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Uw kenmerk 
 

Bijlage(n) 
 

Geachte heer Wilhelm, 
 
Met deze brief reageer ik op uw schrijven van 14 januari 2019: “uw reactie van 
19 december 2018 op onze klacht van 24 augustus 2018”.  
 
Uw brief zal in behandeling worden genomen als klacht in de zin van hoofdstuk 9 
van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat uw klacht binnen zes weken 
zal worden afgehandeld. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. 
 
U heeft in uw brief aangegeven dat u bereid bent uw klacht toe te lichten in een 
hoorzitting. Nadere informatie over datum, tijdstip en vorm van de hoorzitting 
zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.  
Uw klacht wordt namens de minister behandeld door mevrouw dr. ir. M.H. 
Mossink. Deze persoon is niet betrokken geweest ten aanzien van waar de klacht 
op ziet. 
Degenen die de gedraging hebben verricht waarop de klacht ziet, zullen in de 
gelegenheid worden gesteld om op uw klacht te reageren.  
 
Ingeval er na 6 weken of, indien er is verdaagd, na 10 weken nog niet op uw 
klacht is beslist, kunt u, tenzij u met verdere verlenging hebt ingestemd, zich tot 
de Nationale ombudsman wenden over het niet tijdig afhandelen van uw klacht.  
Zie de website van de Nationale ombudsman voor meer informatie: 
www.nationaleombudsman.nl, maak gebruik van het gratis telefoonnummer: 
0800-33 55555 of dien schriftelijk een klacht in: Postbus 98122, 2509 AC Den 
Haag. 
 
Daarnaast wil ik u erop wijzen dat de verplichting tot verdere afhandeling van uw 
klacht vervalt, zodra naar uw tevredenheid aan uw klacht tegemoet is gekomen, 
of als u uitdrukkelijk aangeeft dat u geen (verdere) officiële klachtbehandeling 
wenst.  
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Ik wil u middels deze brief informeren dat de heer drs. A.P. Timmer door 
mevrouw drs. J.M. Velthuizen (SecretariaatDAD@minez.nl) is opgevolgd.   
 
 
Hoogachtend,  
 
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
Namens deze, 
 
 
 
 
 
Drs. L.E.M. Hendrix 
Directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
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