
De Europese Commissie 
bereidt al enkele jaren een 
Data Protection Regulation 
(DPR) voor die streeft naar 
een betere bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer. 
De verouderde Richtlijn van 
1995 wordt herzien, verruimd 
en vooral aangepast aan de 
informatierevolutie die inter-
net teweeg heeft gebracht. 
Het Europese Parlement 
amendeerde het voorliggende 
ontwerp op talrijke plaatsen 
en keurde de draft in eerste 
lezing goed op 12 maar 2014. 
De Europese Raad buigt er 
zich nog over. In 2015 zou de 
DPR van kracht moeten wor-
den. Alle lidstaten streven 
naar een harmonisering van 
de regelgeving en zullen hun 
nationale wetgeving richten 
op het Europese juridische 
kader.

Het Europese Hof van Justitie 
bracht intussen de privacy 
problematiek volop in de 
belangstelling door het baan-
brekende arrest dat het velde 
op 13 mei 2014 over de rol van 
Google met betrekking tot 
het privacy-recht (het zoge-
naamde Google Spain-arrest). 
Het Hof oordeelde dat Google, 
ook voor de in de zoek index 
aanwezige gegevens, moet 
voldoen aan de strenge 
regels van het privacy-recht. 
Iedereen die opgenomen is in 
die index kan een verzoek tot 
inzage, correctie en verwijde-
ring indienen.

Tijdens een Ronde Tafel, geor-
ganiseerd door het Algemeen 
Rijksarchief, bogen een 25-tal 
Belgische archivarissen en 
specialisten zich over de con-
sequenties die de nieuwe 
regelgeving kan/zal hebben 
voor de omgang met infor-
matie door archivarissen. De 
Ronde Tafel verkende de 

problematiek van de bescher-
ming van de persoonlijke 
levenssfeer en maakte een 
status questionis op. Voor 
definitieve en concrete ant-
woorden of aanbevelingen is 
het wachten op de definitieve 
Europese regelgeving. 

In zijn inleiding op de 
gespreksronde schetste alge-
meen rijksarchivaris karel 
velle de problematiek. Hij 
stelde zich de vraag hoe de 
nieuwe bepalingen inzake de 
bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer en het ‘right 
to be forgotten and to era-
sure’ (artikel 17 van de DPR) 
het verwerven, waarderen 
en selecteren, ontsluiten en 
ter beschikking stellen van 
archieven zullen beïnvloeden. 
Gelden die bepalingen ook 
voor papieren archieven en 
voor zoekinstrumenten van 
archiefdiensten? Kunnen ook 
(klein)kinderen zich in naam 
van hun (groot)ouders beroe-
pen op het recht om verge-
ten te worden? Hoe rijmt die 
regelgeving met de deontolo-
gische code van de archivaris, 
met de principes van toegang 
en openbaarheid, met het 
recht op vrije meningsuiting 
en met het recht op/de plicht 
tot herinnering? Zullen over-
heden geen misbruik maken 
van dit recht op vergeten en 
op wissen van persoonlijke 
informatie (bijvoorbeeld door 
te weigeren archief over te 
dragen aan een archiefdienst) 
en zo een moderne vorm van 
censuur plegen?

Onderzoeker  edouard 
cruysmans (UCL/USL-B) 
relativeerde de rechten ter 
bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer en het recht 

‘vergeten te worden’. Hij stelde 
dat de rechten waardoor de 
burger controle krijgt over 

zijn gegevens op het web, niet 
absoluut zijn, maar dat een 
rechtbank ze steeds in balans 
zal brengen met het recht 
op informatie van burger en 
maatschappij of met de pers-
vrijheid. Volgende elementen 
zouden daarbij door de recht-
banken in rekening kunnen 
worden gebracht: het histo-
risch belang van de informatie, 
het tijdsverloop tussen de fei-
ten en hun openbaarmaking of 
het publiek karakter van een 
bepaald figuur.

theo thomassen, hoogleraar 
Archivistiek aan de Universiteit 
Amsterdam, stelde dat Europa 
via een aangepaste regelge-
ving controle wil krijgen op 
de macht van internetbedrij-
ven die informatie willekeu-
rig kunnen selecteren, com-
bineren of manipuleren. Hij 
relativeerde de invloed van 
de verwachte richtlijnen op 
de archiefpraktijk en voorzag 
ook afwijkingen op artikel 17 
voor de dataverwerking met 
het oog op archivistische, his-
torisch-wetenschappelijke en 
statistische doeleinden. Hij 
verwachtte dat — eenmaal de 
regelgeving een feit — jurispru-
dentie uitsluitsel zou bieden 
inzake een aantal consequen-
ties, leemten, onduidelijkhe-
den en limieten van de wet-
geving. Ten slotte brak hij een 
lans voor de aanwezigheid 
van archivarissen bij de aan-
maak van papieren en digi-
tale archieven. Archivarissen 
zouden documenten al bij 
hun creatie moeten kunnen 
aanduiden als privacygevoe-
lig of openbaar. Zij zouden 
beide categorieën eenduidig 
moeten kunnen onderschei-
den en afzonderen en zo mee 
uitmaken wat precies online 
geplaatst mag worden. Ook 
zouden ze moeten betrokken 
worden bij de ontwikkeling 

van procedures in verband 
met de (automatische) vernie-
tiging of bewaring van docu-
menten. Archivarissen zou-
den ook hun diensten kunnen 
aanbieden bij het anonimise-
ren van databanken; zo blijft 
informatie bewaard en privacy 
gerespecteerd.

In de gedachtewisseling die 
volgde na de twee uiteenzet-
tingen van de sprekers werd 
o.a. gewezen op de autono-
mie van de nationale archief-
wetgeving die overeind blijft 
als wettelijk kader, ook na de 
nieuwe Europese regels. Ook 
het recht van de burger op 
inzage in wat over hem/haar 
wordt bewaard, ook in niet-
openbare archieven, kwam ter 
sprake. Cruysmans benadrukte 
dat de huidige Belgische wet-
geving het bewerken toestaat 
van gegevens voor statisti-
sche, historische en weten-
schappeli jke doeleinden, 
mits anonimisering. willem 
debeuckelaere, voorzitter van 
de Privacycommissie, wees er 
op dat de privacywetgeving 
niet geldt voor overledenen. 
Hij riep de aanwezige archiva-
rissen op om concrete vragen 
en problemen in hun archief-
praktijk inzake privacy te sig-
naleren aan de commissie.

Het Rijksarchief wil over deze 
belangrijke thematiek een 
internationaal colloquium 
organiseren in het voorjaar van 
2015. De Ronde Tafel bakende 
alvast een aantal invalshoe-
ken af, tekende krijtlijnen uit 
en lanceerde een oproep tot 
onderwerpen en sprekers 
voor dit internationaal treffen. 
De thematiek verdient in elk 
geval de volle aandacht van 
alle archivarissen.
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