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-

 

1 . Kent u de berichten ‘Alle medewerkers slachterij Groenlo in gedwongen twee weken in

thuisquarantaine’1, ‘Alle medewerkers slachthuis Helmond getest op coronavirus’2 en

‘Slachterijen staan op scherp na virusuitbraak Vion’3?

 

Antwoord

Ja.

 

2. Hoeveel slachterijen zijn er in Zuid-Holland en waar bevinden deze zich?

 

Antwoord

Zie voor een volledige lijst in Nederland van de erkende slachthuizen:

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/erkenningen-registraties-en-

vergunningen/aanvragen-en-informatie-per-bedrijfstype-product-of-activiteit/slachthuis-

erkenning-en-meer/slachthuis-erkende-bedrijven.

Hieruit blijkt dat Zuid-Holland 11 erkende slachterijen kent. Deze bevinden zich in

Gorinchem, Heerjansdam, Hoornaar, Naaldwijk, Nieuwerkerk aan den IJssel,

Nieuwerbrug aan den Rijn, Noordwijkerhout, Ouddorp, Reeuwijk, Voorhout en

Zevenhuizen.

 

                                                          
1 https://www.ad.nl/binnenland/alle-600-medewerkers-van-slachthuis-groenlo-gedwongen-twee-weken-
in-thuisquarantaine~ae05cd6a/
2 https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/alle-medewerkers-slachthuis-helmond-getest-op-
coronavirus/
3 https://www.destentor.nl/apeldoorn/slachterijen-staan-op-scherp-na-virusuitbraak-bij-vion-we-hebben-
nu-corona-coaches-rondlopen~afabdbb5/

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/erkenningen-registraties-en-vergunningen/aanvragen-en-informatie-per-bedrijfstype-product-of-activiteit/slachthuis-erkenning-en-meer/slachthuis-erkende-bedrijven
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/erkenningen-registraties-en-vergunningen/aanvragen-en-informatie-per-bedrijfstype-product-of-activiteit/slachthuis-erkenning-en-meer/slachthuis-erkende-bedrijven
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/erkenningen-registraties-en-vergunningen/aanvragen-en-informatie-per-bedrijfstype-product-of-activiteit/slachthuis-erkenning-en-meer/slachthuis-erkende-bedrijven
https://www.ad.nl/binnenland/alle-600-medewerkers-van-slachthuis-groenlo-gedwongen-twee-weken-in-thuisquarantaine~ae05cd6a/
https://www.ad.nl/binnenland/alle-600-medewerkers-van-slachthuis-groenlo-gedwongen-twee-weken-in-thuisquarantaine~ae05cd6a/
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/alle-medewerkers-slachthuis-helmond-getest-op-coronavirus/
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/alle-medewerkers-slachthuis-helmond-getest-op-coronavirus/
https://www.destentor.nl/apeldoorn/slachterijen-staan-op-scherp-na-virusuitbraak-bij-vion-we-hebben-nu-corona-coaches-rondlopen~afabdbb5/
https://www.destentor.nl/apeldoorn/slachterijen-staan-op-scherp-na-virusuitbraak-bij-vion-we-hebben-nu-corona-coaches-rondlopen~afabdbb5/
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/erkenningen-registraties-en-vergunningen/aanvragen-en-informatie-per-bedrijfstype-product-of-activiteit/slachthuis-erkenning-en-meer/slachthuis-erkende-bedrijven
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/erkenningen-registraties-en-vergunningen/aanvragen-en-informatie-per-bedrijfstype-product-of-activiteit/slachthuis-erkenning-en-meer/slachthuis-erkende-bedrijven
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/erkenningen-registraties-en-vergunningen/aanvragen-en-informatie-per-bedrijfstype-product-of-activiteit/slachthuis-erkenning-en-meer/slachthuis-erkende-bedrijven
https://www.ad.nl/binnenland/alle-600-medewerkers-van-slachthuis-groenlo-gedwongen-twee-weken-in-thuisquarantaine~ae05cd6a/
https://www.ad.nl/binnenland/alle-600-medewerkers-van-slachthuis-groenlo-gedwongen-twee-weken-in-thuisquarantaine~ae05cd6a/
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/alle-medewerkers-slachthuis-helmond-getest-op-coronavirus/
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/alle-medewerkers-slachthuis-helmond-getest-op-coronavirus/
https://www.destentor.nl/apeldoorn/slachterijen-staan-op-scherp-na-virusuitbraak-bij-vion-we-hebben-nu-corona-coaches-rondlopen~afabdbb5/
https://www.destentor.nl/apeldoorn/slachterijen-staan-op-scherp-na-virusuitbraak-bij-vion-we-hebben-nu-corona-coaches-rondlopen~afabdbb5/
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3. Worden deze slachthuizen meegenomen bij de risico-inventarisatie van de

veiligheidsregio’s in Zuid-Holland m.b.t. de coronacrisis? Zo ja, kunt u aangeven hoe

de risico’s zijn gewogen en ingeschat (zijn slachterijen bijvoorbeeld potentiële

brandhaarden van coronabesmetting)? Zo nee, waarom niet en gaat dit alsnog

gebeuren?

 

Antwoord

Wij hebben hierover contact gezocht met de veiligheidsregio’s in Zuid-Holland

(Haaglanden, Hollands-Midden, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid). Als

uitwerking van de landelijke maatregelen hebben de veiligheidsregio’s, in het kader

van de openbare orde en veiligheid noodverordeningen vastgesteld. De

veiligheidsregio’s houden toezicht op de naleving daarvan, waaronder ook op de in de

veiligheidsregio’s aanwezige slachthuizen en de medewerkers. De veiligheidsregio’s

geven aan dat er in Zuid-Holland op dit moment geen signalen van overtredingen van

de noodverordeningen door slachthuizen of medewerkers bekend zijn. Mocht er wel

aanleiding toe zijn, dan kunnen de voorzitters van de veiligheidsregio’s binnen de

bevoegdheden van de Wet veiligheidsregio’s en de Wet publieke gezondheid tot

sluiting van bedrijven overgaan of bijvoorbeeld een gebied afsluiten.

 

De door u aangehaalde risico-inventarisaties worden door de veiligheidsregio’s

jaarlijks of zelfs over meerdere jaren vastgesteld. Infectieziekten, zoönosen, of (griep-

)pandemieën worden hierin opgenomen, waaronder ziekten die overgedragen kunnen

worden van dier op mens. Het opnemen van specifieke gevolgen of deelrisico’s past

niet bij de werkwijze en opzet van zo’n risico-inventarisatie. Slachthuizen zijn om die

reden in relatie tot het coronavirus niet specifiek meegenomen in de risico-

inventarisatie van de veiligheidsregio’s. Uiteraard is er, na de landelijke uitbraak van

het virus en gelet op de recente landelijke berichtgeving uit Groenlo en Helmond, in

heel Nederland bij de betrokken en verantwoordelijke instanties extra aandacht voor

de veiligheid van medewerkers in slachthuizen in relatie tot het coronavirus.

 

4. Kunt u aangeven welke maatregelen zijn genomen in deze slachthuizen?

 

Antwoord

In het algemeen geldt dat slachthuizen en de medewerkers zich – zoals overigens alle

inwoners, instellingen en bedrijven in Nederland – moeten houden aan de algemeen

geldende maatregelen die door het kabinet zijn gesteld om coronabesmettingen te

voorkomen. De slachthuizen zijn zelf verantwoordelijk om voldoende

voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van medewerkers zo goed als

mogelijk te waarborgen. 

 

De minister van LNV heeft het belang van het nemen van deze maatregelen in

slachthuizen onlangs onderstreept. Dit komt voort uit de inzet van medewerkers van

de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij slachthuizen (o.a.

dierenartsen). De minister heeft aangegeven dat slachthuizen die onvoldoende

aantonen dat zij al het mogelijke doen om coronabesmettingen te voorkomen, dicht

gaan. De NVWA bepaalt, in overleg met de GGD, de betrokken bedrijven en de

Inspectie SZW of, en op wat voor manier, medewerkers in het bedrijf hun

werkzaamheden op een veilige manier kunnen voortzetten. In algemene zin kan

daarbij gedacht worden aan het houden van anderhalve meter afstand, het dragen

van mondkapjes en/of andere beschermende kleding, het plaatsen van schotten,

looproutes en een zorgvuldige vervoersstroom van medewerkers naar de bedrijven
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toe. Ook wordt op dit moment door de directeuren publieke gezondheid, in

samenwerking met de GGD en GHOR Nederland, een plan van aanpak voor

aanvullend testbeleid bij slachthuizen opgesteld. 

 

Gelet op de inspanningen benoemd bij de beantwoording van de vragen 3 en 4 gaan

wij er vanuit dat de betrokken en verantwoordelijke instanties doen wat in hun

vermogen ligt om de veiligheid van medewerkers (en inwoners) zo goed als mogelijk

te waarborgen. 

 

5. Hoe schat u het besmettingsgevaar van de werkzaamheden in de slachterijen in voor

andere inwoners van Zuid-Holland?

 

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 3.

 

6. Bent u bereid om de betreffende veiligheidsregio’s een aanwijzing te geven op grond

van art. 42 lid 1 Wet Veiligheidsregio’s om de slachthuizen te sluiten, dan wel extra

maatregelen te treffen? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord

De in artikel 42, lid 1 , aan de commissaris van de Koning als rijksorgaan gegeven

bevoegdheid dient in samenhang te worden gelezen met artikel 5c, lid 1 , van de

Ambtsinstructie van de commissaris van de Koning. Daarin staat vermeld dat het

geven van een aanwijzing door de commissaris van de Koning altijd in afstemming

plaatsvindt met de minister van Justitie en Veiligheid (J&V). Over de in artikel 42, lid 1 ,

aan de commissaris van  de Koning als rijksorgaan gegeven bevoegdheid rapporteert

de commissaris aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Gelet op de beantwoording van de vorige vragen, ziet de commissaris van de Koning

op dit moment geen aanleiding om een aanwijzing te geven. Mocht dit in de nabije

toekomst op dit onderwerp het geval zijn, is de commissaris van de Koning graag

bereid u over een eventuele aanwijzing (achteraf) in te lichten.

Den Haag, 16 juni 2020          

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek                        drs. J. Smit


