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Bijlage I
In artikel 2, 1°, bedoelde technieken

Bijlage I.A.

Deel 1
De in artikel 2, 1°, bedoelde genetische modificatietechnieken zijn

onder andere :
1) recombinant-nucleïnezuurtechnieken waarbij nieuwe combinaties

van genetisch materiaal worden gevormd door de invoeging van
ongeacht op welke wijze buiten een organisme vervaardigde nucleïne-
zuurmoleculen in een virus, bacterieel plasmide of ander vectorsysteem
en de opname daarvan in een gastheerorganisme waarin ze van nature
niet voorkomen maar waarin ze blijvend vermenigvuldigd kunnen
worden;

2) technieken met rechtstreekse inbrenging in een organisme van
erfelijk materiaal dat buiten het organisme vervaardigd is, waaronder
micro-injectie, macro-injectie en micro-inkapseling;

3) celfusie (met inbegrip van protoplastfusie) of hybridisatietechnie-
ken waarbij levende cellen met nieuwe combinaties van erfelijk
genetisch materiaal worden gevormd door de fusie van twee of meer
cellen met gebruikmaking van methoden die in de natuur niet
voorkomen.

Deel 2
In artikel 2, 1°, bedoelde technieken die niet worden geacht tot

genetische modificatie te leiden, mits daarbij geen recombinant nucleï-
nezuurmoleculen of genetisch gemodificeerde organismen worden
gebruikt die zijn vervaardigd met behulp van andere
technieken/methoden dan in bijlage I.B worden uitgesloten, zijn :

1) in-vitrofertilisatie;
2) natuurlijke processen als conjugatie, transductie of transformatie;

3) polyploïdie-inductie.

Bijlage I.B.
De technieken/methoden van genetische modificatie die organismen

voortbrengen die buiten het toepassingsgebied vallen van dit besluit,
mits daarbij geen recombinant-nucleïnezuurmoleculen of genetisch
gemodificeerde organismen worden gebruikt die zijn vervaardigd met
behulp van andere technieken/methoden dan hier verder opgesomd,
zijn :

1) mutagenese;

2) celfusie (met inbegrip van protoplastfusie) van cellen van planten
van organismen die genetisch materiaal kunnen uitwisselen met
behulp van traditionele kweekmethoden.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 3 augustus 2007
betreffende de preventie en het herstel van milieuschade bij het in de
handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van
producten die er bevatten.
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