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Geachte Voorzitter,  
 
Afgelopen zondag 5 juli jl. heeft Nieuwsuur een item gewijd aan twee freelance 
dierartsen die hun verhaal doen over de omgang van het management van de 
NVWA met klachten over de naleving COVID-19-maatregelen in slachthuizen. 
Naar aanleiding van deze uitzending zijn er door verscheidene Kamerleden vragen 
gesteld. Ik wil deze vragen graag zorgvuldig beantwoorden. U zult de 
beantwoording hiervan voor het eind van het zomerreces ontvangen.  
 
Vooruitlopend op deze beantwoording hecht ik er waarde aan wel een aantal 
zaken over deze kwestie met uw Kamer te delen.  
 
De coronacrisis is voor heel Nederland een uitdagende tijd. Dat gold ook voor het 
management van de NVWA. Dit heeft in de loop van de tijd maatregelen genomen 
om medewerkers te beschermen door gericht arbeidshygiënisch onderzoek te 
laten doen en uit voorzorg  extra persoonlijke beschermingsmiddelen te 
verstrekken. En verder is het voortdurende onderlinge contact tussen 
medewerkers en management hierbij uiteraard essentieel. 
 
Ik kan niet voldoende blijven benadrukken dat er daarnaast een grote 
verantwoordelijkheid bij bedrijven en slachthuizen zelf ligt. Zij moeten zorgdragen 
voor een veilige werkomgeving, niet alleen voor de NVWA en KDS-medewerkers, 
maar ook voor al hun eigen medewerkers. Als de zaken daar niet goed geregeld 
zijn, dan is het aan de sector om maatregelen te nemen. Indien de situatie dan 
niet verbetert, dan heeft dat consequenties. Het stilleggen van het slachtproces is 
een uiterst escalatiemiddel dat door de NVWA gebruikt kan worden wanneer haar 
medewerkers niet veilig hun werk kunnen doen. Dit middel is ook een aantal 
malen ingezet in de achterliggende periode.   
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Naar aanleiding van de Nieuwsuur uitzending is de IG van de NVWA in gesprek 
gegaan met de betrokken freelance dierenartsen en management. Tot slot, wil ik 
nogmaals benadrukken dat alle medewerkers in slachthuizen veilig moeten 
kunnen werken. 
 
 
 
 
Carola Schouten 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


