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Geachte mevrouw Heijblom, beste Eva,  
 
In het DGO LNV op 31-3-2020 is gesproken over de inzet van NVWA-medewerkers tijdens corona, over 
wat nu de noodzakelijke en niet-noodzakelijke werkzaamheden zijn binnen de kaders van de Rijksbrede 
richtlijnen werkgevers sector Rijk i.v.m. het coronavirus (COVID-19) en de RIVM-richtlijnen, en hoe 
signalen van de werkvloer snel het crisisteam kunnen bereiken.  
In antwoord hierop ontvingen de vakbonden een Memo van de NVWA d.d. 3-4-2020, welke naar de 
mening van de vakbonden onvoldoende antwoord gaf op de besproken punten. Op 7-4-2020 is er 
telefonisch overleg geweest met u, de NVWA en afgevaardigden van de centrales en zijn afspraken 
gemaakt. Op 9-4-2020 ontvingen we de nota Noodzakelijke werkzaamheden NVWA. Een samenvatting 
van de overige gemaakte afspraken op 7-4-2020 hebben we op 15-4-2020 ontvangen.  
 
We vragen nu uw aandacht voor de eerste afspraak die we op 7-4-2020 met u en de NVWA hebben 
gemaakt:  
 
“De NVWA stelt een lijst op, waaruit blijkt welke werkzaamheden van de NVWA noodzakelijk zijn, en welke 
werkzaamheden niet. Conform de RIVM-richtlijnen en de Rijksbrede richtlijnen werkgevers sector Rijk 
i.v.m. het Coronavirus wordt het onderscheid tussen noodzakelijke en niet-noodzakelijke werkzaamheden 
duidelijk gemaakt. Noodzakelijke werkzaamheden zijn de werkzaamheden uitgevoerd door cruciale 
functies of ten behoeve van vitale processen conform richtlijn RIVM en de Rijksbrede richtlijnen werkgevers 
sector Rijk i.v.m. het Coronavirus welke LNV volgt. Deze lijst ontvangen de centrales op 8 april 2020.“ 
 
Uitgangspunt van de Rijksbrede richtlijnen werkgevers sector Rijk is: ”Medewerkers (ook zonder 
symptomen) werken thuis, tenzij er dringende continuïteitsredenen zijn om niet thuis te werken.  
Het besluit over die continuïteitsredenen wordt genomen door eindverantwoordelijke van het 
dienstonderdeel. Zij informeren de ambtelijke top van het departement over dit besluit.“ 
 
Wellicht ten overvloede verwijzen wij in deze ook naar de passage in de brief van de minister aan de 
Tweede Kamer op 31 maart 2020 waarin de minister de “noodzakelijke inspecties” bij de NVWA 
specificeert. 
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“De NVWA werkt conform de maatregelen die in verband met de bestrijding van het Coronavirus gelden. 
De NVWA beperkt de inspecties daarom tot het noodzakelijke. Dat betreft bijvoorbeeld inspecties naar 
aanleiding van meldingen bij de NVWA die vanwege de ernst van de overtreding en/of de mogelijke 
gevolgen voor de voedselveiligheid, het dierenwelzijn, de diergezondheid of de plantgezondheid 
onmiddellijk om een inspectie vragen. Daarnaast betekent dit dat medewerkers van de NVWA en van de 
keuringsdiensten slechts fysiek op bedrijfslocaties aanwezig zijn indien dit essentieel is voor continuïteit 
van de voedselvoorziening. Dat betreft keuringen op voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn in 
de slachthuizen en certificeringswerkzaamheden ten behoeve van de import van voedingsmiddelen en de 
export van o.a. varkens en slachtvee, met uitzondering van melkkoeien.” 
 
De centrales constateren dat de NVWA geen lijst overlegt van noodzakelijke en niet-noodzakelijke 
inspecties binnen de bovengenoemde kaders. De NVWA geeft immers in de Nota van 9-4-2020 aan dat dit 
een continu proces is waarbij mede afhankelijk van (aanpassingen van) deze richtlijnen en de beoordeling 
van risico’s vanuit toezichtsperspectief keuzes zullen worden gemaakt.  
De centrales stellen tevens vast dat de NVWA vanaf 26-3-2020 tijdens de ‘lockdown’ en afgekondigde 
strenge maatregelen van het Kabinet reguliere fysieke inspecties uitvoert in het kader van 
subsidiecontroles in het natuurdomein (ANLB) en fysieke inspecties in het mestdomein (BMG). Deze 
inspecties vallen niet binnen de kaders van bovengenoemde richtlijnen en de brief van de minister aan de 
Tweede Kamer.  
Het Kabinet geeft tot op heden aan dat de afgekondigde maatregelen nog niet versoepeld kunnen 
worden en doet een dringend beroep op de samenleving om vol te houden om verdere druk op de 
gezondheidszorg te voorkomen. 
 
Nu u namens LNV ook kennis heeft kunnen nemen van de Memo Inzet NVWA-medewerkers tijdens 
COVID 19 van 3-4-2020 en de Nota Noodzakelijke werkzaamheden van 9-4-2020 Inzet NVWA-
medewerkers tijdens Covid-19 crisis d.d. 9-4-2020, verzoeken de centrales u ons te informeren of de 
inhoud daarvan door u en het ministerie van LNV wordt onderschreven. 
 
Voorts willen de centrales u erop wijzen dat mocht het kabinet besluiten tot versoepeling van de 
maatregelen en de minister van LNV ook bovenvermelde reguliere e.a. inspecties toestaat (zie de laatste 
alinea in de Nota Noodzakelijke werkzaamheden de betreffende inspecteurs), dat er geen overleg is 
gevoerd met de betreffende inspecteurs over het uitvoeren van deze reguliere inspecties, er slechts 
enkele NVWA dienstauto’s zichtbaar zijn en het merendeel van de inspecteurs gebruik maken van 
onopvallende (dienst)auto’s, waarnemingen t.b.v. de BGM inspecties niet alleen vanuit de dienstauto’s 
kunnen plaatsvinden, en voor de Europese subsidiecontroles in het natuurdomein geen fysieke inspecties 
kunnen plaatsvinden vanuit dienstauto’s. 
 
In afwachting van uw reactie.  
 
Peter Wulms, Ambtenarencentrum 
Gezina ten Hove, CMHF 
Bart Schnoor, Jos van Rijt, CNV Overheid 
Marlie Smink, Rob de Reu, FNV Overheid 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Mieke van Vliet 
Bestuurder FNV Overheid 


