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Aanvraag toelating BVF
 
U dient dit formulier te gebruiken voor het indienen van een verzoek tot toelating als biologischeveiligheidsfunctionaris (BVF) zoals bedoeld in Art. 11 t/m 14 van de Regeling ggo 2013. U kunt dit formulier ook gebruiken als u al bent toegelaten als BVF voor het verzoeken tot uitbreiding van uw toelating met nieuwe categorieën van fysische inperking (CFI).         Voor de officiële versie van de Regeling ggo 2013 en het Besluit ggo 2013 wordt verwezen naar de website www.overheid.nl. Op de website www.ggo-vergunningverlening.nl vindt u geactualiseerde teksten van diverse documenten en nadere informatie betreffende ggo-vergunningverlening (o.a. informatie over de verschillende procedures en vereisten).Contactgegevens:Internet: www.ggo-vergunningverlening.nlEmail: bggo@rivm.nlTelefoon: 088 689 7099 
 
 
 
U kunt dit formulier gebruiken voor het:
indienen van een verzoek tot toelating als biologischeveiligheidsfunctionaris (BVF);uitbreiden van de toelating als BVF voor nieuwe categorieën van fysische inperking (CFI).  
LET OP: wanneer u bent toegelaten als BVF dient de volgende zaken te registreren bij Bureau GGO:
bij welke rechtspersoon u als BVF wordt aangesteld;op welke plaats(en) van uitvoering u gaat toezien;op welke kennisgevingen en vergunningen u gaat toezien. 
U kunt uw registratie doorgeven middels het algemeen administratieve formulier, dat u tegelijkertijd met dit formulier kunt indienen.
Aanvraag tot toelating
Geef aan voor welke categorieën van fysische inperking u wilt toegelaten worden als BVF.
Aanvraag uitbreiding
Geef aan voor welke categorieën van fysische inperking u uitbreiding voor uw toelating als BVF wilt.
CFI
Laboratoria
Apparatuurruimte
Plantenkweekcellen en plantenkassen
Dierverblijven
Industriële schaal
I
II
III
IV
Geef aan welke relevante opleidingen en cursussen u gevolgd hebt en welke werkervaring u hebt (zie Toelichting tabel 1 en 2).
Relevante opleiding(en)
Stuur een kopie van alle relevante diploma's mee. Na controle wordt de kopie vernietigd.
Relevante cursus(sen)
Stuur een kopie van alle relevante diploma's of certificaten mee. Na controle wordt de kopie vernietigd.
Relevante werkervaring
Noem 2 referenten met wie wij contact op kunnen nemen (naam, telefoonnummer, e-mail adres)
Persoonsgegevens 
Voeg een kopie van uw paspoort of ID-kaart aan uw aanvraag toe. Na controle wordt de kopie vernietigd.
Tenzij uw persoonsgegevens en / of contactgegevens zijn veranderd hoeft u deze niet opnieuw aan te leveren.
Voer uw contactgegevens in. Bij voorkeur zijn dit de gegevens van de organisatie waar u uw werkzaamheden uitvoert. Wij kunnen echter slechts één set gegevens registreren. Ziet u toe op werkzaamheden van meerdere organisaties, kies dan bij welke organisatie u alle post wilt ontvangen. Als dat niet wenselijk is, geef dan uw privé gegevens op.
 
Contactgegevens organisatie:
Huisnummer
Toevoeging
Straat:
Postcode en Plaats:
 
Contactgegevens privé:
 
Huisnummer
Toevoeging
Straat:
Postcode en Plaats:
Ondertekening
Handtekening (met pen ondertekenen op geprint exemplaar):
Tabel 1: Opleidings- en ervaringsvereisten voor de toelating als BVF 
 
In de tabel zijn de minimale opleidings- en ervaringsvereisten per categorie van fysische inperking opgenomen voor de toelating van een persoon als BVF. 
 
 
Categorie fysische inperking
Opleiding
Specificatie competenties in categorie kennis
Werkervaring
Aanbevolen cursussen
S-I
MBO4 niveau
1 jaar professionele ervaring in relevant vakgebied (bv docent, TOA, analist)
VMT cursus
BVF cursus
ML-I
HBO- of WO niveau
Kennis van genetische modificatie bij micro-organismen 
1 jaar professionele ervaring met micro-organismen van klasse 1 in relevant vakgebied (bv onderzoeker, analist, docent)
VMT cursus
BVF cursus
D-I
HBO- of WO niveau
Kennis van genetische modificatie bij dieren
1 jaar professionele ervaring met dieren in relevant vakgebied (bv onderzoeker, analist, dierverzorger, dierenartsassistent, docent)
VMT cursus
BVF cursus
Proefdierkunde  
DM-I
HBO- of WO niveau
         Een combinatie van ML-I en D-I
PL-I
HBO- of WO niveau
Kennis van genetische modificatie bij planten
1 jaar professionele ervaring met planten in relevant vakgebied (bv onderzoeker, analist, plantenbiotechnoloog, docent)          
BVF cursus
 
PC-I
PKa-I
PKb-I
HBO- of WO niveau
Kennis van genetische modificatie bij planten
1 jaar professionele ervaring met planten in relevant vakgebied (bv onderzoeker, analist, plantenbiotechnoloog, docent)          
BVF cursus
 
PCM-I
PKM-I
HBO- of WO niveau
	Een combinatie van ML-I, PC-I, PKa-I of PKb-I
ML-II 
HBO- of WO niveau
Kennis van genetische modificatie van micro-organismen en/of virussen van pathogeniteitsklasse 2
2 jaar professionele ervaring in relevant vakgebied met micro-organismen en/of virussen van pathogeniteitsklasse 2 (bv onderzoeker, analist, docent) 2 referenties
VMT cursus
BVF cursus
DM-II
HBO- of WO niveau
	Een combinatie van ML-II en D-I
PCM-II
PKM-II
HBO- of WO niveau
	Een combinatie van ML-II met PC-I, PKa-I of PKb-I
Niveau III kan aangevraagd worden als er aantoonbare ervaring is als BVF op niveau I en II
ML-III 
HBO- of WO niveau
Kennis van genetische modificatie van micro-organismen en/of virussen van pathogeniteitsklasse 3 Kennis van inrichtings- en werkvoorschriften van ML-IIIKennis van gang van zaken op ML-III faciliteit van andere organisatie
4 jaar professionele ervaring in relevant vakgebied met micro-organismen en/of virussen van pathogeniteitsklasse 2 (bv onderzoeker, analist)Werkbezoek aan een ML-III faciliteit van een andere organisatie, verslag ondertekend door betrokken BVF2 referenties
VMT cursus
BVF cursus
DM-III 
HBO- of WO niveau
Kennis van genetische modificatie van micro-organismen en/of virussen van pathogeniteitsklasse 3In combinatie met dierenKennis van inrichtings- en werkvoorschriften van DM-III Kennis van gang van zaken op DM-III faciliteit van andere organisatie
4 jaar professionele ervaring in relevant vakgebied met micro-organismen en/of virussen van pathogeniteitsklasse 2 in combinatie met dieren (bv onderzoeker, analist)Werkbezoek aan een DM-III faciliteit van een andere organisatie, verslag ondertekend door betrokken BVF 2 referenties
VMT cursus
BVF cursus
PCM-III
PKM-III
HBO- of WO niveau
Kennis van genetische modificatie van micro-organismen en/of virussen van pathogeniteitsklasse 3 In combinatie met plantenKennis van inrichtings- en werkvoorschriften van PCM-III / PKM-IIIKennis van gang van zaken op PCM-III / PKM-III faciliteit van andere organisatie
4 jaar professionele ervaring in relevant vakgebied met micro-organismen en/of virussen van pathogeniteitsklasse 2 in combinatie met planten (bv onderzoeker, analist)Werkbezoek aan een PCM-III / PKM-III faciliteit van een andere organisatie, verslag ondertekend door betrokken BVF 2 referenties
VMT cursus
BVF cursus
MI-I          
HBO- of WO niveau
Kennis van genetische modificatie bij micro-organismen Kennis van procesinstallaties op MI-I
1 jaar professionele ervaring met micro-organismen in relevant vakgebied (bv onderzoeker, analist, operator)2 referenties 
VMT cursus
BVF cursus
MI-II 	

HBO- of WO niveau
Kennis van genetische modificatie bij micro-organismenKennis van procesinstallaties op MI-II
1 jaar professionele ervaring met micro-organismen in relevant vakgebied (bv onderzoeker, analist, operator)2 referenties 
VMT cursus
BVF cursus
MI-III 
HBO- of WO niveau
Kennis van en ervaring met genetische modificatie van micro-organismen en/of virussen van pathogeniteitsklasse 2Kennis van procesinstallaties  op MI-III
1 jaar professionele ervaring met micro-organismen in relevant vakgebied (bv operator, onderzoeker, analist)2 referenties 
VMT cursus
BVF cursus
AP-I
HBO- of WO niveau
	Kan niet zonder één van de andere CFI's worden afgegeven
Niveau IV
De vereisten voor een niveau IV aanvraag zullen ad hoc bepaald worden
Tabel 2: Voorbeelden van relevante opleidingen, vakken en cursussen 
 
Hieronder vindt u een opsomming van opleidingen en vakken die relevant zijn voor de toelating als BVF. De opleiding die u gevolgd hebt in combinatie met de gevolgde vakken en (eventueel) de extra cursussen die u gevolgd hebt, vormen de basis voor de toelating als BVF. Deze opsomming geeft u een idee over wat een geschikte opleiding is, de opsomming is indicatief en zeker niet volledig.  
 
Niveau 
Opleiding 
Vakken
Universitaire 
opleiding
(bachelor / master)
Biologie 
Biotechnologie 
Biomedische wetenschappen 
Toegepaste biologie 
Biochemie 
Levensmiddelenmicrobiologie 
Levensmiddelentechnologie 
Moleculaire biologie 
Recombinant DNA technieken 
Virologie 
Microbiologie 
Cellulaire en moleculaire biologie 
Genetica 
Planten DNA technieken 
Levensmiddelen microbiologie 
Plantenbiotechnologie 
HBO
opleiding 
(bachelor / master)
Medische biotechnologie 
Medische microbiologie 
Biochemie 
Biomedische en Biochemische Research 
Dierexperimenteel onderzoek 
Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 
Biotechnologie 
Microbiologie 
Moleculair biologische technieken 
Virologie 
Carcinogenese 
Celbiologie 
Veilige microbiologische technieken 
DNA technieken 
Planten DNA technieken 
Plantenbiotechnologie 
 
Post HBO opleiding 
Arbeidshygiënist 
Hogere Veiligheidskundige 
Artikel 12 Wet op Dierproeven 
Relevante cursus 
Veilige microbiologische technieken (VMT cursus) 
GMP training 
Basic training GMP  
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