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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2020Z13653
Vragen van het lid De Groot (D66) aan de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit over het bericht «NVWA nalatig na signalen over slachthuizen
als «corona-hotspot’» en de uitzending «Nieuwsuur, seizoen 2020 Afl. 186
(ingezonden 7 juli 2020).
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «NVWA nalatig na signalen over slachthuizen
als «corona»» en de Nieuwsuur-uitzending van 5 juli 2020?1 2?
Vraag 2
Hoe beoordeelt u de conclusie van Nieuwsuur dat de Nederlandse Voedsel-en
Warenautoriteit (NVWA) tijdens de coronacrisis onverschillig en nalatig heeft
gereageerd op waarschuwingen dat de situatie in slachthuizen niet veilig was
en dat werknemers onvoldoende werden beschermd?
Vraag 3
Hoe verklaart u dat dierenartsen Martien Scheepers en Jerome Stokkermans
zich «onvoldoende gehoord» en «in de steek gelaten» voelen door de leiding
van de NVWA?
Vraag 4
Hoe gaat u voorkomen dat meer dierenartsen zich ongehoord voelen en
opstappen?
Vraag 5
Hoe kan het dat u in uw antwoord op Kamervragen stelde dat «uit navraag
bij de NVWA bleek niet dat de RIVM-richtlijnen op grote schaal niet worden
nageleefd», terwijl begin mei uit een interne enquête bleek dat afstand
houden in de vleessector onmogelijk is volgens twee derde van de dierenartsen?3
Vraag 6
Bent u van mening dat u de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd?
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Vraag 7
Welke stappen zijn ondernomen toen bleek dat de Senior Toezichthoudend
Dierenartsen een «boze mail» naar het management hadden gestuurd waarin
zij hun zorgen uitten?
Vraag 8
Waarom is geen gehoor gegeven aan het advies omtrent het geven van vaste
diensten aan werknemers op dezelfde bedrijven, bijvoorbeeld door het maken
van alternatieve roosters?
Vraag 9
Hoe beoordeelt u de uitspraak van Stokkermans, die stelt: «Er zijn vijf lagen
management met nauwelijks veterinaire kennis. Dat kan niet anders dan
verkeerd gaan. Corona laat zien wat er allemaal mis is binnen de NVWA. Er
zitten geen mensen met verstand van zaken. De leiding heeft totaal geen idee
wat er op de werkvloer speelt»?
Vraag 10
Hoe beoordeelt u de uitspraak van FNV dat de tot hun toegekomen klachten
bij de top van het Ministerie van LNV zijn neergelegd, maar dat het ministerie
naar aanleiding hiervan niet met concrete adviezen is gekomen voor de
vleessector?
Vraag 11
Bent u van mening dat de brief van de NVWA naar de slachthuizen met als
boodschap dat ze protocollen moeten opstellen voor naleving van de
coronaregels voldoende is nageleefd?
Vraag 12
Welke stappen gaat u zetten om de «erbarmelijke en ongezonde omstandigheden», zoals de dierenartsen het omschrijven, te verbeteren in de sector?
Vraag 13
Welke acties gaat u ondernemen om soortgelijke situaties te voorkomen in de
toekomst?
Vraag 14
Kan de Kamer een evaluatie verwachten van de gang van zaken van
afgelopen maanden? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
Vraag 15
Welke concrete acties heeft u ondernomen en gaat u nog nemen om invulling
te geven aan de motie van het lid de Groot (Kamerstuk 28 286 nr. 1106),
naast dat u in gesprek gaat met de brancheorganisaties van de varkens- en
pluimveeslachterijen en met de primaire sectororganisaties? Kunt u ook
toelichten hoe de gesprekken verlopen en of hier al specifieke voorstellen uit
zijn gekomen?
Vraag 16
Kunt u alle vragen afzonderlijk beantwoorden?
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