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Geacht College, 

Op 22 februari 2022 heeft Pesticide Action Network Netherlands (hierna PAN Nederland), mede namens 
de Parkinson Vereniging te Bunnik, Meten=Weten te Westerveld en StichtingTegengif te Amsterdam een 
bezwaarschrift bij u ingediend tegen uw besluit de toelating van tien glyfosaathoudende middelen te 
verlengen tot 15 december 2023.  

Op 01-03.2022 heeft u PAN Nederland een bevestiging van ontvangst gestuurd, met de kenmerken 
202202240128, 202202280831, 202202280857 en 202202280880. 

Gezien de publicatie van uw besluit op 12 januari 2022, is ons bezwaar binnen het 6-weken termijn om 
bezwaar te maken (tot 23 februari 2021) ingediend.  

Vanaf dat moment dat ons bezwaar is ingediend, had u 12 weken de tijd om op ons bezwaar te beslissen 
als u een bezwaarcommissie had ingeschakeld. Omdat u geen bezwaarcommissie heeft ingeschakeld, had 
u 8 weken de tijd om op ons bezwaar te beslissen. In uw schrijven van 01 maart 2022 vermeldt u dat 
vanwege de complexiteit van het dossier, u de beslissing met zes weken verdaagt op grond van artikel 
7:10 lid 3 van de Awb.  

Helaas moeten we constateren dat u niet aan uw wettelijke verplichting heeft voldaan: u had uw 
beslissing op 31 mei 2022 moeten nemen (14 weken na 22 februari 2022). Ook indien u een 
bezwaarcommissie zou hebben ingeschakeld,had u uiterlijk 28 juni 2022 een beslissing moeten nemen. 

Daarom sturen wij u hierbij een ingebrekestelling.  

Wij wijzen u erop dat, wanneer u niet binnen twee weken na ontvangst van deze ingebrekestelling alsnog 
een besluit neemt, u ons een dwangsom bent verschuldigd.  

Voor de hoogte van de dwangsom zie:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/vraag-en-antwoord/beslissing-aanvraag-
bezwaar-te-laat 
 
In afwachting op uw reactie, 
 
Namens PAN Nederland, de Parkinson Vereniging, Meten=Weten en Stichting Tegengif, 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
M. Mantingh (voorzitter PAN Nederland) 


