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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2020Z13597
Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de Ministers van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat
de NVWA nalatig is bij corona in slachthuizen (ingezonden 6 juli 2020).
Vraag 1
Kent u het bericht »NVWA nalatig na signalen over slachthuizen als «coronahotspot»?1
Vraag 2
Kent ook u de interne signalen van dierenartsen of andere medewerkers van
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waaruit blijkt dat er
gewaarschuwd werd voor een onveilige situatie in verband met de bescherming tegen corona? Zo ja, waar bestaan die signalen uit en wat heeft u
ermee gedaan? Zo nee, wilt u zich in deze dan alsnog laten informeren?
Vraag 3
Is het waar dat uit een interne enquête van de NVWA blijkt dat het houden
van anderhalve meter afstand op zijn best problematisch is en deelt u de
mening van de in het bericht genoemde dierenartsen dat die afstand niet
handhaafbaar is? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot uw eerdere antwoorden dat
de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
wel gevolgd worden? Zo nee, wat is er dan niet waar?2
Vraag 4
Begrijpt u dat medewerkers van de NVWA die in slachterijen werken zich in
de steek gelaten voelen door hun management? Zo ja, waarom? Zo nee,
waarom niet?
Vraag 5
Deelt u de mening dat er, aangezien medewerkers van de NVWA bij herhaling
geen luisterend oor weten te vinden binnen hun eigen organisatie, een extern
meldpunt moet komen waar zij hun meldingen direct kunnen doen? Zo ja,
bent u bereid bij dit meldpunt bij een van uw departementen onder te
brengen? Zo nee, waarom niet?
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Vraag 6
Deelt u de mening dat de NVWA als organisatie zeker zelf moet zorgen dat de
RIVM-richtlijnen nageleefd worden? Zo ja, gaat u hierover met de NVWA in
gesprek? Zo, nee waarom niet?
Vraag 7
Hoe gaat u ervoor zorgen dat in slachterijen de gezondheidsbelangen boven
financieel-economische belangen gaan gelden?
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