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Voorwoord  
 
De Functionaris voor Gegevensbescherming (kortweg FG), ook wel aangeduid als Data Protection 
Officer (DPO), is bij het Ministerie van Defensie de interne toezichthouder die toeziet op de 
naleving van de wet- en regelgeving rondom de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ten 
aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. De Algemene verordening 
gegevensbescherming (Avg) en de Wet politiegegevens (Wpg) zijn daarvoor de wettelijke basis. 
 
Vanwege de COVID-19-maatregelen zijn er gedurende 2021 door de FG nauwelijks 
toezichtbezoeken uitgevoerd op locatie. Het merendeel van de geplande toezichtbezoeken is op 
afstand uitgevoerd of doorgeschoven naar een later moment. De COVID-19-maatregelen zullen 
waarschijnlijk ook in 2022 invloed hebben op de toezichtwerkzaamheden.  
 
Digitalisering, een informatiegestuurde krijgsmacht, cyberveiligheid en daarmee ook privacy staan 
anno 2021 maatschappelijk en politiek hoog op de agenda. Ondanks of misschien wel dankzij het 
LIMC-onderzoek, zijn de vooruitzichten positief en heeft het onderzoek bijgedragen aan een groter 
gevoel van urgentie op het gebied van gegevensbescherming. Structurele inbedding van 
privacygovernance, meer aandacht voor Avg-/Wpg-compliance en zicht op voldoende 
(kwalitatieve) capaciteit om de Avg-/Wpg-organisatie te professionaliseren, heeft de benodigde 
aandacht binnen de defensieorganisatie.  
 
 
De Functionaris voor Gegevensbescherming Algemene verordening gegevensbescherming 
mevr. mr. O.L. Stenhuis-Kok 
 
De Functionaris voor Gegevensbescherming Wet politiegegevens 
mr. K.M.M. Weijers 
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1 Terugblik  
 Terugblik op Toezichtjaarverslag 2020 

Het toezichtjaarverslag 2020 signaleerde dat de structurele inbedding van privacygovernance en 
risicomanagement bij Defensie gestaag wordt opgebouwd, maar ook nog volop in ontwikkeling is. 
Defensie heeft personele en organisatorische maatregelen getroffen die bijdragen aan de 
beheersing van de privacyrisico’s en de naleving van de Avg en de Wpg. De taken, 
verantwoordelijkheden en rapportagelijnen zijn vastgelegd en grotendeels ingericht conform het 
beleid. De privacygovernance is ingericht en de belangrijkste verantwoordingsverplichtingen en 
controlemechanismen zijn op hoofdlijnen ingevuld.  
 
In het jaarverslag 2020 werd ook gesignaleerd dat door beleidsinitiatieven, technologische 
ontwikkelingen en een toenemend privacybewustzijn naast de kansen voor privacy ook de risico’s 
op privacyschendingen, toenemen.  De krijgsmacht verandert, onder andere door verdergaande 
digitalisering en de transitie naar informatiegestuurd optreden.    
 
Kortom, er is meer inspanning vereist van Defensie om privacy-compliance te borgen, niet alleen in 
de bedrijfsvoeringsprocessen, maar ook in de operationele taakuitvoering. In het jaarverslag 2020 
werd daarom nadrukkelijk aandacht gevraagd voor voldoende capaciteit en middelen, inbedding in 
het reguliere risicomanagement en verhoging van de kwaliteit van registraties in het register van 
verwerkingsactiviteiten. Een verdergaande professionalisering van de Avg- en Wpg-functie in 
beleid, toezicht en uitvoering is voor Defensie noodzakelijk. Een belangrijke stap daarin is 
bijvoorbeeld de aanstelling van een Chief Privacy Officer (CPO).1 
 
Vaker terugkerende elementen in de jaarrapportages zijn de noodzakelijke borging en verdere 
professionalisering van de Avg- en Wpg-organisatiestructuur, door met name in de opbouw van 
het kennisniveau te investeren. Daarnaast is de extra inzet die benodigd is om te kunnen voldoen 
aan de wettelijke verantwoordingsplicht  een terugkerend element. Dit geldt onder meer voor het 
completeren, documenteren en actualiseren van het overzicht van alle verwerkingsactiviteiten van 
Defensie in het verwerkingenregister. Daarbij inbegrepen is het tijdig uitvoeren van 
gegevensbeschermingseffectbeoordelingen ook wel Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) 
en het afsluiten van verwerkersovereenkomsten.   
 
Het informatiebeveiligingsbewustzijn en de melding, afhandeling en registratie van inbreuken op 
de beveiliging van persoonsgegevens  (datalekken) zijn tevens  terugkerende aandachtspunten. 
Daarnaast is de beveiliging van persoonsgegevens bij de uitwisseling met externe partijen en het 
verhogen van de bewustwording in met name de inkoopketen een terugkerend punt. 
 

 Terugblik Toezichtjaarplan 2021  
Het toezichtjaarplan 2021 ging uit van een kwartaalplanning voor circa tien reguliere 
toezichtbezoeken. Ook beschreef het andere voorgenomen toezichtactiviteiten, zoals het toezien 
op de naleving van de verantwoordingsplicht, het register van verwerkingsactiviteiten bijhouden 

                                                

1 Motie Verhoeven, zie: (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z02217&did=2021D04899). 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z02217&did=2021D04899
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en de uitvoering van DPIA’s. In het toezichtjaarplan 2021 werd een prioritering gelegd bij 
internationale gegevensuitwisseling en de rol van (sub)verwerkers. Daarnaast werd voor het eerst 
de aansluiting gezocht bij de focusgebieden van de Autoriteit Persoonsgegevens zoals beschreven 
in het visiedocument ‘Dataprotectie in een digitale samenleving’: datahandel, digitale overheid en 
artificiële intelligentie en algoritmes.  

1.2.1 Veranderingen door Corona 
Gedurende 2021 heeft de FG nauwelijks geplande toezichtbezoeken op locatie  uitgevoerd. Door 
de coronamaatregelen moest het merendeel van de geplande toezichtbezoeken op afstand worden 
uitgevoerd of doorgeschoven naar een later moment. Ook het voornemen om het -toezicht te 
richten op internationale gegevensuitwisseling werd niet gerealiseerd. De COVID-19-maatregelen 
zullen naar verwachting ook in 2022 van invloed blijven op de toezichtwerkzaamheden.  

1.2.2 Overige herprioriteringen afgelopen jaar 
Het ad hoc-onderzoek naar de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming bij de 
Experimenteeromgeving Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) heeft tot herprioritering 
geleid. Deze herprioritering zorgde voor een verschuiving in de beschikbare personele capaciteit 
en voor een verschuiving van de aandachts- en focusgebieden van het toezicht. Het LIMC-
onderzoek legde een dusdanig groot beslag op de beschikbare capaciteit, dat in de periode 
november 2020 tot en met mei 2021 vrijwel geen andere toezichtactiviteiten zijn uitgevoerd. Ook 
heeft dit onderzoek geleid tot een vervolgonderzoek naar het gebruik van social monitoring tools 
bij Defensie, dat in 2021 is gestart en in 2022 wordt voltooid. 
 
Onderzoek LIMC 

Na berichtgeving in de media (november 2020) over activiteiten van het Land Information 
Manoeuvre Centre (LIMC) waaruit het beeld naar voren kwam dat bij het LIMC mogelijk sprake 
was van incidenten bij het verwerken van persoonsgegevens besloot de Functionaris voor 
Gegevensbescherming (FG) een onderzoek in te stellen naar de naleving van de Avg in het kader 
van door het LIMC uitgevoerde activiteiten. Uit het onderzoek bleek dat het LIMC COVID-19-
gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen als ‘fenomeen’ in kaart had gebracht om militaire 
en civiele besluitvorming te voeden met inzicht en handelingsperspectief. Het LIMC had niet de 
intentie om (grootschalig) persoonsgegevens te verwerken, maar is hier niet volledig in geslaagd. 
Persoonsgegevens kwamen mee als ‘bijvangst’. Voor deze verwerking bestond geen wettelijke 
grondslag en werd niet voldaan aan de verantwoordingsplicht, waardoor de Avg onvoldoende was 
nageleefd.  
 
Dit onderzoek toonde tevens aan dat implementatie van de Avg de afgelopen jaren vooral gericht 
is geweest op de bedrijfsvoeringsprocessen en er een inhaalslag nodig is ten aanzien van de 
operationele processen en taken waarbij verwerkingen van persoonsgegevens plaatsvinden. 
 
Onderzoek gebruik socialmonitoringtools bij Defensie 
Een van de aanbevelingen uit het onderzoek naleving Avg bij het LIMC is om in 2021 een 
inventarisatie te doen van risicovolle verwerkingen met persoonsgegevens bij Defensie waarbij 
vragen rezen over de naleving van de Avg. Naar aanleiding van de genoemde zorgpunten en de 
aanbevelingen uit het LIMC-rapport is de FG in augustus 2021 een onderzoek gestart naar het 
gebruik van applicaties voor het monitoren van social media binnen de defensieonderdelen2. 
Social media monitoring kan worden gedefinieerd als het proces van het bijhouden en analyseren 

                                                

2 Met uitzondering van de MIVD. 
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van uitingen in de sociale media waaronder blogs, wiki's, nieuwssites, micro-blogs zoals Twitter, 
sociale netwerk sites, fora etc. Doel van het onderzoek is om inzicht te geven in hoeverre Defensie 
gebruik maakt van socialmonitoringtools of scrapingapplicaties en in hoeverre daarbij de Avg, Wpg 
en andere wettelijke bepalingen worden nageleefd. Het eindproduct is een rapportage aan de 
verwerkingsverantwoordelijke en de Avg-beheerders met conclusies en aanbevelingen. 
 

 Relevante ontwikkelingen in het domein 
Rechtmatig en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens wordt steeds belangrijker.  Defensie 
werkt aan verdergaande digitalisering en doorloopt een transitie naar informatiegestuurd 
optreden, zowel in de bedrijfsvoering als in de operationele taakuitvoering.  

 

We moeten ons voorbereiden op een combinatie van minder personeel en meer technologie, 
waardoor er méér wordt bereikt. 
 
Voor mij zijn er vier focuspunten bij de transformatie. Die staan overigens niet op zichzelf, maar 
grijpen in elkaar en versterken elkaar.  
 
Het zijn: 
Schaalbare eenheden; 
Multidomein optreden; 
Informatiegestuurd en gedigitaliseerd;  
en tot slot  
Samen met partners. 
 
Over de focuspunten informatiegestuurd en gedigitaliseerd: 
 
Binnen de strategische competitie vormt digitalisering de rode draad. Data vormt de basis voor 
onze bedrijfsvoering en onze operaties.  
Dat vraagt om moderne en veilige communicatiemiddelen en IT, zowel in Nederland als voor 
ons optreden wereldwijd. Op het slagveld kunnen onze mensen het verschil maken, omdat zij 
naast de menselijke kant nog een andere kant bij of in zich hebben: de kant van de data. Data 
die werkt vóór hen. Die hen voorsprong geeft in de strategische competitie en hen het vermogen 
geeft om levensbepalende keuzes te maken. 
Data werkt dus samen met en voor onze mensen. Het is een doel, een middel en een wapen. Het 
maakt ons sneller, slimmer en sterker.  
En daar hoort ook Command en Control bij. 
 
Digitalisering en multidomein optreden met schaalbare eenheden zorgen voor een andere 
inrichting van onze krijgsmacht. 
 

Bron: Commanders Intent Commandant der Strijdkrachten  8 oktober 2021, Defensietop-dag te Stroe  

 
  



 

7 
 

De Defensievisie 2035 Vechten voor een veilige toekomst onderkent het belang van 
informatiegestuurd organiseren in optreden en onderstreept dat Defensie ook toegerust moet zijn 
om, binnen de geldende ethische en juridische kaders, op te treden in de informatieomgeving. In 
het kader van de uitvoering van de politietaken voert de Koninklijke Marechaussee het programma 
IGO uit en heeft vanaf 2015 definitief de transitie ingezet van een gebiedsgebonden-oriëntatie 
naar een landelijke centrale informatiegestuurde organisatiestructuur. 
 
In lijn met deze visie en ambities en de daaruit voorvloeiende ontwikkelingen groeit het belang van 
goede toepassing van gegevensbescherming, informatievoorziening en informatiebeveiliging. Dit 
vereist eveneens een groei van de benodigde capaciteit en middelen voor het beleid, de uitvoering 
en het toezicht op gegevensbescherming die hieruit voortvloeien. 
 
Door beleidsinitiatieven, technologische ontwikkelingen en een toenemend privacy bewustzijn 
nemen kansen voor privacy en risico’s op privacy schendingen toe. Voldoende capaciteit en 
middelen om daarmee de Avg- en Wpg-functie te professionaliseren, zijn daarbij essentieel. Meer 
aandacht is nodig voor een systematische borging van Avg- en Wpg-compliance binnen de 
defensieorganisatie, waarbij aandacht wordt gevraagd inbedding in het reguliere 
risicomanagement en verhoging van de kwaliteit van de registraties in het register van 
verwerkingsactiviteiten.   
 

2 Toezichtactiviteiten 
 Verantwoordelijkheden toezichthouder  

De FG is als onafhankelijke toezichthouder belast met het interne toezicht op de toepassing en 
naleving van het gegevensbeschermingsrecht, zoals voorgeschreven in de Algemene verordening 
gegevensbescherming (Avg), de Uitvoeringswet Avg (UAvg ) en de Wet politiegegevens (Wpg)3.   
 
De Avg en de Wpg hebben elk twee doelen. Ten eerste moet het fundamentele grondrecht op 
privacy en gegevensbescherming van burgers gewaarborgd en beschermd worden. Ten tweede 
moet de uitwisseling en de samenwerking tussen EU-lidstaten bevorderd worden, in het belang 
van het vrije verkeer van personen en diensten en in het belang van de uitvoering van publieke 
taken, waaronder rechtshandhaving.  
 
Een uitgebreider overzicht van de verschillende wetten en besluiten waarop de taken van de FG 
zijn gebaseerd is opgenomen in bijlage 1 Wettelijk kader.  
 
Zowel voor de Avg als de Wpg is de minister van Defensie de wettelijke 
verwerkingsverantwoordelijke. Voor het toezicht op de naleving zijn binnen de defensieorganisatie 
twee onafhankelijke functionarissen aangesteld.  
 

                                                

3 De FG’s bij Defensie zijn niet belast met het toezicht op de naleving van de Wet op de inlichtingen en 
veiligheidsdiensten 2017 door de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD).  
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De FG’s kunnen aan de minister als verwerkingsverantwoordelijke en aan de Avg- en Wpg-
beheerders, – dat wil zeggen de operationele commandanten van de krijgsmachtonderdelen en de 
hoofden van de andere defensieonderdelen – gevraagd en ongevraagd advies geven.   
 
De FG’s hebben een wettelijke onafhankelijke positie die nader is vastgelegd in de Regeling AVG 
Defensie en de Regeling WPG Defensie. Ze werken onafhankelijk, maar zijn administratief 
ondergebracht bij de Bestuursstaf. De FG’s zien erop toe dat de Avg en de Wpg binnen Defensie 
juist worden nageleefd. Ze controleren of betrokkenen hun privacyrechten kunnen uitoefenen en 
zien ook toe op een correcte afhandeling van klachten en incidenten rond het verwerken van 
persoonsgegevens, waaronder datalekken.   
 
De FG’s dienen tijdig te worden betrokken bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
persoonsgegevensverwerkingen en hebben toegang tot de persoonsgegevens en 
verwerkingsactiviteiten en ontvangen de benodigde ondersteuning en middelen om hun taken 
naar behoren te kunnen uitvoeren. 
 
De FG’s worden in hun toezichtstaken op onderdelen bijgestaan door Avg-coördinatoren en Wpg--
privacyfunctionarissen die zijn aangesteld door de Avg- en Wpg-beheerders.   
 
FG’s voeren toezichtbezoeken uit en kunnen achteraf onderzoek instellen bij geconstateerde 
incidenten of onregelmatigheden en daarover rapporten uitbrengen met conclusies en 
aanbevelingen. Daarnaast hebben zij ook een belangrijke signalerende en adviserende rol ten 
aanzien van (voorgenomen) risicovolle verwerkingen van persoonsgegevens.  
 
Problemen en tekortkomingen worden gesignaleerd en besproken met de verantwoordelijke en de 
aangewezen beheerders binnen Defensie. De FG’s rapporteren ten minste jaarlijks aan de minister 
van Defensie, met tussenkomst van de secretaris-generaal.  
 
De FG’s zijn er niet verantwoordelijk voor dat Defensie de adviezen en aanbevelingen 
daadwerkelijk overneemt en uitvoert. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de minister van Defensie 
en de aangewezen beheerders.  
 
De FG’s voeren intern nalevings- en kwaliteitstoezicht uit. Zij hebben geen handhavingstaken en -
bevoegdheden en kunnen naleving niet afdwingen.  
 
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de aangewezen nationale toezichthouder. De AP kan als 
externe toezichthouder als enige bestuurlijke boetes opleggen of bestuursdwang (last onder 
bestuursdwang) toepassen. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van het 
doelbewust niet-naleven van de wet, kan de FG genoodzaakt zijn melding te doen bij de AP. 
Afgezien van de toepassing van haar eigen onderzoeksbevoegdheid kan de AP ook de FG een 
onderzoek laten uitvoeren en de uitkomsten daarvan naar de AP laten sturen. Ook in het kader 
van klachtbehandeling en andere aangelegenheden die verband houden met de bescherming van 
persoonsgegevens zijn zij het eerste contactpunt. De AP hanteert in de praktijk de richtlijn dat zij 
zich terughoudender opstelt als bij een organisatie het toezicht door de FG toereikend is ingericht. 
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2.1.1 Methodieken van het toezicht 
De toezichtwerkzaamheden van de FG’s richten zich op diverse waarborgen en verplichtingen. Ter 
uitvoering van de toezichttaak hanteren de FG’s verschillende instrumenten en methoden voor het 
waarnemen en verzamelen van informatie, het afwegen en beoordelen van de verwerkingen en 
het opstellen van bevindingen, conclusies en aanbevelingen. 

Nalevingstoezicht   
Het intern toezicht van de FG betreft voornamelijk nalevingstoezicht. Door  toezichtbezoeken en 
documenten op te vragen, ontstaat het beeld en wordt aan de hand van het vigerende 
normenkader een oordeel gevormd over de naleving. Hierover wordt in een rapport verslag 
uitgebracht met de belangrijkste bevindingen, conclusies en aanbevelingen. Behalve gepland 
toezicht worden ad  hoc-toezichtbezoeken uitgevoerd naar aanleiding van incidenten, 
onregelmatigheden of datalekken.   
 
Regulier en gepland 
Bij regulier gepland nalevingstoezicht gaan de FG’s op toezichtbezoeken bij defensieonderdelen, 
maar ook bij verwerkers en subverwerkers die data van Defensie verder verwerken. Ook voor 
gegevensverwerking bij (sub)verwerkers is en blijft Defensie verantwoordelijk en daarom valt die 
gegevensverwerking ook onder het nalevingstoezicht van de FG’s. 
 
Ad hoc 
Advisering en klachtbehandeling, zijn geen wettelijke toezichtstaken van de FG. Het kan echter wel 
voorkomen dat een klacht of incident aanleiding is om onderzoek te doen en ad hoc- een 
toezichtbezoek uit te voeren. Dit hangt af van de aard van de klacht of het incident en de ernst van 
de overtreding. Daarnaast kan een datalekmelding, een vraag om advies of goedkeuring voor een 
bepaald verwerkingsproces of nieuwe werkwijze aanleiding zijn om te bezien in hoeverre toezicht 
vooraf (heeft men overal aan gedacht en de juiste keuzes gemaakt) plaats zal vinden. Ook kan er 
aanleiding zijn om achteraf toezicht te houden op hoe het uiteindelijk gelopen is.  

Systeemgericht en kwaliteitstoezicht  
De FG’s voeren systeemgericht toezicht uit door middel van het monitoren van de kwaliteit en de 
naleving van de verplichting tot het bijhouden van het register van verwerkingsactiviteiten door de 
verwerkingsverantwoordelijke en de beheerders. Het register geeft overzicht en inzicht in 
relevante beleidsontwikkelingen en de inzet van nieuwe technologieën en toepassingen waarbij de 
verwerking van persoonsgegevens een rol speelt.   
 
Een andere vorm van kwaliteitstoezicht komt naar voren bij de uitvoering van DPIA’s. Een DPIA 
wordt verplicht ter appreciatie aan de FG voorgelegd, pas daarna mag verantwoordelijke of de 
beheerder de DPIA vaststellen en kan de nieuwe verwerking aanvangen.  
 
De FG’s houden ook toezicht op de kwaliteit en de naleving van de procedure meldplicht 
datalekken intern Defensie. Meldingen van datalekken die een hoog risico opleveren voor de 
privacy van de betrokkenen worden in afstemming met de FG ook extern gemeld aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Behalve dat een datalek aanleiding kan vormen voor het instellen van een 
toezichtbezoek, worden mede op advies van de FG en de BA, maatregelen voorgesteld die een 
herhaling van het datalek in de toekomst moet voorkomen.  
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De FG’s worden periodiek geïnformeerd en betrokken bij de facultatieve of verplichte audits op de 
naleving van de Avg en de Wpg die de Audit Dienst Rijk uitvoert bij Defensie. De FG’s betrekken de 
uitkomsten van deze audits en de opvolging van de verbeterpunten in hun toezichtactiviteiten. 
     
Register van verwerkingsactiviteiten 
Op grond van de wettelijke verantwoordingsverplichting moeten alle geheel of gedeeltelijk 
geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens, alvorens met de verwerking wordt 
aangevangen, worden vastgelegd in een centraal bij te houden register van 
verwerkingsactiviteiten. Deze registerplicht is in de plaats gekomen van de oude meldingsplicht bij 
het College Bescherming Persoonsgegevens (het CBP is de voorloper van de AP).  
 
Met dit centrale register wordt inzichtelijk en overzichtelijk weergegeven welke processen en 
activiteiten er met persoonsgegevens plaatsvinden inclusief de verwerkingsdoelen en wettelijke 
grondslagen. Ook wordt vastgelegd op welke wijze en hoe lang de gegevens worden bewaard, aan 
wie ze worden verstrekt en hoe de beveiliging op hoofdlijnen geregeld is.  
 
Hiermee wordt binnen de eigen organisatie duidelijk gedocumenteerd welke gegevensstromen er 
zijn en kan desgevraagd richting de interne en de externe toezichthouder direct en transparant 
verantwoording worden afgelegd.   

Appreciatie van DPIA’s 
Op grond van de wettelijke verplichtingen dient er wanneer een soort verwerking, in het bijzonder 
een verwerking waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt, gelet op de aard, de omvang, de 
context en de doeleinden daarvan waarschijnlijk een hoog risico inhouden voor de rechten en 
vrijheden van natuurlijke personen, voorafgaand aan de verwerking een beoordeling te worden 
uitgevoerd van de effecten van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van 
persoonsgegevens.   
 
De FG houdt toezicht op de uitvoering van de DPIA’s. Bij het opstellen van de DPIA wordt verplicht 
het advies (consultatie) ingewonnen van de FG waarbij uiteindelijk ook een oordeel (appreciatie) 
wordt gevormd over de kwaliteit van de DPIA en de acceptatie van eventuele restrisico’s. In 
bijzondere gevallen kan worden besloten om de verwerking via de wettelijke procedure van 
voorafgaande raadpleging voor te leggen aan de externe toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 
Het doorlopen van een DPIA-proces heeft het karakter van een risico-inventarisatie en een 
positieve beoordeling door de FG biedt de garantie dat de DPIA van een bepaalde verwerking 
beantwoordt aan de wettelijke vereisten uit de Avg of de Wpg. Een DPIA moet periodiek worden 
herhaald en in elk geval worden herzien als de verwerking in aanmerkelijke mate wijzigt.  
 
De appreciatie van de FG is doorslaggevend voor de vraag of de DPIA kan worden vastgesteld. De 
Avg- of Wpg-beheerder stelt uiteindelijk de definitieve DPIA vast.  

2.1.2 Prioritering van het toezicht  
Onder invloed van de snelle technologische en organisatorische ontwikkelingen richt ook Defensie 
zich in zowel de bedrijfsvoeringsprocessen als in de operationele taakuitvoering volop op nieuwe 
werkwijzen. Defensie beschikt over steeds grotere hoeveelheden data en daar zitten vaak 
gevoelige en bijzondere persoonsgegevens bij. De technologische- en data-gedreven toepassingen 
zijn onderdeel van vele producten en diensten die Defensie zelf ontwikkelt of inkoopt. Het gaat om 



 

11 
 

uiteenlopende producten, diensten en applicaties waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe 
technologieën. Voorbeelden hiervan zijn : het ontwikkelen van business intelligence dashboards, 
kunstmatige intelligentie (AI), algoritmes, slim cameratoezicht, gezondheidsmonitoring en 
biometrische sensoren. Ook komen er steeds meer tools beschikbaar die informatie en 
datastromen verwerken en inzichtelijk maken vanuit openbare en vrij toegankelijke bronnen, zoals 
het internet, internet-of-things of elektromagnetisch spectrum-analyse (bijvoorbeeld wifi-
tracking).  
 
De privacywetgeving vereist dat de toezichthouder zich extra richt op verwerkingen van 
persoonsgegevens, waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt die door de aard, omvang of de 
context en de doelen ervan mogelijk een hoog risico inhouden voor de rechten en vrijheden van 
personen. Bewust of onbewust misbruik of onverantwoordelijk gebruik van deze technologieën 
kan bijvoorbeeld leiden tot onjuiste besluitvorming, discriminatie en uitsluiting of 
veiligheidsrisico’s zoals data-lekken. Het toezicht van de FG richt zich in 2022 nadrukkelijk op 
innovatieve en technologische thema’s om de bescherming van persoonsgegevens binnen 
Defensie te waarborgen.   
 
Internationaal verband 
Hoewel de Europese wetgeving harmonisatie beoogt, is de bescherming van persoonsgegevens 
niet in alle landen eenduidig doorgevoerd. Persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar 
het buitenland mag daarom alleen als een land voldoende bescherming biedt. Voor doorgifte van 
gegevens naar een land binnen de Europese Unie (EU) gelden andere regels dan voor doorgifte 
naar een land buiten de EU, zowel in de Avg als in de Wpg. 
 
Voor doorgifte van persoonsgegevens vanuit Nederland naar landen buiten de EU, de zogeheten 
derde landen, of naar internationale organisaties zoals de NAVO of de VN, gelden aparte regels. 
 
De hoofdregel is dat een organisatie persoonsgegevens alleen mag doorgeven aan derde landen 
met een passend beschermingsniveau. In dit verband worden de overige landen binnen het 
Koninkrijk der Nederlanden (Curaçao, Aruba, St. Maarten) ook als derde landen beschouwd. Deze 
regel geldt ook voor in Nederland gevestigde internationale (militaire) organisaties waarmee 
persoonsgegevens worden uitgewisseld. 
 
Evenals gegevensuitwisseling met (sub)verwerkers ontstaan er risico’s ten aanzien van 
persoonsgegevens als deze worden uitgewisseld met derde landen of internationale organisaties 
zonder passend beschermingsniveau. Om deze reden zal vanaf 2022 het toezicht van de FG’s zich 
richten op internationale gegevensuitwisseling en op verwerkingen van persoonsgegevens door 
(sub)verwerkers.  
 
Focusgebieden Autoriteit Persoonsgegevens 
Naast de regulier uit te voeren toezichtwerkzaamheden zal eveneens aansluiting worden gezocht 
bij de focusgebieden van de AP: datahandel, digitale overheid en artificiële intelligentie en 
algoritmes. Deze zijn voor de periode 2020 tot en met 2023 aangewezen in het visiedocument 
‘Dataprotectie in een digitale samenleving’. Ook deze focusgebieden krijgen de komende jaren 
aandacht in het toezicht binnen Defensie. Zowel in de bedrijfsvoering als in de operationele taken 
van Defensie zijn deze ontwikkelingen aan de orde.  
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Prioriteiten en samenwerking toezichtpartners 
Om de effectiviteit van het toezicht te vergroten wordt ook in 2021 heel nadrukkelijk aansluiting 
gezocht bij andere toezichthouders binnen Defensie, zoals de Inspectie Militaire Gezondheidszorg 
(IMG), de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) en de Beveiligingsautoriteit (BA). Binnen het 
Toezichtberaad is afgesproken, dat deze samenwerking wordt geïntensiveerd en dat ook 
samenwerking met andere interne toezichthouders wordt gezocht.  Dit zal vooral zichtbaar zijn in 
het , evenals in voorgaande jaren,  gezamenlijk afleggen en combineren van toezichtbezoeken.  
De FG en de BA worden door de IMG nauw betrokken bij de technologische en organisatorische 
ontwikkelingen binnen de processen van de Militaire Gezondheidszorg (MGZ) en de Defensie 
Gezondheidsorganisatie (DGO). Bijvoorbeeld bij de invoering van huisartsen-informatiesystemen 
en ziekenhuis-informatiesystemen (HIS/ZIS) software voor de zorgbedrijven van de MGZ, en bij de 
invoering van nieuwe vormen van gepersonaliseerde gezondheidsmonitoring. Voor deze en 
toekomstige ontwikkelingen waar medische gegevens worden verwerkt en mogelijk gedeeld 
worden met civiele instanties, is de samenwerking en afstemming met de IMG en de BA van groot 
belang.  
 
Ook zal internationale samenwerking worden gezocht met de FG’s van de ministeries van Defensie 
van de EU-landen, om te bezien of er samenwerkingsverbanden mogelijk zijn, die een passend 
beschermingsniveau kunnen bieden voor internationale gegevensverwerking en -uitwisseling.  
 

Prioritaire  thema’s 2022 

Cloud strategie (militaire gezondheidszorg, (gepersonaliseerde) gezondheidsmonitoring en 
andere processen) 

Gebruik Social Monitoring applicaties Defensie  

Avg-/ Wpg-implementatie operationele processen (IGO/OSINT/CEMA)  

Internationale gegevensuitwisseling (EU en derde landen) 

Actualisatie register van verwerkingsactiviteiten (nieuwe technologieën & processen) 

Omgang met (sub)verwerkers 

 

 Geplande activiteiten 
 

Nalevingstoezicht Waar 

Regulier / gepland Bij alle DO’n, nader te bepalen  
Zie bijlage 2: Indicatief overzicht 
toezichtbezoeken 2022 

Ad hoc  Bij alle DO’n, incident gericht 

Gezamenlijk toezicht met BA Nader te bepalen o.b.v. planning BA 

Gezamenlijk toezicht  DI  Nader te bepalen o.b.v. planning DI 

Gezamenlijk toezicht IMG Nader te bepalen o.b.v. planning IMG 

Systeemgericht- en kwaliteitstoezicht Waar 

Toezicht/advies/kwaliteit Registerplicht Bij alle DO’n 

Toezicht/advies/kwaliteit uitvoering DPIA’s Bij alle DO’n 

Appreciatie DPIA’s Bij alle DO’n 

Toezicht/advies/kwaliteit Meldplicht Datalekken Bij alle DO’n  
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 Samenwerking met andere toezichthouders 
Bij Defensie zijn verscheidene interne toezichthouders actief. Hoewel hun werkterrein, hun taken 
en bevoegdheden en hun organisatorische ophanging uiteenlopen, hebben zij zich in 2020 
verenigd in het Toezichtberaad Defensie.  
Het gaat om de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG), Inspectie Veiligheid Defensie (IVD), het 
Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KMCGS), de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA), 
de Beveiligingsautoriteit (BA) en de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) (zie SG A 948). 
De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) en een vertegenwoordiger van het Bureau 
Secretaris-Generaal nemen als toehoorder deel aan het beraad. De IGK is geen toezichthouder, 
maar zijn onderzoeken verrijken wel het inzicht in de staat en het functioneren van de 
defensieorganisatie. De Inspecteur-Generaal Veiligheid (IGV) is als coördinerend toezichthouder 
voorzitter van het beraad. De doelstelling van het Toezichtberaad is het versterken van de 
kwaliteit en de samenhang van het interne toezicht, om zo het effect en de zichtbaarheid van het 
interne toezicht te vergroten.  
Vanaf 2022 ondersteunt een klein team hierbij de leden van het beraad. Dit ondersteuningsteam 
zal bestaan uit specialisten die niet of onvoldoende bij de toezichthouders aanwezig zijn, namelijk 
twee methodologen, twee redacteuren, een informatiebeheerder en een secretaris van het 
Toezichtberaad. 

2.3.1 Samenwerking met interne toezichthouders 
De samenwerking tussen de toezichthouders binnen Defensie komt niet alleen tot uitdrukking via 
de gezamenlijke doelstellingen van het Toezichtberaad, maar waar mogelijk en relevant voeren de 
verschillende toezichthouders van Defensie ook in de praktijk toezichttaken gezamenlijk uit. Met 
interne partners worden bijvoorbeeld toezichtbezoeken voorbereid en gecombineerd afgelegd.  
De FG werkt samen met andere toezichthouders, intern Defensie en intern de (Rijks)overheid. Om 
de kwaliteit, zichtbaarheid en effectiviteit van het toezicht te vergroten, wordt ook in 2022 
nadrukkelijk samenwerking gezocht met toezichtpartners binnen Defensie, zoals de Inspectie 
Veiligheid Defensie (IVD), de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG), en de 
Beveiligingsautoriteit (BA), maar ook bij Documentaire Informatievoorziening (DI) en het Bureau 
Industrieveiligheid (BIV) van de MIVD.  
 
In 2022 leggen FG en IMG gezamenlijk bezoeken af voor de opslag van nog niet gedigitaliseerde 
dossiers. Hier lopen FG, BA en DI samen op met de IMG. 

 

 In de uitvoering van het toezicht, waar wordt in de eerste plaats samengewerkt: 
o in relatie tot de bredere thema’s in ons toezicht, zoals onderzoek naar naleving wet- 

en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming binnen Defensie, ‘het belang 
van privacybewustzijn aan de voorkant van het planningsproces’ of inzet op 
systeemgericht toezicht; 

o met andere domeinen zoals DI, IMG en BA (Taskforce/WOO/opslag van nog niet 
gedigitaliseerde dossiers/digitale ontwikkelingen zorgdomein). 
 

 Daarnaast wordt de samenwerking nadrukkelijk gezocht op de volgende vier gebieden: 
o het toezichtproces verbeteren op het gebied van: methodologie en het doen van 

onderzoek (IVD); 
o redactie, kwaliteits- en procesbeheersing;  
o gezamenlijk voorbereiden en uitvoeren toezicht(bezoeken); 
o voorlichting en (resultaat)communicatie. 
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2.3.2 Samenwerking met externe toezichthouders 
De FG heeft nauw contact met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de nationale externe 
toezichthouder op het gebied van gegevensbescherming.  

 
Een belangrijk middel voor afstemming en samenwerking is het Rijksplatform van Functionarissen 
voor Gegevensbescherming (RPFG), het overleg van de FG’s van de ministeries en enkele 
rijksbrede organisaties. Het RPFG dient voor overleg en afstemming van rijksbrede trajecten en 
aangelegenheden op het gebied van gegevensbescherming. Het belang van het RPFG is, door het 
toenemende aantal rijksbrede initiatieven en shared service-voorzieningen, aanzienlijk 
toegenomen. In samenwerking met de FG’s van de Politie, Justitie en bijzondere 
opsporingsdiensten, is in 2020 een apart platform opgestart voor Functionarissen voor 
Gegevensbescherming op grond van de Wpg en de Wjsg.  
 
Deze samenwerkingsverbanden zorgen voor meer samenhang in het toezicht op de bescherming 
van persoonsgegevens binnen de rijksoverheid. 
 
Daarnaast heeft de afgelopen jaren de FG een beroep gedaan op ondersteuning van de 
Auditdienst Rijk (ADR) bij het invulling geven en ondersteunen van de toezichtbezoeken in het 
kader van de implementatie van de Avg.4 Ook voert de ADR de verplichte periodieke IT-Audits uit, 
ter controle van de Wpg.5 
 

 
 

  

                                                

4 Zie ook artikel 7 Regeling AVG Defensie. 
5 Zie artikel 33 Wpg en artikel 7 Regeling WPG Defensie. 
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Bijlage 1 Wettelijk kader 
Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) 
De Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg (UAvg) geven 
regels over het vastleggen en gebruiken van persoonsgegevens. Dit betreft onder meer de 
toelaatbaarheid van een (verdere) verwerking, de beveiliging en de bewaartermijn van 
persoonsgegevens. Daarnaast bevat de Avg verschillende rechten van de betrokkene en 
verantwoordingsplichten voor de verantwoordelijke. De regeling AVG Defensie geeft nadere 
invulling en voorziet in een stelsel van Avg-beheerders en Avg-coördinatoren om operationele 
invulling te geven aan deze kaders. 
 
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is in de wet aangewezen als de nationale toezichthouder. De 
AP kan in bepaalde gevallen bestuurlijke boetes opleggen of bestuursdwang (last onder 
bestuursdwang) toepassen. De Avg verplicht tot het benoemen van een FG. Dit doet overigens 
geen afbreuk aan de bevoegdheden van de AP. Het toezicht betreft rechtmatigheidstoezicht en 
ziet op de naleving van het bij of krachtens de Avg bepaalde. De werkzaamheden van de FG bij 
Defensie zijn nader omschreven in de Regeling AVG Defensie.6 De FG Defensie heeft naast het 
nalevingstoezicht in ieder geval tot taak: 
 

 het jaarlijks rapporteren aan de minister over de naleving van de verordening binnen het 
ministerie; 

 het begeleiden en verzorgen van contacten tussen het ministerie en de AP en 
interdepartementaal; 

 het voortvloeiende uit het toezicht, adviseren van de minister en van de beheerders over de 
toepassing en uitvoering van de verordening; 

 het toezien op de juiste afwikkeling van klachten en het evalueren van incidenten met 
betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens en de toepassing van de Avg. 

 
Bij het houden van toezicht gaat het om een, op basis van de Avg, door de minister aan de FG 
geattribueerde toezichthoudende bevoegdheid. Als zogenoemde Avg-beheerder zijn de 
operationele commandanten van de krijgsmachtonderdelen, de commandant Defensie 
Ondersteuningscommando, de directeur van de Defensie Materieel Organisatie en de 
plaatsvervangend secretaris-generaal voor de Bestuursstaf aangewezen. Elk onderdeel kent een 
Avg-coördinator. De FG’s en de Avg-coördinatoren vormen gezamenlijk het interne netwerk om 
elkaar te informeren en relevante kennis en vaardigheden binnen Defensie uit te wisselen.  

Wet politiegegevens (Wpg) 
Op de verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van de politietaak, is de Wpg van 
toepassing en dit betreft voornamelijk de KMar bij de uitvoering van de aan haar opgedragen 
politietaken, maar ook voor de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) die bij  
defensieonderdelen in dienst zijn. Het gaat bijvoorbeeld om terreinopzichters op oefenterreinen. 

 
De Wpg kent een uitgebreide regeling voor de verstrekking van informatie aan de betrokkene 
(diegene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben), zoals het recht op informatie en het 

                                                

6 Staatscourant 2018, nr. 28291. 
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recht op inzage. Verstrekkingen en beschikbaarstellingen van politiegegevens is gedetailleerd 
beschreven in het Besluit politiegegevens. De Wpg voorziet in een regeling voor het verstrekken 
van persoonsgegevens aan derde landen en het beschikbaar stellen van gegevens binnen de EU-
lidstaten. Ook zijn er uitgebreide waarborgen vereist rond de beveiliging en de bescherming van 
politiegegevens, zoals informatiebeveiligingsmaatregelen, autorisatiebeheer, 
loggingsverplichtingen, melden van datalekken, uitvoeren van 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA), het uitvoeren van audits en het aanwijzen van 
een privacyfunctionaris én een functionaris voor gegevensbescherming. 
 
De AP is ook hiervoor aangewezen als de nationale toezichthouder. De AP kan in bepaalde gevallen 
bestuurlijke boetes opleggen of bestuursdwang (last onder bestuursdwang) toepassen.  
 
De Wpg verplicht ook een FG te benoemen. De FG heeft tot taak het nalevingstoezicht op de Wpg, 
met inbegrip van de toewijzing van autorisaties, de bewustmaking, de opleiding van ambtenaren 
die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoering van audits, het 
informeren en adviseren van de verwerkingsverantwoordelijke over verplichtingen uit hoofde van 
de Wpg en andere gegevensbeschermingsbepalingen, het toezien op de uitvoering en het geven 
van advies over gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA). De werkzaamheden van de FG 
Wpg bij Defensie zijn nader omschreven in de Regeling WPG Defensie.7 De FG Wpg heeft naast het 
nalevingstoezicht in ieder geval tot taak: 

 

 het jaarlijks opstellen van een verslag van zijn bevindingen over de naleving van de Wpg 
binnen het ministerie; 

 het begeleiden en verzorgen van contacten tussen het ministerie en de AP (en 
interdepartementaal); 

 het evalueren van incidenten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens en de 
toepassing van de Wpg. 

 
Er zijn een aantal verschillen tussen de verplichtingen van de Wpg en de Avg. Dit verschil betreft 
onder andere de verplichting tot het aanwijzen van één of meer privacyfunctionarissen en het 
periodiek uitvoeren van interne en externe audits. De Commandant KMar is aangewezen als Wpg-
onderbeheerder. Hij heeft twee privacyfunctionarissen aangesteld en is in samenwerking met de 
Auditdienst Rijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de audits. De privacyfunctionaris heeft 
minder bevoegdheden en mogelijkheden dan de FG en is geen toezichthouder. Wel vervult de 
privacyfunctionaris de belangrijkste adviserende rol binnen de KMar ten aanzien van 
privacyvraagstukken. De privacyfunctionaris houdt overzichten bij, zoals het register van 
verwerkingsactiviteiten en de autorisaties. Ook handelt de privacyfunctionaris verzoeken om 
kennisneming en correctie van betrokkenen af namens de CKMar. De CKMar stuurt het jaarverslag 
van de privacyfunctionaris en de periodieke auditresultaten aan de FG Wpg, zodat deze kunnen 
worden betrokken bij het toezicht. De privacyfunctionarissen van de KMar en de FG werken nauw 
samen. 
 

                                                

7 Staatscourant 2018, nr. 72552. 
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Bijlage 2 Indicatief overzicht 
toezichtbezoeken 2022 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  

DOSCO: DCIOD, DBBO, EGB 

CLAS: BIDKL, TEXINT 

BS/HDP: Nederlands Veteraneninstituut, ABP/APG 

KMAR: Front-Office Pi-NL, WPG loggingsplicht en autorisatiebeheer 

BS/CZSK/KMar: Gegevensuitwisseling binnen CARIB-NL 

CLSK/DOSCO: EATC 
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