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

Cc: , ir. ing.  , dr. 

Subject: Voor akkoord: advies LNV ter voorbereiding risk managers workshop bee protection 

goals

Attachments: bijen beschermdoel - advies Ctgb v2.0.docx; AGENDA participants_FINAL.docx; 

Background document Risk Manager Consultation_FINAL_clean.docx; EFSA Supporting 

document for RMs in defining SPGs.docx

Beste Ingrid en , 

 

Aanstaande dinsdag (30-6) vindt een workshop voor risk managers plaats over de beschermdoelen voor bijen. Het is 

onderdeel van het herzieningsproces van het bee GD. Op de agenda staat ter bespreking een document van EFSA met 

daarin vier opties voor het wetenschappelijk bepalen van de beschermdoelen voor honingbijen, hommels en wilde 

bijen. De workshop is voor discussie; de COM wil in het SCoPAFF van 16-17 juli een besluit over de opties nemen. 

 

Aan de workshop zal vanuit LNV  en vanuit Ctgb  deelnemen. De workshop is weliswaar voor 

risk managers, maar het EFSA stuk is vrij technisch en LNV heeft aangegeven prijs te stellen op technische 

ondersteuning. Tijdens de workshop zal een tour de table worden gehouden waarin elke lidstaat een mening kan geven 

en vragen kan stellen.  zal hier namens NL het woord voeren. 

 

 en  hebben er voorbereiding van de workshop bijgevoegd advies opgesteld. Zij geven op grond van 

technisch-inhoudelijke gronden een (voorlopig) advies voor een voorkeursoptie. Verder hebben zij enkele vragen 

geformuleerd. De door EFSA gepresenteerde opties zijn namelijk vooral geschikt voor honingbijen en hommels, maar 

niet zo voor wilde bijen (vanwege ontbreken van modellen en data). Er moet meer duidelijkheid komen hoe EFSA om 

wil gaan met de wilde bijen. 

 

Graag horen we of jullie akkoord zijn met het voorgestelde advies aan LNV. 

 

Ik heb de agenda + stukken ter info bijgevoegd. 

 

Groet, 

 

 

 

5.1.2.e Woo5.1.2.e Woo

5.1.2.e Woo

5.1.2.e Woo5.1.2.e Woo

5.1.2.e Woo5.1.2 e Woo5.1.2.e Woo5.1.2.e W

5.1.2.e Woo

5.1.2.e Woo 5.1.2.e Woo

5.1.2.e Woo

5.1.2.e Woo 5.1.2.e Woo

5.1.2.e Wo




