
 
 

Aan de Directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 

Ministerie van LNV 

Bezuidenhoutseweg 73 

2594 AC Den Haag 

 

Betreft: uw reactie van 19 december 2018  

op onze klacht van 24 augustus 2018  

Otterlo, 14 januari 2019. 

Geachte mevrouw Hendrix, 

 

Namens het bestuur PVH reageer ik op uw schrijven van 19 december 2018 (uw kenmerk DGA-DAD / 

18315458) gericht aan onze voorzitter, de heer Wilhelm. 

Het is ons niet helemaal duidelijk waarom u ons vraagt of we alsnog voor de formele klachtenprocedure 

willen gaan. Uw medewerker André Timmer, als ghostwriter voor de minister, liet op 7 november 2018 

weten dat onze klacht niet aan de maat is omdat we niet aangaven welke medewerker of afdeling 

verantwoordelijk was voor anderhalf jaar foute voorlichting (fake news).  

Kennelijk zitten jullie er wat anders in dan wij. Wij gaan er van uit dat het voor de hand ligt dat uw 

beleidsdirectie DAD niet alleen verantwoordelijk is voor het voorbereiden van het beleid maar ook voor 

het (fout) uitdragen daarvan. André Timmer ziet dat wat subtieler, hij kan blijkbaar uitleggen hoe we 

specifieker zouden moeten zijn. We willen dat laatste graag heel formeel en in wat groter detail van de 

minister horen. Het lijkt dan ook zinvol om de klacht in zijn huidige vorm door te zetten. 

 

We gaan daarnaast, zoals reeds op 22 november gemeld, ook maar eens in uw bedrijfsprocessen op zoek 

naar ‘de daders’. Mochten we die vinden, dan melden we ons opnieuw. Het Wob-verzoek daarvoor 

loopt. Wellicht is ‘lopen’ niet helemaal het goeie werkwoord in dit verband, bij het Wob-verzoek 

overschrijdt u de wettelijke termijnen. We hopen u alsnog tot het respecteren van de Wob te kunnen 

motiveren middels de recent ingebrachte ingebrekestelling. 

 

Het punt waar het in essentie om gaat, is dat u de burger sinds 28 maart 2017 fout informeerde en daar 

gewoon nog twee maanden mee door ging na 24 augustus 2018, toen wij u de link met foute informatie  

aanreikten. Kennelijk zijn uw medewerkers niet bereid of in staat om hun verongelukte beleidsmatige 

wensdromen tijdig te corrigeren in uw publieksuitingen. Dat betekent dat u als overheid ‘fake news’ 

verspreidt. Mocht uw klachtencommissie dat op prijs stellen, dan zullen we dit graag in een hoorzitting 

toelichten. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Ir. Ed.J.Gubbels 

Secretaris PVH  

www.huisdieren.nu 

http://www.huisdieren.nu/

