VOORSTEL VAN WET
(1 juli 2022)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,
enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is slachthuizen en verzamelcentra te
verplichten hun werkzaamheden met betrekking tot dieren met camera’s vast te leggen en
toezichthouders te allen tijde toegang te geven tot de vastgelegde gegevens;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en
verstaan bij deze:
Artikel I
De Wet dieren wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 8.6, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, wordt na “5.12” ingevoegd “, 8.44a, 8.44b”.
B
Na paragraaf 8.6 wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd, luidende:
§8.6a. Permanente bewaking slachthuizen en verzamelinrichtingen
Artikel 8.44a
1. Exploitanten van bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën van
inrichtingen waar dieren worden geslacht of voor een korte duur bijeen worden gebracht uit meer
dan één inrichting met als doel te worden verhandeld vanuit die inrichting, dragen ervoor zorg dat
in hun inrichting permanent voorzieningen aanwezig zijn om bewegend beeld en geluid, of andere
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur bepaalde waarnemingen, vast te leggen van in de
inrichting verrichte handelingen met betrekking tot dieren en daarvan afkomstige producten, en
dat deze voorzieningen permanent in werking zijn.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over:
a. de eigenschappen van de voorzieningen, bedoeld in het eerste lid;
b. de vastlegging van bewegend beeld, geluid en waarnemingen, bedoeld in het eerste lid, de
bescherming van de authenticiteit van de vastgelegde gegevens en de bescherming tegen het
voortijdig verloren gaan van deze gegevens;
c. de bewaartermijn voor de vastgelegde gegevens;
d. het aantal voorzieningen in de inrichting;
e. de plaatsing van voorzieningen in de inrichting.
3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de
toepassing van kunstmatige intelligentie bij het vastleggen of het bewerken van bewegend beeld,
geluid en waarnemingen als bedoeld in het eerste lid met het doel selectie van waarnemingen
mogelijk te maken.
4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën van inrichtingen met
een geringe capaciteit worden uitgezonderd van de regels, bedoeld in het eerste, tweede en derde
lid.
Artikel 8.44b
1. Het is verboden om de vastlegging van bewegend beeld, geluid of waarnemingen als bedoeld
in artikel 8.44a, eerste lid, te bewerken.

2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing wanneer de bewerking
plaatsvindt in overeenstemming met het krachtens artikel 8.44a, derde lid, bepaalde.
3. Het is verboden vastgelegde gegevens als bedoeld in artikel 8.44a, eerste lid, te bewerken of
te wissen.
4. Het verbod, bedoeld in het derde lid, is niet van toepassing :
a. op het bewerken van gegevens in overeenstemming met het krachtens artikel 8.44a, derde
lid, bepaalde;
b. op het wissen van gegevens waarvoor de krachtens artikel 8.44a, tweede lid, bepaalde
bewaartermijn is verstreken;
c. als de bewerking in het belang is van bescherming van persoonsgegevens.
Artikel 8.44c
1. De exploitant van een inrichting, bedoeld in artikel 8.44a, eerste lid, draagt ervoor zorg dat
de ambtenaren en personen, bedoeld in artikel 8.1, het eerste lid, te allen tijde toegang hebben tot
de waarnemingen die worden of zijn vastgelegd, ter plaatse in de inrichting en via het internet.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de wijze waarop
de toegang, bedoeld in het eerste lid, gewaarborgd wordt.
Artikel 8.44d
1. Ter uitvoering van artikel 8.44a kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. De exploitant
van de desbetreffende inrichting is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van deze
persoonsgegevens.
2. Ter uitvoering van artikel 8.44c kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Onze Minister is
verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens.
3. De vastlegging van bewegend beeld, geluid en waarnemingen, bedoeld in artikel 8.44a,
eerste lid, heeft tot doel bij te dragen aan de naleving van het bepaalde bij en krachtens deze wet
in het belang van de bescherming van het welzijn of de gezondheid van dieren, of van de
volksgezondheid.
C
In artikel 10.10, eerste lid, wordt “en 2.24” vervangen door “, 2.24, 8.44a, eerste, tweede,
derde of vierde lid, 8.44c, tweede lid, en 8.44e”.
Artikel II
In artikel 1, onder 2°, van de Wet op de economische delicten wordt in het onderdeel met
betrekking tot de Wet dieren na “2.23,” ingevoegd, “8.44a, 8.44b,”.
Artikel III
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat
voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld/ Deze
wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.
Gegeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

