Betreft: JZOPENBAAR 2019-04 Wob-verzoek Bijenguidance

Datum
5 maart 2021
Behandeld door

Geachte

,

In het bezwaarschrift van 22 mei 2019 van
tegen het besluit van het
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) van
5 april 2019 aangaande het middel Closer, gepubliceerd in de Staatscourant van
18 april 2019, dat bij het Ctgb het kenmerk JZBezwaar2019-19 heeft, heeft
op blz. 2 het volgende Wob-verzoek bij het Ctgb ingediend:
“Wij vragen ons af waarom het Ctgb dit doet en vragen hierbij, met beroep
op de WOB, dat het Ctgb ons alle documenten toezendt die zij sinds 2012 van
het Ministerie (Landbouw en/of EZ) heeft ontvangen (‘aangereikt’ of
anderszins ontvangen) met betrekking tot bijen en bestuivende organismen
in de ruimste zin van het woord (zoals beoordelingen, standpunten,
beschermingsniveau, toelating, toepassing guidelines of richtsnoeren, etc.),
inclusief de reacties van het Ctgb naar het ministerie.”
heeft wegens niet tijdig beslissen op het Wob-verzoek beroep
aangetekend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het CBb heeft
zich bij uitspraak van 29 september 2019 onbevoegd verklaard om op dit beroep te
beslissen. Het beroep van
is vervolgens door het CBb doorgezonden naar
de rechtbank Gelderland, die dat heeft doorgezonden naar de rechtbank NoordHolland. De rechtbank Noord-Holland heeft op 11 december 2020 het Ctgb
meegedeeld dat het beroep per abuis naar deze rechtbank is gezonden, waarna het
beroep weer in behandeling is genomen door de rechtbank Gelderland onder
nummer ARN 20/5262 WOB (HAA 20/5650 WOB). Het beroep heeft bij het Ctgb het
kenmerk JZberoep2020-07. In het verweerschrift van het Ctgb van 18 november 2020
heeft het Ctgb de rechtbank verzocht om uitstel van de behandeling van het beroep
met vier weken, omdat naar verwachting binnen die termijn een besluit zou worden
genomen. Op 3 februari 2021 heeft het Ctgb aangegeven dat er vertraging is, en dat
naar verwachting op 1 maart 2021 op het Wob-verzoek zal worden beslist.

Telefoonnummer

E-mail

Briefnummer
202103040695

Op 26 februari 2021 heeft de rechtbank het Ctgb opgedragen dat uiterlijk op 1 maart 2021 het
besluit aan verzoeker bekend moet zijn gemaakt, en heeft bepaald dat voor iedere dag dat het Ctgb
deze termijn overschrijdt, een bedrag van 200 euro verschuldigd is met een maximum van 30.000
euro.
Met dit besluit wordt rond genoemde datum een beslissing op het verzoek genomen.
Het Ctgb is een kleine organisatie. Het behandelen van dit type omvangrijke Wob-verzoeken vraagt
veel inzet, daarnaast is dit verzoek niet het enige verzoek dat in behandeling is. De afhandeling van
dit type verzoeken duurt daarom met enige regelmaat langer dan het Ctgb zelf graag zou zien.
Procedure
De ontvangst van het Wob-verzoek is op 5 juni 2019 bevestigd. Op 20 augustus 2019
en 25 oktober 2019 heeft
een herinnering en een ingebrekestelling verzonden.
Het Ctgb heeft op 30 oktober 2019 de ontvangst van de ingebrekestelling bevestigd.
Op 2 september 2019 is op de vraag van het Ctgb of
beperken of uitbreiden aangegeven dat dat niet het geval is.

zijn verzoek zou willen

Zienswijze
Op 19 oktober 2020 heeft het Ctgb om een zienswijze aan een derde gevraagd, waarvoor uitstel is
gevraagd en gegeven. De zienswijze is op 7 december 2020 gegeven. Op 19 januari 2021 is opnieuw
een zienswijze gevraagd, omdat was gebleken dat op 19 oktober 2020 niet van alle documenten om
een zienswijze was gevraagd. De zienswijze over het tweede deel van de documenten is op 29 januari
2021 gegeven.
Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Zie daarvoor ook de eerder aangehaalde uitspraak
van het CBb van 29 september 2020. Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u naar de bijlage 1.
Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 72 (inclusief bijlagen) documenten aangetroffen. Deze
documenten zijn opgenomen in een inventarislijst die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd.
In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per
document duidelijk is wat is besloten.
De documenten met nummers 13a, 13b, 13d, 16b, 21, 35a zijn reeds openbaar.
De Wob is niet van toepassing op reeds openbare documenten. In de inventarislijst is een verwijzing
opgenomen naar de vindplaats van deze documenten.
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De documenten met nummers 8a, 9a, 14a,14b, 15a, 15b, 15c, 22a, 33a, 37a, 39a, 39b zijn concepten
die niet openbaar worden gemaakt. Deze concepten komen overeen met definitieve versies die
reeds openbaar zijn of worden gemaakt. In de inventarislijst is een verwijzing opgenomen naar de
vindplaats van de definitieve versie van deze documenten.
Buiten reikwijdte
De documenten met nummers 4, 7, 10, 17, 18, 19, 20, 20a, 22, 25, 29, 29a, 37, 38, 38a, 40, 40a, 40b,
40c, 40d, 41, 41a vallen geheel buiten de reikwijdte van uw verzoek. Om deze reden zijn deze
documenten weggelaten.
Besluit
Ik heb besloten de documenten met nummers 11, 12a, 13, 15 en 15d en 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11a, 12, 13c,
14, 16, 16a, 23, 24, 26, 27, 27a, 28, 28a, 30, 31, 32, 32a, 33, 34, 35, 39 niet openbaar te maken. Voor
de motivering verwijs ik naar het onderdeel “Overwegingen” van dit besluit. In de documenten blijft
er na toepassing van de weigeringsgronden uit de Wob geen informatie over de bestuurlijke
aangelegenheid over die voor afzonderlijke verstrekking in aanmerking komt, omdat de resterende
tekst niet zelfstandig leesbaar is. Ik heb daarom besloten deze documenten in hun geheel te
weigeren.
Overwegingen
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een
verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.
Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke belang van een
goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan
ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de
bedoeling of belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de
weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van de verzoeker.
Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat openbaarmaking
van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de Wob niet mogelijk is. Indien ik aan
u de betreffende documenten verstrek, moet ik deze ook aan anderen geven indien zij daarom
verzoeken. In dat licht vinden de onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats.
Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met
internationale organisaties
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wob blijft verstrekking van informatie
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de betrekkingen van
Nederland met andere staten en met internationale organisaties.
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Bij de documenten met nummers 11, 12a, 13, 15 en 15d is het belang van de betrekkingen van
Nederland met andere staten of andere internationale organisaties in het geding. Dit belang zou
kunnen worden geschaad indien de hier bedoelde informatie openbaar wordt gemaakt. Ik ben van
oordeel dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid aangezien de
openbaarmaking van de documenten de positie van andere staten en van de Europese Commissie in
de besluitvorming van de Bee Guidance kan schaden. Ik heb daarom besloten de desbetreffende
informatie niet openbaar te maken.
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van informatie
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke
levenssfeer wordt geëerbiedigd. In de inventarislijst staan de documenten waarin persoonsgegevens,
zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen staan. Ik ben van oordeel dat t.a.v. deze gegevens
het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het
belang van openbaarheid. Deze persoonsgegevens worden evenmin openbaar gemaakt.
Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van belang. Weliswaar kan,
waar het gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep
worden gedaan op het belang van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders
indien het betreft het openbaar maken van namen van de ambtenaren. Namen zijn immers
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het
openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven van
een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om
openbaarmaking van de naam in de zin van de Wob.
Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om informatie uit
documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie wordt verstrekt over daarin
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip “documenten opgesteld ten behoeve van intern
beraad” onder meer moeten worden begrepen: nota’s van ambtenaren en hun politieke en ambtelijk
leidinggevenden, correspondentie tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries
onderling, concepten van stukken, agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van interne
besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien van deze stukken moet
van de bedoeling om ze als stukken voor intern beraad beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of
men moet deze bedoeling redelijkerwijs kunnen vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob opgenomen omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen
die van buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en - voorbereiding
gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling en met bewindspersonen
kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de standpunten die het bestuursorgaan voor zijn
rekening wil nemen relevant.
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Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies, commentaren,
voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.
De documenten met nummers 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11a, 12, 13c, 14, 16, 16a, 23, 24, 26, 27, 27a, 28, 28a,
30, 31, 32, 32a, 33, 34, 35, 39 zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad en bevatten persoonlijke
beleidsopvattingen. Ik verstrek daarover geen informatie. Overigens valt een gedeelte van deze
documenten tevens buiten de reikwijdte van het verzoek of onder een andere uitzonderingsgrond;
als daarvan sprake is dan is dat aangegeven op de inventarislijst.
Met betrekking tot documenten die conceptversies van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer
bevatten merk ik het volgende op. Ik ben van oordeel dat de concepten voor zover ze afwijken van
de definitieve versies persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Voor zover de concepten
overeenkomen met definitieve versies zijn ze reeds openbaar gemaakt en is de Wob daarop niet van
toepassing.
Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering indien de
standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de publieke discussie. Ik zie dan ook
geen aanleiding om met toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob in niet tot personen
herleidbare vorm informatie te verstrekken over deze persoonlijke beleidsopvattingen.
Wijze van openbaarmaking
Dit besluit wordt geanonimiseerd op de website van het Ctgb geplaatst.
Bezwaarmogelijkheid
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 4 van Bijlage 2 bij de
Algemene wet bestuursrecht en artikel 7:1, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken
na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het College voor de
toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb), Postbus 8030, 6710 AA Ede. Het Ctgb heeft niet de
mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.
Een belanghebbende die openbaarmaking van informatie wil voorkomen, kan binnen vier weken na
de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen en de
voorzieningenrechter vragen het besluit tot openbaarmaking voor de duur van de procedure te
schorsen. Een voorlopige voorziening kan, op grond van artikel 4 van Bijlage 2 bij de Algemene wet
bestuursrecht parallel aan het bezwaar worden ingediend bij de bevoegde Rechtbank. Voor een
dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. De Rechtbank zal over de hoogte en de wijze van
betalen daarvan informatie geven.
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Ede, 5 maart 2021

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
voor deze:
de voorzitter,

ir. J.F. de Leeuw
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Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Wob
Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat
gegevens bevat;
b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een
bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan;
c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een
bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid;
d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde instantie, met als
taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen ambtenaren lid zijn,
die het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de
instantie zijn
voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een adviesinstantie,
worden voor de toepassing van deze bepaling niet als leden daarvan beschouwd;
e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, met als taak het
adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is samengesteld uit
ambtenaren, tot wier functie behoort het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij
ressorteren over de
onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;
f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van een of
meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde
argumenten;
g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet
milieubeheer;
h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze of een andere
wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een overheidsorgaan, voor andere
doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen de publieke taak waarvoor de informatie is
geproduceerd;
i. overheidsorgaan:
1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of
2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.
Artikel 3
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke
aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een
bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop betrekking
hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
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4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de verzoeker zo
spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij behulpzaam.
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen
10 en 11.

Artikel 6
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen.
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging
wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de
verzoeker.
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de termijn voor het geven
van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop het bestuursorgaan de
verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht,
tot de dag waarop door de belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is
gebracht of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het bestuursorgaan daarvan zo
spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder vermelding van de termijn binnen welke de
beschikking alsnog moet worden gegeven.
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de informatie verstrekt
tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar verwachting een belanghebbende bezwaar
daar tegen heeft, in welk geval de informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de
beslissing is bekendgemaakt.
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-informatie:
a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee weken indien het
bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te verstrekken terwijl naar verwachting
een belanghebbende daar bezwaar tegen heeft;
b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, indien de omvang
of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een verlenging rechtvaardigt;
c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing.
Artikel 7
1. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie met betrekking tot de documenten die de verlangde
informatie bevatten door:
a. kopie ervan te geven of de letterlijke inhoud ervan in andere vorm te verstrekken,
b. kennisneming van de inhoud toe te staan,
c. een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of
d. inlichtingen daaruit te verschaffen.
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2. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie in de door de verzoeker verzochte vorm, tenzij:
a. het verstrekken van de informatie in die vorm redelijkerwijs niet gevergd kan worden;
b. de informatie reeds in een andere, voor de verzoeker gemakkelijk
toegankelijke vorm voor het publiek beschikbaar is.
3. Indien het verzoek betrekking heeft op milieu-informatie als bedoeld in artikel 19.1a, eerste lid,
onder b, van de Wet milieubeheer, verstrekt het bestuursorgaan, zo nodig, en indien deze informatie
voorhanden is, tevens informatie over de methoden die zijn gebruikt bij het samenstellen van
eerstbedoelde informatie.
Artikel 10
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen
vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de Algemene
verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer maakt.
2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het
belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties;
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke
lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de
informatie;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid
betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.
3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrokken persoon heeft
ingestemd met openbaarmaking.
4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en
het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-informatie betreft
die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in afwijking van het eerste lid, aanhef en
onder c, het verstrekken van milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van
openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde belang.
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie voor
zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter.
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie.
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7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voorzover
het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.
8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het toepassen van het
eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in aanmerking genomen of deze informatie
betrekking heeft op emissies in het milieu.
Artikel 11
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad,
wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratische
bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien degene
die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de
informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie kan
het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen
plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat
aan de leden van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescherming van de
persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. Informatie over
persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm.
Het tweede lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.
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Bijlage 2 Inventarislijst
Nr.
(datum/chrono
logisch)

Document

Beoordeling

Nr. 1

Mail: RE: Risk
managers WG
on bee guidance
document - 29
June - experts to
be appointed

Niet openbaar

22-06-2012

Wob

Afz.

Ontv.

Motivering

Intern beraad
Deels buiten de scope
11 lid 1

Persoonsgegevens

10 lid 2 sub e

Nr. 2

Mail: RE:
Concept
guidance EFSA

Niet openbaar

20-09-2012

10 lid 2 sub e

Persoonsgegevens

11 lid 1

Intern beraad
Buiten scope

Nr. 3
12-07-2013

Mail: RE:
SCOFCAH en
EFSA guidance
document bee
risks

Niet openbaar

10 lid 2 sub e
11 lid 1

Intern beraad
Persoonsgegevens
Deels buiten scope

Nr. 4
20-09-2013

Mail: RE:
130920_NLcom
mentsGDbees_
SCFCAH_Oct13

Niet openbaar

10 lid 2 sub e
Intern beraad
11 lid 1
Deels buiten scope
Persoonsgegevens
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Nr.
(datum/chrono
logisch)

Document

Beoordeling

Nr. 5

Mail: RE:
Ensure
adequate
Implementation
of the EFSA
Guidelines - risk
assessment of
pesticides on
bees

Niet openbaar

Mail: RE:
organisation
workshop GD
bees 11-12
December 2013

Niet openbaar,

26-09-2013

Nr. 6
14-11-2013
13-11-2013

Wob

Afz.

Ontv.

Motivering

10 lid 2 sub e

Intern beraad

11 lid 1

Deels buiten scope
Persoonsgegevens

10 lid 2 sub e
11 lid 1
Intern beraad
Deels buiten scope mail
Persoonsgegevens

Nr. 7
21-11-2013

Nr. 8
21-11-2013

Mail: RE
Detailed
agenda_worksh
op_GDbees_ver
sion03 TIJDEN
DAG 1
VERANDERD

Mail : Detailed
agenda_worksh
op_GDbees_ver
sion03

Niet openbaar

10 lid 2 sub e
Intern beraad
11 lid 1
Buiten scope
Persoonsgegevens

10 lid 2 sub e
dubbel ten
opzichte van nr.
7.

20-11-2013
Niet openbaar

12

11 lid 1

Dubbel ten opzichte van
nr. 7.

Nr.
(datum/chrono
logisch)

Document

Beoordeling

Wob

Nr. 8a

Bijlage Word:
Mail : Detailed
agenda_worksh
op_GDbees_ver
sion03

Niet openbaar:
Definitieve
versie is
openbaar1

10 lid 2 sub e
11 lid 1

Concepten worden niet
verstrekt

Mail : Detailed
info
RAPs_workshop
_GDbees V01

Niet openbaar

10 lid 2 sub e

Persoonsgegevens

11 lid 1

Intern beraad

21-11-2013

Nr. 9
21-11-2013

Nr. 9a
21-11-2013

Nr. 10
21-11-2013

Bijlage Word:
Detailed info
RAPs_workshop
_GDbees V01

Mail: Manual for
chairs and
rapporteurs_
version2

Afz.

Ontv.

10 lid 2 sub e
11 lid 1

Concepten worden niet
verstrekt

Definitieve
versie is
openbaar2

Dubbel met nr.
11
Niet openbaar

1

https://webgate.ec.europa.eu/dyna/extdoc/getfile.cfm?fileid=090166e5ba127f36.

2

Motivering

https://webgate.ec.europa.eu/dyna/extdoc/getfile.cfm?fileid=090166e5ba127f36

Buiten scope: dubbel

Nr.
(datum/chrono
logisch)

Document

Beoordeling

Wob

Nr. 11

Mail: Manual for
chairs and
rapporteurs_vers
ion2

Niet openbaar

10 lid 2 sub e

21-11-2013

Afz.

Ontv.

Motivering

10 lid 2 sub a
Persoonsgegevens
Schaden internationale
betrekkingen
Deels buiten scope

Nr. 11a
21-11-2013

Nr. 12
2-12-2013

Nr. 12a
02-12-2013

Bijlage Word:
Manual for
chairs and
rapporteurs_vers
ion2

Niet openbaar

Mail : 131121
RAP info on
Homework
Cases bee
workshop EFSA
GD V01 (2)

Niet openbaar

Bijlage Word:
131121 RAP info
on Homework
Cases bee
workshop EFSA
GD V01 (2)

Niet openbaar

10 lid 2 sub e

Intern beraad
Persoonsgegevens

11 lid 1

10 lid 2 sub e
11 lid 1

Intern beraad
Persoonsgegevens

14

11 lid 1
10 lid 2 onder
a

Intern beraad
Internationale
betrekkingen

Nr.
(datum/chrono
logisch)

Document

Beoordeling

Wob

Nr. 13

Mail: Fw:
Working group
Implementation
EFSA Guidance
doc on Bees

Niet openbaar

10 lid 2 sub e
11 lid 1
10 lid 2 onder
a

13-03-2014

Afz.

Ontv.

Motivering

Internationale
betrekkingen
Intern beraad
Persoonsgegevens

Nr. 13a
Bijlage bij nr.
13

Nr. 13b
Bijlage bij nr.
13

Nr. 13c
Bijlage bij nr.
13

3

Bijlage Pdf:
Actieprogramm
a_
Bijengezondhei
d_131111

Is reeds
openbaar3

Bijlage pdf:
DOMUS#13194213-v3Actieprogramma
_Bijengezondhei
d

Openbaar
kamerbrief4

Bijlage Word:
draft Summary
report
Workshop GD
Bees_comment
sNL

Niet openbaar

Hoeft niet te worden
verstrekt

Hoeft niet te worden
verstrekt

11 lid 1

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2013/11/11/actieprogrammabijengezondheid
4
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=25bcfd86-413c-4ee2-bfcef3b94f2ade4d&title=Actieprogramma%20Bijengezondheid.pdf

Intern beraad

Nr.
(datum/chrono
logisch)

Document

Beoordeling

Nr. 13d

Pdf:
NL
Actieprogramma
bijengezondheid
ENG 20131108

Is reeds
openbaar in NL
versie5

Hoeft niet te worden
verstrekt

Mail: Agenda Working Group
Guidance
Document on
bees on 31
March 2013

Reeds openbaar

Ref.
Ares(2019)3510326
- 29/05/2019 European
Commission
https://webgate.ec.e
uropa.eu › dyna ›
extdoc › getfile

Bijlage bij nr.
13

Nr. 14, 14a en
14b
26-03-2014

Wob

Afz.

Ontv.

Motivering

1.
10 lid 2 sub e
10 lid 2 sub g

Nr. 14a
Bijlage bij nr.
14

Bijlage Word:
Bee GD
implementation
draft

Reeds openbaar

PDF

lid 1

29 May 2019
— Implementation
plan for the
EFSA Guidance Docu
ment on the. Risk
Assessment of Plant
Protection Products
on Bees. (Apis
mellifera, Bombus ...

10 lid 2 sub e

Hoeft niet te worden
verstrekt

11 lid 1
Zie link bij nr. 14

5

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2013/11/11/actieprogrammabijengezondheid

16

Nr.
(datum/chrono
logisch)

Document

Beoordeling

11 Wob

Nr. 14b

Bijlage word:
Agenda WG
implementation
GD bees

Reeds
Openbaar: ‘

10 lid 2 sub e

Mail: FW:
Working Group
Guidance
Document on
bees on 31
March 2013
follow-up

Niet openbaar

Bijlage bij nr.
14

Nr. 15
28-04-2014

Afz.

Ontv.

Motivering

Hoeft niet te worden
verstrekt
Zie link bij nummer 14

17

10 lid 2 sub e

Persoonsgegevens

11. 1

Intern beraad

10. 2. a

Schaden internationale
betrekkingen

Nr.
(datum/chrono
logisch)

Document

Beoordeling

Wob

Nr. 15a

Bijlage word:
Bee GD
implementation
plan draft
rev.1_clean

Reeds openbaar

11 lid 1

Bijlage bij nr.
15

Afz.

Ontv.

Motivering

Hoeft niet te worden
verstrekt
Ref.
Ares(2019)3510326 29/05/2019
Ref.
Ares(2019)3510326 29/05/2019 European
Commission
webgate.ec.europa.e
u›

Ref.
Ares(2019)3510326 29/05/2019 European
Commission
https://webgate.ec.e
uropa.eu › dyna ›
extdoc › getfile
PDF
29 May 2019
— Implementation
plan for the
EFSA Guidance Docu
ment on the. Risk
Assessment of Plant
Protection Products
on Bees. (Apis
mellifera, Bombus ...

Nr.
(datum/chrono
logisch)

Document

Beoordeling

Wob

Nr. 15b

Word: Bee GD
implementation
plan draft rev.1

Definitieve versie
openbaar

11 lid 1

Word: Bee GD
implementation
plan draft rev.3

Def. versie
openbaar

11 lid 1

Concepten worden niet
verstrekt

Word: Summary
report WG
implementation
BEE Guidance
Doc

Niet openbaar

11 lid 1
10. 2. a

Intern beraad

Mail: RE:
overleg tav GD
BEES en
Roadmap

Deels openbaar

Ontv.

Motivering

Concepten worden niet
verstrekt

Bijlage bij nr.
15

Nr. 15c

Afz.

Bijlage bij nr.
15

Nr. 15d
Bijlage bij nr.
15

Nr. 16
28-04-2014

Schaden internationale
betrekkingen

19

10 lid 2 sub e

Deels buiten scope

11 lid 1

Intern beraad

Nr.
(datum/chrono
logisch)

Document

Beoordeling

Wob

Nr. 16a

Bijlage word:
FINAL clean
Summary report
Workshop GD
Bees_revision
18 march 2014

Niet openbaar

11 lid 1

Intern beraad

11 lid 1

Reeds openbaar

Bijlage bij nr.
16

Nr. 16b
Bijlage bij nr.
16

Bijlage word:
Bee GD
implementation
plan draft

Afz.

Ontv.

Motivering

Intern beraad

Dubbel met nr.
14
Reeds
openbaar

Nr. 17
6-10-2015

Nr. 18
27-2-2018

Mail: update
bijenguidanc
e vanuit
Praper

Niet openbaar

Mail: Advies
neonicotinoïde
n

Niet openbaar

Buiten scope

Buiten de scope

Buiten de scope

10 lid 2 sub e

Buiten scope

Nr.
(datum/chrono
logisch)

Document

Beoordeling

Wob

Nr. 19

Mail: Stemming
neonics eind
april

Niet openbaar

10 lid 2 sub e

Mail:
Ondertekend
Ctgb-advies
neonicotinoide
n

Niet openbaar

Pfd bijlage:
Ondertekend
def advies
neonics aan
Min LNV

Niet openbaar

Mail: FW:
Update studies
ihkv Guidance
document on
bees

Reeds
openbaar
Bij besluit van
9 juli 2020
minLNV blz.
1126

06-04-2018

Nr. 20
13-04-2018

Nr. 20a
13-04-2018

Nr. 21

19-03-2018

6

Afz.

Ontv.

Motivering

Buiten scope

Buiten de scope

Buiten de scope

Buiten de scope

Buiten de scope

Buiten de scope

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2020/07/09/besluit-op-wobverzoek-over-wijziging-regelgeving-gewasbescherming-in-relatie-tot-bee-guidance

Reeds openbaar

Nr.
(datum/chrono
logisch)

Document

Nr. 22

Word: FW: met
naam:
Aug_2018_ctgb
_
comments_on_c
om_implementat
ion_Bee GD_4

6-9-2018

Beoordeling

Wob

8-2018

Ontv.

Motivering

Buiten scope
Buiten scope
Niet openbaar

Reeds openbaar
Bijlage bij brief van
LNV aan TK 9 april
2018 met kenmerk

Nr 22a
Aug_2018_ctgb
_comments_on
_com_impleme
ntation_Bee
GD_4.docx

Afz.

De def. versie
is al openbaar

DGA-PAV / 19093026

https://www.rijksover
heid.nl › documenten
› 2019/04/09
PDF

9 Apr 2019 — DGAPAV / 19093026. NL
comments on the
proposal for
implementation of the
EFSA 2013. (revision
2014) Guidance
document for RA of
bees ...
Nr. 23

Mail: LNV FW:
Bee GD

Niet openbaar

10 lid 2 sub e

Intern beraad
Deels dubbel met 22

11-09-2018

22

Nr.
(datum/chrono
logisch)

Document

Beoordeling

Wob

Afz.

Ontv.

Motivering

Nr. 24

Mail:LNV RE
Voorstel reactie
COM mbt bee
GD

Niet openbaar

10 lid 2 sub e

Intern beraad

11 lid 1

Persoonsgegevens

Word: Discussie
beschermdoelen

Niet openbaar

Mail: RE:
Reactie
actiepunten
SCoPAFF
december
deadline 18-1

Niet openbaar

20-11-2018

Nr. 25

Buiten scope

28-11-2018

Nr. 26

18-01-2019

11 lid 1
10 lid 2 sub e

Intern beraad
Persoonsgegevens
Deels buiten de scope

Nr. 27
27-2-2019

Mail: RE:
DOMUS19050557-v1KAMERVRAGE
N_Het_proces_r
ond_het_Beegui
dance_documen
t.

Niet openbaar

11 lid 1

Intern beraad

Dubbel met nr.
28

10 lid 2 sub e

Dubbel met nr. 28

23

Persoonsgegevens

Nr.
(datum/chrono
logisch)

Document

Beoordeling

Wob

Nr. 27a

Bijlage Word:
RE:
DOMUS1905055
7-v1KAMERVRAGE
N_Het_proces_r

Niet openbaar

11 lid 1

Intern beraad

Mail: RE:
DOMUS19050557-v1KAMERVRAGE
N
_Het_proces_ro
nd_het_Beegui
dance_documen
t

Niet openbaar

11 lid 1

Intern beraad

Bijlage Word:
RE:
DOMUS1905055
7-v1KAMERVRAGE
N_Het_proces_r
ond_het_Beegui
dance_documen
t HH RvD2

Niet openbaar

27-2-2019

Nr. 28
1-3-2019

Nr. 28a
1-3-2019

Nr. 29
1-3-2019

Afz.

Ontv.

Motivering

Persoonsgegeven

Mail: FW C stuk
verzoek
ondertekening
brief AGES/UBA
update GD NTA

11 lid 1

Intern beraad

Buiten scope

Buiten scope

Niet openbaar

24

Nr.
(datum/chrono
logisch)

Document

Beoordeling

Nr. 29a

Bijlage Word: C
notitie brief
herziening
guidance NTA

Niet openbaar

Mail: RE: FW:
MinvLNV:
Beantwoording
vragen over het
proces rondom
de Bee
Guidance

Niet openbaar

Mail:
Onderdelen
bijenrichtsnoer
deel A

Niet openbaar

Mail: Factsheet
bijenrichtsnoer

Niet openbaar

14-3-2019

Nr. 30
19-3-2019

Nr. 31
10-4-2019

Nr. 32

Wob

Afz.

Ontv.

Motivering

Buiten scope

Buiten de
scope

11 lid 1

Intern beraad
Deels buiten scope

10 lid 2 sub e
Intern beraad
11 lid 1
Persoonsgegevens

17-4-2019

25

11 lid 1

Intern beraad

10 lid 2 sub e

Persoonsgegevens

Nr.
(datum/chrono
logisch)

Document

Beoordeling

Wob

Nr. 32a

Bijlage Word:
Factsheet_Bije
n
Guidance
190410 opm
Ctgb

Niet openbaar

11 lid 1

Intern beraad

10 lid 2 sub e

Persoonsgegevens

Mail:
Kamervragen

Niet openbaar

11 lid 1

Intern beraad

10 lid 2 sub e

Persoonsgegevens

11 lid 1

Brief van LNV naar de
TK van 23 april 2019
met kenmerk DGA /

17-4-2019

Nr. 33

Afz.

Ontv.

Motivering

18-4-2019

Nr. 33a
18-4-2019

Bijlage Word:
DOMUS19098427-v2Brief__beantwoordin
g_van_vragen_
over_de_rappo
r
tage_gezamenli
jk_meetnet_ge
wasbeschermin
gsmiddelen_in
_
het_gebied_va
n
_het_Watersch
ap (3)

Concept
Definitieve
versie is
openbaar

190984277

7

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?did=2019D17139
&id=2019Z07096

26

Nr.
(datum/chrono
logisch)

Document

Beoordeling

Wob

Nr. 34

Mail: Bijen
chronische tox

Niet openbaar

11 lid 1

Afz.

Ontv.

Motivering

Intern beraad
10 lid 2 sub e

23-4-2019

Nr. 35
6-5-2019

Nr. 35a
6-5-2019

Persoonsgegevens

Mail :
Kamervragen
over SCoPAFF
en Tijdlijn
inzake
bijenrichtsnoer

Niet openbaar

Bijlage PDF: 2e
herziene convo
SO Landbouwen Visserijraad
dd 14 mei inbreng SO 6
mei.pdf

Reeds
Openbaar

10 lid 2 sub e

Persoonsgegevens

11 lid 1

Intern beraad

Te vinden op website
TK8

8

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/deta
ils?id=2018A04336

27

Nr.
(datum/chrono
logisch)

Document

Beoordeling

Wob

Nr. 36

Mail: RE: bijen

Buiten scope,
Niet openbaar

10 lid 2 sub e

Mail: Inbreng
schriftelijk
overleg
Landbouw- en
Visserijraad
van 14 mei
2019

Buiten scope

10 lid 2 sub e

Bijlage Word:
Inbreng
schriftelijk
overleg
Landbouw- en
Visserijraad
van 14 mei
2019

Concept buiten
scope, def.
versie reeds
openbaar

11 lid 1
10 lid 2 sub e

Niet openbaar

11 lid 1

Buiten de
scope

10 lid 2 sub e

Afz.

Ontv.

Motivering

Buiten scope

7-5-2019

Nr. 37
9-5-2019

Nr. 37a
9-5-2019

Nr. 38
21-5-2019

9

{ebe –
document 37 a
is niet
aanwezig }
Mail: RE
Mondelinge
vraag Bijengif

Buiten scope
Niet openbaar

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z10872&did=2019D22429

28

Zie website TK verslag
4 juni 2019 aanvullend
overleg TK 2018-2019
21501-32 nr 1181 nav
brief van LNV aan de
TK 29 mei 20199

Buiten scope

Nr.
(datum/chrono
logisch)

Document

Beoordeling

Nr. 38a

Bijlage PDF:
Factsheet
thiacloprid

Niet openbaar
Buiten de
scope

Mail: RE
Opmerkingen
Ctgb SO
LVR_Antwoord
en resterende
vragen
bijenrichtsnoer
en tijdelijke
verlenging

nNet openbaar

Bijlage Word:
SO
LVR_Antwoord
en resterende
vragen
bijenrichtsnoer
en tijdelijke
verlenging

Def. versie
reeds openbaar

11 lid 1

Bijlage Word:
SO
LVR_Antwoord
en resterende
vragen
bijenrichtsnoer
en tijdelijke
verlenging

Def. versie
reeds openbaar

11 lid 1

21-5-2019

Nr. 39
21-5-2019

Nr. 39a
21-5-2019

Nr. 39b
21-5-2019

Wob

Afz.

Ontv.

Motivering

Buiten scope

11 lid 1
10 lid 2 sub e

Intern beraad
Persoonsgegevens

Zie info bij 37a
website TK10

Zie 37a, 39a.

10

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z10872&did=201
9D22429

29

Nr.
(datum/chrono
logisch)

Document

Beoordeling

Wob

Nr. 40

Mail: RE:
Factsheets AO
6 juni

Buiten scope

Bijlage Word:
Factsheet_cum
ulatie_2805201
9.doxc

Buiten scope

Bijlage Word:
factsheet_thiac
l
oprid_28052019

Buiten scope

Bijlage Word:
factsheet_syste
emaanpak_280
52019

Buiten scope

Afz.

Ontv.

Motivering

24-5-2019

Nr. 40a
24-5-2019

Nr. 40b
24-5-2019

Nr. 40c
24-5-2019

30

Nr.
(datum/chrono
logisch)

Document

Nr. 40d

Bijlage Word:
factsheet_bijen
richtsnoer_280
52019

Buiten scope

Mail : RE:
spoed, reactie
op gewijzigd
antwoord

Buiten scope

Bijlage Word:
SO LVR 27
mei
2019_commCt
gb_29052019.
doxc

Buiten scope

24-5-2019

Nr. 41
28-5-2019

Nr. 41a
28-5-2019

Beoordeling

31

Wob

Afz.

Ontv.

Motivering

