
> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag Bestuursstaf 

Directie Communicatie 

Locatie 

Den Haag - Plein-

Kalvermarktc. 

Kalvermarkt 32 

's-Gravenhage 

Postadres 

Kalvermarkt 38 

2511 CB  'S-GRAVENHAGE 

MPC 58B 

Contactpersoon 

Kap mr. R.J. Stap 

WOB-functionaris 

www.defensie.nl 

Onze referentie 

BS2022006085 

Bijlagen 

Geen 

Bij beantwoording, datum, 

onze referentie en onderwerp 

vermelden. 

Pagina 1 van 2 

Datum 16-3-2022 

Betreft Besluit op uw Wob-verzoek 

Geachte , 

Bij brief van 10 februari 2022 heeft u een verzoek ingediend als bedoeld in artikel 
3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In uw verzoek vraagt u 
naar camerasystemen waarbij met gezichtsherkenning getracht zou worden het 
coronabeleid in Nederland te controleren dan wel te handhaven. In uw verzoek 
verwijst u onder meer naar de toepassing van het coronatoegangsbewijs en de 
situatie op luchthaven Schiphol. Uw verzoek beperkt zich in tijd van 1 januari 
2020 tot heden. 

De maatregelen die kunnen worden ingesteld ter bestrijding van COVID-19 vinden 
hun wettelijke grondslag in de gewijzigde Wet publieke gezondheid. Zo kan bij 
ministeriële regeling bepaalde maatregelen worden ingesteld of opgeheven. Eén 
van die maatregelen kan de toepassing van het coronatoegangsbewijs zijn, 
waarmee deelname aan een activiteit of toegang tot een voorziening mogelijk kan 
worden. Ten aanzien van de controle op de coronatoegangsbewijzen door middel 
van cameratoezicht met gezichtsherkenning is in de wet niets geregeld. Er bestaat 
dus ook geen wettelijke basis om camerasystemen voor een dergelijk doeleinde te 
gebruiken. 

Het ministerie van Defensie beschikt over camerasystemen op Defensielocaties ten 
behoeve van het bewaken en beveiligen daarvan. De wijze waarop deze 
camerasystemen gebruikt mogen worden, is aan regelgeving onderhevig. 
Camerabeelden van personen zijn in beginsel namelijk aangemerkt als een 
gewoon persoonsgegeven, waardoor de verwerking van die gegevens conform de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moet plaatsvinden. Zo is het 
ministerie van Defensie onder meer op grond van artikel 35 AVG verplicht een 
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) op te stellen. Defensie heeft in de 
DPIA Beveiliging en bewaking inclusief aanmeld- en bezoekersregistratie de 
verwerkingsdoeleinden van voorgenomen gegevensverwerkingen neergelegd. Eén 
van de doeleinden is het ondersteunen van objectbewaking door zichtbare en 
aangekondigde camerabeelden ten behoeve van primair verificatie en secundair: 
observatie, preventie en situational awareness. De handhaving van het 
coronabeleid middels gezichtsherkenningssoftware valt daar dus niet onder, 
waarmee een dergelijke toepassing ook op grond van de AVG onrechtmatig zou 
zijn. 

Voor de volledigheid merk ik op dat ook op luchthaven Schiphol, waar de 
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Koninklijke Marechaussee op grond van artikel 4, eerste lid, aanhef en onder c, 
van de Politiewet 2012 de politietaak heeft, er binnen de Gemeenschappelijke 
Meldkamer Infrastructuur (GMI) geen gebruik gemaakt wordt van 
gezichtsherkenningssoftware ten behoeve van de naleving van de 
coronamaatregelen. De naleving van de coronamaatregelen op luchthaven 
Schiphol is de verantwoordelijkheid van de Handhaving. De Koninklijke 
Marechaussee heeft enkel een rol in geval van escalatie. Ook met het oog op 
toekomst zijn er geen plannen om camerasystemen te voorzien van 
gezichtsherkenningssoftware om daarmee coronamaatregelen te kunnen 
handhaven. 

Besluit 
Omdat u vraagt naar documenten die niet bestaan en daarmee ook niet berusten 
onder de minister van Defensie wijs ik uw verzoek tot openbaarmaking af. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

De Minister van Defensie 

voor deze 

De Directeur Communicatie, 

W.T.A. van der Weegen 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de Minister van 
Defensie. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan DienstenCentrum Juridische Dienstverlening, Commissie 
advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift moet zijn 
ondertekend, een dagtekening bevatten en van de naam en het adres van de indiener zijn voorzien. Uit het 
bezwaarschrift moet duidelijk blijken tegen welk besluit en op welke gronden bezwaar wordt gemaakt. 




