PKa/b". Selecteer in de gastheren- en donorsequentietabel de relevante gastheren en donorsequenties.Vul de velden "inschalingsartikel volgens bijlage 5, deel I", CFI en eventueel de "Toelichting" in.Indien het inperkingsniveau op I of II-k uitkomt dient u ook Bijlage 5, deel II, in te vullen.
Indien de planten schadelijke genproducten bevatten kunnen deze niet worden ingeschaald volgens Bijlage 5 van de Regeling. Vul een 2.8 verzoek tot inschaling van deze genetisch gemodificeerde planten in.
Handelingen met deze planten worden ingeschaald onder 5.5.1.a voor handelingen in kweekcellen of kassen en voor handelingen op PL-I of ML-I laboratoria.
Let op: onderbouw hoe uitgesloten wordt dat een schadelijk gen wordt gekloneerd
planten bevatten onschadelijke donorsequenties, geen bloei (5.5.1.a)
bestuivingswijze:
handelingen:
inschaling:
insectenbestuiver/windbestuiver
handelingen in
kweekcellen/kassen
PC-I voor kweekcellen
PKa-I/PKb-I voor kassen
insectenbestuiver/windbestuiver
handelingen op
laboratoria
PL-I/ML-I
Handelingen met deze planten worden ingeschaald onder 5.5.1.b voor handelingen in kweekcellen of kassen, of 5.5.1.c voor kortdurende handelingen op PL-I of ML-I laboratoria.
Let op: onderbouw hoe uitgesloten wordt dat een schadelijk gen wordt gekloneerd;
         planten in watercultures zijn uitgesloten van inschaling onder 5.5.1.c op ML-I/PL-I
planten bevatten onschadelijke donorsequenties, wel bloei (5.5.1.b of c)
bestuivingswijze:
handelingen:
inschaling:
insectenbestuiver 
(zonder inhulling)
handelingen in
kweekcellen/kassen
PC-I voor kweekcellen
PKb-I voor kassen
insectenbestuiver 
(insectendicht ingehuld)
handelingen in
kweekcellen/kassen
PC-I voor kweekcellen
PKa-I/PKb-I voor kassen
windbestuiver
(pollendicht ingehuld)
handelingen in
kweekcellen/kassen
PC-I voor kweekcellen
PKa-I/PKb-I voor kassen
insectenbestuiver/windbestuiver
kortdurende handelingen op
laboratoria
PL-I/ML-I
Doorloop de volgende stappen:
Gebruik de volgende vragen om tot het juiste inschalingsartikel van Bijlage 5, deel I, en de juiste categorie van fysische inperking te komen.Kies (per inschalingsartikel of categorie van fysische inperking (CFI)) onder de "Selectie activiteiten" onderaan dit tabblad "Planten: met gg-micro-organisme op ML-I" of "Planten: met gg-micro-organisme op PC, PCM, PKM". Selecteer in de gastheren-, vectoren- en donorsequentietabel de relevante gastheren, vectoren en donorsequenties. Indien planten worden gebruikt in combinatie met een micro-organisme dan moet dit micro-organisme worden geselecteerd vanuit de vectorentabel.Vul de velden "inschalingsartikel volgens bijlage 5, deel I", CFI en eventueel de "Toelichting" in.Indien het inperkingsniveau op I of II-k uitkomt dient u ook Bijlage 5, deel II, in te vullen.
Indien de planten in watercultures betreffen kunnen deze niet worden ingeschaald volgens Bijlage 5 van de Regeling. Vul een 2.8 verzoek tot inschaling van deze genetisch gemodificeerde planten in.
Indien er voor planten infectieus virus gevormd kan worden kunnen de handelingen niet worden ingeschaald volgens Bijlage 5 van de Regeling. Vul een 2.8 verzoek tot inschaling van deze genetisch gemodificeerde planten in.
Inoculeren van deze planten worden ingeschaald onder 5.5.2.a.
inoculeren van planten (5.5.2.a)
gastheer:
ML-niveau micro-organisme:
inschaling:
planten
ML-I
ML-I
Indien de planten in watercultures betreffen kunnen deze niet worden ingeschaald volgens Bijlage 5 van de Regeling. Vul een 2.8 verzoek tot inschaling van deze genetisch gemodificeerde planten in.
Indien er voor planten infectieus virus gevormd kan worden kunnen de handelingen niet worden ingeschaald volgens Bijlage 5 van de Regeling. Vul een 2.8 verzoek tot inschaling van deze genetisch gemodificeerde planten in.
Kortdurende handelingen met planten, in associatie met een micro-organisme dat op ML-I inperkingsniveau gehanteerd mag worden, worden ingeschaald onder 5.5.2.b.
kortdurende handelingen met planten in associatie met micro-organismen (5.5.2.b)
gastheer:
ML-niveau micro-organisme:
inschaling:
planten
ML-I
ML-I
Handelingen met planten, in associatie met R. radiobacter, waarin geen volledig voor planten infectieus virus is geïnserteerd, worden ingeschaald onder 
5.5.3.a.
handelingen met planten in associatie met R. radiobacter, geen virus (5.5.3.a)
gastheer:
insert:
inschaling:
planten
geen voor planten infectieus virus
PC-I
Indien de planten in watercultures betreffen kunnen deze niet worden ingeschaald volgens Bijlage 5 van de Regeling. Vul een 2.8 verzoek tot inschaling van deze genetisch gemodificeerde planten in.
Indien de micro-organismen sporenvormende schimmelcultures betreffen kunnen de handelingen niet worden ingeschaald volgens Bijlage 5 van de Regeling. Vul een 2.8 verzoek tot inschaling van deze genetisch gemodificeerde planten in.
Handelingen met planten, in associatie met R. radiobacter, waarin volledig voor planten infectieus virus is geïnserteerd, worden ingeschaald onder 5.5.3.b.
handelingen met planten in associatie met R. radiobacter, wel virus (5.5.3.b)
gastheer:
insert:
inschaling:
planten
voor planten infectieus virus
PCM-II-k/PKM-II-k
Indien de planten in watercultures betreffen kunnen deze niet worden ingeschaald volgens Bijlage 5 van de Regeling. Vul een 2.8 verzoek tot inschaling van deze genetisch gemodificeerde planten in.
Indien de micro-organismen sporenvormende schimmelcultures betreffen kunnen de handelingen niet worden ingeschaald volgens Bijlage 5 van de Regeling. Vul een 2.8 verzoek tot inschaling van deze genetisch gemodificeerde planten in.
Handelingen met planten, in associatie met een micro-organisme dat op ML-I inperkingsniveau gehanteerd mag worden, worden ingeschaald onder 5.5.3.b.
handelingen met planten in associatie met micro-organismen (5.5.3.b)
gastheer:
ML-niveau micro-organisme:
inschaling:
planten
ML-I
PCM-I/PKM-I
Indien de planten in watercultures betreffen kunnen deze niet worden ingeschaald volgens Bijlage 5 van de Regeling. Vul een 2.8 verzoek tot inschaling van deze genetisch gemodificeerde planten in.
Handelingen met planten, in associatie met een micro-organisme dat op ML-II inperkingsniveau gehanteerd moet worden en dat zich niet aërogeen kan verspreiden, worden ingeschaald onder 5.5.3.c.
handelingen met planten in associatie met micro-organismen (5.5.3.c)
gastheer:
insert:
inschaling:
planten
voor planten infectieus virus
PCM-II-k/PKM-II-k
Indien de planten in watercultures betreffen kunnen deze niet worden ingeschaald volgens Bijlage 5 van de Regeling. Vul een 2.8 verzoek tot inschaling van deze genetisch gemodificeerde planten in.
Handelingen met planten, in associatie met een micro-organisme dat op ML-II inperkingsniveau gehanteerd moet worden en dat zich aërogeen kan verspreiden, worden ingeschaald onder 5.5.3.c.
handelingen met planten in associatie met micro-organismen (5.5.3.c)
gastheer:
insert:
inschaling:
planten
voor planten infectieus virus
PCM-III/PKM-III
Handelingen met planten, in associatie met een micro-organisme dat op ML-III inperkingsniveau gehanteerd moet worden, worden ingeschaald onder 5.5.3.d.
handelingen met planten in associatie met micro-organismen (5.5.3.d)
gastheer:
insert:
inschaling:
planten
voor planten infectieus virus
PCM-III/PKM-III
Handelingen met planten, in associatie met een micro-organisme dat op ML-IV inperkingsniveau gehanteerd moet worden, worden ingeschaald onder 5.5.3.e.
handelingen met planten in associatie met micro-organismen (5.5.3.e)
gastheer:
insert:
inschaling:
planten
voor planten infectieus virus
PCM-IV/PKM-IV
Inschaling voor activiteiten met dieren
Doorloop de volgende stappen:
Gebruik de volgende vragen om tot het juiste inschalingsartikel van Bijlage 5, deel I, en de juiste categorie van fysische inperking te komen.Kies (per inschalingsartikel of categorie van fysische inperking (CFI)) onder de "Selectie activiteiten" onderaan dit tabblad "Dieren, genetisch gemodificeerd, op D-I" of "Dieren, genetisch gemodificeerd m.b.v. gg-virus, op DM". Selecteer in de gastheren- en donorsequentietabel de relevante gastheren en donorsequenties.Vul de velden "inschalingsartikel volgens bijlage 5, deel I", CFI en eventueel de "Toelichting" in.Indien het inperkingsniveau op I of II-k uitkomt dient u ook Bijlage 5, deel II, in te vullen.
Indien het andere dieren betreft kunnen deze niet worden ingeschaald volgens Bijlage 5 van de Regeling. Vul een 2.8 verzoek tot inschaling van deze genetisch gemodificeerde dieren in.
Indien er genetische informatie die voor een schadelijk genproduct kan coderen aanwezig is kunnen de handelingen niet worden ingeschaald volgens Bijlage 5 van de Regeling. Vul een 2.8 verzoek tot inschaling van deze genetisch gemodificeerde planten in.
Vervaardiging of huisvesting van deze dieren wordt ingeschaald onder 5.6.1.a
handelingen met gg-dieren (5.6.1.a)
gastheer:
insert:
inschaling:
dieren
niet schadelijk
D-I
U dient een 2.8 verzoek tot inschaling te doen indien de biologische inperking van de virale vector kan worden gecomplementeerd
Vervaardiging of huisvesting van deze zoogdieren wordt ingeschaald onder 5.6.2.a. De inschaling van de dieren volgt uit het ML-niveau waarop de virale vector waarmee het dier is vervaardigd mag worden gehanteerd (zie tabel). 
dieren vervaardigd met een virale vector (5.6.2.a)
gastheer:
ML-niveau virale vector:
inschaling:
dier
ML-I
DM-I
U dient een 2.8 verzoek tot inschaling te doen indien de biologische inperking van de virale vector kan worden gecomplementeerd
Vervaardiging of huisvesting van kleine zoogdieren wordt ingeschaald onder 5.6.2.b. De inschaling van de kleine zoogdieren volgt uit het ML-niveau waarop de virale vector waarmee de kleine zoogdieren zijn vervaardigd mag worden gehanteerd (zie tabel). 
dieren vervaardigd met een virale vector (5.6.2.b)
gastheer:
ML-niveau virale vector:
inschaling:
klein zoogdier
ML-II-k
DM-II-k
U dient een 2.8 verzoek tot inschaling te doen indien de biologische inperking van de virale vector kan worden gecomplementeerd
Vervaardiging of huisvesting van deze dieren wordt ingeschaald onder 5.6.2.c. De inschaling van de dieren volgt uit het ML-niveau waarop de virale vector waarmee het dier is vervaardigd mag worden gehanteerd (zie tabel). 
dieren vervaardigd met een virale vector (5.6.2.c)
gastheer:
ML-niveau virale vector:
inschaling:
dier
ML-II-v
DM-II-v filtertopkooi/onderdrukisolator
DM-III
U dient een 2.8 verzoek tot inschaling te doen indien de biologische inperking van de virale vector kan worden gecomplementeerd
Vervaardiging of huisevesting van deze dieren wordt ingeschaald onder 5.6.2.d. De inschaling van de dieren volgt uit het ML-niveau waarop de virale vector waarmee het dier is vervaardigd mag worden gehanteerd (zie tabel). 
dieren vervaardigd met een virale vector (5.6.2.d)
gastheer:
ML-niveau virale vector:
inschaling:
dier
ML-III
DM-III
Vervaardiging of huisvesting van deze dieren wordt ingeschaald onder 5.6.2.e. De inschaling van de dieren volgt uit het ML-niveau waarop de virale vector waarmee het dier is vervaardigd mag worden gehanteerd (zie tabel). 
dieren vervaardigd met een virale vector (5.6.2.e)
gastheer:
ML-niveau virale vector:
inschaling:
dier
ML-IV
DM-IV
Doorloop de volgende stappen:
Gebruik de volgende vragen om tot het juiste inschalingsartikel van Bijlage 5, deel I, en de juiste categorie van fysische inperking te komen.Kies (per inschalingsartikel of categorie van fysische inperking (CFI)) onder de "Selectie activiteiten" onderaan dit tabblad "Dieren: met DNA of gg-animale cel, op D-I" of "Dieren: met gg-micro-organisme". Selecteer in de gastheren- en donorsequentietabel de relevante gastheren en donorsequenties.Vul de velden "inschalingsartikel volgens bijlage 5, deel I", CFI en eventueel de "Toelichting" in.Indien het inperkingsniveau op I of II-k uitkomt dient u ook Bijlage 5, deel II, in te vullen.
U dient een 2.8 verzoek tot inschaling te doen indien het plasmide schadelijke sequenties bevat
U dient een 2.8 verzoek tot inschaling te doen indien het plasmide virale sequenties bevat
Handelingen met deze zoogdieren in associatie met een plasmide worden ingeschaald onder 5.6.3.a.
dieren in associatie met een plasmide (5.6.3.a)
gastheer:
vector:
inschaling:
dier
plasmide
vrij van schadelijk en virale sequenties
D-I
U dient een 2.8 verzoek tot inschaling te doen indien de cellen schadelijke sequenties bevatten
U dient een 2.8 verzoek tot inschaling te doen indien de cellen virale sequenties bevatten
Handelingen met deze zoogdieren in associatie met cellen van hogere eukaryoten worden ingeschaald onder 5.6.3.a.
dieren in associatie met cellen (5.6.3.a)
gastheer:
vector:
inschaling:
dier
cellen
vrij van schadelijk en virale sequenties
D-I
U dient een 2.8 verzoek tot inschaling te doen indien de biologische inperking van de virale vector kan worden gecomplementeerd
U dient een 2.8 verzoek tot inschaling te doen indien micro-organismen sporenvormende schimmelcultures betreffen
Handelingen met deze zoogdieren in associatie met een micro-organisme dat op ML-I inperkingsniveau gehanteerd moet worden, worden ingeschaald onder 5.6.3.b. 
dieren in associatie met micro-organisme (5.6.3.b)
gastheer:
ML-niveau micro-organisme:
inschaling:
dier
ML-I
DM-I
U dient een 2.8 verzoek tot inschaling te doen indien de biologische inperking van het micro-organisme kan worden gecomplementeerd
Handelingen met deze kleine zoogdieren in associatie met een gg micro-organisme die ten hoogste op ML-II-k inperkingsniveau gehanteerd moet worden, worden ingeschaald onder 5.6.3.c. 
dieren in associatie met een gg micro-organisme (5.6.3.c)
gastheer:
ML-niveau  gg micro-organisme:
inschaling:
klein zoogdier
ML-II-k
DM-II-k
U dient een 2.8 verzoek tot inschaling te doen indien de biologische inperking van de bacterie kan worden gecomplementeerd
Handelingen met deze Danio rerio in associatie met een gg bacterie die ten hoogste op ML-II-k inperkingsniveau gehanteerd moet worden, worden ingeschaald onder 5.6.3.c. 
dieren in associatie met een gg bacterie (5.6.3.c)
gastheer:
ML-niveau gg bacterie:
inschaling:
Danio rerio
ML-II-k
DM-II-k
U dient een 2.8 verzoek tot inschaling te doen indien de biologische inperking van het micro-organisme kan worden gecomplementeerd
Handelingen met deze grote zoogdieren of vogels in associatie met een gg micro-organisme die ten hoogste op ML-II-k inperkingsniveau gehanteerd moet worden, worden ingeschaald onder 5.6.3.c. 
dieren in associatie met een gg micro-organisme (5.6.3.c)
gastheer:
ML-niveau  gg micro-organisme:
inschaling:
groot zoogdier of vogel
ML-II-k
DM-II-k in onderdrukisolator
DM-III
U dient een 2.8 verzoek tot inschaling te doen indien de biologische inperking van het gg micro-organisme kan worden gecomplementeerd
Handelingen met deze dieren in associatie met een gg micro-organisme dat op ML-II-v inperkingsniveau gehanteerd moet worden, worden ingeschaald onder 5.6.3.d. 
dieren in associatie met micro-organisme (5.6.3.d)
gastheer:
ML-niveau micro-organisme:
inschaling:
dier
ML-II-v
DM-II-v filtertopkooi/onderdrukisolator
DM-III
U dient een 2.8 verzoek tot inschaling te doen indien de biologische inperking van de virale vector kan worden gecomplementeerd
Handelingen met deze dieren in associatie met een micro-organisme dat op ML-III inperkingsniveau gehanteerd moet worden, worden ingeschaald onder 5.6.3.e. 
dieren in associatie met micro-organisme (5.6.3.e)
gastheer:
ML-niveau micro-organisme:
inschaling:
dier
ML-III
DM-III
Handelingen met deze dieren in associatie met een micro-organisme dat op ML-IV inperkingsniveau gehanteerd moet worden, worden ingeschaald onder 5.6.3.f. 
dieren vervaardigd met een virale vector (5.6.3.f)
gastheer:
ML-niveau micro-organisme:
inschaling:
dier
ML-IV
DM-IV
Inschaling van activiteiten op AP-I
Let op: ggo's afkomstig van DM-I, PCM-I en PKM-I zijn nadrukkelijk niet opgenomen in bijlage 5. Indien u ggo's afkomstig van deze inperkingsniveaus op AP-I wil gebruiken, of ggo's afkomstig van hogere inperkingsniveaus, dan dient u een 2.8 verzoek tot inschaling te doen.
Let op: bij gesloten eenheden is er sprake van inperking bij de bron, dus op organisme niveau. Bijvoorbeeld:
Een gg-micro-organisme in medium in een gesloten kweekbuis dat wordt geïncubeerd in een stoof. In dit geval kunnen er geen aërosolen, waarin zich mogelijk ggo's bevinden, ontstaan en ontsnappen.Een dichtgesealed dekglaasje op een objectglas voor microscopie.Een gg-dier in een box, of onder narcose gedurende metingen (waarbij de narcose tevoren op D-I niveau plaatsvindt). 
Handelingen met deze ggo'sworden ingeschaald onder 5.1.a.
kleinschalige, gesloten handelingen met ggo's (5.1.a)
gastheer:
inperkingsniveau ggo:
inschaling:
ggo
ML-I, D-I, PL-I, PC-I, of PKa-I/PKb-I
AP-I
Inschaling van bijzondere activiteiten 
Bijzondere activiteiten dienen altijd aangevraagd te worden via een 2.8 verzoek.
Met bijzondere activiteiten worden bedoeld:
activiteiten op AP-Idie niet gesloten handelingen betreffen;grootschalige activiteiten op AP-I; met ggo's afkomstig van DM-I, PKM-I en PCM-I;met ggo's afkomstig van inperkingsniveau II;activiteiten op andere CFI maar wel zelfde niveau:activiteiten waarbij, door de combinatie van ggo en experiment, een andere CFI van toepassing of gewenst is (bijvoorbeeld een DM-II muis naar ML-II imaging apparatuur);activiteiten waarbij, door de combinatie van ggo en experiment, andere aanvullende voorschriften van toepassing zijn:bijvoorbeeld open handelingen buiten het veiligheidskabinet, waarbij de additionele voorschriften voorzien in een voldoende afname van vrije partikels gg-virus;activiteiten op een lagere CFI dan de uitkomst van bijlage 5 voorschrijftbijvoorbeeld andere lentivirale systemen dan het 3e generatie SIN, zoals 2e generatie SIN, Translenti, of Lenti-X; handelingen ter voorbereiding op het overbrengen naar een lagere CFI (zoals het overbrengen van muizen in associatie met genetisch gemodificeerd virus (sommige AAV's, sommige lentivirale systemen) en de uiteindelijke activiteiten op de lagere CFI;handelingen met lentiviraal getransduceerde cellen op ML-I na de noodzakelijke voorbereiding op het overbrengen naar een lagere CFI. 
Selectie  activiteiten
Hieronder kunt u de activiteiten selecteren zoals in de bovenstaande vragen wordt aangegeven.
U kunt maximaal 30 activiteiten kiezen. Soms blijkt het nodig dat een bepaalde handeling meerdere malen wordt geselecteerd. (bijvoorbeeld om onderscheid te maken tussen de productie van verschillende virale systemen).
Overzicht van de te selecteren activiteiten: 
Tabel van te selecteren activiteiten met ggo's
activiteit met ggo:
inschaling volgens Bijlage 5:
Gene drive
bijzondere activiteiten
5.0
Micro-organismen
van lijst A1
5.2
van bijlage 4
5.3
Animale cellen en weefsels
met DNA (NIET tbv gg-virus)
5.4.1
met viraal systeem (ingeperkt, PRODUCTIE)
5.4.2
met viraal systeem (ingeperkt, INFECTIE)
5.4.2
met viraal systeem (NIET ingeperkt, PRODUCTIE)
5.4.3
met viraal systeem (NIET ingeperkt, INFECTIE)
5.4.3
vanuit dierverblijf
5.4.4
met gg-micro-organisme
5.4.4
Plantencellen en weefsels
met DNA (NIET tbv gg-virus)
5.4.1
met viraal systeem (ingeperkt, PRODUCTIE)
5.4.2
met viraal systeem (ingeperkt, INFECTIE)
5.4.2
met viraal systeem (NIET ingeperkt, PRODUCTIE)
5.4.3
met viraal systeem (NIET ingeperkt, INFECTIE)
5.4.3
vanuit kweekcel of kas
5.4.4
met gg-micro-organisme
5.4.4
Planten
genetisch gemodificeerd, op ML-I, PL-I, PC-I, of PKa-I/PKb-I
5.5.1
met gg-micro-organisme, op ML-I
5.5.2
met gg-micro-organisme, op PC, PCM, of PKM
5.5.3
Dieren
genetisch gemodificeerd, op D-I
5.6.1
genetisch gemodificeerd, m.b.v. gg-virus, op DM
5.6.2
met DNA of gg-animale cel, op D-I
5.6.3
met gg-micro-organisme
5.6.3
Apparaatruimte
kleinschalige, gesloten handelingen op AP-I
5.1
Overig
bijzonder activiteiten, verzoeken tot omlaagschaling, enz.
2.8 procedure
Overzicht van de relevante artikelen van bijlage 5, deel II, per CFI: 
Tabel van artikelen van bijlage 5, deel II
CFI:
relevante artikelen deel II:
ML-I
5.9 en 5.11
ML-II-k
5.10
PC-I
5.11
PL-I
5.11
PKa-I/PKb-I
5.11
PCM-I/PKM-I
5.13
PCM-II-k/PKM-II-k
5.13
D-I
5.12
DM-I
-
DM-II-k
5.14
AP-I
5.15
TABEL ACTIVITEITEN
 
Vul in de activiteitentabel alle CFI’s in voor de activiteiten. Controleer tevens of deel II van bijlage 5 van toepassing is.
Nr
Activiteit
PG
deel I
deel II
CFI
Inperkings
niveau
Toelichting
Inschalingsartikel volgens bijlage 5
Inserties
Gastheren:
Gastheren
Activiteit
PG
Vectoren:
Vectoren
Activiteit
PG
Inserts:
Activiteit
PG
ML-I
ML-II-k
ML-II-v
ML-III
ML-IV
PL-I
PC-I
PCM/PKM-I
PCM/PKM-II-k
PCM/PKM-III
PCM/PKM-IV
Pka-I
PKb-I
D-I
DM-I
DM-II-k
DM-II-v
DM-III
DM-IV
AP-I
Micro-organismen van lijst A1
Micro-organismen van Bijlage 4
Micro-organismen niet geclassificeerd
animale cellen met DNA (NIET tbv gg-virus)
animale cellen met viraal systeem (ingeperkt, PRODUCTIE)
animale cellen met viraal systeem (ingeperkt, INFECTIE)
animale cellen met viraal systeem (NIET ingeperkt, PRODUCTIE)
animale cellen met viraal systeem (NIET ingeperkt, INFECTIE)
animale cellen vanuit dierverblijf
animale cellen met gg-micro-organisme
plantencellen met DNA (NIET tbv gg-virus)
plantencellen met viraal systeem (ingeperkt, PRODUCTIE)
plantencellen met viraal systeem (ingeperkt, INFECTIE)
plantencellen met viraal systeem (NIET ingeperkt, PRODUCTIE)
plantencellen met viraal systeem (NIET ingeperkt, INFECTIE)
plantencellen vanuit plantencel of kas
plantencellen met gg-micro-organisme
Planten, genetisch gemodificeerd, al dan niet bloeiend, op PL, PC, PKa/b
Planten: met gg-micro-organisme, op ML-I
Planten: met gg-micro-organisme, op PC, PCM, PKM
Dieren, genetisch gemodificeerd, op D-I
Dieren, genetisch gemodificeerd m.b.v. gg-virus, op DM
Dieren: met DNA of gg-animale cel, op D-I
Dieren: met gg-micro-organisme
Kleinschalige, gesloten handelingen op AP-I
Bijzondere activiteit
ML-I
ML-II-k
ML-II-v
ML-III
ML-IV
PL-I
PC-I
PCM/PKM-I
PCM/PKM-II-k
PCM/PKM-III
PCM/PKM-IV
Pka-I
PKb-I
D-I
DM-I
DM-II-k
DM-II-v
DM-III
DM-IV
AP-I
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