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Verslag van de raadpleging van het publiek over het dossier B/BE/18/BVW9 
 
Klinische proef 2018-000431-27 van de firma GlaxoSmithKline Biologicals: A Phase 1/2, randomized, 
observer-blind, controlled, multi-center study to evaluate safety, reactogenicity and immunogenicity of GSK 
Biologicals' respiratory syncytial virus (RSV) investigational vaccine based on the RSV viral proteins F, N 
and M2-1 encoded by chimpanzee-derived adenovector (ChAd155-RSV) (GSK3389245A), when 
administered intramuscularly as a single dose or as two doses according to a 0, 1-month schedule to infants 
aged 6 and 7 months. 

 
 
Reglementaire context  
 
De aanvraag voor een proef met genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) werd ingediend 
overeenkomstig het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste 
introductie in het leefmilieu van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten 
(Belgisch Staatsblad van 24/02/2005, p. 7129).  
 
 
Procedures inzake de raadpleging en het informeren van het publiek  
 
Het publiek werd geconsulteerd van 26/11/2018 tot en met 26/12/2018.  
 
De FOD Volksgezondheid heeft via een nieuwsbericht op zijn website deze raadpleging aangekondigd.  
 
In dit verslag wordt het resultaat van de raadpleging van het publiek voorgesteld (aantal opmerkingen, aard 
van de opmerkingen/vragen, …). 
 
Dit verslag maakt deel uit van het beslissingsdossier dat wordt voorgelegd aan de bevoegde federale 
ministers voor de (al dan niet) toelating van de proef.  
 
 
Resultaat van de raadpleging  
 
Er werden 4 formulieren verstuurd via de website. Deze formulieren werden ingevuld in het Frans (3) en in 
het Nederlands (1). 

 
 
Uw vragen of opmerkingen over de risico-evaluatie (« bioveiligheid ») van het dossier  
(menselijke of dierlijke gezondheid, toxiciteit, allergeniciteit, nutritionele impact,  
leefmilieu, …):  
 

(1) / 
 

(2) Wat met de overdracht van het gemodificeerde virus op andere kinderen? 
 

(3) / 
 

(4) / 
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Uw vragen of opmerkingen rond de toelatingsprocedure van het experiment voorzien in  
het dossier (wie evalueert het, hoe, criteria waarmee rekening werd gehouden, wie geeft  
toelating, voorwaarden voor toelating, betrokkenheid van het publiek, …):  
 
 

(1) / 
 

(2) Gerandomiseerd en blind. Dus kinderen worden bewust pijn gedaan met een placebo als 
controlegroep? Die kinderen kunnen dit zelf niet beslissen, ik vind dit onethisch. 
 

(3) / 
 

(4) / 
 
 
Uw algemene vragen of opmerkingen over dit dossier (voordelen, economische impact,  
vragen in verband met de commercialisering, …):  

 
(1) /  

 
(2) Zal het vaccin volledig terugbetaald worden door de overheid? Of zijn er nu al afspraken tussen de 

overheid en GSK ivm compensaties. 
 

(3) Pourquoi vacciner à 6 mois alors que le RSV est déjà beaucoup moins dangereux ? 
 

(4) 1/ Quel est le rationnel pour les concentrations/doses? 1 dose de la concentration la + faible 
(1.5x10 exp10) et 2 doses de la plus forte(5.0 x 10 exp 10) soit rapport total administré de quasi 1 à 
7  et pour le schéma 2d, administration au total de 2x 5x10exp10 = 10x10exp10 soit plus que dose 
maxi dans étude chez l'adulte (dans l'étude adultes: 5x10exp10 et 0.5x10exp10 , rapport de 1 à 10) 
 
2/ Quel est le rationnel d'un schéma à 2 doses (l'étude adulte n'a pas montré d'effet booster après la 
2ème dose (pg 22 du snif [*] )  
 
3/ Dans dossier technique, on parle de "duration of the study will be 24 months PER 
PATIENT"(pg30) et dans le snif "Duration of the monitoring: safety assessments will be performed 
ALL ALONG the patient's participation in the clinical trial and UP TO STUDY CONCLUSION 
(DAY 365)".: durée étude n'est pas durée de monitoring mais ça me semble difficile de concilier ces 
2 durées pour des enfants de circa 6  mois à l'inclusion. 
 
4/ Si le vaccin s'avère réellement safe, immunogène, pas trop réactogène et efficace, ce serait un pas 
en avant important car le VRS peut faire des dégâts.A ce propos, quelles sont les données épidémio 
sur sa morbidité-mortalité(?) dans nos contrées et worldwide ? 
 
[*] NB : la traduction française n'est pas toujours top (p.ex."booster effect" traduit par "effet de 
rappel", "observer blind" par "en observation aveugle" ou "The GMO will be released" par "la 
dissémination de l'OGM" 'terme quelque peu inquiétant quand on parle d'OGM + qqs détails sur 
les acronymes RSV = VRS en Fr, 1.5x10exp10 vp = pv en Fr 

 
 
Conclusie : 
Het resultaat van de raadpleging werd gecommuniceerd aan de Bioveiligheidsraad.  
De Bioveiligheid Adviescommissie heeft gereageerd op de opmerkingen met betrekking tot de risico-
evaluatie van het dossier door middel van bijgevoegd document: Antwoorden van de Adviesraad voor 
Bioveiligheid op opmerkingen gekregen tijdens de publieksraadpleging - BAC_2019_0081. 
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Adviesraad voor Bioveiligheid 
Conseil consultatif de Biosécurité 

 
 

Antwoorden van de Adviesraad voor Bioveiligheid op opmerkingen 
gekregen tijdens de publieksraadpleging over de kennisgeving 

B/BE/18/BVW9 van GlaxoSmithKline Biologicals voor doelbewuste 
introductie in het leefmilieu van genetisch gemodificeerde 

organismen met uitzondering van hogere planten voor onderzoek 
en ontwikkeling 

 
Goedgekeurd op 22/09/2019 

Ref. SC/1510/BAC/2019_0081 
 
 

Context 

 

De kennisgeving B/BE/18/BVW9 werd in oktober 2018 door GlaxoSmithKline Biologicals 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 21 november 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 één 

opmerking betreffende bioveiligheid. 

Overeenkomstig artikel 16§2 van het Koninklijk Besluit is dit opmerking meegenomen bij het uitbrengen 

van het advies van de Adviesraad voor Bioveiligheid (referentie BAC_2019_0078). Het antwoord op dit 

opmerking 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. 

 

 

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

 

Vraag - Wat met de overdracht van het gemodificeerde virus op andere kinderen? 

Er bestaat een theoretische mogelijkheid op verspreiding van het GGO in het milieu en onder de 

bevolking in het kader van de voorgestelde klinische proef. 

Vergelijkbare recombinante apenadenovirusvectoren werden echter op grote schaal gebruikt in 

klinische studies. In de meeste van deze onderzoeken werd geen virale vector gedetecteerd in 

biologische monsters (sputum, speeksel, urine, feces). Wanneer virale deeltjes werden gedetecteerd 

in urine of speeksel, verdwenen ze een paar dagen na de toediening van de virale vectoren. Bovendien 

zullen GGO's worden toegediend via intramusculaire injectie, een route die hun potentiële verspreiding 

beperkt. 

Het risico geassocieerd met een mogelijke verspreiding van het GGO in het milieu is verwaarloosbaar. 


