
‘In situ biociden’ 
Uitnodiging en programma KNB-event 28 januari 2020 

 
Kennisnetwerk Biociden event  
 
In situ gegenereerde biociden zijn biociden waarbij de 
werkzame stof gevormd wordt vanuit één of meer 
precursors op de plaats waar het biocide ook zijn werking 
heeft. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door elektrolyse. 
Bij dit soort toepassingen is voor de vorming van de 
werkzame stof in een aantal gevallen een apparaat 
nodig. Toepassingen van in situ biociden zijn 
bijvoorbeeld de desinfectie van drinkwater of 
zwembadwater en de toepassing van antibacteriële 
coatings. 
 
In situ biociden vallen onder de Europese 
Biocidenverordening, maar er is aanvullende, niet-
wettelijke regelgeving opgesteld door de Europese 
Commissie. Het Europees Chemicaliën Agentschap 
(ECHA) heeft technische richtsnoeren in voorbereiding 
voor het opstellen van het dossier en de 
risicobeoordeling.  
 
Waarom zijn in situ biociden anders dan niet-in situ 
biociden? Welke drempels komt een aanvrager tegen? 
Deze en andere vragen hopen we deze middag te 
beantwoorden. Eerst wordt een toelichting op de 
regelgeving voor in situ biociden gegeven. Daarna 
komen praktijkervaringen aan bod, zowel van de kant 
van de toelatingsautoriteit als van de kant van de 
industrie.  
 
Het event is bedoeld voor iedereen die professioneel 
betrokken is bij in situ biociden. Dit kunnen bijvoorbeeld 
fabrikanten, importeurs, handelaren, regelgevers of 
handhavers zijn.  

 
Datum: dinsdag 28 januari 
Tijd: 13.00 – 17.00 uur 
Plaats: Sport- en evenementencomplex 

Merwestein. Merweplein 1, 3432 GN 
Nieuwegein 

 

 
 
 

Programma 
 
12.30 Inloop  
 
13.00 Welkom  

Corine Komen (Kennisnetwerk Biociden) 
  

13.05 Kennismaking via Mentimeter 
 Peter Kugel (VVGB advocaten) 

 
Regelgeving 

13.25 Europese afspraken over toelating  
Jan Willem Andriessen (Ctgb) 

 
14.20 Pauze 
 

Praktijkervaringen 
14.40 Ervaringen met toelatingsaanvragen 

Brigitte van Noorloos (Ctgb) 
 
14.55 Ervaringen van de industrie 
 Maarten Remmerswaal (Nouryon) 
 
15.40 Paneldiscussie 
 Onder leiding van Peter Kugel 
 
16.30 Afsluiting en aansluitende borrel 

 
 

Deelname 
Deelname is gratis. Bij vragen of opmerkingen over dit 
event, stuur een e-mail naar 
info@kennisnetwerkbiociden.nl. 

 
Aanmelden 
Meld u aan door het invullen van het formulier op 
de KNB website van het event. 

 
Routebeschrijving 
Kijk voor de routebeschrijving en parkeeradvies op 
de website van Topsport evenementen Merwestein. 
De locatie is bereikbaar met OV met onder andere 
sneltram 60 vanaf Utrecht CS. 
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