
> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrech t 

Uitsluitend verstuurd per mail: @hotmai l.com L....----..il------

Datum: 3 februari 2023 
Betreft: Besluit op Wc-verzoek 23-0020 

Geachte 

Nederlandse Voedsel - en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Naruuren Voedselkwa/iceic 

directie Strategie 

divisie Juridische 

zaken 

catharijnesingel 59 

3511 GG utrecht 

Postbus 43006 

3540 M Utrecht 

www ovwa nl 

Onze referentie 

TRCIWWA/2023/0020 

Met uw verzoek van 27 december 2022, ontvangen op 4 januari 2023, heeft u de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit gevraagd om camerabeelden van 10 november 2021 van 11:18 tot 
11:21 uur met betrekking tot een voorval openbaar te maken. 

Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wet open overheid (hierna: Woo). 

Besluit 
Ik kan uw verzoek niet inwilligen. Er zijn namelijk geen door u gevraagde documenten bij de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit aangetroffen. De constateringen van de toezichthouder 
zijn gedaan door de camerabeelden van het slachthu is te bekijken. De NVWA bewaart deze 
camerabeelden niet. De bewaartermijn van de camerabeelden voor het slachthuis is 28 dagen. 

Plaatsing op internet 
Het besluit zal geanonimiseerd op www.rijksoverheid.nl worden gep laatst. 

Vragen 
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u mailen naar 
wooverzoeken@nvwa.n l. Voor meer informatie over de Woo-procedure, kunt u kijken op 

www.ri jksoverheid.n l. 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwal iteit, 

namens deze, 

Mw I.J. Hokke MSc Teamleider Openbaarmaking en privacy 



 

 

Bezwaarmogelijkheid 

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken - na verzending van dit besluit -
een bezwaarschrift indienen. Doe dit op tijd, anders kan uw bezwaarschrift niet worden behandeld. 
Let wel: het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.  

Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-mail verzenden naar 
nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl. Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per post verzenden 
naar: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie Juridische Zaken,  team Bezwaar 
en Beroep, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht. 

U dient uw bezwaarschrift ten minste te voorzien van: 

 uw naam en adres; 
 telefoonnummer; 
 de datum; 
 het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn); 

 de gronden van bezwaar; 
 uw handtekening.  
 

Zou u zo vriendelijk willen zijn om een kopie van dit besluit mee te sturen? 

NB. ook indien u uw bezwaarschrift per e-mail verstuurt, dient deze te voldoen aan bovenstaande 
eisen. Voldoet uw bezwaarschrift niet aan deze eisen, dan wordt uw bezwaarschrift niet in 
behandeling genomen. Het verdient de voorkeur om uw bezwaarschrift in Pdf-formaat als bijlage 
toe te voegen in het e-mailbericht. 

Heeft u vragen, kijk dan op www.nvwa.nl\bezwaarenberoep. 

 

* Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal opstelt en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar nodig is, dient u zelf 
voor een vertaling van het bezwaarschrift te zorgen / If you submit your objection in a foreign language and a translation for proper 
handling of the objection is required, you should provide yourself a translation of the objection.  

 
  




