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Geachte Mevrouw/ Heer,  
Geachte collega, 
 
De inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 
mei 2018 heeft bij een aantal organisaties van het federaal openbaar ambt onduidelijkheid 
gecreëerd i.v.m. hun informatie- en archiefbeheer.  
 
Het Rijksarchief stelt met enige bezorgdheid vast dat in een aantal overheidsdiensten 
stemmen opgaan om, conform de beginselen gestipuleerd in artikel 5 AVG, over te gaan tot 
wissing van persoonsgegevens en zelfs tot vernietiging van documenten met 
persoonsgegevens van zodra deze geen gebruikswaarde meer hebben voor de dienst. 
Artikel 5 AVG voorziet echter een uitzondering voor verdere verwerking met het oog op 
archivering in het algemeen belang. 
 
Het Rijksarchief wil met klem benadrukken dat de Archiefwet van 24 juni 1955 (zoals 
gewijzigd bij wet van 6 mei 2009, BS 19 mei 2009) onverkort van toepassing blijft. Deze 
bepaalt dat overheidsdiensten geen documenten mogen vernietigen zonder toestemming 
van de Algemeen Rijksarchivaris (art. 5 Archiefwet) en dat archief ouder dan 30 jaar moet 
(art. 1, 1

ste
 lid Archiefwet) of kan (art. 1, 2

de
 lid Archiefwet) overgebracht worden naar het 

Rijksarchief op basis van een goedgekeurde archiefselectielijst (art. 6 Archiefwet juncto KB 
van 18 augustus 2010 tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de Archiefwet van 24 juni 
1955, BS 23 september 2010). Documenten die hierin als “te bewaren” staan aangegeven, 
moeten net zoals voorheen na het verstrijken van hun administratief nut aan het Rijks-
archief overgedragen worden. Dat geldt eveneens onverkort voor documenten die per-
soonsgegevens bevatten. Het Rijksarchief wenst bovendien te onderstrepen dat de 
documenten integraal en in hun oorspronkelijke vorm dienen overgebracht te worden. 
Overheidsdiensten moeten bijgevolg de omkeerbaarheid van elk type van versleuteling 
kunnen garanderen.  
 
De overbrenging van documenten met persoonsgegevens op basis van een gevalideerde 
selectielijst en hun langetermijnbewaring in het Rijksarchief zijn niet strijdig met de AVG. De 
AVG stelt weliswaar dat persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 
gerechtvaardigde doeleinden moeten verzameld worden en vervolgens niet op een met die 
doeleinden onverenigbare wijze verder verwerkt mogen worden (het principe van 
doelbinding). Maar de AVG voegt daaraan toe dat de verdere verwerking met het oog op  
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archivering in het algemeen belang niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doel-
einden wordt beschouwd, mits passende waarborgen voorzien zijn (art 5.1.b en art 89.1 
AVG).  
 
Ook op het principe van de opslagbeperking, dat stelt dat persoonsgegevens niet langer 
dan nodig moeten bewaard worden in een vorm die het mogelijk maakt om de betrokkenen 
te identificeren, voorziet de AVG een afwijking. Met het oog op archivering in het algemeen 
belang mogen persoonsgegevens wél voor langere termijn bewaard worden, mits passende 
maatregelen getroffen worden (art. 5.1.e en art 89. 1 AVG). De AVG voorziet een gelijkaar-
dige uitzondering op het recht op gegevenswissing (art. 17 AVG “recht op vergetelheid”) en 
biedt bovendien de mogelijkheid om in het lidstatelijke recht bijkomende afwijkingen te 
voorzien op de rechten van de betrokkenen (art. 15, 16, 18, 19, 20, 21) voor archivering in 
het algemeen belang (art 89.3 AVG). De Belgische wetgever heeft dit aspect recent 
geregeld met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (BS 5 september 2018).  
 
Om te verantwoorden dat documenten met persoonsgegevens integraal worden bewaard, 
verwijzen overheidsdiensten in het verplicht bij te houden register van de verwerkings-
activiteiten (art. 30 AVG) naar de gevalideerde archiefselectielijst, waarin de bewaartermij-
nen en definitieve bestemming van documenten (nl. vernietiging of overbrenging naar het 
Rijksarchief voor permanente bewaring) opgenomen zijn.  
 
Overbrenging naar het Rijksarchief impliceert uiteraard niet dat de documenten dadelijk ter 
beschikking van het publiek worden gesteld. Los van alle ethische overwegingen conform 
de beroepscode van archivarissen, is het Rijksarchief voor het verlenen van toegang tot 
persoonsgegevens ook gebonden door de AVG. Gegevens van levende personen worden 
zeker niet online verspreid. Conform de AVG en de Wet van 30 juli 2018 kunnen persoons-
gegevens wel meegedeeld worden in het kader van historisch en wetenschappelijk 
onderzoek, mits passende waarborgen worden geboden. De betrokken onderzoeker moet 
daarbij een procedure volgen, die minstens de ondertekening van een “onderzoeksverkla-
ring” inhoudt.  
 
Voor meer informatie over bewaring en overbrenging van documenten en verwante thema’s 
kan u terecht op de website van het Rijksarchief (www.arch.be).   
 
Voor verdere vragen kan u de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van het Rijks-
archief contacteren (dpo@arch.be). 
 
Met dank voor uw medewerking en vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
 
 
Karel VELLE 
Algemeen Rijksarchivaris 
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