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Nota noodzakelijke werkzaamheden NVWA
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Geachte mevrouw Heijblom, beste Eva,
Hierbij reageren de bonden op uw brief d.d. 23-4-2020.
In het DGO d.d. 7-4-2020 zijn op hoofdlijnen o.a. de volgende afspraken gemaakt.
 Er een lijst komt van noodzakelijk en niet-noodzakelijk werk.
 Er wordt volgens de RIVM-richtlijnen gewerkt. Dit betekent dat als de afstand van 1,5 meter niet
kan worden aangehouden er beschermingsmiddelen zijn en dat de bedrijven of de NVWA deze
ter beschikking stelt.
 Medewerkers kunnen rechtstreeks meldingen doen bij het meldpunt Corona van de NVWA.
De bonden hebben een memo en notitie van de NVWA ontvangen welke u in de brief d.d. 23-4-2020
onderschrijft.
We zijn inmiddels 4 weken verder en de bonden hebben nog geen lijst van de noodzakelijk en nietnoodzakelijke werkzaamheden ontvangen.
De bonden hebben meldingen en documenten ontvangen waaruit blijkt dat op diverse slachthuizen niet
volgens de RIVM-richtlijnen gewerkt kan worden. De NVWA is hiervan op de hoogte maar zoekt nog naar
oplossingen en er is een enquête onder de medewerkers uitgezet maar de werkzaamheden blijven onder
deze risicovolle omstandigheden wel plaatsvinden.
Dit spoort niet met hetgeen u in uw brief d.d. 23-4-2020 stelt dat indien de gezondheid en veiligheid van
de medewerkers niet kan worden gewaarborgd de NVWA op die bewuste plaats geen werkzaamheden
verricht.
De bonden stellen zich op het standpunt dat deze werkzaamheden met onmiddellijke ingang stopgezet
dienen te worden totdat de gezondheid en veiligheid van de medewerkers kan worden gewaarborgd.

Tevens informeren we u over de werkinstructie d.d. 27-3-2020 betreffende controles ANLb welke u
aantreft in de bijlage. Hieruit blijkt dat er sprake is van fysieke ANLb-controles welke niet overeenkomt
met de melding in uw brief d.d. 23-4-2020 dat er enkel ANLb-controles telefonisch plaatsvinden.
We hebben kennis genomen van uw bericht dat op 20 april diverse werkzaamheden bij de NVWA weer
opgestart worden waarbij wordt aangegeven dat de RIVM-richtlijnen gevolgd worden.
De centrales stellen dat alle sectoren, waaronder de Rijksoverheid, met de vakbonden afspraken moeten
maken over het opstellen van protocollen. Dit geldt ook in geval van bovenstaande werkzaamheden en
toekomstige werkzaamheden wanneer de coronamaatregelen versoepeld kunnen worden. In het SOR
wordt momenteel gesproken over een algemeen rijksbreed protocol. Daarnaast zal op departementaal
niveau afspraken gemaakt moeten worden met de centrales en medezeggenschap over specifieke
doelgroepen die ook specifieke protocollen vereisen.
In afwachting van uw spoedige reactie.
Namens de gezamenlijke centrales
Ambtenarencentrum, Peter Wulms
CNV Overheid, Bart Schnoor, Jos van Rijt
CMHF, Gezina ten Hove
FNV Overheid, Marlie Smink, Rob de Reu
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