
Van: VisofVis Norbert Jeronimus njeronimus@visofvis.nl
Onderwerp: Fwd: Animal health regulation

Datum: 12 september 2017 15:23
Aan: William Swinkels w.swinkels@nevevi.nl, Adri Bout a.bout@nevevi.nl, Pim Wilhelm w.wilhelm@nevevi.nl

Kopie: Pim Wilhelm WAE@hetnet.nl, Seafarm - Adri Bout adri@seafarm.nl

Beste mensen,

Hierbij een mail van Gieta met een nieuwe Europese verordening. Deze komt in de plaats de veterinaire richtlijn 20688 voor 
aquatische dieren en behelst alle vormen van dierhouderij. Begin volgend jaar starten de onderliggende uitvoeringsregelingen en 
zal EZ hier richting Brussel op kunnen reageren. Daartoe is het belangrijk dat wij onze input verlenen met onze visie en zaken die 
wij anders zouden willen.

Volgens Gieta verandert er niet veel voor onze viskwekers, maar ik denk dat het belangrijk is dat we de hoofdstukken over 
aquatische soorten zelf even goed beoordelen.

Ik zal dit voor de komende BV’s agenderen.

Met vriendelijke groet,

Norbert Jeronimus

Visofvis

Bronland 12-J
Postbus 266
6700 AG Wageningen
 
T   0317 744 084
M  06 539 539 59
E   njeronimus@visofvis.nl
W  www.visofvis.nl

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "Mahabir, drs. G. (Gieta)" <g.mahabir@minez.nl>
Onderwerp: Animal health regulation
Datum: 12 september 2017 13@41@23 CEST
Aan: 'VisofVis Norbert Jeronimus' <njeronimus@visofvis.nl>

 
Hoi Norbert, zoals vanmorgen besproken bij deze de verordening.
 
Groet Gieta
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.

verordeningAHR
.pdf




