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Datum
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7 augustus 2020

Verzoek om aanvullende informatie aanvraag aanwijzing
teler Experiment gesloten coffeeshopketen

Kenmerk

Uw brief

Geachte 10 2e
28 juli 2020

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 28 juli 2020 van uw aanvraag om aanwijzing
als teler van hennep en of hasjiesj voor het Experiment gesloten coffees hopketen
Uw aanvraag heeft het ticketnummer VWS W2007 0080 Ik verzoek u dit nummer

steeds bij eventuele correspondence te vermelden

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Uw aanvraag kan nog niet in behandeling worden genomen omdat de volgende
informatie ontbreekt

VOG

intentieverklaring financier s en of bewijs van voldoende eigen vermogen

naam onderneming KvK nummer en KvK vestigingsnummer op pagina 1 van

Aanvraagformulieren Deel 2 Deel 3 en Deei 4

Ik verzoek u mij deze informatie uiterlijk 2 weken na dagtekening brief toe te

sturen Dit kan via de post maar bij voorkeur elektronisch via een e mail U

ontvangt daarom deze brief ook als bijlage van een e mail U kunt de

ontbrekende documenten vervolgens via een reply op deze e mail toesturen

Op grond van artikel 4 15 eerste lid onderdeel a van de Algemene wet

bestuursrecht wordt de termijn voor het nemen van een besluit op uw aanvraag

opgeschort met ingang van de dag na dagtekening van deze brief tot de dag

waarop u uw aanvraag aanvult of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is

verstreken
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Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Als ik cfe gevraagde informatie na bovengenoemde datum niet heb ontvangen zal

ik besluiten uw aanvraag niet te behandelen

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg
en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

I0 2e
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5 oktober 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler Experiment

gesloten coffees hopketen

Datum

Betreft

Kentnerk

10 2e

Uw brief

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Geachte 10 2e

Op 28 juli 2020 heeft u namens

als teler voor het Experiment geslofer^orfeesnopKeten ingediend De aanvraag

heeft het ticketnummer VWS W2007 0080

een aanvraag om aanwijzing10 2g

Met dit besluit wordt de aanvraag afgewezen Dat betekent dat de onderneming
niet in aanmerking komt voor een aanwijzing als teler voor het experiment

U leest hieronder waarom de aanvraag wordt afgewezen

Bij brief van 7 augustus 2020 bent u erop gewezen dat de aanvraag nog niet in

behandeling kan worden genomen omdat onder meer de intentieverklaring
financier s en of bewijs van voldoende eigen vermogen ontbreekt

U bent in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 2 weken na dagtekening van de brief

dus uiterlijk 21 augustus 2020 de ontbrekende informatie alsnog toe te sturen

Daarbij bent u erop gewezen dat als de gevraagde informatie niet binnen die

termijn wordt ontvangen uw aanvraag niet zal worden behandeld

Bij e mailbericht van 21 augustus heeft u op de brief van 7 augustus 2020

gereageerd U heeft daarbij uw aanvraag aangevuld met uitzondering van de

intentieverklaring financier s en of bewijs van voldoende eigen vermogen U

verzoekt om uitstel van 14 dagen om deze alsnog toe te zenden

Bij e mailbericht van 2 oktober 2020 bent u bericht dat uw e mailbericht van

21 augustus 2020 helaas niet tijdig onder ogen is gezien rnaar dat u impliciet de

mogelijkheid heeft gehad om de ontbrekende stukken alsnog in te dienen

Geconstateerd is dat u de ontbrekende bijlagen niet heeft toegezonden Dit

betekent dat de aanvraag niet volledig is en daardoor niet voldoet aan de

volgende formele voorwaarden

Op grond van artikel 15 tweede lid van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen moet het aanvraagformulier vergezeld gaan van de in het
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aanvraagformulier gevraagde gegevens en bescheiden Op aanvraagformulier deel

4 is vermeld dat u ten behoeve van het verstrekken van diverse financiele

gegevens de financiele formats moet invullen en ook dat u een of meerdere

intentieverklaring en ondertekend doorde beoogde financier s en of een bewijs
van voldoende eigen vermogen moet meesturen U heeft geen intentieverklaring
financier s en of bewijs van voldoende eigen vermogen toegezonden Op grond
van artikel 19 eerste lid onderdeel a van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen vormtdit een reden om de aanvraag af te wijzen

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Ten aanzien van het ontbreken van een intentieverklaring financier s en of bewijs
van voldoende eigen vermogen geldt verder nog het volgende Uit deel 4 van het

aanvraagformulier en uw e mailbericht van 21 augustus 2020 voIgt dat u voor de

financiering van uw onderneming afhankelijk bent van derden Reeds vanwege de

ontbrekende bijlagen is niet aannemelijk gemaakt dat de onderneming op basis

van een deugdelijk financieel plan kan voorzien in grootschalige professionele en

bestendige productie en levering van hennep en of hasjiesj ten behoeve van het

experiment Op grond van artikel 19 eerste lid aanhef en onderdeel d van het

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen vormt dit eveneens een reden om de

aanvraag af te wijzen

Hoogachtend
de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e

Bezwaar

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken
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Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

U kunt uw bezwaarschrift ookfaxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet nietom uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

NB U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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MinisterievanVolksgezondheid
Welzijn en Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANGETEKEND

10 2g
Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

Inlichtingen bij

aanvraaQwietteelt@minvws nl

Datum

Betreft

5 oktober 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler Experiment

gesloten coffeeshopketen

Kenmerk

10 2e

Uw brief

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Geachte 10 2e

10 2gOp 28 juli 2020 heeft u namens

als teler voor het Experiment gesloten coffeeshopketen ingediend De aanvraag

een aanvraag om aanwijzing

heeft het ticketnummer VWS W2007 0080

Met dit besluit wordt de aanvraag afgewezen Dat betekent dat de onderneming
niet in aanmerking komt voor een aanwijzing als teler voor het experiment

U leest hieronder waarom de aanvraag wordt afgewezen

Bij brief van 7 augustus 2020 bent u erop gewezen dat de aanvraag nog niet in

behandeling kan worden genomen omdat onder meer de intentieverklaring
financier s en of bewijs van voldoende eigen vermogen ontbreekt

U bent in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 2 weken na dagtekening van de brief

dus uiterlijk 21 augustus 2020 de ontbrekende informatie alsnog toe te sturen

Daarbij bent u er op gewezen dat als de gevraagde informatie niet binnen die

termijn wordt ontvangen uw aanvraag niet zal worden behandeld

Bij e mailbericht van 21 augustus heeft u op de brief van 7 augustus 2020

gereageerd U heeft daarbij uw aanvraag aangevuld met uitzondering van de

intentieverklaring financier s en of bewijs van voldoende eigen vermogen U

verzoekt om uitstel van 14 dagen om deze alsnog toe te zenden

Bij e mailbericht van 2 oktober 2020 bent u bericht dat uw e mailbericht van

21 augustus 2020 helaas niet tijdig onder ogen is gezien maar dat u impliciet de

mogelijkheid heeft gehad om de ontbrekende stukken alsnog in te dienen

Geconstateerd is dat u de ontbrekende bijlagen niet heeft toegezonden Dit

betekent dat de aanvraag niet volledig is en daardoor niet voldoet aan de

volgende formele voorwaarden

Op grond van artikel 15 tweede lid van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen moet het aanvraagformulier vergezeld gaan van de in het
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aanvraagformulier gevraagde gegevens en bescheiden Op aanvraagformulier deel

4 is vermeld dat u ten behoeve van het verstrekken van diverse financiele

gegevens de financiele formats moet invullen en ook dat u een of meerdere

intentieverklaring en ondertekend door de beoogde financier s en of een bewijs
van voldoende eigen vermogen moet meesturen U heeft geen intentieverklaring
financier s en of bewijs van voldoende eigen vermogen toegezonden Op grond
van artikel 19 eerste lid onderdeel a van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen vormt dit een reden om de aanvraag af te wijzen

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Ten aanzien van het ontbreken van een intentieverklaring financier s en of bewijs
van voldoende eigen vermogen geldt verder nog het volgende Uit deel 4 van het

aanvraagformulier en uw e mailbericht van 21 augustus 2020 voIgt dat u voor de

financiering van uw onderneming afhankelijk bent van derden Reeds vanwege de

ontbrekende bijlagen is niet aannemelijk gemaakt dat de onderneming op basis

van een deugdelijk financieel plan kan voorzien in grootschalige professionele en

bestendige productie en levering van hennep en of hasjiesj ten behoeve van het

experiment Op grond van artikel 19 eerste lid aarihef en onderdeel d van het

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen vormt dit eveneens een reden om de

aanvraag af te wijzen

Hoogachtend
de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e

Bezwaar

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening
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Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

NB U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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E mailbericht

Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS W2007 0080El

Algemeen

Verzenddatum

Afzender

Geadresseerden

HTML

2 oktober 20Z011 21

aanvraagwietteelt@minvws nl

Onderwerp Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS W2007 0080
10 2e

Bests

Adressen
Wij hebben uw e mail van 21 augustus 2020 niet tijdig genoeg gezien om op uw verzoek tot een uitstel van 14 dagen voor de aanlevering van

gevraagde informatie te reageren

Hiemiee hebben we feitelijk aan uw verzoek voldaan echter is alle gevraagde informatie nog niet ontvangen Het is niet mogelijknog
aanvullende documenten aan te leveren

de door onsAan 10 2e

Bijlagen

mailactie t ed27cf8 14b640d0 9b73 62d7b09887b1 Handtekemng png

Met vriendelijke groet

Medewerkers aanvraagloket wiettelers

Instellingen

Kopie naar afzender

Ontvangstbevestiging

Leesbevestiging

Automatische antwoorden onderdrukken

Prioriteit

Html formaat

Date sent Aug 21 2020 3 27 PM

To aanvraagTvietteelt@minvws nl aanvraagwietteelt@minvws nl

Subject RE Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS W2007 0080 keumerkj
gegevens

10 2e L aanvullende

Leeuwarden 21 augustus 2020
Normaal

Betreft Verstekken aanvullende gegevens aanvraag

Onzc ref
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

AANTEKENEN Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11

F 070 340 78 34

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

wvvvv riiksoverheid nl

10 2g

Inlichtingen bij

aanvraaqwietteeltffiminvws nl
Datum

Betreft

7 augustus 2020

Verzoek om aanvullende informatie aanvraag aanwijzing
teler Experiment gesloten coffeeshopketen

Kenmerk

10 2e

Uw brief
Geachte 10 2e

28 juli 2020

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 28 juli 2020 van uw aanvraag om aanwijzing
als teler van hennep en of hasjiesj voor het Experiment gesloten coffeeshopketen
Uw aanvraag heeft het ticketnummer VWS W2007 0080 Ik verzoek u dit nummer

steeds bij eventuele correspondentie te vermelden

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Uw aanvraag kan nog niet in behandeling worden genomen omdat de volgende
informatie ontbreekt

VOG

intentieverklaring financier s en of bewijs van voldoende eigen vermogen

naam onderneming KvK nummer en KvK vestigingsnummer op pagina 1 van

Aanvraagformulieren Deel 2 Deel 3 en Deel 4

Ik verzoek u mij deze informatie uiterlijk 2 weken na dagtekening brief toe te

sturen Dit kan via de post maar bij voorkeur elektronisch via een e mail U

ontvangt daarom deze brief ook als bijlage van een e mail U kunt de

ontbrekende documenten vervolgens via een reply op deze e mail toesturen

Op grond van artikel 4 15 eerste lid onderdeel a van de Algemene wet

bestuursrecht wordt de termijn voor het nemen van een besluit op uw aanvraag

opgeschort met ingang van de dag na dagtekening van deze brief tot de dag

waarop u uw aanvraag aanvult of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is

verstreken
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Als ik de gevraagde informatie na bovengenoemde datum niet heb ontvangen zal

ik besluiten uw aanvraag niet te behandelen

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg
en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

1

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

AANGETEKENP Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

10 2g
Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

Inlichtingen bij
aanvraaQwietteelt@minvvvs nl

Datum

Betreft

5 oktober 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler Experiment

gesloten coffeeshopketen

Kenmerk

10 2e

Uw aanvraag
28 juli 2020

Correspondence uitsluitend

richten

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

bij voorkeur

Geachte heer Beex

Op 28 juli 2020 heeft u namens

als teler voor het Experiment gesloten coffeeshopketen ingediend De aanvraag

heeft het ticketnummer VWS W2007 0097

10 2g een aanvraag om aanwijzing

Met dit besluit wordt de aanvraag afgewezen Dat betekent dat de onderneming
niet in aanmerking komt voor een aanwijzing als teler voor het experiment

U leest hieronder waarom de aanvraag wordt afgewezen

Bij brief van 12 augustus 2020 bent u erop gewezen dat de aanvraag nog niet in

behandeling kan worden genomen omdat bepaalde informatie ontbreekt De

informatie die ontbreekt betreft

VOG

intentieverklaring financier s en of bewijs van voldoende eigen vermogen

U bent in de gelegenheid gesteld om uiterlijk twee weken na dagtekening van de

brief dus uiterlijk 26 augustus 2020 de ontbrekende informatie alsnog toe te

sturen Daarbij bent u er op gewezen dat als de gevraagde informatie niet binnen

die termijn wordt ontvangen de aanvraag niet zal worden behandeld

Geconstateerd is dat u niet binnen de gestelde termijn de ontbrekende informatie

heeft toegezonden Dit betekent dat de aanvraag niet volledig is en daardoor niet

voldoet aan de volgende formele voorwaarden

Op grond van artikel 15 tweede lid van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen moet het aanvraagformulier vergezeld gaan van de in het

aanvraagformulier gevraagde gegevens en bescheiden Op aanvraagformulier deel

1 is vermeld dat als bijlage een Verklaring omtrent het Gedrag VOG van de

rechtspersoon of natuurlijke persoon die de aanvraag doet moet worden

meegezonden Dit voIgt overigens ook expliciet uit artikel 15 tweede lid

onderdeel a van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen
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Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Op aanvraagformulier deel 4 is vermeld dat u ten behoeve van het verstrekken

van diverse financiele gegevens de financiele formats moet invullen en ook dat u

een of meerdere intentieverklaring en ondertekend door de beoogde financier s

en of een bewijs van voldoende eigen vermogen moet meesturen U heeft geen

van de genoemde bijlagen toegezonden Op grond van artikel 19 eerste lid

onderdeel a van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen vormt dit een

reden om de aanvraag af te wijzen

Ten aanzien van het ontbreken van een intentieverklaring financier s en of bewijs
van voldoende eigen vermogen geldt verder nog het volgende In deel 4 van het

aanvraagformulier is vermeld dat het 10 1 C en 10 2 g

10 1 C en 10 2 g

Reeds vanwege de ontbrekende bijlagen is niet

aannemelijk gemaakt dat de onderneming op basis van een deugdelijk financieel

plan kan voorzien in grootschalige professionele en bestendige productie en

levering van hennep en of hasjiesj ten behoeve van het experiment Op grond van

artikel 19 eerste lid aanhef en onderdeel d van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen vormt dit eveneens een reden om de aanvraag af te wijzen

10 1 C en 10 2 g

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e
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Bezwaar Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

NB U wordt verzocht om de onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

1

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

AANTEKENEN Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

10 2g

Inlichtingen bij

aanvraaowietteelt@minvws nl

Datum

Betreft

12 augustus 2020

Verzoek om aanvullende informatie aanvraag aanwijzing
teler Experiment gesloten coffeeshopketen

Kenmerk

10 2e

Geachte 10 2e Uw brief

28 juli 2020

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 28 juli 2020 van uw aanvraag om aanwijzing
als teler van hennep en of hasjiesj voor het Experiment gesloten coffeeshopketen
Uw aanvraag heeft het ticketnummer VWS W2007 0097 Ik verzoek u dit nummer

steeds bij eventuele correspondentie te vermelden

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Uw aanvraag kan nog niet in behandeling worden genomen omdat de volgende
informatie ontbreekt

V O G

Intentieverklaring financier s en of bewijs van voldoende eigen vermogen

Ik verzoek u mij deze informatie uiterlijk 2 weken na dagtekening brief toe te

sturen Dit kan via de post maar bij voorkeur elektronisch via een e mail U

ontvangt daarom deze brief ook als bijlage van een e mail U kunt de

ontbrekende documenten vervolgens via een reply op deze e mail toesturen

Op grond van artikel 4 15 eerste lid onderdeel a van de Algemene wet

bestuursrecht wordt de termijn voor het nemen van een besluit op uw aanvraag

opgeschort met ingang van de dag na dagtekening van deze brief tot de dag

waarop u uw aanvraag aanvult of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is

verstreken

Als ik de gevraagde informatie na bovengenoemde datum niet heb ontvangen zal

ik besluiten uw aanvraag niet te behandelen

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg
en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
2ns deze

10 2e

Pagina 1 van 1



40456

Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

i

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming

en Preventie

AANGETEKEND

10 2g Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
vvvvw riiksoverheid nl

Inlichtingen bij

aanvraaawiettgelt@minvws nl

29 September 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler Experiment

gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft

Kenmerk

10 2e

Uw aanvraag
27 juli 2020

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

10 2eGeachte

Op 27 juli 2020 heeft u een aanvraag om aanwijzing als teler voor het Experiment

gesloten coffeeshopketen ingediend De aanvraag heeft het ticketnummer

VWS W2007 0051

Met dit besluit wordt uw aanvraag afgewezen Dat betekent dat uw onderneming
niet in aanmerking komt voor een aanwijzing als teler voor het experiment

Uw aanvraag wordt afgewezen op grond van artikel 19 eerste lid aanhef en

onderdeel a van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen en artikel 19

eerste lid aanhef en onderdeel d van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen

U leest hieronder waarom

In deel 4 van het aanvraagformulier bij 4 9 bent u verzocht om de wijze van

financiering van de teeltonderneming nader toe te lichten en een of meerdere

intentieverklaring en ondertekend door de beoogde financier s en of een bewijs
van voldoende eigen vermogen mee te sturen

U heeft vermeld dat de financiering hoofdzakelijk zal bestaan uit geldleningen en

subsidies Gezien de gevoeligheid van het gehele proces geeft u aan nog geen

intentieverklaringen te kunnen overleggen Op het moment dat het bedrijf

aangemerkt wordt als vergunninghouder zal het volgens u geen probleem meer

zijn om investeerders aan te trekken

Bij brief van 6 augustus 2020 bent u er op gewezen dat uw aanvraag nog niet in

behandeling kan worden genomen omdat bepaalde informatie ontbreekt De

informatie die ontbreekt betreft onder meer een intentieverklaring financien

U bent in de gelegenheid gesteld om uiterlijk twee weken na dagtekening van de

brief dus uiterlijk 20 augustus 2020 de ontbrekende informatie alsnog toe te

sturen Daarbij bent u er op gewezen dat als de gevraagde informatie niet binnen

die termijn wordt ontvangen uw aanvraag niet zal worden behandeld
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Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Geconstateerd is dat u niet binnen de gestelde termijn de ontbrekende informatie

heeft toegezonden

Op 13 augustus 2020 heeft u een e mailbericht gezonden waarin u aangeeft nog

geen intentieverklaring financien te kunnen overleggen U stelt dat u het rijtje
van bancaire financiers op de webpagina https www rvo nl subsidie en

financierinqswiizer borgstellinq mkb kredieten bmkb heeft afgewerkt maar

vanwege terughoudendheid bij deze financiers zonder resultaat U bent nu in het

rijtje niet bancaire financiers aan het grasduinen U geeft aan niet geheel gerust
te zijn tijdig een intentieverklaring financien te kunnen overleggen en hoopt dat u

deze op een later moment kan overleggen Ook stelt u aan mij de vraag welke

financiers u nog zou kunnen benaderen

Het is aan u als aanvrager om de financiering van uw beoogde teeltonderneming
te regelen Geconstateerd wordt dat u tot op heden nog steeds geen

intentieverklaring financien heeft overgelegd

Daarmee voldoet uw aanvraag niet aan de eis van artikel 15 tweede lid van het

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen dat het aanvraagformulier vergezeld
moet gaan van de in het aanvraagformulier gevraagde gegevens en bescheiden

Op grond van artikel 19 eerste lid onderdeel a van het Besluit experiment

gesloten coffeeshopketen vormt dit een reden om uw aanvraag af te wijzen

Ook heeft u vanwege het ontbreken van informatie over de financiering van uw

onderneming niet aannemelijk gemaakt dat uw onderneming op basis van een

deugdelijk financieel plan kan voorzien in grootschalige professionele en

bestendige productie en levering van hennep en of hasjiesj ten behoeve van het

experiment Op grond van artikel 19 eerste lid aanhef en onderdeel d van het

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen vormt dit eveneens een reden om uw

aanvraag af te wijzen

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e
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Bezwaar Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

NB U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijnen Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 ED Den Haag

AANTEKENEN Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

T 070 340 79 11

F 070 340 78 34

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

10 2g

Inlichtingen bij
aanvraaawietteelt@minvws nl

Datum

Betreft

6 augustus 2020

Verzoek om aanvullende informatie aanvraag aanwijzing
teler Experiment gesloten coffeeshopketen

Kenmerk

10 2e

Geachte 10 2e

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 27 juli 2020 van uw aanvraag om aanwijzing
als teler van hennep en of hasjiesj voor het Experiment gesloten coffeeshopketen
Uw aanvraag heeft het ticketnummer VWS W2007 0051 Ik verzoek u dit nummer

steeds bij eventuele correspondentie te vermelden

Uw aanvraag kan nog niet in behandeling worden genomen omdat de volgende
informatie ontbreekt

Ontbrekende bijlagen
Uittreksel BRP

Intentieverklaring financien

Ik verzoek u mij deze informatie uiterlijk 2 weken na dagtekening brief toe te

sturen Dit kan via de post maar bij voorkeur elektronisch via een e mail U

ontvangt daarom deze brief ook als bijlage van een e mail U kunt de

ontbrekende documenten vervolgens via een reply op deze e mail toesturen

Op grond van artikel 4 15 eerste lid onderdeel a van de Algemene wet

bestuursrecht wordt de termijn voor het nemen van een besluit op uw aanvraag

opgeschort met ingang van de dag na dagtekening van deze brief tot de dag

waarop u uw aanvraag aanvult of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is

verstreken
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Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Als ik de gevraagde informatie na bovengenoemde datum niet heb ontvangen zal

ik besluiten uw aanvraag niet te behandelen

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg
en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

I

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANGETEKEND

10 2g
Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www fiiksoverheid nl

Inlichtingen bij
aanvraaawietteelt@minvws nl

Datum

Betreft

24 September 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler Experiment

gesloten coffeeshopketen

Kenmerk

10 2e

Uw aanvraag
ili 2020

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

28 ju

Geachtd 10 2e

Op 28 juli 2020 heeft u namens

aanvraag om aanwijzing als teler voor het Experiment gesloten coffeeshopketen

ingediend De aanvraag heeft het ticketnummer VWS W2007 0120

10 2g een

Met dit besluit wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld Dat betekent

dat uw onderneming niet in aanmerking komt voor een aanwijzing als teler voor

het experiment

U leest hieronder waarom uw aanvraag buiten behandeling wordt gesteld

Bij brief van 19 augustus 2020 bent u erop gewezen dat uw aanvraag nog niet in

behandeling kan worden genomen omdat de volgende informatie ontbreekt

financieel plan plus 3 formats begrotingen plus intentieverklaring
financier s en of bewijs van voldoende eigen vermogen

VOG

BRP van de maten

U bent in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 2 weken na dagtekening van de brief

dus uiterlijk 2 September 2020 de ontbrekende informatie alsnog toe te sturen

Daarbij bent u er op gewezen dat als de gevraagde informatie niet binnen die

termijn wordt ontvangen uw aanvraag niet zal worden behandeld

Bij e mailbericht van 3 September 2020 heeft u het financieel plan ingediend

projectbegroting exploitatierekening en liquiditeitsbegroting In het

e mailbericht geeft u aan dat een intentieverklaring er nog niet is U bent hierover

nog in gesprek met de partner financier van uw voorkeur Verder wijst u erop dat

u bij e mailbericht van 24 augustus 2020 vragen heeft gesteld over de gevraagde
VOG en de uittreksels BRP U geeft aan nog geen reactie op uw vragen te hebben

ontvangen en verzoekt alsnog om een reactie om de juiste stukken te kunnen

aanleveren
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Allereerst wordt opgemerkt dat uw e mailbericht van 24 augustus 2020 spijtig

genoeg niet is beantwoord Dat u niet binnen de gestelde termijn een VOG en BRP

van de maten heeft ingediend wordt u hierbij niet tegengeworpen vanwege het

aan onze zijde in gebreke blijven van de door u hieromtrent gestelde vragen

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Wei wordt geconstateerd dat u niet binnen de gestelde termijn een

intentieverklaring financier s en of bewijs van voldoende eigen vermogen heeft

ingediend

Dit betekent dat uw aanvraag niet volledig is en daardoor niet voldoet aan de eis

van artikel 15 tweede lid van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen
dat het aanvraagformulier vergezeld moet gaan van de in het aanvraagformulier

gevraagde gegevens en bescheiden Op aanvraagformulier deel 4 is vermeld dat u

een of meerdere intentieverklaring en ondertekend door de beoogde financier s

en of een bewijs van voldoende eigen vermogen moet meesturen Ondanks dat u

daartoe uitdrukkelijk in de gelegenheid bent gesteld heeft u geen van de

genoemde bijlagen overgelegd

Op grand van artikel 4 5 eerste lid onderdeel a van de Algemene wet

bestuursrecht kan een bestuursorgaan besluiten een aanvraag niet te behandelen

indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in

behandeling nemen van de aanvraag mits de aanvrager de gelegenheid heeft

gehad de aanvraag binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn aan te

vullen

Zoals hiervoor vermeld heeft u bij de indiening van uw aanvraag niet voldaan aan

de genoemde wettelijke voorschriften U heeft geen gebruik gemaakt van de aan

u geboden gelegenheid om uw aanvraag aan te vullen Daarom wordt uw

aanvraag buiten behandeling gesteld

Overigens zou uw aanvraag anders zijn afgewezen op grand van artikel 19 eerste

lid onderdeel a of d van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen

Zoals hiervoor vermeld voldoet uw aanvraag niet aan de eis van artikel 15

tweede lid van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen dat het

aanvraagformulier vergezeld moet gaan van de in het aanvraagformulier

gevraagde gegevens en bescheiden Op grand van artikel 19 eerste lid onderdeel

a van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen vormt dit een reden om

uw aanvraag af te wijzen
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Ook heeft u vanwege het ontbreken van informatie over de financiering van uw

onderneming niet aannemelijk gemaakt dat uw onderneming op basis van een

deugdelijk financieel plan kan voorzien in grootschalige professionele en

bestendige productie en levering van hennep en of hasjiesj ten behoeve van het

experiment Op grond van artikel 19 eerste lid aanhef en onderdeel d van het

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen vormt dit eveneens een reden om uw

aanvraag af te wijzen

Directie Voeding

Gezondhetdsbescherming
en Preventie

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e
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Bezwaar Directie Voeding

Gezondheidsbescherming

en Preventie
Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

A 6 U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

a

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANTEKENEN

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

10 2g

Inlichtingen bij

aanvraaQwietteelt@minvws nl

Kenmerk
Datum

Betreft

19 augustus 2020

Verzoek om aanvullende informatie aanvraag aanwijzing
teler Experiment gesloten coffeeshopketen

10 2e

Uw brief

28 juli 2020

Geachte 10 2e

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 28 juli 2020 van uw aanvraag om aanwijzing
als teler van hennep en of hasjiesj voor het Experiment gesloten coffeeshopketen
Uw aanvraag heeft het ticketnummer VWS W2007 0120 Ik verzoek u dit nummer

steeds bij eventuele correspondentie te vermelden

Uw aanvraag kan nog niet in behandeling worden genomen omdat de volgende
informatie ontbreekt

Financieel plan plus 3 formats begrotingen plus intentieverklaring
financier s en of bewijs van voldoende eigen vermogen

VOG

BRP van de maten

Ik verzoek u mij deze informatie uiterlijk 2 weken na dagtekening brief toe te

sturen Dit kan via de post maar bij voorkeur elektronisch via een e mail U

ontvangt daarom deze brief ook als bijlage van een e mail U kunt de

ontbrekende documenten vervolgens via een reply op deze e mail toesturen

Op grond van artikel 4 15 eerste lid onderdeel a van de Algemene wet

bestuursrecht wordt de termijn voor het nemen van een besluit op uw aanvraag

opgeschort met ingang van de dag na dagtekening van deze brief tot de dag

waarop u uw aanvraag aanvult of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is

verst reken
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Als ik de gevraagde informatie na bovengenoemde datum niet heb ontvangen zal

ik besluiten uw aanvraag niet te behandelen

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg
en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijnen Sport

m

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANGETEKEND

10 2g

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

Inlichtingen bij
aanvraagwietteeltifominvws nl

5 oktober 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler Experiment

gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft

imerk

10 2e

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze briefGeachte 10 2e

Op 28 juli 2020 heeft u een aanvraag om aanwijzing als teier voor het Experiment

gesloten coffeeshopketen ingediend De aanvraag heeft het ticketnummer VWS

W2007 0072

Met dit besluit wordt uw aanvraag afgewezen Dat betekent dat u niet in

aanmerking komt voor een aanwijzing als teler voor het experiment

U leest hieronder waarom uw aanvraag wordt afgewezen

Bij brief van 11 augustus 2020 bent u erop gewezen dat uw aanvraag nog niet in

behandeling kan worden genomen omdat bepaalde informatie ontbreekt De

informatie die ontbreekt betreft

Ondertekend aanvraagformulier 1

Ingevulde aanvraagformulieren 2 3 4 en 5

Locatie s en plattegrond en

Financieel plan plus 3 formats begrotingen plus intentieverklaring
financier s en of bewijs van voldoende eigen vermogen

VOG ten behoeve van het Experiment gesloten coffeeshopketen

U bent in de gelegenheid gesteld om uiterlijk twee weken na dagtekening van de

brief dus uiterlijk 25 augustus 2020 de ontbrekende informatie alsnog toe te

sturen Daarbij bent u er op gewezen dat als de gevraagde informatie niet binnen

die termijn wordt ontvangen uw aanvraag niet zal worden behandeld

Geconstateerd is dat u niet binnen de gestelde termijn de ontbrekende informatie

heeft toegezonden Dit betekent dat uw aanvraag niet volledig is en daardoor niet

voldoet aan de volgende formele voorwaarden

Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger

Aanvraagformulier 1 bevat geen handtekening van een rechtsgeldige

vertegenwoordiger van de aanvrager Uw aanvraag voldoet daardoor niet aan

artikel 4 2 eerste lid aanhef van de Algemene wet bestuursrecht
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Ontbrekende aanvraagformulieren
Uw aanvraag voldoet niet aan de eis van artikel 15 eerste lid van het Besluit

experiment gesloten coffeeshopketen dat de aanvrager bij het indienen van de

aanvraag gebruik moet maken van het beschikbaar gestelde aanvraagformulier
Het aanvraagformulier bestaat uit vijf onderdelen U heeft alleen een ingevuld
deel 1 van het aanvraagformulier ingediend Op grond van artikel 19 eerste lid

onderdeel a van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen vormt dit een

reden om uw aanvraag af te wijzen

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

VOG Locatie s en plattegronden formats begrotingen en intentieverklaring
financien en of bewijs van voldoende eigen vermogen

Op grond van artikel 15 tweede lid van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen moet het aanvraagformulier vergezeld gaan van de in het

aanvraagformulier gevraagde gegevens en bescheiden Op aanvraagformulier deel

1 is vermeld dat als bijlage een Verklaring omtrent het Gedrag VOG van de

rechtspersoon of natuurlijke persoon die de aanvraag doet moet worden

meegezonden Dit voIgt overigens ook expliciet uit artikel 15 tweede lid

onderdeel a van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen Op

aanvraagformulier deel 2 is vermeld dat een plattegrond moet worden

meegezonden van de locatie s waar u uw teeltbedrijf wil vestigen Op

aanvraagformulier deel 4 is vermeld dat u ten behoeve van het verstrekken van

diverse financiele gegevens de financiele formats moet invullen en ook dat u een

of meerdere intentieverklaring en ondertekend door de beoogde financier s

en of een bewijs van voldoende eigen vermogen moet meesturen U heeft geen

van de genoemde bijlagen toegezonden Ten aanzien van de VOG geldt dat u wel

een VOG heeft ingediend maar deze dateert van 18 november 2019 en is

afgegeven ten behoeve van Wegvervoerondernemer goederenvervoer U heeft

geen VOG ingediend die ten behoeve van het Experiment gesloten

coffeeshopketen is afgegeven zoals aangegeven in de brief van 11 augustus
2020 Op grond van artikel 19 eerste lid onderdeel a van het Besluit experiment

gesloten coffeeshopketen vormt het ontbreken van alle genoemde bijlagen een

reden om uw aanvraag af te wijzen

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e
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Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Bezwaar

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

NB U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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pH Ministerievan Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANTEKENEN

10 2g Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

Inlichtingen bij
aanvraaowietteeltigiminvws nl

Datum

Betreft

11 augustus 2020

Verzoek om aanvullende informatie aanvraag aanwijzing
teler Experiment gesloten coffeeshopketen

Kenmerk

10 2e

Uw brief

28 juli 2020

Geachte 10 2e

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 28 juli 2020 van uw aanvraag om aanwijzing
als teler van hennep en of hasjiesj voor het Experiment gesloten coffeeshopketen
Uw aanvraag heeft het ticketnummer VWS W2007 0072 Ik verzoek u dit nummer

steeds bij eventuele correspondentie te vermelden

Uw aanvraag kan nog niet in behandeling worden genomen omdat de volgende
informatie ontbreekt

Ontbrekende bijlagen
Ondertekend aanvraagformulier 1

Ingevulde aanvraagformulieren 2 3 4 en 5

Locatie s en plattegrond en

Financieel plan plus 3 formats begrotingen plus intentieverklaring
financier s en of bewijs van voldoende eigen vermogen

VOG ten behoeve van het Experiment Gesloten Coffeeshopketen

Ik verzoek u mij deze informatie uiterlijk 2 weken na dagtekening brief toe te

sturen Dit kan via de post maar bij voorkeur elektronisch via een e mail U

ontvangt daarom deze brief ook als bijlage van een e mail U kunt de

ontbrekende documenten vervolgens via een reply op deze e mail toesturen

Op grond van artikel 4 15 eerste lid onderdeel a van de Algemene wet

bestuursrecht wordt de termijn voor het nemen van een besluit op uw aanvraag

opgeschort met ingang van de dag na dagtekening van deze brief tot de dag

waarop u uw aanvraag aanvult of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is

verst reken
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Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Als ik de gevraagde informatie na bovengenoemde datum niet heb ontvangen zal

ik besluiten uw aanvraag niet te behandelen

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg
en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

I0 2e
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MinisterievanVolksgezondheid

gjjl Welzijnen Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANTEKENEN

10 2g Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

Inlichtingen bij
aanvraaawietteeltOminvws nl

Datum

Betreft

1 September 2020

Verzoek om aanvullende informatie aanvraag aanwijzing
teler Experiment gesloten coffeeshopketen

Kenmerk

10 2e

10 2eGeachte
Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 28 juli 2020 van uw aanvraag om aanwijzing
als teler van hennep en of hasjiesj voor het Experiment gesloten coffeeshopketen
Uw aanvraag heeft het ticketnummer VWS W2007 0152 Ik verzoek u dit nummer

steeds bij eventuele correspondentie te vermelden

Uw aanvraag kan nog niet in behandeling worden genomen omdat de volgende
informatie ontbreekt

Een ondertekend aanvraagformulier 1

Een intentieverklaring financier s en of bewijs van voldoende eigen vermogen

Ik verzoek u mij deze informatie uiterlijk 2 weken na dagtekening brief toe te

sturen Dit kan via de post maar bij voorkeur elektronisch via een e mail U

ontvangt daarom deze brief ook als bijlage van een e mail U kunt de

ontbrekende documenten vervolgens via een reply op deze e mail toesturen

Op grond van artikel 4 15 eerste lid onderdeel a van de Algemene wet

bestuursrecht wordt de termijn voor het nemen van een besluit op uw aanvraag

opgeschort met ingang van de dag na dagtekening van deze brief tot de dag

waarop u uw aanvraag aanvult of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is

verstreken

Pagina 1 van 2



40495

sil

Als ik de gevraagde informatie na bovengenoemde datum niet heb ontvangen zal

ik besluiten uw aanvraag niet te behandelen

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg
en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijnen Sport

m

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

AANGETEKEND Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

10 2g

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

Inlichtingen bij
aanvraaawietteelt cOminvws nl

Datum

Betreft

5 oktober 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler Experiment
gesloten coffeeshopketen

Kenmerk

10 2e

Uw aanvraag

28 juli 2020

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Geachte 10 2e

Op 28 juli 2020 heeft u een aanvraag om aanwijzing als teler voor het Experiment

gesloten coffeeshopketen ingediend De aanvraag heeft het ticketnummer VWS

W2007 0152

Met dit besluit wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld Dat betekent

dat uw onderneming niet in aanmerking komt voor een aanwijzing als teler voor

het experiment

U leest hieronder waarom uw aanvraag buiten behandeling wordt gesteld

Bij brief van 31 augustus 2020 bent u erop gewezen dat uw aanvraag nog niet in

behandeling kan worden genomen omdat bepaalde informatie ontbreekt De

informatie die ontbreekt betreft

Ondertekend aanvraagformulier 1

Intentieverklaring financier s en of bewijs van voldoende eigen

vermogen

U bent in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 2 weken na dagtekening van de brief

dus uiterlijk 14 September 2020 de ontbrekende informatie alsnog toe te sturen

Daarbij bent u er op gewezen dat als de gevraagde informatie niet binnen die

termijn wordt ontvangen uw aanvraag niet zal worden behandeld

Bij e mailbericht van 15 September 2020 heeft u verzocht om de termijn voor het

aanleveren van een ondertekende intentieverklaring te verlengen naar

18 September 2020
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Bij e mailbericht van 29 September 2020 bent u bericht dat uw e mailbericht van

15 September 2020 helaas niet tijdig onder ogen is gezien maar dat u impliciet de Gezondheidsbescherming

mogelijkheid heeft gehad om de ontbrekende stukken alsnog in te dienen
en Prevent e

Directie Voeding

Geconstateerd is dat u de ontbrekende informatie niet heeft toegezonden Dit

betekent dat uw aanvraag niet volledig is en daardoor niet voldoet aan de

volgende formele voorwaarden

Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger
Er is geen aanvraagformulier deel 1 dat is ondertekend door een rechtsgeldige

vertegenwoordiger van de aanvrager Uw aanvraag voldoet daardoor niet aan

artikel 4 2 eerste lid aanhef van de Algemene wet bestuursrecht

Intentieverklaring financien ert of bewijs van voldoende eigen vermogen

Daarnaast voldoet uw aanvraag niet aan de eis van artikel 15 tweede lid van het

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen dat het aanvraagformulier vergezeld
moet gaan van de in het aanvraagformulier gevraagde gegevens en bescheiden

Op aanvraagformulier deel 4 is vermeld dat u een of meerdere

intentieverklaring en ondertekend door de beoogde financier s en of een bewijs
van voldoende eigen vermogen moet meesturen U heeft geen van de genoemde

bijlagen toegezonden

Op grond van artikel 4 5 eerste lid onderdeel a van de Algemene wet

bestuursrecht kan een bestuursorgaan besluiten een aanvraag niet te behandelen

indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in

behandeling nemen van de aanvraag mits de aanvrager de gelegenheid heeft

gehad de aanvraag binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn aan te

vullen

Zoals hiervoor vermeld heeft u bij de indiening van uw aanvraag niet voldaan aan

de genoemde wettelijke voorschriften U heeft geen gebruik gemaakt van de aan

u geboden gelegenheid om uw aanvraag aan te vullen Daarom wordt uw

aanvraag buiten behandeling gesteld

Overigens zou uw aanvraag anders zijn afgewezen op grond van artikel 19 eerste

lid onderdeel a of d van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen
Zoals hiervoor vermeld voldoet uw aanvraag niet aan de eis van artikel

15 tweede lid van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen dat het

aanvraagformulier vergezeld moet gaan van de in het aanvraagformulier

gevraagde gegevens en bescheiden Op grond van artikel 19 eerste lid onderdeel

a van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen vormt dit een reden om

uw aanvraag af te wijzen
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Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Ook heeft u vanwege het ontbreken van informatie over de financiering van uw

onderneming niet aannemelijk gemaakt dat uw onderneming op basis van een

deugdelijk financieel plan kan voorzien in grootschalige professionele en

bestendige productie en levering van hennep en of hasjiesj ten behoeve van het

experiment Op grond van artikel 19 eerste lid aanhef en onderdeel d van het

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen vormt dit eveneens een reden om uw

aanvraag af te wijzen

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e
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Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Bezwaar

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

A 6 U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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aanvraaawietteeltVan

Aan

Onderwerp

Datum

Bijlagen

10 2e

Besluit aanvraag aanwijzing teler Experiment gesloten coffeeshopketen

dinsdag 3 novembet^02^2^30 41

3 buiten beh 10 2g m
imaaeOOl pna

Geachte

Bijgaand ontvangt u het besluit op uw aanvraag aanwijzing teler Experiment gesloten

coffeeshopketen
De verzending heeft per post plaatsgevonden maar was tevergeefs
Met vriendelijke groet
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

10 2e
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijnen Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

AANTEKENEN Directie Voeding

Gezondheidsbescherming

en Preventie

10 2g Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

Inlichtingen bij
aanvraaQwietteelt@minvws nl

Datum

Betreft

1 September 2020

Verzoek om aanvullende informatie aanvraag aanwijzing
teler Experiment gesloten coffeeshopketen

Kenmerk

10 2e

Geachte 10 2e

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 28 juli 2020 van uw aanvraag om aanwijzing
als teler van hennep en of hasjiesj voor het Experiment gesloten coffeeshopketen
Uw aanvraag heeft het ticketnummer VWS W2007 0147 Ik verzoek u dit nummer

steeds bij eventuele correspondentie te vermelden

Uw aanvraag kan nog niet in behandeling worden genomen omdat de volgende
informatie ontbreekt

Ontbrekende bijlagen
Ondertekend aanvraagformulier

Intentieverklaring financier s en of bewijs van voldoende eigen vermogen

Ik verzoek u mij deze informatie uiterlijk 2 weken na dagtekening brief toe te

sturen Dit kan via de post maar bij voorkeur elektronisch via een e mail U

ontvangt daarom deze brief ook als bijlage van een e mail U kunt de

ontbrekende documenten vervolgens via een reply op deze e mail toesturen

Op grond van artikel 4 15 eerste lid onderdeel a van de Algemene wet

bestuursrecht wordt de termijn voor het nemen van een besluit op uw aanvraag

opgeschort met ingang van de dag na dagtekening van deze brief tot de dag

waarop u uw aanvraag aanvult of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is

verstreken
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Als ik de gevraagde informatie na bovengenoemde datum niet heb ontvangen zal

ik besluiten uw aanvraag niet te behandelen

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg

en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e
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35 MinisterievanVolksgezondheid
Welzijnen Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

AANGETEKEND Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

10 2g

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
Postbus 20350

2500 E3 Den Haag
www riiksoverheid nl

Inlichtingen bij
aanvraaqwietteelt@mlnvws nl

5 oktober 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler Experiment

gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft

Kenmerk

10 2e

Uw aanvraag

28 juli 2020

Correspondentie uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Geachte 10 2e

Op 28 juli 2020 heeft u een aanvraag om aanwijzing als teler voor het Experiment

gesloten coffeeshopketen ingediend De aanvraag heeft het ticketnummer VWS

W2007 0147

Met dit besluit wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld Dat betekent

dat uw onderneming niet in aanmerking komt voor een aanwijzing als teler voor

het experiment

U leest hieronder waarom uw aanvraag buiten behandeling wordt gesteld

Bij brief van 31 augustus 2020 bent u erop gewezen dat uw aanvraag nog niet in

behandeling kan worden genomen omdat bepaalde informatie ontbreekt De

informatie die ontbreekt betreft

Ondertekend aanvraagformulier

Intentieverklaring financier s en of bewijs van voldoende eigen

vermogen

U bent in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 2 weken na dagtekening van de brief

dus uiterlijk 14 September 2020 de ontbrekende informatie alsnog toe te sturen

Daarbij bent u er op gewezen dat als de gevraagde informatie niet binnen die

termijn wordt ontvangen uw aanvraag niet zal worden behandeld

Bij e mailbericht van 19 September 2020 heeft u aangegeven dat de deadline

inmiddels voorbij is maar dat u de stukken nog voor 27 September kan

aanleveren U verzoekt om een week uitstel

Bij e mailbericht van 29 September bent u bericht dat uw e mailbericht van

19 September 2020 helaas niet tijdig onder ogen is gezien maar dat u impliciet de

mogelijkheid heeft gehad om de ontbrekende stukken alsnog in te dienen
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Geconstateerd is dat u de ontbrekende informatie niet heeft toegezonden Dit

betekent dat uw aanvraag niet volledig is en daardoor niet voldoet aan de

volgende formele voorwaarden

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger
Er is geen aanvraagformulier deel 1 dat is ondertekend door een rechtsgeldige

vertegenwoordiger van de aanvrager Uw aanvraag voldoet daardoor niet aan

artikel 4 2 eerste lid aanhef van de Algemene wet bestuursrecht

Intentieverklaring financien en of bewijs van voldoende eigen vermogen

Daarnaast voldoet uw aanvraag niet aan de eis van artikel 15 tweede lid van het

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen dat het aanvraagformulier vergezeld
moet gaan van de in het aanvraagformulier gevraagde gegevens en bescheiden

Op aanvraagformulier deel 4 is vermeld dat u een of meerdere

intentieverklaring en ondertekend door de beoogde financier s en of een bewijs
van voldoende eigen vermogen moet meesturen U heeft geen van de genoemde

bijlagen toegezonden

Op grond van artikel 4 5 eerste lid onderdeel a van de Algemene wet

bestuursrecht kan een bestuursorgaan besluiten een aanvraag niet te behandelen

indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in

behandeling nemen van de aanvraag mits de aanvrager de gelegenheid heeft

gehad de aanvraag binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn aan te

vullen

Zoals hiervoor vermeld heeft u bij de indiening van uw aanvraag niet voldaan aan

de genoemde wettelijke voorschriften U heeft geen gebruik gemaakt van de aan

u geboden gelegenheid om uw aanvraag aan te vullen Daarom wordt uw

aanvraag buiten behandeling gesteld

Overigens zou uw aanvraag anders zijn afgewezen op grond van artikel 19 eerste

lid onderdeel a of d van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen
Zoals hiervoor vermeld voldoet uw aanvraag niet aan de eis van artikel

15 tweede lid van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen dat het

aanvraagformulier vergezeld moet gaan van de in het aanvraagformulier

gevraagde gegevens en bescheiden Op grond van artikel 19 eerste lid onderdeel

a van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen vormt dit een reden om

uw aanvraag af te wijzen

Ook heeft u vanwege het ontbreken van informatie over de financiering
van uw onderneming niet aannemelijk gemaakt dat uw onderneming op basis van

een deugdelijk financieel plan kan voorzien in grootschalige professionele en

bestendige productie en levering van hennep en of hasjiesj ten behoeve van het

experiment
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Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Uit uw aanvraagformulier voIgt dat u uw onderneming met behulp van financiering
van banken en of particuliere investeerders wilt gaan financieren Bij gebreke van

een intentieverklaring heeft u echter niet aannemelijk gemaakt dat er inderdaad

banken en of particuliere investeerders zijn die in uw onderneming willen gaan

investeren Op grond van artikel 19 eerste lid aanhef en onderdeel d van het

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen vormt dit eveneens een reden om uw

aanvraag af te wijzen

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e
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Bezwaar Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

NB U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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10 2eTo

From aanvraagwietteelt
Sent Tue 11 3 2020 11 34 23 AM

Subject Besluit aanwijzing teler Experiment gesloten coffeeshopketen
J1 3 2020 11 34 23 AMReceived ~T■

p

10 2g3 buiten beh pdf

10 2eGeachte

Bijgaand ontvangt u het besluit op uw aanvraag aanwijzing teler Experiment gesloten coffeeshopketen
De verzending heeft per post plaatsgevonden maar was tevergeefs
Met vriendelijke groet
Medewerkers aanvraagloket wiettelers
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijnen Sportill

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

AANGETEKEND Directie Voeding

Gezondheidsbescherming

en Preventie

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

10 2g

Inlichtingen bij
aanvraaawietteelt@minvws nl

Datum

Betreft

10 September 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler Experiment

gesloten coffeeshopketen

Kenmerk

10 2e

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Geachte 10 2e

Op 18 juli 2020 heeft u een aanvraag om aanwijzing als teler voor het Experiment

gesloten coffeeshopketen ingediend De aanvraag heeft het ticketnummer VWS

W2007 0023

Met dit besluit wordt uw aanvraag afgewezen Dat betekent dat u niet in

aanmerking komt voor een aanwijzing als teler voor het experiment

U leest hieronder waarom uw aanvraag wordt afgewezen

Bij brief van 23 juli 2020 bent u erop gewezen dat uw aanvraag nog niet in

behandeling kan worden genomen omdat bepaalde informatie ontbreekt De

informatie die ontbreekt betreft

een inschrijving van uw onderneming bij de Kamer van Koophandel
een bewijsstuk van rechtsgeldige vertegenwoordiging
een intentieverklaring van financier s

U bent in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 6 augustus 2020 de ontbrekende

informatie alsnog toe te sturen Daarbij bent u er op gewezen dat als de

gevraagde informatie niet binnen die termijn wordt ontvangen uw aanvraag niet

zal worden behandeld

Geconstateerd is dat u niet binnen de gestelde termijn de ontbrekende informatie

heeft toegezonden Dit betekent dat uw aanvraag niet volledig is en daardoor niet

voldoet aan de volgende formele voorwaarden

Inschrijving Kamer van Koophandel
In artikel 15 vierde lid van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen is

bepaald dat een aanvraag kan worden gedaan door een natuurlijke persoon die

een onderneming drijft of een rechtspersoon met daaraan verbonden een

onderneming Om te bezien of daarvan sprake is bent u verzocht om een

inschrijving van uw onderneming bij de Kamer van Koophandel Ook nadat u

daartoe nogmaals in de gelegenheid bent gesteld heeft u geen inschrijving

overgelegd
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1

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Op grond van artikel 19 eerste lid onderdeel b van het Besluit experiment

gesloten coffeeshopketen vormt dit reden om uw aanvraag af te wijzen

Bewijsstuk rechtsgeldige vertegenwoordiging
In deel 1 van het aanvraagformulier is vermeld dat u een bewijsstuk moet

bijvoegen waaruit blijkt dat de rechtsgeldige vertegenwoordiger bevoegd is de

aanvraag in te dienen namens de aanvragende onderneming Dit kan een

uittreksel uit het Handelsregister of een volmacht zijn Ook nadat u daartoe

nogmaals in de gelegenheid bent gesteld heeft u geen bewijs van rechtsgeldige

vertegenwoordiging overgelegd Het staat daarmee niet vast dat u bevoegd bent

de aanvraag te doen Daarbij speelt een rol dat vanwege het ontbreken van een

inschrijving bij de Kamer van Koophandel de rechtsvorm van uw onderneming niet

vaststaat Daarnaast voldoet uw aanvraag niet aan de eis van artikel 15 tweede

lid van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen dat het

aanvraagformulier vergezeld moet gaan van de in het aanvraagformulier

gevraagde gegevens en bescheiden Op grond van artikel 19 eerste lid onderdeel

a van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen vormt dit een reden om

uw aanvraag af te wijzen

Intentieverklaring van financier s

In deel 4 van het aanvraagformulier is vermeld dat u een of meerdere

intentieverklaring en ondertekend door de beoogde financier s en of een bewijs
van voldoende eigen vermogen moet meesturen Ook nadat u daartoe nogmaals
in de gelegenheid bent gesteld heeft u geen intentieverklaring van financier s

overgelegd Ook heeft u geen bewijs van eigen vermogen overgelegd Daarmee

voldoet uw aanvraag niet aan de eis van artikel 15 tweede lid van het Besluit

experiment gesloten coffeeshopketen dat het aanvraagformulier vergezeld moet

gaan van de in het aanvraagformulier gevraagde gegevens en bescheiden Op

grond van artikel 19 eerste lid onderdeel a van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen vormt dit een reden om uw aanvraag af te wijzen

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e
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Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Bezwaar

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANGETEKEND

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

T 070 340 79 11

F 070 340 78 34

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

10 2g

Inlichtingen bij

aanvraaawietteelt@minvws nl

23 juli 2020

Verzoek om aanvullende informatie aanvraag aanwijzing
teler Experiment gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft
Kenmerk

10 2e

Uw brief

Geachte 10 2e

Correspondentie uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 18 juli 2020 van uw aanvraag om aanwijzing
als teler van hennep en of hasjiesj voor het Experiment gesloten coffeeshopketen

gedateerd 18 juli 2020 dagtekening aanvraag Uw aanvraag heeft het

ticketnummer VWS W2007 0023 Ik verzoek u dit nummer steeds bij eventuele

correspondentie te vermelden

Uw aanvraag kan nog niet in behandeling worden genomen omdat uw bedrijf niet

staat geregistreerd in de Kamer van Koophandel Ik verzoek u uw bedrijf te

registreren bij de Kamer van Koophandel

De volgende informatie ontbreekt

KvK nummer op alle aanvraagformulieren

Bewijsstuk rechtsgeldige vertegenwoordiging

Intentieverklaring financier s

Ik verzoek u mij deze informatie uiterlijk 6 augustus 2020 toe te sturen Dit kan

via de post maar bij voorkeur elektronisch via een e mail U ontvangt daarom

deze brief ook als bijlage van een e mail U kunt de ontbrekende documenten

vervolgens via een reply op deze e mail toesturen

Op grond van artikel 4 15 eerste lid onderdeel a van de Algemene wet

bestuursrecht wordt de termijn voor het nemen van een besluit op uw aanvraag

opgeschort met ingang van de dag na dagtekening van deze brief tot de dag

waarop u uw aanvraag aanvult of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is

verst reken
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Als ik de gevraagde informatie na bovengenoemde datum niet heb ontvangen zal

ik besluiten uw aanvraag niet te behandelen

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming

en Preventie

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg
en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e
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MinisterievanVolksgezondheid

ijsfl Welzijn en Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANTEKENEN

10 2g Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

www riiksoverheid nl

Inlichtingen bij
aanvraaawietteelt@minvws nl

1 September 2020

Verzoek om aanvullende informatie aanvraag aanwijzing
teler Experiment gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft

Kenmerk

10 2e

^Sr fozo
Geachte 10 2e

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 28 juli 2020 van uw aanvraag om aanwijzing
als teler van hennep en of hasjiesj voor het Experiment gesloten coffeeshopketen
Uw aanvraag heeft het ticketnummer VWS W2007 0151 Ik verzoek u dit nummer

steeds bij eventuele correspondentie te vermelden

Uw aanvraag kan nog niet in behandeling worden genomen omdat de volgende
informatie ontbreekt

Ontbrekende bijlagen

Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier 1

Locatie s en plattegrond en

Ingevulde aanvraagformulier 2 3 4 en 5

VOG

Uittreksel BRP

Intentieverklaring en of bewijs van voldoende eigen vermogen

Ik verzoek u mij deze informatie uiterlijk 2 weken na dagtekening brief toe te

sturen Dit kan via de post maar bij voorkeur elektronisch via een e mail U

ontvangt daarom deze brief ook als bijlage van een e mail U kunt de

ontbrekende documenten vervolgens via een reply op deze e mail toesturen

Op grond van artikel 4 15 eerste lid onderdeel a van de Algemene wet

bestuursrecht wordt de termijn voor het nemen van een besluit op uw aanvraag

opgeschort met ingang van de dag na dagtekening van deze brief tot de dag

waarop u uw aanvraag aanvult of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is

verstreken
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Als ik de gevraagde informatie na bovengenoemde datum niet heb ontvangen zal

ik besluiten uw aanvraag niet te behandelen

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg
en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

I0 2e

Pagina 2 van 2



40558

Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

1

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANGETEKEND

10 2g

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

Inlichtingen bij

aanvraaqwietteelt@n iinvws nl

5 oktober 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler Experiment

gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft

Kenmerk

10 2e

Uw aanvraag
28 juli

Correspondentie uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Geachte 10 2e

Op 28 juli 2020 heeft u een aanvraag om aanwijzing als teler voor het Experiment

gesloten coffeeshopketen ingediend De aanvraag heeft het ticketnummer VWS

W2007 0151

Met dit besluit wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld Dat betekent

dat uw onderneming niet in aanmerking komt voor een aanwijzing als teler voor

het experiment

U leest hieronder waarom uw aanvraag buiten behandeling wordt gesteld

Bij brief van 1 September 2020 bent u erop gewezen dat uw aanvraag nog niet in

behandeling kan worden genomen omdat bepaalde informatie ontbreekt De

informatie die ontbreekt betreft

een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier 1

locatie s en plattegronden

ingevulde aanvraagformulieren 2 3 4 en 5

eenVOG

een uittreksel BRP

een intentieverklaring financien en of bewijs van voldoende eigen

vermogen

U bent in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 2 weken na dagtekening van de brief

dus uiterlijk 15 September 2020 de ontbrekende informatie alsnog toe te sturen

Daarbij bent u er op gewezen dat als de gevraagde informatie niet binnen die

termijn wordt ontvangen uw aanvraag niet zal worden behandeld

10 2eBij e mailbericht van 15 September 2020 heeft

onderneming gesteld dat de brief van 1 September 2020 pas een week later op de

receptie van het kantoor is ontvangen waardoor er nog maar 7 dagen resteren

om de gevraagde informatie toe te sturen |
uitstel

namens uw

vraagt daarom om10 2e
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Bij e mailbericht van 22 September 2020 is

uitstel wordt verleend

10 2e pericht dat geen Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

De brief van 1 September 2020 is aangetekend verzonden Ook is een afschrift

van de brief op 3 September 2020 per e mail verzonden aan het door u opgegeven

Dat de brief pas op

7 September 2020 bij uw receptie zou zijn ontvangen komt voor uw rekening en

risico

e mailadres | 10 2e

Geconstateerd is dat u niet binnen de gestelde termijn de ontbrekende informatie

heeft toegezonden Dit betekent dat uw aanvraag niet volledig is en daardoor niet

voldoet aan de volgende formele voorwaarden

Ontbrekende aanvraagformulieren
Uw aanvraag voldoet niet aan de eis van artikel 15 eerste lid van het Besluit

experiment gesloten coffeeshopketen dat de aanvrager bij het indienen van de

aanvraag gebruik moet maken van het beschikbaar gestelde aanvraagformulier
Het aanvraagformulier bestaat uit vijf onderdelen en diverse bijlagen U heeft niet

alle vijf onderdelen van het aanvraagformulier ingediend

Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger
Er is geen aanvraagformulier deel 1 dat is ondertekend door een rechtsgeldige

vertegenwoordiger van de aanvrager Uw aanvraag voldoet daardoor niet aan

artikel 4 2 eerste lid aanhef van de Algemene wet bestuursrecht

Uittreksel BRP VOG locatie s en plattegronden en intentieverklaring financien

en of bewijs van voldoende eigen vermogen

Daarnaast voldoet uw aanvraag niet aan de eis van artikel 15 tweede lid van het

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen dat het aanvraagformulier vergezeld
moet gaan van de in het aanvraagformulier gevraagde gegevens en bescheiden

Op aanvraagformulier deel 1 staat vermeld dat in het geval de inschrijvende

onderneming toebehoort aan een natuurlijk persoon Eenmanszaak een

uittreksel uit de Basisregistratie Personen toegevoegd moet worden Ook is op

aanvraagformulier deel 1 vermeld dat als bijlage een Verklaring omtrent het

Gedrag VOG van de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de aanvraag doet

moet worden meegezonden Op aanvraagformulier deel 2 is vermeld dat een

plattegrond moet worden meegezonden van de locatie s waar u uw teeltbedrijf
wil vestigen Op aanvraagformulier deel 4 is vermeld dat u een of meerdere

intentieverklaring en ondertekend door de beoogde financier s en of een bewijs
van voldoende eigen vermogen moet meesturen U heeft geen van de genoemde

bijlagen toegezonden

Op grond van artikel 4 5 eerste lid onderdeel a van de Algemene wet

bestuursrecht kan een bestuursorgaan besluiten een aanvraag niet te behandelen

indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in

behandeling nemen van de aanvraag mits de aanvrager de gelegenheid heeft

gehad de aanvraag binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn aan te

vullen
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Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Zoals hiervoor vermeld heeft u bij de indiening van uw aanvraag niet voldaan aan

de genoemde wettelijke voorschriften U heeft geen gebruik gemaakt van de aan

u geboden gelegenheid om uw aanvraag aan te vullen Daarom wordt uw

aanvraag buiten behandeling gesteld

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e
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Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Bezwaar

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

NB U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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10 2eVan

Aan

Onderwerp

Datum

aanvraaawietteelt

DRINGEND brief is te laat binnen

dinsdag 15 September 2020 13 38 13

Geachte heer mevrouw

Wij hebben een aanvraag gedaan voor het experiment gesloten coffeeshop keten VWS W2007 0151

Nou zitten wij met een probleem vanwege de^extinmfbnnatie^diewe naar u zouden moeten opsturen
Er staat op de brief met kenmerk nummer

verstuurd is maar wij hebben de briefpas een week later op de receptie van ons kantoor ontvangen dus als we dan 14

dagen hebben om het op te sturen

dan zouden we nu nog 7 dagen hebben om het op te sturen

Daarom zouden wij dan ook uitstel willen vragen voor het opsturen van de extra informatie die u van ons nodig heeft om

de aanvraag compleet te maken en om zo toch aan onze verplichting te kunnen voldoen

Wij zouden u erg dankbaar zijn als wij hier uitstel voor zouden krijgen

Wij hopen op een snelle reactie Bij voorbaat vriendelijk dank

10 2e | die wij hebben ontvangen 1 September dat de brief

MvG 10 2g

Verzonden vanuit Outlook
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Ip S Ministerievan Volksgezondheid
■ •‘5 1 Welzijn en Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANTEKENEN

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www rliksoverheid nl

10 2g

Inlichtingen bij
aanvraaawietteelt@minvws nl

Datum

Betreft

26 augustus 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler

Experiment gesloten coffeeshopketen

Kenmerk

10 2e

Uw brief

Correspondentie uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Geachte I0 2e

U heeft een aanvraag om aanwijzing als teler voor het Experiment gesloten

coffeeshopketen ingediend

Met dit besluit wordt uw aanvraag afgewezen omdat u de aanvraag niet op tijd
hebt ingediend Dit betekent dat uw aanvraag niet verder in behandeling wordt

genomen

Aanvragen konden worden ingediend van 1 tot en met 28 juli 2020 Dit is

geregeld in artikel 14 van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen1 en het

Besluit van 15 mei 20202 Dat aanvragen uiterlijk 28 juli 2020 moesten worden

ingediend was duidelijk aangegeven op de website waar een aanvraag kon

worden ingediend
3

De aanvraag kon digitaal of schriftelijk worden ingediend U heeft ervoor gekozen
om de aanvraag digitaal in te dienen Het aanvraagformulier bestaat uit vijf
onderdelen en diverse bijlagen Ingeval van digitale indiening dienden de vijf
formulieren en de bijlagen eerst te worden geupload Daarna kon de aanvraag

worden ingediend door op de daartoe bestemde knop te klikken In het

registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden verwerkt wordt

geregistreerd op welk tijdstip de formulieren en bijlagen van een aanvrager zijn

ontvangen

Op grond van artikel 2 17 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht

hierna Awb geldt als tijdstip waarop een bericht door een bestuursorgaan
elektronisch is ontvangen het tijdstip waarop het bericht zijn systeem voor

gegevensverwerking heeft bereikt Onder een systeem voor gegevensverwerking
is te verstaan een systeem voor het genereren verzenden ontvangen opslaan of

1
Gepubliceerd in het Staatsblad Stb 2020 185

2
Gepubliceerd in de Staatscourant Stcrt 2020 nr 33137

3
https www ri1ksoverheid nl onderwerpen experiment qesloten coffeeshopketen

wietexperiment vraaq en antwoord verqunninq aanvraqen teler wietexperiment
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m

op andere wijze verwerken van gegevens Kamerstukken II 2001 02 28483

nr 3

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Volgens het registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden

verwerkt is uw aanvraag op 29 juli om 00 16 ontvangen Dat is na sluiting van

het aanvraagtijdvak en dus te laat

Het is mogelijk dat u wel voor sluiting van het aanvraagtijdvak bent begonnen met

het uploaden en verzenden van de formulieren en bijlagen Maar dat is geen reden

om uw aanvraag toch in behandeling te nemen Volgens vaste jurisprudentie voIgt
uit artikel 2 17 tweede lid van de Awb dat voor de gevallen waarin een

belanghebbende langs elektronische weg stukken aan een bestuursorgaan zendt

niet bepalend is het tijdstip waarop de verzending aan het bestuursorgaan heeft

plaatsgevonden maar het tijdstip waarop het bericht het systeem van het

bestuursorgaan voor verwerking van elektronisch verzonden gegevens bereikt 4

Uit de jurisprudentie kan ook worden afgeleid dat indien een aanvrager ervoor

kiest om een aanvraag op de laatste dag vlak voor het verstrijken van de

daarvoor geldende termijn elektronisch in te dienen het voor zijn rekening en

risico komt indien de aanvraag het systeem voor gegevensverwerking van het

bestuursorgaan niet tijdig bereikt 5

Dat het uploaden en verzenden van de formulieren en bijlagen mogelijk langer
heeft geduurd dan u had verwacht komt voor uw rekening en risico Daarbij is

van belang dat onderzocht is of zich op 28 juli 2020 ten aanzien van de server of

het portal storingen of fouten hebben voorgedaan waardoor het voor aanvragers

niet mogelijk was om een aanvraag in te dienen Gebleken is dat sommige

aanvragers problemen hadden met het uploaden en of verzenden van formulieren

of bijlagen Die problemen zijn verholpen Op 28 juli 2020 zijn gedurende de hele

dag aanvragen ingekomen ook in de laatste uren en minuten voor de sluiting van

het aanvraagtijdvak Er is dus geen reden om te veronderstellen dat u door

technische problemen die niet voor uw rekening en risico komen uw aanvraag niet

tijdig hebt kunnen indienen

Omdat uw aanvraag te laat is ingediend wordt deze afgewezen Dat is bepaald in

artikel 15 eerste lid en artikel 19 eerste lid van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen

De regelgeving biedt geen ruimte voor een belangenafweging Dat u misschien

veel werk in uw aanvraag hebt gestoken en of grote financiele belangen bij de

4
Bijv uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 oktober

2017 ECLI NL RVS 2017 2758

5
Bijv uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 23 juni 2020

ECLI NL CBB 2020 417
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1

beoordeling van uw aanvraag hebt zijn dus geen redenen om uw aanvraag toch in Directs voeding

behandeling te nemen Gezondheidsbescherming
en Preventie

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid

naipgns deze

10 {2e

Bezwaar

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

NB U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

M

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

AANGETEKEND Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
wvvw riiksoverheid nl

10 2g

Inlichtingen bij
aanvraaawietteelt@minvws nl

Datum 17 September 2020

Betreft Besluit op aanvraag aanwijzing teler

Experiment gesloten coffeeshopketen

Kenmerk

10 2e

Uw brief

28 juli 2020

Geachte 10 2e Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

U heeft een aanvraag om aanwijzing als teler voor het Experiment gesloten

coffeeshopketen ingediend

Met dit besluit wordt uw aanvraag afgewezen omdat u de aanvraag niet op tijd
hebt ingediend Dit betekent dat uw aanvraag niet verder in behandeling wordt

genomen

Aanvragen konden worden ingediend van 1 tot en met 28 juli 2020 Dit is

geregeld in artikel 14 van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen1 en het

Besluit van 15 mei 20202 Dat aanvragen uiterlijk 28 juli 2020 moesten worden

ingediend was duidelijk aangegeven op de website waar een aanvraag kon

worden ingediend
3

De aanvraag kon digitaal of schriftelijk worden ingediend U heeft ervoor gekozen
om de aanvraag schriftelijk per post in te dienen

Met behulp van de op de verzendenveloppe door PostNL aangebrachte codering is

achterhaald dat uw aanvraag op 29 juli omstreeks 15 31 15 33 uur ter verzending
is aangeboden Uw aanvraag is op 30 juli door ons ontvangen Dat is na sluiting
van het aanvraagtijdvak en dus te laat

Omdat uw aanvraag te laat is ingediend wordt deze afgewezen Dat is bepaald in

artikel 15 eerste lid en artikel 19 eerste lid van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen

1
Gepubliceerd in het Staatsblad Stb 2020 185

2
Gepubliceerd in de Staatscourant Stcrt 2020 nr 33137

3 https www riiksoverheid nl onderwerpen experiment ciesloten coffeeshopketen

wietexperiment vraaq en antwoord verqunnina aanvracien teler wietexperiment
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1

De regelgeving biedt geen ruimte voor een belangenafweging Dat u misschien

veel werk in uw aanvraag hebt gestoken en of grote financiele belangen bij de

beoordeling van uw aanvraag hebt zijn dus geen redenen om uw aanvraag toch in

behandeling te nemen

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens rlP7P

10 2e
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Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Bezwaar

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

NB U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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IsSfl Ministerie van Volksgezondheid

■jjgl Welzijn en Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANGETEKEND

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

10 2g

Iniichtingen bij
aanvraaQvvietteelt@minvws nl

1 September 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler

Experiment gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft

Kenmerk

10 2e

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief
Geachte 10 2e

U heeft een aanvraag om aanwijzing als teler voor het Experiment gesloten

coffeeshopketen ingediend

Met dit besluit wordt uw aanvraag afgewezen omdat u de aanvraag niet op tijd
hebt ingediend Dit betekent dat uw aanvraag niet verder in behandeling wordt

genomen

Aanvragen konden worden ingediend van 1 tot en met 28 juli 2020 Dit is

geregeld in artikel 14 van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen1 en het

Besluit van 15 mei 20202 Dat aanvragen uiterlijk 28 juli 2020 moesten worden

ingediend was duidelijk aangegeven op de website waar een aanvraag kon

worden ingediend
3

De aanvraag kon digitaal of schriftelijk worden ingediend U heeft ervoor gekozen
om de aanvraag digitaal in te dienen Het aanvraagformulier bestaat uit vijf
onderdelen en diverse bijlagen Ingeval van digitale indiening dienden de vijf
formulieren en de bijlagen eerst te worden geupload Daarna kon de aanvraag

worden ingediend door op de daartoe bestemde knop te klikken In het

registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden verwerkt wordt

geregistreerd op welk tijdstip de formulieren en bijlagen van een aanvrager zijn

ontvangen

Op grond van artikel 2 17 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht

hierna Awb geldt als tijdstip waarop een bericht door een bestuursorgaan
elektronisch is ontvangen het tijdstip waarop het bericht zijn systeem voor

gegevensverwerking heeft bereikt

i
Gepubliceerd in het Staatsblad Stb 2020 185

2
Gepubliceerd in de Staatscourant Stcrt 2020 nr 33137

3
https www riiksoverheid nl onderwerpen experiment aesloten coffeeshopketen

wietexperiment vraaq en antwoord verqunninq aanvraqen teler wietexperiment
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Onder een systeem voor gegevensverwerking is te verstaan een systeem voor het

genereren verzenden ontvangen opslaan of op andere wijze verwerken van

gegevens Kamerstukken II 2001 02 28483 nr 3

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Volgens het registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden

verwerkt is uw aanvraag op 29 juli om 00 42 ontvangen Dat is na sluiting van

het aanvraagtijdvak en dus te laat

Het is mogelijk dat u wel voor sluiting van het aanvraagtijdvak bent begonnen met

het uploaden en verzenden van de formulieren en bijlagen Maar dat is geen reden

om uw aanvraag toch in behandeling te nemen Volgens vaste jurisprudentie voIgt
uit artikel 2 17 tweede lid van de Awb dat voor de gevallen waarin een

belanghebbende langs elektronische weg stukken aan een bestuursorgaan zendt

niet bepalend is het tijdstip waarop de verzending aan het bestuursorgaan heeft

plaatsgevonden maar het tijdstip waarop het bericht het systeem van het

bestuursorgaan voor verwerking van elektronisch verzonden gegevens bereikt 4

Uit de jurisprudentie kan ook worden afgeleid dat indien een aanvrager ervoor

kiest om een aanvraag op de laatste dag vlak voor het verstrijken van de

daarvoor geldende termijn elektronisch in te dienen het voor zijn rekening en

risico komt indien de aanvraag het systeem voor gegevensverwerking van het

bestuursorgaan niet tijdig bereikt 5

Dat het uploaden en verzenden van de formulieren en bijlagen mogelijk langer
heeft geduurd dan u had verwacht komt voor uw rekening en risico Daarbij is

van belang dat onderzocht is of zich op 28 juli 2020 ten aanzien van de server of

het portal storingen of fouten hebben voorgedaan waardoor het voor aanvragers

niet mogelijk was om een aanvraag in te dienen Gebleken is dat sommige

aanvragers problemen hadden met het uploaden en of verzenden van formulieren

of bijlagen Die problemen zijn verholpen Op 28 juli 2020 zijn gedurende de hele

dag aanvragen ingekomen ook in de laatste uren en minuten voor de sluiting van

het aanvraagtijdvak Er is dus geen reden om te veronderstellen dat u door

technische problemen die niet voor uw rekening en risico komen uw aanvraag niet

tijdig hebt kunnen indienen

Omdat uw aanvraag te laat is ingediend wordt deze afgewezen Dat is bepaald in

artikel 15 eerste lid en artikel 19 eerste lid van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen

4
Bijv uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 oktober

2017 ECLI NL RVS 2017 2758

5
Bijv uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 23 juni 2020

ECLI NL CBB 2020 417
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Directie Voeding

Gezondheidsbescherming

en Preventie
De regelgeving biedt geen ruimte voor een belangenafweging Dat u misschien

veel werk in uw aanvraag hebt gestoken en of grote financiele belangen bij de

beoordeling van uw aanvraag hebt zijn dus geen redenen om uw aanvraag toch in

behandeling te nemen

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
Ifanc HP7P

10 2e
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Directie Voeding

Gezondheidsbescherming

en Preventie
Bezwaar

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

NB U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijnen Sport

1

Directoraat Generaal

Volksgezondheid

Voeding Gezondheidsbesch

en Preventie

Team 1

AANGETEKEND

i° 2g Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

www rijksoverheid nl

Inlichtingen bij

aanvraag loketwietteelt@

minvws nl

Kenmerk

1 September 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler

Experiment gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft

10 2e

Correspondentie uitsluitend

richten aan het retouradres

met vermelding van de datum

en het kenmerk van deze

brief

Geachte 10 2e

U heeft een aanvraag om aanwijzing als teler voor het Experiment gesloten

coffeeshopketen ingediend

Met dit besluit wordt uw aanvraag afgewezen omdat u de aanvraag niet op tijd
hebt ingediend Dit betekent dat uw aanvraag niet verder in behandeling wordt

genomen

Aanvragen konden worden ingediend van 1 tot en met 28 juli 2020 Dit is

geregeld in artikel 14 van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen1 en het

Besluit van 15 mei 20202 Dat aanvragen uiterlijk 28 juli 2020 moesten worden

ingediend was duidelijk aangegeven op de website waar een aanvraag kon

worden ingediend
3

De aanvraag kon digitaal of schriftelijk worden ingediend U heeft ervoor gekozen

om de aanvraag digitaal in te dienen Het aanvraagformulier bestaat uit vijf
onderdelen en diverse bijlagen Ingeval van digitale indiening dienden de vijf
formulieren en de bijlagen eerst te worden geiipload Daarna kon de aanvraag

worden ingediend door op de daartoe bestemde knop te klikken In het

registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden verwerkt wordt

geregistreerd op welk tijdstip de formulieren en bijlagen van een aanvrager zijn

ontvangen

Op grond van artikel 2 17 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht

hierna Awb geldt als tijdstip waarop een bericht door een bestuursorgaan

elektronisch is ontvangen het tijdstip waarop het bericht zijn systeem voor

gegevensverwerking heeft bereikt

i
Gepubliceerd in het Staatsblad Stb 2020 185

2
Gepubliceerd in de Staatscourant Stcrt 2020 nr 33137

3
https www riiksoverheid nl onderwerpen experiment qesloten coffeeshopketen

wietexperiment vraaq en antwoord vergunninq aanvraqen teler wietexperiment
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I

Onder een systeem voor gegevensverwerking is te verstaan een systeem voor het

genereren verzenden ontvangen opslaan of op andere wijze verwerken van

gegevens Kamerstukken II 2001 02 28483 nr 3

Directoraat Generaal

Volksgezondheid

Voeding Gezondheidsbesch

en Preventie

Team 1

Volgens het registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden

verwerkt is uw aanvraag op 29 juli om 00 03 ontvangen Dat is na sluiting van

het aanvraagtijdvak en dus te laat

Dat u wel voor sluiting van het aanvraagtijdvak bent begonnen met het uploaden
en verzenden van de formulieren en bijlagen is geen reden om uw aanvraag toch

in behandeling te nemen Volgens vaste jurisprudentie voIgt uit artikel 2 17

tweede lid van de Awb dat voor de gevallen waarin een belanghebbende langs
elektronische weg stukken aan een bestuursorgaan zendt niet bepalend is het

tijdstip waarop de verzending aan het bestuursorgaan heeft plaatsgevonden maar

het tijdstip waarop het bericht het systeem van het bestuursorgaan voor

verwerking van elektronisch verzonden gegevens bereikt 4

Uit de jurisprudentie kan ook worden afgeleid dat indien een aanvrager ervoor

kiest om een aanvraag op de laatste dag vlak voor het verstrijken van de

daarvoor geldende termijn elektronisch in te dienen het voor zijn rekening en

risico komt indien de aanvraag het systeem voor gegevensverwerking van het

bestuursorgaan niet tijdig bereikt 5

Dat het uploaden en verzenden van de formulieren en bijlagen mogelijk langer
heeft geduurd dan u had verwacht komt voor uw rekening en risico Daarbij is

van belang dat onderzocht is of zich op 28 juli 2020 ten aanzien van de server of

het portal storingen of fouten hebben voorgedaan waardoor het voor aanvragers

niet mogelijk was om een aanvraag in te dienen Gebleken is dat sommige

aanvragers problemen hadden met het uploaden en of verzenden van formulieren

of bijlagen Die problemen zijn verholpen Op 28 juli 2020 zijn gedurende de hele

dag aanvragen ingekomen ook in de laatste uren en minuten voor de sluiting van

het aanvraagtijdvak Er is dus geen reden om te veronderstellen dat u door

technische problemen die niet voor uw rekening en risico komen uw aanvraag niet

tijdig hebt kunnen indienen

Omdat uw aanvraag te laat is ingediend wordt deze afgewezen Dat is bepaald in

artikel 15 eerste lid en artikel 19 eerste lid van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen

4
Bijv uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 oktober

2017 ECLI NL RVS 2017 2758

5
Bijv uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 23 juni 2020

ECU NL CBB 2020 417
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1

Directoraat Generaal

Volksgezondheid

Voeding Gezondheidsbesch

en Preventie

Team 1

De regelgeving biedt geen ruimte voor een belangenafweging Dat u misschien

veel werk in uw aanvraag hebt gestoken en of grote financiele belangen bij de

beoordeling van uw aanvraag hebt zijn dus geen redenen om uw aanvraag toch in

behandeling te nemen

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e

Pagina 3 van 4



42266

1

Bezwaar Directoraat Generaal

Volksgezondheid

Voeding Gezondheidsbesch

en Preventie

Team 1

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

NB U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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nppEs Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANGETEKEND

10 2g Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

www riiksoverheid nl

Inlichtingen bij
aanvraaQwietteelt@minvws nl

1 September 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler

Experiment gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft

Kenmerk

10 2e

Uw brief

Correspondentie uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Geachte 10 2e

U heeft een aanvraag om aanwijzing als teler voor het Experiment gesloten

coffeeshopketen ingediend

Met dit besluit wordt uw aanvraag afgewezen omdat u de aanvraag niet op tijd
hebt ingediend Dit betekent dat uw aanvraag niet verder in behandeling wordt

genomen

Aanvragen konden worden ingediend van 1 tot en met 28 juli 2020 Dit is

geregeld in artikel 14 van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen1 en het

Besluit van 15 mei 20202 Dat aanvragen uiterlijk 28 juli 2020 moesten worden

ingediend was duidelijk aangegeven op de website waar een aanvraag kon

worden ingediend
3

De aanvraag kon digitaal of schriftelijk worden ingediend U heeft ervoor gekozen
om de aanvraag schriftelijk per post in te dienen

Volgens de barcode van Post NL op de verzendenveloppe is uw aanvraag op 29 juli
om 15 31 ter verzending aangeboden en op 30 juli door ons ontvangen Dat is na

sluiting van het aanvraagtijdvak en dus te laat

Uw aanvraag wordt daarom afgewezen Dat is bepaald in artikel 15 eerste lid en

artikel 19 eerste lid van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen

De regelgeving biedt geen ruimte voor een belangenafweging Dat u misschien

veel werk in uw aanvraag hebt gestoken en of grote financiele belangen bij de

i
Gepubliceerd in het Staatsblad Stb 2020 185

2
Gepubliceerd in de Staatscourant Stcrt 2020 nr 33137

3
https www riiksoverheid nl onderwerpen experiment qesloten coffeeshopketen

wietexperiment vraaq en antwoord verqunninq aanvraQen teler wietexperiment
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beoordeling van uw aanvraag hebt zijn dus geen redenen om uw aanvraag toch in Directs voeding

behandeling te nemen Gezondheidsbescherming
en Preventie

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e

Bezwaar

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing
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Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming

en Preventie

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

NB U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

m

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANGETEKEND

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

10 2g

Inlichtingen bij

aanvraaawietteelt@minvws nl

1 September 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler

Experiment gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft

Kenmerk

10 2e

Uw brief

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Geachte d0 2e

U heeft een aanvraag om aanwijzing als teler voor het Experiment gesloten

coffeeshopketen ingediend

Met dit besluit wordt uw aanvraag afgewezen omdat u de aanvraag niet op tijd
hebt ingediend Dit betekent dat uw aanvraag niet verder in behandeling wordt

genomen

Aanvragen konden worden ingediend van 1 tot en met 28 juli 2020 Dit is

geregeld in artikel 14 van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen1 en het

Besluit van 15 mei 20202 Dat aanvragen uiterlijk 28 juli 2020 moesten worden

ingediend was duidelijk aangegeven op de website waar een aanvraag kon

worden ingediend
3

De aanvraag kon digitaal of schriftelijk worden ingediend U heeft ervoor gekozen
om de aanvraag digitaal in te dienen

Het aanvraagformulier bestaat uit vijf onderdelen en diverse bijlagen Ingeval van

digitale indiening dienden de vijf formulieren en de bijlagen eerst te worden

getipload Daarna kon de aanvraag worden ingediend door op de daartoe

bestemde knop te klikken In het registratiesysteem waarmee de ingediende

aanvragen worden verwerkt wordt geregistreerd op welk tijdstip de formulieren

en bijlagen van een aanvrager zijn ontvangen

Op grond van artikel 2 17 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht

hierna Awb geldt als tijdstip waarop een bericht door een bestuursorgaan
elektronisch is ontvangen het tijdstip waarop het bericht zijn systeem voor

gegevensverwerking heeft bereikt

i
Gepubliceerd in het Staatsblad Stb 2020 185

2
Gepubliceerd in de Staatscourant Stcrt 2020 nr 33137

3
https www riiksoverheid nl onderwerpen experiment qesloten coffeeshopketen

wietexperiment vraaq en antwoord veraunninq aanvraqen teler wietexperiment
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Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Onder een systeem voor gegevensverwerking is te verstaan een systeem voor het

genereren verzenden ontvangen opslaan of op andere wijze verwerken van

gegevens Kamerstukken II 2001 02 28483 nr 3

Volgens het registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden

verwerkt is uw aanvraag op 29 juli om 00 44 ontvangen Dat is na sluiting van

het aanvraagtijdvak en dus te laat

Dat u wel voor sluiting van het aanvraagtijdvak bent begonnen met het uploaden
en verzenden van de formulieren en bijlagen is geen reden om uw aanvraag toch

in behandeling te nemen Volgens vaste jurisprudentie voIgt uit artikel 2 17

tweede lid van de Awb dat voor de gevallen waarin een belanghebbende langs
elektronische weg stukken aan een bestuursorgaan zendt niet bepalend is het

tijdstip waarop de verzending aan het bestuursorgaan heeft plaatsgevonden maar

het tijdstip waarop het bericht het systeem van het bestuursorgaan voor

verwerking van elektronisch verzonden gegevens bereikt 4

Uit de jurisprudentie kan ook worden afgeleid dat indien een aanvrager ervoor

kiest om een aanvraag op de laatste dag vlak voor het verstrijken van de

daarvoor geldende termijn elektronisch in te dienen het voor zijn rekening en

risico komt indien de aanvraag het systeem voor gegevensverwerking van het

bestuursorgaan niet tijdig bereikt 5

Op 29 juli om 01 27 is via aanvraagwietteelt@minvws nl een e mail van u

ontvangen waarin u heeft aangegeven dat het u als deelnemer aan het

experiment gesloten coffeeshopketen niet gelukt is om uw documenten te

uploaden omdat u er telkenmale werd uitgegooid Het staat u vrij om een

aanvraag vlak voor sluiting van het aanvraagtijdvak in te dienen maar als dat

vervolgens niet lukt vanwege onvoorziene technische problemen dan komt dit

voor uw rekening en risico Daarbij geldt allereerst dat niet is gebleken dat zich op

28 juli 2020 ten aanzien van de server of het portal storingen of fouten hebben

voorgedaan waardoor het voor aanvragers niet mogelijk was om een aanvraag in

te dienen Op 28 juli 2020 zijn gedurende de hele dag aanvragen ingekomen ook

in de laatste uren en minuten voor de sluiting van het aanvraagtijdvak Verder

geldt dat sommige aanvragers problemen hadden met het uploaden en of

verzenden van formulieren of bijlagen De aanvragers die dit via voormeld

e mailadres hebben gemeld zijn direct geholpen Het komt voor uw rekening en

risico dat u pas na sluiting van het aanvraagtijdvak melding heeft gemaakt van de

problemen Er is dus geen reden om te concluderen dat u door technische

problemen die niet voor uw rekening en risico komen uw aanvraag niet tijdig hebt

kunnen indienen

Omdat uw aanvraag te laat is ingediend wordt deze afgewezen Dat is bepaald in

artikel 15 eerste lid en artikel 19 eerste lid van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen

4
Bijv uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 oktober

2017 ECLI NL RVS 2017 2758

5
Bijv uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 23 juni 2020

ECLI NL CBB 2020 417
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De regelgeving biedt geen ruimte voor een belangenafweging Dat u misschien

veel werk in uw aanvraag hebt gestoken en of grote financiele belangen bij de

beoordeling van uw aanvraag hebt zijn dus geen redenen om uw aanvraag toch in

behandeling te nemen

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e
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Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Bezwaar

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

A 8 U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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Beste heer mevrouw

Mijn excuses voor de late reactie Wij zijn er 2 dagen mee bezig geweest om de

PDF bestanden te saven echter is dit ons niet gelukt door de beveiliging wat op

de PDF bestanden staat

We hebben gisteravond circa 23 30 bet probleem nog gemeld bij van Nispen

van de SP en bij Vera Bergkamp van D66 omdat wij niet wisten waar we het

anders moesten melden

We hebben erg veel tijd en energie in ons plan gestoken en zouden het daarom

ook erg waarderen als het plan alsnog mee word genomen in de selectie

Hopelijk wilt u ons plan nog in behandeling nemen aangezien wij het niet meer

hebben kunnen uploaden door de extreme beveiliging door de PDF bestanden

Hopelijk u hiermee voldoende mee te hebben geinformeerd

Met vriendelijke groet

Firma 10 2g

V0LKbGc Oi\urtc««J

WELZIJN EN SPORT

3 1 JULI 2020

SCANPLAZA
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

AANTEKENEN Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

10 2g Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid ni

Inlichtingen bij
aanvraaQwietteelt@minvws nl

Datum

Betreft

26 augustus 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler

Experiment gesloten coffeeshopketen

Kenmerk

10 2e

Uw brief

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk

Geachte 10 2e

U heeft een aanvraag om aanwijzing als teler voor het Experiment gesloten

coffeeshopketen ingediend
deze brief

Met dit besluit wordt uw aanvraag afgewezen omdat u de aanvraag niet op tijd
hebt ingediend Dit betekent dat uw aanvraag niet verder in behandeling wordt

genomen

Aanvragen konden worden ingediend van 1 tot en met 28 juli 2020 Dit is

geregeld in artikel 14 van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen1 en het

Besluit van 15 mei 20202 Dat aanvragen uiterlijk 28 juli 2020 moesten worden

ingediend was duidelijk aangegeven op de website waar een aanvraag kon

worden ingediend
3

De aanvraag kon digitaal of schriftelijk worden ingediend U heeft uw aanvraag

schriftelijk per post ingediend De aanvraag is op 31 juli 2020 ontvangen Dat is

na sluiting van het aanvraagtijdvak en dus te laat U geeft aan de documenten

niet te hebben kunnen uploaden door de extreme beveiliging door de PDF

bestanden en gisteravond circa 23 30 het probleem te hebben gemeld bij Van

Nispen van de SP en Bergkamp van D66 omdat u niet wist waar u het anders

moest melden

Het aanvraagformulier bestaat uit vijf onderdelen en diverse bijlagen Ingeval van

digitale indiening dienden de vijf formulieren en de bijlagen eerst te worden

geupload Daarna kon de aanvraag worden ingediend door op de daartoe

bestemde knop te klikken De in te vullen pdf aanvraagformulieren zijn in een

open pdf standaard online beschikbaar gesteld De formulieren waren met een

1
Gepubliceerd in het Staatsblad Stb 2020 185

2
Gepubliceerd in de Staatscourant Stcrt 2020 nr 33137

3 https www riiksoverheid nl onderwerpen experiment Qesloten coffeeshopketen

wietexperiment vraaa en antwoord verqunninq aanvraqen teler wietexperiment
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standaard pdf programma zoals Adobe Acrobat te openen te bewerken en op te

slaan

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat indien een aanvrager ervoor kiest

om een aanvraag op de laatste dag vlak voor het verstrijken van de daarvoor

geldende termijn elektronisch in te dienen het voor zijn rekening en risico komt

indien de aanvraag het systeem voor gegevensverwerking van het bestuursorgaan
niet tijdig bereikt 4

Dat u naar gesteld problemen hebt ondervonden bij het uploaden en verzenden

van de formulieren en bijlagen en uw aanvraag om die reden niet digitaal hebt

kunnen indienen komt voor uw rekening en risico Daarbij is van belang dat

onderzocht is of zich op 28 juli 2020 ten aanzien van de server of het portal

storingen of fouten hebben voorgedaan waardoor het voor aanvragers niet

mogelijk was om een aanvraag in te dienen Gebleken is dat sommige aanvragers

problemen hadden met het uploaden en of verzenden van formulieren of bijlagen
Deze aanvragers hebben hiervan melding gemaakt bij de helpdesk die te

bereiken was via het mailadres aanvraagwietteelt@minvws nl Dit mailadres stond

duidelijk vermeld op de website waar een aanvraag kon worden ingediend Bij de

aanvragers die zich tijdig hebben gemeld met problemen zijn de problemen ook

verholpen Op 28 juli 2020 zijn gedurende de hele dag aanvragen ingekomen ook

in de laatste uren en minuten voor de sluiting van het aanvraagtijdvak Er is dus

geen reden om te veronderstellen dat u door technische problemen die niet voor

uw rekening en risico komen uw aanvraag digitaal niet tijdig hebt kunnen

indienen

De aanvraag die u per post hebt ingediend is buiten het aanvraagtijdvak

ontvangen Omdat uw aanvraag te laat is ingediend wordt deze afgewezen Dat is

bepaald in artikel 15 eerste lid en artikel 19 eerste lid van het Besluit

experiment gesloten coffeeshopketen

De regelgeving biedt geen ruimte voor een belangenafweging Dat u veel werk in

uw aanvraag hebt gestoken en mogelijk grote financiele belangen bij de

beoordeling van uw aanvraag hebt zijn dus geen redenen om uw aanvraag toch in

behandeling te nemen

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e

4
Bijv uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 23 juni 2020

ECU NL CBB 2020 417
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Bezwaar Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Prevervtie

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

NB U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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4i2
Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANGETEKEND

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

10 2g

Inlichtingen bij
aanvraaawietteelt@minvws nl

Datum

Betreft

1 September 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler

Experiment gesloten coffeeshopketen

Kenmerk

10 2e

Uw brief

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Geachte 10 2e

U heeft een aanvraag om aanwijzing als teler voor het Experiment gesloten

coffeeshopketen ingediend

Met dit besluit wordt uw aanvraag afgewezen omdat u de aanvraag niet op tijd
hebt ingediend Dit betekent dat uw aanvraag niet verder in behandeling wordt

genomen

Aanvragen konden worden ingediend van 1 tot en met 28 juli 2020 Dit is

geregeld in artikel 14 van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen1 en het

Besluit van 15 mei 20202 Dat aanvragen uiterlijk 28 juli 2020 moesten worden

ingediend was duidelijk aangegeven op de website waar een aanvraag kon

worden ingediend
3

De aanvraag kon digitaal of schriftelijk worden ingediend U heeft ervoor gekozen
om de aanvraag digitaal in te dienen Het aanvraagformulier bestaat uit vijf
onderdelen en diverse bijlagen Ingeval van digitale indiening dienden de vijf
formulieren en de bijlagen eerst te worden geupload Daarna kon de aanvraag

worden ingediend door op de daartoe bestemde knop te klikken In het

registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden verwerkt wordt

geregistreerd op welk tijdstip de formulieren en bijlagen van een aanvrager zijn

ontvangen

Op grond van artikel 2 17 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht

hierna Awb geldt als tijdstip waarop een bericht door een bestuursorgaan
elektronisch is ontvangen het tijdstip waarop het bericht zijn systeem voor

gegevensverwerking heeft bereikt Onder een systeem voor gegevensverwerking
is te verstaan een systeem voor het genereren verzenden ontvangen opslaan of

1
Gepubliceerd in het Staatsblad Stb 2020 185

2
Gepubliceerd in de Staatscourant Stcrt 2020 nr 33137

3
https www riiksoverheid nl onderwerpen experiment qesloten coffeeshopketen

wietexperiment vraaa en antwoord verqunninq aanvraaen teler wietexperiment
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Si

op andere wijze verwerken van gegevens Kamerstukken II 2001 02 28483

nr 3

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Volgens het registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden

verwerkt is uw aanvraag op 29 juli om 00 00 57 ontvangen Dat is na sluiting
van het aanvraagtijdvak en dus te laat

Dat u wel voor sluiting van het aanvraagtijdvak bent begonnen met het uploaden
en verzenden van de formulieren en bijlagen is geen reden om uw aanvraag toch

in behandeling te nemen Volgens vaste jurisprudentie voIgt uit artikel 2 17

tweede lid van de Awb dat voor de gevallen waarin een belanghebbende langs
elektronische weg stukken aan een bestuursorgaan zendt niet bepalend is het

tijdstip waarop de verzending aan het bestuursorgaan heeft plaatsgevonden maar

het tijdstip waarop het bericht het systeem van het bestuursorgaan voor

verwerking van elektronisch verzonden gegevens bereikt 4

Uit de jurisprudentie kan ook worden afgeleid dat indien een aanvrager ervoor

kiest om een aanvraag op de laatste dag vlak voor het verstrijken van de

daarvoor geldende termijn elektronisch in te dienen het voor zijn rekening en

risico komt indien de aanvraag het systeem voor gegevensverwerking van het

bestuursorgaan niet tijdig bereikt 5

Dat het uploaden en verzenden van de formulieren en bijlagen mogelijk langer
heeft geduurd dan u had verwacht komt voor uw rekening en risico Daarbij is

van belang dat onderzocht is of zich op 28 juli 2020 ten aanzien van de server of

het portal storingen of fouten hebben voorgedaan waardoor het voor aanvragers

niet mogelijk was om een aanvraag in te dienen Gebleken is dat sommige

aanvragers problemen hadden met het uploaden en of verzenden van formulieren

of bijlagen Die problemen zijn verholpen Op 28 juli 2020 zijn gedurende de hele

dag aanvragen ingekomen ook in de laatste uren en minuten voor de sluiting van

het aanvraagtijdvak Er is dus geen reden om te veronderstellen dat u door

technische problemen die niet voor uw rekening en risico komen uw aanvraag niet

tijdig hebt kunnen indienen

Omdat uw aanvraag te laat is ingediend wordt deze afgewezen Dat is bepaald in

artikel 15 eerste lid en artikel 19 eerste lid van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen

4
Bijv uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 oktober

2017 ECU NL RVS 2017 2758

5
Bijv uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 23 juni 2020

ECU NL CBB 2020 417
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M
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Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

De regelgeving biedt geen ruimte voor een belangenafweging Dat u misschien

veel werk in uw aanvraag hebt gestoken en of grote financiele belangen bij de

beoordeling van uw aanvraag hebt zijn dus geen redenen om uw aanvraag toch in

behandeling te nemen

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg
en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e

Bezwaar

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing
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I

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

NB U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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4i2
Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANGETEKEND

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

10 2g

Inlichtingen bij
aanvraaQWietteelt@minvws nl

Datum

Betreft

1 September 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler

Experiment gesloten coffeeshopketen

Kenmerk

10 2e

Uw brief

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

10 2eGeachte

U heeft een aanvraag om aanwijzing als teler voor het Experiment gesloten

coffeeshopketen ingediend

Met dit besluit wordt uw aanvraag afgewezen omdat u de aanvraag niet op tijd
hebt ingediend Dit betekent dat uw aanvraag niet verder in behandeling wordt

genomen

Aanvragen konden worden ingediend van 1 tot en met 28 juli 2020 Dit is

geregeld in artikel 14 van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen1 en het

Besluit van 15 mei 20202 Dat aanvragen uiterlijk 28 juli 2020 moesten worden

ingediend was duidelijk aangegeven op de website waar een aanvraag kon

worden ingediend
3

De aanvraag kon digitaal of schriftelijk worden ingediend U heeft ervoor gekozen
om de aanvraag digitaal in te dienen Het aanvraagformulier bestaat uit vijf
onderdelen en diverse bijlagen Ingeval van digitale indiening dienden de vijf
formulieren en de bijlagen eerst te worden geupload Daarna kon de aanvraag

worden ingediend door op de daartoe bestemde knop te klikken In het

registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden verwerkt wordt

geregistreerd op welk tijdstip de formulieren en bijlagen van een aanvrager zijn

ontvangen

Op grond van artikel 2 17 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht

hierna Awb geldt als tijdstip waarop een bericht door een bestuursorgaan
elektronisch is ontvangen het tijdstip waarop het bericht zijn systeem voor

gegevensverwerking heeft bereikt Onder een systeem voor gegevensverwerking
is te verstaan een systeem voor het genereren verzenden ontvangen opslaan of

1
Gepubliceerd in het Staatsblad Stb 2020 185

2
Gepubliceerd in de Staatscourant Stcrt 2020 nr 33137

3
https www riiksoverheid nl onderwerpen experiment qesloten coffeeshopketen

wietexperiment vraaa en antwoord verqunninq aanvraaen teler wietexperiment
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Si

op andere wijze verwerken van gegevens Kamerstukken II 2001 02 28483

nr 3

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Volgens het registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden

verwerkt is uw aanvraag op 29 juli om 00 00 57 ontvangen Dat is na sluiting
van het aanvraagtijdvak en dus te laat

Dat u wel voor sluiting van het aanvraagtijdvak bent begonnen met het uploaden
en verzenden van de formulieren en bijlagen is geen reden om uw aanvraag toch

in behandeling te nemen Volgens vaste jurisprudentie voIgt uit artikel 2 17

tweede lid van de Awb dat voor de gevallen waarin een belanghebbende langs
elektronische weg stukken aan een bestuursorgaan zendt niet bepalend is het

tijdstip waarop de verzending aan het bestuursorgaan heeft plaatsgevonden maar

het tijdstip waarop het bericht het systeem van het bestuursorgaan voor

verwerking van elektronisch verzonden gegevens bereikt 4

Uit de jurisprudentie kan ook worden afgeleid dat indien een aanvrager ervoor

kiest om een aanvraag op de laatste dag vlak voor het verstrijken van de

daarvoor geldende termijn elektronisch in te dienen het voor zijn rekening en

risico komt indien de aanvraag het systeem voor gegevensverwerking van het

bestuursorgaan niet tijdig bereikt 5

Dat het uploaden en verzenden van de formulieren en bijlagen mogelijk langer
heeft geduurd dan u had verwacht komt voor uw rekening en risico Daarbij is

van belang dat onderzocht is of zich op 28 juli 2020 ten aanzien van de server of

het portal storingen of fouten hebben voorgedaan waardoor het voor aanvragers

niet mogelijk was om een aanvraag in te dienen Gebleken is dat sommige

aanvragers problemen hadden met het uploaden en of verzenden van formulieren

of bijlagen Die problemen zijn verholpen Op 28 juli 2020 zijn gedurende de hele

dag aanvragen ingekomen ook in de laatste uren en minuten voor de sluiting van

het aanvraagtijdvak Er is dus geen reden om te veronderstellen dat u door

technische problemen die niet voor uw rekening en risico komen uw aanvraag niet

tijdig hebt kunnen indienen

Omdat uw aanvraag te laat is ingediend wordt deze afgewezen Dat is bepaald in

artikel 15 eerste lid en artikel 19 eerste lid van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen

4
Bijv uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 oktober

2017 ECU NL RVS 2017 2758

5
Bijv uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 23 juni 2020

ECU NL CBB 2020 417
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M
I

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

De regelgeving biedt geen ruimte voor een belangenafweging Dat u misschien

veel werk in uw aanvraag hebt gestoken en of grote financiele belangen bij de

beoordeling van uw aanvraag hebt zijn dus geen redenen om uw aanvraag toch in

behandeling te nemen

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg
en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e

Bezwaar

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing
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I

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

NB U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANTEKENEN

10 2g Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11

F 070 340 78 34

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

Inlichtingen bij
aanvraaawietteelt@minvws nl

1 September 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler

Experiment gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft
Kenmerk

10 2e

Uw brief

Geachte 10 2e

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

U heeft een aanvraag om aanwijzing als teler voor het Experiment gesloten

coffeeshopketen ingediend

Met dit besluit wordt uw aanvraag afgewezen omdat u de aanvraag niet op tijd
hebt ingediend Dit betekent dat uw aanvraag niet verder in behandeling wordt

genomen

Aanvragen konden worden ingediend van 1 tot en met 28 juli 2020 Dit is

geregeld in artikel 14 van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen1 en het

Besluit van 15 mei 20202 Dat aanvragen uiterlijk 28 juli 2020 moesten worden

ingediend was duidelijk aangegeven op de website waar een aanvraag kon

worden ingediend 3

De aanvraag kon digitaal of schriftelijk worden ingediend U heeft ervoor gekozen
om de aanvraag digitaal in te dienen Het aanvraagformulier bestaat uit vijf
onderdelen en diverse bijlagen Ingeval van digitale indiening dienden de vijf
formulieren en de bijlagen eerst te worden geupload Daarna kon de aanvraag

worden ingediend door op de daartoe bestemde knop te klikken In het

registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden verwerkt wordt

geregistreerd op welk tijdstip de formulieren en bijlagen van een aanvrager zijn

ontvangen

Op grond van artikel 2 17 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht

hierna Awb geldt als tijdstip waarop een bericht door een bestuursorgaan
elektronisch is ontvangen het tijdstip waarop het bericht zijn systeem voor

gegevensverwerking heeft bereikt Onder een systeem voor gegevensverwerking
is te verstaan een systeem voor het genereren verzenden ontvangen opslaan of

1
Gepubliceerd in het Staatsblad Stb 2020 185

2
Gepubliceerd in de Staatscourant Stcrt 2020 nr 33137

3
https www riiksoverheid nl onderwerpen experiment qesloten coffeeshopketen

wietexperiment vraaq en antwoord veraunninq aanvraaen teler wietexperiment
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1

op andere wijze verwerken van gegevens Kamerstukken II 2001 02 28483

nr 3

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Volgens het registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden

verwerkt is uw aanvraag op 29 juli om 00 03 ontvangen Dat is na sluiting van

het aanvraagtijdvak en dus te laat

Dat u wel voor sluiting van het aanvraagtijdvak bent begonnen met het uploaden
en verzenden van de formulieren en bijlagen is geen reden om uw aanvraag toch

in behandeling te nemen Volgens vaste jurisprudentie voIgt uit artikel 2 17

tweede lid van de Awb dat voor de gevallen waarin een belanghebbende langs
elektronische weg stukken aan een bestuursorgaan zendt niet bepalend is het

tijdstip waarop de verzending aan het bestuursorgaan heeft plaatsgevonden maar

het tijdstip waarop het bericht het systeem van het bestuursorgaan voor

verwerking van elektronisch verzonden gegevens bereikt 4

Uit de jurisprudentie kan ook worden afgeleid dat indien een aanvrager ervoor

kiest om een aanvraag op de laatste dag vlak voor het verstrijken van de

daarvoor geldende termijn elektronisch in te dienen het voor zijn rekening en

risico komt indien de aanvraag het systeem voor gegevensverwerking van het

bestuursorgaan niet tijdig bereikt 5

Dat het uploaden en verzenden van de formulieren en bijlagen mogelijk langer
heeft geduurd dan u had verwacht komt voor uw rekening en risico Daarbij is

van belang dat onderzocht is of zich op 28 juli 2020 ten aanzien van de server of

het portal storingen of fouten hebben voorgedaan waardoor het voor aanvragers

niet mogelijk was om een aanvraag in te dienen Gebleken is dat sommige

aanvragers problemen hadden met het uploaden en of verzenden van formulieren

of bijlagen Die problemen zijn verholpen Op 28 juli 2020 zijn gedurende de hele

dag aanvragen ingekomen ook in de laatste uren en minuten voor de sluiting van

het aanvraagtijdvak Er is dus geen reden om te veronderstellen dat u door

technische problemen die niet voor uw rekening en risico komen uw aanvraag niet

tijdig hebt kunnen indienen

Omdat uw aanvraag te laat is ingediend wordt deze afgewezen Dat is bepaald in

artikel 15 eerste lid en artikel 19 eerste lid van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen

De regelgeving biedt geen ruimte voor een belangenafweging Dat u misschien

veel werk in uw aanvraag hebt gestoken en of grote financiele belangen bij de

4
Bijv uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 oktober

2017 ECLI NL RVS 2017 2758

5
Bijv uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 23 juni 2020

ECU ML CBB 2020 417
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Wi

beoordeling van uw aanvraag hebt zijn dus geen redenen om uw aanvraag toch in Directs voeding

behandeling te nemen Gezondherdsbescherming
en Preventre

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg
en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e

Bezwaar

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift
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1

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

NB U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

s

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANGETEKEND

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www fiiksoverheid nl

10 2g

Inlichtingen bij
aanvraaawietteelt@minvws nl

1 September 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler

Experiment gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft

Kenmerk

10 2e

Correspondentie uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Geachte 10 2e

U heeft een aanvraag om aanwijzing als teler voor het Experiment gesloten

coffeeshopketen ingediend

Met dit besluit wordt uw aanvraag afgewezen omdat u de aanvraag niet op tijd
hebt ingediend Dit betekent dat uw aanvraag niet verder in behandeling wordt

genomen

Aanvragen konden worden ingediend van 1 tot en met 28 juli 2020 Dit is

geregeld in artikel 14 van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen1 en het

Besluit van 15 mei 20202 Dat aanvragen uiterlijk 28 juli 2020 moesten worden

ingediend was duidelijk aangegeven op de website waar een aanvraag kon

worden ingediend
3

De aanvraag kon digitaal of schriftelijk worden ingediend U heeft ervoor gekozen
om de aanvraag digitaal in te dienen Het aanvraagformulier bestaat uit vijf
onderdelen en diverse bijlagen Ingeval van digitale indiening dienden de vijf
formulieren en de bijlagen eerst te worden geupload Daarna kon de aanvraag

worden ingediend door op de daartoe bestemde knop te klikken In het

registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden verwerkt wordt

geregistreerd op welk tijdstip de formulieren en bijlagen van een aanvrager zijn

ontvangen

Op grond van artikel 2 17 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht

hierna Awb geldt als tijdstip waarop een bericht door een bestuursorgaan
elektronisch is ontvangen het tijdstip waarop het bericht zijn systeem voor

gegevensverwerking heeft bereikt

i
Gepubliceerd in het Staatsblad Stb 2020 185

2
Gepubliceerd in de Staatscourant Stcrt 2020 nr 33137

3 https www riiksoverheid nl ondervverpen experiment qesloten coffeeshopketen

wietexperiment vraaq en antwoord verqunninq aanvraqen teler wietexperiment
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iii

Onder een systeem voor gegevensverwerking is te verstaan een systeem voor het

genereren verzenden ontvangen opslaan of op andere wijze verwerken van

gegevens Kamerstukken II 2001 02 28483 nr 3

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming

en Preventie

Volgens het registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden

verwerkt is uw aanvraag op 29 juli om 00 00 16 ontvangen Dat is na sluiting
van het aanvraagtijdvak en dus te laat

Dat u wel voor sluiting van het aanvraagtijdvak bent begonnen met het uploaden
en verzenden van de formulieren en bijlagen is geen reden om uw aanvraag toch

in behandeling te nemen Volgens vaste jurisprudentie voIgt uit artikel 2 17

tweede lid van de Awb dat voor de gevallen waarin een belanghebbende langs
elektronische weg stukken aan een bestuursorgaan zendt niet bepalend is het

tijdstip waarop de verzending aan het bestuursorgaan heeft plaatsgevonden maar

het tijdstip waarop het bericht het systeem van het bestuursorgaan voor

verwerking van elektronisch verzonden gegevens bereikt 4

Uit de jurisprudentie kan ook worden afgeleid dat indien een aanvrager ervoor

kiest om een aanvraag op de laatste dag vlak voor het verstrijken van de

daarvoor geldende termijn elektronisch in te dienen het voor zijn rekening en

risico komt indien de aanvraag het systeem voor gegevensverwerking van het

bestuursorgaan niet tijdig bereikt 5

Dat het uploaden en verzenden van de formulieren en bijlagen mogelijk langer
heeft geduurd dan u had verwacht komt voor uw rekening en risico Daarbij is

van belang dat onderzocht is of zich op 28 juli 2020 ten aanzien van de server of

het portal storingen of fouten hebben voorgedaan waardoor het voor aanvragers

niet mogelijk was om een aanvraag in te dienen Gebleken is dat sommige

aanvragers problemen hadden met het uploaden en of verzenden van formulieren

of bijlagen Die problemen zijn verholpen Op 28 juli 2020 zijn gedurende de hele

dag aanvragen ingekomen ook in de laatste uren en minuten voor de sluiting van

het aanvraagtijdvak Er is dus geen reden om te veronderstellen dat u door

technische problemen die niet voor uw rekening en risico komen uw aanvraag niet

tijdig hebt kunnen indienen

Omdat uw aanvraag te laat is ingediend wordt deze afgewezen Dat is bepaald in

artikel 15 eerste lid en artikel 19 eerste lid van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen

4
Bijv uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 oktober

2017 ECLI NL RVS 2017 2758

5
Bijv uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 23 juni 2020

ECLI NL CBB 2020 417
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1

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

De regelgeving biedt geen ruimte voor een belangenafweging Dat u misschien

veel werk in uw aanvraag hebt gestoken en of grote financiele belangen bij de

beoordeling van uw aanvraag hebt zijn dus geen redenen om uw aanvraag toch in

behandeling te nemen

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e
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1

Bezwaar Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

A 6 U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Hi

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming

en Preventie

AANGETEKEND

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

10 2g

Inlichtingen bij

aanvraaowietteelt@minvws nl

1 September 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler

Experiment gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft

Kenmerk

10 2e

Correspondents uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze briefGeachte 10 2e

U heeft een aanvraag om aanwijzing als teler voor het Experiment gesloten

coffeeshopketen ingediend

Met dit besluit wordt uw aanvraag afgewezen omdat u de aanvraag niet op tijd
hebt ingediend Dit betekent dat uw aanvraag niet verder in behandeling wordt

genomen

Aanvragen konden worden ingediend van 1 tot en met 28 juli 2020 Dit is

geregeld in artikel 14 van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen1 en het

Besluit van 15 mei 20202 Dat aanvragen uiterlijk 28 juli 2020 moesten worden

ingediend was duidelijk aangegeven op de website waar een aanvraag kon

worden ingediend
3

De aanvraag kon digitaal of schriftelijk worden ingediend U heeft ervoor gekozen

om de aanvraag digitaal in te dienen Het aanvraagformulier bestaat uit vijf
onderdelen en diverse bijlagen Ingeval van digitale indiening dienden de vijf
formulieren en de bijlagen eerst te worden geiipload Daarna kon de aanvraag

worden ingediend door op de daartoe bestemde knop te klikken In het

registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden verwerkt wordt

geregistreerd op welk tijdstip de formulieren en bijlagen van een aanvrager zijn

ontvangen

Op grond van artikel 2 17 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht

hierna Awb geldt als tijdstip waarop een bericht door een bestuursorgaan
elektronisch is ontvangen het tijdstip waarop het bericht zijn systeem voor

gegevensverwerking heeft bereikt

1
Gepubliceerd in het Staatsblad Stb 2020 185

2
Gepubliceerd in de Staatscourant Stcrt 2020 nr 33137

3 https www riiksoverheid nl onderwerpen experiment aesloten coffeeshoDketen

wietexperiment vraaq en antwoord verqunnina aanvraqen teler wietexperiment
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H

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Onder een systeem voor gegevensverwerking is te verstaan een systeem voor het

genereren verzenden ontvangen opslaan of op andere wijze verwerken van

gegevens Kamerstukken II 2001 02 28483 nr 3

Volgens het registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden

verwerkt is uw aanvraag op 29 juli om 01 16 ontvangen Dat is na sluiting van

het aanvraagtijdvak en dus te laat

Het is mogelijk dat u wel voor sluiting van het aanvraagtijdvak bent begonnen met

het uploaden en verzenden van de formulieren en bijlagen Maar dat is geen reden

om uw aanvraag toch in behandeling te nemen Volgens vaste jurisprudentie voIgt

uit artikel 2 17 tweede lid van de Awb dat voor de gevallen waarin een

belanghebbende langs elektronische weg stukken aan een bestuursorgaan zendt

niet bepalend is het tijdstip waarop de verzending aan het bestuursorgaan heeft

plaatsgevonden maar het tijdstip waarop het bericht het systeem van het

bestuursorgaan voor verwerking van elektronisch verzonden gegevens bereikt 4

Uit de jurisprudentie kan ook worden afgeleid dat indien een aanvrager ervoor

kiest om een aanvraag op de laatste dag vlak voor het verstrijken van de

daarvoor geldende termijn elektronisch in te dienen het voor zijn rekening en

risico komt indien de aanvraag het systeem voor gegevensverwerking van het

bestuursorgaan niet tijdig bereikt 5

Dat het uploaden en verzenden van de formulieren en bijlagen mogelijk langer
heeft geduurd dan u had verwacht komt voor uw rekening en risico Daarbij is

van belang dat onderzocht is of zich op 28 juli 2020 ten aanzien van de server of

het portal storingen of fouten hebben voorgedaan waardoor het voor aanvragers

niet mogelijk was om een aanvraag in te dienen Gebleken is dat sommige

aanvragers problemen hadden met het uploaden en of verzenden van formulieren

of bijlagen Die problemen zijn verholpen Op 28 juli 2020 zijn gedurende de hele

dag aanvragen ingekomen ook in de laatste uren en minuten voor de sluiting van

het aanvraagtijdvak Er is dus geen reden om te veronderstellen dat u door

technische problemen die niet voor uw rekening en risico komen uw aanvraag niet

tijdig hebt kunnen indienen

Omdat uw aanvraag te laat is ingediend wordt deze afgewezen Dat is bepaald in

artikel 15 eerste lid en artikel 19 eerste lid van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen

4
Bijv uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 oktober

2017 ECLI NL RVS 2017 2758

5
Bijv uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 23 juni 2020

ECU NL CBB 2020 417

Pagina 2 van 4



42316

iii

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

De regelgeving biedt geen ruimte voor een belangenafweging Dat u misschien

veel werk in uw aanvraag hebt gestoken en of grote financiele belangen bij de

beoordeling van uw aanvraag hebt zijn dus geen redenen om uw aanvraag toch in

behandeling te nemen

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid

namens deze

10 2e
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1

Bezwaar Directie Voeding

Gezondheidsbescherming

en Preventie
Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

NB U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijnen Sport

1

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

AANGETEKEND Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

l° 2g

Inlichtingen bij
aanvraaawietteelt@minvws nl

1 September 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler

Experiment gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft

Kenmerk

10 2e

Uw brief

Geachte 10 2e

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

U heeft een aanvraag om aanwijzing als teler voor het Experiment gesloten

coffeeshopketen ingediend

Met dit besluit wordt uw aanvraag afgewezen omdat u de aanvraag niet op tijd
hebt Ingediend Dit betekent dat uw aanvraag niet verder in behandeling wordt

genomen

Aanvragen konden worden ingediend van 1 tot en met 28 juli 2020 Dit is

geregeld in artikel 14 van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen1 en het

Besluit van 15 mei 20202 Dat aanvragen uiterlijk 28 juli 2020 moesten worden

ingediend was duidelijk aangegeven op de website waar een aanvraag kon

worden ingediend
3

De aanvraag kon digitaal of schriftelijk worden ingediend U heeft ervoor gekozen
om de aanvraag digitaal in te dienen Het aanvraagformulier bestaat uit vijf
onderdelen en diverse bijlagen Ingeval van digitale indiening dienden de vijf
formulieren en de bijlagen eerst te worden geupload Daarna kon de aanvraag

worden ingediend door op de daartoe bestemde knop te klikken In het

registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden verwerkt wordt

geregistreerd op welk tijdstip de formulieren en bijlagen van een aanvrager zijn

ontvangen

Op grond van artikel 2 17 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht

hierna Awb geldt als tijdstip waarop een bericht door een bestuursorgaan
elektronisch is ontvangen het tijdstip waarop het bericht zijn systeem voor

gegevensverwerking heeft bereikt Onder een systeem voor gegevensverwerking
is te verstaan een systeem voor het genereren verzenden ontvangen opslaan of

1
Gepubliceerd in het Staatsblad Stb 2020 185

2
Gepubliceerd in de Staatscourant Stcrt 2020 nr 33137

3
https www riiksoverheid nl onderwerpen experiment qesloten coffeeshopketen

wietexperiment vraaq en antwoord verqunninq aanvraqen teler wietexperiment

Pagina 1 van 4



42327

m

op andere wijze verwerken van gegevens Kamerstukken II 2001 02 28483

nr 3

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Volgens het registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden

verwerkt is uw aanvraag op 29 juli om 00 07 ontvangen Dat is na sluiting van

het aanvraagtijdvak en dus te laat

Het is mogelijk dat u wel voor sluiting van het aanvraagtijdvak bent begonnen met

het uploaden en verzenden van de formulieren en bijlagen Maar dat is geen reden

om uw aanvraag toch in behandeling te nemen Volgens vaste jurisprudentie voIgt
uit artikel 2 17 tweede lid van de Awb dat voor de gevallen waarin een

belanghebbende langs elektronische weg stukken aan een bestuursorgaan zendt

niet bepalend is het tijdstip waarop de verzending aan het bestuursorgaan heeft

plaatsgevonden maar het tijdstip waarop het bericht het systeem van het

bestuursorgaan voor verwerking van elektronisch verzonden gegevens bereikt 4

Uit de jurisprudentie kan ook worden afgeleid dat indien een aanvrager ervoor

kiest om een aanvraag op de laatste dag vlak voor het verstrijken van de

daarvoor geldende termijn elektronisch in te dienen het voor zijn rekening en

risico komt indien de aanvraag het systeem voor gegevensverwerking van het

bestuursorgaan niet tijdig bereikt 5

Dat het uploaden en verzenden van de formulieren en bijlagen mogelijk langer
heeft geduurd dan u had verwacht komt voor uw rekening en risico Daarbij is

van belang dat onderzocht is of zich op 28 juli 2020 ten aanzien van de server of

het portal storingen of fouten hebben voorgedaan waardoor het voor aanvragers

niet mogelijk was om een aanvraag in te dienen Gebleken is dat sommige

aanvragers problemen hadden met het uploaden en of verzenden van formulieren

of bijlagen Die problemen zijn verholpen Op 28 juli 2020 zijn gedurende de hele

dag aanvragen ingekomen ook in de laatste uren en minuten voor de sluiting van

het aanvraagtijdvak Er is dus geen reden om te veronderstellen dat u door

technische problemen die niet voor uw rekening en risico komen uw aanvraag niet

tijdig hebt kunnen indienen

Omdat uw aanvraag te laat is ingediend wordt deze afgewezen Dat is bepaald in

artikel 15 eerste lid en artikel 19 eerste lid van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen

De regelgeving biedt geen ruimte voor een belangenafweging Dat u misschien

veel werk in uw aanvraag hebt gestoken en of grote financiele belangen bij de

4
Bijv uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 oktober

2017 ECLI NL RVS 2017 2758

5
Bijv uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 23 juni 2020

ECLI NL CBB 2020 417
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iii

beoordeling van uw aanvraag hebt zijn dus geen redenen om uw aanvraag toch in Directs voeding

behandeling te nemen Gezondheidsbescherming
en Preventie

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e

Bezwaar

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift
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1

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

NB U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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jgj|j| Ministerievan Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANGETEKEND

10 2g Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

Inlichtingen bij
aanvraaawietteelt@minvws nl

15 September 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler

Experiment gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft

Kenmerk

10 2e

Uw brief

10 2eGeachte
Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

U heeft een aanvraag om aanwijzing als teler voor het Experiment gesloten

coffeeshopketen ingediend

Met dit besluit wordt uw aanvraag afgewezen omdat u de aanvraag niet op tijd
hebt ingediend Dit betekent dat uw aanvraag niet verder in behandeling wordt

genomen

Aanvragen konden worden ingediend van 1 tot en met 28 juli 2020 Dit is

geregeld in artikel 14 van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen1 en het

Besluit van 15 mei 20202 Dat aanvragen uiterlijk 28 juli 2020 moesten worden

ingediend was duidelijk aangegeven op de website waar een aanvraag kon

worden ingediend
3

De aanvraag kon digitaal of schriftelijk worden ingediend U heeft ervoor gekozen
om de aanvraag digitaal in te dienen Het aanvraagformulier bestaat uit vijf
onderdelen en diverse bijlagen Ingeval van digitale indiening dienden de vijf
formulieren en de bijlagen eerst te worden geiipload Daarna kon de aanvraag

worden ingediend door op de daartoe bestemde knop te klikken In het

registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden verwerkt wordt

geregistreerd op welk tijdstip de formulieren en bijlagen van een aanvrager zijn

ontvangen

Op grond van artikel 2 17 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht

hierna Awb geldt als tijdstip waarop een bericht door een bestuursorgaan
elektronisch is ontvangen het tijdstip waarop het bericht zijn systeem voor

gegevensverwerking heeft bereikt Onder een systeem voor gegevensverwerking
is te verstaan een systeem voor het genereren verzenden ontvangen opslaan of

i
Gepubliceerd in het Staatsblad Stb 2020 185

2
Gepubliceerd in de Staatscourant Stcrt 2020 nr 33137

3
https www riiksoverheid ni onderwerpen experiment qesloten coffeeshopketen

wietexDeriment vraaq en antwoord verqunninq aanvraaen teler wietexperiment
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op andere wijze verwerken van gegevens Kamerstukken II 2001 02 28483

nr 3

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Volgens het registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden

verwerkt is uw aanvraag op 29 juli om 00 07 ontvangen Dat is na sluiting van

het aanvraagtijdvak en dus te laat

Het is mogelijk dat u wel voor sluiting van het aanvraagtijdvak bent begonnen met

het uploaden en verzenden van de formulieren en bijlagen Maar dat is geen reden

om uw aanvraag toch in behandeling te nemen Volgens vaste jurisprudentie voIgt
uit artikel 2 17 tweede lid van de Awb dat voor de gevallen waarin een

belanghebbende langs elektronische weg stukken aan een bestuursorgaan zendt

niet bepalend is het tijdstip waarop de verzending aan het bestuursorgaan heeft

plaatsgevonden maar het tijdstip waarop het bericht het systeem van het

bestuursorgaan voor verwerking van elektronisch verzonden gegevens bereikt 4

Uit de jurisprudentie kan ook worden afgeleid dat indien een aanvrager ervoor

kiest om een aanvraag op de laatste dag vlak voor het verstrijken van de

daarvoor geldende termijn elektronisch in te dienen het voor zijn rekening en

risico komt indien de aanvraag het systeem voor gegevensverwerking van het

bestuursorgaan niet tijdig bereikt 5

Dat het uploaden en verzenden van de formulieren en bijlagen mogelijk langer
heeft geduurd dan u had verwacht komt voor uw rekening en risico Daarbij is

van belang dat onderzocht is of zich op 28 juli 2020 ten aanzien van de server of

het portal storingen of fouten hebben voorgedaan waardoor het voor aanvragers

niet mogelijk was om een aanvraag in te dienen Gebleken is dat sommige

aanvragers problemen hadden met het uploaden en of verzenden van formulieren

of bijlagen Die problemen zijn verholpen Op 28 juli 2020 zijn gedurende de hele

dag aanvragen ingekomen ook in de laatste uren en minuten voor de sluiting van

het aanvraagtijdvak Er is dus geen reden om te veronderstellen dat u door

technische problemen die niet voor uw rekening en risico komen uw aanvraag niet

tijdig hebt kunnen indienen

Omdat uw aanvraag te laat is ingediend wordt deze afgewezen Dat is bepaald in

artikel 15 eerste lid en artikel 19 eerste lid van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen

De regelgeving biedt geen ruimte voor een belangenafweging Dat u misschien

veel werk in uw aanvraag hebt gestoken en of grote financiele belangen bij de

4
Bijv uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 oktober

2017 ECLI NL RVS 2017 2758

5
Bijv uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 23 juni 2020

ECU NL CBB 2020 417
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beoordeling van uw aanvraag hebt zijn dus geen redenen om uw aanvraag toch in Directs voeding

behandeling te nemen Gezondheidsbescherming
en Preventie

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e

Bezwaar

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift
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Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

NB U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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i gS Ministerievan Volksgezondheid
■EaS Welzijn en Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming

en Preventie

AANGETEKEND EN PER E MAIL

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksovgrheid nl

10 2g

Inlichtingen bij

aanvraaQwiettgelt@minvws nl

1 September 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler

Experiment gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft

Kenmerk

10 2e

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze briefGeachte I0 2e

U heeft een aanvraag om aanwijzing als teler voor het Experiment gesloten

coffeeshopketen ingediend

Met dit besluit wordt uw aanvraag afgewezen omdat u de aanvraag niet op tijd
hebt ingediend Dit betekent dat uw aanvraag niet verder in behandeling wordt

genomen

Aanvragen konden worden ingediend van 1 tot en met 28 juli 2020 Dit is

geregeld in artikel 14 van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen1 en het

Besluit van 15 mei 20202 Dat aanvragen uiterlijk 28 juli 2020 moesten worden

ingediend was duidelijk aangegeven op de website waar een aanvraag kon

worden ingediend
3

De aanvraag kon digitaal of schriftelijk worden ingediend U heeft ervoor gekozen
om de aanvraag digitaal in te dienen Het aanvraagformulier bestaat uit vijf
onderdelen en diverse bijlagen Ingeval van digitate indiening dienden de vijf
formulieren en de bijlagen eerst te worden geupload Daarna kon de aanvraag

worden ingediend door op de daartoe bestemde knop te klikken In het

registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden verwerkt wordt

geregistreerd op welk tijdstip de formulieren en bijlagen van een aanvrager zijn

ontvangen

Op grond van artikel 2 17 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht

hierna Awb geldt als tijdstip waarop een bericht door een bestuursorgaan
elektronisch is ontvangen het tijdstip waarop het bericht zijn systeem voor

gegevensverwerking heeft bereikt

i
Gepubliceerd in het Staatsblad Stb 2020 185

2
Gepubliceerd in de Staatscourant Stcrt 2020 nr 33137

3
https www riiksoverheid nl onderwerpen exDeriment Qesloten coffeeshopketen

wietexperiment vraaq en antwoord verqunnina aanvraqen teler wietexperiment
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Onder een systeem voor gegevensverwerking is te verstaan een systeem voor het

genereren verzenden ontvangen opslaan of op andere wijze verwerken van

gegevens Kamerstukken II 2001 02 28483 nr 3

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming

en Preventie

Volgens het registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden

verwerkt is uw aanvraag op 29 juli om 00 23 ontvangen Dat is na sluiting van

het aanvraagtijdvak en dus te laat

Dat u wel voor sluiting van het aanvraagtijdvak bent begonnen met het uploaden
en verzenden van de formulieren en bijlagen is geen reden om uw aanvraag toch

in behandeling te nemen Volgens vaste jurisprudentie voIgt uit artikel 2 17

tweede lid van de Awb dat voor de gevallen waarin een belanghebbende langs
elektronische weg stukken aan een bestuursorgaan zendt niet bepalend is het

tijdstip waarop de verzending aan het bestuursorgaan heeft plaatsgevonden maar

het tijdstip waarop het bericht het systeem van het bestuursorgaan voor

verwerking van elektronisch verzonden gegevens bereikt 4

Uit de jurisprudentie kan ook worden afgeleid dat indien een aanvrager ervoor

kiest om een aanvraag op de laatste dag vlak voor het verstrijken van de

daarvoor geldende termijn elektronisch in te dienen het voor zijn rekening en

risico komt indien de aanvraag het systeem voor gegevensverwerking van het

bestuursorgaan niet tijdig bereikt 5

U heeft op 28 juli om 23 59 een e mail naar aanvraagwietteelt@minvws nl

gestuurd Daarin geeft u aan dat de bestanden blj uw aanvraag te groot zijn om te

uploaden en vraagt u of u de aanvraag op andere wijze kan verzenden Binnen

enkele seconden is in reactie op uw mail aangegeven dat u de aanvraag via

voormeld e mailadres kon indienen Het staat u vrij om een aanvraag vlak voor

sluiting van het aanvraagtijdvak in te dienen maar als dat vervolgens niet lukt

vanwege problemen door de omvang van de bestanden dan komt dit voor uw

rekening en risico Daarbij geldt allereerst in algemene zin dat niet is gebleken dat

zich op 28 juli 2020 ten aanzien van de server of het portal storingen of fouten

hebben voorgedaan waardoor het voor aanvragers niet mogelijk was om een

aanvraag in te dienen Op 28 juli 2020 zijn gedurende de hele dag aanvragen

ingekomen ook in de laatste uren en minuten voor de sluiting van het

aanvraagtijdvak Verder geldt dat sommige aanvragers net als u problemen
hadden met het uploaden en of verzenden van formulieren of bijlagen De

aanvragers die dit via voormeld e mailadres hebben gemeld zijn net als u

direct geholpen Het komt voor uw rekening en risico dat u pas om 23 59 een

melding heeft gemaakt van de problemen Er is dus geen reden om te concluderen

dat u door technische problemen die niet voor uw rekening en risico komen uw

aanvraag niet tijdig hebt kunnen indienen

Omdat uw aanvraag te laat is ingediend wordt deze afgewezen Dat is bepaald in

artikel 15 eerste lid en artikel 19 eerste lid van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen

4
Bijv uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 oktober

2017 ECLI NL RVS 2017 2758

5
Bijv uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 23 juni 2020

ECLI NL CBB 2020 417
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De regelgeving biedt geen ruimte voor een belangenafweging Dat u misschien

veel werk in uw aanvraag hebt gestoken en of grote financiele belangen bij de

beoordeling van uw aanvraag hebt zijn dus geen redenen om uw aanvraag toch in

behandeling te nemen

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e
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Bezwaar Directie Voeding

Gezondheidsbescherming

en Preventie
Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

NB U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

1

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANTEKENEN

10 2g Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

Inlichtingen bij

aanvraaQwietteelt@minvws nl

26 augustus 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler

Experiment gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft

Kenmerk

10 2e

Uw brief

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Geachte 10 2e

U heeft een aanvraag om aanwijzing als teler voor het Experiment gesloten

coffeeshopketen ingediend

Met dit besluit wordt uw aanvraag afgewezen omdat u de aanvraag niet op tijd
hebt ingediend Dit betekent dat uw aanvraag niet verder in behandeling wordt

genomen

Aanvragen konden worden ingediend van 1 tot en met 28 juli 2020 Dit is

geregeld in artikel 14 van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen1 en het

Besluit van 15 mei 20202 Dat aanvragen uiterlijk 28 juli 2020 moesten worden

ingediend was duidelijk aangegeven op de website waar een aanvraag kon

worden ingediend
3

De aanvraag kon digitaal of schriftelijk worden ingediend U heeft ervoor gekozen
om de aanvraag digitaal in te dienen Het aanvraagformulier bestaat uit vijf
onderdelen en diverse bijlagen Ingeval van digitale indiening dienden de vijf
formulieren en de bijlagen eerst te worden geupload Daarna kon de aanvraag

worden ingediend door op de daartoe bestemde knop te klikken In het

registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden verwerkt wordt

geregistreerd op welk tijdstip de formulieren en bijlagen van een aanvrager zijn

ontvangen

Op grond van artikel 2 17 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht

hierna Awb geldt als tijdstip waarop een bericht door een bestuursorgaan
elektronisch is ontvangen het tijdstip waarop het bericht zijn systeem voor

gegevensverwerking heeft bereikt Onder een systeem voor gegevensverwerking
is te verstaan een systeem voor het genereren verzenden ontvangen opslaan of

1
Gepubliceerd in het Staatsblad Stb 2020 185

2
Gepubliceerd in de Staatscourant Stcrt 2020 nr 33137

3
https www riiksoverheid nl onderwerpen experiment gesloten coffeeshopketen

wietexperiment vraaa en antwoord verqunninq aanvraaen teler wietexperiment
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op andere wijze verwerken van gegevens Kamerstukken II 2001 02 28483

nr 3

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Volgens het registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden

verwerkt is uw aanvraag op 29 juli om 00 08 ontvangen Dat is na sluiting van

het aanvraagtijdvak en dus te laat

Het is mogelijk dat u wel voor sluiting van het aanvraagtijdvak bent begonnen met

het uploaden en verzenden van de formulieren en bijlagen Maar dat is geen reden

om uw aanvraag toch in behandeling te nemen Volgens vaste jurisprudentie voIgt
uit artikel 2 17 tweede lid van de Awb dat voor de gevallen waarin een

belanghebbende langs elektronische weg stukken aan een bestuursorgaan zendt

niet bepalend is het tijdstip waarop de verzending aan het bestuursorgaan heeft

plaatsgevonden maar het tijdstip waarop het bericht het systeem van het

bestuursorgaan voor verwerking van elektronisch verzonden gegevens bereikt 4

Uit de jurisprudentie kan ook worden afgeleid dat indien een aanvrager ervoor

kiest om een aanvraag op de laatste dag vlak voor het verstrijken van de

daarvoor geldende termijn elektronisch in te dienen het voor zijn rekening en

risico komt indien de aanvraag het systeem voor gegevensverwerking van het

bestuursorgaan niet tijdig bereikt 5

Dat het uploaden en verzenden van de formulieren en bijlagen mogelijk langer
heeft geduurd dan u had verwacht komt voor uw rekening en risico Daarbij is

van belang dat onderzocht is of zich op 28 juli 2020 ten aanzien van de server of

het portal storingen of fouten hebben voorgedaan waardoor het voor aanvragers

niet mogelijk was om een aanvraag in te dienen Gebleken is dat sommige

aanvragers problemen hadden met het uploaden en of verzenden van formulieren

of bijlagen Die problemen zijn verholpen Op 28 juli 2020 zijn gedurende de hele

dag aanvragen ingekomen ook in de laatste uren en minuten voor de sluiting van

het aanvraagtijdvak Er is dus geen reden om te veronderstellen dat u door

technische problemen die niet voor uw rekening en risico komen uw aanvraag niet

tijdig hebt kunnen indienen

Omdat uw aanvraag te laat is ingediend wordt deze afgewezen Dat is bepaald in

artikel 15 eerste lid en artikel 19 eerste lid van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen

De regelgeving biedt geen ruimte voor een belangenafweging Dat u misschien

veel werk in uw aanvraag hebt gestoken en of grote financiele belangen bij de

4
Bijv uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 oktober

2017 ECLI NL RVS 2017 2758

5
Bijv uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 23 juni 2020

ECLI NL CBB 2020 417
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1

beoordeling van uw aanvraag hebt zijn dus geen redenen om uw aanvraag toch in Directs voeding

behandeling te nemen Gezondheidsbescherming

en Preventie

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
ens dezeEuZl

10 2e

Bezwaar

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij

voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

NB U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

1

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANTEKENEN

10 2g Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

Inlichtingen bij

aanvraaQwietteelt@minvws nl

26 augustus 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler

Experiment gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft

Kenmerk

10 2e

Uw brief

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

10 2eGeachte

U heeft een aanvraag om aanwijzing als teler voor het Experiment gesloten

coffeeshopketen ingediend

Met dit besluit wordt uw aanvraag afgewezen omdat u de aanvraag niet op tijd
hebt ingediend Dit betekent dat uw aanvraag niet verder in behandeling wordt

genomen

Aanvragen konden worden ingediend van 1 tot en met 28 juli 2020 Dit is

geregeld in artikel 14 van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen1 en het

Besluit van 15 mei 20202 Dat aanvragen uiterlijk 28 juli 2020 moesten worden

ingediend was duidelijk aangegeven op de website waar een aanvraag kon

worden ingediend
3

De aanvraag kon digitaal of schriftelijk worden ingediend U heeft ervoor gekozen
om de aanvraag digitaal in te dienen Het aanvraagformulier bestaat uit vijf
onderdelen en diverse bijlagen Ingeval van digitale indiening dienden de vijf
formulieren en de bijlagen eerst te worden geupload Daarna kon de aanvraag

worden ingediend door op de daartoe bestemde knop te klikken In het

registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden verwerkt wordt

geregistreerd op welk tijdstip de formulieren en bijlagen van een aanvrager zijn

ontvangen

Op grond van artikel 2 17 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht

hierna Awb geldt als tijdstip waarop een bericht door een bestuursorgaan
elektronisch is ontvangen het tijdstip waarop het bericht zijn systeem voor

gegevensverwerking heeft bereikt Onder een systeem voor gegevensverwerking
is te verstaan een systeem voor het genereren verzenden ontvangen opslaan of

1
Gepubliceerd in het Staatsblad Stb 2020 185

2
Gepubliceerd in de Staatscourant Stcrt 2020 nr 33137

3
https www riiksoverheid nl onderwerpen experiment gesloten coffeeshopketen

wietexperiment vraaa en antwoord verqunninq aanvraaen teler wietexperiment
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1

op andere wijze verwerken van gegevens Kamerstukken II 2001 02 28483

nr 3

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Volgens het registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden

verwerkt is uw aanvraag op 29 juli om 00 08 ontvangen Dat is na sluiting van

het aanvraagtijdvak en dus te laat

Het is mogelijk dat u wel voor sluiting van het aanvraagtijdvak bent begonnen met

het uploaden en verzenden van de formulieren en bijlagen Maar dat is geen reden

om uw aanvraag toch in behandeling te nemen Volgens vaste jurisprudentie voIgt
uit artikel 2 17 tweede lid van de Awb dat voor de gevallen waarin een

belanghebbende langs elektronische weg stukken aan een bestuursorgaan zendt

niet bepalend is het tijdstip waarop de verzending aan het bestuursorgaan heeft

plaatsgevonden maar het tijdstip waarop het bericht het systeem van het

bestuursorgaan voor verwerking van elektronisch verzonden gegevens bereikt 4

Uit de jurisprudentie kan ook worden afgeleid dat indien een aanvrager ervoor

kiest om een aanvraag op de laatste dag vlak voor het verstrijken van de

daarvoor geldende termijn elektronisch in te dienen het voor zijn rekening en

risico komt indien de aanvraag het systeem voor gegevensverwerking van het

bestuursorgaan niet tijdig bereikt 5

Dat het uploaden en verzenden van de formulieren en bijlagen mogelijk langer
heeft geduurd dan u had verwacht komt voor uw rekening en risico Daarbij is

van belang dat onderzocht is of zich op 28 juli 2020 ten aanzien van de server of

het portal storingen of fouten hebben voorgedaan waardoor het voor aanvragers

niet mogelijk was om een aanvraag in te dienen Gebleken is dat sommige

aanvragers problemen hadden met het uploaden en of verzenden van formulieren

of bijlagen Die problemen zijn verholpen Op 28 juli 2020 zijn gedurende de hele

dag aanvragen ingekomen ook in de laatste uren en minuten voor de sluiting van

het aanvraagtijdvak Er is dus geen reden om te veronderstellen dat u door

technische problemen die niet voor uw rekening en risico komen uw aanvraag niet

tijdig hebt kunnen indienen

Omdat uw aanvraag te laat is ingediend wordt deze afgewezen Dat is bepaald in

artikel 15 eerste lid en artikel 19 eerste lid van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen

De regelgeving biedt geen ruimte voor een belangenafweging Dat u misschien

veel werk in uw aanvraag hebt gestoken en of grote financiele belangen bij de

4
Bijv uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 oktober

2017 ECLI NL RVS 2017 2758

5
Bijv uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 23 juni 2020

ECLI NL CBB 2020 417
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1

beoordeling van uw aanvraag hebt zijn dus geen redenen om uw aanvraag toch in Directs voeding

behandeling te nemen Gezondheidsbescherming

en Preventie

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
iTTiTTl

10 2e

Bezwaar

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij

voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

NB U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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flUS MinisterievanVoIksgezondheid

Jgil Welzijn en Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANGETEKEND

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

Postbus 20350

2500 El Den Haag
www riiksoverheid nl

10 2g

Inlichtingen bij

aanvraaowietteelt@minvws nl

1 September 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler

Experiment gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft

Kenmerk

10 2e

Uw brief

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Geachte 10 2e

U heeft een aanvraag om aanwijzing als teler voor het Experiment gesloten

coffeeshopketen ingediend

Met dit besluit wordt uw aanvraag afgewezen omdat u de aanvraag niet op tijd
hebt ingediend Dit betekent dat uw aanvraag niet verder in behandeling wordt

genomen

Aanvragen konden worden ingediend van 1 tot en met 28 juli 2020 Dit is

geregeld in artikel 14 van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen1 en het

Besluit van 15 mei 20202 Dat aanvragen uiterlijk 28 juli 2020 moesten worden

ingediend was duidelijk aangegeven op de website waar een aanvraag kon

worden ingediend
3

De aanvraag kon digitaal of schriftelijk worden ingediend Het aanvraagformulier
bestaat uit vijf onderdelen en diverse bijlagen Ingeval van digitale indiening
dienden de vijf formulieren en de bijlagen eerst te worden geupload Daarna kon

de aanvraag worden ingediend door op de daartoe bestemde knop te klikken In

het registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden verwerkt wordt

geregistreerd op welk tijdstip de formulieren en bijlagen van een aanvrager zijn

ontvangen

Op grond van artikel 2 17 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht

hierna Awb geldt als tijdstip waarop een bericht door een bestuursorgaan
elektronisch is ontvangen het tijdstip waarop het bericht zijn systeem voor

gegevensverwerking heeft bereikt Onder een systeem voor gegevensverwerking
is te verstaan een systeem voor het genereren verzenden ontvangen opslaan of

i
Gepubliceerd in het Staatsblad Stb 2020 185

2
Gepubliceerd in de Staatscourant Stcrt 2020 nr 33137

3
https www riiksoverheid nl onderwerpen experiment qesloten coffeeshopketen

wietexperiment vraaq en antwoord verqunninq aanvraqen teler wietexperiment
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op andere wijze verwerken van gegevens Kamerstukken II 2001 02 28483

nr 3

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

U heeft uw aanvraag zowel digitaal als per post ingediend Volgens het

registratiesysteem waarmee de ingediende aanvragen worden verwerkt heeft u

uw aanvraag twee keer digitaal ingediend Deze zijn op 29 juli 2020 om 00 06 en

00 07 ontvangen Dat is na sluiting van het aanvraagtijdvak en dus te laat

Ten aanzien van de digitaal ingediende aanvragen geldt het volgende

Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat indien een aanvrager ervoor kiest

om een aanvraag op de laatste dag vlak voor het verstrijken van de daarvoor

geldende termijn elektronisch in te dienen het voor zijn rekening en risico komt

indien de aanvraag het systeem voor gegevensverwerking van het bestuursorgaan
niet tijdig bereikt 4

Dat u wel voor sluiting van het aanvraagtijdvak bent begonnen met het uploaden
en verzenden van de formulieren en bijlagen is geen reden om uw aanvraag toch

in behandeling te nemen Volgens vaste jurisprudentie voIgt uit artikel 2 17

tweede lid van de Awb dat voor de gevallen waarin een belanghebbende langs
elektronische weg stukken aan een bestuursorgaan zendt niet bepalend is het

tijdstip waarop de verzending aan het bestuursorgaan heeft plaatsgevonden maar

het tijdstip waarop het bericht het systeem van het bestuursorgaan voor

verwerking van elektronisch verzonden gegevens bereikt 5

Uit de jurisprudentie kan ook worden afgeleid dat indien een aanvrager ervoor

kiest om een aanvraag op de laatste dag vlak voor het verstrijken van de

daarvoor geldende termijn elektronisch in te dienen het voor zijn rekening en

risico komt indien de aanvraag het systeem voor gegevensverwerking van het

bestuursorgaan niet tijdig bereikt 6

U heeft op 29 juli om 13 04 een e mail naar aanvraagwietteelt@minvws nl

gestuurd Daarin geeft u onder meer het volgende aan Gisteren ervoeren we

vanaf 23 30 technische problemen bij de upload pagina en Dit betrof onder meer

het niet kunnen uploaden van documenten door fout meldingen zoals bijgevoegd
Het staat u vrij om een aanvraag vlak voor sluiting van het aanvraagtijdvak in te

dienen maar als dat vervolgens niet lukt vanwege onvoorziene technische

problemen dan komt dit voor uw rekening en risico Daarbij geldt allereerst dat

niet is gebleken dat zich op 28 juli 2020 ten aanzien van de server of het portal

storingen of fouten hebben voorgedaan waardoor het voor aanvragers niet

mogelijk was om een aanvraag in te dienen Op 28 juli 2020 zijn gedurende de

hele dag aanvragen ingekomen ook in de laatste uren en minuten voor de sluiting
van het aanvraagtijdvak Verder geldt dat sommige aanvragers problemen hadden

met het uploaden en of verzenden van formulieren of bijlagen De aanvragers die

dit via voormeld e mailadres hebben gemeld zijn direct geholpen Het komt voor

4
Bijv uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 23 juni 2020

ECU NL CBB 2020 417

5
Bijv uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 oktober

2017 ECU NL RVS 2017 2758

6
Bijv uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 23 juni 2020

ECU NL CBB 2020 417
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1

uw rekening en risico dat u pas na sluiting van het aanvraagtijdvak melding heeft

gemaakt van de problemen Er is dus geen reden om te concluderen dat u door

technische problemen die niet voor uw rekening en risico komen uw aanvraag niet

tijdig digitaal hebt kunnen indienen

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming

en Preventie

Wat betreft de per post ontvangen aanvraag Deze is op 31 juli 2020 ontvangen
Dat is eveneens na sluiting van het aanvraagtijdvak en dus te laat

Omdat uw aanvraag te laat is ingediend wordt deze afgewezen Dat is bepaald in

artikel 15 eerste lid en artikel 19 eerste lid van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen

De regelgeving biedt geen ruimte voor een belangenafweging Dat u veel werk in

uw aanvraag hebt gestoken en mogelijk grote financiele belangen bij de

beoordeling van uw aanvraag hebt zijn dus geen redenen om uw aanvraag toch in

behandeling te nemen

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg
en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e

Bezwaar

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken
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1

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

NB U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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