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Beschikking  
GGO IM-MV 15-011_000  
 
 

1.  AANLEIDING1  
 
1.1 De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (hierna: de Staatssecretaris) heeft 
op 10 juli 2015 een aanvraag, gedateerd 9 juli 2015, van Intervet International B.V., te 
Boxmeer ontvangen. Deze aanvraag heeft het kenmerk IM-MV 15-011. 
 
1.2 Het gaat om een aanvraag om een vergunning voor doelbewuste introductie voor 
overige doeleinden, als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit genetisch 
gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo). De aanvraag 
heeft betrekking op een vaccinatiestudie met genetisch gemodificeerd Herpes virus of 
turkeys (HVT) in kippen en kippeneieren.  
 
1.3 In deze studie wordt een levend recombinant cel-geassocieerd virus gebruikt. Het 
uitgangsvirus is het HVT virus, afgeleid van stam FC-126. In de HVT vector is een gen 
gekloneerd van het Newcastle disease virus (NDV) dat codeert voor het F eiwit en een 
gen gekloneerd van het Infectious Bursal Disease Virus (IBDV) dat codeert voor het 
VP2 eiwit, resulterend in de vector HVT-ND-IBD. Hierdoor is het de verwachting dat er 
immuniteit tegen NDV, IBDV en Marek’s Disease virus (MDV) opgebouwd wordt in de 
kippen. Het doel van de studie is om de veiligheid en werkzaamheid van het HVT-ND-
IBD vaccin te onderzoeken onder veldomstandigheden. Het algemene doel is het 
ontwikkelen van een vaccin tegen ND, IBD en de ziekte van Marek bij kippen. 
 
1.4 De voorgenomen werkzaamheden zullen plaatsvinden in de gemeenten Boxmeer 
en Aalten. 
 
 

2.  BEOORDELINGSKADER 
 
2.1 Een studie waarbij gentherapie wordt toegepast in proefdieren valt onder de 
doelbewuste introductie voor overige doeleinden.  
 

                                                      
1
 Voor definities van gebruikte begrippen zie ook artikel 1 van de vergunning. 
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Wettelijk kader 
2.2 Het wettelijk beoordelingskader voor aanvragen om een vergunning voor 
doelbewuste introductie voor overige doeleinden bestaat uit paragraaf 9.2.2 van de 
Wet milieubeheer en hoofdstuk 3 van het Besluit ggo. 
 
2.3 Uit artikel 3.2, eerste lid, van het Besluit ggo volgt de bevoegdheid om te 
beslissen op aanvragen om een vergunning als bedoeld in dat artikel voor de 
doelbewuste introductie voor overige doeleinden.  
 
2.4 Een vergunning voor de doelbewuste introductie voor overige doeleinden kan 
slechts om een beperkt aantal redenen worden geweigerd (zie artikel 9.2.2.3, tweede 
lid, van de Wet milieubeheer). Het belang van de bescherming van de gezondheid van 
de mens en van het milieu is in dit geval het enige, rechtstreeks bij deze beschikking 
betrokken belang dat kan worden meegewogen. Voorschriften en beperkingen mogen 
slechts in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het 
milieu aan de vergunning worden verbonden (zie artikel 9.2.2.3, vijfde lid, van de Wet 
milieubeheer). 
 
 

3.  PROCEDURELE ASPECTEN 
 
3.1 De aanvraag moet onder meer een milieurisicobeoordeling bevatten 
overeenkomstig bijlage II bij richtlijn nr. 2001/18/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van de Europese Unie van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van 
genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van richtlijn nr. 
90/220/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 april 1990 
(PbEU L 106) (hierna: richtlijn 2001/18), zoals aangevuld met daarop betrekking 
hebbende besluiten of aanbevelingen van de Raad van de Europese Unie of van de 
Europese Commissie. Zie ook de definitie van “milieurisicobeoordeling” in artikel 1.5 
van het Besluit ggo. 
 
3.2 De aanvraag is getoetst aan de milieurisicobeoordeling over de risico‟s voor mens 
en milieu die aan de voorgenomen handelingen met ggo‟s verbonden kunnen zijn. 
 
3.3 De aanvraag is aangevuld. De aanvullingen zijn ontvangen op 21 september 2015 
en op 26 februari 2016. 
 
3.4 De aanvraag, inclusief de aanvullende informatie, is gecontroleerd op volledigheid. 
Deze beschikking is gebaseerd op een volledige aanvraag. 
 
3.5 Een deel van de bijlagen bij de aanvraag is door de aanvrager als vertrouwelijk 
gekenmerkt. Op grond van Artikel 19.3 van de Wet milieubeheer heeft de 
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu ingestemd met het verzoek van de 
aanvrager om deze bijlagen vertrouwelijk te behandelen. Bij de aanvraag heeft de 
aanvrager al een openbare samenvatting van deze vertrouwelijke informatie geleverd 
waaruit de risicoanalyse navolgbaar is. 

 
3.6 Deze beschikking is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht, afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer, en de paragrafen 3.2.1 en 
3.2.2 van het Besluit ggo. De toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer is in overeenstemming met 
artikel 9.2.2.3, vierde lid, van de Wet milieubeheer. 
 
3.7 Bij de voorbereiding van deze beschikking is ook toepassing gegeven aan artikel 
3.10, eerste lid, van het Besluit ggo. Ingevolge deze bepaling wordt binnen 30 dagen 
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na ontvangst van de aanvraag een samenvatting van de aanvraag aan de Europese 
Commissie gezonden. Bij de beslissing op de aanvraag neemt de Staatssecretaris in 
aanmerking de opmerkingen die andere lidstaten van de Europese Unie hebben 
gemaakt (artikel 3.10, tweede lid, tweede volzin, van het Besluit ggo).  
 
 

4. KENMERKEN VAN DE IN DEZE AANVRAAG GEBRUIKTE GGO’S EN 
HUN INTRODUCTIE 

 
4.1. Het uitgangsorganisme 
Algemeen: 
De Ziekte van Marek is een zeer besmettelijke virale ziekte bij kippen veroorzaakt 
door MDV. De ziekte wordt gekarakteriseerd door aanwezigheid van T-cel tumoren en 
door infiltratie van zenuwen en organen door cellen van het afweersysteem. Het MDV 
virus behoort tot het genus Mardivirus. Tot dit genus behoort ook HVT. HVT is een 
kalkoenenvirus en wordt geclassificeerd als een niet-oncogeen/pathogeen serotype 3 
MDV. HVT veroorzaakt geen ziekte in kippen, kalkoenen en ander gevogelte. Het HVT 
virus wordt al sinds 1972 gebruikt als kippenvaccin om bescherming te bieden tegen 
de ziekte van Marek. Van dit HVT vaccin zijn geen nadelige milieueffecten 
waargenomen.  
 
Infectie, replicatie en uitscheiding 
HVT is endemisch in kalkoenen in Nederland. Kalkoenen kunnen al op één dag oud 
worden geïnfecteerd door inademing van besmette stofdeeltjes. Het HVT virus kan 
onder meer repliceren in de longen, witte bloedcellen, de thymus, milt, Bursa van 
Fabricius en veerfollikels. In de longen kan het HVT virus door cellen van het 
afweersysteem worden opgenomen. Vervolgens worden witte bloedcellen (lymfocyten) 
geïnfecteerd en verspreidt het virus zich door het hele lichaam. Na een infectie kan het 
HVT virus latent aanwezig blijven in de lymfocyten. Uiteindelijk komt het virus in de 
veerfollikels terecht van waaruit verspreiding naar andere dieren plaats kan vinden. 
Het virus kan via deze natuurlijke verspreidingsroute van inhalatie alleen kalkoenen 
infecteren. Infectie van andere vogelsoorten is onwaarschijnlijk en slechts sporadisch 
waargenomen indien het virus direct was toegediend via injectie. In kippen kan het 
HVT virus repliceren en kan het tijdelijk in geringe hoeveelheden uitgescheiden 
worden. Onder normale natuurlijke omstandigheden, waarbij het virus door 
geïnfecteerde dieren via de veerfollikels uitgescheiden wordt en via inhalatie in andere 
dieren mogelijk terecht komt, is het zeer onwaarschijnlijk dat het virus andere kippen 
kan infecteren. 
 
4.2. De modificaties  
In de HVT vector is een gen gekloneerd van NDV dat codeert voor het F eiwit en een 
gen gekloneerd van IBDV dat codeert voor het VP2 eiwit, resulterend in de vector 
HVT-ND-IBD. Het VP2 gen van IBDV codeert voor het capside eiwit VP2. Het F gen 
van het NDV codeert voor het fusie eiwit F. Dit eiwit is een van de twee glycoproteïnen 
die betrokken zijn bij virus binding en fusie met het gastheermembraan. 
 
4.3. Het ggo 
Constructie 
Het vaccin (HVT-ND-IBD) bestaat uit fibroblasten, die geïsoleerd zijn uit een 
kippenembryo, welke geïnfecteerd zijn met het recombinant HVT virus. Het 
uitgangsvirus is het HVT virus, stam FC-126, en bestaat uit een Unique Long (unieke 
lange, UL) en een Unique Short (unieke korte, US) regio geflankeerd door Terminal 
Repeats Long en Short (terminale lange en korte herhalingen, TRL en TRS), en door 
een Internal Repeats Long en Short (interne lange en korte herhalingen, IRL en IRS). 
De insertie van beide genen is in het US2 gen, een gen waarvan de exacte functie 
onbekend is. Verstoring van dit ORF heeft geen effect op de biologische 
eigenschappen van het virus. De VP2 en F genen worden gereguleerd door heterologe 
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virale promotoren en polyadenyleringsignalen afkomstig van cytomegalovirus en 
simian virus 40 (SV40). 
De HVT-ND-IBD vector wordt opgekweekt in embryonale kippen fibroblasten, 
zogenoemde „chicken embryo fibroblasts‟ (CEF). Dit zijn primaire cellen uit een 
„specific pathogen free’ (SPF) kippenembryo van 10-11 dagen oud. Deze SPF 
kippenembryo‟s zijn vrij van onder andere IBDV, NDV en Marek‟s disease virussen.  
 
Virulentie  
De gekloneerde IBDV en NDV genen leiden niet tot verandering van virulentie en 
weefseltropisme van de uitgangsvector. Echter, de hoeveelheid virus in de 
veerfollikels is gereduceerd voor kippen gevaccineerd met HVT-ND-IBD ten opzichte 
van kippen gevaccineerd met de uitgangsvector HVT. Studies in kalkoenen en kippen 
hebben aangetoond dat subcutane injectie van HVT-ND-IBD niet leidt tot klinische 
symptomen, daarmee aantonend dat het vaccin veilig is voor kalkoenen en kippen. 
Studies met Innovax-ND, een HVT recombinant welke het F gen van NDV bevat, in 
duiven, eenden en kalkoenen tonen aan dat het gastheerbereik van Innovax-ND 
hetzelfde is als van de uitgangsvector HVT. Beide virussen kunnen repliceren in 
kalkoenen en geven geen klinische symptomen. In duiven en eenden kunnen beide 
virussen niet repliceren.  
Studies met Vaxxitek HVT-IBD, een HVT recombinant welke het VP2 gen van IBDV 
bevat, in duiven, fazanten, eenden, kwartels en patrijzen tonen aan dat geen klinische 
symptomen werden waargenomen in deze vogelsoorten. 
 
4.4. Beschrijving van het onderzoek 
Het onderzoek zal plaatsvinden op een conventionele pluimveehouderij in Oeffelt, 
gemeente Boxmeer en op een conventionele boerderij met pluimvee en rundvee in 
Aalten, gemeente Aalten. Maximaal 60.000 proefdieren zullen eenmalig met het HVT-
ND-IBD vaccin (1x10

3
-1x10

4.6
 „plaque forming units’ (pfu) per dosering) gevaccineerd 

worden. Het vaccin zal aan kuikens van een dag oud worden toegediend via een 
subcutane injectie in de nek of in ovo aan 18 dagen oude geëmbryoneerde eieren 
gebruik makende van een in ovo vaccinator. Voor beide vaccinatie methodes wordt 
gebruik gemaakt van standaard vaccinatie apparatuur en technieken. Aan het einde 
van de proef, maximaal 10 weken na vaccinatie, zullen alle gevaccineerde dieren 
geëuthanaseerd worden en ter destructie worden aangeboden. 
 
De gevaccineerde kippen worden gehuisvest in een stal die gangbaar is voor 
pluimveebedrijven. In de stal zal geen pluimvee aanwezig zijn dat geen deel uitmaakt 
van het experiment. De dieren worden gehouden volgens standaard bedrijfsvoering 
wat onder andere inhoudt dat de stal afgesloten is voor onbevoegden, alle 
(ventilatie)openingen afgesloten zijn met gaas zodat geen vogels binnen kunnen, een 
logboek voor bezoekers wordt bijgehouden en een hygiënesluis aanwezig is waarin 
kleding en schoeisel gewisseld worden. 
Binnen een straal van minimaal 5 km rond de twee stallen worden geen kalkoenen 
gehouden. Na beëindiging van de studie zullen in de betreffende stallen gedurende 6 
maanden geen kalkoenen gehouden worden. 
 
4.5. Productie, vervoer, bemonstering en afvalbehandeling 
Productie 
Productie van het vaccin vindt plaats bij Merck/MSD Animal Health in de Bilt, 
Nederland onder ingeperkt gebruik (IG) vergunning IG 13-012 en maakt geen deel uit 
van de onderhavige aanvraag en beschikking. Het vaccin bestaat uit CEF‟s die 
geïnfecteerd zijn met het recombinante HVT virus. Een batch van HVT-ND-IBD wordt 
volgens de Europese normen vrijgegeven, waarbij iedere batch gecontroleerd wordt op 
de steriliteit, aanwezigheid van mycoplasma en verontreinigingen (extraneous agents). 
Een batch wordt vrijgegeven indien deze steriel is en vrij is van mycoplasma en 
extraneous agents, waaronder egg drop virus, turkey rhinotracheitis virus, chicken 
anaemia virus, duck enteritis virus en duck and goose parvovirus. Tevens wordt de 
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titer bepaald en de identiteit gecontroleerd. Voor vrijgifte van een batch zal de identiteit 
moeten zijn bevestigd. 
 
Vervoer 
Gedurende de proef zal een aantal gevaccineerde kippen vanaf de proeflocaties 
getransporteerd worden naar de locatie van Intervet in Boxmeer conform bijlage 1 van 
de Regeling ggo. De dieren zullen in afsluitbare boxen vervoerd worden met 
ventilatieopeningen die voorzien zijn van een filter. De werkzaamheid van het vaccin 
zal getest worden door de gevaccineerde kippen te infecteren met NDV, IBDV en/of 
Marek’s Disease virus. Deze activiteiten vinden plaats onder ingeperkt gebruik 
vergunning IG 98-085. 
 
Monstername en analyse 
Halverwege de studie (ongeveer 21-24 dagen na vaccinatie) en aan het einde van de 
studie zullen van de gevaccineerde kippen via een bloedvat in de nek of vleugel 
bloedmonsters worden genomen waarin het ggo aanwezig zou kunnen zijn. De 
bloedmonsters zullen in bio-containers worden vervoerd naar Intervet in de gemeente 
Boxmeer conform bijlage 1 van de Regeling ggo. Bewerking van de bloedmonsters 
vindt plaats onder ingeperkt gebruik vergunning IG 98-085. 
 
Afval en besmet materiaal 
Alle gevaccineerde dieren worden na afloop geëuthanaseerd en zullen als categorie 1 
materiaal ter destructie worden aangeboden. Categorie 1 materiaal is niet voor dierlijke 
of menselijk consumptie geschikt en zal als zodanig worden vernietigd. Kadavers van 
de gevaccineerde dieren die tijdens de studie overlijden zullen evenzo als categorie 1 
materiaal worden afgevoerd voor destructie en komen ook niet in de voedselketen 
terecht. De studie betreft slachtkuikens. De gevaccineerde slachtkuikens zullen geen 
eieren leggen op de pluimveebedrijven.  
Afval zal voornamelijk bestaan uit mest en strooisel dat zal worden verzameld in 
gesloten containers en vervoerd zal worden naar een bedrijf voor verbranding. Na 
verwijdering van de mest en strooisel wordt de ruimte waarin de kippen werden 
gehouden gereinigd en ontsmet. Het afvalwater geproduceerd gedurende de studie en 
het door de reiniging van de stal ontstane afvalwater zal worden opgevangen in de 
mestkelder. De inhoud van de mestkelder zal, indien gewenst, bij de kippenhouder 
worden uitgereden op het land. De kans is aanwezig dat het afvalwater een geringe 
hoeveelheid ggo zal bevatten en dat dit via deze weg in het milieu zal terechtkomen. 
 
4.6. Interactie met het milieu 
Het HVT-ND-IBD vaccin dat in deze studie aan proefdieren toegediend wordt is 
gebaseerd op het wildtype HVT virus, stam FC-126. Het uitgangsvirus HVT is niet-
ziekteverwekkend en wordt al sinds 1972 gebruikt als kippenvaccin om bescherming te 
bieden tegen de ziekte van Marek. Het HVT-ND-IBD vaccin zal aan kuikens van een 
dag oud worden toegediend via een subcutane injectie in de nek of in ovo aan 18 
dagen oude geëmbryoneerde eieren. Het vaccin kan door gevaccineerde kippen 
uitgescheiden worden via de veerfollikels en kan dan via stof in het milieu terecht 
komen.  
 
 

5. MILIEURISICOBEOORDELING  
 
De milieurisicobeoordeling is een technisch-wetenschappelijk werkproces waarbij de 
mogelijke risico‟s voor de menselijke gezondheid en het milieu die verbonden zijn aan 
de werkzaamheden inzichtelijk worden gemaakt. Deze technisch-wetenschappelijke 
milieurisicobeoordeling is bij de aanvraag gevoegd.  
 
De milieurisicobeoordeling is uitgevoerd voor de in de aanvraag beschreven 
werkzaamheden. 
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5.1. Algemeen  
In de milieurisicobeoordeling wordt beoordeeld of en hoe derden blootgesteld kunnen 
worden aan het ggo, en of vervolgens infectie van derden met het ggo op kan treden. 
Daarnaast wordt ook in beschouwing genomen welke schadelijke effecten op kunnen 
treden als derden geïnfecteerd raken met het ggo.  
 
5.2. Het ggo 
Het vaccin HVT-ND-IBD dat in deze studie aan proefdieren toegediend wordt is 
gebaseerd op het wildtype HVT virus, stam FC-126. Het uitgangsvirus HVT is niet-
ziekteverwekkend en wordt al sinds 1972 gebruikt als kippenvaccin om bescherming 
te bieden tegen de ziekte van Marek. Het vaccin (HVT-ND-IBD) bestaat uit 
kippenembryo fibroblasten die geïnfecteerd zijn met het recombinante HVT virus. Het 
vaccin zal aan kuikens van een dag oud worden toegediend via een subcutane injectie 
in de nek of in ovo aan 18 dagen oude geëmbryoneerde eieren. Het vaccin kan door 
gevaccineerde kippen uitgescheiden worden via de veerfollikels en kan dan via stof in 
het milieu terecht komen. Mogelijke verspreiding in het milieu zal niet anders zijn dan 
van de uitgangsvector HVT, behalve dat de hoeveelheid virus in de veerfollikels is 
gereduceerd voor kippen gevaccineerd met HVT-ND-IBD ten opzichte van kippen 
gevaccineerd met de uitgangsvector HVT. De gekloneerde IBDV en NDV genen leiden 
niet tot verandering van virulentie en weefseltropisme van de uitgangsvector.  
 
5.3. Mogelijk schadelijke effecten van het ggo en de evaluatie van de 
mogelijke gevolgen van deze effecten 
HVT is endemisch in kalkoenen in Nederland. Kalkoenen kunnen al op één dag oud 
worden geïnfecteerd door inademing van besmette stofdeeltjes. Het HVT virus kan 
onder meer repliceren in de longen, witte bloedcellen, de thymus, milt, Bursa van 
Fabricius en veerfollikels. In de longen kan het HVT virus door cellen van het 
afweersysteem worden opgenomen. Het virus kan via de natuurlijke 
verspreidingsroute van inhalatie alleen kalkoenen infecteren. Infectie van andere 
vogelsoorten is onwaarschijnlijk en slechts sporadisch waargenomen indien het virus 
direct was toegediend via injectie. HVT veroorzaakt geen ziekte in kippen, kalkoenen 
en ander gevogelte. Het HVT virus wordt al sinds 1972 gebruikt als kippenvaccin om 
bescherming te bieden tegen de ziekte van Marek.  
 
Studies in kippen hebben aangetoond dat het weefseltropisme van HVT-ND-IBD ten 
opzichte van de uitgangsvector HVT niet veranderd is. De hoeveelheid virus in de 
veerfollikels is gereduceerd voor kippen gevaccineerd met HVT-ND-IBD ten opzichte 
van kippen gevaccineerd met de uitgangsvector HVT. Studies in kalkoenen en kippen 
hebben aangetoond dat subcutane injectie van HVT-ND-IBD niet leidt tot klinische 
symptomen, daarmee aantonend dat het vaccin veilig is voor kalkoenen en kippen.  
 
Studies met Innovax-ND, een HVT recombinant welke het F gen van NDV bevat, in 
duiven, eenden en kalkoenen tonen aan dat het gastheerbereik van Innovax-ND 
hetzelfde is als van de uitgangsvector HVT. Beide virussen kunnen repliceren in 
kalkoenen en geven geen klinische symptomen. In duiven en eenden kunnen beide 
virussen niet repliceren.  
Studies met Vaxxitek HVT-IBD, een HVT recombinant welke het VP2 gen van IBDV 
bevat, in duiven, fazanten, eenden, kwartels en patrijzen tonen aan dat geen klinische 
symptomen werden waargenomen in deze vogelsoorten. 
 
Daarnaast is Innovax-ND sinds 2007 geregistreerd als vaccin in meer dan 20 landen. 
Meer dan 6 miljard doses Innovax-ND zijn verkocht waarbij er geen problemen 
gerapporteerd zijn met betrekking tot de veiligheid van het vaccin. Vaxxitek HVT-IBD 
is sinds 2002 geregistreerd in Europa als vaccin. Het is een veilig vaccin dat veelvuldig 
wordt gebruikt. 
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Geconcludeerd kan worden dat de geïnserteerde NDV F en IBDV VP2 genen niet 
leiden tot verandering van virulentie en tropisme van de uitgangsvector HVT. Hierdoor 
is het onwaarschijnlijk dat er schadelijke effecten van het ggo optreden. 
 
5.4. Waarschijnlijkheid van het optreden van het schadelijk effect 
De geïnserteerde NDV F en IBDV VP2 genen in het ggo leiden niet tot verandering 
van virulentie en weefseltropisme ten opzichte van de uitgangsvector. Mogelijke 
verspreiding in het milieu van HVT-ND-IBD zal daarom niet anders zijn dan van de 
uitgangsvector HVT, behalve dat de hoeveelheid virus in de veerfollikels is 
gereduceerd voor kippen gevaccineerd met HVT-ND-IBD ten opzichte van kippen 
gevaccineerd met de uitgangsvector HVT. In kippen kan het HVT virus repliceren en 
kan het tijdelijk in geringe hoeveelheden uitgescheiden worden via de veerfollikels en 
kan dan via stof in het milieu terecht komen. Het virus kan via deze natuurlijke 
verspreidingsroute van inhalatie alleen kalkoenen infecteren. Infectie van andere 
vogelsoorten is onwaarschijnlijk en slechts sporadisch waargenomen indien het virus 
direct was toegediend via injectie.  
 
Verspreiding naar kippen 
Kippen zijn niet gevoelig voor infectie via de natuurlijke route van inhalatie (door 
inademing van stofdeeltjes). Onder normale natuurlijke omstandigheden, waarbij het 
virus door geïnfecteerde dieren via de veerfollikels uitgescheiden wordt en via 
inhalatie in andere dieren mogelijk terecht komt, is het zeer onwaarschijnlijk dat het 
virus andere kippen kan infecteren.  
 
Verspreiding naar kalkoenen 
HVT-ND-IBD kan zich alleen verspreiden door infectie van kalkoenen. Echter, indien 
verspreiding naar kalkoenen op zou treden dan zijn er geen pathogene effecten te 
verwachten. Evenals het endemisch voorkomende HVT virus is HVT-ND-IBD niet 
pathogeen voor kalkoenen. Daarbij geeft de aanvrager aan dat binnen een straal van 
minimaal 5 km rond de twee stallen geen kalkoenen worden gehouden. Na 
beëindiging van de studie zullen in de betreffende stallen gedurende 6 maanden geen 
kalkoenen gehouden worden. 
 
Verspreiding naar zoogdieren en andere vogels 
HVT is niet in staat om diverse zoogdiercellen te infecteren. Ook in pasgeboren 
hamsters, resusapen en marmoset apen kan HVT in vivo niet repliceren. Hierdoor is 
het onwaarschijnlijk dat mensen geïnfecteerd kunnen raken met HVT en het ggo, 
HVT-ND-IBD. De kans dat andere vogels geïnfecteerd raken met HVT-ND-IBD en dat 
daardoor een schadelijk effect optreedt is verwaarloosbaar klein. Alle (ventilatie) 
openingen in de stal zijn afgesloten met gaas zodat geen vogels binnen kunnen 
komen. 
 
Geconcludeerd kan worden dat de waarschijnlijkheid van het optreden van mogelijke 
schadelijke effecten voor mens en milieu verwaarloosbaar klein is. 
 
5.5. Schatting van het risico van het ggo 
In de bovenstaande overwegingen wordt geconcludeerd dat voor de vaccinatie van 
proefdieren met HVT-ND-IBD de risico‟s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein 
zijn. Er zijn geen schadelijke effecten geïdentificeerd. Daarbij is Innovax-ND sinds 
2007 geregistreerd als vaccin in meer dan 20 landen. Meer dan 6 miljard doses 
Innovax-ND zijn verkocht waarbij er geen problemen gerapporteerd zijn met betrekking 
tot de veiligheid van het vaccin. Vaxxitek HVT-IBD is sinds 2002 geregistreerd in 
Europa als vaccin. Het is een veilig vaccin dat veelvuldig wordt gebruikt. Er is geen 
aanleiding om te veronderstellen dat een vaccin waarin zowel het NDV F gen als het 
IBDV VP2 gen aanwezig zijn andere risico‟s met zich meebrengt als de beide vaccins 
waarin de individuele genen aanwezig zijn. De kans op verspreiding van het ggo in het 
milieu en dat daardoor derden worden geïnfecteerd is alleen aanwezig voor kalkoenen. 
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De schadelijke effecten die als gevolg hiervan mogelijk kunnen optreden zullen echter 
verwaarloosbaar klein zijn omdat HVT-ND-IBD niet pathogeen is voor kalkoenen. 
Derhalve kan geconcludeerd worden dat met de introductie van HVT-ND-IBD de 
milieurisico‟s verwaarloosbaar klein zullen zijn. 
 
5.6. Maatregelen voor risicobeheer 
Aangezien de milieurisico‟s van de toepassing van HVT-ND-IBD verwaarloosbaar 
klein zijn, is het voorschrijven van risicobeheersmaatregelen uit oogpunt van de 
veiligheid voor mens en milieu niet noodzakelijk. De aanvrager geeft aan dat alle 
(ventilatie)openingen in de stal afgesloten zijn met gaas. 
 
 

6. CONCLUSIES VAN MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN VAN DE 
INTRODUCTIE 

 
In Bijlage II, onder D1 van de richtlijn 2001/18 wordt een aantal punten opgesomd die, 
waar passend, dienen als basis voor de conclusies over de mogelijke milieueffecten 
van de voorgenomen introductie van de ggo‟s in het milieu. Voor de volledigheid van 
de risicobeoordeling worden al deze punten hieronder opgesomd voor de in deze 
vergunning aangevraagde werkzaamheden, met hun bijbehorende conclusies.  
 
1. Waarschijnlijkheid dat het ggo in natuurlijke habitats persistent en invasief 

wordt onder omstandigheden van de voorgestelde introductie 
 De waarschijnlijkheid dat het ggo persistent en invasief wordt is verwaarloosbaar 

klein, omdat de genetische modificatie niet zal leiden tot het ontstaan van een ggo 
die zelf persistente of invasieve eigenschappen heeft. Het gastheerbereik, 
tropisme, virulentie en mogelijke verspreiding in het milieu van het ggo zijn niet 
anders dan van de uitgangsvector HVT. Het risico dat het ggo in natuurlijke habitats 
persistent en invasief worden onder omstandigheden van de voorgestelde 
introductie is verwaarloosbaar klein. 
 

2. Selectieve voordelen of nadelen die op het ggo zijn overgedragen en de 
waarschijnlijkheid dat zulks geschiedt onder de omstandigheden van de 
voorgestelde introductie   

 De waarschijnlijkheid van een verhoogd selectief voordeel bij toepassing van het 
ggo is verwaarloosbaar klein. Het gastheerbereik, tropisme, virulentie en mogelijke 
verspreiding in het milieu van het ggo zijn niet anders dan van de uitgangsvector 
HVT. HVT is endemisch in kalkoenen en zowel HVT als het ggo zijn niet pathogeen 
in kalkoenen, kippen en andere diersoorten. Het risico voor mens en milieu van het 
ggo is verwaarloosbaar klein. 
 

3. Kans op overdracht op andere soorten onder de omstandigheden van de 
voorgestelde introductie van het ggo en selectieve voordelen of nadelen die 
op deze soorten kunnen worden overgedragen 

 De waarschijnlijkheid van genetische overdracht van de geïnserteerde sequenties 
naar andere soorten bij toepassing van het ggo is verwaarloosbaar klein. Het HVT 
virus wordt al sinds 1972 gebruikt als kippenvaccin. Ondanks tientallen jaren van 
intensieve pluimveehouderij en co-infectie van commercieel pluimvee met MDV1, 
MDV2 en HVT is recombinatie tussen deze herpesvirussen nooit gerapporteerd. De 
kans op transmissie van de erfelijke eigenschappen naar andere virussen en dat 
hierdoor schadelijke effecten optreden is verwaarloosbaar klein. 
. 

4. Mogelijke onmiddellijke en/of vertraagde milieueffecten van de directe en 
indirecte interacties tussen het ggo en het proefdier, en tussen het ggo en 
niet-doelwitorganismen 

 De waarschijnlijkheid van milieueffecten op doelwitorganismen bij toepassing van 
het ggo is verwaarloosbaar klein. Het gastheerbereik, tropisme, virulentie en 
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mogelijke verspreiding in het milieu van het ggo zijn niet anders dan van de 
uitgangsvector HVT. HVT is endemisch in kalkoenen en zowel HVT als het ggo zijn 
niet pathogeen voor kalkoenen en kippen. HVT is niet in staat om diverse 
zoogdiercellen te infecteren. Het is onwaarschijnlijk dat als gevolg van de 
geïnserteerde NDV F en IBDV VP2 genen schadelijke effecten optreden op niet-
doelwit organismen. 

.  
5. Mogelijke onmiddellijke en/of vertraagde effecten op de menselijke 

gezondheid van mogelijke  directe en indirecte interacties tussen het ggo en 
personen die werken met, in contact komen met of in de nabijheid komen 
van ggo-introductie  
De waarschijnlijkheid van effecten op de menselijke gezondheid bij toepassing van 
het ggo is verwaarloosbaar klein, omdat de genetische modificaties niet zullen 
leiden tot het ontstaan van een ggo die zelf nadelige effecten op de menselijke 
gezondheid teweegbrengt. Het gastheerbereik, tropisme, virulentie en mogelijke 
verspreiding in het milieu van het ggo zijn niet anders dan van de uitgangsvector 
HVT. HVT is endemisch in kalkoenen en zowel HVT als het ggo zijn niet 
pathogeen. HVT is niet in staat om diverse zoogdiercellen te infecteren. Het risico 
voor mens en milieu van het ggo is verwaarloosbaar klein. 
 

6. Mogelijke onmiddellijke en/of vertraagde effecten op de gezondheid van 
dieren en effecten op de voeder/voedselketen van consumptie van het ggo en 
alle daarvan afgeleide producten indien deze voor diervoeder bestemd zijn 
Consumptie van het ggo en alle daarvan afgeleide producten is niet van toepassing 
omdat alle dieren geëuthanaseerd worden en als categorie 1 materiaal ter 
destructie worden aangeboden. Categorie 1 materiaal is niet voor dierlijke of 
menselijk consumptie geschikt en zal als zodanig worden vernietigd. 
 

7. Mogelijke verandering in de staande medische of veterinaire praktijk 
De waarschijnlijkheid van verandering in de staande medische of veterinaire praktijk 
bij toepassing van het ggo is verwaarloosbaar klein, omdat de genetische 
modificatie niet zal leiden tot het ontstaan van een ggo die zelf een schadelijke 
invloed heeft op de staande medische of veterinaire praktijk. 
 
 

7. ADVIES 
 
Op 20 januari 2016 (CGM/160120-01) heeft de COGEM in haar advies aangegeven, 
dat de risico‟s voor mens en milieu bij deze veterinaire studie met HVT-ND-IBD onder 
de voorgenomen werkvoorschriften vermoedelijk verwaarloosbaar klein zijn. Het 
dossier was echter onvolledig omdat de overgangen tussen de sequenties van de 
insert met de ingebrachte genen en het ouderorganisme onvoldoende vastgesteld 
waren. Daarnaast ontbraken er gegevens over het tropisme van het gg-virus. Hierdoor 
heeft de COGEM niet definitief kunnen concluderen dat de risico‟s voor mens en milieu 
bij deze veterinaire studie met HVT-ND-IBD verwaarloosbaar klein zijn. Op 26 februari 
2016 heeft de aanvrager aanvullende gegevens geleverd. Op 17 maart 2016 heeft de 
COGEM over de aanvullende informatie geadviseerd (CGM/160317-01). De nieuwe 
gegevens nemen het eerdere voorbehoud van de COGEM weg. De COGEM is 
daarom van mening dat de milieurisico‟s bij deze studie met HVT-ND-IBD 
verwaarloosbaar klein zijn wanneer de eerder voorgestelde managementmaatregelen 
in acht worden genomen. 
 

 

8. ZIENSWIJZEN 
 
Naar aanleiding van de kennisgeving van de aanvraag en de ontwerpbeschikking zijn 
zienswijzen ingebracht door: 
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1. M. Bos te Lelystad, ook namens stichting Ekopark te Lelystad en de 
Gentechvrije Burgers, een Europees Consumentenplatform 
2. T. Moody te Den Haag 
3. W. van Dort te Den Haag 
4. L. van Haasteren te Rotterdam 
5. M. Lieve te Lelystad, namens Stichting Ekopark 
6. T. Tromp te Lelystad, namens Stichting Ekopark 
7. E.A. van Nifterik te Swifterbant 
8. K.M. Koldenhof te Echteld 
9. A.J.W. Koldenhof te Lelystad 
10. H.C.A. Poleij te Lelystad, namens Stichting Ekopark 
11. M. Amattaram te Lelystad 
12. J.E. v.d. Worde te Lelystad 
13. M.P. van Kammen te Lelystad 
14. S.M. Hamar te Dronten 
15. Thomas te Oegstgeest 
16. V. van Kleij te Lelystad 
17. L. Aerts te Lelystad 
18. E. Bijvoets te Lelystad 
19. F. Luikink te Lelystad 
20. M. Verdus te Lelystad 
21. R. Ammeraal te Lelystad 
22. C v.d. Maat te Lelystad 
23. F. Vos te Lelystad 
24. G. Vostra te Lelystad 
25. J. van Nieukerken-de Silde te Almere, namens Stichting Natuurwetmoeders 
26. D. Mekkes te Dalen 
27. H. Mekkes te Dalen 
28. Swaans te Rotterdam 
29. M. Weijters te Rotterdam 
30. J. van Veen te Rotterdam 
31. R. Koenders te Capelle 
32. J.W. v.d. Nat te Moerkapelle 
33. M. Maarseveen te Rotterdam 
34. D. Winkel te Schoten 
35. G.M. Zwijnenburg te Honselersdijk 
36. J. de Regt te Rotterdam 
37. N. Leeflang te Schiedam 
38. P. Meijer te Dordrecht 
39. D.C. Dragt te Arnhem 
 
1. De indieners van de zienswijzen verwijzen naar eerdere zienswijzen (IM 11-006) 
over een vaccinatiestudie van kippen met genetisch gemodificeerd HVT. In de 
zienswijze waarnaar verwezen wordt geven de indieners van de zienswijzen aan dat in 
de aanvraag staat vermeld dat het ggo mogelijk in het vlees terecht kan komen. Zij 
willen echter nu en in de toekomst geen kippenvlees eten van deze geïnjecteerde 
kippen. 
Reactie: De kippen in deze studie zijn niet bestemd voor verwerking in de 
voedselindustrie. Alle aan de proef deelnemende dieren worden na afloop van het 
experiment geëuthanaseerd en zullen als categorie 1 materiaal ter destructie worden 
aangeboden. Categorie 1 materiaal is niet voor dierlijke of menselijk consumptie 
geschikt en zal als zodanig worden vernietigd. Kadavers van de dieren die tijdens de 
studie overlijden zullen evenzo als categorie 1 materiaal worden afgevoerd voor 
destructie en komen ook niet in de voedselketen terecht. De gevaccineerde kippen 
zullen geen eieren leggen. Hierdoor is het uitgesloten dat met het ggo gevaccineerde 
dieren of eieren in de voedselketen terecht zullen komen. 
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2. De indieners van de zienswijzen verwijzen naar eerdere zienswijzen (IM 11-006) 
over een vaccinatiestudie van kippen met genetisch gemodificeerd HVT. In de 
zienswijze waarnaar verwezen wordt zijn de indieners van de zienswijzen van mening 
dat, ook al wordt de mest en het stro verwijderd, het gentechvirus in de lucht terecht 
zal komen en dat het ggo dan overal heen kan en niet meer controleerbaar is. Daarbij 
verwijzen zij naar een document van het Duitse Umwelt Institut Munchen. 
Reactie: In kippen kan het ggo vaccin tijdelijk in geringe hoeveelheden uitgescheiden 
worden via de veerfollikels en kan dan via stof in het milieu terecht komen. Onder 
normale omstandigheden, zoals bij de huidige vaccinatiestudie, is de kans op 
uitscheiding via de veerfollikels in kippen klein omdat het tijdelijk is. Daarbij zal mest 
en strooisel verzameld worden in gesloten containers en worden vervoerd naar een 
bedrijf voor verbranding. In het onwaarschijnlijke geval dat het ggo toch door de 
kippen uitgescheiden wordt kan het zich via stofdeeltjes door de lucht verspreiden, 
maar zal op deze manier alleen kalkoenen kunnen infecteren. Indien verspreiding naar 
kalkoenen op zou treden dan zijn er geen pathogene effecten te verwachten. Evenals 
het endemisch voorkomende HVT virus is het ggo niet pathogeen voor kalkoenen. 
Daarbij worden binnen een straal van minimaal 5 km rond de stallen geen kalkoenen 
gehouden. Mensen kunnen niet geïnfecteerd worden met het wildtype HVT virus en 
ook niet met het ggo. Hierdoor is de kans op schadelijke effecten in mensen te 
verwaarlozen. Uit de milieurisicoanalyse blijkt dat de toepassing van het ggo niet zal 
leiden tot een risico voor mens en milieu. De COGEM concludeert in haar adviezen 
(CGM/160120-01 en CGM/160317-01) dat de risico‟s van deze veterinaire studie voor 
mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.  
 
3. De indieners van de zienswijzen verwijzen naar eerdere zienswijzen (IM 11-006) 
over een vaccinatiestudie van kippen met genetisch gemodificeerd HVT. In de 
zienswijze waarnaar verwezen wordt missen de indieners van de zienswijzen bij de 
aanvraag een MSDS Material Safety Data Sheet (veiligheidsinformatieblad). Als dat 
niet toegevoegd is, is de aanvraag incompleet en moet de vergunningverlening daarop 
worden afgewezen. 
Reactie: Een veiligheidsinformatieblad is door de aanvrager niet meegeleverd, omdat 
het leveren van een veiligheidsblad geen vereiste is bij een aanvraag voor een 
introductie in het milieu vergunning op grond van het Besluit GGO 2013. Bij het op de 
markt brengen van bijvoorbeeld een chemische stof of een medicijn kan wel om een 
dergelijk formulier gevraagd worden. In dit geval betreft het een veterinaire studie van 
een vaccin in ontwikkeling, voorafgaand aan een eventuele marktregistratie. 
 
4. De indieners van de zienswijzen verwijzen naar eerdere zienswijzen (IM 11-006) 
over een vaccinatiestudie van kippen met genetisch gemodificeerd HVT. In de 
zienswijze waarnaar verwezen wordt vragen de indieners van de zienswijzen zich af of 
het volgens de EU richtlijn 2001/18 toegestaan is dat de productie van het vaccin in de 
Verenigde Staten plaatsvindt. 
Reactie: Deze zienswijze heeft geen betrekking op de onderhavige studie. Daarom 
wordt niet inhoudelijk op deze zienswijze ingegaan. 
 
5. De indieners van de zienswijzen verwijzen naar eerdere zienswijzen (IM 11-006) 
over een vaccinatiestudie van kippen met genetisch gemodificeerd HVT. In de 
zienswijze waarnaar verwezen wordt zijn de indieners van de zienswijzen van mening 
dat het levend gentechvirus vaccin een gevaar voor kalkoenen vormt. 
Reactie: Het ggo vaccin HVT-ND-IBD is gebaseerd op het wildtype HVT virus. HVT is 
endemisch in kalkoenen en zowel HVT als het ggo zijn niet pathogeen voor kalkoenen. 
Uit de milieurisicoanalyse blijkt dat het gastheerbereik, tropisme, virulentie en 
mogelijke verspreiding in het milieu van het ggo niet anders zijn dan van de 
uitgangsvector HVT. De COGEM concludeert in haar adviezen (CGM/160120-01 en 
CGM/160317-01) dat de risico‟s van deze veterinaire studie voor mens en milieu 
verwaarloosbaar klein zijn.   
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6. De indieners van de zienswijzen verwijzen naar eerdere zienswijzen (IM 11-006) 
over een vaccinatiestudie van kippen met genetisch gemodificeerd HVT. In de 
zienswijze waarnaar verwezen wordt zijn de indieners van de zienswijzen van mening 
dat het doel van de proeven puur commercieel is. 
Reactie: Deze zienswijze is niet gericht op de milieurisicoanalyse, maar heeft 
betrekking op commerciële aspecten van de proef. Deze aspecten worden niet 
meegewogen onder het Besluit GGO 2013. De indieners van deze zienswijze geven 
niet aan welke risico‟s voor mens en milieu zij zien. Overeenkomstig artikel 9.2.2.3, 
tweede lid Wet milieubeheer kan een vergunning slechts in het belang van de 
bescherming van mens en milieu worden geweigerd.  
 
7. De indieners van de zienswijzen verwijzen naar eerdere zienswijzen (IM 11-006) 
over een vaccinatiestudie van kippen met genetisch gemodificeerd HVT. In de 
zienswijze waarnaar verwezen wordt halen de indieners van de zienswijzen een 
passage uit de aanvullende informatie van 21 februari 2011 aan waarin gesteld wordt 
dat de inhoud van de mestkelder bij de kippenhouder op het land wordt uitgereden. 
Daarbij staat in deze passage dat de aanwezigheid van het ggo in het 
bedrijfsafvalwater geen risico vormt voor mens, dier en milieu. De indieners van de 
zienswijzen stellen echter dat het ggo een extra risico vormt, omdat het een levend 
virus is dat uitgereden wordt op het land. 
Reactie: Mest en strooisel zal worden verzameld in gesloten containers en vervoerd 
worden naar een bedrijf voor verbranding. Na verwijdering van de mest en het strooisel 
wordt de ruimte waarin de kippen werden gehouden gereinigd en ontsmet. Het 
afvalwater geproduceerd gedurende de studie en het door de reiniging van de stal 
ontstane afvalwater zal worden opgevangen in de mestkelder. De inhoud van de 
mestkelder zal, indien gewenst, bij de kippenhouder worden uitgereden op het land. 
De kans is aanwezig dat het afvalwater een geringe hoeveelheid ggo zal bevatten en 
dat dit via deze weg in het milieu zal terechtkomen. Zoals in de reactie op zienswijze 2 
al vermeld is, kunnen door verspreiding van het ggo in het milieu uitsluitend kalkoenen 
geïnfecteerd worden. De schadelijke effecten die als gevolg hiervan mogelijk kunnen 
optreden zullen echter verwaarloosbaar klein zijn omdat het ggo vaccin niet pathogeen 
is voor kalkoenen. Daarbij worden binnen een straal van minimaal 5 km rond de stallen 
geen kalkoenen gehouden. Derhalve kan geconcludeerd worden dat met de introductie 
van HVT-ND-IBD de milieurisico‟s verwaarloosbaar klein zullen zijn. De COGEM 
concludeert in haar adviezen (CGM/160120-01 en CGM/160317-01) dat de risico‟s van 
deze veterinaire studie voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn. 
 
8. De indieners van de zienswijzen verwijzen naar eerdere zienswijzen (IM 11-006) 
over een vaccinatiestudie van kippen met genetisch gemodificeerd HVT. In de 
zienswijze waarnaar verwezen wordt halen de indieners van de zienswijzen een 
uitspraak van 6 september 2011 van het Europese Hof van Justitie aan waarin 
geschreven staat dat sporen van gentech materiaal, hoe klein ook niet zonder meer 
kunnen worden getolereerd. Geëxtrapoleerd naar deze zaak zou gesteld kunnen 
worden dat dus ook als er gentech materiaal in mest zit, die niet zonder meer mag 
worden uitgereden. De uitspraak over besmette honing geeft impliciet aan dat de 
introductie van GMO in het milieu in strijd is met artikel 1, 1st protocol, het recht op 
ongestoord genot van eigendom, Artikel 5 recht op vrijheid en veiligheid en Artikel 8 
recht op integriteit van het lichaam. 
Reactie: Deze zienswijze is niet gericht op de milieurisicoanalyse, maar heeft in 
algemene zin betrekking op de keuzevrijheid van burgers. Deze aspecten worden niet 
meegewogen onder het Besluit GGO 2013. De indieners van deze zienswijze geven 
niet aan welke risico‟s voor mens en milieu zij zien. Overeenkomstig artikel 9.2.2.3, 
tweede lid Wet milieubeheer kan een vergunning slechts in het belang van de 
bescherming van mens en milieu worden geweigerd. Daarbij hebben de experimenten 
met het ggo vaccin geen direct verband met honing. 
Zoals in de reactie op zienswijze 7 gesteld wordt, zal de inhoud van de mestkelder 
alleen bij de kippenhouder uitgereden worden op zijn land. De kans is aanwezig dat 
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het afvalwater in de mestkelder een geringe hoeveelheid ggo zal bevatten en dat dit 
via deze weg in het milieu zal terechtkomen. De kans op verspreiding van het ggo in 
het milieu en dat daardoor derden worden geïnfecteerd is alleen aanwezig voor 
kalkoenen. Zoals eerder aangegeven worden binnen een straal van minimaal 5 km 
rond de stallen geen kalkoenen gehouden. De schadelijke effecten die als gevolg van 
infectie van kalkoenen mogelijk zouden kunnen optreden zullen echter 
verwaarloosbaar klein zijn, omdat het ggo vaccin niet pathogeen is voor kalkoenen. 
Op basis van deze informatie kan geconcludeerd worden dat de risico‟s voor mens en 
milieu van de aangevraagde werkzaamheden verwaarloosbaar klein zijn. 
 
9. De indieners van de zienswijzen verwijzen naar eerdere zienswijzen (IM 11-006) 
over een vaccinatiestudie van kippen met genetisch gemodificeerd HVT. In de 
zienswijze waarnaar verwezen wordt vragen de indieners van de zienswijzen zich af 
hoe zeker het is, dat er geen schadelijke effecten op zullen treden, ook voor mens en 
milieu, afgezien van het feit, of er eigenlijk wel enig voordeel voor deze dieren zal zijn. 
Het ontwikkelen van een gentech vaccin kan erg gevaarlijk zijn, er is een groot risico 
vanwege het mogelijke ontstaan van nieuwe ziekteverwekkers met een grotere 
virulentie en een breder gastheerbereik dan de originele ziekteverwekker. En er is 
geen mogelijkheid om deze uit het milieu terug te halen. Daarbij verwijzen de indieners 
van de zienswijzen naar het experiment met de bacterie Yersinia pseudotuberculosis 
en de problematiek rondom Q-koorts, vogelgriep en de gentech tomaten van Calgene. 
Reactie: De mogelijk schadelijke effecten voor mens en milieu zijn al behandeld in de 
reacties op zienswijzen 5 en 7. Het ggo vaccin HVT-ND-IBD is gebaseerd op het 
wildtype HVT virus. HVT is endemisch in kalkoenen en zowel HVT als het ggo zijn niet 
pathogeen voor kalkoenen en kippen. Uit de milieurisicoanalyse blijkt dat het 
gastheerbereik, tropisme, virulentie en mogelijke verspreiding in het milieu van het ggo 
niet anders zijn dan van de uitgangsvector HVT. De COGEM concludeert in haar 
adviezen (CGM/160120-01 en CGM/160317-01) dat de risico‟s van deze veterinaire 
studie voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.   
De vraag of er wel enig voordeel voor de dieren zal zijn is niet gericht op de 
milieurisicoanalyse. Deze aspecten worden niet meegewogen onder het Besluit GGO 
2013. Overeenkomstig artikel 9.2.2.3, tweede lid Wet milieubeheer kan een vergunning 
slechts in het belang van de bescherming van mens en milieu worden geweigerd. Tot 
slot is het onduidelijk wat het verband is tussen het veterinaire experiment met het ggo 
vaccin HVT-ND-IBD en de door de indieners van de zienswijzen genoemde kwesties 
rondom Yersinia pseudotuberculosis, Q-koorts, vogelgriep en de gentech tomaten van 
Calgene. 
 
10. De indieners van de zienswijzen verwijzen naar eerdere zienswijzen (IM 11-006) 
over een vaccinatiestudie van kippen met genetisch gemodificeerd HVT. In de 
zienswijze waarnaar verwezen wordt melden de indieners van de zienswijzen dat de 
boerderij waar de proef plaats zal vinden te koop staat. Het lijkt er zelfs op, dat er 
niemand meer woont. De vraag is of de nieuwe eigenaar wel aan deze proef mee wil 
werken en extra moet betalen voor pluimveerechten. 
Reactie: Deze zienswijze heeft geen betrekking op de onderhavige studie. Daarom 
wordt niet inhoudelijk op deze zienswijze ingegaan. 
  
11. De indieners van de zienswijzen verwijzen naar eerdere zienswijzen (IM 11-006) 
over een vaccinatiestudie van kippen met genetisch gemodificeerd HVT. In de 
zienswijze waarnaar verwezen wordt vinden de indieners van de zienswijzen deze 
proeven op ééndagskuikens onethisch. 
Reactie: Deze zienswijze is niet gericht op de milieurisicoanalyse, maar heeft 
betrekking op ethische aspecten van de proef. Deze aspecten worden niet 
meegewogen onder het Besluit GGO 2013. De indieners van deze zienswijze geven 
niet aan welke risico‟s voor mens en milieu zij zien. Overeenkomstig artikel 9.2.2.3, 
tweede lid Wet milieubeheer kan een vergunning slechts in het belang van de 
bescherming van mens en milieu worden geweigerd. Overigens geldt dat voor het 
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uitvoeren van een dergelijke proef met dieren op grond van artikel 10a, eerste lid, 
onder a, van de Wet op de dierproeven instemming van de 
dierexperimentencommissie benodigd is. Deze commissie beoordeelt onder andere de 
ethische aspecten van het gebruik van dieren voor de betreffende proefdoeleinden. 
 
12. De indieners van de zienswijzen verwijzen naar eerdere zienswijzen (IM 11-006) 
over een vaccinatiestudie van kippen met genetisch gemodificeerd HVT. In de 
zienswijze waarnaar verwezen wordt geven de indieners van de zienswijzen aan dat 
exacte kaarten van het gebied ontbreken en dat dit een vereiste is volgend EU richtlijn 
2001/18. 
Reactie: In de aanvraag in onderdeel 1.10 wordt het exacte adres van de locatie waar 
de proeven zullen worden uitgevoerd aangegeven. Hiermee is de locatie waar de 
proef plaatsvindt voor derden inzichtelijk. Daarbij is de vergunninghouder verplicht om 
vóór de aanvang van de werkzaamheden een beschrijving van de voorgenomen 
werkzaamheden in te dienen, waarbij in ieder geval nogmaals vermeld moet worden 
op welke locatie de werkzaamheden van start gaan. Dit document en ook de aanvraag 
is openbaar en maakt onderdeel uit van het dossier. Dit is conform de vereiste 
informatie zoals vermeld in bijlage III bij Richtlijn 2001/18. 
 
13. De indieners van de zienswijzen verwijzen naar eerdere zienswijzen (IM 11-006) 
over een vaccinatiestudie van kippen met genetisch gemodificeerd HVT. In de 
zienswijze waarnaar verwezen wordt halen de indieners van de zienswijzen 
fragmenten (“Wetenschap van vaccinatieschade”) en artikelen (“Genetically 
Engineered Virus-Vectored Vaccines – Environmental Risk Assessment and 
Management Challenges” en “De verborgen gevaren van vaccinaties”) aan en enkele 
uitspraken van holistische dierenartsen met betrekking tot hun patiënten. Ze zijn het 
met de schrijvers hiervan eens, dat deze gentech virusvaccins een milieurisico 
vormen. Daarbij wordt in een van deze stukken gesuggereerd dat gemodificeerde 
levende virus vaccins juist een negatieve invloed hebben op het immuunsysteem en 
allerlei andere ziektes zoals kanker in de hand werken. 
Reactie: Evenals in de reactie op zienswijze 5, 7 en 9 kan gesteld worden dat voor de 
vaccinatie van ééndagskuikens en eieren met HVT-ND-IBD er geen schadelijke 
effecten geïdentificeerd zijn. De kans op verspreiding van het ggo in het milieu en dat 
daardoor derden worden geïnfecteerd is alleen aanwezig voor kalkoenen. De 
schadelijke effecten die als gevolg hiervan mogelijk kunnen optreden zullen echter 
verwaarloosbaar klein zijn omdat HVT-ND-IBD niet pathogeen is voor kalkoenen. 
Derhalve kan geconcludeerd worden dat met de introductie van HVT-ND-IBD de 
milieurisico‟s verwaarloosbaar klein zullen zijn. De COGEM concludeert in haar 
adviezen (CGM/160120-01 en CGM/160317-01) dat de risico‟s van deze veterinaire 
studie voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.   
De zienswijze over gemodificeerde levende virus vaccins en de negatieve invloed op 
het immuunsysteem is niet gericht op de milieurisicoanalyse, maar heeft in het 
algemeen betrekking op de werkzaamheid van vaccins en de veronderstelde 
negatieve effecten op gevaccineerde dieren. Deze aspecten worden niet meegewogen 
onder het Besluit GGO 2013. De indieners van deze zienswijze geven niet aan welke 
risico‟s voor mens en milieu zij zien. Overeenkomstig artikel 9.2.2.3, tweede lid Wet 
milieubeheer kan een vergunning slechts in het belang van de bescherming van mens 
en milieu worden geweigerd. 
 
14. De indieners van de zienswijzen vinden dat deze gentechproeven niet mogen 
plaatsvinden. Dit is alleen gebaseerd op economisch gewin, waarbij weer 60.000 
proefdieren worden opgeofferd.  
Reactie: Deze zienswijze is niet gericht op de milieurisicoanalyse, maar heeft 
betrekking op ethische aspecten van de proef. Deze aspecten worden niet 
meegewogen onder het Besluit GGO 2013. De indieners van deze zienswijze geven 
niet aan welke risico‟s voor mens en milieu zij zien. Overeenkomstig artikel 9.2.2.3, 
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tweede lid Wet milieubeheer kan een vergunning slechts in het belang van de 
bescherming van mens en milieu worden geweigerd. 
 
15. De indieners van de zienswijzen geven aan dat eenmaal in het milieu losgelaten 
het gentechorganisme niet meer terug te halen is. Hierbij verwijzen de indieners naar 
een fragment van R. Strohman.  
Reactie: Evenals in de reactie op zienswijze 5, 7 en 9 kan gesteld worden dat voor de 
vaccinatie van ééndagskuikens en eieren met HVT-ND-IBD er geen schadelijke 
effecten geïdentificeerd zijn. De kans op verspreiding van het ggo in het milieu en dat 
daardoor derden worden geïnfecteerd is alleen aanwezig voor kalkoenen. De 
schadelijke effecten die als gevolg hiervan mogelijk kunnen optreden zullen echter 
verwaarloosbaar klein zijn omdat HVT-ND-IBD niet pathogeen is voor kalkoenen. 
Derhalve kan geconcludeerd worden dat met de introductie van HVT-ND-IBD de 
milieurisico‟s verwaarloosbaar klein zullen zijn. De COGEM concludeert in haar 
adviezen (CGM/160120-01 en CGM/160317-01) dat de risico‟s van deze veterinaire 
studie voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn. 
 
16. De indieners van de zienswijzen geven aan dat er sprake is van misleiding. Er 
wordt in de advertentie gesproken over kippen. Dit is niet juist: het zijn vleeskuikens. 
Reactie: Het is correct dat in de advertentie wordt gesproken over kippen. Uit de 
aanvraag en ontwerpbeschikking blijkt duidelijk dat zowel eendagskuikens als 
geëmbryoneerde kippeneieren gevaccineerd zullen worden. Voor de duidelijkheid zal 
in de advertentie behorende bij de ter inzage ligging van de beschikking de tekst 
aangepast worden naar eendagskuikens en geëmbryoneerde kippeneieren. 
 
17. De indieners van de zienswijzen geven aan dat Intervet geen volledige 
zeggenschap heeft over de locaties. Dus kunnen de proeven geen doorgang vinden. 
Reactie: Zoals blijkt uit de aanvullende informatie wordt er een bindend contract 
gesloten tussen de vergunninghouder en de veehouder en ook tussen de veterinair die 
betrokken is bij de uitvoering van de studie en de vergunninghouder. Hierin wordt 
overeengekomen dat alle condities van de vergunning nageleefd zullen worden.  
 
18. De indieners van de zienswijzen geven aan dat Intervet verklaart nog weinig te 
weten over bepaalde zaken en refereert hierbij naar fragmenten uit de aanvraag. 
Tevens geven zij aan dat kalkoenen gevaar lopen.  
Reactie: Evenals in de reactie op zienswijze 5, 7 en 9 kan gesteld worden dat voor de 
vaccinatie van ééndagskuikens en eieren met HVT-ND-IBD er geen schadelijke 
effecten geïdentificeerd zijn. De kans op verspreiding van het ggo in het milieu en dat 
daardoor derden worden geïnfecteerd is alleen aanwezig voor kalkoenen. De 
schadelijke effecten die als gevolg hiervan mogelijk kunnen optreden zullen echter 
verwaarloosbaar klein zijn omdat HVT-ND-IBD niet pathogeen is voor kalkoenen. 
Daarbij worden binnen een straal van minimaal 5 km rond de stallen geen kalkoenen 
gehouden. Derhalve kan geconcludeerd worden dat met de introductie van HVT-ND-
IBD de milieurisico‟s verwaarloosbaar klein zullen zijn. De COGEM concludeert in haar 
adviezen (CGM/160120-01 en CGM/160317-01) dat de risico‟s van deze veterinaire 
studie voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn. 
 
19. De indieners van de zienswijzen geven aan dat de kuikens na afloop worden 
gedood en als afval verwijderd. Bovendien vinden zij het onethisch dat 
eendagskuikens een injectie in de nek krijgen en dat er bloed van de kuikens wordt 
afgenomen via nek of vleugel. 
Reactie: Deze zienswijze is niet gericht op de milieurisicoanalyse, maar heeft 
betrekking op ethische aspecten van de proef. Deze aspecten worden niet 
meegewogen onder het Besluit GGO 2013. De indieners van deze zienswijze geven 
niet aan welke risico‟s voor mens en milieu zij zien. Overeenkomstig artikel 9.2.2.3, 
tweede lid Wet milieubeheer kan een vergunning slechts in het belang van de 
bescherming van mens en milieu worden geweigerd.  
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20. De indieners van de zienswijzen geven aan dat het water dat gebruikt is voor het 
schoonmaken van de stal aan het eind van de proef, indien gewenst, over het land zal 
worden verspreid.  
Reactie: Mest en strooisel zal worden verzameld in gesloten containers en vervoerd 
worden naar een bedrijf voor verbranding. Na verwijdering van de mest en het 
strooisel wordt de ruimte waarin de kippen werden gehouden gereinigd en ontsmet. 
Het afvalwater geproduceerd gedurende de studie en het door de reiniging van de stal 
ontstane afvalwater zal worden opgevangen in de mestkelder. De inhoud van de 
mestkelder zal, indien gewenst, bij de kippenhouder worden uitgereden op het land. 
De kans is aanwezig dat het afvalwater een geringe hoeveelheid ggo zal bevatten en 
dat dit via deze weg in het milieu zal terechtkomen. Zoals in de reactie op zienswijze 2 
al vermeld is, kunnen door verspreiding van het ggo in het milieu uitsluitend kalkoenen 
geïnfecteerd worden. De schadelijke effecten die als gevolg hiervan mogelijk kunnen 
optreden zullen echter verwaarloosbaar klein zijn omdat het ggo vaccin niet pathogeen 
is voor kalkoenen. Daarbij worden binnen een straal van minimaal 5 km rond de stallen 
geen kalkoenen gehouden. Derhalve kan geconcludeerd worden dat met de introductie 
van HVT-ND-IBD de milieurisico‟s verwaarloosbaar klein zullen zijn. De COGEM 
concludeert in haar adviezen (CGM/160120-01 en CGM/160317-01) dat de risico‟s van 
deze veterinaire studie voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn. 
 
21. De indieners van de zienswijzen geven aan dat besmetting van het GMO in de stal 
alleen kan plaatsvinden als er bloed wordt gemorst tijdens bloedinzameling. Hierbij 
geven zij aan dat NDV een klasse 2 organisme is en dat blootstelling van mensen aan 
geïnfecteerde vogels kan leiden tot milde conjunctivitis.  
Reactie: Evenals in de reactie op zienswijze 5, 7 en 9 kan gesteld worden dat voor 
deze studie met HVT-ND-IBD er geen schadelijke effecten geïdentificeerd zijn. De 
kans op verspreiding van het ggo in het milieu en dat daardoor derden worden 
geïnfecteerd is alleen aanwezig voor kalkoenen. De schadelijke effecten die als gevolg 
hiervan mogelijk kunnen optreden zullen echter verwaarloosbaar klein zijn omdat HVT-
ND-IBD niet pathogeen is voor kalkoenen. Daarbij worden binnen een straal van 
minimaal 5 km rond de stallen geen kalkoenen gehouden. Derhalve kan 
geconcludeerd worden dat met de introductie van HVT-ND-IBD de milieurisico‟s 
verwaarloosbaar klein zullen zijn. De COGEM concludeert in haar adviezen 
(CGM/160120-01 en CGM/160317-01) dat de risico‟s van deze veterinaire studie voor 
mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn. 
  
22. De indieners van de zienswijzen geven aan dat dit alles is voor een Europese 
registratie.  
Reactie: Deze zienswijze is niet gericht op de milieurisicoanalyse, maar heeft 
betrekking op commerciële aspecten van de proef. Deze aspecten worden niet 
meegewogen onder het Besluit GGO 2013. De indieners van deze zienswijze geven 
niet aan welke risico‟s voor mens en milieu zij zien. Overeenkomstig artikel 9.2.2.3, 
tweede lid Wet milieubeheer kan een vergunning slechts in het belang van de 
bescherming van mens en milieu worden geweigerd.  
 
23. De indieners van de zienswijzen verzoeken om, mochten deze kippen later in de 
supermarkt liggen, deze te labelen als zijnde gevaccineerd met een gentech vaccin.  
Reactie: De kippen in deze studie zijn niet bestemd voor verwerking in de 
voedselindustrie. Alle aan de proef deelnemende dieren worden na afloop van het 
experiment geëuthanaseerd en zullen als categorie 1 materiaal ter destructie worden 
aangeboden. Categorie 1 materiaal is niet voor dierlijke of menselijk consumptie 
geschikt en zal als zodanig worden vernietigd. Kadavers van de dieren die tijdens de 
studie overlijden zullen evenzo als categorie 1 materiaal worden afgevoerd voor 
destructie en komen ook niet in de voedselketen terecht. De gevaccineerde kippen 
zullen geen eieren leggen. Hierdoor is het uitgesloten dat met het ggo gevaccineerde 
dieren of eieren in de voedselketen terecht zullen komen. 



    
    
 
 

 

Directoraat-generaal 
Milieu en Internationaal 
Directie Veiligheid en 
Risico‟s 
 
 
Ons kenmerk 
IM-MV 15-011_000.bes.1  
 
 

Pagina 17 van 21   

 
24. De indieners van de zienswijzen geven aan dat het ook anders kan en verwijzen 
hierbij naar een artikel over de relatie tussen de eischaalkleur en ziekteresistentie. 
Reactie: Deze zienswijze is niet gericht op de milieurisicoanalyse, maar heeft 
betrekking op alternatieve strategieën. Deze aspecten worden niet meegewogen 
onder het Besluit GGO 2013. De indieners van deze zienswijze geven niet aan welke 
risico‟s voor mens en milieu zij zien. Overeenkomstig artikel 9.2.2.3, tweede lid Wet 
milieubeheer kan een vergunning slechts in het belang van de bescherming van mens 
en milieu worden geweigerd.  
 
25. De indieners van de zienswijzen geven aan dat er bij dergelijke gentechproeven 
steeds sprake is van een controlegroep. Dit treffen wij in deze informatie niet aan. 
Reactie: Deze zienswijze is niet gericht op de milieurisicoanalyse, maar heeft 
betrekking op de studie opzet. Deze aspecten worden niet meegewogen onder het 
Besluit GGO 2013. De indieners van deze zienswijze geven niet aan welke risico‟s 
voor mens en milieu zij zien. Overeenkomstig artikel 9.2.2.3, tweede lid Wet 
milieubeheer kan een vergunning slechts in het belang van de bescherming van mens 
en milieu worden geweigerd.  
 
26. De indieners van de zienswijzen halen een beslissing op bezwaar aan van 9 
december 2015 ten aanzien van GGO C/NL/09/01 en GGO C/NL/09/02, waarin 
Stichting Ekopark en De Gentechvrije Burgers niet meer als belanghebbend verklaard 
worden. Zij zouden niet meer naar de rechter kunnen gaan omdat de Actio Popularis is 
afgeschaft. 
Reactie: Deze zienswijze heeft geen betrekking op de onderhavige studie. Daarom 
wordt niet inhoudelijk op deze zienswijze ingegaan. 
 
27. De indieners van de zienswijzen vragen zich af waar het verslag van de hoorzitting 
is. 
Reactie: Deze zienswijze heeft geen betrekking op de onderhavige studie. Daarom 
wordt niet inhoudelijk op deze zienswijze ingegaan. 
 
Zienswijze ingebracht door D.C. Dragt te Arnhem. 
 
28. De indiener van de zienswijzen spreekt zijn zorgen uit ten aanzien van het 
introduceren van genetisch gemodificeerde organismen in de voedselketen.  
Reactie: De kippen in deze studie zijn niet bestemd voor verwerking in de 
voedselindustrie. Alle aan de proef deelnemende dieren worden na afloop van het 
experiment geëuthanaseerd en zullen als categorie 1 materiaal ter destructie worden 
aangeboden. Categorie 1 materiaal is niet voor dierlijke of menselijk consumptie 
geschikt en zal als zodanig worden vernietigd. Kadavers van de dieren die tijdens de 
studie overlijden zullen evenzo als categorie 1 materiaal worden afgevoerd voor 
destructie en komen ook niet in de voedselketen terecht. De gevaccineerde kippen 
zullen geen eieren leggen. Hierdoor is het uitgesloten dat met het ggo gevaccineerde 
dieren of eieren in de voedselketen terecht zullen komen. 
 
29. De indiener van de zienswijzen geeft aan dat slechts op lange termijn duidelijk zal 
zijn wat het effect van gen modificatie is op ons en onze planeet. Welke gevolgen heeft 
het voor het grotere geheel? Ziekte hoort bij het leven, het heeft een functie en soms 
zelfs nut.  
Reactie:  Deze zienswijze is niet gericht op de milieurisicoanalyse, maar heeft in het 
algemeen betrekking op het nut van vaccinatie. Deze aspecten worden niet 
meegewogen onder het Besluit GGO 2013. De indieners van deze zienswijze geven 
niet aan welke risico‟s voor mens en milieu zij zien. Overeenkomstig artikel 9.2.2.3, 
tweede lid Wet milieubeheer kan een vergunning slechts in het belang van de 
bescherming van mens en milieu worden geweigerd. 
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30. De indiener van de zienswijzen geeft aan dat het bedrijf alleen voor eigen 
commercieel gewin deze ziektes wil bestrijden. 
Reactie: Deze zienswijze is niet gericht op de milieurisicoanalyse, maar heeft 
betrekking op commerciële aspecten van de proef. Deze aspecten worden niet 
meegewogen onder het Besluit GGO 2013. De indieners van deze zienswijze geven 
niet aan welke risico‟s voor mens en milieu zij zien. Overeenkomstig artikel 9.2.2.3, 
tweede lid Wet milieubeheer kan een vergunning slechts in het belang van de 
bescherming van mens en milieu worden geweigerd.  
 
 

9. OPMERKINGEN VAN ANDERE LIDSTATEN 
 
Er zijn geen opmerkingen ontvangen. 
 
 

10. CONCLUSIE 
 
Het doel van de studie is de veiligheid en werkzaamheid van het HVT-ND-IBD vaccin 
te onderzoeken onder veldomstandigheden en zodoende een vaccin tegen ND, IBD en 
de ziekte van Marek bij kippen te ontwikkelen. In deze studie wordt een levend 
recombinant cel-geassocieerd virus gebruikt dat bestaat uit het HVT virus met daarin 
gekloneerd een gen van NDV dat codeert voor het F eiwit en een gen van IBDV dat 
codeert voor het VP2 eiwit. Het vaccin, genaamd HVT-ND-IBD, zal aan kuikens van 
een dag oud worden toegediend via een subcutane injectie in de nek of in ovo aan 18 
dagen oude geëmbryoneerde eieren gebruik makende van een in ovo vaccinator 
waarna het vaccin een interactie aan gaat met het afweersysteem. Het uitgangsvirus 
HVT is niet-ziekteverwekkend en wordt al sinds 1972 gebruikt als kippenvaccin om 
bescherming te bieden tegen de ziekte van Marek. 
Innovax-ND, een HVT recombinant welke het F gen van NDV bevat, is sinds 2007 
geregistreerd als vaccin in meer dan 20 landen. Meer dan 6 miljard doses Innovax-ND 
zijn verkocht waarbij er geen problemen gerapporteerd zijn met betrekking tot de 
veiligheid van het vaccin. Vaxxitek HVT-IBD, een HVT recombinant welke het VP2 gen 
van IBDV bevat, is sinds 2002 geregistreerd in Europa als vaccin. Het is een veilig 
vaccin dat veelvuldig wordt gebruikt. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat 
een vaccin waarin zowel het NDV F gen als het IBDV VP2 gen aanwezig zijn andere 
risico‟s met zich meebrengt als de beide vaccins waarin de individuele genen 
aanwezig zijn. 
De kans is verwaarloosbaar klein dat de geïnserteerde NDV F en IBDV VP2 genen 
leiden tot verandering van virulentie en tropisme van de uitgangsvector HVT. Hierdoor 
is het onwaarschijnlijk dat er schadelijke effecten van het ggo optreden. De kans op 
verspreiding van het ggo in het milieu en dat daardoor derden worden geïnfecteerd is 
alleen aanwezig voor kalkoenen. De schadelijke effecten die als gevolg hiervan 
mogelijk kunnen optreden zullen echter verwaarloosbaar klein zijn omdat HVT-ND-IBD 
niet pathogeen is voor kalkoenen. Concluderend kan gesteld worden dat het risico 
voor mens en milieu bij toepassing van het ggo verwaarloosbaar klein is. 
 
Op basis van het voorgaande is de Staatssecretaris van oordeel dat aan de 
aangevraagde werkzaamheden, als deze onder de voorwaarden zoals aangevraagd 
worden uitgevoerd, geen mogelijke effecten verbonden te zijn die onaanvaardbaar zijn 
voor mens en milieu. De aanvraag voldoet daarmee aan de wettelijke vereisten. Er zijn 
op basis van artikel 9.2.2.3, tweede lid van de Wet milieubeheer dan ook geen 
redenen om de aangevraagde werkzaamheden te weigeren.  

Naar aanleiding van deze overwegingen zal de vergunning worden verleend.  
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Besluit 
 

I. Aan Intervet International B.V., te Boxmeer, wordt vergunning verleend 

voor doelbewuste introductie voor overige doeleinden als bedoeld in artikel 

3.2, eerste lid, van het Besluit ggo. 

II. De vergunning heeft uitsluitend betrekking op de in de aanvraag 

beschreven werkzaamheden in de Gemeenten Boxmeer en Aalten. 

III. De aanvraag met bijbehorende aanvulling maakt deel uit van deze 

vergunning. 

IV. Aan de vergunning worden de navolgende voorschriften verbonden. 

 
 
Voorschriften 
 
Artikel 1. Definities en begrippen  
1. Op deze vergunning zijn de volgende definities van toepassing:  

a. COGEM: de Commissie genetische modificatie, ingesteld bij artikel 2.26 

van de Wet milieubeheer; 

b. de Staatssecretaris: de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; 

c. Het Besluit ggo: het Besluit genetisch gemodificeerde organismen 

milieubeheer 2013; 

d. De Regeling ggo: de Regeling genetisch gemodificeerde organismen 

milieubeheer 2013; 

e. ggo: genetisch gemodificeerd organisme; 

f. HVT: Herpes virus of turkeys; 

g. NDV: Newcastle disease virus; 

h. IBDV: Infectious Bursal Disease Virus; 

i. MDV: Marek’s Disease virus; 

j. SV40: simian virus 40; 

k. CEF: chicken embryo fibroblast; 

l. SPF: specific pathogen free; 

m. pfu: plaque forming units. 
2. Voor het overige zijn de definities van het Besluit ggo en de Regeling ggo op 

deze vergunning van toepassing. 
3. Bij ieder voorschrift van deze vergunning kunnen, met het oog op de 

bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu, door de 
Staatssecretaris nadere eisen worden gesteld. De vergunninghouder dient aan 
de gestelde nadere eisen te voldoen. 

 
Artikel 2. Algemene voorschriften 
1. De werkzaamheden als bedoeld onder II, mogen uitsluitend doorgang vinden 

voor zover die zijn opgenomen in een beschrijving van voorgenomen 
werkzaamheden als bedoeld in artikel 4 en voor zover er minstens 15 dagen zijn 
verstreken na verzending van die beschrijving conform artikel 4 aan de 
Staatssecretaris of zodra de ontvangst van de beschrijving van voorgenomen 
werkzaamheden schriftelijk is bevestigd.  

2. De vergunninghouder dient zich tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als 
bedoeld onder II, te verzekeren van de volledige zeggenschap over de 
werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen.  

3. De medewerkers die worden betrokken bij de werkzaamheden, worden van de 
inhoud van deze vergunning in kennis gesteld voordat zij met de 
werkzaamheden aanvangen.  
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Artikel 3.  Bijzondere voorschriften 
1. Aangezien de milieurisico‟s van de toepassing van het ggo verwaarloosbaar klein 

zijn, is het voorschrijven van risicobeheersmaatregelen uit oogpunt van de 
veiligheid voor mens en milieu niet noodzakelijk. Desondanks gelden de 
volgende bijzondere voorschriften: 
a. de dieren worden gehouden volgens standaard bedrijfsvoering wat onder 

andere inhoudt dat: de stal afgesloten is voor onbevoegden, alle 
(ventilatie)openingen afgesloten zijn met gaas zodat geen vogels naar 
binnen kunnen, een logboek voor bezoekers wordt bijgehouden, en een 
hygiënesluis aanwezig is waarin kleding en schoeisel gewisseld worden; 

b. in de stal zal geen pluimvee aanwezig zijn dat geen deel uitmaakt van het 
experiment; 

c. alle dieren worden aan het einde van het experiment geëuthanaseerd en als 
categorie 1 materiaal afgevoerd voor destructie zodat ze niet in de 
voedselketen terecht komen; 

d. alle tijdens de studie overleden dieren worden als categorie 1 materiaal 
afgevoerd voor destructie zodat ze niet in de voedselketen terecht komen; 

e. geproduceerd afval zoals mest en strooisel zal worden verzameld in gesloten 
containers en worden afgevoerd voor verbranding. De containers worden na 
gebruik ontsmet; 

f. na verwijdering van de mest en strooisel wordt de ruimte waarin de dieren 
werden gehouden gereinigd en ontsmet; 

g. binnen een straal van 5 kilometer zijn geen kalkoenenboerderijen aanwezig. 
 

Artikel 4.  Voorschriften met betrekking tot de beschrijving van voorgenomen 
werkzaamheden 

1. De vergunninghouder is verplicht voor de aanvang van de werkzaamheden een 
beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden in overeenstemming met 
artikel 42 van de Regeling ggo aangetekend te zenden aan de Staatssecretaris. 

 
Artikel 5.     Voorschriften met betrekking tot controle 
1. Iedere wijziging van gegevens met betrekking tot de vergunningaanvraag 

(bijvoorbeeld wijziging van contactpersoon of milieuveiligheidsfunctionaris) 
moeten in het logboek worden opgenomen en onverwijld schriftelijk aan de 
Staatssecretaris worden gemeld. 

2. Gedurende het uitvoeren van de onder II bedoelde werkzaamheden op de 
locatie moet regelmatig en doelmatig gecontroleerd worden op afwijkingen ten 
opzichte van de gegevens in de onderliggende aanvraag. Deze afwijkingen 
dienen te worden genoteerd in het logboek. 

3. Afwijkingen, zoals bedoeld in het tweede lid, die van invloed kunnen zijn op de 
risico‟s van de werkzaamheden voor mens en milieu, dienen onverwijld 
telefonisch en schriftelijk aan de Staatssecretaris gemeld te worden. 

4. Iedere onvoorziene omstandigheid die de werkzaamheden betreft zoals 
beschreven onder II moet onverwijld telefonisch en schriftelijk aan de 
Staatssecretaris worden gemeld. 

5.  Bij een melding, als bedoeld in het derde en vierde lid, moeten aan de 
Staatssecretaris onverwijld de gegevens zoals gevraagd in het meldingsformulier 
“onvoorziene omstandigheden en afwijkingen introductie in het milieu” worden 
doorgegeven. Dit formulier is beschikbaar via de website http://www.ggo-
vergunningverlening.nl. 

   
 
 
 
 
 
 

http://bggo.rivm.nl/
http://bggo.rivm.nl/


    
    
 
 

 

Directoraat-generaal 
Milieu en Internationaal 
Directie Veiligheid en 
Risico‟s 
 
 
Ons kenmerk 
IM-MV 15-011_000.bes.1  
 
 

Pagina 21 van 21   

Artikel 6.     Inwerkingtreding 
1. Deze beschikking treedt in werking overeenkomstig artikel 20.3 van de Wet 

milieubeheer. 
 
 
Op het tijdstip van afgifte van deze vergunning zijn de adresgegevens als volgt: 
 

De Staatssecretaris: 
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, p.a. Directie Veiligheid en Risico‟s, 
Postbus 30945, 2500 GX Den Haag. 
 
Voor een melding: 
Bij een schriftelijke melding kan contact opgenomen worden met het 
RIVM/VSP/Bureau GGO, RIVM/VSP/Bureau GGO, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 
Postbus 1, 3720 BA  Bilthoven of via (030) 274 4401.  
Bij een telefonische melding kan 24 uur per dag contact opgenomen worden met het 
Ministerie, 0800-3518700 (vanuit buitenland: 00 31 70 4568625). Tijdens kantooruren 
kan ook contact opgenomen worden met het RIVM/VSP/Bureau GGO, 
telefoonnummer (030) 274 2793. 
 
 
 
24 maart 2016, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

namens deze, 

de directeur Veiligheid en Risico's, 

 
drs. ing. Peter Torbijn 
  
 
      


