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Regeling Gegevensbescherming Militaire Operaties

Geachte
Per brief van 16 mei 2018 zond u de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP)ingevolge artikel 3, vierde
lid, van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: UAVG) ter kennisname
een kopie van het besluit van 4 mei 2018, met kenmerk BS2018008273, waartoe u op grond van artikel 3,
derde lid, onder a, van de UAVG heeft besloten.
De AP merkt ten aanzien hiervan het volgende op.
In artikel 3, eerste lid, onder b. en artikel 3, tweede lid, van de UAVG zijn op verwerkingen door de
krijgsmacht ten behoeve van de uitvoering van haar taken, bedoeld in artikel 97 van de Grondwet, de
UAVG en de AVG van toepassing onderscheidenlijk van overeenkomstige toepassing verklaard. Artikel 3,
derde lid, aanhef en onder a, van de UAVG bepaalt dat het eerste en het tweede lid (van artikel 3 van de
UAVG) niet van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens door de krijgsmacht, voor zover
Onze Minister van Defensie daartoe beslist met het oog op de inzet of het ter beschikking stellen van de
krijgsmacht ter uitvoering van de in artikel 97 van de Grondwet omschreven taken.
De voorliggende Regeling Gegevensbescherming Militaire Operaties geeft invulling aan de in dit artikellid
genoemde uitzonderingsmogelijkheid.
Bij de geboden uitzonderingsmogelijkheid gaat het echter om afwijkingen van de bepalingen van de AVG
of UAVG in bepaalde, incidentele gevallen en afhankelijk van de wijze waarop daadwerkelijke operationele
inzet van de krijgsmacht plaatsvindt. In dergelijke gevallen kan afwijking worden vervat in een besluit dat
zo spoedig mogelijk (zo nodig achteraf ) aan de AP moet worden medegedeeld. Dat afweging per geval de
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bedoeling is, blijkt ook duidelijk uit de memorie van toelichting bij de UAVG1 en bij de Wet bescherming
persoonsgegevens2 die een vergelijkbare systematiek kende.
Het betreffende wetsartikel bevat in lijn hiermee dan ook geen delegatiegrondslag voor een algemene
wettelijke regeling, maar slechts een bevoegdheid om in bepaalde gevallen AVG en UAVG buiten
toepassing te laten voor zover dat nodig is. Hiermee strookt niet dat los van bepaalde daadwerkelijke inzet
een algemene regeling wordt opgesteld, waarbij in algemene zin wordt afgeweken van de AVG en de
UAVG.
De AP adviseert de onderhavige regeling in te trekken en per inzet of ter beschikkingstelling af te wegen in
hoeverre een besluit tot afwijking van UAVG en AVG aangewezen is.
Hoogachtend,
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