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Archivering in de AVG  
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) reguleert de verwerking van 
persoonsgegevens en verbiedt verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Verder verankert de 
AVG bepaalde rechten voor burgers. Artikel 89 van de AVG stelt dat er passende waarborgen moeten 
zijn voor verwerking van persoonsgegevens in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch 
onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met de rechten en vrijheden van de 
betrokkenen. Maatregelen moeten worden getroffen om minimale gegevensverwerking te garanderen, 
zoals pseudonimiseren.  
 
Uitvoeringswet AVG  
Artikel 89 AVG biedt ruimte om voor verwerking van persoonsgegevens in verband met archivering 
van de bepalingen van de verordening af te wijken. In de Uitvoeringswet AVG (UAVG), die aangeeft 
hoe de AVG in Nederland wordt uitgevoerd, is dit uitgewerkt in artikel 45 UAVG.  

 Dit artikel stelt het recht op inzage van persoonsgegevens die deel uitmaken van 
archiefbescheiden in berusten in archiefbewaarplaats  (art 15) dat een aantal vereisten kent 
buiten werking en vestigt tegelijkertijd een specifiek recht op inzage in deze archiefstukken.  

 Vanwege van de integriteit van het archief kunnen gegevens in de oorspronkelijke 
archiefbescheiden niet worden gewijzigd, zelfs niet wanneer de stukken onjuiste gegevens 
zouden bevatten. Om deze reden worden de artikelen 16 en 18, lid 1 sub a, van de AVG niet 
van toepassing verklaard, maar wordt burgers wel de mogelijkheid geboden om een eigen 
lezing aan het archief toe te voegen. Dit is in overeenstemming met de bestaande praktijk 
onder het regime van de Wbp.  

 Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20) is buiten toepassing verklaard vanwege 
strijdigheid met de integriteit van het archief.  

Niet alle rechten van burgers zijn in artikel 45 UAVG buiten werking verklaard. Dat geldt onder meer 
voor het recht op gegevenswissing (art. 17).  
 
Aanpassingswet 
De AVG maakt een uitzondering op het verbod op verwerking van bijzondere persoonsgegevens als 
dat noodzakelijk is met het oog op archivering in het algemeen belang (artikel 9, lid 2 sub j AVG). Dit 
zal worden geconcretiseerd in een bepaling in de Archiefwet 1995. Dat geldt ook verwerking van 
strafrechtelijke gegevens Het huidige artikel 2a van de Archiefwet 1995, dat een uitzondering maakt 
voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens in verband met de Wet bescherming 
persoonsgegevens, zal worden geactualiseerd. Dit zal in de zogenoemde aanpassingswet die in 
voorbereiding is worden meegenomen 
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