
Van: 5.1.2.e. Rminvws.nl> 

Aan: 5.1.2.e. @minlnv.nl>; 5.1.2.e. 

Van: 5.1.2.e. (WminInv.nl> 

Aan: 5.1.2.e. RminInv.n1>; 5.1.2.e. 

CC: 5.1.2.e. 
minvws.nl> 

@minvws.nl> 
5.1.2.e. Rminvws.n1>;  5.1.2.e. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

SMIT 
RE: Voorbereiding gesprek PREZODE 
vrijdag 22 oktober 2021 10:25:07 

Dankili! Verwerkt 

Hartelijke groet, 
5.1.2.e. 
Senior Beleidsadviseur  5.1.2.e. 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
T +31 6 
E 

Van:  

5.1.2.e. 
5.1.2.e. PminInv.n1 

5.1.2.e. 

Verzonden: donderdag 21 oktober 2921 17:21 
Aan: 5.1.2.e. 

CC: 5.1.2.e. 
Onderwerp: RE: Voorbereiding gesprek PREZODE 
Hoi 5.1.2.e., 
Dank voor de docs. Zie nog een drietal aanvullingen, één uit de stuurgroep en twee uit ons voorbereidende gesprek van 
gisteren. 
Groet, 

Verzonden: donderdag 21 oktober 2021 15:44 

5.1.2.e. 	PminInv.n1>; 
@minvws.nl>; 

CC 
Onderwerp: RE: Voorbereiding gesprek PREZODE 
Bedankt5.1.2.e. 

@minInv.n1>; 5.1.2.e. 
Rminvws.nl> 

(Wminvws.nl> 

5.1.2.e. 

5.1.2.e. 

Over de voorbespreking, ik weet niet zeker of 5 1 2.e aanwezig kan zijn. Hij is deze week met vakantie. Maar als je de link 
naar hem doorstuurt, dan zorg ik dat hij weet dat het gaat om de voorbespreking. 
Ik stuur jullie de link naar de persbericht over de ondertekening van de Dol tussen IAEA (Zodiac) en Prezode tijdens de 
IAEA Scientific Forum in September. 

IAEA and PREZODE Pave the Way for Future Cooperation to Prevent Zoonotic Diseases 1 IAEA 
Groet, 

Verzonden: donderdag 21 oktober 2021 14:39 

5.1.2.e.  @minInv.n1>;  5.1.2.e.  minvws.n1>;  5.1.2.e. 

Onderwerp: Voorbereiding gesprek PREZODE 
Allen, 
Gisteren heb ik met VWS wat zaken op een rij gezet voor het gesprek met PREZODE as maandag. Bijgaand een concept- 
ppt die wij als NL kunnen geven: idee is deze kort en bondig te houden, want we willen vooral informatie van hen horen. 
Maar ik denk dat het wel goed is als wij schetsen waar NL staat op zoonose-beleid en wat onze ambities zijn, om zo vast 
te pitchen waar we als NL voor willen gaan. Suggesties voor aanvulling zijn natuurlijk welkom! 
Ook een word-doc met vragen aan PREZODE. Voel jullie vrij om aan te vullen. 
Ook een practische vraag: Wij hebben PREZODE nu uitgenodigd voor de meeting; NL heeft de vergadering ook gepland. 
Mijn eerste idee was dat 5 1 2 e. voorzit en ik notuleer; VWS deed de suggestie om 5.1.2.e. 	te vragen te 
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modereren, hij heeft als liaison gefungeerd tot u toe. Voor mij ook prima. @OM wat is jou wens? Als we 5.1.2.e. 
willen vragen moeten we dat nog wel deze week doen. 
A.s. maandag houden we voorbespreking van 09:15-09:45 in Teams. Ik stuur link nog door aan VWS-ers die aanhaken 
Eg e n5 1.2.e.). 	wilikan5.1 .2ie ook aanhaken bij de voorbespreking? 
Gr. 5.1.2.e. 

Hartelijke groet, 

5.1.2.e. 

Senior Beleidsadviseur 5.1.2.e. 

Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 1 2994 AC 1 Den Haag 
Postbus 20401 1 2500 EK 1 Den Haag 

M. 06 5.1.2.e. 
E.5.1.2.e. 	OminInv.nt 
www.minlnv.nl   
www.rijksoverheid.n1  

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. 

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 
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toegezonden. wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook. die verband houdt niet risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain inforination 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. 
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Vragenlijstje tbv gesprek met PREZODE — 25 OKT 2021 

Indien niet (voldoende) helder aan bod in de presentatie van FRA. 

Governance 

- PREZODE is Frans initiatief. Hoe is de sturing van PREZODE ingericht, wie is 
eindverantwoordelijk/neemt definitieve besluiten? 

- We zien bijv. Franse ministerie van volksgezondheid niet opgenomen (wel Buza en 
landbouw) en hoe is de betrokkenheid van natuur/leefomgeving? 
Hoe verhoudt PREZODE zich tot intergouvernementele organisaties zoals WHO? Wat is de 
ambitie? 
Waar zou NL staan in de governance bij ondertekenen letter of intent? 

Inhoudelijk 

- Hoe sluit PREZODE aan bij andere inhoudelijke initiatieven? En welke rol wil PREZODE daarbij 
nemen? 

o Tripartite (OHHLEP; GHSA etc) 
o IAEA (ZODIAC) 
o EU-programma's (Horizon; EJP on One Health) 

- NL heft ERRAZE als grootste onderzoeks-initiatief op gebied van OH/zoonosen. Hoe kan 
synergie met PREZODE verkregen worden? 

- De One-Health initiatieven schieten als paddestoelen uit de grond; NL wil doublure van inzet 
van mensen en middelen voorkomen. Hoe ziet PREZODE dit? 

Deelname landen (NL) 

- Wat is de plek in de governance van deelnemende landen? 
Wat wordt verwacht tav inzet van mensen en middelen (geld — er zit nog een gat van €140M 
in de begroting zoals we die tot nu toe gezien hebben)? 

o Frequentie van bijeenkomsten; rol NLse afvaardiging 
Kan PREZODE al aangeven welke andere landen geïnteresseerd zijn om deel te nemen? 

We zullen in het gesprek aangeven dat we onze bewindspersonen nog moeten meenemen en dat er 
(nog) geen financiële middelen beschikbaar zijn. 
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Van: 
Aan: 

Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Voorbereiding gesprek PREZODE 
zondag 24 oktober 2021 17:09:25 

Hi 5 1 2 e , 

Dank. Zoals via de app donderdag gewisseld: prima idee wanneer 	voorzit. 

Nog een paar dingen/vragen: 

1. Graag aan PP toevoegen dat we in een demissionaire tijd zitten na de verkiezingen dit voorjaar, met lange en 

complexe formatie. En dat huidige ministers geen mandaat hebben voor grote beleidsstappen zoals een 

meerjarig actieplan zoonosen -> aan een nieuw kabinet 

2. Goed om!: l  2  e en 5.1.2.e. ook uit te nodigen voor het vooroverleg. Wil je een aparte teamsuitnodiging 

voor het vooroverleg sturen? (en dan weekstart eruit, voor helderheid) 

3. Zou je definitieve agenda met tijdsindeling + deelnemers aan FR en NL zijde (namen en rugnummers) willen 

rondsturen aan alle deelnemers? 

4. Graag in vragenlijstje ook voorzet doen voor conclusie, waar we als NL uit willen komen aan het eind van dit 

overleg. Ter bespreking in vooroverleg. 

Dank en tot morgen, 
F 1 2 0 

Dubbel met doc. 142 

5 12 e 
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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 
aansprakel jkheid voor schade. van we ke 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. 1f 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. 
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Van: 
Aan: 	 - 
Onderwerp: 	FW: 2 afstem-zaken 
Datum: 	 dinsdag 26 oktober 2021 09:20:26 
Bijlagen: 	 Passaae zoOnosen in COVIDbrief 5 nov 2021.dooc 

enig 
Bijgaand suggestie van 5 1 2 e voor aanvulling van de tekst in de KB. Verder akkoord om de nota te gebruiken voor zowel 
de info over aard KB als de technische vragenset. 
Wel is de inschatting dat MLNV zelf de set vragen wil afdoen; ik ga dit met BPZ en de PA checken 
Hartelijke groet, 
5.1.2.e. 
Senior Beleidsadviseur 5.1.2.e. 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
T +31 6 
E 

Van: 

5.1.2.e. 
5.1.2.e RminInv.n1 

5.1.2.e. 

Verzonden: dinsdag 26 oktober 2021 00:01 
Aan: 5.1.2.e. 
Onderwerp: RE: 2 afstem-zaken 
Hi  5.1.2.e 
Dank. Paar kleine revisies, zie bijlage. Gaat met name om actieplan waarover besluitvorming aan een nieuw kabinet is. 
En op het tweede punt: ik ga ervanuit dat minister zelf 106 KV over zoonosen wil afdoen. Betekent dat we het 
tekenmoment van uiterlijk 5 november moeten halen. Goed om dit even af te stemmen met BPZ en 5 1 2 e 
Groet 
5 1 2 e 

Verzonden: maandag 25 oktober 2021 22:27 
Aan: 	 (@mininv.nl>  
Onderwerp: 2 afstem-zaken 
Urgentie: Hoog 
Hi, ff 2 dingetjes om af te stemmen: 

• Bijgaand een voorstel-voor de covidbrief van 5 nov (mss eerder door politieke ontwikkelingen) om toezegging 

van MVWS recht te zetten over pva zoonosen. Heb jij nog opmerkingen of ben je akkoord? 
• We hebben in de projectgroep besproken om de nota aan BWP, die in de stuurgroep is besproken, over aard KB, 

te gebruiken icm het voorleggen van de feitelijke vragen aan de BWP. Is dat voor jou ook akkoord? (Overigens: 

	

moeten we met 5 1.2 	afstemmen ofli die vragen afdoet, of dat dit hoog ambtelijk kan gezien 

beschikbaarheid vair) 
Morgen verder! 
Hartelijke groet, 
5.1 2 e 
Senior Beleidsadviseu~~111. 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
T +31 5 1 2 e 
E 5.1.2.e 	minlnv.nl  

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. 

5.1.2.e. 
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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 11 niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan ti is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade. van we ke 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. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

SEM 
RE: actiepunten projectgroepoverleg 25-10 
vrijdag 29 oktober 2021 17:51:07 

Hallo 
Voor 
Hallo 

	overleg a.s. maandag. 
Zou je aub 5 minuten kunnen reserveren voor de voorbereidin van het es rek van '•• .2 e.  
met F. Branca Director Nutrition and Food Safety van WHO en 	 ? Het gesprek 
staat ingepland voor vrijdag 5 november (maar ik krijg net een e 	a 	moet maandag de 
input voor de briefing inleveren). 
Branca is verantwoordleijk ook voor Zotinosen, wet markets, en ook de mogelijk detachering, 
etc. 
Het gaat om brainstormen over mogelijke vragen aan WHO of aandachtpunten dat wij aan de 
orde willen stellen tijdens het gesprek. 
Alvast bedankt! 
Groet 

Van: 5.1.2.e. 
Verzonden: maandag 25 oktober 2021 17:27 
Aan: 

@mininv.n1 
Onderwerp: actiepunten projectgroepoverleg 25-10 
Ha allen, 
Bij deze een beknopt overzicht met de actiepunten. Laat me weten als je iets mist! 
Groet, 

1. Opening, vaststellen agenda 
2. Verslag stuurgroep 13 oktober 2021 

Onderzoeksprogramma: 	 proberen voor volgende stuurgroep een gesprek 
met ZonMw te plannen, er ver enning. 

3.Terugkoppeling gesprek PREZODE 
Het gesprek met PREZODE heeft 25 okt plaatsgevonden en heeft niet op alle vragen een 
antwoord opgeleverd. We hebben onvoldoende informatie ontvangen om de bewindspersonen 
op dit moment te informeren. spa stelt een lijst op met onbeantwoorde vra en 	de 
Landbouwraad Parijs, zodat hij in ormeel in gesprek kan met 5 1 2.e 	 legt de 
lijst nog voor aan de projectgroep. 

4. Terugkoppeling gesprek NVWA 
• Brede aanwezigheid (CMV, NVIC). Natuur en BuRO misten. Eventueel hiervoor separate 

gesprekken inplannen. 
• De NVWA heeft rol als staatstoezicht. Dat juridisch kader biedt dus mogelijkheden (bv in 

early waming). 
• NVWA gaf aan dat uitbreiding surveillance wellicht niet de oplossing is, maar wel om meer 

capaciteit in te zetten bij NVWA. Daarin volgen ze Bekedam dus niet. Deze notie kunnen 
we opnemen in de TK-brief. Wel nog benieuwd naar mening van BuRO. 

• Mogelijk kan de NVWA op termijn onderdeel uitmaken van deze projectgroep. 
5. Conceptnota 

De nota wordt •ebruikt als oplegger bij de Kamervragen. ' 2 e checkt dit nog bij 5.1.2.e. en --, 
bij 5 1 

maakt concep nota af. 
TK-vragen 

De planning is: 
Woe 12:00 beantwoordin• naar 	en 512e 

 

Woe-middag: 5 1 2 e en '1 2 e lopen er door een mhoo consistentie 
Woe einde dag: naar 5 1 2 e. en 5 1 2 e 
Donderdag 13:00: sugg= es 5.1 2 e 	 verwerken (mogelijk volgen opmerkingen 
Gertine donderdagmiddag) 
Donderda• einde dag of vri da naar directeuren. Wellicht bij VWS pas maandagochtend naar 
directeur. 	checkt bij 	hoe de lijn er uit moet zien. 

7. Planning 
We maken een verdeling voor de Kamerbrief: 
Algemene intro - 12 e 
Onderzoek - 5 1.2 e. 
Prioritering 

	

	
5.1.2.e. o Veedichtheid - 



Senior beleidsmedewerker 5.1.2.e. 

Directie Publieke Gezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Pamassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 El 1 Den Haag 

(ffiminvws.nt 
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5.1.2.e. o Markten/beurzen met levende dieren (m.n. exoten) - 
0Evt: varkensinfluenza - 	ism 
o Versterking van monitor ng en surveillance n de agenda pandemische 

paraatheid) - 
oInformatievoorz en ng en data-uitwisseling (ook in PP?) - 
o Uitspraken G20 M VWS en M LNV - 
o Leefomgeving - 5 1 2 e 

Maandag 1 nov 12:00 passages naar 512e  We gebruiken de projectgroep van volgende week 
als werksessie. 

5 1 2.e. 
8. Passage in COVID-brief 

legt de passage voor aan 5 1 2 , en 	aan 

1", e 

5.1.2.e. 

Wie 

me 

Deadline 
10 nov 

27 okt 

27 okt 
1 nov 
12:00 
1 nov 

Ntb 
Ntb 

27 okt 

Actie 
Verkennend gesprek ZonMw 

Check bij 	 en 	nota gebruiken als oplegger bij de 
TK-vragen.  
Hoe ziet lijn er uit? Check bije 	  
TK-brief teksten schrijven 

BZ uitnodigen voor volgende stuurgroep 
Inplannen gesprek GGD GHOR NL + voorbereidend gesprek 

Mannen  
RIVM gesprek inplannen 
Gesprekken internationale organisaties inplannen 

Passa•e in COVID-brief over planning PvA voorleggen aan 
en 5 1 2 e 

5 1 2 e. 

5.1.2.e. 
512e 

5.1.2.e. 
5.12e 

Ntb 
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Van: 
Aan: 

Onderwerp: 	actiepunten projectgroep zo0nosen 11 
Datum: 	 maandag 1 november 2021 15:54:00 

0. Mededelin • en 

5.1.2.e. 

512e 
5  1 2 e 

5.1.2.e. 	 wordt projectleider zodnosen bij LNV. 
sa ez g. 

uurgroep is verzet naar 17 november. 
1. Proces briefteksten 

Teksten leefomgeving liggen er. 
Donderdag nieuwe teksten 14:00 bijlig. 
Algemene intro - 
Onderzoek - 
Prioritering 

512e 

5.1.2.e. 

o Veedichtheid - 
o Markten/beurzen 	evende dieren m.n. exoten) - 
o Evt: varkensinfluenza 	 ism 5 1 2 e 
o Versterking van monitor ng en survei ante n de agenda pandemische 

paraatheid) - 
o Informatievoorz ER en data-uitwisseling (ook in PP?) - 
o Uitspraken G20 M VWS en M LNV - 
o Leefomgeving - 

2. Proces nota stavaza Be e am 
reageert nog op de nota. 

egt 'm vervolgens voor aan 	. COVID-passage is er uit, aankondiging pro•ramma 
s er uit. Wil je 'm no• versturen o w e wachten op voorleggen van de Kamerbrief? 5 1 2 e 
checkt nog bij 5.1.2.e. of het bij LNV op dit moment meerwaarde heeft. 

3. Update ' -vragen 
moet nog lezen. LNV verwerkt die opmerkin•en. Morgen 12:00 BPZ. 512e  kijkt nu nog 

naar e opmerkingen vanuit VWS en stuurt die naar 
4. Terugblik begrotingsbehandeling VWS 

Bij begrotingsbehandeling heeft Hugo de Jonge (ietwat aarzelend) aangegeven dat PvA voor de 
kerst komt. Maar in de schriftelijke beantwoordin• •aat het goed. Dus in overleg met 
hebben we besloten om het hierbij te laten. 5 1 2 e ligt het nog wel even voor aan e 	s. 
Begrotingsbehandelin• LNV is aan eind novem. 	, .in december gepland. 

5. Voorbereiding 5.1.2  e. met F. Branca en 5.1.2.e. 	 (bijgevoegd) 
Donderdagmiddag hee -  '7 1 2 e een gesprek over zo•nosen, over de detachering en andere 
dingen die wij aan bod w en aten komen. Branca is directeur Food Safety and Nutrition; hij 
gaat ook over wet markets. 
Origins of novel patho•ens is een nieuwe expertgroep binnen de WHO. Hoe dit zich verhoudt tot 
OHLEPP is onduidelijk, 5 1 2 e zal hierop doorvragen. Want dat zal bepalen waar een 
detachering vanuit Ne•e an. passend is. 
Vragen wat WHO vindt van PREZODE. 
Naar aanleidin van: LNV zal nav gesprek vorige week een aantal verduidelijkende vragen via 

aan PREZODE stellen. LNV temporiseert. 
. oo espreking GGD GHOR NL - wie vanuit LNV? 

sluit aan. 
p ant vooroverleg in en zet aanbevelingen op een rij. 
▪ Wyrrk 

Er is een Joint Action op surveillance opgestart. Vanuit directie Informatiebeleid en Pandemische 
Paraatheid hebben we aanknopings imái

i
bmaar binnen VWS en LNV moeten aan beide zijden 

iemand hierop trekkend gaan zijn. 	 gaat na wie dat vanuit LNV kan zijn. jdoet het 
voorlopig vanuit VWS.  
Actie 
Verkennend gesprek ZonMw 

TK-brief teksten schrijven 

Wie 

n9321  

	Iedereen 

Deadline 
10 nov 

1 nov 
12:00 

BZ uitnodigen voor volgende stuurgroep  
Inplannen gesprek GGD GHOR NL + voorbereidend gesprek 

plannen  
RIVM gesprek inplannen 

1 dec 
4 nov 15- 

16u 
Ntb 

Gesprekken internationale organisaties inplannen 	 Ntb 

Reageren op stavaza-nota 	 Zsm 
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Directie Publieke Gezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 

Senior beleidsmedewerker 5.1.2.e. 

Nota voorleggen aan  5.1.2.e. 
Opmerkingen VWS verwerken en naar  5.1.2.e  versturen 
Nagaan wie vanuit LNV kan meedraaien op Joint Action surveillance 

1 nov 

06-~ 
5.1.2.e.  (minvws.n1 



BZ uitnodigen voor volgende stuurgroep 
Inplannen gesprek GGD GHOR NL + voorbereidend gesprek 
inplannen  
RIVM gesprek inplannen 
Gesprekken internationale organisaties inplannen 

Passa • e in COVID-brief over planning PvA voorleggen aan 
en 

5 1.2 e. 

Senior beleidsmedewerker 5.1.2.e.  

Directie Publieke Gezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 El 1 Den Haag 

06 5.1.2.e 
5.1.2.e. 	(ffiminvws.nt  

Doc. 149 

Van: 
Aan: 

Onderwerp: 	projectgroep zo5nosen 1/11 
Datum: 	 maandag 1 november 2021 14:20:00 
Bijlagen: 	RE actiepunten prgjectgroepnverleg 25-10  

Beste allen, 
Bij deze een agenda voor het projectgroepoverleg van straks. Het is niet mogelijk gebleken om 
teksten voor de brief gereed te hebben. Daarom goed om met elkaar even stil te staan bij het 
proces hoe dat wel kan gaan lukken. De stuurgroep Is verzet van 10 naar 17 november. Dat 
geeft ons in ieder geval iets meer ruimte. 

1. Proces briefteksten 
2. Proces nota stavaza Bekedam 
3. Update TK-vragen 
4. Terugblik begrotintsbehandeling VWS 
5. Voorbereiding 5.1 2 e. met F. Branca en 	 (bijgevoegd) 
6. Voorbespreking • GHOR NL - wie van!~  

Wie Deadline 
10 nov 

27 okt 

27 okt 
1 nov 

Actie 
Verkennend gesprek ZonMw 

Check bijeen nota gebruiken als oplegger bij de 
TK-vragen?  
Hoe ziet lijn er uit? Check bije 	  
TK-brief teksten schrijven Iedereen 

12:00 
1 nov 
Ntb 

Ntb 
Ntb 

27 okt 
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Van: 
Aan: 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

RE: actiepunten projectgroep aoónosen 1/11 
woensdag 3 november 2021 13:51:00 

1!.1:ge *.•.11,1, 1v./.,. I  ,  • 11.;elt.i.0. ►. 	;dl • 1.11.11e 

Beste allen, 
Mogelijk kan bijgevoegd document nog helpen bij het opstellen van de Kamerbriefteksten. Het 
is een doc dat op 13 sept in de stuurgroep voor heeft gelegen. 
Ik zie jullie teksten graag tegemoet, morgen 14.00. 
Groet, 

Reeds openbaar In doc. 148 



Doc. 151 
Reeds openbaar in doc. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

voorstel agenda + annotatie gesprek GGD GHOR 
woensdag 3 november 2021 11:58:00 
Aripotatie voor gesprek GGD GHOR NL 4-11.docx 

Ha allen, 
Bij deze een voorstel voor de agenda voor het overleg met GGD GHOR morgen, en een 
annotatie. Hoor graag of jullie nog suggesties hebben. Wie verstuurt de agenda? 
Groet, 
Beste 	 en 
Morgen spreffiwij e aar over het rapport Bekedam. Wij stellen de volgende agenda voor, 
hebben jullie nog aanvullingen? 

1. Opening, voorstelronde 
2. Toelichting op proces door VWS 
3. Toelichting GGD GHOR Nederland op rol in zotinosenbeleid 
4. Algemene reactie GGD GHOR Nederland op het rapport 
5. Specifieke onderwerpen 

a. Rol GGD GHOR Nederland in monitoring en surveillance, en de opschaalbaarheid 
daarvan 

b. Handreikin  •  omwonenden veebedrijven en samenwerking met gemeenten 
[  ti5.1.2 e  klopt dit?] 

c. Borging aangifteplichtige ziekten vanuit buitenlandse laboratoria 
d. Informatieketen, data-uitwisseling en AVG 

6. WVTTK 
7. Sluiting 

Vanuit VWS zullen aanwezi 
5 1 2 e 	), 
5 1 2 e 	(senior 
rano! ` zal 
Het rapport en e ame 
vinden jullie hier. 
Met vriendelijke groet, 
[W[Wie?] 

zik: 	 (beoogd 
coördineren eer sme ewer ker en 

ewer er 
(senior beleidsmedewerker) aanwezig zijn. 

ne waarmee we het rapport hebben aangeboden aan de Kamer 

5.1.2.e. 
Senior beleidsmedewerker 5.1.2 e. 

Directie Publieke Gezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 

06 5 1.2 e. 
5.1.2.e kCaminvws.ni 
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Annotatie gesprek GGD GHOR NL over rapport Bekedam 

Aanwezigen: 

5.1.2.e. 	, DPG van GGD Hollands-Midden en portefeuillehouder infectieziektebestrijding 
5.1.2.e. 	, strategisch adviseur infectieziekte- en tuberculosebestrijding GGD GHOR Nederland. 
5.1.2.e. 	, arts Maatschappij en Gezondheid, lid van de GGD werkgroep Intensieve Veehouderij en gezondheid en lid van Regionaal 
Kennisnetwerk Zonosen Midden-Nederland 

En 5.1.2.e. 	(VWS) en 5.1.2.e. (LNV) 

1. Opening, voorstelronde 
2. Toelichting op proces door VWS 

Annotatie: 
• 6 juli brief verstuurd 
• Nu gesprek met verschillende partijen (NVWA, RIVM, IPO, VNG, sectorpartijen LNV) en dus ook GGD GHOR NL 
• Doel: welke rol zien partijen voor zich in versterking van het zotinosenbeleid? Hoe kijken zij aan tegen de aanbevelingen? En: 

expertgroep heeft geen weging kunnen maken, dus daarin moeten wij zelf nog een slag slaan. 
• Dit alles is input voor voortgangsbrief, einde dit jaar. 
• Moet uitmonden in nationaal actieplan, volgend jaar. Met een nieuw kabinet. 
• Tegelijkertijd werken we aan een beleidsagenda Pandemische Paraatheid, waarin ook een aantal aanbevelingen van de expertgroep 

opvolging krijgen. 

3. Toelichting GGD GHOR Nederland op rol in zootinosenbeleid 
Annotatie: 
Vraag: wat is de rol van GGD GHOR bij zotinosen (o.a. zotinosenstructuur/SO-Z), hoe gaat dat in de praktijk? Hebben de GGDen regionaal een rol in 
zotínosen? En wat zijn mogelijkheden voor verbetering? Wat is daarvoor nodig vanuit VWS en LNV? 

4. Algemene reactie GGD GHOR Nederland op het rapport 

5. Specifieke onderwerpen 
• Rol GGD GHOR Nederland in monitoring en surveillance, en de opschaalbaarheid daarvan 
• Handreiking omwonenden veebedrijven en samenwerking met gemeenten [klopt dit?] 
• Borging aangifteplichtige ziekten vanuit buitenlandse laboratoria 
• Informatieketen, data-uitwisseling en AVG 

Annotatie: wat zou GGD GHOR/de GGDen kunnen oppakken, en wat hebben zij daar voor nodig? 

6. WVTTK 
7. Sluiting 



LNV-VWS 
(link met 
VGO) 

gezon e 
leefomgeving) 

Doc. 154 

13. Bied het jaarlijkse influenzavaccin aan voor 
alle veehouders en anderen die regelmatig in 
contact komen met pluimvee, wilde vogels 
of varkens. Betrek al deze betrokkenen en geef 
heldere voorlichting over het risico dat mensen 
en dieren elkaar besmetten met 
influenzavirussen en dat verschillende 
influenzavirussen in de mens of in het dier genen 
kunnen uitwisselen en zo een gevaarlijke nieuwe 
variant vormen. 

Het is een interessant voorstel dat nader uitgezocht moet worden: 
o onder welke verantwoordelijkheid; Arbo (SZW? LNV?) of 

publieke gezondheid (PG)? 
o Mogelijk wordt binnenkort een influenza-advies uitgebracht 

door GR waar we op kunnen aanhaken? 
o Kosten moeten in kaart worden gebracht. 
o Mogelijk om aan te haken bij stelselherziening GGD? 
o Uitvoeringstoets door RIVM? 
o Advies van subcommissie Gezondheidsraad nodig over 

vaccinatie werknemers? 
o Vrijwilligers? Bv bij de vogelopvang, kinder- en 

zorgboerderijen, transport van dode vogels. 

VWS-PG-
Vaczo 

5 1 2 e 

Aan de stuurgroep voorleggen om deze met prio te behandelen. 

32. Ontwikkel en implementeer een instrument 
waarmee bij de ruimtelijke ordening van 
veehouderijen (het verlenen van vergunningen 
aan veehouders, eventuele uitkoopregelingen, 
bedrijfsuitbreiding) het mogelijke effect op de 
blootstelling van omwonenden in kaart gebracht 
kan worden. 

47. Organiseer een langjarig ongebonden 
transdisciplinair onderzoeksprogramma naar 
infectieziekten vanuit een One Health benadering 
en met financiële input van de drie betrokken 
ministeries (LNV, VWS, I&M). Geef de 
transdisciplinariteit inhoud door naast 
wetenschappelijke inzichten ook gebruik te 
maken van de ervaringskennis van betrokkenen 
zoals veehouders, jagers en lokale bewoners, 
zowel binnen Nederland als internationaal. 

5.1.2.e. 

GGD denkt mee met vergunningverlening (medisch 
milieukundigen), adviesrol. Dwingender rol nodig? Infectieziekten 
juridische norm nodig? 

Ter bespreking bij GGD GHOR NL 

ZonMw-programma inrichten op gebied van One Health 
Hier kunnen we dan een aantal aanbevelingen in mee nemen. 

I&W betrokken via 	 , regelgeving voor medisch 
milieukundigen (GGIIII!Milibij I&W. 
Gesprek GGD GHOR! 
I&W: klimaatscenario's met invloed op 

57. Zorg dat de melding van aangifteplichtige 
ziekten bij dier en mens geborgd blijft ook 
wanneer microbiologische laboratoria in het 
buitenland gevestigd zijn. 

LNV voor wettelijke monitoringsprogramma's geregeld, geen 
buitenlandse labs betrokken. 
Casus: varkensinfluenza ontdekt in België bij NLse persoon, werd 
niet gemeld, was niet geregeld 

VWS eerst analyse nodig (van RIVM), voor welk probleem is dit een 
oplossing? 
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63. Organiseer schaalbaarheid, zowel op het 
gebied van materialen als personeel, 
bijvoorbeeld door het versterken van de GGD-en 
en de inzet van andere organisaties. 

Terug laten komen in gesprek met GGD GHOR NL 
Terug laten komen in gesprek met GGD GHOR NL VWS PP 



Senior beleidsmedewerker 5.1.2.e. 

Directie Publieke Gezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 El 1 Den Haag 

Doc. 155 

Van: 	5.1.2.e. 
Aan: 	5.1.2.e. 
cc: 	5.1.2.e 
Onderwerp: 	concept  • 
Datum: 	 donderdag 4 november 2021 17:27:00 
Bijlagen: 	1011~ang.1120~andilcz 

Hoi 
Bijgevoeg tref je een eerste concept aan van de Kamerbrief, zoals besproken kun jij jouw deel 
invoe•en en dan verzenden aan de projectgroep. 

, mocht jij morgen jouw tekst nog willen aanleveren, wil je dat dan doen bij  5.1.2.e.? 
en ik hebben al een klein stukje op internationaal geschreven, maar dat is nog verre van 

compleet. 
Groet, 



Van: 
Verzonden: woensdag 3 november 2021 12:10 
Aan: 5.1.2.e. Rminvws.n1>; 5.1.2.e. 

5 1 2 e @mininv.nt> 

E 5.1.2.e. 	PminInv.n1 

Van: 5.1.2.e. 

Verzonden: woensdag 3 november 2021 12:10 
Aan: 

Ominvws.nl> 
Onderwerp: RE: Nota kamerbrief 
Heb je ook de bijlage nog? © 

Pmininv.nk 

Rminvws.nl> 

5.1.2.e. 

J.fr  1 	' Rminvws.nl> 

Van: 
Verzonden: woensdag 3 november 2021 12:05 
Aan: 5.1.2.e. Pminvws.n(>; 5.1.2.e. 

5.1.2.e. @mininv.nt> 

Doc. 157 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Nota kamër6rief  
donderdag 4 november 2021 14:00:01 

Hoi 5.1 2 e 
5.1.2.e.is er voor om de nota om te bouwen naar nota bij de kamerbrief, dus nu niet apart 
voor e• • en. 
Vindt  5 1 2 e  er al iets van? 
Groet 

Van: 5.1.2.e. 
Verzonden: woensdag 3 november 2021 12:50 
Aan: 5.1.2.e. 
Onderwerp: RE: Nota kamerbrief 
Thanks, heb je opmerkingen verwerkt en aan 5.1 2.e. voorgelegd of deze nota nog 
meerwaarde heeft. 

EIMMIEW—Mh2nni>  
Onderwerp: RE: Nota kamerbrief 
Classic 
Hartelijke groet, 
5.1.2.e. 
Senior Beleidsadviset 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
T +316 5.1.2.e. 

Onderwerp: Nota kamerbrief 
Met enige vertragiiiiiiixcuses. 
Ik check nog met 	of we deze nota (of vergelijkbaar) ook aan MLNV willen voorleggen; 
volgt 
Hartelijke groet, 

Senior Beleidsodviseu 

Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 12994 AC I Den Haag 
Postbus 20401 1 2500 EK 1 Den Haag 

M. 06 5 1 2 e 
E. 	 nminlnv.nl 
www.minlnv.nl   
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www.ruksoverheid.n1  
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 11 is 
toegezonden, wordt ti verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade. van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message máy 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 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. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: Nota Irarnerbrief 
Datum: 	 donderdag 4 november 2021 14:07:50 

Eens met die lijn. We leggen hem op de plank voor december 
Hartelijke groet, 
5.1.2.e. 
Senior Beleidsadviseural l 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
T +316 5.1.2 e 
E 5.1.2.e. 	(minlnv.nL 

Dubbel met doc. 157 

Dubbel met doc 157 

lubbe r-et doc. 157 

Dubbel met doc. 157 

Dubbel met doc. 157 



Doc. 158 
Dubbel met doc. 157 



Doc. 158 
Dubbel met doc. 157 



Van: 5.1.2.e. Rmininv.ni> 

Aan: 5.1.2.e. Rminvws.ni> 

Van: 5.1.2.e. @minlnv.nl>  

Doc. 159 

Van: 
Aan: ~I 
Onderwerp: 	RE: Projectgroep versterking zoonosebeleid 
Datum: 	 donderdag 4 november 2021 13:38:39 
Bijlagen: 	Reactie Bekedam Natuur versie 4-11-2021 schoon.docx 

Hierbij de tekst over leefomgeving. Ik heb de acties die er genoemd staan even onderstreept, even belangrijk denk ik om 
niet uit het oog te verliezen wat we in de brief allemaal toezeggen. De meeste van die acties gaan ook breder dan alleen 
natuur. 
Groetjes, 
5 1 2 e 

Van: 5.1.2.e. 
Verzonden: donderdag 4 november 2021 11:46 

Aan: 5.1.2.e. 
Onderwerp: RE: Projectgroep versterking zoonosebeleid 
Heel fijn, dank! 

Verzonden: donderdag 4 november 2021 11:45 

Onderwerp: RE: Projectgroep versterking zoonosebeleid 
Ja, voor 14 uur moet lukken! (het wordt wel vlak voor 14 uur) 
Groetjes, 
5.1.2.e. 

Van:5.1.2.e. 	 Rminvws.ni>  
Verzonden: woensdag 3 november 2021 16:14 

Aan:5.1.2.e. 	 (Wmininv.ni>  
Onderwerp: RE: Projectgroep versterking zoonosebeleid 
Ha 5 1 2 e 

Dank voor je mail. Ik had 'm al wel gelezen, maar nog geen reactie op gegeven. Vervelend dat maandagmiddag niet goed 
uitkomt. En laten we het inderdaad maar even doen zoals jij voorstelt, obv agenda alvast een schriftelijke reactie danwel 
input. Datzelfde kun je overigens doen bij de actiepunten die na het overleg worden verstuurd. 
Ik wacht je tekst over leefomgeving af. Is het werkbaar om die morgen voor 14u te sturen? 
Groet, Ei 

Verzonden: maandag 1 november 2021 08:30 

Aan:5.1.2.e. 	 @minvws.nl>  
Onderwerp: Projectgroep versterking zoonosebeleid 
Hoi 	enail, 
Door het verschuiven naar de maandagmiddag is het voor mii wat lastiger om bij het nrniertteam aan te sluiten Ik heh in 

Buiten reikwijdte 

Voor vanmiddag even van belang om te weten dat ik de tekst over leefomgeving nog even aan het afstemmen ben met 
het IPO, de RIVM reactie ook deels verwerkt heb en de tekst over internationaal wat uitbreid met behulp van collega's. 
Uiterlijk donderdag stuur ik een nieuwe versie. 
Ik zal proberen om, voor wanneer ik niet kan deelnemen, wel de agenda van te voren door te nemen en waar nodig al 
schriftelijke reactie of input te sturen. 
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Groetjes, 

5 1 2 e 

Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 731 2595 AJ 1 Den Haag 1 D-passage 4 

Postbus 20401 1 2500 EK 1 Den Haag 

E:5.1.2.e. 	@minlnv.nl 

M: 5.1.2.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. 

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 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 
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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. 
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Van: 
Aan: 	 - 
Onderwerp: 	Verslag gesprek GGD GHOR NL 4-11 
Datum: 	 donderdag 4 november 2021 16:16:00 
Bijlagen: 	Verslag gesprek GGD GHOR NL 4-11.docx  

Ha beiden, 
Ik heb meegeschreven met een aantal dingen, maar er staat ook nog veel in de ppt die we nog 
van hen krijgen. Mochten jullie aanvullingen hebben dan zijn die welkom uiteraard. Verslag is 

• gewoon voor intern gebruik bedoeld. 
Groet, mi 
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Verslag gesprek GGD GHOR NL over rapport Bekedam 4 november 2021 

Aanwezigen: 

5.1.2.e. 	, DPG van GGD Hollands-Midden en portefeuillehouder 
infectieziektebestrijding 
5.1.2.e. 	, strategisch adviseur infectieziekte- en tuberculosebestrijding GGD GHOR 
Nederland. 
5.1.2.e. 	, arts Maatschappij en Gezondheid, lid van de GGD werkgroep Intensieve 
Veehouderij en gezondheid en lid van Regionaal Kennisnetwerk Zotinosen Midden-
Nederland 

En 5.1.2.e. 	(VWS) en 5.1.2.e. (LNV) 

1. Opening, voorstelronde 
2. Toelichting op proces door VWS Eg heeft een korte toelichting gegeven op totstandkoming van het rapport, de Kamerbrief, en de 

fase waarin we nu zitten met een vooruitbilk op een nationaal actieplan zotinosen volgend jaar. 

3. Toelichting GGD GHOR Nederland op rol in zotinosenbeleid 
4. Algemene reactie GGD GHOR Nederland op het rapport 
• GGD GHOR is geen voorstander van uitwisseling huisarts-dierenarts, want dan gaat het 

volledig voorbij aan GGD en NVWA. 
• Wel: dierenarts bij de GGD aanstellen. 
• GGD GHOR NL vindt het rapport zeer goed uitgangspunt voor beleid. Blijkt wel dat niet alle 

betrokkenen even goed op de hoogte zijn van dynamiek in de publieke gezondheid. 
• GGD GHOR NL wil op een later moment nog uitgebreider reageren. Zeer bereid om bij te 

dragen aan nationaal actieplan. 
• Zo(5nosegeletterdheid (eerder al ingezet op voorlichting aan huisartsen en dierenartsen). 

Maar bv ook zorgboerderijen. 
• OGZ diagnostiek: geld van VWS (via potje bij RIVM) voor onderzoek in het belang van de 

volksgezondheid (zodat het niet van het eigen risico van de patiënt af gaat). 
• Surveillance moet je echt landelijk doen en de grote lijnen zien. En als je er iets mee moet 

kun je de vertaalslag regionaal maken. 
• Aanbeveling van GGD GHOR: verbeter info voor reizigers (er is een app). 
• Duiding van surveillance nivel gegevens ligt nu al bij het RIVM. Dat zou uitgebreid moeten 

worden als ziekenhuizen er bij komen. 
• Goed idee om in te zetten op integrale keurmerken (SMK doet dat al), m.n. 

kinderboerderijen. 
• Er misten drie dingen: hondenhandel, mestverwerking, vers vleeshandel 

5. Specifieke onderwerpen 
• Rol GGD GHOR Nederland in monitoring en surveillance, en de opschaalbaarheid 

daarvan 
De GGD kan meer verzamelen, maar dan is meer inzet op meer duiding nodig. 

• Rol GGD GHOR in vergunningverlening veehouderijen/opstellen omgevingsvisies, 
(oa. bruikbaarheid Handreiking omwonenden veebedrijven) 

Het is 	niet duidelijk of de handreiking voor gemeenten voldoende is. Vanuit GGD (gezondheid) 
al blij dat er een richtlijn is die we allemaal kunnen gebruiken; die is in de handreiking terecht 
gekomen. De goede informatie staat er in. 
Vervolggesprek met de VNG. Moet dit verbeterd worden of gepdatet worden? 
Gezondheid is onderdeel van omgevingsvisies. De handreiking is echter te gedetailleerd om te 
gebruiken in omgevingsvisies. 

• Borging aangifteplichtige ziekten vanuit buitenlandse laboratoria 
Niet besproken, werd niet direct herkend door GGD GHOR als relevante aanbeveling voor hen. 

• Informatieketen, data-uitwisseling en AVG 
Verzoek van 5.1.2.e. om na te denken wat GGD hierin kan betekenen. GGD GHOR: Aanpassing 
van Wpg gaan meer mogelijkheden geven om data uit te wisselen. Informatieuitwisseling die nodig 
is bij meldingsplichtige ziektes zijn al richtlijnen voor. 

6. WVTTK 
7. Sluiting 



E 

Van: 

5.1 2 e 

5.1.2.e. 

Pmininv.ni 

Actie Deadline Wie 

Verkennend gesprek ZonMw 
	 5 1 2 e 

met 
10 nov 

TK-brief teksten schrijven Iedereen 4 nov 14:00 

BZ uitnodigen voor volgende stuurgroep 
	El 1 dec 

Inplannen gesprek GGD GHOR NL + 
voorbereidend gesprek inplannen 

5 1 2 e. 4 nov 15- 
16u 

RIVM gesprek inplannen 
	

Ntb 

Gesprekken internationale organisaties 	 Ntb 

inplannen 

Reageren op stavaza-nota 
	 5 

Nota voorleggen aan 

Opmerkingen VWS verwerken en naar® 
	

1 nov 

Zsm 
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Van: 
Aan: 

Onderwerp: 	RE: Agenda projectgroep zoensen 7-11 
Datum: 	vrijdag 5 november 2021 16:55:29 
Bijlagen: 	101111.£1~Lifiallifálldila 

Bijgaand allereerste concept van de brief. 
Tot maandag! 

Hartelijke groet, 

Senior BeleidsadviseurE 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

T +316  5 1 2 e. 

Verzonden: donderdag 4 november 2021 14:23 
Aan:5.1.2.e.  

Onderwerp: Agenda projectgroep zobnosen 7-11 
Beste allen, 

Bij deze de agenda en stukken voor het projectteamoverleg van maandag. De concept-Kamerbrief volgt morgen vanuit 
5.1.2.e. 

Groet,gg 

1. Opening, vaststellen agenda 

2. Mededelingen 

3. Stavaza Kamervragen 

4. Terugblik gesprek GGD GHOR 

5. Terugblik gesprek WHO 

6. Aanwezigheid technische briefing 

7. Concept-Kamerbrief (wat is de hoofdboodschap, is de opbouw logisch, we lopen de aparte kopjes langs. En we 

kijken naar de planning). 

8. Inventarisatie agendapunten stuurgroep 17 november: 

• Terugblik Technische briefing door Henk Bekedam 

• Concept-Kamerbrief (met welke vragen/beslispunten?) 

• Projectorganisatie 

• Stand van zaken gesprekken externe partijen 

9. WVTTK/Rondvraag 



versturen 

Nagaan wie vanuit LNV kan meedraaien op 
	5.1.2.e. 

Joint Action surveillance 

5.1.2.e. 

Senior beleidsmedewerker 5 1 2 e 

Directie Publieke Gezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 t 2500 EJ t Den Haag 
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06~1 
5 1 2 e 	Rminvws nl  

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 11 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 veiwijderen. De•Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke 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 inforrn 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. 
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Van: 
Aan: 

Onderwerp: 	Actiepunten projectgroep zoonosen 7-11 
Datum: 	 maandag 8 november 2021 16:52:00 

Beste allen, 
Bij deze het verslag van zojuist. 
Groet, 

1. geing, vaststellen agenda 
Voortaan voor breed zoënosenoverleg; vooraf bekijken wat we willen agenderen, en 
achteraf korte terugkoppeling. 

2. Mededelin • en 
Inzet 	blijft onzeker. We weten nog niet wannee terugkomt. 

3. Stavaza amervragen 
De Kamervragen zijn vandaag verstuurd. Ze hebben (vanwege Douane) nog 
voorgelegen bij stasFlN. 

4. Terugblik gesprek GGD GHOR 
Ze waren enthousiast om mee te werken. Verdiepende gesprekken zijn nog wel nodig. 111 
plant een vervolggesprek in met 

5. Terugblik gesprek WHO 
Er zijn twee gesprekken gevoerd: 

1. Half uurtje met r 1"21Mell~, in de divisie emergency preparedness. Houdt 
zich oa bezig me .e rr ss leiaar ine. 

2. Divisie healthier o ulation, direction nutrition and food safety. Daarin vallen de 
zoënosen. 	 n 5.1.2.e. . Gaat zich met de OHHLEPP 
bezighouden. 

Divisie emergency preparedness is opgericht nav pandemie WHO is zelf ook nog aan het 
li zoeken hoe beide divisies zich tot elkaar verhouden. 	 gaat een unit "One 

Health" leiden. Zij gaan over OHHLEPP, en verder over e connectie me andere divisies binnen 
de WHO waar het gaat om zo6nosen. En er komt een nieuwe expert group ("scientific advisory 
group for origins of novel pathogens"). WHO staat positief tegenover detacheringen, maar ze 
gaven aan dat ze ook uit andere landen aanbod hadden gehad. 
One Health unit gaat zich bezig houden met contact met andere partijen (FAO, UNEP, OIE); 
goed om onze detacheerders op ongeveer dezelfde onderwerpen in te zetten. 
Daarnaast gesproken over advies van de traditional markets; in anuari staat het geagendeerd 
bij Executive Board. Valt onder verantwoordelijkheid van  WHO heeft 
aangegeven dat het handig is om een Resolutie op dit onderwerp In te dienen. Maar het is lastig 

5:11M 	 il< 
om hier consensus op te vinden. Australië gaat het misschien trekken 	overlegt nog verder 
met 	over het al dan niet opstellen van een resolutie. In de TK-ff kunnen we 

 

terug oppelen dat gesprek heeft plaatsgevonden. 
PREZODE is één van de onderzoeken, niet de enige wat betreft de WHO/tripartite. 

6. Aanwezigheid technische briefing 
We kunnen niet aanwezig zijn bij de TB vanwege coronamaatregelen in de TK. 	checkt ,- bij r:~ wat wensell'k is qua aanwezigheid LNV/VWS achteraf.  1  -> E'schrij 	- 
on erwerpen mee, 	de VWS-onderwerpen. 

7. Concept-Kamer rief (wat is de hoofdboodschap, is de opbouw logisch, we lopen de aparte 
kopjes langs. En we kijken naar de planning). 

Hoofdboodschap; we hebben belangrijke stappen gezet in het in beeld brengen van bestaande 
instrumenten en wat er al gebeurt op bepaalde aanbevelingen. Maar de weging is nog niet 
gemaakt, en we zullen een proces schetsen hoe we de weging gaan (laten?) maken. En wat is 
het grootste risico, wat moeten we eerst gaan aanpakken? 
We leggen een voorstel in de stuurgroep met een aar o ties: 

- Rondetafelsessies op hoog niveau (bwp, 	 , NVWA, RIVM etc) 
- Expertgroep volgende slag met uitvoerders van u g e eid (ga praten met NVWA, RIVM, 

GGD GHOR etc). 
-Andere groep vragen om volgende slag te slaan. 

ZonMW heeft geadviseerd om de expertgroep te blijven benutten, gezien netwerk en huidige 
samenwerkin 

e sc r ven een no e om op es voor e eggen aan •e s uurgroep. 	Is eindredacteur 
voor het stuk. 
In dieren komt: 
Focus op verspreiding, waarin veedichtheid een element is (maar niet de enige; ook bv 
bioveiligheid). 
Positieflijst wordt buiten scope Bekedam opvolging aan gegeven. 



Deadline Actie 	 Wie 
TK-brief teksten schrijven en 	 Iedereen 
reviseren  
Discussiestuk over weging en risico -am 
schrijven 

11 nov 15:00 bij 

11 nov 17u (of nazending aan 
projectgroep op 12 nov) 

BZ uitnodigen voor volgende 
stuurgroep  
Vervolggesprek met GGD GHOR NL 
inplannen 

aanwezige 
Check bij 	wat wenselijk is qua 

RIVM gesprek inplannen 
Gesprekken internationale 

	 5 

or• anisaties in • lannen 
Verkennend gesprek ZonMw 

me 

11 nov 

Ntb 
Ntb 

ntb 

1 dec 

Nagaan wie vanuit LNV kan 
meedraaien op Joint Action 
surveillance 

Senior beleidsmedewerker 5.1.2.e. 

Directie Publieke Gezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Pamassuspiein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 El 1 Den Haag 
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Wilde dieren; beurzen, internationaal aandacht vragen voor wildvang en import in de EU. (bv in 
CVO-meeting) 
Internationaal:  5.1.2 e vult nog aan. 
Markten/beurzen:  5 1.2  e  heeft op 16 nov een sessie ingepland met oa NVWA en VWS om 
stappen voor de komen•e periode te identificeren, en dat te benoemen in de TK-brief. Wordt nu 
al ingevoegd. 
Varkensinfluenza: we reactie geven op brief van het RIVM en vragen om een plan van aanpak. 

vraagt of 5.. deze passage kan oppakken. 
ann ng: de nota rni-ST.r ef moeten tijdig met bwp besproken worden (rond 10 dec). Dat geeft 

ons tussen stuurgroep en gesprek 3 á 4 weken voor opstellen van de teksten én de lijn. 
Iedereen gaat door de huidige teksten heen en levert uiterlijk donderdag 15u revisies en 
aanvullingen bij 	tbv bespreking in projectgroep van volgende week. 

8. Inventansa e agendapunten stuurgroep 17 november: 
(niet besproken) 

•Terugblik Technische briefing door Henk Bekedam 
• Concept-Kamerbrief (met welke vragen/beslispunten?) 
• Projectorganisatie 
• Stand van zaken gesprekken externe partijen 

9. WVTTK/Rondvraag 

5 1 2 e 

06 



Ominvws.n( 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

kamerbriefteksten 
donderdag 11 november 2021 16:44:00 
Itaximusizie~wailacs 

Ha 
Van 	heb begrepen dat hij morgen gaat schrijven aan de teksten in de Kamerbrief. Ik 
eermoe• •a 	ook nog niet is toegekomen aan schrijven? (ik probeerde je net te bellen 
maar ik kreeg e niet te pakken). 
Zouden jullie daarom morgen even willen afstemmen hoe jullie toevoegingen in één doc 
terechtkomen, en wil één van jullie het stuk morgen versturen aan de projectgroep? 
Dank! 

Senior beleidsmedewerker 5.1.2.e. 

Directie Publieke Gezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 El 1 Den Haag 
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Van: 
Aan: 

Cc: 
Onderwerp: 	RE: Eerste gesp c werkgroep beurzen met dieren 
Datum: 	vrijdag 12 november 2021 16:00:48 

Beste collega's, 
Bij deze een agendavoorstel voor het verkennende gesprek van komende dinsdag: 

1. Kennismaking 

2. Schetsen probleem en waarom deze werkgroep 

3. Juridische verkenning; opzet en uitvoering 

4. (externe) risicoanalyse beurzen; opzet en uitvoering 

5. Versterken handhaving; opties en acties 

Als je aanvullingen en/of opmerkingen hebt, laat het vooral weten. 

Voor nu een fijn weekend en tot dinsdag! 

51.2e 

	Oorspronkelijke afspraak---- 
Van: 5.1.2.e. 
Verzonden: maandag 8 november 2021 13:15 
Aan: 

Onderwerp: Eerste gesprek werkgroep beurzen met dieren 
Tijd: dinsdag 16 november 2021 08:30-09:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, 
Stockholm, Wenen. 
Locatie: Microsoft Teams-vergadering 
Beste collega's, 

Zoals jullie individueel al in een mail hebben ontvangen willen we op korte termijn stappen zetten op het gebied van 
beurzen met dieren. Daarom heb ik jullie voor dinsdag 16 november 08:30-09:00 uitgenodigd voor verkennend gesprek. 

Het belangrijkste is dat we willen onderzoeken wat we op zowel op korte (bijv handhaving) als lange termijn (bijv 

juridische mogelijkheden) kunnen doen op dit gebied vanwege risico's op zoOnosen en dierenwelzijn. Komende week zal 

ik meer informatie toesturen en een agenda voor 16 november. 

Met vriendelijke groeten, 

5.1.2.e. 

Buiten reikwijdte 
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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 11 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 
aansprakel jkheid voor schade. van we ke 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. 



5 2 1.e 

Van: 5.2. 1 e 
Verzonden: donderdag 11 november 2021 16:41 
Aan: 5.2.1.e 
5 2 1 e 
5 2 1 e 

5.2.1.e 
5 2 1 e 5.2.1.e 

5.2.1.e 
5 2 1 e 

Directie Publieke Gezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 

Actie Wie Deadline 

1 dec BZ uitnodigen voor volgende stuurgroep 

Ntb RIVM gesprek inplannen 

Ntb Gesprekken internationale organisaties 
inplannen 

e Verkennend gesprek ZonMw 

1.e Nagaan wie vanuit LNV kan meedraaien op 

Joint Action surveillance 

TK-brief teksten schrijven en reviseren Iedereen 11 nov 15:00 bijlig 

Discussiestuk over weging en risico schrijven 11 nov 17u (of nazending aan projectgroep 
op 12 nov) 

i.e 

Vervolggesprek met GGD GHOR NL inplannen 

Check bij 5 	wat wenselijk is qua 

aanwezigheid na TB 

5.1. 1 e 11 nov 

met 
5.2.1.e 

ntb 

e 
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Van: 
Aan: 

5.2.1.e 
5.2.1.e 
5.2.1.e  5 2 1 e  ;  5.2.1 e  

5.2.1.e 
5.2.1.e  

5.2.1.e 15 2 1 e 

Onderwerp: 	RE: agenda projectgroep 15/11 
Datum: 	vrijdag 12 november 2021 17:12:26 
Bijlagen: 	YCattiárlid2Lidikke adiXX 

presentatie - Rapport Bekedam 7oiinosen in het veter TK-linov.uptx 

Allen, 

Bijgaand een aangevulde concept KB. En voor de liefhebber de ppt van Henk van afgelopen donderdag 

Goed weekend! 

Hartelijke groet, 
5 2 1 e 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
T +316 2 1 e 
EMEINERmininv.nt  

Onderwerp: agenda projectgroep 15/11 
Beste allen, 

Maandag in de projectgroep bespreken we de stuurgroepagenda voor, zie bijgevoegd. Er volgen nog een aantal stukken; 

de kamerbrief en de oplegger vialEg en het verslag van de technische briefing via 
Groet en tot volgende week, 

oMEIZ 

5 2 1 e 

5 2 1 e  Ominvws.nl 

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, 
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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 
aansprakel jkheid voor schade. van we ke 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. 



Technische Briefing 
Rapport van Zotinosen 

Expertgroep 

11 november 2021 

Henk Bekedam 
Arjan Stegeman 

Doc. 172 
Zokinosen in het vizier 

Rapport van de expertgroep zotinosen 

Henk Bekedam 
Juni 2021 
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De Opdracht 
• Opdracht 	risicoanalyse zotinosen in Nederland en wereldwijd 

• Welke factoren beïnvloeden ontstaan, verspreiding en ernst van zonosen 
• Welke strategieën en instrumenten verkleinen de kans op ontstaan, verspreiding en ernst 
• Kwalitatieve weging van factoren en instrumenten 

• Niet meegenomen in de opdracht 
• Antibioticaresistentie 
• Overdracht van ziekten via voeding (alimentaire zonosen) 
• Nederlandse zonosenstructuur 
• ... en beperkt tot de vroege fase van een zonotische uitbraak 

• Zonosen expertgroep 
• Voorzitter en tien onafhankelijke experts met brede achtergrond in diergeneeskunde, geneeskunde, 

epidemiologie, microbiologie, virologie, pathologie, entomologie, ecologie en antropologie. 
• Ondersteund door secretariaat; vice-voorzitter benoemd 
• Consultaties en bijdragen van andere experts, inclusief overleg met RIVM, NVWA, VWS, LNV, Nivel, 

huisartsen, WHO en FAO; en een externe leesgroep 

11/11/2021 



Doc. 172 

De expertgroep zoiinosen 

februari - juni 2021  Henk Bekedam 
Arjan Stegeman 
Fred de Boer 
Ron Fouchier 
Jan Kluytmans 
Sander Koenraadt 
Thijs Kuiken 
Wim van der Poel 
Ria Reis 
Gerdien van Schaik 
Leo Visser 

11/11/2021 	 3 
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Het rapport 
• De expertgroep heeft zich gefocust op die zoijnosen 

die kunnen leiden tot uitbraak in veel mensen 

• Opkomen van zotinosen 
• Gastheren en vectoren van zoiinosen 
• Risicofactoren door menselijk handelen 
• Instrumenten, interventies en strategieën 
• Internationale afstemming 

• Aanbevelingen 
• 74 aanbevelingen, waarvan 23 kernaanbevelingen en 12 internationaal 
• Meeste aanbevelingen voor monitoring & surveillance (11), respons (9) en veehouderijsystemen (8 

• Het rapport werd overhandigd aan ministers VWS en LNV op 6 juli 202 
11/11/2021 
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Risicoanalyse zoolinosen in Nederland en wereld 

Grote onvoorspelbaarheid met een nieuwe ziekteverwekker (disease X). 

Kwetsbaarheid Nederland 
• Relatief veel dieren en mensen op klein oppervlak en hoge mate van verstedelijking 
• Sommige regio's een hoge dichtheid aan veehouderijen met groot aantal dieren waardoor 

verspreiding en amplificatie kan plaatsvinden 
• Voor uitbraken in het buitenland door 

• Hoeveelheid handel in wilde en gehouden dieren en doorvoer van goederen 
• Internationaal reizigersverkeer 

Volgende zobose die epidemische uitbraak zal veroorzaken ontstaat meest 
waarschijnlijk buiten Nederland 

• Nederland heeft relatief veel dieren, maar niet meer dan 1% van alle dieren wereldwijd 

11/11/2021 
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Risicoanalyse zokinosen in Nederland en wereld% 

Nederland - belangrijkste risicofactoren 
1. 	Contact wilde dieren (vogels, knaagdieren) en landbouwhuisdieren 
II. Internationale handel en transport van wilde en gehouden dieren 
III. Verspreiding zotinosen tussen veehouderijen in gebieden met grote dichtheid 

van bedrijven en veel dieren 

Internationaal - belangrijkste risicofactoren 
IV. Markten met levende dieren 
V. Internationaal transport van wilde dieren en landbouwhuisdieren 
Vl. 	Contact wilde dieren (vogels, knaagdieren, vleermuizen) en landbouwhuisdierer 

11/11/2021 
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Risicoanalyse zotinosen in Nederland en werelds 

VII. Andere risicofactoren moeilijk in te schatten omdat het gaat om 
complexe verbanden 

• Biodiversiteit 
• Relatie met zonoserisico is complex 

• Veranderd landgebruik 
• Rewilding 
• Ontbossing Amazonegebieden 

• Klimaat verandering 
• Kans op vectorgebonden zonosen neemt toe 

11/11/2021 
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Kernaanbevelinge 

• "One Health" benadering gezondheid van mens, dier, planten en omgeving 
• Overkoepelend nationaal plan voor paraatheid en respons 

• Gebruikmakend van bestaande draaiboeken en richtlijnen (RIVM) 

• Wetgeving, financiering, beheer voorraden beschermingsmiddelen 

• Ook aandacht voor rol van landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en wilde dieren in introducti( 
verspreiding en amplificatie van ziekteverwekker 

• Zostinosegeletterdheid 
• Betrokkenheid van brede publiek is essentieel 
• Kennis over en preventie van zonosen is belangrijk 
• Ontwikkel doelgroepgerichte zonosegeletterdheid met juiste balans zonoserisico en intensiteit 

van voorlichting 

11/11/2021 
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Preventie en vaccinatie 1 

• Verminder dichtheid van bedrijven en aantallen dieren op bedrijven om efficiënte transmissie 
(Rh>1) te verhinderen 

• Ontwikkel modellen waarmee voorspeld kan worden bij welke veedichtheid van bedrijven en bedrijfsgroottes 

• Jaarlijkse onafhankelijke zobose risico / bioveiligheidscheck met o.a.: 
• Pluimvee — wilde vogels; en persistente circulatie van ziektekiemen, zoals varkensgriep 

• Streef naar geen pluimveehouderijen in gebieden met veel watervogels (of effectieve vaccinatie) 
• Analyseer zoësnoserisico nieuwe dierhouderijen, snelle uitbreidingen en nieuwe ontwikkelinge 
• Positieflijst voor gezelschapsdieren 

Vaccinatie 
• Stimuleer gebruik effectieve vaccins in veehouderij bij voorkeur DIVA vaccins (Differentoting Infected from Vaccinated 

• Influenza vaccins voor alle veehouders en anderen regelmatig in contact met pluimvee, wilde vogels  
en varkens 

11/11/2021 
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Monitoring en surveillance zotonosen 1 
Veterinaire kant behoorlijk goed geregeld 
One Health en introductie van real-time web-based reporting 

• Realiseer systematische en zo volledig mogelijke monitoring van wilde dieren 
• Garandeer structurele monitoring van vectoren 
• Monitor gevolgen klimaat, biodiversiteit, landgebruik veranderingen voor zonose 

Humane kant: real-time web-based reporting van ziekten die mogelijk zonose zijn 
• Start project ziekenhuisopnames rapportage Severe Acute Respiratory Infections (SARI) en encefalil 
• Gerichte infectiesurveillance met uitgebreider microbiologisch onderzoek in alle ziekenhuizen en lat( 

ook eerste lijn 
• Versterk syndroom surveillance eerste lijn — NIVEL peilstations uitbreiden tot uiteindelijk alle huisartsen 

Wetgeving — invoering "One Health wet" op termijn 
• Onderzoek beperkingen in surveillance en uitbraakmanagement door privacy wetgeving 
• Inventariseer belangrijkste juridische knelpunten in gegevensuitwisseling 

11/11/2021 
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Internationale afstemming 
Grootste kans dat nieuwe zonose buiten Nederland ontstaat ... 

Internationale preventie, vroegdetectie en respons 
• Werk aan terugdringen en beter reguleren van transport van levende (wilde) dieren en begin maken 

met het uitbannen van markten met levende dieren 
• Ontwikkel positieflijst van diersoorten die internationaal getransporteerd kunnen worden 
• Werk samen met EU aan reductie van transport van levende landbouwhuisdieren 

Onderzoek en response 
• Stimuleer internationaal onderzoek ziektekiemen bij wilde dieren — mappen van virussen 
• Snelle uitwisseling van monsters en sequenties als aandachtspunt onderhandelingen IHR en 

Pandemic Treaty 

Internationaal inspelen op huidige ontwikkelingen en ... 
• Speciale sessie van World Health Assembly — IHR review en Pandemic Treaty 
• Zasnose preventie en paraatheid als speerpunt van internationale samenwerking (NL: water en AMR) 

11/11/2021 
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Rapport Iran de expertgrocp zeánosen 

Consultaties en bijdrage 
van andere experts 
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5.1.2.e. 
5.1.2.e. 
5.1.2.e. 

Onderwerp: 	RE: ,..,-,- voor in 
Datum: 	dinsdag 16 november 2021 10:13:00 
Bijlagen: 	Oplegger KB voor SG 171121 (003),docx 

Van: 
Aan: 
Cc: 

n •e 	a•e. 
Groet, 

Van: 5.1.2.e. 

Van: 5.1.2.e. @minvws.nt> 

Aan: 
CC: 5.1.2.e. 

5 1 2 e PminInv.nl> 
Rminvws.nl> 
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Ha 
Zie 	evo d. Toen ik 'm no •  een keer las viel me o • dat 

z e na • ere oellchting 

Verzonden: maandag 15 november 2021 22:43 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: teksten voor in oplegger 
Bijgaand wat ik ervan gemaakt heb; graag nog een keer jullie kritische blik 
Hartelijke groet, 
5.1.2.e. 

Senior Beleidsadviseur~~ 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
T +31 5.1.2.e 

E 5.1.2.e. pminInv.rd 

Verzonden: maandag 15 november 2021 17:57 

Onderwerp: teksten voor in oplegger 
Ha 
Bij eze m jn bijdrage aan de oplegger. Wil jij het er op een logische manier infietsen? Zie ook 
nog mijn vraag bij de tweede bullet. 

• De belangrijkste aanbevelingen op VWS-terrein (monitoring en surveillance, en data-
uitwisseling en AVG) worden uitgewerkt binnen de beleidsagenda pandemische 
paraatheid. Deze agenda wordt, net ais de voortian•sbrief versterkin• zotinosenbeleid, 
voor de Kerst aan de Kamer • estuurd.  5.1.2.i 

urgroep naar ie ve ou• n 
vi 	11  ema s n •e •r e 

• De • •litieke aandacht • aat o• dit moment met name uit naar v ..  e  • rie. -7  2 
5 1 I 
5.1..  

'e• 	er i•ee n  • 
Planning 
Om met name VWS de gelegenheid te geven om de brief toe te lichten bij de bewindspersoon 
(MVWS heeft het beleid recentelijk overgenomen van M MZS), moet de brief uiterlijk op [PM, ik 
bel morgen nog even met BPZ] december in de tassen mee. Dat geeft de projectgroep nog zo'n 
1,5 week om de brief af te ronden, zodat we ook 1,5 week voor de lijn hebben. 
Groet, 

Senior beleidsmedewerker 5. 1 .2.e 

Directie Publieke Gezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Pamassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
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Postbus 20350 2500 EJ 1 Den Haag 

0~11 
5.1 2 e 
	aminVws. nl  

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 II is 
toegezonden. wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke 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. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum:  

RE: Gesprek evaluatie nertsen 
woensdag 17 november 2021 16:59:54 

Zeker 
Vriendelijke groet 
5 1 2 e 

Van: 5.1.2.e. 
Verzonden: woensdag 17 november 2021 14:18 
Aan: 5.1.2.e. 
CC: 5.1.2.e. 
Onderwerp: Gesprek evaluatie nertsen 
Hoi 5.1.2.e. en 5 1 2 e 
We werken aan een voortgangsbrief over het rapport Bekedam; de evaluatie van de nertsen zal ook via deze brief 
aangeboden worden aan de TK. De opzet van die brief hebben we vanmorgen in de onze stuurgroep besproken, het idee 
is om daarin de nertsenevaluatie een prominente plek te geven (nog even onder voorbehoud van de resultaten). 5 1 2 e 

en 5 1 2 e gaven daarbij aan dat ze behoefte hebben om met jullie alvast de boodschap in de TK-brief met jullie door te 
nemen. We gaan er daarbij vanuit dat dat kan op basis van het conceptadvies(?). Dat zou mooi zijn, want de planning is 
strak; ivm tastijden willen wij over twee weken, op 1 december, de lijn starten. 
Kan ik het secretariaat vragen om volgende week een afspraak in te plannen EILID EM en 

OE ? 
Ter info, de brief gaat er als volgt uitzien: 

• Aanbieding nertsenevaluatie (zoCinosenstructuur en samenwerking) 

• Aanbieding staat van de zoiinosen (we kijken elk jaar goed naar de feiten) 

• Vogelgriep (concrete casuïstiek — de Kamer komt ihkv Bekedam hier nl vaak op terug) 

• Voortgang Bekedam (m.n. procesinformatie over de stappen die zijn gezet om te komen tot een nationaal 

actieplan) 
Groet, Ei 
5 1 2 e. 
Senior beleidsmedewerker 5 1 2 e 

Directie Publieke Gezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 Ei 1 Den Haag 

0- 
5.1.2.e 
	

(Wminvws nl  

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 
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aansprakel jkheid voor schade. van we ke 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. 
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Van: 
Aan: 	 - 
Onderwerp: 	Voortgangsbrief versterking zoOnosenbeleid 
Datum: 	 woensdag 17 november 2021 14:51:00 
Bijlagen: 	Voortgangsbrief versterking zoOnosenbeleid.docx 

Ha beiden, 
In de bijlage de herstructurering van de brief. daar waar ik niet helemaal zeker was van het 
schra pen, heb ik het in tracks gedaan. 
.512e.; ik heb alvast één toevoeging gedaan in het volksgezondheid-stukje, die popte bij me 
op. 
Wil één van jullie maandag zorgen voor verzending aan de projectgroep? Ik ben maandag vrij. 
Groet, 



5.1.2.e. 
5.1.2.e. 
5.1.2.e. 
5.1.2.e. 

donderdag 18 november 2021 10:10:00 

Van: 
Aan: 

Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

5.1.2.e. 	 5.1.2.e  arivrn.n1;5.1.2.e.  Ca  rivm-n1; 

Doc. 179 

Beste allen, 
Vanmiddag spreken wij elkaar over de reactie van het RIVM op het rapport Bekedam. Bij deze 
ontvangen jullie een voorstel voor de agenda. 

1. Opening, voorstelronde 
2. Toelichting op proces door VWS 
3. Algemene toelichting door RIVM op reactie en bespreking 
4. Vervolgproces 
5. WVTTK/Rondvraag 

Tot vanmiddag 

Buiten reikwijdte 
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Buiten reikwijdte 



Van: 5.1.2.e. (fflminvws.nl> 

Aan: 5.1.2.e. Pminvws.n1>-, 5.1.2.e. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum:  

RE: voorbereiding gesprek RIVM over Bekedam 
donderdag 18 november 2021 13:49:00 

Hoi 5.1.2.e. 
Met 2e  even besproken wat punten zijn die we er uit kunnen pikken: 

• ua prioritering: het klopt dat we hierin nog een slag moeten slaan, maar prioritering op 
hoofdlijnen zit wel in het rapport, VWS-LNV gaan hier zelf nog een prioritering in 
aanbrengen op basis van de 23 aanbevelingen in de samenvatting. In gesprek met 
partijen en ook afhankelijk van het budget dat beschikbaar is na de formatie, willen we 
op een reële manier invulling geven aan de aanbevelingen. Wat ziet het RIVM als 
grootste risico? Wat zou er met stip bovenaan moeten staan bij het oppakken van de 
aanbevelingen? 

-Gegevensuitwisseling: is het RIVM goed aangehaakt op het traject dat 5.1.2.e.  trekt vanuit 
de beleidsagenda over gegevensuitwisseling en AVG? 

- Monitoring en surveillance: het RIVM onderkent dat het beter kan. Op COVID is een extra 
dingen ingezet, en we moeten nu kijken wat we daarvan willen behouden. Dat nemen 
we op in de beleidsagenda pandemische paraatheid. Het RIVM heeft het concept van de 
brief gekregen. 

- Bij wilde dieren en vectoren spreekt het RIVM over disease intellegence; kunnen ze daar 
iets meer op toelichten wat dit is? 

Qua vervolgtraject: goed om te polsen of RIVM voldoende is aangehaakt op de trajecten die 
lo•en binnen PP, ook in relatie tot de 23 aanbevelingen van Bekedam. 
5 1 2 e is ook aanwezig bij het gesprek. 

Van: 5 1 2 e 
Verzonden: woensdag 17 november 2021 22:21 
Aan: 5.1.2.e.  
Onderwerp: RE: voorbereiding gesprek RIVM over Bekedam 
Hoi dank, 
Lijkt me prima agenda om te versturen, zou bij punt 3 nog 'en bespreking' toevoegen (is niet 
alleen toelichting). 
Kunnen jullie mij nog aangeven over welke punten we het vooral moeten hebben bij 3? Of 
willen jullie alle punten in hun alg reactie doorlopen? Vindt t wel netjes als wij hun stuk al een 
tijdje in huis hebben om dan ook echt te reageren/paar punten eruit te pikken waar we over 
willen hebben ipv alleen toelichting te vragen op proces. 
Gr 
5.1.2.e.  

Verzonden: woensdag 17 november 2021 22:05 

5.1.2.e. Rminvws.nb;  5 1 2 e  @minvws_nl> 
Onderwerp: voorbereiding gesprek RIVM over Bekedam 
Hoi 
Je hermi nog voorbereiding voor het gesprek met RIVM over Bekedam (morgen 16.30-17.30 uur) 
van ons tegoed, zie in de bijlage een geannoteerde agenda en de RIVM-reactie met onze 
opmerkingen. 
Akkoord om onderstaande agenda morgenochtend richting RIVM te sturen? 
Ik realiseer me opeens dat we vergeten zijn om een LNV-collega aan te haken bij dit gesprek, ik 
kijk even of dit alsnog lukt. 
Laat het weten als je nog even wilt bellen van tevoren. 

zou mooi zijn als het jou nog lukt vanuit jouw P15/P19 rol mee te kijken op de 
rea e, er zit deels ook overlap in met de beleidsagenda PP. 
Groet, 

1. !Ming, voorstelronde 
2. Toelichting op proces door VWS 
3. Algemene toelichting RIVM op reactie 
4. Vervolgproces 
5. WVTTK/Rondvraag 
6. Sluiting 



Ha allen, 
Het is feitelijk nog maandag, dus hierbij de beloofde volgende versie met aanvullingen van 

en mij. 
roe 

Van: 5 1 2 e.  

Verzonden: donderdag 18 november 2021 20:31 
Aan: 
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Van: 
Aan: 

Cc: 
Onderwerp: 	RE: Agen a en stukken projectgroep zoónosen 23/11 
Datum: 	maandag 22 november 2021 22:17:25 
Bijlagen: 	Voortgangsbrief versterking 7oonosenbeleid ms tvdb.docx 

@mininv.n1 
CC:5.1.2.e.  
Onderwerp: Agenda en stukken projectgroep zotinosen 23/11 
Beste allen, 
Bij deze ontvangen jullie de agenda en stukken voor de projectgroeosen van komende 
dinsdag. Maandag volgt een volgende versie van de Kamerbrief via ~_ e ofiNg. Ik ben 
maandag vrij. 
Tot dinsda ! 
Groet, 

1. •pening, vaststellen agenda 
2. Mededelingen 
3. Verslag stuurgroep (bijgevoegd) 
4. Concept-Kamerbrief: inhoudelijke bespreking en procesafspraken maken (brief volgt, 

planning bijgevoegd) 
5. Terugblik gesprek met RIVM 
6. WVTTK/Rondvraag 

Actie Wie Deadline 

Check bijwat wenselijk is qua 
aanwezigheid na TB 

TK-brief teksten schrijven en 
reviseren 
Discussiestuk over weging en risico 
schrijven  
BZ uitnodigen voor volgende 
stuurgroep  
Vervolggesprek met GGD GHOR NL 
inplannen 

RIVM gesprek inplannen 

Iedereen 

11 nov 17u (of nazending aan 
projectgroep op 12 nov) 
1 dec 

11 nov 

Ntb 
Gesprekken internationale 
	

Ntb 
or•anisaties inplannen 
Verkennend gesprek ZonMw 

me 
ntb 

Nagaan wie vanuit LNV kan 
meedraaien op Joint Action 
surveillance 
Nagaan wie vanuit VWS kan 
meedraaien bij werkgroep 
dierenbeurzen (jurist?) 

7,  1 2 e 
Senior beleidsmedewerker 5.1.2.e. 

Directie Publieke Gezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Pamassusplein 5 i 2511 VX i Den Haag 
Postbus 20350 2500 Ei Den Haag 
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5.1.2.e. 
	aminvws,n1 
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Van: 
Aan: 

Cc: 
Onderwerp: 	RE: 	en stu 	projectgroep zoodnosen 23/11 
Datum: 	 dinsdag 23 november 2021 11:21:00 
Bijlagen: 	Voortgangsbrief versterking zorinosenbeleid 23-11.docar 

Beste allen, 
Bij deze een kort verslag van de projectgroep van vanmorgen, de meeste elementen van de 
discussie vinden jullie terug in de opmerkingen bij de conceptkamerbrief. 
Ik zie graag jullie aanpassingen op de Kamerbrief donderdag 15u verschijnen. Laat me weten 
als dat niet werkbaar blijkt te zijn, dan kijken we hoe we er het beste mee om kunnen gaan. 
Eventuele bespreekpunten voor de projectgroep kun je in een opmerking in de kantlijn 
plaatsen zodat we die maandag In de projectgroep kunnen nalopen. 
Groet, 

1. pening, vaststellen agenda 
2. Mededelingen 

• MVWS wil de brief voor 17 december aan de TK versturen. Deze ochtend wordt het 
met MLNV besproken in de weekstart of de BR. MVWS wil op twee momenten de 
brief intern bespreken: op 30 november de hoofdlijnen en na 10 december de brief 
zelf. 

3. Verslag uurgroep (bijgevoegd) 
4. Concept-Kamerbrief: inhoudelijke bespreking en procesafspraken maken (brief volgt, 

planning bijgevoegd) 
5. Terugblik gesprek met RIVM 
6. WVTTK/Rondvraag is gaat na bij BPZ hoe we moeten omgaan met de vier toezeggingen die zijn gedaan 

over PvA/beleidsreactie/voortgangsbrief eind dit jaar. Eventueel kunnen we een 
tekstpassage opnemen in de COVIDbrief van 3 december. 

Actie 	 Wie  Deadline 
TK-brief teksten schrijven en 	 Iedereen 
reviseren  
BZ uitnodigen voor volgende 
stuurgroep 

Donderdag 15u bij 

1 dec 

Gesprekken internationale 	 Ntb 
or• anisatles In • lannen 
Verkennend gesprek ZonMw 

me 

Nagaan wie vanuit LNV kan 
meedraaien op Joint Action 
surveillance 
Nagaan wie vanuit VWS kan 
meedraaien bij werkgroep 
dierenbeurzen (jurist?  
Nagaan hoe om te gaan met vier 	 3 dec 
toezeggingen 

5 1 2 F,  

ntb 

Senior beleidsmedewerker  5.1 2 e 

Directie Publieke Gezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Pamassusplein 5 1 2511 VX Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 El 1 Den Haag 

4minvws.n( 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Nota ter voorbereiding van een overleg_30 november M VWS over zognosen 
Datum: 	woensdag 24 november 2021 11:22:00 
Bijlagen: 	Nota ter voorbereiding van een overleg 30 november M VWS over zognosen.docx 

Hoi 
Bijgevoeg tref je de nota die wij aan MVWS willen sturen ter voorbereiding op het overleg van 
komende dinsdag. Hoor graag of jij hier nog opmerkingen bij hebt. 
Ik belde je al even om af te stemmen (bv is nadere afstemming binnen LNV nodig met andere 
directies of met®) maar kreeg je niet te pakken. Ik probeer het later nog een keer (of jij 
kunt me wellicht ook ellen als je in de gelegenheid bent) 
Groet, 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

EMILIIIIIM~1111 FW: Nota MVWS gesprek 30 nov 
donderdag 25 november 2021 12:40:00 
Nota ter voorbereiding van een  overleg 30 november M VWS over ~sen ms4nn 

Hoi I  2  een 
5  1  2.e  ad nog een opmerking bij de tekst over de nertsen (zie in de opmerking van 
"ee een van jullie een suggestie? 
Groet, in 
Van: 5.1.2.e 
Verzonden: donderdag 25 november 2021 12:26 
Aan: 5 1 2 e 

5 1 2.e ). 

Onderwerp: RE: Nota MVWS gesprek 30 nov 
Hij!, 
Toc een opmerking bij de zin over verschil van inzicht bij de rol van het OMT-Z. Zie opmerking 
in het doc. Ik heb geen directe suggestie, kan jij iets bedenken? 
Hartelijke groet, 
5 1 2 e 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
T +31 6 5 2 e 

EZEZIEB~-1  
Van: 
Verzonden: donderdag 25 november 2021 10:44 

5.1.2.e nog extra 

Aan: 5.1.  Pminvws.nl> 
Onderwerp: RE: Nota MVWS gesprek 30 nov 
Bij deze alvast de versie met een extra zin-suggestie. Ik laat je weten of 
opmerkingen had 
Hartelijke groet, 
5.1.2.e 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
T+316 5 .1 2.e 
E 5 1 "-> e 	Dminlnv.nl 

Van: ~11111111111~1~ 
Verzonden: donderdag 25 november 2021 09:26 
Aan: 	 inlnv.nl>;5.1.2.e  

Pminvws.nk 	 (fflminvws.nl> 
CC:5.1.2.e 	 Pminvws.nl> 
Onderwerp: Nota MVWS gesprek 30 nov 
Ha allen 
5.1.2.e had maar een paar opmerkingen op de nota, die heb ik in bijgevoegde versie verwerkt. 
.T5 1 2 e ; 	gaf aan dat het haar voorkeur heeft om de opmerkingen vanuit LNV te 
verwe en voor a ik het in de lijn zet. Is dat een optie voor jullie...? 

1li  
; ik heb een korte samenvatting gegeven van de gesprekken met RIVM en GGD GHOR 

N . omt dit overeen met jouw beeld? (jij gaat die alinea schrijven). 
 

I 2 e ; we hebben een voorzet gedaan voor de passage op internationaal, hoor graag of dit ok 
is o •at jij nog suggesties hebt. 
Groet, 

11~11.111 

Directie Publieke Gezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
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Postbus 20350 1 2500 Ei t Den Haag 

5 1 2 e 	(ffirninvws.n1  
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 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt niet 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. 



3 dec Nagaan hoe om te gaan met vier 
toezeggingen 

Actie Deadline Wie 
TK-brief teksten schrijven en 
reviseren 
Gesprek VNG voeren 

BZ uitnodigen voor volgende 
stuurgroep 

Zie bovenstaande planning 

Zsm (ivm verwerking in 
voortgangsbrief)  
Ntb 

Iedereen 

illiala 

Gesprekken internationale 
or• anisaties in•lannen 
Verkennend gesprek ZonMw 

Ntb 

Ntb (gedeprioriteerd door 
stuurgroep) me 

Nagaan wie vanuit LNV kan 
meedraaien op Joint Action 
surveillance 

Doc. 192 

Van: 
Aan: 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

Actiepunten projectgroep zoónosen 29/11 
maandag 29 november 2021 17:11:00 
Voortgangsbrief versterking 7o0nosenbeleid 21.1álgo( 

as gesproken meten 	 . Afgesproken dat zij de versie krijgen die 
naar de stuurgroep 	 vr ag 	ec reageren. We plannen nog een apart gesprek 
met RIVM over hun rol in het vervolgtraject. 

heeft de projectorganisatie opgesteld voor de LNV-projectgroepen, wordt nog 
espro een n een projectgroepbijeenkomst (datum nader te bepalen). 

2. Kamerbrief 
Zie bijlage 

3. Inventariseren agendapunten stuurgroep 8 december 
gaat na bij stuurgroep of ze het willen door laten gaan. Qua eventuele bespreekpunten 

z en we: 
-Ophalen hoe gaan we verder: projectorganisatie, hoe partijen betrekken. Op weg naar 

actieplan. Verschillende manieren om RIVM en NVWA te betrekken; in de 
projectgroep, voortgangsoverleg NVWA RIVM maandelijks over verschillende 
aanbevelingen, agendalid maken en eens per maand sluiten ze aan bij 
uitvoeringsprojectgroep. En dan zijn er nog andere partijen (publieke organisaties). 

- Daarop aansluitend; de projectstructuur 
-Mi schrijft een notitie (als stuurgroep doorgaat) 

De planning: 
30 nov 17u: teksten aanleveren bij 	 verzendt aan stuurgroep en aan RIVM (NB alles 
wat eerder komt is uiteraard welkom ;- ) 
1 dec einde dag: reactie vanuit stuurgroep. 
2 dec eerste gesprek met MVWS over aard van de brief 
2 dec: verwerken o merkin en stuurgroep en MVWS, 17u aanleveren bij mi. 	verzendt 
aan 	 voor akkoord. 
3 dec: per ma a c koor van eg 	 (en ook 5.1.2.e 	?) 
3 dec: we ontvangen o • merkin  
6 dec: na akkoord van 5 1 2 e 	 en 	en na verwerking RIVM-opmerkingen: brief lijn 
in via 	 en 5 1 2. e naar 
10 dec amer rie in weekendtassen 
14 dec tweede gesprek met MVWS over de brief 
15 dec uitsturen Kamerbrief 

Beste allen, 
Bij deze het verslag van zojuist. In de bijlage staan de acties die nog nodig zijn in de brief. Ook 
heb ik de lanning uitgebreid met specifieke tijden. 
Groet, 

1. 	edelingen 
Morgen bestuurlijk overleg met de diersectoren. Over vraagstelling en pro eetstructuur. 1 2  e zal 
vanuit VWS aansluiten. Over vraagstelling is nog contact geweest tussen 	 en 5 1 2.e 
Vraagstelling is tussenstap; schets van huidige situatie. Geeft nog geen an oor op 
aanbeveling. 

•-) 1 2 t_ 
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Directie Publieke Gezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 

0- 
5.1.2.e  (aminvws.n1 
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Van: 
Aan: 

Onderwerp: 	RE: Agenda en stukken projectgroep zoonosen 29/11 
Datum: 	 maandag 29 november 2021 14:40:00 
Bijlagen: 	 Voortgangsbrief versterking 7oCinosenbeleid 71.11£1gcx 

Beste allen, 
Bij deze nog met het stukje tekst over de Staat; die was in mijn mailbox blijven hangen... 
Tot zo, 

Van: 5.1.2.e. 
Verzonden: maandag 29 november 2021 12:48 
Aan: 

Onderwerp: FW: Agenda en stukken projectgroep zobnosen 29/11 
Ha allen, 
Veel dank voor alle teksten die ik heb ontvangen. Bijgevoegd treffen jullie alle teksten bij 
elkaar, met de bespreekpunten voor de projectgroep van vanmiddag. 
Groet, 
Van: 5.1.2.e. 
Verzonden: donderdag 25 november 2021 17:05 

minvws.nb; 
ninezk.d>;  

(ffl m invws.n1>; 5.1.2.e. 
(ffiminvws.nk 5.1.2.e. 

@minlnv.nl>; 

Aan: 5.1.2.e.  
5 1 'D e .5 1 2 e 

5 1 2 e 
5 1 2 e Rmininv.nb; 5.1.2.e. 
5 1 2 e Pmininv.nl> 
Onderwerp: Agenda en stukken projectgroep zobnosen 29/11 
Beste allen, 
Bij deze de agenda voor komende maandag. Ik ontvang graag maandag 29 nov 12:00 de 
teksten voor in de Kamerbrief. Ik zet de boel dan bij elkaar en daarna ontvangen jullie een 
nieuwe versie, die we met elkaar bespreken in de projectgroep. Idealiter bevat deze versie geen 
PM's meer. 

1.0pening, vaststellen agenda 
2. Mededelingen 
3. Kamerbrief 
4. Inventariseren agendapunten stuurgroep 8 december 
5. Save the date PREZODE (bijgevoegd) 
6. WVTTK, rondvraag 

De planning: 
30 nov eerste gesprek met MVWS over aard van de brief 
1 dec Kamerbrief de lijn in (= per mail voorleggen aan 5.1.2.e. 
3 12e 

• ec: verwerken opmerkingen stuu • roep 

i 
 (en ook 
naar 

BPii en ili?) 
6 dec: brief lijn weer in via 5 12.e en 
3 dec: per mail akkoord van le. 	a E 

(8 dec: stuurgroep) 
10 dec Kamerbrief in weekendtassen 
14 dec tweede gesprek met MVWS over de brief (nog in te plannen) 
15 of 16 dec uitsturen Kamerbrief (afhankelijk van timing tweede gesprek bij MVWS) 

Deadline Actie Wie 
TK-brief teksten schrijven en 
reviseren 

Iedereen  Maandag 12u bij 

Gesprek VNG voeren 

BZ uitnodigen voor volgende 
stuurgroep  
Gesprekken internationale 
or• anisaties in annen 
Verkennend gesprek ZonMw  

Zsm (ivm verwerking in 
voortgangsbrief)  
Ntb 

Ntb 

Ntb (gedeprioriteerd door 



met 
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Nagaan wie vanuit VWS kan 
meedraaien bij werkgroep 
dierenbeurzen (jurist?) 
Nagaan hoe om te gaan met vier 

	 3 dec 
toezeggingen 

Groet, 

Nagaan wie vanuit LNV kan 
meedraaien op Joint Action 
surveillance 

stuurgroep) 

Senior beleidsmedewerker 5.1.2.e. 

Directie Publieke Gezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 

0- 
5.1.2.e. (ffiminvws.ni 
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Van: 
Aan: 

Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Planrong 	 ng TIC 	zoDnosen 
maandag 29 november 2021 11:05:00 

Beste allen, 
Het eerste gesprek met MVWS is verzet naar donderdag 2 dec ivm het debat van komende 
woensdag. Het tweede gesprek is ingepland op 14 december. De planning ziet er daarmee als 
volgt uit: 
1 dec Kamerbrief de lijn in (= per mail voorleggen aan 5.1 2 e , 5 1 2 e, 5 1 2 e, 

Rec eerste gesprek met MVWS over aard van de brief 
2 dec: verwerken opmerkingen stuurroep en MVWS 
3 dec: per mail akkoord van le• 5.I .._ e en 	(en ooklii en ERV 
6 dec: brief lijn weer In via 5 1 2 e 	naar BPZ-- 
10 dec Kamerbrief in weekgin• assen 
14 dec tweede gesprek met MVWS over de brief 
15 dec uitsturen Kamerbrief 
Groet,EN 

Van: 5.1.2.e 

Verzonden: woensdag 24 november 2021 11:01 
Aan: 

@minInv.nli ; 
CC: 5. 1.2 e 
Onderwerp: Planning verzending TK-brief zotinosen 
Beste allen, 
Op verzoek van belde bewindspersonen wordt de voortgangsbrief versterking zodmosenbeleid 
voor het kerstreces verstuurd, v66r 17 dec. MVWS wil voor die tijd tweemaal een gesprek: op 
30 november over de aard van de brief en vervolgens tijdens een nog in te plannen gesprek 
over de brief zelf. Dat betekent dat we met elkaar in de volgende planning zitten, zonder 
mogelijkheid tot uitwijken: 
30 nov eerste gesprek met MVWS over aard van de brief 
1 dec Kamerbrief de lijn in (= per mail voorleggen aan niec: verwerken opmerkingen stuur. • 
3 dec: per mail akkoord van ie•  5 1 .1 e 
6 dec: brief lijn weer in via  5 1 2 e 
10 dec Kamerbrief in weeken• assen 
14 dec tweede gesprek met MVWS over de brief (nog in te plannen) 
15 of 16 dec uitsturen Kamerbrief (afhankelijk van timing tweede gesprek bij MVWS) 
Ik laat het 'unie weten als het tweede gesprek met MVWS Is gepland. 
Groet, 

Directie Publieke Gezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Pamassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1  2500 EI 1 Den Haag 

5 1 2 e 

en ook 
naar BPZ 

5 1 2.e 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

suggesties 	en 5. 1.2.e bij voortgangsbrief 
dinsdag 30 november 2021 13:41:00 
~dompt-Kief versterking zffinosenbeleid 29-114gc  
Voortgangsbrief  versterking mdnosenbeleiri 29-11 YdN.door 

Hoi 5 1 2 e 
5 1 2 e 	en 5. 	hebben nog suggesties gedaan bij "jouw" teksten; zou jij die willen 
meenemen in ot.-j•lieuwe teksten? Het gaat om het stuk over vogelgriep, varkensinfluenza en 
het woordje "integraal". 
Daarnaast ook ter info de wijzigingen van 5.1.2.e in het stuk over de nertsenevaluatie, dan heb 
je meteen de laatste versie. 
Groet, 

Directie Publieke Gezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Pamassusplein 5 1 2511 VX t Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 El 1 Den Haag 



Verzonden: dinsdag 30 november 2021 16:36 
Aan: 
Onderwerp: opmerkingen verwerken in TK-brief 
Hoi 5 1 2 e 

5.1.2.e 

Doc. 200 

Van: 
Aan: 315~1.1~11M Onderwerp: 	RE: opmerkingen verwerken in TK-brief 
Datum: 	 woensdag 1 december 2021 11:07:26 
Bijlagen: 	Vggrtgangsbrief versterking zoOnosenbeleid 30-11.docx  

Hoi, 
Bijgaand mijn aanvullingen, ontvangen vanuit dierenwelzijn, nvwa en mijn collega's bij diergezondheid. Vooral kleine 
tekstuele zaken. 
Ik zal de brief ook voorleggen aan het MT-lid dierwelzijn; gezien de begrotingsbehandeling gaat dit niet vandaag worden 
gelezen, dan weet je dat vast. 
En ook bij ons zijn de tastijden bekend; ook hier 7 dec aanleveren bij BPZ en 10 dec laatste tas. VOL GAS DUS 
Gr. 5 1 2 e 
Hartelijke groet, 
5.1.2.e 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

5.1 2 e 
5.1.2.e 

5.1 .2.e 

T +31 
E 

Van: 

(Wminlnv.nl   

We zijn een heel eind met de TK-brief, zie in de bijlage de opmerkingen verwerkt van 5.1.2.e 	 . Even een 
aparte mail naar jullie met de laatste kleine verzoeken (voor nu dan...;-)): 

• 41119~~ hebben nog enkele opmerkingen geplaatst in "jouw" tekst (ze staan in 

opmerkingen in de bijlage); wil jij er naar kijken en in bijgevoegde versie de opmerkingen verwerken? 

@arm, er staat nog één opmerking open vanuit 5 1 2 (over woord integraal). Weet niet of je die bewust 

niet had overgenomen of over het hoofd had gezien, voor de zekerheid breng ik 'm nog een keer onder je 

aandacht. Kijk maar of je het overneemt. 

• wil jij de eventuele wijzigingen die jij morgen ontvangt van NVWA en 5.1.2.e 	in deze versie 

verwerken? 

• @iiic als er nog wijzingen voortkomen uit het BO van nu, wil je die dan ook in deze versie verwerken? 
Morgen om 10:30 zet ik alles bij elkaar en verzend ik het aan de stuurgroep, met het verzoek of ze diezelfde dag kunnen 
lezen zodat wij er op 2 dec mee verder kunnen. Verzoek aan jullie is dus om morgen voor 10:30 revisies aan te leveren. 
Groet, ii 

Directie Publieke Gezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 El 1 Den Haag 

0111M1 
5 1 2 e 	Rminvws.n1  

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. 
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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 ti 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 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke 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. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	vier opmerkingen 
Datum: 	woensdag 1 december 2021 12:05:00 
Bijlagen: 	Voortgangsbrief versterking zoanosenbeleid 1-12 zonder tracks met oomerkingen.docx  

Ha allen, 
Er zijn nog vier opmerkingen niet verwerkt in de versie die nu naar de stuurgroep is gegaan. 
Vanwege de tijd heb ik besloten deze nog even te laten staan en evt te verwerken in een 
volgende ronde. Om te onthouden bij jullie volgende verwerkingsslag! ;-) 
Groet, 

Directie Publieke Gezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 j 2511 VX j Den Haag 
Postbus 20350 j 2500 EJ j Den Haag 

06-31EGE 
5.1.2.e  (minvws.n1 



Onderwerp: opmerking bij vogelgriep 
Hoi 
Ik zie in de versie van gisteren een opmerking van jou: 5 1.2.i  

Doc. 204 

Van: 
Aan: 

Onderwerp: 	RE: opmerlcing bij vogelgriep 
Datum: 	 donderdag 2 december 2021 12:34:39 

Hi 
Deze vraag had ik gesteld omdat 5.1 2 e hier 	bij had geschreven. Mij maakt het niet uit wat er staat, als er 
maar staat wat GGD ook echt doet 
Hartelijke groet, 
5 1 2 e 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
T +316 5 1 2 e 

E 

Van: 5 1 2 e 
Verzonden: donderdag 2 december 2021 11:52 
Aan: 5 1 2 e 

Zoals eerder gezegd, in de La-richtlijn staat dat virusremmers (tamiflu of ebilfumin) zijn geïndiceerd bij vastgestelde HPAI 
of een sterke verdenking op HPAI op een pluimveebedrijf voor iedereen die intensief contact heeft met (potentieel) 
besmette dieren of dierlijke materialen. 
Helpt dat? 
Groet, 

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 
aanspraket jkheid voor schade, van we ke 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. 1f 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 
resutting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

stukje in nertseneva uatie 
donderdag 2 december 2021 10:57:55 

Hol 
In  e a 	e versie van de voort an sbrief staat bi• de nertsenalinea: 

at is 
us n e correcten ga e z n us aanpassen. 

Groet, 5.1.2 e 



5.1 2 e 

Aan: 5 1 2 e Rminvws.n1>; 5.1.2.e 
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Van: 
Aan: 

Onderwerp: RE: met 
Datum: 	vrijdag 3 december 2021 19:00:51 
Bijlagen: 	Voortgangsbrief versterking 7ohnosenbeleid 2-12 schoon MS RP.drvx 

Hallo 
Een kenaanpassing van mij kant (volgorde van de paragrafen In de internationaal hoofdstuk), 
Groet 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: vrijdag 3 december 2021 16:39 
Aan: 5 1 2 e 

Onderwerp: RE: brief met tracks 
Sorry, nog een kleine aanpassing. 
Graag vorige mail verwijderen 
Hartelijke groet, 
51.2.e 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
T+3~1. 

Van: 5 1 ') E 
Verzonden: vrijdag 3 december 2021 16:18 
Aan: 
EZIE~11111@minvws.ni>; 

1310111.1~11P-MinMlint›; 5 1 2 E 
5 1 2 E 
	

(mininv.ni>;~1~111Wahezjul> 
Onderwerp: RE: brief met tracks 
HIEN et al! 

allemaal gewisseld is trdens het begrotingsdebat van deze week n"(i. op beurzen met dieren). 

WaTan goede brief wordt dit zeg! Elke aanpassing maakt het beter vind ik. 
In bijlage een slag die ik gemaakt heb nav opmerkingen.' en 	2 e en datgene wat 

De opmerkingen van 	over aanbevelingen in het stukje evaluatie nertsen heb ik niet 
verwerkt omdat ze meer voor jullie zijn denk ik.. 
Verder wat zaken ter bespreking maandag: 

-Ik heb de inleiding voorzien van een nieuwe tekst nav opmerking 5.1.2.e; graag jullie 
idee/oordeel 

-In de nieuwe inleidin • komt het nationaal actie • lan nu ex • liciet naar voren. 

suggeree su • op es on • er • ergezon • e • • 	espre en 
Goed weekend! 
Hartelijke groet, 
5 1 2.e 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
T+31 
ERMEE rre jiLLI01, nl 

Van:~1~1~111.111MárainLyáj> 
Verzonden: donderdag 2 december 2021 19:57 
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5.1.2.e  Rminvws.ni>;  5.1.2.e  @minvws.nl>;  5.1.2.e 
5.1.2.e  Rmininv.n1>;  5.1.2.e 
alirálM(Wmininv.ni>;  5.1.2.e 	 minezk.nl> 
Onderwerp: brief met tracks 
En voor jullie nog voor de volledigheid de brief met tracks, zodat inzichtelijk is wat er is 
gewijzigd. 
Dank voor jullie bijdragen! 
Groet, 

Directie Publieke Gezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 E 1 Den Haag 0- 
5.1.2.e 	aminvws.n1  
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 
aansprakel jkheid voor schade. van we ke 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. 



Van: 
Aan: 

Cc: 

Onderwerp: 
Datum: vrijdag 3 december 2021 14:42:02 

5.1.2.e Van: 
Verzonden: vrijdag 3 december 2021 12:30 

Aan:  5.1.2.e 

CC:5  1 2 e 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: donderdag 2 december 2021 19:52 

Aan:5  1.2.e 

Rminvws.ni> 

aminvws.n(>; 
5 1 2 e 

5.1.2 e 	RminInv.ni>;  5 1 2 e 

.5.1.2 e Rminvws.nl> 

• n g 	I>;  5.1 .2.e 
• mininv.ni>;  5.1.2.e 

>; 
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• 

• 

Hall en 5.1.2.e, 
Ik steun de opmerkingen van 5.1.2.e en heb verder geen opmerkingen meer, 
Dank voor al het harde werk, 
Succes met de afronding, 
Hartelijke groet"' 

Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en landelijk Gebied 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 731 2595 Al I Den Haag 1 C4-Noord 
Postbus 20401 12500 EK 1 Den Haag 

Onderwerp: RE: Graag vandaag reactie: voortgangsbrief versterking zoiinosenbeleid 
Haai, 
Dank voor het vele werk! Mooie brief al. 
Paar dingen: 

• 5.1 2 i 

Zie verder aantal suggesties in de bijlage, heb in de versie gewerkt van 5 1 2.e (daar was ik gisteravond in gestart). Maar 
wellicht al veel verwerkt in de nieuwe versie. 
Groet! 



5.1.2.e 
5.1.2.e 

CC: 5.1.2.e 
Rminvws.n1>; 5.1.2.e 

RminInv.n1>;  5.1.2.e 

(minvws.n1>;  
(@minvws.n1>;  

5.1.2.e 
5.1.2.e 

AMEMIERminvws.n1>; 
5.1.2.e 
	

RminInv.n1; 
211:Rminvws.nI> 
CC: 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e pmininv.n1>;  
5.1.2.e @minInv.nk 5.1.2.e 

5.1.2.e (Wminvws.n1>;  
Rminvws.nk 5.1.2.e Rminvws.n1>;  5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

CC: 5.1.2.e 

Rminvws.n1>;  5.1.2.e 

@minlnv.ni>;  5.1.2.e 

Rminvws.n1>;  
Pminvws.nk 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
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5.1.2.e 
	

@minInv.n1>; 5.1.2.e 
	

@minezk.n1>; 
 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
	

@minInv.nl>  
Onderwerp: RE: Graag vandaag reactie: voortgangsbrief versterking zotinosenbeleid 
Beste leden van de stuurgroep, 
Veel dank voor jullie suggesties, we hebben ze verwerkt. De suggesties van 	en 5.1.2.e worden morgen verwerkt 
(411= lukt het om morgen einde ochtend opmerkingen te sturen?). De stuurgroep kan maandag in de loop van de 
dag een stuk voor akkoord verwachten. Mochten jullie nog maieure punten zien in de brief, dan ontvangen we de  
opmerkingen graag voor maandagochtend,  zodat wij ze kunnen verwerken in de versie die we ter akkoord aan jullie 
kunnen voorleggen. 
Hartelijke groet, 

Van: 5.1.2.e 
	

Rminvws.nl>  
Verzonden: donderdag 2 december 2021 16:11 

Aan:5.1.2.e 	 Rminvws.n1>;  5.1.2.e 

5.1.2.e  RminInv.n1>;  5.1.2.e 
iliEEM@minInv.n1>; 5.1.2.e 

	
Rminezk.n1>;  

5.1.2.e 
	

PminInv.n1  
Onderwerp: RE: Graag vandaag reactie: voortgangsbrief versterking zoCinosenbeleid 
Collega's, 
Dank voor deze brief. 
Ik sluit me graag aan bij opmerkingen van 5.1.2.e enig waarbij ik met name steun wil uitspreken voor het punt dat 
goed moet worden uitgelegd dat zoOnose-beleid een onderdeel vormt van de pandemische paraatheid. 
Ook wil ik graag een referte toevoegen nav 5.1.2.i 

Wellicht kan bij de internationale ontwikkelingen de volgende zin nog worden toegevoegd: 
5.1 2 i 

Groet, 
5 1 2 e 

Van: 5.1.2.e 	 Rminvws.nl>  
Verzonden: donderdag 2 december 2021 08:31 
Aan: 5.1.2.e 

5.1.2.e 
	

Rmininv.ni>; 
5.1.2.e Rminvws.n1>; 
5.1.2.e Rminvws.nl> 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Rminvws.n1>; 
Rmininv.n1; 

Rmininv.n1>; 

5.1.2.e 
	

@mininv.ni>; 5.1.2.e 
	

(minezk.n1>;  
5.1.2.e 
	

Rmininv.ni  
Onderwerp: RE: Graag vandaag reactie: voortgangsbrief versterking zoCinosenbeleid 
Hoi/werkgroepleden, 



@minvws.n1>;  5.1.2.e 
Pminvws.n1>;  5.1.2.e 
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Dank voor de mooie brief, er is toch echt weer voortgang geboekt! 
Zie bijgaand in de kantlijn wat opmerkingen. 
Mijn belangrijkste punt is 5.1.2.i 
-waarom een brief met meerdere belangrijke onderdelen, waarom die onderdelen en het voornemen om tot een 
actieplan te komen.  5.1.2.i 

-het plan van aanpak kan nog een wat wervendere afsluiting krijgen, zeker omdat dit toch waarschijnlijk ook de laatste 
brief wordt van dit kabinet... 
Groetjes 
5.1.2.e 

van:5.1 .2.e 	 (minvws.nl>  
Verzonden: woensdag 1 december 2021 11:27 
Aan: 5.1.2.e 	 minvws.n1>; 
ailEaRminInv.n1>;  5.1.2.e 	@minInv.n1; 5.1.2.e 	 Pminvws.n1>; 
5.1.2.e 	 @minInv.n1>;  5.1.2.e 	 Rminvws.nl> 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
5.1.2.e 	Rminvws.n1>; 
5.1.2.e  @minInv.n1>;  5.1.2.e 
<ffllrnll.RminlnV.n1>; 5.1.2.e 	 @minezk.n1>;  
5.1.2.e 	RminInv.n1  
Onderwerp: Graag vandaag reactie: vodrtgangsbrief versterking zoOnosenbeleid 
Beste leden van de stuurgroep zoiinosen, 
Bijgevoegd treffen jullie een eerste versie aan van de Voortgangsbrief versterking zotinosenbeleid. Wij horen graag wat 
jullie hier van vinden. De planning is, zoals besproken, strak. Wij willen graag morgen aan de slag met jullie opmerkingen, 
het verzoek is dan ook om vandaag jullie reactie te sturen. Ik hoop dat dit werkbaar is. 
Ter info onze planning, met dikgedrukt de relevante momenten voor de leden van de stuurgroep: 
1 dec einde dag: reactie vanuit stuurgroep. 
2 dec: verwerken opmerkingen stuurgroep en MVWS, 17u aanleveren bij 	 verzendt aan 5.1.2.e 	en 

voor akkoord. 
2 dec eerste gesprek met MVWS over aard van de brief 
3 dec: per mail akkoord van 5.1.2.e 
3 dec: we ontvangen opmerkingen RIVM 
6 dec: na akkoord van 5 1 2.e 	 en na verwerking RIVM-opmerkingen: brief lijn in via 5.1.2.e en 
5.1.2.e naar BPZ 
10 dec Kamerbrief in weekendtassen 
14 dec tweede gesprek met MVWS over de brief 
15 dec uitsturen Kamerbrief 
Hartelijke groet, 

Directie Publieke Gezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1  2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 El 1 Den Haag 

06~ 
5.1.2.e 	Prriinvws.n1  

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 
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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 
aansprakel jkheid voor schade. van we ke 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. 



En nog een klein suggestie... 

Van: 5 1 2 e 

Van: 5 1 2 e 
Verzonden: maandag 6 december 2021 14:51 
Aan: 

@minvws.n(>  

Ominvws.n[>; 5.1.2.e 5 1 2 e 

:5.1.2.e 
5.1.2.e 
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Van: 
Aan: 

Onderwerp: 	RE: projectgroepoverleg van straks 
Datum: 	maandag 6 december 2021 19:46:38 
Bijlagen: 	Nota bij voortgangsbnef dec 2021 MS.docx 

Verzonden: maandag 6 december 2021 16:24 
Aan: 

Onderwerp: RE: projectgroepoverleg van straks 
Wat krabbels 
Hartelijke groet, 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
T +316 5.1 2 e 
EP3~11@minInv.n  

5 1 2 e Ominvws.nl>; 1111~1•111111~•~Lul>; 5.1.2.e 
31~11111111~&~>; FJ -I 2 e  Ominezknk  
5.1.2.e Omininv.nl>  
Onderwerp: projectgroepoverleg van straks 
Beste allen, 
Bij deze de agenda van de projectgroep van straks. 
Laatste punten brief (zie opmerkingen in de bijlage - we lopen ze langs) 
Nota (bijgevoegd) 
Voorbereiding bijpraat stuurgroep/ 5. 1 .2.e 
Agenda stuurgroep 12 januari 
Groet, 

Directie Publieke Gezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Pamassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 El 1 Den Haag 

(ffirninvws.nt  
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 infonn the sender and delete the message. 
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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 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke 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 Bender 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. 
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Van: 
Aan: 

Onderwerp: 	Voortgangsbrief voor de lijn 
Datum: 	 maandag 6 december 2021 16:55:00 
Bijlagen: 	VOCIftgangeárief versterking 7n0nnsenheleid 6-12 schoon .dor  

Voortgangsbrief versterking 7o0nosenbeleid 6-12.docx 

Beste allen, 
Bi deze de brief! een schone versie en eentje met tracks. 

doet de afstemming LNV-intern, Ik zal dat doen voor VWS. 

Directie Publieke Gezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 El 1 Den Haag 

:5.1.2.e 
5.1.2.e aminvws.nt 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: afstemmen stukje kamerbrief zobnosen 
Datum: 	 maandag 6 december 2021 10:23:32 
Bijlagen: 	 image001.png 

Alvast mijn reactie op GGD. 

5.1.2.i 

5.1.2.i 

Ga ik nu RIVM bekijken. 

Hartelijke groet, 
5.1.2.e 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
T +31 6 5.1.2.e 
E 5.1.2.e 	minInv .n1 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: maandag 6 december 2021 10:13 
Aan: 5.1.2.e 

vind ik een goede; heb ik vast overgenomen 

Onderwerp: FW: afstemmen stukje kamerbrief zodnosen 

Van:5.1.2.e 	 @ggdghor.nl>  
Verzonden: maandag 6 december 2021 09:30 
Aan: 
CC: 

5.1.2.e 
5.1.2.e 	 Pminvws.nl>  

(minvws.nl> 

Onderwerp: RE: afstemmen stukje kamerbrief zodnosen 

Beste, 
Dank je wel dat je contact met ons hebt gezocht over het zodnosebeleid. Ondanks het korte 
tijdsbestek heb ik kunnen afstemmen met 5.1.2.e 	en 5.1.2.e 
In het algemeen vinden we dit een goede tekst. 
Omdat we geen zicht hebben op de bredere context van de brief, hebben we niet kunnen zien of 
er nog onderwerpen zijn die vermeldingswaardig zijn in dit kader of ontbreken. Op basis van 
deze tekst hebben we een paar opmerkingen en suggesties. 

- Het lijkt erop dat 5.1.2.1 

Een suggestie voor de een tekst die ingevoegd kan worden is : 5 1 2 i 

5.1.2.i  

5 1 2 i 



5 1 2 e Ominvws.nl> 
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5.1.2i  

-Tekstueel hebben we een paar suggesties. Die kan je in de tekst hieronder in blauw vinden. 
Met vriendelijke groet, 

5 1 2 e 
Senior Adviseur Infectieziekte- en 
tuberculosebestrijding (IZB&TlIC) 

Zwarte Woud 2 
3524 51 Utrecht 
Telefoon: 030-2525060 
Mobiel: 06~ 

E-mail 	:5.1.2.e aggclehonni  
Website 	: www.ggdghor.n1  
Twitter 	: PGGDGHORNI  
Aanwezig 	: maandag, dinsdag, donderdag (hele dag) 

vrijdag (tot 14.15) 

Van: 
Verzonden: donderdag 2 december 2021 17:44 
Aan: 
CC: 	 (Wminvws.nl> 
Onderwerp: afstemmen stukje kamerbrief zotinosen 

Beste  S. I.2e 

We zijn bezig met een kamerbrief over de voortgang van de versterking van het zoOnosenbeleid waaronder over het 
rapport Bekedam. In de conceptversie staan nu onderstaande passages, ook nav het gesprek dat we eerder hadden. 

Kun jij met deze zinnen leven? Ik hoor graag uiterlijk maandagochtend of je hier nog opmerkingen of aanvullingen bij 
hebt. 

Vriendelijke groet, 

Eli 
5.1.2.1 
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5.1.2.i 

5 1 2 e 
Cotirdinerend beleidsmedewerker team Infectieziekten en Zamosen 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Publieke Gezondheid 1 Afdeling crisisbeheersing en infectieziekten 
M +31 5 1 2 e 
5 1 2 e  Ominvws.n1 1 www.rijksoverheid.nl  
Vaste vrije dag: 
vrijdag 

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 LI is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke 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. 



Aan: 5.1.2.e (. mi-nvws.n1>; 5.1.2.e. 

CC: 5.1.2.e Pminvws.n1>; 5.1.2.e 

5.1.2.e 5.1.2.e 1 E5.1.2.e @rivm.n11 Kamer UO.interimpool M IT 

Van: 5.1.2.e Pminvws.nl> 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: Concept voortgangsbrief versterking zobnosenbeleid 
Datum: 	 maandag 6 december 2021 10:44:18 
Bijlagen: 	 Voortgangsbrief versterking zonnosenbeleid 6-12 MS.docx 

En RIVM verwerkt. Heb meerdere kleine suggesties overgenomen. Vooral 5.1.2.1 	verandert in 5 1 2 i 
5.1.2.i 
Tav de opdracht 'transmissie tussen bedrijven' (voorheen veedichtheid ) is het mss handig als ik 5 1 2 e een keer bijpraat; 
we willen niet te hard van stapel lopen met deze eerste vraagstelling; haar punten zijn relevant, maar voor later stadium 
denk ik. 
Suc6! 
Hartelijke groet, 

5.1.2.e 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

T +31 5.1.2.e 
E 5.1.2.e 	(1minInv.n1 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: maandag 6 december 2021 10:13 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: FW: Concept voortgangsbrief versterking zoiinosenbeleid 

Van:5.1.2.e 	 @rivm.nl>  
Verzonden: vrijdag 3 december 2021 18:24 

5.1.2.e  Rrivm.ni> 

5.1.2.e  Pminvws.nl> 
Onderwerp: RE: Concept voortgangsbrief versterking zoPnosenbeleid 

5.1.2.e 
Hierbij de reactie vanuit het Cib op de concept voortgangsbrief. 

In de brief een onderscheid wordt gemaakt tussen een aantal onderwerpen die opgepakt worden in de 
beleidsagenda pandemische paraatheid (die door VWS wordt opgepakt) en veterinaire onderwerpen (die door 
LNV worden opgepakt). 
5.1 2 i 

Mochten er vragen zijn dan horen we het graag. 
Fijn weekeinde! 

Hartelijke groeten, 
5 1 2 e 

Dr.5.1.2.e 	 ,PhD, MSc, arts M+G 
Strategie- en Beleidsteam Infectieziektenbestrijding SBI 
RIVM Interimpool 
Postadres Postbus 1 1 3720 BA Bilthoven 1 www.rivm.n1   

Beste 

Bezoekadres: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 1 3721 MA Bilthoven 
Werkdagen: ma—di—do—vrij 
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Verzonden: woensdag 1 december 2021 11:28 
Aan: 5.1.2.e 	 rivrn.nl>;5.1.2.e 	 Rrivm.nl>  
CC:5.1.2.e 	 Pminvws.nk 5.1.2.e 
5.1.2.e 
	

Ominvws.nl> 
Onderwerp: Concept voortgangsbrief versterking zoOnosenbeleid 
Hoi 	en 5 1 2 e 

Bij deze ontvangen jullie het concept van de voortgangsbrief versterking zoOnosenbeleid. Met 	hebben jullie 

afspraken gemaakt over jullie reactie (3 dec). 

Hoor graag wat jullie ervan vinden! 

Hartelijke groet, 

Directie Publieke Gezondheid 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 

Postbus 20350 1 2500 Ei 1 Den Haag 

011~1 
5 1 2 e  Pminvws.n1 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van 
welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm nl  De zorg voor morgen begint vandaag 

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. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in 
the electronic transmission of messages. 
www.rivm nl/en  Committed to health and stestainabdity 

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 ti verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade. van we ke 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. 



Doc. 224 

Van: 	 - 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: projectgrcepoverieg van straks 
Datum: 	 dinsdag 7 december 202109:10:00 
Bijlagen: 	 11101R..blinarigarQábLittik£20214QC:i 

Tnx, dit wordt 'm dan. 
Op aanraden van gig heb ik nog een zin toegevoegd bij de TB, kijk maar of je die ook nog wilt 
overnemen: 

Van: 5 1 2 e 
Verzonden: maandag 6 december 2021 21:13 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: projectgroepoverleg van straks 

Dit is bullit specifiek LNV-terrein in mijn nota. Rest ter info in bijlage 

1 

1 
1 

1 

Hartelijke groet, 
5 1 2 e 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
T +31  5.1.2.e 

Dubbel met doc. 212 
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Dubbel met doc. 212 



aminvws.nt> 

Van: 5 1 2 e Pmininv.ni> 

Doc. 226 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

5 1 2.e 
5 1 2 e 
RE: stavaza brief 
dinsdag 7 december 2021 15:33:00 
Voortgatig~ verstf•rking mbnasenbeleid 7-12 schoon rkvic 

Voor de volledigheid: eentje me ondertekenim_ 
Van: 5.1.2.e 
Verzonden: dinsdag 7 december 2021 15:30 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: stavaza brief 
Dank! 
Hartelijke groet, 

1 2 e 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
T+31 
ENEEN~Minbenj 
Van: 
Verzonden: dinsdag 7 december 2021 15:28 
Aan: 5 1.2 e 
CC: 5.1.2.e 

Rmininv.nl> 
Rminvws.ni> 

Onderwerp: RE: stavaza brief 
Dank 	 , dit wordt 'm dan. Ik stuur je ook de staat van zotinosen toe, mocht je die in 
Domus 	bijvoegen. Ik ga nu ook alles in Marjolein zetten. 
Groet, lig 

Verzonden: dinsdag 7 december 202115:08 
Aan: 	 Ominvws.ni> 
CC: 	 Rminvws.ni> 
Onderwerp: RE: stavaza brief 
Bijgaand met min aanpassingen. Belangrijkste punten: 

- Opmerking 1 	bij de evaluatie nertsen. Ik heb geen tekstsuggestie gedaan, maar dit 
unt is re evant. Zal afhangen van definitieve versie en moet denk ik door  5.1.2.e  en 

eadresseerd worden. Mss morsen In bllnraat ti d voor benutten? 

w
Ik ee et maar mee 

Gr. 
Hartelijke groet, 
5 1 2 e 
5 1 2 e 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
T +31 5 1 2 e 
EMPErliptiDmi  e e 

Van:~1.11~1.11111.-Mila"L"1>  
Verzonden: dinsdag 7 december 2021 13:52 
Aan: 
CC:5 1 2 e 	 Rminvws.ni> 
Onderwerp: RE: stavaza brief 
Ah mooi! En goed voorstel,  dan maak ik er daarna weer een schone versie van voor de lijnen. 

5.1.2.e 

Van: igaggi~~111111111111112filiplamil> 
Verzonden: dinsdag 7 december 2021 13:50 



Aan: 
CC: 5.1 2. e 

5 1 2 e Ominvws.ni> 
@minvws.nL> 

5.1 Rminvws.ni> Van: 

Doc. 226 

Onderwerp: RE: stavaza brief 

Da 	nkt goed! 
Ik heb inmiddels akkoord van N/3Z, 5 2 e  en MT-lid van dierenwelzijn (ivm de beurzen) 
Verder een paar opmerkingen van i 

5 1 2 een DC; waar ik zo naar ga kijken. Denk dat 	dan 
ook akkoord is. 
NVWA verwacht ik morgen; maar laten we lijn gewoon gaan starten. 
Zal ik de versie die jullie nu stuurden gebruiken om TC mijn aanvullingen te doen? 
Hartelijke groet, 
5.1.2.e 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
T +31 
EZERIIII2mjninual 

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 13:10 
Aan: 	 Omininv.ni>  
CC: 	 (Wminvws.nl> 
Onderwerp: stavaza brief 
Hol 	 , 
Naar aan e ding van opmerkingen van 	 en Ri is er nog een aantal dingen gewijzigd in 
de brief. De belangrijkste zitten in de in e ng; de on erwerpen zijn op volgorde van de brief 

ezet, en de verbinding met de beleidsagenda PP is nader uitgelegd. 
en 	zijn inmiddels akkoord. Hoe vaar jij? 

roet, 

Directie Publieke Gezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1  Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 El 1 Den Haag 

ailliCminvws.n1  
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 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke 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. 1f 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 
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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 ti is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke 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 Staté 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 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 
aansprakel jkheid voor schade. van we ke 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. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

ffiliMMI~~1 
RE: KB zoonosen v8dec-15uur 
woensdag 8 december 2021 15:11:00 

Tnx, jij ontvangt straks weer een volgende versie van ons. 
Van: 5.1.2.e 
Verzonden: woensdag 8 december 2021 15:09 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: KB zoonosen v8dec-15uur 
Hi, 
Bijgaand alvast. NEW leest om 15:30, maar ik dacht ik stuur deze versie vast. Mss kunnen 
jullie hierin kliederen. an verwerk ik vervolgens 5.1.2.e haar laatste zaken in de versie die ik 
terugkrijg. 
Dus graag mijn tracks maar laten staan; maar als jullie ergens op aanslaan hoor ik dat graag 
Hartelijke groet, 

5.1.2.e 

Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 1 2994 AC 1 Den Haag 

Postbus 20401 1 2500 EK 1 Den Haag 

M. 06 5.1.2.e 
E.5.1.2.e 	(@mininv.n1 
www.minlnv.nl   
www.rijksoverheid.n1  
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 
aansprakel jkheid voor schade. van we ke 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. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

Voortgangsbrief versterking zodnosenbeleid 8-12 
woensdag 8 december 2021 16:58:00 
Voortgangsbrief versterking zo6nosenbeleid 8-12.dgcx 

Hoi 
Bij eze e laatste versie. Ik denk dat de opmerkingen en tracks voor zich spreken, maar laat 
weten als je ergens vragen bij hebt. Ik zet het morgen weer hier verder in de lijn; we wachten 
nog even de reactie af van een aantal collega's en van jullie. 
Groet, 



Van: 
Verzonden: donderdag 9 december 2021 14:48 
Aan: 
Onderwerp: RE: conclusie en reactie 
Ik vind het een mooie zin , akkoord! 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: donderdag 9 december 2021 14:29 
Aan: 5.1.2.e 

5.1.2.e RminInv .nl> 

5.1.2.e @minlnv.nl>; 

Van: 
Verzonden: donderdag 9 december 2021 14:08 
Aan: 5.1.2.e 
adigi~@minInv.nl>  

5.1.2.e (minvws.n1>;  

CC: 5.1.2.e RminInv.n1>; 5.1.2.e 

5.1.2.e minvws.nl>  

5.1.2.e _Eominvws.nl>  

afwachten; wat mij betreft vellen zij het eindoordeel ;-) 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: donderdag 9 december 2021 13:49 
Aan: 5.1.2.e minvws.n1>;  5.1.2.e 

en 5 1.2.e 5.1 2 e 

Doc. 235 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

REMMIII~I~ 
FW: conclusie en reactie 
donderdag 9 december 2021 14:49:05 

WITTE ROOK! 
Dan mis ik nog de evt ICT-aanpassingen; zijn die er? 
Hartelijke groet, 

5.1.2.e 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
T +3131~ 

E 5.1.2.e 
	

(ffirininInv.n1 

ana@minInv.nl> 
Onderwerp: FW: conclusie en reactie 
Urgentie: Hoog 
Hoi 
Zie gele teksten hieronder. Als jij akkoord bent is de brief af! 
Hartelijke groet, 

5.1.2.e 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
T +3~1 
E 5.1.2.e  RminInv.n1 

lial~Rminvws.nl> 
Onderwerp: RE: conclusie en reactie 
5 1.2 e is akkoord met die zin, dus als er vanuit jullie witte rook komt zijn we eruit 

Van: 
Verzonden: donderdag 9 december 2021 13:56 
Aan: 5.1.2.e 

5.1.2.e 
	 (minvws.nl>  

5.1.2.e RminInv.n1>;  

Onderwerp: RE: conclusie en reactie 
heeft deze even opgepakt en houdt zelf contact met 5.1.2.e. — maar ik zou het gesprek tussen Weet ik niet — 5 1 2 e 



Aan: 5 1 2 e minlnv.nl> 

Doc. 235 

5.1.2.e  (@minvws.ni> 
Onderwerp: FW: conclusie en reactie 
De gele zin hieronder komt van 5.1 2.e . Als wij dit akkoord vinden; iallEn dat dan ook? 
(alvast een check: '1,  1 2.e moet nog kijken) 
Hartelijke groet, 
5 1 2 e 
5 1 2 e 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
T +31 5 1 2 e 
ERMMMOmininv.n  
Van:~1.11111111111~nirwwsml> 
Verzonden: donderdag 9 december 2021 12:47 

Onderwerp; conclusie en reactie 

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. lf 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 
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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 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 11 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 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke 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. 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

~Er 
RE: brief voor de lijn 
donderdag 9 december 2021 16:08:12 

Top, dank! 
Ik doe deze versie in de behandelmap 
Hartelijke groet, 
5.1.2.e 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
T +31 5.1.2.e 

Rmininv.nt 
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Van: 5.1.2.e 
Verzonden: donderdag 9 december 2021 15:46 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: brief voor de lijn 
Daar is ie hoor! Ik zet 'm hier ook in de lijn. In deze versie is het stuk over ICT gewijzigd, en nog een kleine tekstuele 
wijziging bij veedichtheid. 
5.1.2.e 

Directie Publieke Gezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 Ei 1 Den Haag 

0~111 
5 1 2 e 
	

Ominvws.ni 

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 II is 
toegezonden. wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade. van we ke 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. 



Van: 5.1.2.e RminInv .nl> 

Aan: 5.1.2.e @minvws.ni> 

Van: 5.1.2.e @minvws.ni> 

Aan: 
CC: 5.1.2.e 

5.1.2.e @mininv.nl> 
@minvws.ni> 

Aan: 5.1.2.e minvws.nl> 

Doc. 238 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Voortgangsbrief versterking zoOnosenbeleid 8-12_schoon 
donderdag 9 december 2021 13:46:26 

Doe ik! 

Hartelijke groet, 

5.1.2.e 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

T 
E 

Van: 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

PminInv.n1 

Verzonden: donderdag 9 december 2021 13:41 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: Voortgangsbrief versterking zoijnosenbeleid 8-12_schoon 
Tnx, mooi! Zet ook nog maar even een PM bij de ICT tekst, 5.1.2.e moet daar nog even haar blik op werpen. Dan weten 
ze dat dat nog veranderd kan worden. 

Verzonden: donderdag 9 december 2021 13:39 

CC: 5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Voortgangsbrief versterking zoCinosenbeleid 8-12_schoon 
Hi. 
Ik heb nu alles verwerkt van LNV. Bijgaand de versie die naar BPZ gaat; of waren er nog aanpassingen vanuit ICT? 
Hij is op PM PP-brief en PM COT na, helemaal schoon nu 

Hartelijke groet, 

5.1.2.e 
5.1.2.e 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
T 
E 5.1.2.e 	PminInv.n1 

Verzonden: donderdag 9 december 2021 12:41 

Onderwerp: RE: Voortgangsbrief versterking zonosenbeleid 8-12_schoon 
Ha 5.1.2.e, 
Dank. Eén opmerking; zie bijgevoegd. Moeilijk verhaal om die zin weg te halen dus... 

geïnformeerd dat5.1.2.e nog contact met haar zal opnemen.  

5.1.2.e 
	 Pmininv.ni> 

Verzonden: donderdag 9 december 2021 12:34 

Wij hebben 
Groet,ii 

Van: 

5.1.2.e 

Onderwerp: RE: Voortgangsbrief versterking zonosenbeleid 8-12_schoon 
En weer terug. 

• Paar meer relevante aanpassingen van 	nog in TC. Als dit voor jullie problemen geeft, graag zsm reactie 

• Ik heb PM's in de tekst gezet 

• Nog 2 gele zinnen die ik om 13:15 bespreek met5.1 2.e enig"; samen met COT rapport 
Ik houd hem nog even vast voor BPZ tot na 13:30 en jullie evt aanpassing van ICT. 



5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

T +31 6 
E 
Van: 

RminInv.n1 

Aan: 5.1.2.e @minlnv.nl> 
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Hartelijke groet, 
5.1.2.e 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

@minvws.ni> 
Verzonden: donderdag 9 december 2021 11:56 

Onderwerp: Voortgangsbrief versterking zoCinosenbeleid 8-12_schoon 
Bij deze laatste versie, alleen dubbele spaties/enters verwijderd 

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. 

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. 1f 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 gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 



Doc. 238 

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 
aansprakel jkheid voor schade. van we ke 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. 



Doc. 239 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Voortgangsbrief versterking zobnosenbeleid 8-12_schoon 
donderdag 9 december 2021 12:47:20 

Uitstekend! ik draai die zin terug. 

Hartelijke groet, 

5.1.2.e 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

T +31 5 1 2.e 
E 5 1 2 e 
	

@minlnv.nl 
Dubbel met doc. 238 
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Dubbel met doc. 238 



5.1.2.e 

Van:  5.1.2.e 
Datum:  • ecems -r 
Aan: 
Onderwerp: Re: Aanpassing KB zoonosen 

1.9 op wijst en 
Grt 

aar 	s • t rus met r et geval is, 
ef cf onderstaande gewijzigd wordt. et terec • 	; 	IP I t . „ 

5 1 2 e 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

Domst Aanpassing KB zoonosen 
woensdag 15 december 2021 09:21:07 

Hi 
Zie 	eronder in rood. Gaat om zinnetje in deel van de nertsen-evaluatie. Tx voor verwerken! 

11~ 

Ministerie van LNV 

5. 1 2.e 
t 2.e 

Doc. 241 

erstuur van mijn iPhone 

Op 14 dec. 2021 om 09:45 heeft 
geschreven: 

5.1.2.e het volgende 

Hin.  

Zojuist NVWA nog gesproken. In het kader van de discussie over 'zicht op naleving' vs 'verbeteren 
naleving' hebben ze m.i. toch een punt met de laatste zin uit de alinea in de brief. Hieronder in rood: 
5 1 2 

5.1 2  » 

Akkoord hiermee? Dan ga ik lobbyen... 

Hartelijke groet, 

Senior Beleidsadviseu 

Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 1 2994 AC 1 Den Haag 
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Postbus 20401 12500 EK 1 Den Haag 

M. 06 5 1 2.e 
E. 5.1.2.e 	(@minInv.n1 
www.minInv.n1  
www.rijksoverheid.n1   

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 
aansprakel jkheid voor schade. van we ke 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. 
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Van: 	
EP~I Aan: 

Onderwerp: 	laatste wijzigingen in brief 
Datum: 	donderdag 16 december 2021 19:08:00 
Bijlagen: 	Voortgangsbrief versterking zotinosenbeleid 16-12.docx 

Hoi 
Voor e vo edigheid, bij deze de brief zoals ie klaar staat voor verzending. Daarin zijn de 
wijzigingen van de NVWA verwerkt en de PM's ingevuld. 
En nu afwachten wanneer we vanuit MLNV/PA witte rook krijgen 
Groet, 

Directie Publieke Gezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 Ei 1 Den Haag 

0- 
5.1.2.e  (aminvws.n1 



Van: 
Verzonden: woensdag 15 december 2021 16:04 
Aan: 
CC: 5 1 2 e 

5.1.2.e 

5 1 2 e 

5 -1 2.e RminInv.n1>-, 5.1.2.e 

5 1 2 e 

Onderwerp: FW: 
Ha beiden, 
Hieronder het voorstel van de NVWA om 

L.I 

5.1.2.1 

12.e  

61 n 	t 

5.1.2.e 
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Van: 
Aan: 
Cc: 

Onderwerp: 
Datum: 	 maandag 20 december 202100:25:42 

Akkoord, prima voorstel 
Groet 
5 1 2 e 

Onderwerp:  
Akkoord 

Van:5.1.2 e 	 mi nvws.nt> 
Verzonden: woensdag 15 december 2021 11:57 
Aan: 
ifflpoRminvws.nl> 
CC: 
.1111~ 11>; 5.1 .2.e PminInv.nk 
5 1 2 e Ominvws.nl> 

Akkoord? 
Groet, Eo 
Van:311~111111~~1wwa.nl> 
Verzonden: maandag 13 december 2021 18:32 
Aan:  5 1 2 (t 	 Rminvws.nl>,  
.5.1.2 e 
Onderwerp: 
Hoi 5 1 2 e en 

II 

Groet, 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 
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 
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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. 

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 tr is bestemd. Indien II 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 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke 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. 



Verzonden: donderdag 23 december 2021 16:21 

Aan: 
CC: 5.1 .2.e 

5.1.2.e 

EER 
Van: 5.1 .2.e @minlnv.nl>  

Aan: 5.1.2.e @minlnv.nl>; 5.1.2.e 

CC: 5.1.2.e RminInv.ni>; 5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e @minlnv.nl> 

Aan: 
CC: 5.1 .2.e 

5.1.2.e @minlnv.nl> 
Rmininv.n1>; 5.1.2.e 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

FW: Voortgangsbrief versterking zotinosenbeleid 23-12 vl_mw_schone versie 
donderdag 23 december 2021 16:30:33 

Als5 1.2.e akkoord gaat hebben we toch nog een mooie kerst! 
Hartelijke groet, 
5.1.2.e 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
T +31 6 5.1.2.e 
E 5.1.2.e 
	PminInv.n1 

Van: 5.1.2.e 

Onderwerp: RE: Voortgangsbrief versterking zoOnosenbeleid 23-12 v1_mw_schone versie 
Ha allen, 
Ik heb de definitieve brief aan VWS gezonden. Daar wordt deze nu voorgelegd aan 5.1 2 e met het verzoek of zij dit 
namens MVWS kan accorderen. 
Ik heb gevraagd of ik een seintje kon krijgen als deze wordt verzonden. 
Groet, 

Verzonden: donderdag 23 december 2021 16:18 

AME11@minlnv.nl>  

affilEM@minlnv.nl>  
Onderwerp: RE: Voortgangsbrief versterking zoOnosenbeleid 23-12 v1_mw_schone versie 
Dat is een mooie en relevante zin! 

Verzonden: donderdag 23 december 2021 16:16 

<31231111@minlnv.nl>; 5.1 .2.e 	 RminInv.n1>; 5.1.2.e 
5.1 .2.e 
	@minlnv.nl>; 5.1 .2.e 	 @minlnv.nl>  

Onderwerp: FW: Voortgangsbrief versterking zoOnosenbeleid 23-12 v1_mw_schone versie 
HaiME, 
Minister belde, ze wilde in Bekedam brief concreter zijn over zoiinosen in GG aanpak. Dat kan nu natuurlijk ook 
makkelijker vanwege het coalitieakkoord (dat er nog niet lag toen deze brief de lijn in ging). 
Ik heb onderstaande gele zin toegevoegd, daarmee is Minister akkoord met de brief. Zie bijlage. 
Ik neem 	 en anderen even mee in cc, zodat ze op de hoogte zijn. 
Geef jij het akkoord van onze M door aan VWS? Dan kunnen zij (na akkoord intern VWS) de brief vandaag nog verzenden. 
Dank! 
5 1 2 e 

5.1.2.  

5.1.2.e 
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5.1.2.e 

Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 12594 AC I Den Haag I B-noord 4 
Postbus 20401 1 2500 EK 1 Den Haag 

M +31 5.1.2.e 
5.1.2.e 	(@mininv,n1  
secretariaat: 070-3798915 
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 
verwij deren. 
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 II is 
toegezonden. wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade. van we ke 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. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Caminvws.n1" 
Laatste aanpassing Kamerbrief - vogelgriep vos 
donderdag 23 december 2021 17:19:31 
image001.onq 
Voortgangsbrief versterking zoanosenbeleid 23-12 vl mw schone versie aanoassina vos.docx 

Hoi allemaal, 
Bijgevoegd de laatste aanpassing. Het betreft een toelichting in het stuk over de vos met vogelgriep, waarom het RIVM 
dit risico nu inschat als laag-gemiddeld, in lijn met EFSA/ECDC rapport. De tekst is afgestemd met RIVM 5 1.2 e 
GroetWEE 

Met vriendelijke groet, 
5.1.2.e 
Beleidsmedewerker Diergezondheid 
Team Diergezondheid & Antibioticabeleid 
T: 06 5.1.2.e 
E: 5.1.2.e 	@minInv.n1 
Bezoekersadres 
Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

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 ti is bestemd. Indien ti niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden. wordt D verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade. van we ke 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. 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Voortgangsbrief versterking zoiinosenbeleid 23-12 vl 
donderdag 23 december 2021 11:51:30 
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Ik voeg nog paar laatste aanpassingen door, 2 minuten nodig 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: donderdag 23 december 2021 11:47 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: Voortgangsbrief versterking zodinosenbeleid 23-12 v1 
Urgentie: Hoog 
Hoi allen, 

Ik heb voor ons gemak het vogelgriepstuk in de voortgangsbrief geplakt (de versie die bij de minister lag) en er een klein 
zinnetje aan toegevoegd. Zo komt het niet helemaal uit de lucht komt vallen en het maakt duidelijk waar de 
verantwoordelijkheid in deze fase van de vogelgriepuitbraak ligt (LNV). 

Graag nog check op of ik alle wijzigingen goed heb overgenomen. En ik heb nog iets toegevoegd over het omgaan met 
dode zoogdieren en verwezen naar de info van de dode wilde vogels. Daar heb ik nog een vraag bijgezet. 

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 infor'matie 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 
aansprakel jkheid voor schade. van we ke 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 r'equested 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. 



Verzonden: donderdag 23 december 2021 12:00 
Aan: 
CC: 5.1.2.e 

5 1 2 e 

5 1 2 e 
	 ENE~amintawi> CC: 	 ~~1 EMIE1~1~5; 1 2 e 

1111310mininv-ni >; 5 1 2 e 

Van: 5 1 2 e 
Verzonden: donderdag 23 december 2021 11:57 
Aan: 

Omininv.n(>  

5 1 2 e 

Pmininv.n1>;  5 1 2 e 
5 1 2 e 	 1 1 
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Van: 
Aan: 
Cc: 

Onderwerp: 
Datum: 

RE: Voortgangsbrief versterking zoónosenbeleid 23-12 v1 
donderdag 23 december 2021 12:02:11 

T 

Excuus:5 1 2  e had hem al verwijderd 

Hartelijke groet, 
5 1 2 e 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
5.1 2 e 

E 1~1111112initilual 
Van: 5.1.2.e 

5 1 2 e 
Onderwerp: RE: Voortgangsbrief versterking zobnosenbeleid 23-12 v1 
Allen, 
Nav een opmerking van DC-LNV zou ik graag ook deze zin in het stuk vogelgriep nog verwijderen: 

5 1 2 

Het voegt te weinig toe aan de huidige zoonotische dreiging en roept enkel emoties op. 
Hartelijke groet, 
5.12.e 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
T+31 5 1 2 e 
E311.111.mininv.nt 

5 1 2 e @minInv.nl>  
Onderwerp: RE: Voortgangsbrief versterking zobnosenbeleid 23-12 v1 
Hoi, hierbij met nog wat aanpassingen. De opmerking var® dat het risico bij de vos laag-gemiddeld is, heb ik ook 
meegenomen. 
Groet  5  1  2 

Van: 	 > 
Verzonden: donderdag 23 december 2021 11:47 

5 1 2 e Aan: 
~Omininv.n(>;  
CC: 5 1 2 e Prninvws.n1>;  5 1 2 e 
21151~Orivm.ni>  
Onderwerp: Voortgangsbrief versterking zobnosenbeleid 23-12 v1 
Urgentie: Hoog 
Hoi allen, 
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Ik heb voor ons gemak het vogelgriepstuk in de voortgangsbrief geplakt (de versie die bij de minister lag) en er een klein 

zinnetje aan toegevoegd. 5 1 2 

Graag nog check op of ik alle wijzigingen goed heb overgenomen. 5 1 2 i 
Daar heb ik nog een vraag bijgezet. 

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 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt niet 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. 



5.1.2.e 
5.1.2.e 
5 1 2 e 

Van: 
Aan: 
Cc: 

Ha 5 1 2 e 

Ik ben akkoord met deze versie, met nog 1 aanpassing 5.1 2 i 

Doc. 252 

Onderwerp: 	RE: V. • i• *-- 	 4 4 41 4 5,1. ??!""1  23-12 vi 
Datum: 	donderdag 23 december 2021 12:30:48 
Bijlagen: 	Voortgangsbrief versterking  zotinosenbeleid 23-12 vl mw.docx 
Prioriteit 	Hoog 

D 

AM, ben je ook akkoord? 

OM wil jij na akkoord deze naargaisturen? Hij kwam al op de lijn 
Dank! 
011M 

ubbel met doc. 249 

Dubbel met doc. 249 



Doc. 252 
Dubbel met doc. 249 



Van: 5.1.2.e @minvws.nl>  

Aan: 5.1.2.e Rmininv.n1>;  5.1.2.e 

Doc. 253 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Voortgangsbrief versterking zonnosenbeleid 23-12_ v2 
donderdag 23 december 2021 12:30:26 

Ik heb deze versie dus onderhands de lijn in gedaan. 
Van: 5.1.2.e 
Verzonden: donderdag 23 december 2021 12:24 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: Voortgangsbrief versterking zoOnosenbeleid 23-12_ v2 
Ah scherp, thanks! 

Verzonden: donderdag 23 december 2021 12:17 

gliE~@mininv.nl> 
cc:5.1.2.e 	 @minvws.nl>  
Onderwerp: Voortgangsbrief versterking zoOnosenbeleid 23-12_ v2 
Ik heb er nog een spatie teveel uitgehaald en dat is het volgens mij wel, toch? 
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. Dé Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade. van we ke 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 inforrn 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. 
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