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EU Data Protection Regulation

Geachte heer Opstelten,
Ais burgemeester van Amsterdam heb ik het Stadsarchief en de uitvoering van de
Archiefwet 1995 in mijn portefeuille.
Graag vraag ik in die hoedanigheid uw aandacht voor de bezwaren die in de
archiefbranche leven ten aanzien van de EU Data Protection Regulation. Deze
wordt momenteel door het Europees Parlement voorbereid. Het oorspronkelijke
voorstel maakte de nodige uitzonderingen voor verwerking van
persoonsgegevens met het oog op wetenschappelijke en erfgoedwaarde. Door
amendementen van het Europees Parlement dreigen deze uitzonderingen echter
vrijwel geheel geschrapt te worden.
De Archiefwet 1995 verplicht overheden tot het bewaren, openbaar en
toegankelijk maken van archieven. Dit valt onder wat de EU Data Protection
Regulation onder 'verwerking' verstaat en wordt door de verordening aan banden
gelegd.
Persoonsgegevens vormen het hart van de Archiefcollectie Nederland:
bevolkingsregisters, burgerlijke stand, GSA. Juist vanwege de aanwezigheid van
persoonsgegevens worden archieven veelvuldig geraadpleegd. Voor
stamboomonderzoek bijvoorbeeld, dat cruciaal is in medisch
erfelijkheidsonderzoek,
in erfrechtkwesties en andere juridische
aangelegenheden. Maar ook fundamentele wetenschappelijke analyses van
(historisch-)maatschappelijke
ontwikkelingen kunnen niet worden verricht zonder
persoonsgegevens.
De nu geldende wettelijke kaders zijn voor zowel onderzoekers als
archiefinstellingen werkbaar en leveren zelden of nooit privacy-gerelateerde
problemen op. De voorliggende privacyverordening beperkt de mogelijkheden tot
het doen van historisch, wetenschappelijk en statistisch onderzoek aanzienlijk.
Oat stuit bij archiefinstellingen

op de volgende bezwaren:

1. Ais persoonsgegevens niet meer beschikbaar en bruikbaar zijn, verdwijnt een
groot deel van onze geschiedenis.
Hel stadhuis

is bereikbaar

per metro en tram (Iijnen 9 en 14), halle Waterlooplein
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2 Het toegankelijk maken en beschikbaar stellen van archiefmaleriaal'"Wordt aan
vaar archiefinstellingen onhaalbare voorwaarden verbonden. ~et is'Rnmogelijk
om de vele honderden kilometers en terabytes aan informatie te anCMimiseren
of te pseudonimiseren.
Y' tJ1
3. Onderzoekers worden sterk beperkt in hun mogelijkheden omd~t zij bij
bekendmaking van persoonsgegevens moeten kUnnen aantonen dat expliciet
toe stemming is gegeven danwel een afweging van grondrechtWl heGlt
plaatsgevonden of de gegevens al eerder bekend zijn gemaal4t:'
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Deze bezwaren gelden vooral artikel 83 en de amendementen

27, 31, 112, 336,

337 en 339.
Ik verzoek u om de gemeentearchivaris van Amsterdam, die tevens voorzitter is
van de Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland (BRAIN), in de
gelegenheid te stellen deze problematiek nader aan u toe te lichten,
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E.E. van der Laan
Burgemeester
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