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Betreft Continuïteit werkzaamheden NVWA

Geachte relaties,
Op 15 maart jl. heeft het Kabinet aanvullende maatregelen afgekondigd ter
bestrijding van het coronavirus. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor de
continuïteit van de werkzaamheden die de NVWA verricht. Deze kunnen niet
onverkort doorgaan. Er dienen keuzes te worden gemaakt. Door het coronavirus
bevinden we ons in een onzekere en onbekende situatie. De continuïteit van de
voedselvoorziening is van het hoogste belang. Daarop zet de NVWA de
beschikbare capaciteit nu in. Uitgangspunt daarbij is dat de voedselveiligheid
geborgd moet zijn en blijven.
De NVWA geeft prioriteit aan keuringswerkzaamheden en certificering ten
behoeve van de voedselvoorziening. De NVWA zet de beschikbare capaciteit
daartoe zo flexibel als mogelijk in. Daarbij wordt de werkwijze wel zodanig
aangepast dat medewerkers de maatregelen in verband met de bestrijding van
het coronavirus in acht kunnen nemen.
Door de maatregelen rond het coronavirus, en dan met name het advies van RIVM
om al bij milde gezondheidsklachten thuis te blijven en uitval door ziekte bij de
NVWA en KDS neemt de capaciteit voor AM-keuring en PM-keuring af. Het Kabinet
heeft aangegeven dat het van belang is dat de voedselvoorziening op niveau blijft.
Dit betekent dat de beschikbare capaciteit ingezet wordt op die plaatsen in de
vleessector waar deze het meeste rendement oplevert. Hierdoor kan het
voorkomen dat aangevraagde AM- en PM-keuringen door bedrijven die minder
dan 10 GVE slachten tot en met 6 april niet worden geaccepteerd. Na deze datum
wordt de situatie opnieuw beoordeeld. Vanuit de directie Keuren van de NVWA zal
regelmatig afstemming plaatsvinden met de brancheorganisaties in de dierlijke
sector.
De plantaardige keuringsdiensten blijven import- en exportinspecties verrichten
en houden toezicht op of verzorgen de afgifte van plantenpaspoorten ten behoeve
van het interne EU-verkeer van gereguleerde gewassen. De keuringsdiensten
kunnen de continuïteit van de inspecties waarborgen. De keuringsdiensten geven
aan, dat de meeste andere, niet kritische inspecties zijn stopgezet in verband met
het risico op verspreiding van het coronavirus. Dit laatste heeft géén invloed op de
continuïteit van de handelsstromen.
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De werkzaamheden van het COKZ voor de zuivelsector worden op de gebruikelijke
wijze uitgevoerd. Om aan de maatregelen tegen de verspreiding van het
coronavirus te voldoen is wel de werkwijze aangepast. Dat is in goed overleg met
het bedrijfsleven gebeurd.

Datum
17 maart 2020
Onze referentie

Vanuit de NVWA onderhouden de directies Handhaven en Keuren voortdurend
contact met de plantaardige keuringsdiensten, het COKZ en met de
brancheorganisaties. De NVWA, het COKZ en de keuringsdiensten blijven samen
werken aan incidenten (vondsten van schadelijke organismen) en meldingen.
De belangen die gewogen moeten worden en de maatregelen die in Nederland van
kracht zijn leiden ertoe dat de NVWA de inspecties beperkt 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.
Hoogachtend,

drs. R.J.T. van Lint
Inspecteur-generaal NVWA
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