
   

                                            

 

            Helmond, 3 augustus 2020 

Betreft: Zorgwekkende situatie slachterij Van Rooij Meat 

 

Geacht college van burgemeester en wethouders, 

 

Gisteren kwam de NOS met het nieuws omtrent Van Rooij Meat uit Helmond. Zo zouden 

medewerkers van de slachterij de afgelopen twee maanden met coronaklachten hebben 

doorgewerkt. De GGD geeft in een reactie aan niet te weten of er werknemers getest worden. Deze 

gehele situatie baart Helder Helmond grote zorgen. 

- Hoe is het mogelijk dat de GGD niet op de hoogte is of er werknemers worden getest? En dat bij 

een slachterij die eind mei nog twee weken dicht moest vanwege vele besmettingen op de 

werkvloer. 

-Waarom is Van Rooi Meat niet verplicht om medewerkers te testen bij klachten? 

 

De belangrijkste maatregel van de GGD om na de sluiting de situatie binnen de slachterij in de gaten 

houden was dat alle werknemers iedere ochtend een gezondheidsverklaring moeten invullen. Het 

blijkt nu dat bij de GGD niet bekend is hoeveel medewerkers op gezondheidsverklaringen zeggen dat 

ze klachten hebben. Die informatie wordt om privacy-redenen niet gedeeld door Van Rooi Meat. 

- Waarom is er net als bij twee eerdere steekproeven niet gewoon periodiek getest? 

- Zijn de GGD en Veiligheidsregio bereid om nu alsnog periodiek te gaan testen? 

- Kan deze essentiële (niet gedeelde) informatie bij Van Rooij Meat worden opgeëist? 

 

De GGD en Veiligheidsregio zien in de bevindingen van de NOS aanleiding om per direct nieuwe 

maatregelen aan te kondigen bij het bedrijf. Zo komen er onaangekondigde controles van de 

gezondheidsverklaringen. Volgens de GGD werden deze controles van tevoren aangekondigd "op 

basis van vertrouwen". 

- Hoezo werden controles vooraf aangekondigd? Dit heeft toch geen effect? Sowieso het "op basis 

van vertrouwen" controleren vinden we zeer opmerkelijk. 

- Zijn de GGD en Veiligheidsregio bereid om een onderzoek te starten naar de gehele situatie waarbij 

ook het eigen handelen wordt meegenomen? 

 

Helder Helmond is zeer benieuwd naar zowel de reactie van de raad als van het college van B&W. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Helder Helmond Fractie, 

 

Martijn Rieter, raadslid Helder Helmond 


