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Beantwoording schriftelijke vragen over de noodzaak van het
uitbreiden van de lijst met vitale beroepen met dierenartsen en
dierverzorgers en over de ongewenste en ernstige gevolgen van de
coronamaatregelen voor mensen en organisaties die kwetsbare, zieke
en gewonde dieren opvangen

Ons kenmerk
DGA-DAD / 20094006
Uw kenmerk
2020Z05204 en 2020Z05779

Geachte Voorzitter,
Hierbij stuur ik uw Kamer, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de
antwoorden op de schriftelijke vragen die op 17 maart 2020 zijn gesteld door het
lid Wassenberg (PvdD) over de noodzaak van het uitbreiden van de lijst met vitale
beroepen met dierenartsen en dierverzorgers, kenmerk 2020Z05204. En tevens
de antwoorden op de schriftelijke vragen die op 30 maart 2020 zijn gesteld door
het lid Wassenberg (PvdD) over de ongewenste en ernstige gevolgen van de
coronamaatregelen voor mensen en organisaties die kwetsbare, zieke en gewonde
dieren opvangen, kenmerk 2020Z05779.

Carola Schouten
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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2020Z05204
1
Vallen dierenartsen onder de beroepsgroep zorg op de huidige lijst van vitale
beroepen en processen? Zo ja, kunt u dit specificeren op de lijst? Zo nee, kunt u
ze alsnog aan de lijst toevoegen?

Ons kenmerk
DGA-DAD / 20094006

Antwoord
De lijst van cruciale beroepsgroepen is opgesteld om noodopvang te kunnen
bieden voor kinderen van ouders/verzorgers in cruciale beroepsgroepen. Het gaat
hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue
bezetting. Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze
cruciale beroepsgroepen of vitale processen val je binnen het bereik van de lijst.
De lijst vormt tevens de basis voor de uitzondering op de maatregel dat
huisgenoten van iemand met luchtwegklachten met koorts en/of benauwdheid ook
thuis moeten blijven. Om de verspreiding van COVID-19 zo veel mogelijk te
kunnen beperken is het natuurlijk van groot belang dat er zo min mogelijk
uitzonderingen worden gemaakt op de maatregelen. De lijst is daarom beperkt
gehouden. In de lijst is het volgende opgenomen:
Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit
supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de
transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren,
het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de
toegang van arbeiders voor de oogst.
Dat betekent dat veterinaire taken of diensten ten behoeve van de voedselketen
binnen het bereik van de lijst vallen. Het is aan ondernemers, werkgevers en
werknemers om hierin juiste keuzes te maken.
2
Wist u dat de beroepsgroep dierverzorgers in het hele land verantwoordelijk is
voor het voorzien in de eerste levensbehoeften van dieren, zoals bijvoorbeeld bij
asielen, (wild)opvangcentra en pensions?
Antwoord
Het is mij bekend dat veel mensen zich in Nederland zowel vrijwillig als
beroepsmatig inzetten voor de zorg voor verschillende soorten dieren.
3
Wist u dat veel van deze organisaties op dit moment aanlopen tegen een tekort
aan werknemers en vrijwilligers, vanwege de maatregelen in het kader van de
bestrijding van het nieuwe coronavirus?
Antwoord
Het is mij bekend dat de COVID-19 maatregelen ook invloed hebben op de
beschikbaarheid van werknemers en vrijwilligers voor de zorg voor dieren. Het is
per branche en beroepsgroep verschillend wat die gevolgen precies zijn. Van de
verschillende organisaties die zich met verzorging van dieren bezighouden heb ik
inderdaad begrepen dat het door de maatregelen lastig is om de zorg voor dieren
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in bepaalde gevallen te organiseren. Ik ben in goed overleg met
vertegenwoordigende organisaties in deze sector en monitor de situatie.

Ons kenmerk
DGA-DAD / 20094006

4
Is bij de totstandkoming van de lijst met vitale beroepen en processen overwogen
om dierverzorgers op de lijst te plaatsen? Zo ja, waarom is besloten deze
beroepsgroep niet op de lijst te plaatsen? Zo nee, kunt u dierverzorgers zo snel
mogelijk op de lijst plaatsen?
Antwoord
De lijst met cruciale beroepen en vitale processen is beperkt gehouden om de
verspreiding van COVID-19 zo veel mogelijk te beperken. Voor verdere toelichting
op de lijst verwijs ik u naar het hierboven geformuleerde antwoord op vraag 1.
Dat bepaalde beroepen, zoals dierverzorgers, niet expliciet op de lijst staan doet
niets af aan het grote belang van deze beroepen. Van veel beroepen en dus ook
van dierverzorgers wordt zoveel als mogelijk gevraagd om zelf oplossingen te
vinden om, binnen de kaders van de COVID-19 maatregelen die gelden,
activiteiten toch doorgang te laten vinden. Bij knelpunten is het advies om lokaal
oplossingen te zoeken, mede in overleg met werkgever, school en kinderopvang.
5
Kunt u deze vragen zo snel mogelijk beantwoorden?
Antwoord
Ja, ik heb me ingespannen om deze antwoorden zo spoedig mogelijk te
beantwoorden.
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2020Z05779
1
Is het u bekend dat de aangescherpte maatregelen tegen de verspreiding van het
coronavirus (en dan met name de verplichting dat bij verkoudheidsklachten en
koorts en/of benauwdheid van één persoon in het huishouden, iedereen in het
huishouden twee weken thuis moet blijven) mensen en organisaties die met
dieren werken in nog grotere problemen kunnen brengen door het oplopende
tekort aan personeel en vrijwilligers, en dat daarmee zelfs de noodzakelijke zorg
aan dieren in gevaar komt?

Ons kenmerk
DGA-DAD / 20094006

Antwoord
Het is mij bekend dat de aanscherping van de maatregelen waardoor huisgenoten
van iemand met luchtwegklachten met koorts en/of benauwdheid ook thuis
moeten blijven er voor zou kunnen zorgen dat er minder mensen beschikbaar zijn
voor de zorg voor dieren. Hierbij geldt dat de thuisquarantaine voor het gezin
duurt totdat de persoon met luchtwegklachten met koorts en/of benauwdheid 24
uur klachtenvrij is en niemand anders in het huishouden deze klachten heeft. Ten
aanzien van de gevolgen hiervan voor de noodzakelijke zorg verwijs ik u ook naar
het hierboven geformuleerde antwoord op vraag 3.
2
Deelt u de mening dat het nooit de bedoeling van de aangescherpte maatregelen
is geweest om dieren die volledig afhankelijk zijn van de zorg van deze mensen
(zoals zieke of gewonde dieren, dieren in een asiel, inbeslaggenomen dieren,
exotische dieren in opvangcentra) essentiële zorg te onthouden?
Antwoord
De maatregelen die genomen worden hebben als primaire doel de uitbraak van
Corona aan te pakken. Ik besef me dat de maatregelen gevolgen kunnen hebben
voor onder andere personen die dieren verzorgen. Daarbij is het van belang dat
dieren, ondanks de genomen maatregelen, wel de noodzakelijke zorg blijven
krijgen. Zoals in het hierboven gegeven antwoord op vraag 4 doet het feit dat
dierverzorgers niet expliciet op de lijst staan niets af aan het grote belang van
deze beroepen. Van veel beroepen en dus ook van dierverzorgers wordt gevraagd
om zelf zoveel als mogelijk oplossingen te vinden om, binnen de kaders van de
COVID-19 maatregelen die gelden, activiteiten toch doorgang te laten vinden. Bij
knelpunten is het advies om lokaal oplossingen te zoeken, mede in overleg met
werkgever, school en kinderopvang.
3
Deelt u onze zorgen dat het zeer ongewenst is wanneer de aangescherpte
maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen leiden tot extra sterfte
en ziektegevallen bij dieren?
Antwoord
Ik ben ook van mening dat extra sterfte en ziektegevallen bij dieren ten gevolge
van de maatregelen zeer ongewenst is en dat overheid en betrokken partijen
binnen de kaders er samen alles aan moeten doen om dit te voorkomen. Waarbij
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natuurlijk geen afbreuk gedaan mag worden aan een effectieve aanpak van de
Corona uitbraak.

Ons kenmerk
DGA-DAD / 20094006

4
Bent u bereid om het omstaan van eventuele problemen te monitoren en indien
nodig naar oplossingen te zoeken voor deze problemen zoals hierboven geschetst,
waardoor mensen en organisaties die met dieren werken optimaal hun belangrijke
werk kunnen doen?
Antwoord
Ik ben bereid om de situatie te monitoren en doe dit ook al. Er is regelmatig
contact tussen mijn ministerie en betrokken organisaties. Daar waar de verzorging
van dieren alleen uitgevoerd kan worden door personen met zeer specialistische
kennis en vaardigheden, denk aan zorg voor proefdieren, dierentuindieren en
quarantaine van opgevangen primaten, is er grotere kans op ontstaan van
knelpunten, aangezien het aantal personen dat deze zorg kan verlenen veel
beperkter is dan bij reguliere zorg aan dieren.
De lijst met cruciale beroepen is niet alomvattend en vraagt in de praktijk om
maatwerk. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken.
Voor deze beperkte groep specialistische dierverzorgers, die noodzakelijke en
specialistische zorg aan dieren verlenen geldt dus ook dat door middel van
maatwerk oplossingen gevonden moeten worden als de zorg voor dieren in de
knel komt. Verder geldt dat op het moment dat er nieuwe aanvullende
maatregelen zouden komen er opnieuw bepaald wordt of en voor wie er
uitzonderingen komen.
5
Kunt u deze vragen zo snel mogelijk beantwoorden?
Antwoord
Ja, ik heb me ingespannen om deze antwoorden zo spoedig mogelijk te
beantwoorden.
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