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, ir. 

From: , ing.  < @nvwa.nl>

Sent: woensdag 7 augustus 2019 07:33

To: , drs. 

Cc: ; , ir. ; , ir. 

Subject: RE: Revisie EFSA Bee guidance

Hallo , 

 

Bedankt voor je duidelijke antwoord. Jammer dat je aangeeft dat afstemming met de begeleidingscommissie er niet in 

zit.  

 

Zouden wij (NVWA beleid) wel betrokken kunnen worden bij de consultatie? In het verleden hebben we een redelijk 

intensieve samenwerking met het Ctgb (en LNV en WUR) gehad bij de ontwikkeling van het Bee guidance document van 

EFSA en het is voor ons belangrijk om aangehaakt te blijven. 

 

Met vriendelijke groet,  

   

 

Van: , drs.  < @ctgb.nl>  

Verzonden: dinsdag 6 augustus 2019 17:37 

Aan: , ing.  < @nvwa.nl> 

CC: Drent, R. van (Rob) <rob.van.drent@ctgb.nl> 

Onderwerp: RE: Revisie EFSA Bee guidance 

 

Dag , 

 

Ik kreeg je mail doorgestuurd van  en reageer even op je verzoek.  

De consultatie die nu loopt (zo lees ik dat tenminste in het workplan van EFSA) is eenmalig. Deze consultatie richt zich 

specifiek op de input van risicobeoordelaars. Ik heb niet begrepen dat er vaker via het PSN geconsulteerd zal worden. 

Afstemmen met de begeleidingscommissie is een volgende keer wellicht mogelijk, maar dat is afhankelijk van of er een 

volgende keer komt en welke specifieke vraag EFSA dan aan welke specifieke groep stelt.  

Het is wel jammer dat NL nu niet in de stakeholder groep vertegenwoordigd is, hoewel ik ook gezien heb dat dat maar 

een heel klein clubje betreft, blijkbaar zijn er strenge criteria gehanteerd... 

 

groet  

 

Van: , ing.  [mailto @nvwa.nl]  

Verzonden: 24 July 2019 14:55 

Aan: , ir.  

CC: , ir.  

Onderwerp: Revisie EFSA Bee guidance 

 

Hoi , 

 

Ik zag op de website van EFSA dat er een zogenaamde ‘outline’ gepubliceerd is voor de revisie van de Bee guidance 

(https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Bee Guidance review July2019.pdf ). Tijdens de laatste 

bijeenkomst van de begeleidingscommissie bijen-onderzoek is gesproken over het stakeholder participatie verzoek van 

ESFA voor Bee guidance en afgesproken om vanuit NL zo veel mogelijk mensen uit zo veel mogelijk stakeholder groepen 
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aan te melden. Ik had me ook aangemeld maar ben niet geaccepteerd omdat ik van de overheid ben. Er zijn geen 

Nederlandse deelnemers geselecteerd. Voor zover ik kan zien was ik ook de enige Nederlandse aanmelding.  

 

EFSA geeft aan gedurende het proces verschillende keren lidstaten te consulteren. Deze consultatie zal via het Pesticide 

Steering Network (PSN) plaatsvinden. Daarin heeft Ctgb zitting. Is het mogelijk om de leden van de 

begeleidingscommissie te betrekken in de consultaties die EFSA bij de lidstaten neerlegt en hier samen in op te trekken? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan 

het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was 

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability 

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
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wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages.  
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