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Onze referentie
2020-0139914-002

Algemene meldinggegevens
Kanaal Website
Type melder Particulier
Korte
omschrijving van
de melding

Mijn dochter van 16,5 heeft bij te
aankopen van eliquids met nicotine gedaan.
Hier wordt dus aan minderjarige kinderen nicotine
houdende producten verkocht.
Graag hier stappen op ondernemen. Moet ik hier nog
aangifte verder van doen of hoe gaat het in zijn werking?

Datum en tijdstip
constatering

08-10-2020 00:00:00

Door melder aangegeven meldingslocatie
Bedrijfsnaam
Postcode
Huisnummer
Huisletter
Toevoeging
Postbus
Straat
Plaats
Land Nederland
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Melding - Onderwerp
Waar gaat uw melding over? Verkoop aan jongeren
Wat is het type product? E-sigaret / E-liquid
Wat is het merk van het product? Onbekend
Wilt u een omschrijving geven van het product? E liquid met nicotine
Wilt u eventueel foto's toevoegen?
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Van: NVWA <dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl>
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 11:44
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 2020-0139914 Melding: Overtreding Tabaks- en rookwarenwet, betreft een klacht 

met kenmerk 11138010

 m         m    
N W  

Melding  Tabaks- en rookwaren 

Basisgegevens
Bent u een: Particulier 

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee 
 

Voornaam 
(voorletters), 
tussenvoegsel 
en 
achternaam 

  M 

Postcode  

Huisnummer  Toevoeging 

Straat  

Plaats  

Land Nederland 

Telefoon (06)

E-mailadres @gmail.com

Omschrijving van de melding
Kunt u een 
korte 
omschrijving 
geven van uw 
melding? 

Mijn dochter van 16,5 heeft bij  te  aankopen van eliquids met 
nicotine gedaan. 
Hier wordt dus aan minderjarige kinderen nicotine houdende producten verkocht.  
Graag hier stappen op ondernemen. Moet ik hier nog aangifte verder van doen of hoe 
gaat het in zijn werking?  

Datum en 
tijdstip 
constatering 

08-10-2020 00:00 

Locatie waarover de melding gaat
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Kunt u 
aangeven op 
welke locatie 
uw melding 
betrekking 
heeft? 

Adres 
 

Bedrijfsnaam   
 

Huisnummer  
 

Toevoeging  
 

Straat  
 

Plaats  
 

Land Nederland 
 

  

   

Melding - Onderwerp 
  

 

Waar gaat uw melding over? Verkoop aan jongeren 
 

  

 

Sigaretten, tabak en e-sigaretten (incl. e-liquids) mogen alleen verkocht worden aan personen van 18 
jaar en ouder. 
Dit moet de verkoper controleren aan de hand van een identiteitsbewijs. 
Dit hoeft niet wanneer iemand overduidelijk ouder dan 18 is. 

  

 

  

 

  

 

Melding - Productgegevens 
  

 

Wat is het type product E-sigaret / E-liquid 
 

Wat is het merk van het product? Onbekend 
 

Wilt u een omschrijving geven van het 
product? 

E liquid met nicotine 
 

Wilt u eventueel foto's toevoegen? 
Zo ja, dan kun u deze toevoegen op de volgende pagina van dit formulier. 
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2020-0139963-004

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

 
Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer , toezichthouder van de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, als
bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op
de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het toezicht op de
naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende :

Aanleiding
Deze inspectie is uitgevoerd krachtens de Tabaks- en rookwarenwet.

Locatie
Naam:

Adres:

 

Bevinding(en)
Datum en tijdstip: 17 november 2020 omstreeks 11:14 uur

Ik, inspecteur, merk op dat een collega, assistent-inspecteur, met nummer , dit bedrijf samen met een
testkoper heeft bezocht in het kader van de controle op de naleving van de Tabaks- en rookwarenwet. Het
relaas van bevindingen voeg ik toe als bijlage bij dit dossier (bijlage 1).

De assistent-inspecteurs zijn jonge medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit welke de
taak hebben om in bedrijven waar tabak verkocht wordt op onopvallende wijze inspecties uit te voeren op
de naleving van de bepalingen gesteld bij of krachtens de Tabaks- en rookwarenwet. Hun bevindingen
worden geregistreerd in een door hen opgemaakt relaas van bevindingen en ter plaatse doorgegeven aan de
inspecteur.

Een testkoper is een jong persoon, die niet onmiskenbaar de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, die als
(potentiële) klant de naleving van de leeftijdsgrenzen op grond van de Tabaks- en rookwarenwet door
verstrekkers van tabaksproducten of aanverwante producten controleert.
Dat de testkoper niet onmiskenbaar de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt blijkt uit de uiterlijke kenmerken
van deze testkoper, zoals kleding, lichaamsbouw en uiterlijk. De testkopers, die door de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit worden ingezet, hebben tijdens deze inspecties de leeftijd van 18 jaar nog niet
bereikt.

De taak van de inspecteur bestaat onder andere uit, het aan de hand van de bevindingen van de
assistent-inspecteur/toezichthouder, indien noodzakelijk, het nemen van een maatregel en het aangaan van
een gesprek met de ondernemer.

De assistent-inspecteur had mij medegedeeld dat zij had geconstateerd dat er vanuit bovengenoemd
verkooppunt een aanverwant product werd verkocht aan de testkoper, die niet onmiskenbaar de leeftijd van
18 jaar had bereikt. Daarbij was de leeftijd van de testkoper niet vastgesteld aan de hand van een
document zoals bedoeld in artikel 8, tweede lid van de Tabaks- en rookwarenwet. Uit bovenstaande
bevindingen bleek mij dat aan een persoon van wie niet was vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar had
bereikt bedrijfsmatig of anders dan om niet een aanverwant product werd verstrekt.
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Ik, inspecteur, heb op 17-11-2020 omstreeks 14.20uur telefonisch contact gehad met dhr.
(eigenaar) en hem op de hoogte gebracht van de resultaten van de inspectie en hem terzake een rapport
van bevindingen aangezegd.

Dit is een overtreding van artikel 8, eerste lid, van de Tabaks- en rookwarenwet, gelet op het bepaalde in
artikel 8, tweede lid, van de Tabaks- en rookwarenwet.

Overtreder
Naam:

Adres:

 

Verhoor
Er heeft geen verhoor plaatsgevonden met de overtreder.

Ik heb dit rapport naar waarheid opgemaakt, gedagtekend en ondertekend op 19 november 2020.

Bijlage(n):
• RelaasVanBevindingen
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2020-0139963-003

RELAAS VAN BEVINDINGEN

 
Ondergetekende, assistent-inspecteur met toezichthoudernummer , toezichthouder van de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het
houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan
het toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende:

Aanleiding
Deze inspectie is uitgevoerd door de NVWA op de naleving van bepalingen bij of krachtens de Tabaks- en
rookwarenwet.

Locatie
Naam:

Adres:

 

Bevinding(en)
Datum en tijdstip: dinsdag 17 november 2020 omstreeks 11:14 uur

 
Ik, assistent-inspecteur , bevond mij nabij genoemd bedrijf, in gezelschap van een testkoper.
Voorafgaand aan de inspectie heb ik de leeftijd van de testkoper vastgesteld aan de hand van een
identiteitsbewijs, zoals bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Tabaks- en rookwarenwet. Ik,
assistent-inspecteur , las op de identiteitskaart van de testkoper de geboortedatum .
Hieruit is mij gebleken dat de testkoper de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt.
    

Uit de uiterlijke kenmerken van de testkoper zoals kleding, lichaamsbouw en uiterlijk, bleek bovendien dat
de testkoper niet onmiskenbaar de leeftijd van 18 jaar had bereikt. Ik zag namelijk dat de testkoper een
jong gezicht had zonder rimpels. Ik zag dat zij enkele puistjes in haar gezicht had. Ik zag dat zij geen
make-up, behalve mascara, op had. Ik zag dat zij geverfd donker rood haar had en dat in een slordige
staart droeg. Ik zag dat de testkoper fors was en ongeveer 165 centimeter lang was. Ik zag dat zij een
zwarte winterjas droeg met bontkraag. Ik zag dat zij daaronder een zwarte trui droeg en een zwarte legging
droeg. Ik merkte op dat zij verlegen over kwam.
    

Ik, assistent-inspecteur , merk op dat de testkoper een mondkapje droeg conform het dringende
advies van de overheid.
    

De persoonsgegevens van de testkoper zijn bij mij, assistent-inspecteur , bekend en op de dienst
beschikbaar.

Ik, assistent-inspecteur , zag de lampen brandden. Ik zag in de winkel een medewerker op een bank
zitten. Hieruit bleek mij dat bovengenoemd bedrijf op dat moment voor het publiek geopend was.
    

Ik, assistent-inspecteur , zag dat er op de deur een aanduiding aanwezig was waarop duidelijk
zichtbaar en goed leesbaar werd aangegeven welke leeftijdsgrens er gold, zoals bedoeld in artikel 8, derde
lid van de Tabaks- en rookwarenwet.
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Hierop ben ik, assistent-inspecteur , bovengenoemd bedrijf binnen gegaan. Ik zag tegenover de
ingang de verkoopbalie met kassa. Ik zag bij binnenkomst links en rechts van mij schappen met
navulverpakkingen en e-sigaretten van verschillende merken.

Ik zag onder meer nicotinebevattende vloeistoffen van het merk , waaronder de smaak .
Daarnaast zag ik de smaak van het merk . Nicotinebevattende e-smoke vloeistoffen zijn
aanverwante producten zoals genoemd in artikel 1, eerste lid, van de Tabaks- en rookwarenwet.
    

Hieruit bleek mij, assistent-inspecteur , dat er zich in de winkel een verkooppunt van aanverwante
producten bevond zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Tabaks- en rookwarenwet.

Ik, assistent-inspecteur , hield mij op in de nabijheid van de balie. Ik zag dat de testkoper omstreeks
11.16 uur bij genoemd bedrijf naar binnen liep. Ik zag en hoorde dat zij een korte conversatie met de
medewerker had. Ik zag dat de medewerker een zwart t-shirt droeg. Ik zag dat hij meerdere tatoeages had.
Ik zag dat hij licht bruin haar had. Ik hoorde de testkoper vragen naar een vloeistof voor de e-sigaret.

Ik, assistent-inspecteur , zag dat de medewerker een doosje uit het schap pakte
en op de balie legde. Ik hoorde dat de testkoper 3,95 euro moest afrekenen met pin. Ik zag dat de
testkoper de navulverpakking van de balie pakte en naar buiten liep.
    

is een merknaam voor een aanverwant product zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Tabaks-
en rookwarenwet.
    

Ik, assistent-inspecteur , zag en hoorde dat de medewerker tijdens bovengenoemde handelingen de
leeftijd van de testkoper niet vaststelde aan de hand van een identiteitsbewijs, zoals bedoeld in artikel 8,
tweede lid, van de Tabaks- en rookwarenwet.
    

Ik, assistent-inspecteur , kon aan de hand van uiterlijke kenmerken als kleding,
lichaamsbouw en uiterlijk niet vaststellen dat de testkoper aan wie bedrijfsmatig een aanverwant product
werd verstrekt onmiskenbaar de leeftijd van 18 jaar had bereikt. Hoe de medewerker wel tot een dergelijke
vaststelling is gekomen is mij niet gebleken. De medewerker heeft de leeftijd van de testkoper aan wie een
aanverwant product werd verstrekt namelijk niet vastgesteld op een wijze als bedoeld in artikel 8, tweede
lid, van de Tabaks- en rookwarenwet.
    

Hieruit bleek mij dat aan een persoon van wie niet was vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar had
bereikt bedrijfsmatig of anders dan om niet aanverwante producten werden verstrekt.

Dit is een overtreding van artikel 8, eerste lid, van de Tabaks- en rookwarenwet, gelet op het bepaalde in
artikel 8, tweede lid, van de Tabaks- en rookwarenwet.

Hierop ben ik, assistent-inspecteur , weggegaan bij bovengenoemd bedrijf. Voor verdere afhandeling
van de overtreding verwijs ik naar het bijbehorende Rapport van Bevindingen.

Ik, assistent-inspecteur , heb dit relaas naar waarheid opgemaakt en gedagtekend op donderdag 19
november 2020.
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Betreft Voornemen tot boeteoplegging
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directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen
Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl
T 088 223 2511

Contactpersoon
Mevr.
Onze referentie
2021-0007809-001
Bijlagen
1

Geachte heer/mevrouw,

Een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit1 heeft op
17 november 2020 omstreeks 11:14 uur, op te ,
geconstateerd dat één of meerdere voorschriften overtreden zijn. Deze
overtreding is u toe te rekenen.

Van de constatering is een rapport van bevindingen opgemaakt, kenmerk:
2020-0139963-004 . Een kopie van dit rapport is als bijlage bij deze brief
gevoegd.

Voornemen boeteoplegging
Naar aanleiding van het rapport heb ik het voornemen u een boete op te
leggen van € 1.360,00 voor het hieronder vermelde beboetbare feit.

Beboetbaar feit 1: Er werd bedrijfsmatig of anders dan om niet een
tabaksproduct verstrekt aan een persoon van
wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van
18 jaar heeft bereikt.

Overtreding van: artikel 8, eerste lid, van de Tabaks- en
rookwarenwet.

Boetebedrag: € 1.360,00

Hoogte van de boete

1 In deze brief wordt gesproken over één inspecteur , uit het rapport blijkt of er bij het opmaken ervan
één of meerdere inspecteurs betrokken zijn geweest.
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directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Datum
22 januari 2021
Onze referentie
2021-0007809-001

Bij de vaststelling van de hoogte van de op te leggen boete is per overtreding
de standaard bestuurlijke boete opgelegd genoemd in de bijlage van de
Tabaks- en rookwarenwet.

Zienswijze
Ik stel u in de gelegenheid uw zienswijze2 naar voren te brengen. Het is niet
nodig om te herhalen wat eventueel eerder gezegd is bij het opnemen van
een verklaring.

Bij voorkeur kunt u uw zienswijze verzenden naar zienswijze@nvwa.nl. U kunt
deze ook per post verzenden naar de NVWA, divisie Juridische zaken, team
Bestuurlijke maatregelen, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht, t.a.v. Mevr.

.

U kunt tot twee weken na dagtekening van deze brief uw zienswijze indienen.
Vermeld hierbij onze referentie 2021-0007809-001 en de datum van deze
brief.

Na deze twee weken neem ik een besluit. Dit besluit wordt zo snel mogelijk
aan u bekend gemaakt. U kunt eventueel bezwaar maken tegen dat besluit.

Tot slot
Bij herhaling van de overtreding van artikel 8, eerste lid van de Tabaks- en
rookwarenwet kan het boetebedrag worden verhoogd tot maximaal
€ 4.500,00 (bij een natuurlijk persoon of een rechtspersoon met minder dan
50 medewerkers) of tot maximaal € 9.000,00 (bij een natuurlijk persoon of
rechtspersoon met vijftig medewerkers of meer). Vanaf de derde keer dat
deze overtreding op dezelfde locatie wordt begaan, binnen een tijdsbestek
van 12 maanden, wordt aan u de bevoegdheid ontzegd om tabaksproducten
of aanverwante producten te verkopen vanuit deze locatie. De ontzegging
wordt opgelegd voor ten minste een week en ten hoogste 12 weken. Voor
meer informatie verwijs ik naar www.nvwa.nl.

2 Het geven van een zienswijze is niet hetzelfde als het maken van bezwaar. U kunt nu uw zienswijze
geven in reactie op dit voornemen tot boeteoplegging. Later kunt u nog bezwaar maken tegen het
genomen besluit.
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directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Datum
22 januari 2021
Onze referentie
2021-0007809-001

Hoogachtend,

de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,

mr.
team Bestuurlijke maatregelen 2

 
Bijlage: kopie Rapport van bevindingen, met kenmerk 2020-0139963-004
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directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen
Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl
T 0900 0388

Contactpersoon
Mevr.
Onze referentie
2021-0007809-002

Geachte heer/mevrouw,

In vervolg op mijn voornemen van 22 januari 2021 met kenmerk
2021-0007809-001, waarin u bent geïnformeerd over mijn voornemen een
bestuurlijke boete op te leggen, bericht ik u het volgende:

Besluit
Wegens overtreding van het hierna te noemen voorschrift leg ik u een boete
op van € 1.360,00.

Motivering
Een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit1 heeft op
17 november 2020 omstreeks 11:14 uur, op te ,
geconstateerd dat één of meerdere voorschriften overtreden zijn. Deze
overtreding is u toe te rekenen. Het rapport van bevindingen
2020-0139963-004, is u, met het voornemen, toegezonden.

Zienswijze

U heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid uw zienswijze naar voren
te brengen.

Beboetbaar feit
Gelet op het voorgaande en de bevindingen van de inspecteur, is voldoende
komen vast te staan dat u de volgende overtreding hebt begaan:

1 In dit besluit wordt gesproken over één inspecteur, uit het rapport blijkt of er bij het opmaken ervan één
of meerdere inspecteurs betrokken zijn geweest.
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directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Datum
18 februari 2021
Onze referentie
2021-0007809-002

Beboetbaar feit 1: Er werd bedrijfsmatig of anders dan om niet een
tabaksproduct verstrekt aan een persoon van
wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van
18 jaar heeft bereikt.

Overtreding van: artikel 8, eerste lid, van de Tabaks- en
rookwarenwet.

Boetebedrag: € 1.360,00

Hoogte van de boete
Bij de vaststelling van de hoogte van de op te leggen boete is per overtreding
de standaard bestuurlijke boete opgelegd genoemd in de bijlage van de
Tabaks- en rookwarenwet.

Betaling
U moet de boete betalen binnen zes weken na de inwerkingtreding van dit
besluit. Het besluit treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop dit
besluit is gedateerd en verzonden. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau
(CJIB) te Leeuwarden int de boete. U ontvangt van hen instructies voor de
betaling.

Als het boetebedrag niet op de vervaldatum op de rekening van het CJIB is
bijgeschreven volgen er twee aanmaningen. In de eerste aanmaning wordt
het boetebedrag verhoogd met aanmaningskosten (€ 15,00). Als ook na de
tweede aanmaning niet binnen 2 weken betaald wordt, volgt een dwangbevel.
De kosten voor het dwangbevel zijn voor rekening van de overtreder en
kunnen aanzienlijk zijn.

Tot slot
Bij herhaling van de overtreding van artikel 8, eerste lid van de Tabaks- en
rookwarenwet kan het boetebedrag worden verhoogd tot maximaal
€ 4.500,00 (bij een natuurlijk persoon of een rechtspersoon met minder dan
50 medewerkers) of tot maximaal € 9.000,00 (bij een natuurlijk persoon of
rechtspersoon met vijftig medewerkers of meer). Vanaf de derde keer dat
deze overtreding op dezelfde locatie wordt begaan, binnen een tijdsbestek
van 12 maanden, wordt aan u de bevoegdheid ontzegd om tabaksproducten
of aanverwante producten te verkopen vanuit deze locatie. De ontzegging
wordt opgelegd voor ten minste een week en ten hoogste 12 weken. Voor
meer informatie verwijs ik naar www.nvwa.nl.
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directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Datum
18 februari 2021
Onze referentie
2021-0007809-002

Bezwaarmogelijkheid

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken - na
verzending van dit besluit -een bezwaarschrift indienen. Doe dit op tijd,
anders kan uw bezwaarschrift niet worden behandeld. Let wel: het indienen
van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.

Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-mail verzenden naar
nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl. Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per
post verzenden naar: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie
Juridische Zaken, team Bezwaar en Beroep, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht.

U dient uw bezwaarschrift ten minste te voorzien van:
• uw naam en adres;
• telefoonnummer;
• de datum;
• het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de

rechterkantlijn);
• de gronden van bezwaar;
• uw handtekening.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om een kopie van dit besluit mee te sturen?

NB. ook indien u uw bezwaarschrift per e-mail verstuurt, dient deze te
voldoen aan bovenstaande eisen. Voldoet uw bezwaarschrift niet aan deze
eisen, dan wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Het
verdient de voorkeur om uw bezwaarschrift in Pdf-formaat als bijlage toe te
voegen in het e-mailbericht.

Heeft u vragen, kijk dan op www.nvwa.nl\bezwaarenberoep.

* Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal opstelt en een vertaling voor
een goede behandeling van het bezwaar nodig is, dient u zelf voor een
vertaling van het bezwaarschrift te zorgen / If you submit your objection in a
foreign language and a translation for proper handling of the objection is
required, you should provide yourself a translation of the objection.
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Van: BBB
Aan:
Onderwerp: RE: Betalingsregeling 2021-0007809-003
Datum: donderdag 27 mei 2021 11:40:10

Geachte heer ,

Op 20 mei 2021 ontvingen wij uw e-mail dat u akkoord gaat met de voorwaarden voor een
betalingsregeling voor boetezaak met nummer 2021-0007809.
Ik wil u dit toestaan.
Betalingsregeling
De betaling vangt aan op 1 juli 2021. De laatste termijn dient u vóór 1 juli 2023 over te maken.
De maandelijkse termijnen zijn 23 x € 57,50 en 1 x € 52,50.
Gebruik bij de termijnbetaling steeds het betalingskenmerk: 6102542524255620
Bankrekeningnummer van het CJIB : NL59INGB0705005240, tnv het CJIB te Leeuwarden.
Indien u niet aan het door u voorgestelde betaalgedrag/de voorwaarden van de
betalingsregeling voldoet, zal ik overgaan tot intrekking van deze beschikking waarmee de
betalingsregeling vervalt. De inning van het resterende bedrag draag ik in dat geval over aan de
deurwaarder.
Indien u vragen heeft over de voortgang, kunt u contact opnemen met 1 van de behandelaars.
Deze zijn tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 088-2232511.
Hoogachtend,
de Minister voor Medische Zorg
namens deze,
Mw. mr. 
teamleider team Bestuurlijke maatregelen 2 VWS
Deze mail is wegens elektronische beantwoording niet ondertekend.
Behandelaars: mw.  en mw. .
Bezwaarmogelijkheid
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken - na verzending van dit besluit -een
bezwaarschrift indienen. Doe dit op tijd, anders kan uw bezwaarschrift niet worden behandeld. Let wel:
het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet op.
Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-mail verzenden naar nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl.
Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per post verzenden naar:
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,
divisie Juridische Zaken, team Bezwaar en Beroep,
Postbus 43006
3540 AA Utrecht.
U dient uw bezwaarschrift ten minste te voorzien van:
§ uw naam en adres;
§ de datum;
§ het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn);
§ de gronden van bezwaar;
uw handtekening.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om een kopie van dit besluit mee te sturen?
NB. ook indien u uw bezwaarschrift per e-mail verstuurt, dient deze te voldoen aan bovenstaande eisen.
Voldoet uw bezwaarschrift niet aan deze eisen, dan wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling
genomen. Het verdient de voorkeur om uw bezwaarschrift in Pdf-formaat als bijlage toe te voegen in het
e-mailbericht.
Heeft u vragen, kijk dan op www.nvwa.nl\bezwaarenberoep.
* Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal opstelt en een vertaling voor een goede behandeling van
het bezwaar nodig is, dient u zelf voor een vertaling van het bezwaarschrift te zorgen / If you submit
your objection in a foreign language and a translation for proper handling of the objection is required,
you should provide yourself a translation of the objection.

Van:  
Verzonden: donderdag 20 mei 2021 11:25
Aan: BBB 
Onderwerp: Re: Voorwaarden betalingsregeling 2021-0007809
Ja hier ga ik mee akkoord!

Verstuurd vanaf mijn iPhone

6.






