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AANVRAAGFORMULIER INGEPERKT GEBRUIK: 
Inperkingsniveau I
S-I
 
Handelingen met genetisch gemodificeerde organismen 
in een S-I ruimte binnen een instelling zonder Wabo vergunning
U dient dit formulier uitsluitend te gebruiken voor een kennisgeving voor werkzaamheden op inperkingsniveau I zoals bedoeld in Art. 2.15 van het Besluit ggo 2013. De inschaling op inperkingsniveau I volgt uit de toepassing van bijlage 5 van de Regeling ggo 2013.De afhandeling van de kennisgeving is een openbare procedure en daarmee zijn alle in de kennisgeving verstrekte gegevens openbaar. Informatie over het vertrouwelijk houden van gegevens en op welke wijze dit aangevraagd moet worden vindt u op de website www.ggo-vergunningverlening.nl.In dit formulier is een korte algemene toelichting opgenomen over het gebruik van het formulier. Een uitgebreidere toelichting is ook te vinden op de website www.ggo-vergunningverlening.nl. Indien u desondanks vragen heeft over het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met Bureau GGO.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 
 
Dit formulier is van toepassing voor ggo’s die op S-I gehanteerd mogen worden. 
Voorgenomen werkzaamheden
Aanvrager
Gerelateerde dossiernummers
U kunt hier, voor uw eigen administratie, dossiers aangeven die gerelateerd zijn aan dit dossier. Denk aan het oude IG-nummer waaronder deze werkzaamheden vielen, of de werkzaamheden op andere niveaus die gerelateerd zijn aan deze werkzaamheden.
Dossiernummer
Plaats(en) van uitvoering
Inhoudelijke vragen
S-I kennisgeving
Geef aan met welke ggo's u gaat werken:
Escherichia coli K12, stammen DH5α, DH10B, HB101, LE392 of TOP10 
pGLO
n.v.t. 
Escherichia coli K12, stammen DH5α, DH10B, HB101, LE392 of TOP10 
pJET1.2/blunt
GAPDH afkomstig van Brassica spp., Daucus carota, Salvia officinalis, Salvia elegans, Phaseolus                                                              vulgaris, Allium sativum, Allium cepa, Chichorium intybus, Ipomoea batatas, Saccharum officinarum, Zea mays, Avena sativa, Triticum aestivum, Capsicum spp., Begonia spp., Petunia spp., Petroselium crispum, Apium graveolens, Thymus vulgaris, Mentha spp. of Arabidopsis thaliana  
Escherichia coli K12, stammen DH5α, DH10B, HB101, LE392 of TOP10 
pJET1.2/blunt
GFP afkomstig van Aequorea victoria
Risicobeoordeling:
Een risicobeoordeling is niet nodig, die is reeds uitgevoerd voor genetisch gemodificeerde organismen op bijlage 11 van de Regling ggo 2013.
Insturen per post of via de berichtenbox
Dient u het formulier bij Bureau GGO per post of via de berichtenbox in?
Biologischeveiligheidsfunctionaris (BVF)
Contactgegevens:
Verklaring van de BVF:
De BVF dient middels onderstaande checkbox aan te geven inhoudelijk kennis genomen te hebben van deze kennisgeving.
Verklaring van de tekenbevoegde
Namens de rechtspersoon dient iemand te ondertekenen die is geregistreerd in het handelsregister als tekenbevoegd. Namens publiekrechtelijke rechtspersonen mag ook iemand ondertekenen die hiertoe gemandateerd is. Het mandaat waaruit deze tekenbevoegdheid blijkt dient dan wel bijgevoegd te worden.
Handtekening namens de rechtpersoon (met pen ondertekenen op geprint exemplaar):
Verklaring van de tekenbevoegde 
Formulieren die ingediend worden via de berichtenbox hoeven, door de eHerkenning, niet te worden ondertekend door iemand die is geregistreerd in het handelsregister als tekenbevoegd
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