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B/BE/18/BVW2 van de Universiteit Antwerpen voor doelbewuste 

introductie in het leefmilieu van genetisch gemodificeerde 
organismen met uitzondering van hogere planten voor onderzoek 
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Ref. SC/1510/BAC/2018_580 

 
 

Context 

 

De kennisgeving B/BE/18/BVW2 werd in mei 2018 door de Universiteit Antwerpen bij de Belgische 

bevoegde overheid ingediend voor een verzoek om doelbewuste introductie in het leefmilieu van 

genetisch gemodificeerde organismen, met uitzondering van hogere planten voor onderzoek en 

ontwikkeling, overeenkomstig hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 februari 2005. De 

kennisgeving werd officieel goedgekeurd door de bevoegde overheid (BO) op 9 mei 2018. 

Volgens artikel 17 van het koninklijk besluit organiseerde de BO een openbare raadpleging van het 

publiek voor een periode van 30 dagen. Als resultaat van deze raadpleging heeft de BO de 

opmerkingen van het publiek doorgestuurd naar de Adviesraad voor Bioveiligheid, waarvan een aantal 

opmerkingen betreffende bioveiligheid. 

Overeenkomstig artikel 16§2 van het Koninklijk Besluit zijn deze opmerkingen meegenomen bij het 

uitbrengen van het advies van de Adviesraad voor Bioveiligheid (referentie BAC_2018_0578). Het 

antwoord op deze opmerkingen wordt hieronder gegeven. 

Vragen/opmerkingen van het publiek die niet relevant zijn inzake bioveiligheid (zoals economische of 

ethische kwesties) worden door de Bioveiligheidsraad niet in aanmerking genomen. 

 

 

Commentaren van het publiek in overweging genomen door de Adviesraad voor Bioveiligheid 

 

Vraag 1 - Waarom werd bij de milieurisicobeoordeling (MRB) het nationale territorium van België 

aangeduid als potentiële bredere verspreidingsgebied (technisch dossier, pagina 33 en 36)? 

Gezien de inclusie van IPV gevaccineerde proefpersonen lijkt het aannemelijk dat naast Belgen 

ook Nederlanders en/of IPV gevaccineerden uit andere lidstaten zullen worden geïncludeerd in 

de klinische studie. Het is niet duidelijk in hoever (handhaafbare) maatregelen en/of 

exclusiecriteria worden gehanteerd die de kans op grensoverschrijding van proefpersonen die 

het vaccinvirus nog uitscheiden kunnen minimaliseren zodat de introductie in het milieu van de 

vaccinvirus stammen daadwerkelijk beperkt blijft tot het nationale territorium van België. Zullen 

deelnemers vrij zijn om zich te begeven naar de Nederlandse Bijbelgordel?  

 

De klinische sites waar de twee genetisch gemodificeerde kandidaat vaccins zullen worden toegediend 

zijn gelegen op het Belgisch grondgebied. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 21 februari 2005 
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werd een notificatie ingediend in de lidstaat waar de introductie van de GGO in het leefmilieu zou 

plaatsvinden. Door België aan te duiden als potentieel bredere verspreidingsgebied werd dus rekening 

gehouden met de kennisgevingsprocedure van het GGO regelgevend kader. 

 

Het is begrijpelijk dat bewoordingen zoals op pg 26 van het technisch dossier (“there are no large 

groups of susceptible individuals that could support circulation”) niet adequaat werden bevonden in de 

context van de MRB. Anderzijds tonen verschillende elementen in het dossier aan dat de MRB rekening 

houdt met het bestaan van vatbare individuen en populaties onafgezien de geografische locatie (pg 26 

van het technische dossier – “ECDC highlights specific vulnerable groups that are under-vaccinated: 

the groups of highest concern for propagated outbreaks are orthodox Christian groups in the 

Netherlands and the large Roma populations in the south-eastern parts of the EU. For risk groups such 

as refugees and asylum seekers from polio endemic countries and travelers to such countries, 

guidelines have been formulated to ensure appropriate vaccination.” 

Uit het technisch dossier en de MRB kon worden aangenomen dat IPV gevaccineerde vrijwilligers uit 

buitenland zullen worden gerekruteerd. Ingevolge de bekommernissen rond de grensoverschrijdende 

circulatie van de GG-kandidaat poliovaccins (hierna als “nOPV2” afgekort) en meer bepaald de lagere 

vaccinatiegraad van de aan Antwerpen naburige provincie Zeeland, heeft de kennisgever in haar 

antwoord een aantal bijkomende inclusiecriteria en instructies voorgesteld met als doel de kans op 

blootstelling van vatbare populaties in Nederland verder te verkleinen. Er zal worden samengewerkt 

met de Nederlandse ambassade te Brussel om Nederlandse vrijwilligers te rekruteren die in België 

woonachtig zijn. Ook zal worden samengewerkt met leden van Rotary clubs in Belgium waarvan een 

groot aandeel de Nederlandse nationaliteit hebben en de nodige inzet en motivatie aan de dag kunnen 

leggen om de instructies strikt na te leven. Bijkomende instructies (zie bijlage van het advies van de 

Bioveiligheidsraad) houden in dat vrijwilligers zullen gevraagd worden niet te reizen naar Nederland, 

waaronder in het bijzonder naar de Nederlandse Bijbelgordel, gedurende een periode van drie 

maanden na de toediening van de eerste dosis. Ze zullen ook verzocht worden geen contact op te 

nemen met familieleden uit regio’s met een lagere vaccinatiegraad. 

 

 

Vraag 2 - Het is niet duidelijk waarom niet wordt ingegaan op de waarschijnlijkheid van het 

scenario van verspreiding van het vaccinvirus naar vatbare populaties in Nederland en andere 

landen en de mogelijke (al dan niet vertraagde) effecten hiervan en hoe dit effectief kan worden 

voorkomen.  

 

In het dossier wordt aangegeven dat in Nederland een vatbare populatie aanwezig is die circulatie van 

het vaccinvirus zou kunnen bewerkstelligen (technisch dossier pagina 39 en MRB pagina 20). Voorts 

vat de kennisgever aan de hand van bijkomende informatie de mogelijke scenario’s en hun 

waarschijnlijkheid samen door de volgende elementen in beschouwing te nemen voor beide nOPV2 

kandidaten: de kans op vermenigvuldiging na toediening, de kans op reversie tot meer virulente 

stammen, de kans op uitscheiding van de nOPV2 kandidaten of revertanten hiervan, de 

overlevingskans na uitscheiding van de nOPV2 kandidaten en/of revertanten ervan, de blootstelling 

van (in de context van de klinische proef) ongewilde individuen aan de nOPV2 en/of revertanten ervan 

en het effect op de gezondheid van deze individuen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de kans, 

indien bestaande, van een negatief gezondheidsimpact zou voorkomen bij infectie van een niet effectief 

gevaccineerde individu door een revertant van de toegediende kandidaat nOPV2 vaccin. Uit het geheel 

van de gegevens van het technisch dossier, de MRB, de exclusie/inclusie criteria alsook de instructies 
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waaraan de geselecteerde studiedeelnemers moeten voldoen kan redelijkerwijze worden aangenomen 

dat deze kans verwaarloosbaar klein is. 

 

 

Commentaar 1 - Op pagina 9 en 10 van de MRB worden de langdurige uitscheiders (> 2 maanden) 

niet gemeld hoewel deze aanwezig waren bij de eerste (fase 1) klinische proef met nOPV2 

kandidaat vaccins.  

 

Op pagina 34 van het technisch dossier werd aangegeven dat de langste periode van fecale 

uitscheiding bij de fase 1 klinische proef tot 89 dagen bedroeg.  

 

 

Commentaar 2 - De kennisgever geeft aan dat nasopharyngeale swabs (staalname door middel 

van wattenstaafje), die op verschillende tijdstippen genomen werden, allen negatief werden 

bevonden voor alle deelnemers van de fase 1 klinische proef. Deze bevindingen berusten op 

een kleine groep van deelnemers (2 x 15 personen). Indien bij 5 à 10% van de geïnfecteerden 

nasopharyngeale excretie optreedt, kan worden verwacht dat bij een grotere studiegroep 

nasopharyngeale secretie zal optreden.  

 

De kennisgever includeerde de observaties van de fase 1 klinische proef die, omdat het om de eerste 

proefneming op mensen ging, een beperkt aantal deelnemers omvatte. Voor de geplande proef met 

332 gezonde deelnemers wordt de kans dat enkele nasopharyngeale excreties positief zullen worden 

bevonden voor de uitscheiding van de nOPV2 niet uitgesloten. Data uit de wetenschappelijke literatuur,  

waarnaar ook verwezen wordt in het dossier, geven aan dat iets minder dan 5% van de kinderen virus 

uitscheiden via de oropharynx wanneer Sabin OPV werd toegediend bij individuen die drie of meerdere 

dosissen van OPV toegediend kregen (Fine & Carneiro, 1999, Am J Epidemiol. 150(10):1001-21).  

 

 

Vraag 3 - Onder Groep C enterovirussen, waaronder poliovirussen en de afgeleide Sabin OPV2 

en kandidaat nOPV2 vaccins, kan als gevolg van co-infectie recombinatie optreden. Bij 

recombinatie bestaat de kans om afgeleide virussen te genereren met andere eigenschappen 

zoals bijvoorbeeld een verminderde attenuatie van de kandidaat nOPV2 vaccins. Welke 

surveillance werd uitgevoerd, hoeveel stalen werden onderzocht en welke testen werden 

uitgevoerd om de stelling te kunnen onderbouwen dat er geen aanwijzingen bestaan voor de 

circulatie van type C enterovirussen in België? 

 

De data geassocieerd aan de surveillance van Groep C enterovirussen zijn afkomstig van het Nationaal 

Referentiecentrum voor Enterovirussen, Rega Instituut, KULeuven, België. Jaarlijks worden gemiddeld 

250 stalen van cerebrospinaal vocht en stoelgang ontvangen waaronder een honderdtal worden 

onderworpen aan een enterovirus genotypering (Thoelen et al., 2003, J Med Virol. 70(3):420-9) gebruik 

makend van de VP1 sequenering en sequenering van niet coderende regio’s. In België werden 

voornamelijk Enterovirus B genotypes maar ook rhinovirus C en rhinovirus geïdentificeerd, maar geen 

Groep C enterovirussen. Dankzij het gebruik van next generation sequeneringstechnieken heeft het 

laboratorium reeds niet gekarakteriseerde recombinanten kunnen identificeren, dit was recentelijk het 

geval in de context van een enterovirus uitbraak in varkensbedrijven (Conceição-Neto et al., 2017, Virus 

Evolution, 3(2):vex024. doi: 10.1093/ve/vex024). Hoewel de generatie van recombinante virussen zou 

kunnen worden geïdentificeerd, dient ook gewezen te worden op het feit dat de doelbewuste genetische 
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modificaties bij de nOPV2 kandidaten als doel hebben om de recombinatie te onderdrukken (kandidaat 

1) of enkel de generatie van recombinante virussen toe te laten die nog steeds een beter geattenueerd 

profiel zouden hebben dan de Sabin OPV2 door codon de-optimisatie (kandidaat 2).  

 

 

Commentaar 3 - Doordat geen hoge concentraties in oppervlaktewater nodig zijn om risico’s te 

hebben voor PV infectie bij het zwemmen (Duizer et al., 2016) kan gewezen worden op het feit 

dat dergelijke risico’s vaak worden onderschat.  

 

Duizer et al., 2016 (Euro Surveill. 21(11):30169. DOI: http://dx.doi.org/10.2807/1560-

7917.ES.2016.21.11.30169) beschrijft een theoretische inschatting van risico’s, ondermeer voor 

infectie bij het zwemmen in Belgische waterlopen, in een periode van 10 à 20 dagen volgend op een 

ongewenste en vermoedelijke vrijlating van ≈1013 CCID50 infectieuze wilde type 3 poliovirus in het 

rioleringssysteem. Of risico’s verbonden aan dit laatste scenario iets vertellen over de risico’s 

verbonden aan de verwachte spreiding in ruimte en tijd van nOPV2 en mogelijk genetische varianten 

verdient een kritische kijk ondermeer omdat i) de infectieuze dosis voor Sabin OPV2 2 à 3 logs hoger 

is dan deze van wilde type poliovirus en ii) de totale hoeveelheid van introductie van nOPV2 in het 

milieu wordt ingeschat op 1.5 x 109 CCID50
 in de zeer onwaarschijnlijke veronderstelling dat alle 

deelnemers de volledige toegediende dosis zouden uitscheiden op hetzelfde tijdstip en dezelfde plaats 

na elke dosis.  

 

 

Commentaar 4 -  Op pagina 43 van de MRB wordt de waarschijnlijkheid waarmee transmissie 

zou optreden bij nauwe contacten van de deelnemers, in de veronderstelling dat elke 

uitscheiding tot transmissie zou leiden, als laag beoordeeld. Met een Ro voor polio van 5-7 zou 

een beoordeling als intermediair/ matig meer realistisch zijn. 

 

Op basis van de gegevens over de transmissie van Sabin OPV2 en indien de voorgestelde maatregelen 

voor risicobeheer niet zouden worden nageleefd in de context van de geplande proef, kan inderdaad 

worden aangenomen dat een intermediaire tot gematigde waarschijnlijkheid bestaat van transmissie 

tussen de gezonde vrijwilligers en hun nauwe contacten. Dit verandert echter niet de algemene 

beoordeling dat risico’s voor de nauwe contacten, onder de voorwaarden van de proefopstelling, 

verwaarloosbaar klein zijn.  

 

 

Vraag 4 - Werden revertanten waargenomen in de laatste stalen (na dag 80) van de langdurige 

uitscheiders van de eerste klinische proef? Het ontbreken van deze informatie is een belangrijke 

bekommernis.  

 

Zoals aangegeven op pagina 28 van het technisch dossier werden deep sequencing studies uitgevoerd 

op stalen die aan vooraf bepaalde criteria voldeden teneinde de mogelijkheid om verschillen in de 

sequentie op betrouwbare wijze te detecteren. De laatste polio type 2 positief bevonden staal bekomen 

van een deelnemer met een CCID50  boven de drempelwaarde van 4.00 log10 CCID50 per gram 

stoelgang werd aldus gedefinieerd als de ‘exploratory endpoint sample’ of ‘EES’. Voor nOPV2 

kandidaat 1 beantwoordden alle 15 stalen voor verdere analyse (gaande van dag 2 tot dag 56 post-

vaccinatie), voor kandidaat 2 beantwoordden zes stalen aan de EES criteria (gaande van dag 2 tot dag 

28 post-vaccinatie). Hoewel voor nOPV2 kandidaat 1 uitscheiding werd aangetoond tot dag 89 post-
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vaccinatie bij één van de deelnemers, werd op basis van titratie gesteld dat enkel de stalen tot dag 56 

post-vaccinatie voldeden aan de vooropgestelde EES criteria.  

De gegevens op pagina 28 van het technisch dossier geven een relevante samenvatting van de 

bijkomende vertrouwelijke gegevens die werden aangeleverd door de kennisgever in verband met de 

genetische stabiliteit studies (deep sequencing). Genetische varianten werden geobserveerd, zoals kan 

worden verwacht voor RNA virussen, en analyses wijzen op reversie van de secundaire attenuatie site 

gelegen in VP1 (VP1-143) maar geen van de geanalyseerde stalen vertoonden een reversie in het 

domein V. Een reversie in het domein V wordt als eerste en belangrijkste factor gezien voor attenuatie-

verlies (herstelling van virulentie) zoals waargenomen bij Sabin OPV2 (Stern et al., 2017). In dit recent 

artikel wordt gesuggereerd dat een toename aan virus ‘fitness’ voor OPV2 genetische varianten vaak 

eenzelfde evolutionaire weg volgt: A481G (domein V) gevolgd door VP1-143X en vervolgens U398C 

(domein IV).   

 


