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Geachte Voorzitter,
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In de op 11 april jl. aangenomen motie van het lid Ouwehand (TK 21 501-32,
nr.1008 ) wordt de regering opgeroepen om in te zetten op cameratoezicht in alle
slachthuizen in Nederland.
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Met deze brief informeer ik uw Kamer over de door mij ondernomen acties ter
uitvoering van deze motie. Zoals ik heb aangegeven in het debat op 28 maart jl.1,
naar aanleiding van de geconstateerde misstanden in het slachthuis in Tielt
(België), is mijn inzet om op basis van vrijwillige afspraken met het bedrijfsleven
te komen tot het benutten van ‘closed circuit tv’ (CCTV) bij het toezicht door de
NVWA.
Op 13 april jl. heb ik hierover een gesprek gevoerd met de COV, VSV en Nepluvi2.
In de bij deze organisaties aangesloten slachterijen wordt meer dan 90% van de
in Nederland geslachte dieren voor roodvlees en pluimvee geslacht. In dit gesprek
heb ik met hen de volgende afspraken gemaakt:
COV, VSV en Nepluvi committeren zich eraan dat op alle bij hen aangesloten
bedrijven CCTV wordt geïnstalleerd. Overigens is bij meerdere slachterijen
CCTV reeds geïnstalleerd.
De CCTV-installaties en -beelden zijn en blijven eigendom van de slachterij. Er
zal geen sprake zijn van ‘live streaming’ en er is geen automatische
overdracht aan NVWA of derden.
De camera’s worden zodanig risicogericht geplaatst dat alle handelingen met
levende dieren in het gehele traject, van aanvoer tot en met het doden,
duidelijk in beeld gebracht kunnen worden.
De NVWA krijgt ten behoeve van haar toezicht toegang tot het beeldmateriaal.
In een protocol met de slachterijen zal worden vastgelegd op welke wijze dit
zal gebeuren, rekening houdend met de aard van het toezicht
(permanent/niet-permanent) en de wettelijke eisen van bijvoorbeeld privacy.

1

Tweede Kamer, 60e vergadering, dinsdag 28 maart 2017
COV: Centrale Organisatie voor de Vleessector, VSV: Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende
bedrijven, Nepluvi: Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie
2
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De beschikbaarheid van CCTV-beelden voor de NVWA zal niet in de plaats
komen van (delen van) het vigerende NVWA-toezicht. Het biedt extra
transparantie en de mogelijkheid beelden van gebeurtenissen ‘terug te halen’
voor analyse en bespreking.
Opnames blijven gedurende een bepaalde termijn beschikbaar. Deze termijn
moet nog afgesproken worden.
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De komende periode zal de concrete uitwerking van deze afspraken vormgegeven
worden. Tevens zal ik de komende periode de kleinere, en niet bij COV, VSV of
Nepluvi aangesloten slachterijen benaderen om met hen vergelijkbare afspraken
te maken. Ik ga er vanuit dat dit eveneens op basis van vrijwilligheid zal
geschieden.
In het debat in uw Kamer op 11 april jl. over de ingediende motie van het lid
Ouwehand (Kamerstuk 21 501-32, nr. 999) heb ik aangegeven dat ik zal nagaan
of en op welke wijze cameratoezicht in het buitenland wordt uitgeoefend door
toezichthouders:
Momenteel bestaat er in nog geen enkel Europees land een wettelijke
verplichting voor het gebruik van cameratoezicht ten behoeve van
handhaving.
In Frankrijk is in het afgelopen jaar een wetsvoorstel ingediend voor
aanscherping van het dierenwelzijn bij het slachten. Bij behandeling van dit
wetsvoorstel in de Assemblée (‘Tweede Kamer’) in januari 2017 is een motie
aangenomen met de strekking om in dat wetsvoorstel een verplichting tot
cameratoezicht op te nemen, dat per 1/1/2018 van kracht zou moeten
worden. Verdere behandeling van het wetsvoorstel in de Franse Senat (‘Eerste
Kamer’) zal pas later dit jaar, ná de parlementsverkiezingen gebeuren.
In Vlaanderen (België) overweegt de regering momenteel een besluit om het
gebruik van CCTV in slachthuizen te verplichten. Een concreet besluit daartoe
is mij op dit moment nog niet bekend.
In het Verenigd Koninkrijk zijn diverse autoriteiten betrokken bij het
controleren van dierenwelzijn. Hierdoor worden dierenwelzijnsincidenten in
slachthuizen divers gerapporteerd. Om dit te verbeteren is een nieuwe
structuur in het leven geroepen met een dierenwelzijnactieplan, die het
waarnemen en rapporteren van dierenwelzijnsproblemen en de
verantwoording ervoor moet verbeteren. Hierbij is ook het gebruik van CCTV
opgenomen op vrijwillige basis. Doordat de grote slachthuizen hier gehoor aan
hebben gegeven, wordt op deze wijze ca. 90% van de slachtdieren op
slachthuizen in het oog gehouden en geregistreerd.
Denemarken, Zweden, Italië, Roemenië, Portugal, Bulgarije, Finland en Malta
hebben op een informatieverzoek hieromtrent laten weten géén CCTV te
gebruiken bij toezicht en controle. Denemarken, Duitsland en Zweden melden
wel dat er in grote slachterijen, voor eigen kwaliteitscontrole, gebruik
gemaakt wordt van CCTV.
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In het debat heb ik eveneens toegezegd om te bezien of het nuttig kan zijn het
gebruik van CCTV in slachthuizen in Europees verband te bespreken, zoals ik
vaker samen met Duitsland, Zweden, Denemarken en België op het terrein van
dierenwelzijn heb gedaan.
Ik zal op korte termijn bij deze lidstaten nagaan of zij een voorstel willen steunen
om de Europese Commissie de mogelijkheden van cameracontrole te laten
agenderen voor het overleg van het EU-Platform voor Dierenwelzijn. Dit zou de
Commissie kunnen agenderen in het kader van de verbetering van de uitvoering
van de Verordening (EG) 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het
doden. De eerste vergadering van het EU-Platform dierenwelzijn is gepland op
6 juni a.s.

(w.g.)
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Martijn van Dam
Staatssecretaris van Economische Zaken
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