From:
< 10.2.e @minez.nl>
10.2.e
Sent: dinsdag 11 september 2018, 10:22
To: "
@ctgb.nl'"
@ctgb.nl>
10.2.e
10.2.e
Subject: FW: Bee GD

Van:
10.2.e
Verzonden: donderdag 6 september 2018 14:53
Aan:
10.2.e
Onderwerp: RE: Bee GD
Hoi 10.2.e ,
11.1

Groeten,
10.2.e

Van:
10.2.e
Verzonden: donderdag 6 september 2018 14:33
Aan:
10.2.e
Onderwerp: Fwd: Bee GD
Dag 10.2.e ,
Ik heb inhoudelijk geen opmerkingen op het Ctgb-advies over het implementatieplan voor de
Bee-guidance. Voor de duidelijkheid zou ik op de 1e pagina (onder 2.) wijzigen dat we
voorstellen dat de protocollen voor veldstudies worden herzien vóór 30 juni 2019 ipv “tijdens een
interimperiode”. Dit is dan consistent met het samenvattende blokje.
11.1

11.1

Geef jij zo je akkoord aan 10.2.e om de NL reactie te versturen?
Dankje. 10.2.e

Verstuurd vanaf mijn iPhone
Begin doorgestuurd bericht:
Van: "
)"
@ctgb.nl>
10.2.e
10.2.e
Datum: 6 september 2018 om 10:09:58 CEST
Aan:
< 10.2.e @minez.nl>
10.2.e
Onderwerp: FW: Bee GD
10.2.e

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.

