
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Vergaderjaar 1983-1984 Rijksbegroting voor het jaar 1984 

18100 

Hoofdstuk XV 
Departement van 
Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 

Nr. 78 

Ter inzage gelegd op de bibliotheek. 

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGE-
LEGENHEID 

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 20 juni 1984 

Hierbij zend ik u een aantal exemplaren van het rapport «Enquête 
keuringsdiensten van slachtdieren en van vlees»1. Dit rapport is een 
vervolg op een u door de toenmalige Minister van Sociale Zaken bij brief 
van 28 februari 1979 (Aanhangsel Handelingen zitting 1978-1979, nr. 742) 
aangeboden rapport over dit onderwerp, getiteld «Arbeidsomstandigheden 
van keurmeesters in slachterijen». 

De enquête is uitgevoerd om oriënterende gegevens te verzamelen over 
nog niet onderzochte omstandigheden. De verzamelde gegevens geven in 
het algemeen gesproken weinig reden tot grote ongerustheid inzake de 
arbeidsomstandigheden van de keurmeesters. 

Een uitzondering hierop vormen de keurmeesters in de leeftijdsgroep 
boven 5 jaar; in deze overigens betrekkelijk kleine groep werden vooral de 
activiteiten aan de lopende band als een probleem ervaren. Op grond van het 
beeld dat uit de enquête verkregen is wordt een aantal aanbevelingen 
gedaan met betrekking tot verbeteringen en voortgezet onderzoek. Deze 
betreffen: 

- Opheffing van het hier en daar nog bestaande tekort aan keurmeesters. 
Dit onderwerp behoort tot de verantwoordelijkheden van het Ministerie 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 

- Beperking van werkzaamheden aan de lopende band voor oudere 
keurmeesters. 

- Het stellen van een minimum en maximum van het aantal te keuren 
dieren per keurmeester. De uitwerking van deze laatste twee punten is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Ministeries van Landbouw en 
Visserij en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, in samenwerking met 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

- Streven naar taakverbreding en differentiatie in het werk door onder 
andere samenvoeging van in eikaars nabijheid gelegen diensten. De 
effectuering van de reeds op dit punt ontwikkelde plannen behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de Ministeries van Landbouw en Visserij en van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18 100 hoofdstuk XV, nr. 78 1 



- Bevorderen van werkoverleg ter bevordering van het bespreekbaar 
maken van het zoeken naar een oplossing van een aantal knelpunten. Op 
dit moment is een reorganisatie van de gemeentelijke vee- en vleeskeu-
ringsdiensten gaande. In de nabije toekomst (1985) zal de thans in oprichting 
zijnde Rijksdienst voor Vee en Vlees onder verantwoordelijkheid van het 
Ministerie van Landbouw en Visserij dit aspect nader kunnen uitwerken. 

- Nader onderzoek naar de ergonomische omstandigheden voor 
keurmeesters in slachthuizen. Voorbereidingen voor dergelijk onderzoek 
zijn thans door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter 
hand genomen. In verband met de vigerende wetgeving zullen de Ministeries 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Landbouw en Visserij bij 
uit te voeren onderzoek worden betrokken. 

Voor de concrete uitwerking van genoemde aanbevelingen zal door het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overleg tussen de 
betrokken departementen worden georganiseerd. 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
A. Kappeyne van de Coppello 
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