
VOV

U kunt een Vergunning onder Vaste 
voorwaarden (VOV)  aanvragen als u 
aan bepaalde voorwaarden voldoet voor: 
1) veldproeven met amylosevrije
 zetmeelaardappels, of
2) bepaalde AAV vectoren, of
3) bepaalde ex vivo lentiviraal/retroviraal 
getransduceerde cellen.

BVW, VVW

De start van de werkzaamheden
meldt u in een beschrijving van
voorgenomen werkzaamheden (BVW).
In iedere vergunning wordt opgenomen
dat de gebruiker op specifieke
tijdstippen een verslag van verrichte
werkzaamheden (VVW) moet toesturen.

Vereenvoudigde procedure
naakt DNA

Voor veterinaire studies met naakt DNA 
kunt u gebruik maken van de 
vereenvoudigde procedure. U kunt voor 
deze procedure in aanmerking komen als 
uw werkzaamheden voldoen aan een 
aantal randvoorwaarden.

Melding

Als de verandering aan uw vergunning 
geen gevolgen heeft voor de 
milieurisiobeoordeling dan geldt dat u 
dit via een meldingsprocedure 
landbouw of veterinair moet aanvragen.

Gedifferentieerde procedure

Voor veldproeven met gg-planten die: 
1) behoren tot een gewas dat in 
Nederland veel geteeld wordt, en
2) die behoren tot een gewas waarmee 
meerdere gg-veldproeven zijn uitgevoerd 
in Nederland, geldt dat u dit via de 
gedifferentieerde procedure kunt 
aanvragen.

 

Als de verandering aan uw vergunning 
geen significante gevolgen heeft voor de 
milieurisicobeoordeling dan geldt dat u 
dit via een wijzigingsprocedure landbouw
of veterinair moet aanvragen.

Wijziging

Locatiewijziging

Een locatiewijziging heeft geen 
gevolgen voor de 
milieurisicobeoordeling, maar 
hiervoor geldt dat u dit alleen via een 
wijzigingsprocedure in de vergunning 
kunt aanpassen. 

Voor nieuwe werkzaamheden met ggo's 
onder IM geldt dat u een vergunning 
landbouw of veterinair moet aanvragen.

Reguliere aanvraag

Heeft u de toepassing van uw werkzaamheden bepaald? Hieronder 
staat een overzicht van de verschillende procedures per toepassing. 
Kies uw procedure en bepaal vervolgens of uw werkzaamheden aan 
de voorwaarden voldoen. U vindt in de beschrijving per procedure 
meer algemene informatie, de voorwaarden, welke stappen u moet 
doorlopen en wat u van Bureau GGO kunt verwachten.

Medisch veterinair

-
men met een veterinaire toepassing. 

Als u werkzaamheden gaat 
uitvoeren met gg-(micro)-organis

website van loket gentherapie.

VeterinairMedisch 

Als u werkzaamheden gaat uitvoeren 
met gg-(micro)-organismen met een klinisch 
gentherapeutische toepassing. Meer informa-
tie en aanvraagformulieren vindt u op de 

Loket gentherapie

Landbouw

Als u werkzaamheden gaat uitvoeren met (gg)-planten
al dan niet in associatie met (gg)-micro-organismen
met een landbouw toepassing.

Wanneer u werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) buiten een ingeperkte ruimte uitvoert is er sprake van 
introductie in het milieu (IM). Voor alle activiteiten met ggo's onder IM moet u een vergunning aanvragen. De toepassing bepaalt welke 
procedure u voor uw werkzaamheden moet volgen.

Introductie in milieu
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