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, ir. 

From:

Sent: vrijdag 4 oktober 2019 17:54

To:   @rivm.nl'

Cc: , ir. J. ; , dr. ; , ir. ing. ; , 

drs. ; @rivm.nl'

Subject: EFSA consultatie conceptprotocol bepaling achtergrondsterfte bijen 

Attachments: BEES_Background mortality_DRAFT_protocol_201909.pdf; Sjabloon consultatie.docx

Beste collega’s, 

 

EFSA heeft een consultatie uitgezet over het “Draft protocol for the scientific assessment of background mortality of 

bees” (zie bijlage). Dit is een stap in het EFSA-proces om het EFSA bijenrichtsnoer te herzien.  

Gezien jullie historische betrokkenheid op dit onderwerp is het plan om een gezamenlijke wetenschappelijke reactie 

voor te bereiden tussen Ctgb, WUR en RIVM. Wij gaan er vanuit dat jullie hieraan een bijdrage willen leveren. Of dat ook 

zo is, hoor ik uiteraard graag.  

 

De deadline voor indiening is maandag 14-10. Dat noopt tot een strakke planning. Verzoek aan jullie is om jullie 

commentaar uiterlijk woensdag 9 oktober einde dag aan te leveren in bijgevoegde commentaartabel. Het Ctgb zal de 

inbreng dan samenvoegen tot één reactie namens de drie instanties. Eventuele verschillen van inzicht kunnen dan 

donderdag 10 oktober onderling worden besproken. Vrijdag wordt de eindversie dan vastgesteld, zodat het maandag 

14-10 naar EFSA kan. 

 

Vanuit het Ctgb dragen  en  bij. Ik hoor graag welke persoon van jullie organisatie 

hieraan zal gaan werken, als jullie besluiten bij te dragen. 

 

Planning en tijdpad 

 

Wat Wie Deadline 

Opstellen commentaar (parallel) 

 

Ctgb ( ,  

 

WUR (pm) 

RIVM (pm) 

Wo 9-10 

Combineren commentaar en 

afstemmen eventuele 

verschillen van inzicht; doel is 

één reactie namens de 3 

instanties. 

 

 

Ctgb ( / ) coördineert Do 10-10 

Vaststellen eindversie 

 

Ctgb, WUR, RIVM Vrij 11-10 

Informeren LNV Ctgb ( ) Vrij 11-10 

Commentaar insturen naar EFSA Ctgb ( / ) Ma 14-10  

 

Commentaartabel 

De uiteindelijke inbreng gaat naar EFSA via hun website. EFSA houdt daarbij een strak format aan. Daarom verzoek om 

bijgevoegde commentaartabel te gebruiken. Dit is analoog aan het EFSA-formulier en vergemakkelijkt straks het 

overzetten van het commentaar in het EFSA-systeem.  
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Ik zal maandag nog even bellen met diegenen die een bijdrage zullen leveren. 

Mocht je nog vragen hebben over het proces, dan hoor ik het graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ctgb 

06  
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