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Bij brief van 26april2022 heeft u een verzoek ingediend als bedoeld in artikel 4.1,
eerste lid, van de Wet open overheid (Woo). In uw verzoek vraagt u naar alle
informatie die door Defensie over u verzameld zou zijn. Uw verzoek ziet op de Bij beantwoording, datum,

periode 1januari 2018 tot en met 24april 2022. In uw verzoek verwijst u naar de onzereferentieenonderwerp
vermelden.Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Omdat per 1 mei 2022 de Wet open

overheid (Woo) als vervanger van de Wob in werking is getreden en de Woo niet
voorziet in overgangsrecht, wordt uw verzoek behandeld met inachtneming van de
bepalingen uit de Woo.

Onder de Woo kan eenieder een verzoek doen om openbaarmaking van informatie
die berust onder een bestuursorgaan of één van de daarmee gelijkgestelde
organen en colleges. De Woo biedt burgers ook de mogelijkheid om op diens
verzoek informatie te verstrekken die op henzelf betrekking heeft. In artikel 5.5,
eerste lid, laatste volzin, van de Woo staat dat de verzoeker in zijn verzoek
expliciet de aangelegenheid moet vermelden waarover de verzoeker informatie
wenst te ontvangen. Dit betekent dat er niet verzocht kan worden om verstrekking
van alle op de verzoeker betrekking hebbende informatie die bij een
bestuursorgaan berust.

Daarnaast blijkt uit de tekst van artikel 5.5 van de Woo, maar ook uit de memorie
van toelichting, dat dit artikel bedoeld is als vangnetbepaling. Dit houdt in dat een
andere regeling waarmee u de gevraagde informatie kunt verkrijgen voorrang
heeft en u in bepaalde gevallen ook enkel via die regeling de gevraagde informatie
kunt verkrijgen. De meest voor de hand liggende wijze om informatie te
verkrijgen die door een bestuursorgaan over u is verzameld, is een verzoek op
grond van artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
In dit artikel is het recht van inzage van een betrokkene bepaald. Een verzoek tot
inzage kunt u bij het Ministerie van Defensie digitaal indienen via:
htts : //www.defensie. nh/onderwerpen/rwivacyrechten/orivacyrechten
persoonsgegevens.
Ten aanzien van informatie over de verwerking van eigen persoonsgegevens kan
een verzoeker dus niet uitkomen op een verzoek als neergelegd in artikel 5.5 van
de Woo.

Pagina 1 van 2



Besluit
Omdat u uw verzoek om informatie onvoldoende heeft geëxpliciteerd en u deze
informatie via een andere openbaarmakingsregeling kunt verkrijgen, besluit ik uw
verzoek af te wijzen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

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 duidelrjk blijken tegen welk besluit en op welke gronden bezwaar wordt gemaakt.
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