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Betreft Advies aanpassing vermelding plantpathogene bacterien 

Geachte heer Schaap, 

Op 25 juni 2019 bracht de COGEM een advies uit over de bacteriesoorten 

Pseudomonas protegens en Burkholderia cepacia (CGM 190625-01). In dit 

specifieke advies deed COGEM in paragraaf 4.1 een aanvullend, meer generiek 

advies ten aanzien van de plaatsing van plantpathogene bacterien in bijlage 4 van 

de Regeling ggo. 

Het aanvullende advies van COGEM is bestudeerd en besproken met het COGEM 

secretariaat en Bureau ggo van het RIVM, mede in relatie tot de structuur en 

inrichting van de regelgeving. Daarbij ben ik tot de conclusie gekomen dat het 

aanvullend advies niet zal worden overgenomen. Ik heb daarbij de volgende 

motivering. 

Ik stel vast dat er geen verschil van inzicht is over het feit dat plantpathogene 

bacterien, virussen en schimmels ingedeeld moeten worden in de 

pathogeniteitsklasse 2. Daarmee is ook geen verschil van inzicht over de 

veiligheid. 

Voor de vaststellen van de juiste inperkingsmaatregelen op grond van de Regeling 

ggo, is het van belang welke pathogeniteit een bacterie, virus of schimmel heeft 

voor planten. Het is niet de taak van de ggo-regelgeving om in algemene zin te 

bepalen of een bacterie, virus of schimmel al dan niet pathogeen is. 
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Omdat er overeenstemming bestaat dat alle plantpathogenen de 
pathogeniteitsklasse 2 hebben, volstaat vanuit de systematiek van de regelgeving 
bezien, de generieke indeling zeals momenteel in bijlage 4 van de Regeling ggo is 
opgenomen. 
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Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb ge'informeerd. Mocht u nog vragen 20 oktober 2021 

hebben, dan kunt u zich wenden tot beleidsmedewerker Rob Duba. 

Hoogachtend, 

:
0/

Ml

l

!STER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

dIDB. Visser 
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