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Advies ggo-regelgeving en recombinante prionen

Geachte heer Schaap,
Graag dank ik u voor uw advies ggo-regelgeving en recombinante prionen van 19
juli 2018 (CGM/180719-02). Met u deel ik de kernboodschap uit uw advies dat het
voor cle gezondheid van de mens zeer schadelijke karakter van prionen vraagt om
zeer zorgvuldig omgaan met deze biologische agentia. Uw advies om bepaalde
prionen waarmee onderzoek plaatsvindt (door u aangeduid als ‘recombinante
prionen’), onder de werking van het Besluit ggo te brengen, zal ik echter niet
overnemen.
Terecht constateert u dat prionen vallen onder de werking van Richtlijn
2000/54/EG en in Nederland vallen onder de arbeidsomstandighedenregelgeving
voor het werken met biologische agentia. Mij is gebleken dat andere Europese
lidstaten en de Europese Commissie deze regels afdoende vinden om de
noodzakelijke veiligheid voor het werken met prionen te waarborgen. Geen van de
Europese lidstaten heeft daarom deze ‘recombinante prionen’ onder de werking
van de regelgeving voor genetisch modificatie gebracht.
Voor het waarborgen van de veiligheid voor mens en milieu is Europese
harmonisatie uitgangspunt van Nederlands beleid. Uw advies om ‘recombinante
prionen’ onder de werking van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen
milieubeheer 2013 ggo te brengen, acht ik niet nodig omdat die veiligheid reeds
voldoende is gewaarborgd met de vigerende arbeidsomstandighedenregelgeving
voor het werken met biologische agentia. Daarnaast zou het niet consistent zijn
met het Nederlandse harmonisatiestreven op dit gebied en kan het extra lasten
voor het bedrijfsleven opleveren.
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Ik heb uw advies overigens uitdrukkelijk onder de aandacht gebracht van mijn
collega van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die primair verantwoordelijk is
voor arbeidsveiligheid en werkzaamheden met biologische agentia. Van die zijde is
aangegeven dat uw advies zal worden gebruikt om de praktisch veiligheid van het
werken met prionen waar nodig te verbeteren.
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Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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