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, ir. 

From: , ir. 

Sent: donderdag 5 september 2019 14:01

To:

Subject: FW: commentaar EFSA bee guidance 

Attachments: Sept 2019 Ctgb comments EFSA bee guidance.pdf; Sept 2019 

stakeholder_and_ms_consultation_efsa_bee_guid.docx

En naar jou natuurlijk! 

  

Van: , ir.   
Verzonden: 05 September 2019 13:58 

Aan: , drs. ; , ir. ing. ; , dr.  
CC: , dr.  

Onderwerp: RE: commentaar EFSA bee guidance  

  

Hoi allemaal, 

  

Het commentaar is verstuurd.  

  

Ik moest twee van de drie ‘other comments’ onder een ander kopje scharen, want de ruimte in die box bleek beperkt, 

maar uiteindelijk heb ik alles in het formulier gekregen.  

  

Hierbij de pdf van ons commentaar en ook het word-document met nog de informatie erbij over de historie van onze 

comments.  

  

( , het staat ook hier: T:\CTGB\ctb_documenten\Toelating en Advies\2. Expertise groep MIL & WKZH\Wbeo-

mil\onderwerpsdossiers\ecotoxicologie\Terrestrisch\Bijen\richtlijnen\draft richtlijnen en historie\EFSA GD NOW 

FINAL  ) 

  

Groeten  

  

  

Van: , drs.   

Verzonden: 05 September 2019 12:44 
Aan: , ir. ; , ir. ing.  

CC: , dr.  
Onderwerp: RE: commentaar EFSA bee guidance  

  

Helemaal goed :-))! 

  

Van: , ir.   

Verzonden: donderdag 5 september 2019 12:24 
Aan: , drs. ; , ir. ing.  

CC: , dr.  
Onderwerp: RE: commentaar EFSA bee guidance  

  

Hoi , 

Alleen wat suggesties van onze native speaker  
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Is het oké als ik dit invul:  

  

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

the Dutch government’s desire for a practically feasible guidance document, based on the latest scientific 

insights, that can be adequately implemented as soon as possible. We have already expressed this desire on 

several occasions during the development of the guidance, such as in recent letters from our Minister to the 

Dutch Parliament. 

Gr  

  

Van: , drs.   

Verzonden: 05 September 2019 12:05 
Aan: , ir.  , ir. ing.  

Onderwerp: RE: commentaar EFSA bee guidance  

  

, 

  

De zin wordt: 

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

Dutch government’s wish for a practically feasible guidance document, based on the latest scientific insights, 

that can be adequately implemented as soon as possible. This wish has been expressed several times during 

the development of this guidance such as in recent letters of our Minister to the Dutch Parliament. 

  

Is dit duidelijk genoeg? Als je vragen hebt even bellen! 

Thanks! 

groet  

  

Van: , drs.   

Verzonden: donderdag 5 september 2019 11:51 
Aan: , ir. ; , ir. ing.  

Onderwerp: RE: commentaar EFSA bee guidance  

  

Hoi , 

  

Zie bijgaand document.  

Alleen voor de eerste zin onder ‘other comments’ krijg je van mij zo nog een aanvulling. 

Alle aanwijzingen die groen of geel gearceerd zijn (‘new comments’ ed) kunnen er uiteraard uit! Heb ik niet meer 

gedaan, doe jij dat zelf bij uploaden? 

  

Thanks! 

groet  

  

Van: , ir.   
Verzonden: dinsdag 3 september 2019 09:25 

Aan: , drs.  

Onderwerp: commentaar EFSA bee guidance  

  

Hoi , 

  

De deadline voor het commentaar op de EFSA bee guidance verloopt vrijdag om 23 u. Zijn er nog wijzigingen nodig nu 

iedereen intern en extern er naar gekeken heeft?  
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We hebben nog niet afgesproken wie ons commentaar daadwerkelijk invult op internet. Ik kan het donderdag doen als 

je wilt. Mocht iemand anders het doen: Er is nog één box die ik nog niet ingevuld had, met alle referenties. Die 

referenties staan wel in de commentaren zelf maar ze moeten ook nog apart in die onderste box.  

  

Groeten  5.1.2 e Woo




