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Op de Biosecurity Kennisdag worden ’s middags twee parallelsessies gehouden met 
verschillende onderwerpen. Naast deelname aan de dialoogsessie “Samen naar een 
realistisch biosecuritybeleid” kun je kiezen uit drie andere onderwerpen. 
 
1. Samen naar een realistisch 
biosecuritybeleid 
In het komend jaar zal de voorgenomen 
biosecurity wetgeving inhoudelijk worden 
uitgewerkt door de overheid. In dit 
wetgevingstraject is het van belang dat de 
overheid van gedachten wisselt met 
medewerkers van organisaties voor wie de 
wetgeving van belang is, om tot realistisch 
beleid te komen. We werken in deze 
interactieve workshop toe naar een 
gezamenlijk beeld van het Nederlandse 
biosecuritybeleid aan de hand van 
prikkelende vragen en een goed gesprek. 
 
2. Perspectief op de toekomst 
Snelle ontwikkelingen in de 
biotechnologie, synthetische biologie en 
automatisering zullen in de komende jaren 
voor veel nieuwe toepassingen zorgen. 
Ook kennis en apparatuur wordt 
laagdrempeliger toegankelijk. Er komen 
steeds meer geluiden dat geavanceerde 
biotechnologische technieken nieuwe 
bedreigingen zullen vormen. Hoe 
aannemelijk is het bijvoorbeeld dat 
terroristen over enkele jaren zelf een 
gevaarlijk virus synthetiseren?  In deze 
discussie workshop wisselen we van 
gedachten over deze mogelijke nieuwe 
bedreigingen en wat dit betekent voor 
biosecurity. 

3. Biosecurity in de praktijk: 
diagnostiek en biosecurity 
In deze workshop gaan we aan de slag met 
biosecurity en het perspectief vanuit de 
diagnostiek: hoe te handelen als je een 
infectie met een bioterroristisch agens 
vermoedt? Hoe trek je aan de bel? Waar 
let je op in het laboratorium? Een 
interessante sessie aan de hand van 
casuïstiek en veel voorbeelden. 
Interessant voor iedereen die zelf 
betrokken is bij diagnostiek, of voor 
mensen die een kijkje willen nemen in de 
biosecurity van een laboratorium: hoe is 
het in Nederland geregeld? 
 
4. Dual-use onderzoek en 
exportcontrole 
Samen met het ministerie van 
Buitenlandse Zaken verzorgt Bureau 
Biosecurity deze workshop over de dual-
use exportvergunning (EU verordening 
428/2009) en de mogelijkheid tot 
aanvraag van een proefvergunning 
(sondage). Aan de hand van cases en 
voorbeelden doorlopen we hypothetische 
situaties en aanvragen. Je kunt natuurlijk 
zelf ook voorbeelden inbrengen: dan 
komen we tot een oplossing of advies. 
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