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Inspecteurs van de NVWA hebben steeds vaker
te maken met agressie en geweld. Net als enkele
andere toezichthoudende diensten, gaat ook de
NVWA experimenteren met het gebruik van een
op het lichaam gedragen camera, de bodycam.
De NVWA wil onderzoeken of daarmee agressie kan
worden teruggedrongen. Daarom voert de NVWA
een in tijd en schaal beperkt experiment uit met de
inzet van dergelijke camera’s.
Het gebruik van camera’s raakt direct de privacy van u als
geïnspecteerde en van NVWA-medewerkers. De NVWA gaat
daar zorgvuldig mee om en volgt nauwgezet de wettelijke
kaders: er is toezicht op het gebruik en de toepassing van
de bodycams en er zijn voorwaarden gesteld om misbruik
te voorkomen. Die voorwaarden zijn vastgelegd in een
privacyreglement dat u kunt vinden op de NVWA-website
onder Privacy.

Doel van het experiment
We onderzoeken of met het gebruik van de camera’s agressie
kan worden teruggedrongen en of camerabeelden een rol
kunnen spelen bij aangifte en vervolging van agressie. Verder
willen we nagaan of het gebruik van camera’s bijdraagt aan
het veiligheidsgevoel van onze medewerkers. De beelden
kunnen inzicht geven in de toedracht van agressie.
De beelden worden binnen de NVWA slechts door een klein
aantal daartoe aangewezen mensen gebruikt. Het gebruik is
uitsluitend gericht op de vraagstelling van het experiment.
Alleen wanneer zich tijdens het gebruik van de camera
mogelijk strafbare feiten hebben voorgedaan, kunnen de
beelden ook aan de politie en het Openbaar Ministerie (OM)
worden overgedragen. Gebruik voor andere doeleinden is
uitgesloten.

		
De beelden die tijdens de inspectie
worden gemaakt, zijn niet toegankelijk
voor de inspecteurs. De beelden worden
automatisch gewaarmerkt en zijn
beveiligd tegen manipulatie.

Wat gaan we doen?
In de periode van 31 mei t/m 31 augustus 2018 wordt een
aantal inspecteurs van de NVWA tijdens hun inspectiewerkzaamheden uitgerust met een camera. Deze wordt
zichtbaar op het lichaam gedragen en is gedurende de hele
inspectie geactiveerd, tenzij u verzoekt de opname te staken.
De beelden die tijdens de inspectie worden gemaakt,
zijn niet toegankelijk voor de inspecteurs. De beelden
worden automatisch gewaarmerkt en zijn beveiligd tegen
manipulatie. De NVWA bewaart de beelden in een beveiligde
omgeving. Indien zich tijdens de inspectie geen incidenten
voordoen wordt de opname na 7 dagen verwijderd.
Tijdens het experiment kunnen de beelden worden
geanalyseerd en wordt het gebruik van de camera’s
geëvalueerd. Na 84 dagen worden de beelden, voor zover
niet aan justitie overgedragen, definitief vernietigd.

Bezwaar maken tegen het gebruik van de camera
De inspecteurs worden geïnstrueerd over het gebruik van de
camera. Onderdeel van deze instructie is dat zij u informeren
over het experiment en de wijze waarop uw privacy en belangen
daarin zijn geborgd. De inspecteur zal altijd laten weten dat
gebruikgemaakt wordt van de camera en waarom. Hij zal u
wijzen op uw rechten en mogelijkheden om bezwaar te maken.
Vragen en antwoorden
• Kan ik bezwaar maken tegen het cameratoezicht met de bodycam?
U bent verplicht mee te werken aan inspecties door de NVWA
en deze niet te belemmeren. U kunt aangeven dat u niet wilt,
dat daarbij gebruikgemaakt wordt van de camera. De camera
zal worden uitgeschakeld. De inspectie zal worden voortgezet.
• Moet ik de NVWA altijd toestaan de camera te gebruiken op mijn
bedrijf/mijn private omgeving? Nee. U kunt de inspecteur vragen
het maken van opnamen te staken.
• Hoe dien ik een klacht in tegen (de wijze van) het gebruik van de
camera? Bent u ontevreden over het werk van de NVWA? Of
over het optreden van een NVWA-medewerker? Vul dan het
formulier klacht indienen over de NVWA in (op onze website
via Contact > Klacht indienen).
• Kan ik de beelden, die zijn gemaakt tijdens een inspectie waarbij ik
aanwezig was, inzien? U hebt het recht de beelden in te zien.
U kunt een verzoek daartoe indienen via een e-mail naar
privacy@nvwa.nl. U kunt uw verzoek ook schriftelijk indienen
bij de NVWA, team Openbaarmaking & privacy, Postbus 43006,
3540 AA Utrecht.
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