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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2020Z14464
Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Ministers van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van
Justitie en Veiligheid over het bericht dat een slachthuis medewerkers heeft
aangezet tot het afleggen van valse gezondheidsverklaringen (ingezonden
3 augustus 2020).
Vraag 1
Kent u het bericht: «Werknemers slachterij Van Rooi: wij moesten werken met
coronaklachten»?1
Vraag 2
Wat vindt u ervan dat Van Rooi Meat werknemers aanzet tot het geven van
valse gezondheidsverklaringen, en tegelijk weigert om de gezondheidsverklaringen te delen met de GGD?
Vraag 3
Wat is de gezondheidscontrole van de GGD in uw ogen waard, wanneer een
bedrijf zelf bepaalt welke informatie gedeeld wordt met de GGD en waarom?
Vraag 4
Wat vindt u ervan dat volgens de werknemers van de slachterij binnen het
bedrijf maatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden en het opdoen van
mondkapjes, uitsluitend vlak voor een controle gebeurt?
Vraag 5
Hoe kan het dat de betreffende slachterij, nadat het bedrijf eerder een
steekproef van de GGD heeft gemanipuleerd en twee weken moest sluiten
vanwege het hoge aantal coronabesmettingen, niet onder verscherpt toezicht
stond?
Vraag 6
Vindt u dat de aankondiging dat er onaangekondigde controles zullen
plaatsvinden op het invullen het de gezondheidsverklaringen een voldoende
sanctie is, gezien dit bedrijf in de laatste maanden geen enkel respect heeft
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getoond voor de volksgezondheid in het algemeen en de gezondheid van
haar medewerkers in het bijzonder? Zo ja, waarom?
Vraag 7
Welke maatregelen neemt het kabinet in reactie op deze onthullingen,
gegeven de aangenomen motie Ouwehand, die de regering verzoekt tot het
nemen van landelijke regie bij het tegengaan van de verspreiding van het
coronavirus in de vleesindustrie?2
Vraag 8
Gaat u over tot het direct sluiten van de genoemde slachterij, conform de
Kamerbreed uitgesproken wens dat een bedrijf onmiddellijk wordt gesloten,
wanneer blijkt dat de coronavoorschriften worden genegeerd?3
Vraag 9
Is het aanzetten tot het invullen van een valse gezondheidsverklaring
strafbaar? Zo ja, bent u bereid het OM te verzoeken strafrechtelijk onderzoek
te doen naar de mogelijke druk die er vanuit het bedrijf is uitgeoefend op de
werknemers om een valse gezondheidsverklaring in te vullen? Zo nee,
waarom niet?
Vraag 10
Bent u bereid deze vragen te beantwoorden vóór het eerstvolgende algemeen
overleg over de ontwikkelingen rond het coronavirus, dat op 12 augustus zal
plaatsvinden?
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