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Datum

30 mei 2018

Status

DEFINITIEF

Inleiding
Naar aanleiding van de voor de NVWA steeds toenemende incidentie van agressie en geweld tegen
met name inspecteurs heeft de directieraad (DIRA) goedkeuring gegeven aan het opzetten en
uitvoeren van een in tijd beperkt experiment met bodycams aan de hand van het door afdeling
Juridische zaken (JZ) opgestelde kader; dit onder regie van de directie Bedrijfsvoering. Na afloop
zal dit experiment worden geëvalueerd en een beleidslijn ontwikkeld.
Het experiment wordt uitgevoerd in de periode 31 mei t/m 31 augustus 2018.
Het hoofddoel van het experiment is om te bezien of met toepassing van een bodycam agressie en
geweld kan worden voorkomen of beperkt en of het verstrekken van opgenomen beelden bij
aangifte van agressie- en geweldincidenten door de NVWA leidt tot betere resultaten ingeval van
daadwerkelijke vervolging. Daarnaast zijn er de subdoelen:
- bezien of de drager van een bodycam een verhoging van persoonlijke veiligheid ervaart;
- het onderzoeken van praktisch nut voor inspectiedoeleinden;
- bezien of gebruik van een bodycam bij de betrokkenen bij een inspectie leidt tot een verhoging
van de transparantie die de NVWA bij haar werk betracht, omdat de beelden ook inzicht zullen
geven in de wijze waarop de inspecteur de geïnspecteerde bejegent.
Tijdens het experiment wordt een bodycam uitsluitend gebruikt voor voornoemde doelen, conform
de voor de inzet van dit specifieke middel opgestelde werkinstructie. Een bodycam wordt - na
overleg - voor een bepaalde inspectie gebruikt voor een doorlopende registratie in beeld en geluid
gedurende de uitvoering van een inspectie.
Daar het gebruik van een bodycam ook informatie oplevert over de handelwijze van de drager van
de camera is de Ondernemingsraad geconsulteerd. Deze heeft op 8 juni 2017 ingestemd met het
experiment en op 30 mei 2018 met dit bijbehorende privacyreglement.
Onderhavig reglement is bedoeld als kader tijdens het experiment voor het toezicht op het gebruik
van bodycams en het voorkomen van misbruik.
In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de nspecteur-generaal van de NVWA (IG),
gehoord de beveiligingscoördinator.

Artikel 1.

Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:
beheerder: degene aan wie de IG NVWA de dagelijkse zorg voor de faciliteiten ten behoeve van
een bestand heeft opgedragen, specifiek de zorg voor installatie, beheer en werking van de voor
het bestand van beeldopnames benodigde apparatuur en voorzieningen, in casu de
beveiligingscoördinator;
bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria
toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op
functionele of geografische gronden is verspreid;
betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
beveiligingscoördinator NVWA: de per beschikking van de secretaris-generaal (SG) van
Economische Zaken en Klimaat (EZK)/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)LNV (DB/14025630)
als zodanig aangestelde;
bodycam: de op het lichaam gedragen camera;
derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de IG NVWA, de verwerker, of enig persoon die onder
rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens
te verwerken;
functionaris voor de gegevensbescherming (FG) de functionaris voor de
gegevensbescherming van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit;
persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon;
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verantwoordelijke: de inspecteur-generaal (IG) NVWA die het doel van en de middelen voor de
verwerking van persoonsgegevens vaststelt en uit dien hoofde zeggenschap heeft over het bestand
van beeldopnamen;
verstrekking: het onder voorwaarden in een derde hand brengen van een beeldopname;
verwerker: de (rechts)persoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die ten behoeve van de
verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens
of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals
het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen,
raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze
ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vanaf moment van inwerkingtreding van
de Uitvoeringswet Avg, de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg);

Artikel 2.

Beheer van het bestand

De beheerder draagt zorgt voor de naleving van de in dit privacyreglement gestelde regels en
beheert alle middelen ten behoeve van het onderhouden van het bestand. Hij beheert het bestand
en alle daarin verwerkte persoonsgegevens. Hij draagt ervoor zorg dat geen informatie uit het
bestand aan een derde wordt verstrekt dan ter voldoening aan een wettelijke verplichting, op last
van een gerechtelijke uitspraak of overeenkomstig artikel 5, tweede lid. Verstrekking vindt slechts
plaats na afstemming met de IG.

Artikel 3.

Gebruik van op het lichaam gedragen camera

De beeldregistratie met een bodycam wordt niet gebruikt als personeelsvolgsysteem maar
uitsluitend voor de in de door de DIRA vastgestelde nota: Opnemen en opgenomen worden,
genoemde doelen, te weten:
Het hoofddoel is om te bezien of met toepassing van een mobiele camera agressie en geweld kan
worden voorkomen of beperkt en of het verstrekken van opgenomen beelden bij aangifte van
agressie- en geweldincidenten door de NVWA leidt tot betere resultaten ingeval van daadwerkelijke
vervolging. Daarnaast zijn er de subdoelen:
-

bezien of de drager van een mobiele camera een verhoging van persoonlijke veiligheid ervaart;
het onderzoeken van praktisch nut voor inspectiedoeleinden;
bezien of gebruik van een mobiele camera bij de betrokkenen bij een inspectie leidt tot een
verhoging van de transparantie die de NVWA bij haar werk betracht, omdat de beelden ook
inzicht zullen geven in de wijze waarop de inspecteur de geïnspecteerde bejegent.

Artikel 4.
1

Soorten vastgelegde gegevens en wijze van verkrijging

In het bestand worden geen andere gegevens opgenomen dan de door de bodycam
geregistreerde:
i) audiovisuele opname van het verloop van een inspectie en daarbij aanwezige personen en
zaken waarover de IG zeggenschap heeft;
ii) datum en tijd van de opname;
iii) plaats van de opname.

2

Een bodycam wordt zichtbaar gedragen. Voor aanvang van de inspectie wordt de betrokkene
geïnformeerd over het gebruik ervan.
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Artikel 5.
1

2

3

De met een bodycam gemaakte opname wordt bewaard tot het volooien van de evaluatie van
het experiment. NVWA heeft voor de videobeelden termijnen voor verwijderen en vernietigen
vastgesteld. De beelden worden na 30 werkdagen verwijderd uit het actieve bestand en
opgenomen in het archiefbestand. Na 84 werkdagen worden de beelden definitief vernietigd.
Bij constatering van een vermoedelijk strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij de Nederlandse
politie en wordt de betrokken opname verstrekt aan de politie waardoor op die gegevens de
Wet politiegegevens en de daarin genoemde bewaartermijn van toepassing wordt. De
zeggenschap over de opname gaat daarbij over aan de politie/Openbaar Ministerie (OM).
De tijdens het experiment gemaakte beeldopnames kunnen voor doeleinden van opleiding
worden opgeslagen, nadat persoonsherkenning zo veel mogelijk is voorkomen.

Artikel 6.
1

Bewaartermijn

Toegang tot het bestand

Toegang tot het bestand hebben:
a) de NVWA-beveligigingscoördinator;
b) gedurende het experiment: de door de IG aangewezen onderzoeker bij de afdeling CFO
Office;

Artikel 7.

Verstrekking uit het bestand

Gegevens uit het bestand worden alleen verstrekt:
1

aan degene die deze vordert op grond van een wettelijke bevoegdheid;

2

met toestemming van de IG aan de politie, als aanvulling op de aangifte van het vermoeden
van een strafbaar feit;

3

aan de betrokkene na honorering van diens gemotiveerde verzoek op grond van de artikelen
35 en 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens/artikel 15, derde lid, van de Avg en
nadat een derde, die naar verwachting bedenkingen zal hebben tegen verstrekking van een
beeldopname in de gelegenheid is gesteld diens zienswijze daarover te geven, tenzij dit
onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.

Artikel 8.

Verbod koppeling

Het bestand wordt niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens of andere bestanden dan het
register van verwerkingen of bij toepassing van artikel 7.

Artikel 9.

Protocolplicht

Bij uitvoering van het experiment draagt de beheerder zorg voor:
1
2
3

4
5

wijzigingen in authenticatie- en autorisatieprotocollen;
vastlegging van het moment van vernietiging van tijdens het experiment verkregen opnames;
registratie van de personen die in het kader van onderhoud of voor ICT-doeleinden direct
toegang hebben gehad tot het bestand, het tijdstip waarop dit plaatvond, wanneer dat was en
welke informatie dit betrof;
de wijzigingen die in het kader van onderhoud of voor beheerdoeleinden aan het systeem zijn
doorgevoerd;
de registratie van een verstrekking op grond van artikel 7, na overleg met de functionaris voor
de gegevensbescherming of de coördinator Wbp/Avg/Wpg,
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Artikel 10. Beveiliging
1

2

De IG treft door tussenkomst van diens beveiligingscoördinator passende technische en
organisatorische maatregelen om het bestand te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm
van onrechtmatige verwerking. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling
en verdere verwerking van de persoonsgegevens te voorkomen.
In opdracht van de IG draagt de beheerder in ieder geval zorg voor:
een sluitend autorisatieprotocol waardoor uitsluitend toegang aan het bestand wordt
verleend aan de in artikel 6 genoemden;
het treffen van de voorzieningen waardoor de toegang tot het bedieningssysteem van de
camera’s alleen mogelijk is door middel van een uniek identificerende authenticatie met
een instelbare geldigheidsduur die na het verlopen niet opnieuw als authenticatie kan
worden gebruikt. Indien van toepassing worden authenticaties versleuteld in het systeem
opgeslagen.

Artikel 11. Slotbepalingen
1
2

3
4

Dit privacyreglement wordt aangehaald als: Privacyreglement experiment lichaamsgedragen
camera (bodycam) NVWA.
Dit reglement wordt gepubliceerd op 31-05-2018 op de NVWA-internetsite. Door middel van
interne berichtgeving worden alle medewerkers expliciet in kennis gesteld over het in werking
treden van dit reglement. Het privacyreglement vormt onderdeel van het NVWAkwaliteitssysteem en de bijbehorende Werkwijzer.
Het reglement treedt 1 dag na de bekendmaking in werking.
De Ondernemingsraad heeft instemming verleend voor de uitvoering van het
cameraexperiment en is in kennis gesteld van dit daarvoor bedoelde privacyreglement en de
geldigheid daarvan gedurende de duur van het experiment.
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