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, ir. 

From: , drs. 

Sent: woensdag 4 september 2019 20:04

To: Becks-Vermeer, dr. I.T.M. (Ingrid); Leeuw, ir. J. de (Johan)

Cc: , dr. 

Subject: Aanvullende zin in commentaar op bijenguidance

Attachments: stakeholder_and_ms_consultation_efsa_bee_guid.docx

Hoi Ingrid, 

 

Nee, ik had nog geen gelegenheid om dit op te volgen. En ik heb niets meer van LNV gehoord, zal nog even navragen. 

 

@Johan: we zoeken nog even naar wat je nog mist (Collegeverslag van vorige week) in het commentaar op de 

bijenguidance onder ‘other comments’, zie het betreffende stuk in de bijlage.   

De zin in ons commentaar was al een ‘vertaling’ van de wens van de minister uit haar (2) meest recente brieven over de 

bijen, zie de gele alinea’s hieronder. In onderstaand voorstel toegevoegd dat het zowel de wens van het Ctgb, als van 

Nederland is om deze GD zo snel als mogelijk beschikbaar te hebben en dat we die wens al vaker hebben uitgesproken. 

Is dat wat je bedoelde? 

 

Zoals het er nu staat: 

• Our specific comments, as well as our general technical comments below, are made in light of our desire for a 

practically feasible guidance document, based on the latest scientific insights, that can be adequately 

implemented as soon as possible. 

Voorstel: 

• Our specific comments, as well as our general technical comments below, are made in light of Ctgb’s and the 

Dutch government’s desire, expressed several times during the development of this guidance, for a practically 

feasible guidance document, based on the latest scientific insights, that can be adequately implemented as soon 

as possible.  

 

In de kamerbrief van 12-7 (de laatste brief over de bijen link) staat: 
[…] 

In de gepubliceerde implementatievoorstellen wordt de beoordeling van de acute risico’s voor honingbijen, als 

onderdeel van het A-deel – op korte termijn geïmplementeerd. Ik heb u hierover op 4 juli geïnformeerd (Kamerstuk 

27 858, nr. 479). Deel B van het implementatieplan ziet op chronische toxiciteit, sublethale effecten en risico’s voor 

hommels en solitaire bijen. Deze onderdelen worden momenteel door EFSA verder uitgewerkt met een deadline van 

maart 2021 alvorens deze worden geïmplementeerd.  

[…] 

In lijn met mijn reactie op de aangenomen motie van lid Ouwehand (Kamerstuk 21 501-32, nr. 1181) ben ik 

voornemens om in te stemmen met het bijenrichtsnoer en implementatieplan zoals deze nu voorliggen en hierbij een 

stemverklaring af te geven waarbij ik de Europese Commissie en Lidstaten oproep om voor eind 2019 de 

bijenrichtsnoer in zijn geheel in te voeren. 

[…] 

Ik was en ben nog steeds voorstander van een zo spoedig mogelijke implementatie van een goed bijenrichtsnoer. 

Hierbij dienen onderdelen die wetenschappelijk actueel en praktisch uitvoerbaar zijn op korte termijn te worden 

geïmplementeerd. De overige onderdelen dienen door EFSA verder te worden uitgewerkt. Ik ben blij dat EFSA 

hiervoor een mandaat heeft gekregen van de Europese Commissie en blijf aandringen op snelheid. In lijn met mijn 

reactie op de motie-Ouwehand (Kamerstuk 21 501-32, nr. 1181) zal ik de Europese Commissie en Lidstaten in een 

stemverklaring oproepen deze overige onderdelen voor eind 2019 te implementeren. 

 

In de brief van 18-4 staat het als volgt: 
[…] 

De inzet van Nederland is steeds geweest om snel te komen tot een goed bijenrichtsnoer, waarbij Nederland ervoor 

pleitte – en dat nog steeds doet – om de onderdelen van het richtsnoer die wetenschappelijk actueel en praktisch 
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uitvoerbaar zijn zo snel mogelijk in te voeren, en daarnaast de European Food Safety Authority (EFSA) mandaat te geven 

om binnen een bepaald tijdsbestek de onderdelen uit te werken waarvoor dat nog niet het geval is. 

 

En in de brief van 4-7: 
De inzet van Nederland op dit dossier is altijd geweest om snel te komen tot een goed bijenrichtsnoer.  

[…] 

Zoals ik uw Kamer eerder heb gemeld, zal ik naar aanleiding van de aangenomen motie Ouwehand (Kamerstuk 

21501-32, nr. 1175) bij de EC pleiten voor een spoedige implementatie van het gehele bijenrichtsnoer voor eind 

2019. 

 

Dank alvast voor je reactie! 

groet   

 

Van: Becks-Vermeer, dr. I.T.M. (Ingrid)  

Verzonden: woensdag 4 september 2019 15:45 
Aan: , drs.  

Onderwerp: commentaar op bijenguidance 

 

, 

 

Johan vroeg nog naar de stand van zaken bijenguidance. Ik weet niet of we het al verstuurd hebben, maar ik neem aan 

dat conform afspraak er nog een zin is of wordt toegevoegd bij ‘other comments’ in lijn met eerdere communicatie van 

de minister naar de Kamer (zijn jullie daar nog uitgekomen? Ik vermoed dat Johan niets meer heeft gestuurd? Ben ik 

vergeten te vragen)? 

En heb je nog iets gehoord vanuit LNV over wat ze naar de Kamer gaan sturen? 

 

Groet, Ingrid 

 

Dr. Ingrid Becks-Vermeer 

Secretaris/Directeur   /   Executive Secretary/Director 

Ctgb 

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides 

Bezoekadres / visiting address:  

Bennekomseweg 41, NL6717 LL Ede 

Type voor navigatie Hora park in 

 

Postadres / postal address:  

Postbus / P.O. box 8030, NL6710 AA Ede, The Netherlands 

 

T (31) 0317   

F (31) 0317 471899  

I www.ctgb.nl 
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