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In casu vraagt u echter om openbaarmaking van informatie over een persoon die 
inmiddels al geruime tijd overleden is. Op gegevens van overleden personen is de 
AVG niet van toepassing. In dergelijke gevallen biedt een verzoek op grond van de 
Woo toch uitkomst. Openbaarmaking van informatie kan daarentegen achterwege 
blijven wanneer uitzonderingsgronden uit de Woo zich daartegen verzetten. In het 
onderhavige geval rijst de vraag of de Staat van Dienst van de betreffende 
persoon valt onder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals bedoeld 
in artikel 5.1, tweede lid, onder e, van de Woo. De bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer houdt namelijk niet zonder meer op bij overlijden.

Bij brief van 19 oktober 2022, ontvangen op 1 november jl., 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 met betrekking tot een Nederlandse 
deserteur die in 1965 naar de Duitse Democratische Republiek zou zijn 
overgelopen en daar later is overleden.
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In antwoord op uw verzoek heb ik een zoekslag laten maken naar de gevraagde 
persoon bij het Persoonsarchief Defensie. Van de door u genoemde persoon is een 
Staat van Dienst aangetroffen.

Besluit
Ik besluit de Staat van Dienst niet openbaar te maken.

Datum
Betreft

22-11-2022
Besluit op uw Woo-verzoek

Overwegingen
In het algemeen geldt dat een beroep op de Woo niet het juiste middel is voor het 
opvragen van documenten die zien op een natuurlijk persoon. Uitgangspunt van 
de Woo is immers dat informatie openbaar gemaakt wordt voor eenieder, waarbij 
rekening gehouden moet worden dat openbaarmaking van deze informatie 
mogelijk een inbreuk kan vormen op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken 
persoon. De meest voor de hand liggende wijze om informatie te verkrijgen die 
door een bestuursorgaan over een persoon is verzameld, is via 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: 
https://www.defensie.nl/onderwerpen/privacvrechten/privacvrechten-
persoonsgegevens.

Locatie
Den Haag - Plein- 
Kalvermarktc.
Kalvermarkt 32 
's-Gravenhage

Postadres
Kalvermarkt 38
2511 CB 'S-GRAVENHAGE 
MPC 58B

Contactpersoon
Kap mr. R.J. Stap 
Woo-functionaris

www.defensie.nl

Onze referentie
BS2022028669

Bijlagen
Geen



Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Wim van denWeegen
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Tot slot is op archiefstukken van Defensie ook de Archiefwet van toepassing. Op 
grond daarvan bestaat de mogelijkheid om inzage te krijgen in archiefstukken van 
Defensie. Een deel van de archieven is nog niet openbaar of beperkt openbaar. 
Vaak heeft deze beperking te maken met het beschermen van de persoonlijke 
levenssfeer van personen die mogelijk nog in leven zijn en die in de 
archiefstukken voorkomen. Zoals vermeld, bestaat van de door u genoemde 
persoon een Staat van Dienst. Op basis van de Selectielijst Defensie 2021 zijn 
staten van dienst van militair personeel aangeduid als blijvend te bewaren 
archiefstukken en worden deze 100 jaar na de geboorte van de betrokken 
personen openbaar en overgedragen aan het Nationaal Archief. Meer informatie 
over persoonsarchieven van militairen en burgers die niet meer in actieve dienst 
zijn, vindt u hier: https://www.defensie.nl/onderwerpen/archief/persoonsarchief.

Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie 
ABRvS 4 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:314) volgt dat voor toepassing van het 
begrip persoonlijke levenssfeer, het van belang is of de gegevens waarvan om 
openbaarmaking wordt verzocht, zien op de periode dat de persoon waarop de 
gegevens betrekking hebben nog in leven was. Gegevens die daarop zien, vallen 
binnen de persoonlijke levenssfeer. De Staat van Dienst (militaire 
persoonsdossier) van de overleden persoon valt dus onder de bescherming van 
persoonlijke levenssfeer.

Om die reden dient er een belangenafweging gemaakt te worden tussen enerzijds 
het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de overledene 
en diens eventuele nabestaanden, en anderzijds het algemene publieke belang 
van openbaarheid. In dit geval ben ik van mening dat het belang van de 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan het belang van 
openbaarheid. Het gaat namelijk om strikt persoonlijke gegevens, zoals namen, 
adressen, data van geboorte, in dienst treden en overlijden, die zien op de periode 
dat de betrokkene nog in leven was en die het ministerie van Defensie in zijn 
hoedanigheid als werkgever heeft verzameld.

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.so 
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De MinistetJvan Defensie 
yooTdeze )
De Directeur Communicatie,

Datum
22-11-2022

Onze referentie
BS2022028659




