
Uitnodiging symposium Kennisnetwerk Biociden: 

‘Weet wat je in huis hebt!’

Op donderdag 16 oktober 2014 vindt het derde symposium plaats van het 

Kennisnetwerk Biociden in Stadion Galgenwaard in Utrecht, van 10.00 tot 

17.00 uur.

De titel van het symposium is: ‘Weet wat je in huis hebt’. Biociden zijn 

namelijk op veel plaatsen te vinden. Als zelfstandige producten en in 

behandelde voorwerpen. Ook kennis over biociden is op meerdere plekken 

te vinden. Innovatie gebeurt evenmin zomaar, het is mensenwerk. Je hebt 

elkaar daarin nodig. 

Hoofdthema’s van het symposium zijn ‘behandelde voorwerpen’, innovatie 

en communicatie. Traditioneel zal er gelegenheid zijn voor een vruchtbare 

uitwisseling van gedachten over nieuwe uitdagingen en vereisten voor 

biociden en eventuele nieuwe vormen van verantwoorde bestrijding.

Programma (onder voorbehoud)

OCHTEND:

• Opening door vertegenwoordiger ministerie van IenM

• Keynote speeches:

a. Behandelde voorwerpen met een biocidale werking; 

regelgeving in beweging (Nederlandse overheid). 

Door de nieuwe verplichtingen rondom zgn. behandelde voorwerpen 

(‘Treated Articles’) in de nieuwe Biocidenverordening, komen allerlei 

partijen voor het eerst in aanraking met (qua interpretatie nog niet 

uitgekristalliseerde) Biocidewetgeving. Een overzicht en stand van zaken.

b. Innovatie rondom biociden (Actieve ondernemer op dit terrein).  

Voortbouwende beschouwingen op de uitkomsten van het symposium 

‘innoveren doe je samen’ van 12 februari jl.

c. Communicatie over juist gebruik van biociden (Voordracht 

vanuit de industrie). 

Inschatingen naar aanleiding van eerdere gedachtewisselingen in het 

Kennisnetwerk Biociden en Product Stewardship programma’s van 

bedrijven.

d. Handhaving in tijden van harmonisatie en overgangsrecht 

(Inspectie Leefomgeving en Transport; nog te bevestigen). 

Hoe gaat de inspectie om met (de overgang naar) nieuwe verplichtingen 

en interpretatiekwesties?

MIDDAG:

• 3 workshops (twee maal achtereen):

a. Behandelde voorwerpen

b. Innovatie

c. Communicatie

• Uitwisseling Kennisnetwerk Biociden

• Afsluiting door coördinator Kennisnetwerk Biociden

• Netwerkborrel

U kunt zich aanmelden via deze link. Meer informatie vindt u op de 

website van het Kennisnetwerk Biociden. Voor vragen mail naar: info@

kennisnetwerkbiociden.nl.
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Het symposium wordt georganiseerd door:


