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Aanbevelingen voor opslag van 
genetisch gemodificeerd en/of pathogeen biologisch materiaal  

buiten de zone van manipulatie 

 

In kader van een activiteit van ingeperkt gebruik, de opslag van levensvatbaar of replicatie-competent 

genetisch gemodificeerd en/of pathogeen biologisch materiaal gebeurt soms buiten de zone waar de 

manipulatie van het biologisch materiaal gebeurt*. In zo’n geval dient de ruimte voor opslag te voldoen 

aan volgende technische vereisten:  

 

- een voorbehouden toegang, al dan niet door gebruik te maken van een slot of code op het 

opslagsysteem zelf ; 

- coördinaten van de verantwoordelijke(n) zijn zichtbaar aan de ingang of op het 

opslagsysteem zelf ; 

- een registratiesysteem omtrent alle opgeslagen organisme is van kracht ;  

- levensvatbaar biologisch materiaal is een fysische ingeperkt, zijnde minimaal een gesloten 

(primair) lekvrij systeem ;  

- een biorisicoteken** is zichtbaar op de (toegangs)deur van het opslagsysteem voor biologisch 

materiaal van risicoklasse 2 of hoger 

- een procedure voor bio-incidenten (bv val- en morsincident, lekkage,…) 

- spill-kitmateriaal inclusief de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen in de onmiddellijke 

omgeving 

 

* https://www.bioveiligheid.be/content/ingeperkt-gebruik-inperkingscriteria-en-andere-beschermingsmaatregelen 

** In geval het uitsluitend biologisch materiaal van risicoklasse 1 betreft, voldoet een teken “geen toegang voor onbevoegden” of 

equivalent. 
 

 

 

Dit document is opgesteld door de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie in het kader van zijn functie als technisch 

expert bepaald door het Samenwerkingsakkoord van 25 april 1997. Het is opgesteld op basis van de bepalingen 

van de regionale besluiten betreffende het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen en/of 

pathogenen. Het beschrijft in omgangstaal de minimale inperkingsvereisten waaraan inrichtingen moeten voldoen 

die onder de toepassing van deze besluiten vallen. Deze vereisten moeten gevolgd worden onverminderd 

supplementaire inperkingsmaatregelen die geval per geval zouden kunnen opgelegd worden in het kader van 

toelatingen die afgeleverd worden door de bevoegde overheden in toepassing van bovenvermelde besluiten. 

 


