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Samenvatting: 
De COGEM is gevraagd te adviseren over de plaatsing dan wel verwijdering van 
enkele micro-organismen van bijlage 1 van de Regeling genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo). Bijlage 1 bestaat uit een lijst van micro-organismen die in principe 
niet pathogeen zijn voor mens, dier of plant. Deze bijlage is voor vergunningaanvragers 
van groot belang omdat met deze micro-organismen onder bepaalde voorwaarden op 
het laagste inperkingsniveau, ML-I, gewerkt mag worden. 
De adviesvraag betreft de bacteriesoorten Bacillus licheniformis, B. megaterium, 
Clostridium butyricum, Comamonas testosteroni, Lactobacillus plantarum, 
Propionibacterium jensenii, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida, 
Rhodococcus erythropolis en Streptococcus gordonii. Verder is advies gevraagd over 
vier verschillende gisten: Hansenula polymorpha, Pichia methnolica, P. pastoris en 
Zygosaccharomyces rouxii. 
Op basis van de gevonden literatuur, het oordeel van de COGEM leden en externe 
experts is de COGEM van mening dat de hierboven genoemde soorten niet als 
pathogeen bestempeld kunnen worden. Ze kunnen daarmee op bijlage 1 gehandhaafd 
dan wel geplaatst worden.  



De door de COGEM gehanteerde overwegingen en het hieruit voortvloeiende advies treft 
u hierbij aan als bijlage. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 

Prof. dr. ir. Bastiaan C.J. Zoeteman 

Voorzitter COGEM 
 
c.c. Dr. D.C.M. Glandorf 
  Dr. I. van der Leij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit advies is mede tot stand gekomen door de inbreng van Dr. T. Boekhout, werkzaam bij het 
Centraal Bureau voor Schimmelcultures en Prof. dr. I. M. Hoepelman, verbonden aan het 
Universitair Medisch Centrum Utrecht.  
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Classificatie van enkele micro-organismen van 
bijlage 1 van de Regeling ggo 

 
COGEM advies CGM/070917-02 

 
Inleiding 
De COGEM is gevraagd om te adviseren over de plaatsing dan wel verwijdering van 
enkele micro-organismen van bijlage 1 van de Regeling genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo).  
 Bijlage 1 is een lijst van micro-organismen die in principe niet pathogeen zijn voor 
mens, dier of plant. Deze bijlage is voor vergunningaanvragers van groot belang omdat 
met deze micro-organismen onder bepaalde voorwaarden op het laagste 
inperkingsniveau, ML-I, gewerkt mag worden. Dit is toegestaan wanneer voor het 
vervaardigen van het ggo een veilig geachte vector gebruikt wordt en zich in deze vector 
geen insertie bevindt die een potentieel gevaar voor mens en milieu vormt (1). 
Voorbeelden van dergelijke ‘gevaarlijke’ inserties zijn genen die coderen voor toxines, 
virulentie- of pathogeniteitsfactoren en virale en cellulaire oncogenen.  
Gastheren die op bijlage 1 vermeld staan, voldoen in ieder geval aan één van de volgende 
criteria: 

1) Het micro-organisme behoort niet tot een soort waarvan vertegenwoordigers 
bekend zijn die ziekteverwekkend zijn voor mens, dier of plant.  

2) Het micro-organisme heeft een lange historie van veilig gebruik onder 
omstandigheden waarbij geen bijzondere inperkende maatregelen zijn getroffen.  

3) Het micro-organisme behoort tot een soort die wel vertegenwoordigers bevat van 
klasse 2, 3 of 4, maar de stam in kwestie bevat geen genetisch materiaal dat 
verantwoordelijk is voor de virulentie.  

4) Het niet-virulente karakter van het micro-organisme is door middel van adequate 
tests aangetoond.  

 
In de huidige inschalingspraktijk wordt een micro-organisme als pathogeen gezien als 
deze bij immuuncompetente mensen een ziekte kan veroorzaken. Opportunistische 
pathogenen, die een ziekte kunnen veroorzaken bij immuungecompromiteerde 
individuen, worden daarom voor de praktijk van de ggo-inschaling als apathogeen 
beschouwd en kunnen op bijlage 1 geplaatst worden.  
 
Bijlage 1 is gebaseerd op een lijst die is samengesteld door de “Berufsgenossenschaft der 
chemischen Industrie”. Deze lijst wordt bijgehouden door een instituut in Bonn, het 
“Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie” (IMMIP). De 
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COGEM heeft in het verleden geadviseerd om deze lijst als gezaghebbend en 
maatgevend aan te houden.  
 De IMMIP lijst wordt voortdurend bijgewerkt en bevat inmiddels ruim 6000 micro-
organismen. Bijlage 1 is echter sinds 1998 niet meer aangepast. Het ministerie van 
VROM wil bijlage 1 herzien en heeft de COGEM eind vorig jaar daarom gevraagd of zij 
kan instemmen met het overnemen van de IMMIP lijst. Dit onderwerp is vervolgens 
verschillende malen in de vergadering van de Subcommissie Medisch Veterinair 
behandeld. De COGEM heeft aangegeven dat de IMMIP lijst een uitstekend uitgangspunt 
is, maar dat er discrepanties zijn tussen de huidige IMMIP lijst, vorige edities hiervan en 
andere lijsten (2). De COGEM was daarom van mening dat een uitvoerig 
(literatuur)onderzoek noodzakelijk was, mogelijk via een COGEM onderzoeksproject. 
VROM heeft daarop aangegeven dat zij een nieuwe, gerichte adviesvraag zou formuleren 
met betrekking tot de herziening van bijlage 1. 
 
Adviesvraag 
Op de IMMIP lijst staan momenteel 148 organismen als zogenaamd 1+ aangemerkt. Dit 
houdt in dat deze organismen ten tijde van het samenstellen van de bijlage 1 
geclassificeerd waren als apathogeen (pathogeniteitsklasse 1). Sindsdien zijn er echter 
gevallen bekend waarbij het organisme ziekteverwekkend is gebleken. Deze 1+ 
organismen staan nog wel als apathogeen vermeld op bijlage 1.  
 Gezien het grote aantal organismen en het advies van de COGEM om de IMMIP lijst 
niet in zijn geheel over te nemen, heeft VROM een inventarisatie gemaakt van de 1+  
organismen waarvoor daadwerkelijk een vergunning is afgegeven. Als gevolg hiervan, 
wordt de COGEM nu gevraagd om te adviseren of tien bacteriën verwijderd van of 
gehandhaafd moeten worden op bijlage 1. Het betreft de bacteriën Bacillus licheniformis, 
B. megaterium, Clostridium butyricum, Comamonas testosteroni, Lactobacillus 
plantarum, Propionibacterium jensenii, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida, 
Rhodococcus erythropolis en Streptococcus gordonii. 
 Verder vraagt VROM of vier gisten, Hansenula polymorpha, Pichia methnolica, P. 
pastoris en Zygosaccharomyces rouxii, kunnen worden toegevoegd aan de bijlage.  
 
Overweging  
In de praktijk is de overgang van een pathogeen en een opportunistisch pathogeen niet 
scherp te definiëren. Een opportunistisch pathogeen kan een ziekte veroorzaken in 
personen met een verzwakt immuunsysteem. De vraag is dan echter wanneer sprake is 
van een daadwerkelijk verzwakt immuunsysteem. Daarnaast is het de vraag of er sprake 
is van een opportunistisch pathogeen indien slechts enkele ziektegevallen in mensen met 
een verzwakt immuunsysteem zijn waargenomen. Is er dan geen sprake van een 
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apathogeen? Onderstaande overwegingen zijn daarom gemaakt op basis van 
literatuurgegevens én inschattingen van (externe) experts. 
 
Bacteriën 
Om te bepalen of de tien bacteriën thuishoren op bijlage 1, wordt hieronder per soort 
bekeken of de organismen pathogeen, opportunistisch pathogeen dan wel apathogeen 
zijn. In de laatste twee gevallen kunnen de soorten gehandhaafd blijven op bijlage 1.  
 
Bacillus licheniformis 
B. licheniformis is een sporenvormende bacterie, welke veel voorkomt in water en grond. 
De stam wordt al vele jaren gebruikt voor de grootschalige productie van bijvoorbeeld 
enzymen en antibiotica (5). Het organisme is bij de EFSA voorgedragen als zogenaamd 
QPS (Qualified Presumption of Safety) organisme (6). Dergelijke organismen zijn veilig 
bevonden voor gebruik in voedselproducten. 
 Er is incidenteel melding gemaakt van Bacillus soorten die infecties hebben 
veroorzaakt in immuungecompromiteerde mensen met een hoge morbiditeit en mortaliteit 
tot gevolg (3). Er is hierbij echter niet gespecificeerd dat het B. licheniformis betrof. 
Tevens zijn er enkele gevallen van infecties door B. licheniformis beschreven in patiënten 
met onder andere katheters, kunsthartkleppen en pacemakers (4). Ook 
buikvliesontsteking, sepsis, voedselvergiftiging en een ooginfectie veroorzaakt door B. 
licheniformis worden gemeld (4,5). Bovendien wordt gedacht dat het organisme een 
potentiële pathogeen kan zijn in patiënten met een verminderde hoeveelheid granulocyten 
(3).  
 Gezien de situaties waarin B. licheniformis infecties veroorzaakt bij mensen, het 
gebruik in de industrie en daarnaast het algemene voorkomen van het organisme in het 
milieu, is de COGEM van mening dat het hier een opportunistische pathogeen betreft.  
 
Bacillus megaterium  
B. megaterium komt voor in onder andere grond en zeewater, maar ook in rijstvelden, 
honing en vis (7). Het organisme wordt al meer dan 50 jaar gebruikt in de industrie voor 
productiedoeleinden. Voorbeelden van producten zijn synthetische penicilline en diverse 
enzymen (7).  
 Op internet wordt melding gemaakt van een isolatie van de bacterie bij humane 
infecties (8). Hierover zijn echter voor zover bekend bij de COGEM geen 
wetenschappelijke publicaties verschenen.  
 Gezien de zeer beperkt voorhanden zijnde informatie over infecties en het feit dat het 
organisme veelvuldig gebruikt wordt voor productiedoeleinden, is de COGEM van 
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mening dat er geen aanwijzingen zijn dat B. megaterium pathogeen is en daarmee op 
bijlage 1 gehandhaafd kan blijven. 
 
Clostridium butyricum 
Deze sporenvormende bacterie wordt wereldwijd gevonden in de grond. In Oost-
Aziatische landen worden bepaalde stammen van C. butyricum al vele jaren ingezet als 
probiotica om onder meer verstoringen van de microflora in de darm te voorkomen en als 
behandeling van diarree (10). Verder is deze bacterie in staat om het immuunsysteem te 
stimuleren (10).  
 De bacterie kan bij mens en dier botulisme veroorzaken, hoewel de belangrijkste 
veroorzaker van deze ziekte C. botulinum is. De ziekte wordt niet veroorzaakt door de 
bacterie zelf, maar door het neurotoxine dat gevormd wordt. Er zijn verschillende vormen 
van botulisme, zoals de voedselgerelateerde vorm van botulisme en wondbotulisme (12).  
 Er zijn geen aanwijzingen dat wondbotulisme veroorzaakt wordt door C. butyricum.  
Bij voedselgerelateerd botulisme is er sprake van een primaire voedselvergiftiging door 
aanwezigheid van sporen in het voedsel, welke na ontkieming in het product toxines 
vormen. Wereldwijd zijn er enkele uitbraken van botulisme bekend ten gevolge van 
voedsel waarin toxine van C. butyricum aanwezig was (11, 13). 
 Met name kinderen tot één jaar zijn gevoelig voor de aandoening omdat hun darmflora 
nog niet volledig ontwikkeld is (12). Ook oudere patiënten kunnen echter deze vorm van 
botulisme ontwikkelen. Uit nader onderzoek blijkt dat twee oudere patiënten (de enigen 
bij wie deze vorm van botulisme veroorzaakt door C. butyricum gerapporteerd is) een 
aangeboren afwijking aan hun dunne darm hadden, welke mogelijk bijgedragen heeft aan 
de infectie (9).  
 Gezien het gebruik van de bacterie als probiotica, het beperkte aantal ziektegevallen 
en de onderliggende oorzaak, is de COGEM van menig dat C. butyricum een 
opportunistische pathogeen is.  
 
Comamonas testosteroni 
Comamonas soorten zijn terug te vinden in het milieu en worden normaal gesproken niet 
als pathogeen gezien (14). Er zijn echter longinfecties door C. testosteroni gerapporteerd 
bij twee baby’s met cystic fibrosis (14). Verder is bekend dat het organisme een 
ontsteking aan de binnenwand van het hart (endocarditis) heeft veroorzaakt bij een 
volwassene (16). Bloedvergiftiging als gevolg van een C. testosteroni bacterie is 
waargenomen bij een oudere vrouw met borstkanker (15). Naar de mening van de 
COGEM, lijkt de bacterie zelden infecties te veroorzaken en, zoals vermeld in de 
literatuur, is er meestal sprake van een onderliggende oorzaak bij patiënten (15). De 
COGEM is van mening dat hier sprake is van een opportunistisch pathogeen. 
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Lactobacillus plantarum 
Lactobacillus species behoren tot de normale flora van de mens en zijn terug te vinden in 
de mondholte, maagdarmstelsel en de vrouwelijke urinewegen (18). Tot het einde van de 
jaren ‘30, werden Lactobacillen als niet-pathogeen beschouwd. Sindsdien zijn er echter 
een beperkt aantal gevallen bekend waarbij Lactobacillen een infectie aan het hart hebben 
veroorzaakt. In een aantal gevallen was L. plantarum de oorzaak van de infectie (18).  
 De laatste jaren wordt de stam L. plantarum 299V steeds vaker toegepast als 
probiotica. Zo worden studies uitgevoerd waarbij patiënten met een spastische darm de 
bacterie toegediend krijgen om symptomen te verminderen (17). Verder is L. plantarum 
voorgedragen om de status QPS te verkrijgen (19) en kent het organisme volgens de 
EFFCA (European Food and Feed Culture Association) een geschiedenis van veilig 
gebruik (20).  
  Gezien het geringe aantal infecties veroorzaakt door L. plantarum en de geschiedenis 
van veilig gebruik, beschouwt de COGEM dit organisme als opportunistische pathogeen.  
 
Propionibacterium jensenii 
De soorten behorende tot het genus Propionibacterium kunnen verdeeld worden in twee 
groepen afhankelijk van hun habitat.  Soorten die geïsoleerd worden uit melk en 
melkproducten behoren tot de zogenaamde zuivel- of klassieke groep. Organismen die 
aanwezig zijn in de microbiële flora van huid en mond behoren tot de tweede groep en 
worden beschouwd als opportunistische pathogeen (26). Een voorbeeld van een bacterie 
uit deze tweede groep is P. acnes. 
 P. jensenii behoort tot de eerste groep. Het organisme wordt regelmatig geïsoleerd uit 
kaas, waarin het bederf kan veroorzaken (26, 25). Inmiddels zijn patentaanvragen 
ingediend om een bepaalde stam van P. jensenii te gebruiken als probiotica (21). Er lijken 
geen aanwijzingen te zijn dat dit organisme in staat is om infecties te veroorzaken.  
 In een langdurig onderzoek onder kinderen naar infecties veroorzaakt door 
Propionibacterium soorten, bleek dat in 73% van de gevallen een predisponerende factor 
(zoals immunodeficientie) of een onderliggende ziekte (diabetes) aanwezig was (23). 
Hoewel ernstige infecties zelden voorkomen, blijkt bij een dergelijk geval vaak een 
medisch instrument, bijvoorbeeld een kunstmatige hartklep, betrokken te zijn (22, 24).  
 Hoewel P. acnes een opportunistische pathogeen is, zijn er geen aanwijzingen dat P. 
jensenii pathogeen is. 
 
Pseudomonas fluorescens 
P. fluorescens wordt doorgaans gezien als een weinig virulente soort met geringe 
klinische relevantie (27). Toch veroorzaakt de bacterie geregeld infecties bij patiënten 



 
COGEM advies CGM/070917-02   6

met een verzwakt immuunsysteem, zoals kankerpatiënten (28). Het betreft het optreden 
van bloedvergiftiging ten gevolge van een besmette katheter of een transfusie met besmet 
bloed. P. fluorescens kan aanwezig zijn op de huid. Als de huid onvoldoende ontsmet 
wordt voorafgaand aan bloeddonatie kan het afgenomen bloed besmet raken (31). 
 Bij patiënten met kanker kan na gebruik van bijvoorbeeld een besmette katheter de 
bacterie in het bloed aanwezig zijn zonder bijbehorende symptomen (28). Daarnaast zijn 
een aantal gevallen gemeld van infecties bij zieke kinderen (29, 30). De oorzaak was 
besmette bloedbuizen (29, 30). Bovendien zijn infecties met fatale afloop gerapporteerd 
(28).  
 Hoewel infecties door P. fluorescens regelmatig optreden, betreft het hier 
ziekenhuisinfecties bij patiënten met een verminderde weerstand. De COGEM is daarom 
van mening dat deze bacterie een opportunistische pathogeen is. 
 
Pseudomonas putida 
Deze bacterie wordt in het algemeen gekenmerkt als laag virulent. Er zijn echter enkele 
infecties met P. putida gerapporteerd in immuungecompromitteerde patiënten en in 
pasgeborenen (34). Een voorbeeld is een infectie met P. putida bij enkele kankerpatiënten 
(33, 34). De infectie is in sommige gevallen opgetreden via direct contact tussen besmet 
(douche)water en de plaats waar een katheter ingebracht is en kenmerkte zich door onder 
meer een ontsteking van de wond en koorts (34). Een ander geval van een infectie betreft 
patiënten met een chronische bijholteontsteking die poliklinisch behandeld werden (32). 
Normaliter worden voor deze behandeling steriele instrumenten gebruikt. In dit geval 
waren de instrumenten echter besmet met P. putida (32). Daarnaast blijkt de bacterie 
sepsis te kunnen veroorzaken bij patiënten met neutropenie (vermindering van bepaalde 
witte bloedcellen) (32). 
  Aangezien infecties met P. putida niet veelvuldig voorkomen en alleen bij patiënten 
met een verzwakte weerstand, is de COGEM van mening dat de bacterie een 
opportunistische pathogeen is.  
 
Rhodococcus erythropolis 
Rhodococcus stammen komen wijdverspreid voor in de natuur, bijvoorbeeld in zeewater 
en grond, maar ook in feces van herbivoren als paarden, schapen en vee (35, 39). De 
bacteriën zijn in staat om zowel natuurlijke verbindingen als xenobiotica af te breken. Dit 
maakt ze van groot belang voor milieu- en biotechnologisch onderzoek (35).  
 Hoewel veel onderzoek uitgevoerd wordt met R. erythropolis, zijn er slechts enkele 
meldingen gemaakt van infecties met de bacterie. In één geval betrof het een patiënt die 
een sterk verzwakt immuunsysteem had vanwege een infectie met Human 
immunodeficiency virus (36). Bij een andere patiënt veroorzaakte R. erythropolis een 
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buikontsteking. Deze patiënt had nierproblemen en onderging reeds een aantal jaren 
buikdialyse (38). Verder is in één geval gemeld dat R. erythropolis een chronische 
oogontsteking veroorzaakt na een lensimplantatie. Deze infectie lijkt, afgezien van de 
hoge leeftijd van de patiënt, geen onderliggende oorzaak te hebben (39). 
 Naast deze humane infecties, zijn er ook infecties bij zalmen gerapporteerd. Tussen 
2000 en 2003 zijn een aantal infecties met R. erythropolis opgetreden bij gekweekte, 
gevaccineerde zalmen. Infectie met de bacterie bij niet-gevaccineerde zalmen trad niet 
op. Daarom werd gespeculeerd dat de olie in het gebruikte vaccin als voedingsbron 
diende voor de bacterie. Een andere reden zou kunnen zijn dat de olie de bacterie deels 
beschermd tegen het immuunsysteem van de vissen. (37). 
 Gezien het bovenstaande is de COGEM van mening dat R. erythropolis een 
opportunistische pathogeen is.  
 
Streptococcus gordonii 
S. gordonii behoort tot de groep van de zogenaamde viridans streptococcen. Het 
organisme is als commensaal aanwezig bij de mens en betrokken bij de vorming van 
tandplak. Als deze bacterie via een wond in de mond terechtkomt in de bloedbaan en er 
tevens een stijging in de pH van het bloed optreedt, kan de bacterie pathogeen zijn (41). 
Na hechting aan bijvoorbeeld beschadigde hartkleppen, kan een ontsteking van het hart 
(endocarditis) ontstaan (42). S. gordonii is een van de belangrijkste veroorzakers van een 
dergelijke infectie (41, 40).  
 Niet alle stammen van S. gordonii zijn even pathogeen, dit is afhankelijk van de mate 
waarin de bacteriën bestand zijn tegen afbraak door bepaalde cellen van het 
immuunsysteem (polymorphonucleaire leukocyten). In een studie met ratten blijken vijf 
van de zeven onderzochte stammen pathogeen, terwijl de andere twee stammen nagenoeg 
avirulent zijn (40). 
 Verder zijn viridans streptococcen veelvoorkomende opportunistische pathogenen en 
een belangrijke oorzaak van bloedvergiftiging in immuungecompromiteerde patiënten, 
zoals kankerpatiënten (42, 43). Mede gezien het commensale karakter van S. gordonii is 
de COGEM van mening dat het hier een opportunistische pathogeen betreft. 
 
Advies bacteriën 
Concluderend is de COGEM van mening dat de hierboven beschreven bacteriën 
apathogeen of opportunistisch pathogeen zijn. De bacteriën voldoen daarmee aan de 
criteria van bijlage 1. De COGEM adviseert daarom om de organismen op de bijlage te 
handhaven. 
 
Gisten 
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Alvorens organismen kunnen worden toegevoegd aan bijlage 1, moet bepaald worden of 
de organismen voldoen aan één van de eerder genoemde criteria. Met betrekking tot de 
(a)pathogene status van de vier gisten adviseert de COGEM het volgende. 
 
Hansenula polymorpha 
H. polymorpha (synoniem Pichia angusta) is aanwezig in grond die rijk is aan organisch 
materiaal. De gist wordt veelvuldig gebruikt voor onderzoek, waaronder voor 
fundamentele studies ten behoeve van methanolmetabolisme. Verder wordt het in de 
industriële biotechnologie gebruikt als expressiesysteem voor de productie van eiwitten 
(46). Een voorbeeld hiervan is de commerciële productie van een hepatitis B vaccin (45). 
 Volgens een beoordeling van de Food and Agricultural Organization of the United 
Nations (FAO) uit 2004 zijn er geen aanwijzingen in de literatuur dat H. polymorpha een 
pathogeen en toxisch organisme is (45). Infectieproeven in muizen met deze gist hebben 
geen aanwijzingen voor pathogeniteit laten zien (54). Sinds de ontdekking van het 
organisme in 1951, is slechts één maal melding gemaakt van een infectie bij een 
chronisch ziek kind (44).  
 De COGEM merkt op dat ten tijde van de publicatie aangaande de infectie in een 
chronisch ziek kind, de identiteit van het infectieuze agens is vastgesteld zonder 
gebruikmaking van de huidige betrouwbare moleculaire identificatiemethoden. Het is 
daardoor twijfelachtig of het hier daadwerkelijk een opportunistisch pathogeen betreft. 
Gezien de infectieproeven in muizen en slechts één melding van een infectie bij een 
chronisch ziek kind waarvan niet onomstotelijk vaststaat dat H. polymorpha het 
infectieuze agens was, is de COGEM van mening dat H. polymorpha beschouwd kan 
worden als apathogeen.  
 
Pichia methanolica 
Net als H. polymorpha, wordt ook P. methanolica veel gebruikt in onderzoek, zowel voor 
fundamentele als toegepaste studies (48).  
 In de literatuur bestaan geen aanwijzingen dat de gist P. methanolica pathogeen is. 
Aangezien bij de COGEM ook geen gevallen van infecties bekend zijn, is zij van mening 
dat P. methanolica apathogeen is.  
 
Pichia pastoris  
Net als de bovengenoemde gisten, wordt P. pastoris veelvuldig gebruikt als 
expressiesysteem voor de productie van eiwitten. Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw 
zijn meer dan 300 recombinante eiwitten met behulp van de gist geproduceerd (51). Er 
zijn geen aanwijzingen gevonden dat het infecties veroorzaakt. De Amerikaanse ATCC 
heeft daarom P. pastoris ingedeeld als een organisme van pathogeniteitsklasse 1. P. 
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pastoris in gedroogde vorm is door de FDA goedgekeurd als additief in veevoer. Studies 
hebben aangetoond dat de gist niet pathogeen of allergeen is in gedroogde vorm (53). De 
gist produceert daarnaast geen zogenaamde ‘killer toxinen’ welke de groei van gevoelige 
gisten en pathogenen remt (52). De COGEM is daarom van mening dat P. pastoris een 
apathogeen organisme is. 
 
Zygosaccharomyces rouxii 
De gist kent een lange geschiedenis van gebruik in traditioneel gefermenteerd voedsel, 
zoals sojasaus (50). Het organisme is een belangrijke veroorzaker van voedselbederf, in 
het bijzonder van sojasaus, fondant en chocolade (49).  
 Ook voor deze gist lijken er geen aanwijzingen te bestaan dat het een pathogeen 
organisme betreft. In 1999 heeft de ‘scientific committee on food’ van de Europese 
Commissie gesteld dat er geen aanwijzingen zijn dat Z. rouxii pathogeen is of toxische 
dan wel mutagene stoffen produceert (50). De COGEM is daarom van mening dat Z. 
rouxii apathogeen is. 
 
Advies gisten 
Concluderend, is de COGEM van mening dat er geen aanwijzingen zijn dat de gisten niet 
voldoen aan de criteria voor opname op bijlage 1. Zij is daarom van mening dat de 
organismen kunnen worden opgenomen op de bijlage. Overigens heeft de COGEM in 
1999 reeds geadviseerd dat H. polymorpha kan worden op genomen op bijlage 1 (47). 
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