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Europese verordening bescherming persoonsgegevens
Nogmaals neveneffecten EU Data Protection Regulation

Geac

Graag wil ik uw aandacht vragen voor de gevolgen van de ontwerp EU Verordening bescherming persoonsgegevens
(General Data Protection Regulation) voor gemeenten en archieven.

Bij de VNG heb ik o.a. archiefbeleid in de portefeuille. Onlangs heb ik kennis mogen nemen van de
ontwerpverordening, en constateer dat vanuit oogpunt van archieven hieraan een aantal ernstige bezwaren aan
kleven. Ik heb in dit verband uw gegevens van mijn collega van de directie Europa Caspar Sluiter doorgespeeld
gekregen.

e De ontwerpverordening is complex en gedetailleerd en slecht toepasbaar op de overheidsector. Door de
Nederlandse regering is, zo begrijp ik uit de stukken, reeds het stand punt ingenomen dat voor de publieke sector
(een) uitzondering(en) moeten worden gemaakt om persoonsgegevens te bewaren. Dat is een standpunt die wij van
harte kunnen steunen. Daarbij is ook van belang dat er kosten aan de implementatie aan voor Nederland nieuwe
aspecten (zoals het recht op vergeten) verbonden zullen zijn. De tijd die v~~r implementatie is uitgetrokken (2 jaar)
veel te kort. Gemeenten zijn momenteel druk bezig met digitaliseringprojecten, versterking van beveiliging en het zgn.
Nationale Uitvoeringplan (NUP). Zij zullen hier niet aan toe kunnen komen of deze projecten zullen daaronder te lijden
hebben.

Een aspect dat bij de behandeling deze ontwerpverordening wellicht wat minder belicht is geworden, is de eventuele
impact op de overheidsarchieven. Onder bedoelde verwerking van persoonsgegevens vaIt ook het bewaren en
toegankelijk maken van archieven. Het gaat daarbij o.a. om bevolkingsregisters, burgerlijke stand en het GBA. Verder
bevat vrijwel elk document overheidsinformatie persoonsgegevens. Door verplichtstelling van anonimisering en
pseudonimisering gaat de waarde van dergelijke gegevens voor onderzoek verloren. Aan het toegankelijk maken en
beschikbaar stellen van archiefmateriaal worden aan archiefinsteliingen onhaalbare voorwaarden verbonden. Het is
onmogelijk om de vele honderden kilometers papieren archieven en terabytes aan informatie te anonimiseren of te
pseudonimiseren. Het gaat hier met name om de artikelen 8, 9 en 83 en amendement 337 op artikel 83. (Zie de
bijgevoegde brief aan het EP van de koepel voor archiefinsteliingen BRAIN).

Tot slot bestaat er bij ons enige zorg voor de gevolgen voor de uitwisseling van persoonsgegevens, met name tussen
instanties die bij de zorg voor risicogroepen en - kinderen betrokken zijn. De wetgeving mag deze uitwisseling in het
belang van de kwetsbare burgers niet belemmeren.

Met vriendelijke groet,

VNG beleidsmedewerker Bib/iotheek- en archievenbeleid
Nassau/aan 12
Postbus 30435
2500 GKDen Haag

Werktijden: maandag tot en met donderdag


