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BIJLAGE 1: GEZONDHEIDS- EN LEEFMILIEURISICOBEOORDELING 
 
 
1. Waarschijnlijkheid dat de CRISPR gemuteerde maïsplanten persistenter worden dan de 
recipiënte of de ouderplanten in landbouwgebieden of invasiever in natuurlijke habitats. 
 
De ATRKO en ATMKO planten hebben een iets gewijzigd DNA-herstelmechanisme, dat als gevolg heeft 
dat fouten in het DNA zich gemakkelijker zouden kunnen opstapelen. Het opstapelen van fouten in het 
DNA heeft in het algemeen vooral nadelen voor een plant omdat essentiële functies erdoor verstoord 
raken. Het is dan ook moeilijk voorstelbaar dat planten met dergelijke eigenschappen plots 
persistenter of invasiever worden. 
 
Cultuurmaïs heeft niet het vermogen om zich in natuurlijke habitats te vestigen en te verspreiden. Het 
optreden van opslagplanten kan niet uitgesloten worden, maar buiten akkers zal maïs zich niet 
vestigen, ook niet met de eigenschappen die deze gemodificeerde maïsplanten hebben gekregen. Het 
feit dat maïs zijn zaden vasthoudt is bijvoorbeeld al een selectief nadeel en heeft negatieve effecten 
op de mogelijke invasiviteit. Variaties in bladlengte komen van nature al voor in geteelde 
graangewassen.  
 
2. Selectieve voordelen of nadelen die op de maïsplanten zijn overgedragen. 
 
Het opstapelen van meer fouten in het DNA moet toch vooral als een selectief nadeel gezien worden.  
 
 
3. Kans op genoverdracht op dezelfde of andere seksueel compatibele plantensoorten onder 
de omstandigheden van het planten van de mutante maïsplanten, en selectieve voordelen of 
nadelen die op die plantensoorten kunnen worden overgedragen. 
 
Er zal geen genoverdracht naar andere maïsplanten plaatshebben omdat de mannelijke bloemen 
verwijderd of omhuld worden voordat ze stuifmeel kunnen gaan verspreiden. Ook de overdracht via 
zaden is uitgesloten omdat de zaden stevig vastzitten in een kolf en alle kolven zorgvuldig zullen 
worden geoogst. 
 
4. Mogelijke onmiddellijke en/of vertraagde leefmilieueffecten van de directe en indirecte 
interacties tussen de mutante maïsplanten en doelwitorganismen, zoals predatoren, 
parasitoïden en ziekteverwekkers (indien van toepassing). 
 
Niet van toepassing. 
 
5. Mogelijke onmiddellijke en/of vertraagde leefmilieueffecten van de directe en indirecte 
interacties tussen de mutante maïsplanten en niet-doelwitorganismen, inclusief de effecten op 
de populatieniveaus van concurrenten, planteneters, symbionten, parasieten en 
ziekteverwekkers. 
 
Er worden geen effecten verwacht op de interacties tussen de mutante maïsplanten en niet-
doelwitorganismen. De mutaties zijn niet gericht op eigenschappen die enig verband houden met 
interacties met doelwit en/of niet doelwitorganismen. 
 
6. Mogelijke onmiddellijke en/of vertraagde effecten op de menselijke gezondheid van 
mogelijke directe en indirecte interacties tussen de mutante maïsplanten en personen die 
werken met, in contact komen met of in de nabijheid komen van de introductie. 
 
Er worden geen effecten verwacht op de gezondheid van personen die werken met, in contact komen 
met, of in de nabijheid komen van de veldproef. 
 
De blootstelling aan gemodificeerde maïsplanten beperkt zich tot het manueel manipuleren van zaden 
en kolven en het in contact komen met stengels, bladeren en bloemen. 
 
7. Mogelijke onmiddellijke en/of vertraagde effecten op de gezondheid van dieren en effecten 
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op de voeder/voedselketen van consumptie van de mutante maïsplanten en alle daarvan 
afgeleide producten indien deze voor diervoeder bestemd zijn. 
 
Niet van toepassing. De planten zijn niet voor diervoeder bestemd. 
 
8. Mogelijke onmiddellijke en/of vertraagde effecten op biogeochemische processen ten 
gevolge van mogelijke directe en indirecte interacties van de genetisch gewijzigde maïsplanten 
en doelwit- en niet-doelwitorganismen in de nabijheid van de introductie. 
 
Wij voorzien geen bijzondere interacties met of effecten op het abiotische leefmilieu. 
 
9. Mogelijke onmiddellijke en/of vertraagde, directe en indirecte leefmilieueffecten van de teelt-, 
de beheers- en oogsttechnieken die specifiek worden gebruikt voor de genetisch gewijzigde 
maïsplanten, indien deze verschillen van de voor niet gewijzigde maïsplanten gebruikte 
technieken. 
 
De teelt van deze maïs leidt naar ons oordeel niet tot wijzigingen in de teelt-, beheers- en 
oogsttechnieken.  
 
10. Conclusie 
 
Op grond van de in het technisch dossier weergegeven informatie en de hierboven weergegeven 
analyse verwachten wij geen negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het leefmilieu als 
gevolg van de geplande introductie. 
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Bijlage 2: Moleculaire karakterisatie 
 
 
De mutaties aanwezig in de planten zijn gekarakteriseerd door middel van PCR-amplificatie van de 
doelsequenties, gevolgd door sequencing van het PCR-product (voor ATR-Hb en ATM-Ga) of 
scheiding op agarose gel (voor ATR-A). Daarmee is vastgesteld dat de planten ter hoogte van de 
doelsequenties een extra DNA basepaar bevatten, hetgeen tot een verstoring van het reading frame 
leidt (voor ATR-Hb en ATM-Ga), of een deletie van 1272bp bevatten (voor ATR-A). De betrokken 
genen zijn als gevolg daarvan niet meer functioneel. 
 
Voor het verkrijgen van genomisch DNA uit de maïsplanten is gebruik gemaakt van een standaard 
genomisch DNA isolatieprotocol. Zie 1. hieronder. 
 

1. Isolatie van genomisch DNA 
 

Voor de isolatie van het genomisch DNA uit de maïs voor het bepalen van de geïnsereerde 
sequenties en de bepaling van het aantal insertkopijen werd het volgende protocol gebruikt: 

• Grind tissue is dissolved in approximately 500 μl of CTAB buffer. 

• Incubate the CTAB/plant extract mixture for about 30 min at 55 oC in a thermomixer 

• After incubation, spin the CTAB/plant extract mixture at 12000 g for 5 min to spin down cell 
debris. Transfer the supernatant to clean microfuge tubes. 

• To each tube add 250 μl of Chloroform : Iso Amyl Alcohol (24:1) and mix the solution by 
inversion. After mixing, spin the tubes at 13000 rpm for 1 min. 

• Transfer the upper aqueous phase only (contains the DNA) to a clean microfuge tube. 

• To each tube add 1/10 vol of 3M Sodium Acetate followed by 2 volumes of ice cold absolute 
ethanol.  

• Invert the tubes slowly several times to precipitate the DNA. Generally the DNA can be seen 
to precipitate out of solution. Alternatively the tubes can be placed for 1 hr at -20 oC after the 
addition of ethanol to precipitate the DNA. 

• Spin the tube at 13000 rpm for a minute to form a pellet. Remove the supernatant and wash 
the DNA pellet by adding two changes of ice cold 70 % ethanol. 

• Remove all the supernatant and allow the DNA pellet to dry (approximately 15 min). Do not 
allow the DNA to over dry or it will be hard to re-dissolve. 

• Resuspend the DNA in sterile DNase free water (approximately 50-400 μl H2O; the amount 
of water needed to dissolve the DNA can vary, depending on how much is isolated). RNaseA 
(10 μg/ml) can be added to the water prior to dissolving the DNA to remove any RNA in the 
preparation (10 μl RNaseA in 10ml H2O). 

• After resuspension, the DNA is incubated at 65 oC for 20 min to destroy any Dnases that 
may be present and store at 4 oC. 

 
 

2. PCR amplificatie 
 

De PCR amplificatie is vervolgens als volgt uitgevoerd: 
 
Gebruikte PCR mix: 
1,5μl  primer1 
1,5μl  primer2 
1μl  10mM dNTP’s 
2,5μl  10xPCR buffer 
2,5μl  10xMgCl2 buffer 
0,2μl  Amplitaq polymerase 
15,8μl  MQ-water 
100ng  gDNA 
25μl  totaal 
 
PCR-programma: 
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Stap 1:   3’ 95 oC 
Stap 2:   30’’ 95 oC 

30’’ 58 oC 
1’ 72 oC 

Stap 2, 25 keer herhalen 
Stap 3:   3’ 72 oC 
Stap 4:   Product opslaan bij 10 oC 
 

target sequence amplicon length primer seq 

ATR-Hb 386 bp Fw-CTGGAAAAGTGCAGAGGATATCC 
Rv-GATTGCTCTGCACATCCTTTTAG 

ATR-A 1674 bp (WT) or  
402 bp (mutant) 

Fw-CTGGAAAAGTGCAGAGGATATCC  

Rv-GGCGATCATGCCTTGAAGGT 

ATM-Ga site 1 
 

685 bp Fw-GTAAGCTTCATGTGGAATGGGTC 
Rv-AATGACCAGCAAAACAGGGAA 

ATM-Ga site 2 
 

689 bp Fw-ACATGTTCTATCCTCCAACTGACT 

Rv-ACACGAGATGGACTGGCCT 

EF1alfa 107bp FW‐AGTCCGTTGAGATGCACCATG 

RV‐CACATACCCACGCTTCAGATCC 
 
EF1 alfa is als controle meegenomen om de geschiktheid van het DNA voor PCR aan te tonen. 
 
De geamplificeerde PCR producten zijn vervolgens volgens standaardprotocollen gesequenced waarbij de 
volgende mutaties zijn gebleken: 
 
In de ATR-HbKO planten: 

 
 
 
In de ATM-GaKO planten: 
 

 
 

 
 
 



REG/rc-bvl/2019-00002 CRISPR mais dossier bijlage 2 
 

 
 
In de ATR-AKO planten: 
 
De geamplificeerde PCR fragmenten werden op een 1% agarose gel geladen en vervolgens 
gescheiden via gelelectroforese. Naast het gDNA van de ATR-A planten werd het gDNA van een 
wild-type plant (WT) en een controle zonder gDNA template (NT, no template) als controle 
meegenomen. 
 

 
 
 
 
Daarnaast zal er op het genomisch DNA van elke parentale lijn qRT-PCR uitgevoerd worden om de 
afwezigheid van het T-DNA en/of vector backbone na te gaan. Dit om aan te tonen dat het bij de 
planten in de proef gaat om planten die geen soortvreemd DNA bevatten, en enkel de gewenste 
mutatie bevatten. Als positieve controle wordt DNA van de oorspronkelijke plant met T-DNA gebruikt 
(ATR-A), als negatieve controle wordt DNA van een B104 plant gebruikt. De gevonden Ct-waarden 
worden eerst genormaliseerd tegenover EF-a en vervolgens genormaliseerd tegenover de positieve 
controle. 
 
Gebruikte qRT-PCR mix: 
 
0.5 µl template 

2 µl primer 1 + primer 2 (0.5 µM) 

2.5 µl SYBR Green master mix 

5 µl totaal 

 
Gebruikt qRT-PCR programma 
Stap 1  5 min 95 oC 
Stap 2  10 sec 95 oC 
  15 sec 60 oC 
  10 sec 72 oC 
Stap 2, 45x herhalen 
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Nr on map target sequence amplicon length primer seq 

1 Vector backbone 112 bp FW‐TTAAACACCACGCACGTTGC 

RV‐CGCTCTTTACGATCTTGTAGCG 

2 SpR vector 1 77 bp FW‐CGTCGGCTTGAACGAATTTC 

RV‐TTGTCCACTACGTGAAAGGC 

3 SpR vector 2 110 bp FW‐ACAAATGTACGGCCAGCAAC 

RV‐GTTAAACATCATGGGGGAAGCG 

4 LB 85 bp FW-AAAGTCTGCCGCCTTACAAC 
RV-TCGGCACAAAATCACCACTC 

5 BAR 146 bp FW-TGTCTCGATGTAGTGGTTGACG 
RV-ACACGCTGAAATCACCAGTC 

6 P35S 93 bp FW-ATGTTGGCAAGCTGCTCTAG 
RV-TAATCGCCTTGCAGCACATC 

7 Cas9 1 112 bp FW-TAATGCTTGTGCTGCTCGAC 
RV-TGCCGTCCAAGTATGTGAAC 

8 Cas9 2 93 bp FW-CTGCATGAAATTGCGGTTCG 
RV-AAGCTCATCAACGGCATTCG 

9 Cas9 3 97 bp FW-TGTTGCCGAAGATTGGATGC 
RV-ATGGCGAAGGTTGACGATTC 

10 gRNA1 116 bp FW-TTCCAAATGCTGTGCCGTAC 
RV-TTCATGCCGTTTGTGCCAAC 

11 gRNA 2 125 bp FW-TCGTCCAATTGCGTAATGGG 
RV-ACGTTGGAAACCACGTGATG 

12 RB 146 bp FW-GATTGTCGTTTCCCGCCTTC 
RV-GCACATACAAATGGACGAACGG 

 EF-a 107 bp FW-AGTCCGTTGAGATGCACCATG 
RV-CACATACCCACGCTTCAGATCC 
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BIJLAGE 3: LIGGINGSPLAN 
 
 

 
 
 
 
 
De veldproef bevindt zich binnen de op het plan aangeduide rode cirkel. 
 

  
 

≈ 1 km 



Bijlage 4: plotplan

Plotplan inclusief border

Detail CRISPR plots
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34,6m
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BIJLAGE 5: PROEFPROTOCOL 
 
 
 
1. Verantwoordelijkheden 
 

De rechtspersoon VIB is de verantwoordelijke voor de proef.  
 
2. Logboek 
 

Er wordt een logboek bijgehouden waarin de activiteiten die een onderdeel zijn van de proef 
worden geregistreerd.  

• Zaaiwerkzaamheden 

• Algemene en monitoringsbezoeken 

• Inspecties van de proef (monitoring) 

• Oogstwerkzaamheden 
Daarnaast zullen ook de volgende niet reguliere activiteiten in het logboek worden genoteerd: 

• Onverwachte calamiteiten 
 
In het logboek zullen de volgende gegevens worden genoteerd: 

• Datum  

• Uitvoerder van de activiteit 

• Eventuele bijzonderheden 
Een kopie van het logboek wordt als bijlage gevoegd bij het jaarlijks activiteitenverslag. 

 
3. Melding werkzaamheden 
 

De uitvoering van bijzondere werkzaamheden zoals de oogst worden ten laatste een week van 
tevoren gemeld aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu. 
 

4. Werkzaamheden tijdens de groeiperiode 
 

Er wordt indien nodig aanvullende bemesting uitgevoerd en onkruid bestreden. 
 

Monitoring 
De proef zal visueel worden gecontroleerd. Deze visuele controle zal op regelmatige tijdstippen 
(minimaal twee keer per maand) plaatshebben met een intensivering in de periode dat de 
mannelijke bloeiwijzen verschijnen. Vanaf het moment van het verschijnen van het laatste blad 
zal drie keer per week worden gemonitored op het verschijnen van mannelijke bloeiwijzen en 
worden eventuele mannelijke bloeiwijzen verwijderd, afgevoerd en geïnactiveerd, met 
uitzondering van de enkele planten waarvan de mannelijke bloeiwijzen zullen worden omhuld. 
Met de monitoring op bloeiwijzen wordt gestopt op het moment dat alle mannelijke bloeiwijzen 
verwijderd zijn, of op 15 september, ook al zouden op dat moment nog niet alle mannelijke 
bloeiwijzen verwijderd zijn. 

 
5. Oogst en vervoer van de maïsplanten 
 

De oogst van de maïsplanten zal handmatig gebeuren. Alle kolven worden zorgvuldig geplukt, 
ook de allerkleinste, en afzonderlijk in gesloten, duidelijk gelabelde zakken afgevoerd voor 
vernietiging of gebruik in verder onderzoek. Van het overige materiaal wordt het deel dat 
verder onderzocht moet worden op dezelfde manier naar het nabijgelegen 
onderzoekscentrum afgevoerd. De rest van het materiaal wordt ter plaatse verhakseld en op 
het terrein achtergelaten ter compostering. Op het veld achterblijvende stengels en bladeren 
zijn niet reproductief en als zodanig om die reden geen GGO meer. Ze worden op het veld 
verhakseld en ter plaatse composteren. Wortel en onderste deel van de stengel zullen in de 
grond achtergelaten worden en composteren. De zaden worden opgeslagen en kunnen 
gebruikt worden in verder laboratoriumonderzoek. Materiaal dat niet meer nodig is zal worden 
vernietigd. 
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6. Volgende teelt 
 

Er wordt in het volgende seizoen opnieuw maïs op de veldproeflocatie ingezaaid dat enkel en 
alleen wordt gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en niet in de voedsel- of voederketen zal 
worden geïntroduceerd. 

 
7. Afwijkingen 
 

Eventuele afwijkingen van het proefprotocol worden onmiddelijk gecommuniceerd aan de 
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 
 

8. Activiteitenverslag 
 

Aan het einde van het kalenderjaar zal een kort activiteitenverslag worden opgemaakt, met 
daarbij in bijlage een kopie van het logboek. Dit activiteitenverslag wordt overgemaakt aan de 
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

 
9. Eindverslag 
 

Na afloop van de laatste oogst van de proef wordt een eindrapport opgesteld van de proef naar 
het rapport formaat zoals beschreven in de EC beslissing 2003/701/EC. 
Na het beëindigen van de post-release monitoring zal een finaal post-release monitoring rapport 
worden opgesteld. 
Beide rapporten worden overgemaakt aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 
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BIJLAGE 6: MONITORINGSPLAN 
 
 
Monitoring gedurende de proef 
De proef zal visueel worden gecontroleerd. Deze visuele controle zal op regelmatige tijdstippen 
(minimaal twee keer per maand) plaatshebben met een intensivering in de periode dat de mannelijke 
bloeiwijzen verschijnen. Vanaf het moment van het verschijnen van het laatste blad zal drie keer per 
week worden gemonitored op het verschijnen van mannelijke bloeiwijzen en worden eventuele 
mannelijke bloeiwijzen verwijderd, afgevoerd en geïnactiveerd, met uitzondering van de enkele 
planten waarvan de bloeiwijzen zullen worden omhuld.  
 
Met de monitoring op, en het verwijderen van mannelijke bloeiwijzen zal worden gestopt wanneer alle 
mannelijke bloeiwijzen verwijderd zijn en sowieso op 15 september, ook al zouden op dat moment nog 
niet alle mannelijke bloeiwijzen verwijderd zijn. De reden is dat de eventuele verspreiding van 
stuifmeel op dat moment geen aanleiding meer kan geven tot de verspreiding van genetisch gewijzigd 
materiaal omdat de kolven in de omringende maïs en de verre omgeving allang bevrucht zijn geweest 
en volop met zaden gevuld zullen zijn. 
 
Monitoring na afloop van de proef 
Er zal in het jaar volgend op de proef geen monitoring meer plaatshebben. Jarenlange ervaring heeft 
aangetoond dat er in het jaar volgende op de proef geen opslagplanten verschijnen. Om die reden zal 
de plot gewoon terug weer met cultuurmais ingezaaid worden en zal er geen monitoring op 
opslagplanten plaatshebben. 
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BIJLAGE 9: Detectie en bepalingstechnieken  
 
 
Nota bene: met behulp van de hieronder beschreven methode kan in plantaardig materiaal 
bepaald worden of in de ATR of ATM genen eenzelfde mutatie aanwezig is, als deze die 
beschreven is in deze kennisgeving. Wanneer een dergelijke mutatie in een materiaal 
afkomstig van maïsplanten wordt aangetroffen, kan echter niet met voldoende zekerheid 
bepaald worden wat de oorsprong van die mutatie is. Gaat het dan om materiaal afkomstig van 
de beschreven CRISPR-mutanten of niet? Zeker wanneer een dergelijk mutatie in heterozygote 
vorm wordt aangetroffen, zoals in eventuele nakomelingen van de planten in de proef het geval 
zal zijn, is de onzekerheid over de oorsprong van de aangetroffen mutatie significant. 
 
 
1. Isolatie van genomisch DNA 
 

• Grind tissue is dissolved in approximately 500 μl of CTAB buffer. 

• Incubate the CTAB/plant extract mixture for about 30 min at 55 oC in a thermomixer 

• After incubation, spin the CTAB/plant extract mixture at 12000 g for 5 min to spin down cell debris. 
Transfer the supernatant to clean microfuge tubes. 

• To each tube add 250 μl of Chloroform: Iso Amyl Alcohol (24:1) and mix the solution by inversion. 
After mixing, spin the tubes at 13000 rpm for 1 min. 

• Transfer the upper aqueous phase only (contains the DNA) to a clean microfuge tube. 

• To each tube add 1/10 vol of 3M Sodium Acetate followed by 2 volumes of ice cold absolute 
ethanol. 

• Invert the tubes slowly several times to precipitate the DNA. Generally, the DNA can be seen to 
precipitate out of solution. Alternatively, the tubes can be placed for 1 hr at -20 oC after the 
addition of ethanol to precipitate the DNA. 

• Spin the tube at 13000 rpm for a minute to form a pellet. Remove the supernatant and wash the 
DNA pellet by adding two changes of ice cold 70 % ethanol.  

• Remove all the supernatant and allow the DNA pellet to dry (approximately 15 min). Do not allow 
the DNA to over dry or it will be hard to re-dissolve. 

• Resuspend the DNA in sterile DNase free water (approximately 50-400 μl H2O; the amount of 
water needed to dissolve the DNA can vary, depending on how much is isolated). RNaseA (10 
μg/ml) can be added to the water prior to dissolving the DNA to remove any RNA in the 
preparation (10 μl RNaseA in 10ml H2O). 

• After resuspension, the DNA is incubated at 65 oC for 20 min to destroy any DNases that may be 
present and store at 4 oC. 

 
2. PCR Protocol 
 
2.1. Te gebruiken primers 

 
target sequence amplicon length primer seq 

ATR-Hb 386 bp Fw-CTGGAAAAGTGCAGAGGATATCC 
Rv-GATTGCTCTGCACATCCTTTTAG 

ATR-A 1674 bp (WT) or  
402 bp (mutant) 

Fw-CTGGAAAAGTGCAGAGGATATCC  

Rv-GGCGATCATGCCTTGAAGGT 

ATM-Ga site 1 
 

685 bp Fw-GTAAGCTTCATGTGGAATGGGTC 
Rv-AATGACCAGCAAAACAGGGAA 

ATM-Ga site 2 
 

689 bp Fw-ACATGTTCTATCCTCCAACTGACT 

Rv-ACACGAGATGGACTGGCCT 

EF1alfa 107bp FW‐AGTCCGTTGAGATGCACCATG 

RV‐CACATACCCACGCTTCAGATCC 

 
 
 
2.2. PCR mix 

 
100ng template 
1,5µl primer1 10uM 
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1,5µl primer2 10uM 
1µl  dNTP’s 10mM 
2,5µl  10xPCR buffer 
2,5µl 10xMgCl2 
0,4µl Taq enzyme Invitrogen 
10,6µl  H20 
20µl      totaal 

 

2.3. PCR programma 
 

Stap 1   3min 95 oC 
 
Stap 2   30sec 95 oC 

30sec 58 oC 
40sec 72 oC 

herhaal stap 2 30x 
 
Stap 3   3min 72 oC 
 
Stap 4   product opslaan bij 10 oC 

 
 
 
2.4. Positieve en negatieve controles 
 
Er moeten voldoende positieve en negatieve controles worden meegenomen. Als negatieve controles 
kan bijvoorbeeld genomisch DNA worden gebruikt van ouderlijn B104, of enig andere niet-genetisch 
gewijzigde maïslijn. Als postieve controle kan genomisch DNA afkomstig van de oorspronkelijke 
mutant gebruikt worden. 
Het experiment moet minimaal in duplo worden uitgevoerd. 
 
3. DNA gelelectroforese 
 
De via PCR gegenereerde DNA-fragmenten moeten, gebruikmakend van een standaard protocol, op 
grootte op een agarose-gel van elkaar gescheiden worden, waarbij in een laan een DNA ladder wordt 
toegevoegd die toelaat de grootte van de gescheiden DNA-fragmenten te bepalen. Het DNA kan 
zichtbaar gemaakt worden met behulp van verschillende aan DNA bindende kleurstoffen zoals 
Ethidiumbromide, Sybr Safe of Gel Green. 
 
4. DNA sequentie-analyse  
 
De gevormde ATR-Hb en ATM-Ga PCR producten moeten vervolgens worden gesequenced volgens 
een standaardprotocol om na te gaan of de in bijlage 2 beschreven mutatie erin aanwezig is. 
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BIJLAGE 10: Betaling van dossiertaks 
 
 
De dossiertaks zal worden betaald na ontvankelijk verklaring van het dossier en het ontvangen van 
een factuur voor deze dossiertaks. 
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BIJLAGE 11 

Summary Notification Information Format 

A. General information 
 
A1. Details of notification 
 
Notification Number 
B/BE/19/V1 
 
Member State 
Belgium 
 
Date of Acknowledgement 
…… 
 
Title of the Project 
Scientific field evaluation of maize with an impaired DNA-repair mechanism 
 
Proposed period of release: 
01/04/2019 to 31/10/2019 
 
A2. Notifier 
 
Name of the Institute 
VIB 
 
 
A3. Is the same GMPt release planned elsewhere in the Community? 
No. 
 
A4. Has the same GMPt been notified elsewhere by the same notifier? 
No 
 
 

B. Information on the genetically modified plant 
 
B1. Identity of the recipient or parental plant 
 

a) family:    Poaceae 
b) genus:    Zea, section Zea 
c) species:   Zea mays 
d) subspecies:   mays 
e) cultivar/breeding line:  inbred line B104 
f) common name:  maize 

 
 
B2. Description of the traits and characteristics which have been introduced or modified, 
including marker genes and previous modifications 
The maize plants have been edited using the CRISPR/Cas9 system resulting in the mutation of 
either the ATR or ATM gene. There are three events: one event with one additional DNA basepair 
in the ATR gene, one event with one additional DNA basepair in the ATM gene and one event 
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with a 1272 bp deletion in the ATR gene. The result of these alterations is that these genes are 
no longer functional. Either because of a disturbance of the reading frame or by a large deletion. 
They are ‘knock-outs’. The ATR and ATM genes gene plays a role in the repair of DNA damage 
and in these plants faults in the DNA are believed to accumulate to a higher degree. The plants 
have thereby become a good biosensor for the type of DNA damage that is caused by different 
forms of abiotic stress such as drought, heat, or environmental pollution.  
 
B3. Type of genetic modification 
Frameshift mutation, resulting from a 1 bp insertion, and deletion. 
 
B4. In case of insertion of genetic material, give the source and intended function of each 
constituent fragment of the region to be inserted 
Not applicable. The additional 1 bp has spontaneously been inserted during the natural repair of 
the double strand break resulting from the CAS9 endonuclease activity. 
 
B6. Brief description of the method used for the genetic modification 
A CRISPR/Cas9 gene cassette, necessary to induce the desired mutation, was introduced into 
maize plant by means of Agrobacterium tumefaciens mediated transformation. Transformants 
containing the gene cassette and the desired mutations were selected, and by means of 
conventional crossing with wild-type plants the CRISPR/Cas9 gene cassette was removed by 
selecting T1 plants that only contained the desired mutation, but no longer contained the gene 
cassette (null-segregants). The plants in the field trial therefore do not contain foreign genetic 
material. They only contain the desired mutation.  
 
B7. If the recipient or parental plant is a forest tree species, describe ways and extent of 
dissemination and specific factors affecting dissemination 
Not applicable. 
 

 
C. Experimental Release 
 
C1. Purpose of the release 
The purpose of the release is to (1) assess the phenotype of the ATRKO and ATMKO plants under 
realistic environmental conditions and assess whether abiotic stress leads to measurable DNA 
damage. 
 
C2. Geographical location of the site 
The field trial will take place in the municipality of Wetteren, about 12 km from Ghent, Belgium.  
 
C3. Size of the site (m2) 
The trial plot, including non-modified controls and border rows is approximately 345m2. 
 
C4. Relevant data regarding previous releases carried out with the same GM-plant, if any, 
specifically related to the potential environmental and human health impacts from the 
release 
Not applicable. 
 
 

D. Summary of the potential environmental impact from the 
release of the GMPts 
 
The environmental impact from the release is expected to be zero. The mutations are not 
expected to result in characteristics such as greater weediness or the ability of the maize to 
establish in non-agricultural habitats. The modified characteristics are also not expected to 
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change the interaction of the maize with herbivores or other non-target organisms and also not to 
change the toxicity and allergenicity of the maize. But we have not tested the latter, as this is not 
necessary and not required for such a small-scale field trial of which the produced materials are 
not going to be consumed by humans or animals. The modified seeds that will be formed are well 
retained in the cobs and these cobs will be very carefully hand harvested, also the tiniest ones, to 
prevent any spread of seeds.  
 
 

E. Brief description of any measures taken for the management 
of risks 
 
The risk of spread of the modified properties to the environment is mitigated by removing the 
tassel, or in exceptional cases hulling the tassel, thus preventing the spread of modified pollen to 
non-modified maize plants in the surroundings. The formed modified seeds are, as already stated 
above, well retained in the cobs and these cobs will be very carefully hand harvested, thus 
preventing any spread of seeds to the environment. In case some seeds would be lost during the 
harvest, they are not expected to result in the establishment of the maize outside the field. The 
field trial location is surrounded by a 1.80 m high wired fence to prevent accidental trespassing 
and accidental removal or spread of GM material. 
 
 

F. Summary of foreseen field trial studies focused to gain new 
data on environmental and human health impact from the 
release 
There are no specific studies foreseen to gain new data on the environmental and human health 
impact from the release other than the study of the phenotype, genotype and growth 
characteristics of these maize mutants. 
 
 

G. Final report 
- 
 
 

H. European Commission administrative information 
To be filled in by the Commission 
 

I. Consent given by the Competent Authority: 
To be filled in by the Commission. 


