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Aan het College van Beroep voor het Bedrijfsleven 
Postbus 20021 
2500 EA Den Haag 
 
Onderwerp: Beroep niet tijdig besluiten inzake verlenging van de toelating van 10 glyfosaathoudende 
middelen, dossier JZBEZWAAR 2022-02 t/m JZBEZWAAR 2022-11 
 
Plaats: Assen 

Datum: 20 juli 2022 
 
Geacht college, 
Namens Pesticide Action Network Netherlands (hierna PAN Nederland), gevestigd te Assen, mede 
namens de Parkinson Vereniging te Bunnik, Meten=Weten te Westerveld en Stichting Tegengif te 
Amsterdam, wordt hierbij beroep ingesteld tegen het uitblijven van een beslissing van het College voor 
de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (hierna Ctgb)´op het bezwaar van PAN 
Nederland, Parkinson Vereniging, Meten=Weten en Stichting Tegengif van 22 februari 2022, tegen de 
verlenging toelating gewasbeschermingsmiddelen met de werkzame stof glyfosaat, dossier nummers 
JZBEZWAAR 2022-02 tot en met JZBEZWAAR 2022-11 . Een kopie van het bezwaarschrift gaat hierbij 
(bijlage 1).  

1. Bij brief van 01 maart 2022 bevestigde  het Ctgb de ontvangst van het bezwaarschrift en werd de 
termijn voor het nemen van een besluit op bezwaar verdaagd tot 12+6 weken na het verstrijken van 
de bezwaartermijn [31 mei 2022] (bijlage 2).  

2 Bij brief van 29 juni 2022 werd het Ctgb namens PAN Nederland in gebreke gesteld. Een kopie van de 
ingebrekestelling gaat hierbij (bijlage 3).  

3 De behandelend ambtenaar bij het Ctgb is mevrouw M. U. Stolk (miranda.stolk@ctgb.nl), bereikbaar 
op telefoonnummer 06 29 66 22 38. 

 
PAN Nederland verzoekt mede namens de Parkinson Vereniging, Meten=Weten en Stichting het CBb om het 
beroep gegrond te verklaren en te bepalen dat het Ctgb alsnog binnen een termijn van twee weken, althans 
een door de rechter te bepalen termijn, dient te besluiten op het bij brief van 22 februari2022 ingediende 
bezwaarschrift, bij gebreke waarvan het Ctgb een dwangsom verbeurt van € 500,- per dag met een maximum 
van € 100.000,-, met veroordeling van de minister in de kosten van deze procedure.  
 
Hoogachtend, 

Namens Pesticide Action Network,  
mede namens de Parkinson Vereniging te Bunnik, Meten=Weten te Westerveld en StichtingTegengif te 
Amsterdam  

 
 
 
M.Mantingh (Voorzitter Pesticide Action Network Netherlands) 
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