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Bijlage(n) 

- 

Bij brief van 20 mei 2020, ingekomen op 25 mei 2020, heeft u namens de Partij 

voor de Dieren fractie en de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Wat is de situatie in de Brabantse slachthuizen en hoe worden de 
provinciale en lokale overheid hiervan op de hoogte gehouden, om bij 
besmettingen zo nodig aanvullend beleid en communicatiemiddelen in te 
zetten? 
Antwoord: Het college kent de exacte situatie in de Brabantse slachthuizen 

niet. De provincie is namelijk geen bevoegd gezag voor slachterijen. De 

bevoegde gezagen voor slachterijen zijn de betreffende gemeenten. De 

gezondheid van iedereen werkzaam in slachterijen is een zaak van de 

Inspectie SZW. Op de site van de Inspectie SZW worden de verschillende 

bevoegdheden en rollen toegelicht.   

 

2. Onderschrijft het College het belang dat ook het personeel van de 
slachthuizen zich aan de regels en voorschriften van het RIVM moeten houden 
wat betreft corona? 
Antwoord: Ja. Het college onderschrijft het belang van het naleven van de 

RIVM-richtlijnen op het gebied van veiligheid en hygiëne en daarmee dus ook 

voor deze specifieke sector.   

 

https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/toezicht-inspectie-szw-op-coronamaatregelen
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3. Is het College bereid om na te gaan of de 1,5 meter aangehouden wordt 
in de slachthuizen en/of de medewerkers worden voorzien van genoeg 
beschermende middelen? 
Antwoord: Nee. Het college heeft op dit terrein geen toezichthoudende 

bevoegdheden. Naar aanleiding van coronabesmettingen in meerdere 

Nederlandse slachthuizen heeft de Inspectie SZW, voorheen de 

arbeidsinspectie, samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

(NVWA) eind mei 2020 een brief gestuurd aan de grote slachthuizen om de 

eigenaars in dit verband op hun verantwoordelijkheid als werkgever te wijzen. 

Minister Carola Schouten (LNV) benadrukte eind vorige maand dat als de 

veiligheid van medewerkers onvoldoende gegarandeerd wordt, slachthuizen 

per direct gesloten kunnen worden. 

 

4. Is het College bereid om zich in te zetten voor betere informatie 
voorziening voor alle medewerkers, ook de arbeidsmigranten, met betrekking 
tot corona? 
Antwoord: Nee. Het college wijst erop dat minister Koolmees (SZW) de 

Tweede Kamer op 4 mei 2020 heeft bericht dat het kabinet zal inzetten op 

voorlichting over de voorzorgsmaatregelen en RIVM-richtlijnen in verschillende 

talen, die onder andere op arbeidsmigranten is gericht. Er is hiertoe ook een 

zogeheten ‘Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten’ ingericht onder 
leiding van Emile Roemer. Dit aanjaagteam maakt zich sterk voor de positie 

van arbeidsmigranten in de coronacrisis. Momenteel haalt het aanjaagteam 

informatie op bij verschillende relevante stakeholders en brengt daarmee 

knelpunten in beeld. In haar advisering aan het kabinet komt zij met concrete 

voorstellen waarmee verantwoordelijke partijen aan de slag kunnen c.q. 

moeten. De provincie geeft inhoudelijke input aan dit aanjaagteam. 

 

5. Is het College bereid om het coronameldpunt van Inspectie SZW 
nadrukkelijk onder de aandacht te brengen bij alle medewerkers van de 
Brabantse slachthuizen?  
Antwoord: Nee. Zie antwoord op vraag 4.   

 

6. Onderschrijft het College het belang dat er ook in deze sector meer getest 
moet gaat worden? En is het College bereid dit te opperen in Den Haag? 
Antwoord: Het college onderschrijft het belang van aanvullend testbeleid bij 

vleesverwerkende bedrijven, maar stelt tegelijkertijd vast dat minister Carola 

Schouten (LNV) de GGD eind mei 2020 al heeft gevraagd om medewerkers 

van slachthuizen te testen op het coronavirus om zo de situatie in de 

slachthuizen in beeld te brengen. Daarnaast is het als bekend vanaf 1 juni 

2020 voor iedereen mogelijk om zich bij corona-gerelateerde klachten te 

laten testen. 

 

7. Is het College het met GroenLinks en Partij voor de Dieren eens dat er snel 
moet gekeken worden naar een nieuwe manier van huisvesting van 
arbeidsmigranten in tijden van corona?  
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Antwoord: Met de Brabantse Aanpak Arbeidsmigratie zet de provincie zich al 

in op voldoende en kwalitatief goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Er 

wordt intensief samengewerkt, kennis uitgewisseld en (regionale) afspraken 

gemaakt met gemeenten, marktpartijen en brancheorganisaties. Landelijke 

knelpunten worden bij het ‘Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten’ 
aangekaart. 

 

8. Hoe ziet het College een gezonde huisvesting voor arbeidsmigranten in 
tijden van Corona voor zich? 
Antwoord: Een deel van de huisvestingsvoorzieningen was al corona-proof, 

omdat de SNF richtlijnen worden gevolgd. Een deel is met relatief eenvoudige 

ingrijpen corona-proof te maken. Een derde deel is lastiger om corona-proof 

te maken.Als provincie vragen wij gemeenten om snel (tijdelijk) medewerking 

te verlenen indien ruimtelijke ingrepen nodig zijn om te kunnen voldoen aan 

de richtlijnen, o.a. door ontheffing van regelgeving. 

 

9. Is het vervoer van de medewerkers, veelal arbeidsmigranten, naar het werk 
corona-proof? Zo nee, is het College bereid om hiervoor met een oplossing te 
komen? 
Antwoord: In de afgelopen periode is gebleken dat het vervoer van 

arbeidsmigranten niet altijd corona-proof is. Het college benadrukt nogmaals 

dat het van groot belang is dat werkgevers, maar ook uitzendbureaus, 

huisvesters en de arbeidsmigranten zelf, er alles aan doen om de kans op 

besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken. De provincie heeft 

hier geen verantwoordelijkheid in en ziet voor haarzelf ook geen rol hierin. 

Zowel de inspectie als de politie zijn hier actief mee bezig De Nationale 

Politie heeft, in afstemming met het Openbaar Ministerie, begin april 2020 in 

een ‘Handreiking Noodverordening Personenbusjes’ vastgelegd welke regels 
er gelden ten aanzien van (georganiseerd) personenvervoer. Handhaving 

vindt plaats via het strafrecht, het college heeft op dit terrein geen 

bevoegdheden.   

 

10. Is het College bereid om met de sector in gesprek te gaan over het 
verminderen van het aantal slachtingen om zo beter recht te kunnen doen aan 
de gezondheidsvoorschriften voor werknemers? 
Antwoord: Nee, het opvolgen van de gezondheidsvoorschriften door 

slachterijen is een zaak van de veiligheidsregio, politie, gemeentelijke BOA’s 
en marechaussee zoals op de site van de Inspectie SZW wordt toegelicht. 

 

 

https://www.brabant.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ontwikkeling/arbeidsmigratie/brabantse-aanpak-arbeidsmigratie
https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/toezicht-inspectie-szw-op-coronamaatregelen
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Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen 

besluit, 

namens deze, 

 

 
M.L.P. van Mook,  

Programmamanager Innovatieve Samenwerking 

 

 

 

 

(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door 

de verantwoordelijk programmamanager ondertekend) 

 


