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Archiefwet 1995


(Tekst geldend op: 06-08-2012)


Wet van 28 april 1995, houdende vervanging van de Archiefwet 1962 (Stb. 313) en in verband daarmede wijziging 
van enige andere wetten


Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:


Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de ontwikkelingen op het gebied van het archiefwezen het wenselijk 
maken de Archiefwet 1962 te vervangen en in verband daarmede enige andere wetten te wijzigen;


Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden 
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:


Hoofdstuk I. Algemene bepalingen


Artikel 1


In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:


Onze minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;


overheidsorgaan:


een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of


een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed;


archiefbescheiden:


bescheiden, ongeacht hun vorm, door de overheidsorganen ontvangen of opgemaakt en naar hun aard 


bestemd daaronder te berusten;


bescheiden, ongeacht hun vorm, met overeenkomstige bestemming, ontvangen of opgemaakt door 


instellingen of personen, wier rechten of functies op enig overheidsorgaan zijn overgegaan;


bescheiden, ongeacht hun vorm, welke ingevolge overeenkomsten met of beschikkingen van instellingen of 


personen dan wel uit anderen hoofde in een archiefbewaarplaats zijn opgenomen om daar te berusten;


reprodukties, ongeacht hun vorm, welke bij of krachtens de wet in de plaats zijn gesteld van de onder 1°, 


2° of 3° bedoelde archiefbescheiden of welke op grond van het bepaalde in artikel 7 zijn vervaardigd;


zorgdrager: degene die bij of krachtens de wet belast is met de zorg voor de archiefbescheiden;


archiefruimte: een ruimte, bestemd of aangewezen voor de bewaring van archiefbescheiden in afwachting van 


hun overbrenging ingevolge artikel 12, eerste lid of 13, eerste lid;


archiefbewaarplaats: een bij of krachtens deze wet voor de blijvende bewaring van archiefbescheiden 


aangewezen bewaarplaats.


Artikel 2


Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen worden onder overheidsorganen tevens 
begrepen overheidsorganen, welke voor of na de inwerkingtreding van deze wet zijn of zullen worden opgeheven.


Artikel 2a


Het verbod persoonsgegevens te verwerken, bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens, geldt 
niet voor verwerkingen die verband houden met:


de vervanging van archiefbescheiden, bedoeld in artikel 7;


de overbrenging van archiefbescheiden naar een archiefbewaarplaats, bedoeld in de artikelen 12 en 13;


a. 


b. 


1°. 


2°. 


c. 


1°. 


2°. 


3°. 


4°. 


d. 


e. 


f. 


a. 


b. 
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de opneming van archiefbescheiden als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 3°, in een archiefbewaarplaats, 


of;


het beheer van archiefbescheiden die in een archiefbewaarplaats berusten, met uitzondering van het ter 


raadpleging of gebruik beschikbaar stellen van zodanige archiefbescheiden.


Hoofdstuk II. Archiefbescheiden in het algemeen


Artikel 3


De overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke 
staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking 
komende archiefbescheiden.


Artikel 4


Een regeling, waarbij overheidsorganen worden opgeheven, samengevoegd of gesplitst, dan wel waarbij een of 


meer taken van een overheidsorgaan worden overgedragen aan een ander overheidsorgaan, houdt een 
voorziening in omtrent hun archiefbescheiden.


Een regeling, waarbij een tijdelijk overheidsorgaan wordt ingesteld, houdt een voorziening in omtrent de 


bewaring van de archiefbescheiden na zijn opheffing.


Een regeling, waarbij taken van een overheidsorgaan geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan een 


rechtspersoon houdt een voorziening in omtrent de terbeschikkingstelling aan die rechtspersoon van de op die 
taken betrekking hebbende archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht naar een 
archiefbewaarplaats, voor een tijdvak van ten hoogste twintig jaar. Deze voorziening houdt tenminste in een 
nadere bepaling van het in de eerste volzin bedoelde tijdvak, alsmede een bepaling omtrent het toezicht op het 
beheer van de desbetreffende archiefbescheiden, overeenkomstig het bij of krachtens deze wet bepaalde.


Artikel 5


De zorgdrager is verplicht tot het ontwerpen van selectielijsten waarin tenminste wordt aangegeven welke 


archiefbescheiden voor vernietiging in aanmerking komen.


De lijsten worden, nadat Onze minister de Raad voor cultuur, bedoeld in artikel 2a van de Wet op het specifiek 


cultuurbeleid, heeft gehoord, vastgesteld, voor zover het betreft:


archiefbescheiden van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de andere Hoge Colleges van 


Staat en het Kabinet van de Koning: bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze minister, in 
overeenstemming met het betrokken overheidsorgaan;


archiefbescheiden van de ministeries: door Onze minister en Onze minister wie het mede aangaat;


archiefbescheiden van andere overheidsorganen: door Onze minister.


Een besluit tot vaststelling van een selectielijst wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.


Artikel 6


Tot vernietiging van in een rijksarchiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden mag Onze minister slechts 
overgaan na machtiging van degene, op wiens last deze archiefbescheiden zijn overgebracht.


Artikel 7


De zorgdrager is bevoegd archiefbescheiden te vervangen door reprodukties, teneinde de aldus vervangen 
bescheiden te vernietigen. Voor de vervanging van archiefbescheiden die niet als te vernietigen worden aangemerkt 
in de in artikel 5 bedoelde lijsten, is een machtiging vereist van Onze minister dan wel, indien het archiefbescheiden 
betreft voor de bewaring waarvan een andere dan een rijksarchiefbewaarplaats is aangewezen, van gedeputeerde 
staten. Deze machtiging houdt tevens een machtiging tot vernietiging in.


Artikel 8


De zorgdrager is bevoegd tot vervreemding van niet in een rijksarchiefbewaarplaats berustende 


archiefbescheiden, voor zover het betreft:


c. 


d. 


1. 


2. 


3. 


1. 


2. 


a. 


b. 


c. 


3. 


1. 
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archiefbescheiden van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de andere Hoge Colleges van 


Staat en het Kabinet van de Koning: na een bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze minister, 
verleende machtiging;


archiefbescheiden van andere overheidsorganen: na machtiging van Onze minister.


Voor de vervreemding van archiefbescheiden als bedoeld in het eerste lid is geen machtiging vereist indien de 


vervreemding geschiedt ter uitvoering van een in enige wet neergelegd voorschrift.


Tot vervreemding van in een rijksarchiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden mag Onze minister slechts 


overgaan ter uitvoering van een in enige wet neergelegd voorschrift of na machtiging van degene, op wiens last 
deze archiefbescheiden zijn overgebracht.


Artikel 9


Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent het ontwerpen van 


lijsten als bedoeld in artikel 5 alsmede omtrent de vervanging en vervreemding van archiefbescheiden.


Onze Minister-President kan regels stellen op grond waarvan in geval van buitengewone omstandigheden kan 


worden afgeweken van hetgeen in deze wet is bepaald met betrekking tot de vernietiging van archiefbescheiden.


Artikel 10


Indien archiefbescheiden ten onrechte berusten onder een ander overheidsorgaan dan dat waaronder zij behoren te 
berusten, zien de betrokken zorgdragers erop toe, dat die bescheiden te bestemder plaatse geraken.


Artikel 11


Ieder die archiefbescheiden onder zich heeft, is verplicht deze binnen vier weken, nadat hij een daartoe 


strekkende kennisgeving heeft ontvangen, aan het overheidsorgaan, waaronder zij volgens de bepalingen van 
deze wet zouden behoren te berusten, voor rekening en risico van dit overheidsorgaan af te staan, teneinde het 
in de gelegenheid te stellen hiervan een reproduktie te vervaardigen.


Het overheidsorgaan geeft de archiefbescheiden binnen vier weken na ontvangst terug aan degene, die deze 


heeft afgestaan, ook al kan de overheid op die bescheiden uit anderen hoofde rechten doen gelden.


Artikel 12


De zorgdrager brengt de archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen en ouder zijn dan 


twintig jaar over naar een archiefbewaarplaats.


Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld, die bij de overbrenging van 


archiefbescheiden in acht dienen te worden genomen.


Artikel 13


De zorgdrager kan archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen en jonger zijn dan twintig 


jaar naar een archiefbewaarplaats overbrengen, wanneer naar het oordeel van de beheerder van de 
archiefbewaarplaats voldoende aanleiding bestaat hiervoor ruimte beschikbaar te stellen.


Een afwijzende beslissing krachtens het eerste lid kan door degene aan wie de beheerder onmiddellijk 


ondergeschikt is worden herzien.


Indien archiefbescheiden ouder dan twintig jaar door het overheidsorgaan nog veelvuldig worden gebruikt of 


geraadpleegd kan op verzoek van de zorgdrager machtiging tot opschorting van de overbrenging van die 
archiefbescheiden worden verleend door Onze minister dan wel, indien het archiefbescheiden betreft voor de 
bewaring waarvan een andere dan een rijksarchiefbewaarplaats is aangewezen, door gedeputeerde staten.


De in het derde lid bedoelde machtiging, waaraan voorwaarden kunnen worden verbonden, wordt verleend voor 


een periode van ten hoogste tien jaar, na afloop waarvan verlenging kan worden verkregen.


Artikel 14


De archiefbescheiden die in een archiefbewaarplaats berusten zijn, behoudens het bepaalde in de artikelen 15, 16 en 
17, openbaar. Ieder is, behoudens de beperkingen die voortvloeien uit het in die artikelen bepaalde, bevoegd die 


a. 


b. 


2. 


3. 


1. 


2. 


1. 


2. 


1. 


2. 


1. 


2. 


3. 


4. 
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archiefbescheiden kosteloos te raadplegen en daarvan of daaruit afbeeldingen, afschriften, uittreksels en 
bewerkingen te maken of op zijn kosten te doen maken.


Artikel 15


Bij de overbrenging van de in artikel 1, onder c 1° en 2°, bedoelde archiefbescheiden kan de zorgdrager, na 


advies van de beheerder van de archiefbewaarplaats, slechts beperkingen aan de openbaarheid stellen voor een 
bepaalde termijn en met het oog op:


de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;


het belang van de Staat of zijn bondgenoten;


het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen 


of rechtspersonen danwel van derden.


De zorgdrager ten aanzien van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden kan, na de in het 


eerste lid bedoelde overbrenging, niet alsnog beperkingen als bedoeld in het eerste lid stellen, tenzij zich na het 
tijdstip van overbrenging omstandigheden hebben voorgedaan die, waren zij op dat tijdstip bekend geweest, tot 
het stellen van beperkingen aan de openbaarheid ingevolge het eerste lid zouden hebben geleid.


De zorgdrager ten aanzien van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden, kan, gehoord degene 


op wiens last de archiefbescheiden zijn overgebracht, de ingevolge het eerste of het tweede lid aan de 
openbaarheid gestelde beperkingen opheffen, dan wel ten aanzien van een verzoeker buiten toepassing laten, 
indien het belang van de gestelde beperking niet opweegt tegen diens belang tot raadpleging of gebruik van de 
archiefbescheiden.


Ingevolge het eerste of het tweede lid aan de openbaarheid gestelde beperkingen hebben geen betrekking op 


archiefbescheiden die ouder zijn dan vijfenzeventig jaar, tenzij door Onze minister dan wel, indien het 
archiefbescheiden betreft voor de bewaring waarvan een andere dan een rijksarchiefbewaarplaats is 
aangewezen, door gedeputeerde staten anders wordt beslist.


Het derde lid is niet van toepassing op archiefbescheiden aan de openbaarheid waarvan beperkingen zijn gesteld 


met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten.


In geval van archiefbescheiden die het belang van de Staat of zijn bondgenoten betreffen vindt het vierde lid 


slechts toepassing voor zover de ministerraad niet anders beslist.


Met betrekking tot de in het vijfde lid bedoelde archiefbescheiden zijn van toepassing de regelingen inzake het 


recht op informatie die zouden gelden indien de archiefbescheiden niet naar een archiefbewaarplaats waren 
overgebracht.


Artikel 15a


Artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, is niet van toepassing voorzover in de archiefbescheiden milieu-


informatie als bedoeld in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer is neergelegd.


Voorzover in de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden milieu-informatie als bedoeld in artikel 


19.1a van de Wet milieubeheer is neergelegd, laat de zorgdrager, in afwijking van artikel 15, derde lid, de 
ingevolge artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, of tweede lid, aan de openbaarheid gestelde beperkingen ten 
aanzien van een verzoeker buiten toepassing.


In afwijking van artikel 15, eerste lid, onder a, en tweede lid in verbinding met het eerste lid, onder a, worden 


geen beperkingen aan de openbaarheid gesteld voorzover in de archiefbescheiden neergelegde milieu-informatie 
als bedoeld in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer betrekking heeft op emissies in het milieu.


Voorzover in de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden milieu-informatie die betrekking heeft 


op emissies in het milieu is neergelegd, laat de zorgdrager in afwijking van artikel 15, derde lid, ten aanzien van 
de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden, de ingevolge artikel 15, eerste lid, onder a, of 
tweede lid in verbinding met het eerste lid, onder a, aan de openbaarheid gestelde beperkingen ten aanzien van 
een verzoeker buiten toepassing.


Artikel 16


De openbaarheid van de in artikel 1, onder c 3°, bedoelde archiefbescheiden kan worden beperkt bij de 


desbetreffende overeenkomsten en beschikkingen.


1. 


a. 


b. 


c. 


2. 


3. 


4. 


5. 


6. 


7. 


1. 


2. 


3. 


4. 


1. 
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Indien deze archiefbescheiden uit anderen hoofde in een archiefbewaarplaats zijn opgenomen om daar te 


berusten, kan de zorgdrager beperkingen aan de openbaarheid stellen. Het in artikel 15 bepaalde is van 
overeenkomstige toepassing.


Artikel 17


De beheerder van een archiefbewaarplaats stelt de daar berustende archiefbescheiden aan de verzoeker ter 


raadpleging of gebruik beschikbaar met inachtneming van de aan de openbaarheid gestelde beperkingen.


De beheerder is bevoegd een verzoek tot raadpleging of gebruik van archiefbescheiden af te wijzen, indien naar 


zijn oordeel de toestand van de archiefbescheiden zich daartegen verzet of deze aan de verzoeker niet veilig 
kunnen worden toevertrouwd.


Een gehele of gedeeltelijke afwijzing van een schriftelijk verzoek tot raadpleging of gebruik vindt schriftelijk 


plaats. In geval van een mondeling verzoek vindt een afwijzing schriftelijk plaats, indien de verzoeker daarom 
vraagt. De verzoeker wordt op deze mogelijkheid gewezen.


Indien de aard of de mate van raadpleging of gebruik van archiefbescheiden een ernstige bedreiging vormt voor 


hun toestand, is de beheerder bevoegd te bepalen dat in de plaats van die archiefbescheiden reprodukties, niet 
zijnde archiefbescheiden als bedoeld in artikel 1, onder c 4°, ter beschikking worden gesteld.


Artikel 18


De beheerder van een archiefbewaarplaats is verplicht archiefbescheiden voor een bepaalde tijd uit te lenen aan 


het overheidsorgaan, waaronder de bescheiden, indien zij niet naar een archiefbewaarplaats waren 
overgebracht, zouden berusten, tenzij naar zijn oordeel de toestand van de archiefbescheiden zich daartegen 
verzet.


De beheerder van een archiefbewaarplaats is, met inachtneming van de aan de openbaarheid gestelde 


beperkingen, bevoegd archiefbescheiden voor een bepaalde tijd uit te lenen aan een instelling, mits een 
deskundig beheer en een veilige bewaring zijn gewaarborgd. Aan een zodanige uitlening kunnen voorwaarden 
worden verbonden.


De beheerder is bevoegd een verzoek tot uitlening als bedoeld in het tweede lid af te wijzen, indien naar zijn 


oordeel de toestand van de archiefbescheiden zich daartegen verzet of deze aan de verzoeker niet veilig kunnen 
worden toevertrouwd.


Een gehele of gedeeltelijke afwijzing van een schriftelijk verzoek tot raadpleging of gebruik vindt schriftelijk 


plaats. In geval van een mondeling verzoek vindt een afwijzing schriftelijk plaats, indien de verzoeker daarom 
vraagt. De verzoeker wordt op deze mogelijkheid gewezen.


Indien de aard of de mate van raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden bij de in het tweede lid bedoelde 


uitlening een ernstige bedreiging vormt voor hun toestand, is de beheerder bevoegd te bepalen dat in de plaats 
van die archiefbescheiden reprodukties worden uitgeleend.


De aan de uitlening verbonden kosten kunnen de verzoeker in rekening worden gebracht.


Artikel 19


De zorgdrager stelt, indien de kosten, bedoeld in de artikelen 14 en 18, zesde lid, in rekening worden gebracht, 
regels omtrent die kosten.


Artikel 20


De beheerder van een archiefbewaarplaats is bevoegd afschriften af te geven van een authentieke akte die volgens 
deze wet door hem bewaard moet worden.


Artikel 21


Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de duurzaamheid van 


door overheidsorganen op te maken archiefbescheiden, omtrent de bouw, verbouwing, inrichting en verandering 
van inrichting van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen, alsmede omtrent de ingebruikneming van gebouwen 
of gedeelten van gebouwen als archiefruimte of archiefbewaarplaats.


2. 


1. 


2. 


3. 


4. 


1. 


2. 


3. 


4. 


5. 


6. 


1. 
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Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het in 


geordende en toegankelijke staat brengen en bewaren van archiefbescheiden.


Artikel 22


Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de opleiding tot en het verkrijgen 
van diploma's in de archivistiek.


Hoofdstuk III. Archiefbescheiden van het rijk


Artikel 23


De Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de andere Hoge Colleges van Staat, de directeur van het 


Kabinet van de Koning en Onze ministers dragen zorg voor hun archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn 
overgebracht naar een rijksarchiefbewaarplaats.


Onze commissarissen in de provincie dragen zorg voor de archiefbescheiden die verband houden met de taken, 


bedoeld in artikel 182, eerste en tweede lid, van de Provinciewet, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn 
overgebracht naar een rijksarchiefbewaarplaats.


Onze minister draagt tevens zorg voor de archiefbescheiden, die in de rijksarchiefbewaarplaatsen berusten.


Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de wijze waarop de in het eerste lid bedoelde 


zorg wordt uitgeoefend.


Artikel 24


Onze minister is bevoegd overheidsorganen als bedoeld in de artikelen 23, eerste lid en tweede lid, en 41, eerste 


lid, er op te wijzen dat zij dienen te voldoen aan het bepaalde bij of krachtens deze wet.


Onze minister is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang in geval een overheidsorgaan een 


aanwijzing als bedoeld in het eerste lid niet opvolgt.


Onze minister maakt van zijn bevoegdheid, genoemd in het tweede lid, geen gebruik dan na overleg met het 


betrokken overheidsorgaan.


De bevoegdheid, genoemd in het tweede lid, geldt niet ten aanzien van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-


Generaal, de andere Hoge Colleges van Staat en het Kabinet van de Koning.


Artikel 25


Er is onder de bevelen van Onze minister een rijksarchiefdienst, aan het hoofd waarvan staat de algemene 


rijksarchivaris, die in het bezit dient te zijn van een diploma archivistiek.


De rijksarchiefdienst heeft tot taak:


het beheer van de in de rijksarchiefbewaarplaatsen berustende archiefbescheiden;


het verrichten van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur of door Onze minister opgedragen 


taken.


Artikel 25a


Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het beheer van de 


archiefbescheiden, bedoeld in de artikelen 23, eerste en tweede lid, en 41, eerste lid, zijn belast de bij besluit 
van Onze minister als hoofdinspecteur en inspecteurs aangewezen ambtenaren.


Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.


De toezichthouder beschikt niet over de bevoegdheid, genoemd in artikel 5:19 van de Algemene wet 


bestuursrecht.


Indien een toezichthouder met toepassing van artikel 5:15 van de Algemene wet bestuursrecht een ruimte 


betreedt waarin de in de artikelen 23, eerste of tweede lid, dan wel artikel 41, eerste lid, bedoelde 
archiefbescheiden worden bewaard, dan wel met toepassing van artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht 


2. 


1. 


2. 


3. 


4. 


1. 


2. 


3. 


4. 


1. 


2. 


a. 


b. 


1. 


2. 


3. 


4. 
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inzage vordert van die archiefbescheiden, neemt hij de voorschriften ten aanzien van de beveiliging van 
geheimen in acht.


Artikel 25b


De hoofdinspecteur, bedoeld in artikel 25a, eerste lid, doet aan het overheidsorgaan mededeling van de 


bevindingen van het toezicht en van de voorzieningen die naar zijn oordeel dienen te worden getroffen.


Hij brengt jaarlijks voor 1 juli aan Onze minister schriftelijk verslag uit van de bevindingen van het toezicht 


gedurende het afgelopen kalenderjaar. Onze minister legt dit verslag, vergezeld van zijn standpunt, over aan de 
Staten-Generaal.


Artikel 26


Te 's-Gravenhage is gevestigd de algemene rijksarchiefbewaarplaats, welke is bestemd voor de bewaring van de 


archiefbescheiden der overheidsorganen, waarvan de functies zich over het gehele rijk uitstrekken of hebben 
uitgestrekt. De algemene rijksarchivaris is daarvan de beheerder.


In de hoofdplaats van elke provincie is gevestigd een rijksarchiefbewaarplaats, welke is bestemd voor de 


bewaring van de archiefbescheiden van de provinciale organen. Voorts is de rijksarchiefbewaarplaats in de 
hoofdplaats van een provincie bestemd voor de bewaring van de archiefbescheiden van de in die provincie 
gevestigde organen van het rijk, van de voormalige provinciale en departementale besturen en van de in artikel 
41, eerste lid, bedoelde overheidsorganen, waarvan de functies zich niet over het gehele rijk uitstrekken of 
hebben uitgestrekt. Een rijksarchivaris, die in het bezit dient te zijn van een diploma archivistiek, is daarvan de 
beheerder.


Bij koninklijk besluit kunnen andere rijksarchiefbewaarplaatsen worden aangewezen of gevestigd dan de in het 


eerste en tweede lid bedoelde.


Bij koninklijk besluit kan worden bepaald, dat archiefbescheiden van overheidsorganen, waarvan de functies zich 


over het gehele rijk uitstrekken of hebben uitgestrekt, worden bewaard in de rijksarchiefbewaarplaats in de 
hoofdplaats van de provincie, waarin deze overheidsorganen gevestigd zijn of zijn geweest.


Bij koninklijk besluit kan worden bepaald, dat archiefbescheiden van overheidsorganen, waarvan de functies zich 


over meer dan een provincie doch niet over het gehele rijk uitstrekken of hebben uitgestrekt, worden bewaard in 
de algemene rijksarchiefbewaarplaats.


Omtrent de bewaring in rijksarchiefbewaarplaatsen van andere dan in het eerste en tweede lid bedoelde 


archiefbescheiden beslist Onze minister.


Onze minister stelt de verdere inrichting van de rijksarchiefdienst vast.


Hoofdstuk IV. Archiefbescheiden van provincies


Artikel 27


Overeenkomstig een door provinciale staten vast te stellen verordening dragen gedeputeerde staten zorg voor 


de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar 
een archiefbewaarplaats.


De kosten, verbonden aan de uitoefening van de in het eerste lid bedoelde zorg, komen ten laste van de 


provincie.


Artikel 28


Ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden, bedoeld in artikel 27, is, onder de bevelen van 


gedeputeerde staten, met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet belast de 
provinciale inspecteur. Met betrekking tot dit toezicht op de naleving stellen provinciale staten een verordening 
vast.


De provinciale inspecteur, die in het bezit dient te zijn van een diploma archivistiek, wordt door gedeputeerde 


staten benoemd, geschorst en ontslagen.
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2. 


1. 
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Artikel 29


Gedeputeerde staten kunnen Onze minister voorstellen doen omtrent het beheer van de in een 


rijksarchiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van de provinciale organen.


Onze minister wijkt van dat voorstel niet af dan na overleg met gedeputeerde staten.


Hoofdstuk V. Archiefbescheiden van gemeenten


Artikel 30


Overeenkomstig een door de gemeenteraad vast te stellen verordening, welke aan gedeputeerde staten wordt 


medegedeeld, dragen burgemeester en wethouders zorg voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke 
organen.


De kosten, verbonden aan de uitoefening van de in het eerste lid bedoelde zorg, komen ten laste van de 


gemeente.


Onze minister kan in bijzondere gevallen een subsidie verstrekken voor de kosten van het beheer van de in de 


gemeentelijke archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden, indien de aard of de omvang van de 
archiefbescheiden naar zijn oordeel daartoe aanleiding geeft.


In afwijking van artikel 4:21, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht is titel 4.2 van de Algemene wet 


bestuursrecht op de subsidie, bedoeld in het derde lid, van toepassing.


Artikel 31


Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, eerste lid, en artikel 13, eerste lid, over te brengen 
archiefbescheiden van de gemeentelijke organen wijzen burgemeester en wethouders een gemeentelijke 
archiefbewaarplaats aan.


Artikel 32


De gemeentelijke archiefbewaarplaats wordt beheerd door een gemeentearchivaris, die in het bezit dient te zijn 


van een diploma archivistiek of, zo geen zodanige archivaris mocht zijn benoemd, door de secretaris.


Ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voorzover deze 


archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats, is, onder de bevelen van burgemeester 
en wethouders, met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet belast de 
gemeentearchivaris. Met betrekking tot dit toezicht stelt de gemeenteraad een verordening vast, welke aan 
gedeputeerde staten wordt medegedeeld.


De gemeentearchivaris wordt door burgemeester en wethouders benoemd, geschorst en ontslagen.


Artikel 33


Overeenkomstig een door provinciale staten vast te stellen verordening oefenen gedeputeerde staten toezicht uit 


op de aan burgemeester en wethouders in artikel 30, eerste lid, opgedragen zorg voor de archiefbescheiden. Zij 
bedienen zich daartoe van de in artikel 28 genoemde provinciale inspecteur.


Burgemeester en wethouders onderwerpen de plannen betreffende bouw, verbouwing, inrichting of verandering 


van inrichting van een archiefbewaarplaats of tot ingebruikneming van gebouwen of gedeelten van gebouwen als 
archiefbewaarplaats, aan de goedkeuring van gedeputeerde staten. Goedkeuring kan worden onthouden wegens 
strijd met het recht of het algemeen belang. Het niet tijdig bekendmaken van een besluit omtrent goedkeuring of 
een besluit tot verdaging van de beslissing omtrent goedkeuring heeft niet tot gevolg dat een besluit tot 
goedkeuring geacht wordt te zijn genomen.


De kosten, verbonden aan de uitoefening van het in het eerste lid bedoelde toezicht, komen ten laste van de 


provincie.


Artikel 34


Gedeputeerde staten zijn bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ingeval burgemeester en 


wethouders niet aan de in artikel 30, eerste lid, genoemde verplichting voldoen.


1. 


2. 


1. 


2. 


3. 


4. 


1. 


2. 


3. 


1. 


2. 


3. 


1. 


pagina 8 van 13wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Archiefwet 1995 - BWBR0007376


6-8-2012http://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/geldigheidsdatum_06-08-2012/afdrukken







Gedeputeerde staten maken van hun bevoegdheid, genoemd in het eerste lid, geen gebruik dan na overleg met 


de betrokken overheidsorganen.


Hoofdstuk VI. Archiefbescheiden van waterschappen


Artikel 35


Overeenkomstig een door het bestuur vast te stellen verordening, welke aan gedeputeerde staten wordt 


medegedeeld, draagt het dagelijks bestuur zorg voor de archiefbescheiden van de organen van het waterschap.


De kosten, verbonden aan de uitoefening van de in het eerste lid bedoelde zorg, komen ten laste van het 


waterschap.


Onze minister kan in bijzondere gevallen een subsidie verstrekken voor de kosten van het beheer van de in de 


waterschapsarchiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden, indien de aard of de omvang van de 
archiefbescheiden naar zijn oordeel daartoe aanleiding geeft.


In afwijking van artikel 4:21, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht is titel 4.2 van de Algemene wet 


bestuursrecht op de subsidie, bedoeld in het derde lid, van toepassing.


Artikel 36


Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, eerste lid, en artikel 13, eerste lid, over te brengen 
archiefbescheiden van de organen van het waterschap wijst het bestuur een archiefbewaarplaats aan.


Artikel 37


De archiefbewaarplaats wordt beheerd door een waterschapsarchivaris, die in het bezit dient te zijn van een 


diploma archivistiek of, zo geen zodanige archivaris mocht zijn benoemd, door de secretaris.


Ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden van de organen van het waterschap, voorzover deze 


archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats, is, onder de bevelen van het dagelijks 
bestuur, met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet belast de 
waterschapsarchivaris. Met betrekking tot dit toezicht stelt het bestuur een verordening vast, welke aan 
gedeputeerde staten wordt medegedeeld.


De waterschapsarchivaris wordt door het bestuur benoemd, geschorst en ontslagen.


Artikel 38


Overeenkomstig een door provinciale staten vast te stellen verordening oefenen gedeputeerde staten toezicht uit 


op de aan het dagelijks bestuur in artikel 35, eerste lid, opgedragen zorg voor de archiefbescheiden. Zij bedienen 
zich daartoe van de in artikel 28 genoemde provinciale inspecteur.


Het dagelijks bestuur onderwerpt de plannen betreffende bouw, verbouwing, inrichting of verandering van 


inrichting van een archiefbewaarplaats of tot ingebruikneming van gebouwen of gedeelten van gebouwen als 
archiefbewaarplaats, aan de goedkeuring van gedeputeerde staten. Goedkeuring kan worden onthouden wegens 
strijd met het recht of het algemeen belang. Het niet tijdig bekendmaken van een besluit omtrent goedkeuring of 
een besluit tot verdaging van de beslissing omtrent goedkeuring heeft niet tot gevolg dat een besluit tot 
goedkeuring geacht wordt te zijn genomen.


De kosten, verbonden aan de uitoefening van het in het eerste lid bedoelde toezicht, komen ten laste van de 


provincie.


Artikel 39


Gedeputeerde staten zijn bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang in geval het dagelijks bestuur 


niet aan de in artikel 35, eerste lid, genoemde verplichting voldoet.


Gedeputeerde staten maken van hun bevoegdheid, genoemd in het eerste lid, geen gebruik dan na overleg met 


de betrokken overheidsorganen.


Hoofdstuk VII. Archiefbescheiden van andere overheidsorganen


2. 


1. 


2. 


3. 


4. 


1. 


2. 


3. 


1. 


2. 


3. 


1. 


2. 


pagina 9 van 13wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Archiefwet 1995 - BWBR0007376


6-8-2012http://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/geldigheidsdatum_06-08-2012/afdrukken







Artikel 40


Een regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb. 1989, 571) houdt tevens een 


voorziening in omtrent de zorg voor de archiefbescheiden van bij die regeling ingestelde openbare lichamen of 
gemeenschappelijke organen.


Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.


Zolang bij een gemeenschappelijke regeling niet is voldaan aan de verplichting tot het treffen van een 


voorziening als bedoeld in het eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing de bepalingen die terzake gelden 
voor de gemeente dan wel, indien een provincie aan de regeling deelneemt, voor de provincie, waar het 
ingestelde lichaam of orgaan is gevestigd.


Artikel 41


Met de zorg voor de archiefbescheiden van andere dan in de voorafgaande artikelen bedoelde overheidsorganen, 


voor zover de archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats, is belast:


het dagelijks bestuur of in de gevallen, dat er geen dagelijks bestuur is, het bestuur:


in andere gevallen: de persoon met enig openbaar gezag bekleed.


Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de wijze waarop de in de in het eerste lid 


bedoelde zorg wordt uitgeoefend.


De kosten, verbonden aan de uitoefening van de in het eerste lid bedoelde zorg, komen ten laste van het 


desbetreffende overheidsorgaan.


Hoofdstuk VIII. Strafbepaling


Artikel 42


Hij die aan de bij artikel 11, eerste lid, gestelde verplichting niet voldoet, wordt gestraft met geldboete van de 


tweede categorie.


Het feit is een overtreding.


Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen


Artikel 43


De Archiefwet 1962 (Stb. 313) wordt ingetrokken.


Artikel 44


De voor de inwerkingtreding van deze wet op grond van de artikelen 7a en 7b van de Archiefwet 1962 aan de 
openbaarheid gestelde beperkingen blijven van kracht.


Artikel 45


De onder de overheidsorganen berustende archiefbescheiden die op het moment van de inwerkingtreding van deze 
wet ouder zijn dan twintig jaar, worden op last van de zorgdrager binnen een tijdvak van tien jaar na 
inwerkingtreding van deze wet naar een archiefbewaarplaats overgebracht.


Artikel 46


De op grond van het koninklijk besluit van 28 augustus 1919 (Stb. 547) tussen het Rijk en gemeenten getroffen 


regelingen met betrekking tot de inbewaringgeving van archiefbescheiden van de rechtbanken in eerste aanleg 
en van de vredegerechten blijven gehandhaafd, totdat deze regelingen na overleg met burgemeester en 
wethouders van de desbetreffende gemeente worden beëindigd.


De op grond van de koninklijke besluiten van 19 april 1929 (Stb. 171), 31 mei 1929 (Stb. 269), 6 juli 1929 


( Stb. 381) en 24 november 1932 (Stb. 560) tussen het Rijk en de gemeenten getroffen regelingen met 
betrekking tot de inbewaringgeving van de in die besluiten bedoelde archiefbescheiden blijven gehandhaafd, 
totdat deze regelingen zijn vervangen door een regeling tot de vervreemding van die archiefbescheiden.


1. 


2. 


3. 


1. 


a. 


b. 


2. 


3. 


1. 


2. 


1. 


2. 


pagina 10 van 13wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Archiefwet 1995 - BWBR0007376


6-8-2012http://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/geldigheidsdatum_06-08-2012/afdrukken







De ingevolge de in het tweede lid genoemde koninklijke besluiten naar een rijksarchiefbewaarplaats 


overgebrachte archiefbescheiden worden, op verzoek van de desbetreffende gemeente tot vervreemding van die 
archiefbescheiden, aan die gemeente overgedragen, indien zij dientengevolge komen te berusten in een 
ingevolge artikel 33, tweede lid, goedgekeurde archiefbewaarplaats, beheerd door een gemeentearchivaris die is 
benoemd overeenkomstig het in artikel 32, derde lid, bepaalde.


Artikel 47


Andere dan de in artikel 46 bedoelde inbewaringgevingen blijven in stand tot het moment dat zij na overleg tussen 
de betrokken overheidslichamen zijn beëindigd.


Artikel 48


De ingevolge artikel 3 van het Archiefbesluit (Stb. 1968, 200), zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van deze 
wet, vastgestelde lijsten van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden blijven gehandhaafd totdat 
zij zijn vervangen door op grond van artikel 5 van deze wet vastgestelde selectielijsten.


Artikel 49


De machtigingen, verleend op grond van artikel 20 van het Archiefbesluit, zoals dit luidde voor de inwerkingtreding 
van deze wet, blijven gelden totdat zij zijn vervangen door een machtiging afgegeven overeenkomstig het in artikel 
13, derde lid, van deze wet bepaalde.


Artikel 50


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 51


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 52


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 53


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 54


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 55


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 56


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 57


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 58


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 59


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 60


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


3. 
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Artikel 61


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 62


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 63


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 64


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 65


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 66


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 67


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 68


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 69


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 70


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 71


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 72


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 73


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 74


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 75


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 76


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 77


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 
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Artikel 78


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 79


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 80


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 81


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 82


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 83


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 84


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 85


Bij plaatsing in het Staatsblad wordt de in deze wet voorkomende aanduiding "19.." vervangen door het jaartal van 
het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en worden de drie puntjes in de in deze wet voorkomende 
aanduiding (Stb. ...) vervangen door het nummer van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.


Artikel 86


Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Artikel 87


Deze wet kan worden aangehaald als Archiefwet met vermelding van het jaartal van het Staatsblad waarin zij zal 
worden geplaatst.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en 
ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven te 's-Gravenhage, 28 april 1995


Beatrix


De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
A. Nuis 


Uitgegeven de dertigste mei 1995
De Minister van Justitie,


W. Sorgdrager
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Archiefregeling


(Tekst geldend op: 07-04-2014)


Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2009, nr. WJZ/178205 (8189), 


met betrekking tot de duurzaamheid en de geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden en de bouw en 


inrichting van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen (Archiefregeling)


De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister voor Wonen, 


Wijken en Integratie;


Gelet op de artikelen 11, tweede lid, 12 en 13, vierde lid, van het Archiefbesluit 1995;


Besluit:


Hoofdstuk 1. Algemeen


Artikel 1. Begripsbepalingen


In deze regeling wordt verstaan onder:


archiefbescheiden: voor wat betreft:


hoofdstuk 2: archiefbescheiden als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995;


hoofdstuk 3: archiefbescheiden als bedoeld in artikel 12 van het Archiefbesluit 1995;


bestandsformaat: code volgens welke digitale gegevens op een gegevensdrager zijn opgeslagen;


besturingsprogrammatuur: programmatuur bestemd voor de besturing van computers en software;


conversie: omzetting of overzetting van gegevens in een ander bestandsformaat;


digitale archiefbescheiden: archiefbescheiden die uitsluitend met behulp van besturingsprogrammatuur of


toepassingsprogrammatuur geraadpleegd kunnen worden;


DIN: door het Deutsches Institut für Normung uitgegeven norm, vermeld in bijlage 1 bij deze regeling;


emulatie: techniek waarmee een computer of toepassingsprogrammatuur zich hetzelfde gedraagt als één van 


een oudere generatie;


gedrag: geheel van dynamische en interactieve kenmerken van archiefbescheiden


bij raadpleging of gebruik ten tijde van het ontvangen of opmaken van de archiefbescheiden door het 


overheidsorgaan; en


die voor het overheidsorgaan kenbaar moeten zijn voor de uitvoering van het betreffende werkproces;


ICN-kwaliteitseis: in bijlage 2 bij deze regeling opgenomen kwaliteitseis van het Instituut Collectie Nederland;


ISO of ISO-DIS: door de International Organization for Standardization uitgegeven norm onderscheidenlijk Draft 


International Standard, vermeld in bijlage 1 bij deze regeling;


migratie: overzetting van gegevens en toepassingsprogrammatuur naar een ander platform;


minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;


NEN, NEN-EN, NEN-EN-IEC, NEN-EN-ISO/IEC, NEN-ISO of NPR: door het Nederlands Normalisatie-Instituut 


uitgegeven norm of ontwerpnorm, vermeld in bijlage 1 bij deze regeling;


overbrenging: overbrenging als bedoeld in de artikelen 12 en 13 van de Archiefwet 1995;


polyester: polyethyleentereftalaat;


structuur: logisch verband tussen de elementen van een document of van een archief;


toepassingsprogrammatuur: programmatuur bestemd voor de ondersteuning van de uitvoering van een 


werkproces;


werkproces: samenhangend geheel van stappen en procedures in het kader van de uitvoering van een taak.


a. 


1°. 


2°. 


b. 
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Artikel 2. Gelijkstelling technische producteisen en particuliere normen


Met de in deze regeling genoemde technische producteisen worden gelijkgesteld technische producteisen die 


worden gesteld in een andere lidstaat van de Europese Unie, in een staat die partij is bij de overeenkomst inzake 


de Europese Economische Ruimte, dan wel in Turkije, en die ten minste een gelijkwaardige productkwaliteit 


waarborgen.


Met de in deze regeling genoemde normen, uitgegeven door het Deutsches Institut für Normung, de 


International Organization for Standardization en het Nederlands Normalisatie-Instituut, worden gelijkgesteld 


nieuwere versies van die normen, uitgegeven door de betreffende organisaties.


Artikel 2a. Gelijkwaardigheidsbepaling


Aan een norm als bedoeld in artikel 1, onderdelen f, j, of m, die is opgenomen in een voorschrift voor 


archiefbescheiden dat is gesteld in de hoofdstukken 2 of 3, behoeft niet te worden voldaan voor zover voor 


archiefbescheiden anders dan door toepassing van die norm tenminste dezelfde mate van duurzaamheid of 


geordende en toegankelijke staat wordt bereikt als is beoogd met het voorschrift waarin die norm is opgenomen.


Hoofdstuk 2. Duurzaamheid van archiefbescheiden


§ 1. Algemene voorschriften voor te bewaren archiefbescheiden


Artikel 3. Gelijkstelling andere categorieën materialen


Het gebruik van andere categorieën materialen dan die, bedoeld in dit hoofdstuk, is toegestaan, indien:


deze andere materialen voldoen aan artikel 11, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995 in verband met de 


eigenschappen van die materialen of als gevolg van regelmatige conserverende handelingen; of


de archiefbescheiden, opgemaakt door middel van deze andere materialen, tijdig worden vervangen door 


reproducties.


Artikel 4. Papier


Papier voldoet aan NEN 2728:2006.


Artikel 5. Schrijf-en printmaterialen


Inkten en toners alsmede de apparatuur waarmee deze op papier worden aangebracht bereiken een 


duurzaamheid overeenkomstig ISO 11798:1999.


In afwijking van het eerste lid voldoen balpennen en balpeninkten aan DIN 16554-2:1982 of ISO 12757-2:1998 


en rollerbalpennen en rollerbalpeninkten aan ISO 14145-2:1998.


De zorgdrager voorkomt dat inkten en toners, die door hem worden gebruikt bij het opmaken en bewaren van 


archiefbescheiden, doorslaan.


Schrijfmachine-en printerlinten bevatten als kleurstof koolstof of gelijkwaardige materialen.


Artikel 6. Microfilm


Microfilm voor archiefbescheiden is een polyester halogeenzilverfilm, negatief ontwikkeld, die voldoet aan 


NEN 3528:1975. Deze film wordt aangeduid als moederfilm.


De kwaliteit van de opname van een moederfilm is overeenkomstig:


Quality Index 10 van NEN-ISO 6199:2005, Annex C, hoog contrast ontwikkeld, voor wat betreft gedrukt of 


geprint materiaal; en


Quality index 8 van NEN-ISO 6199:2005, Annex C, laag contrast ontwikkeld, voor wat betreft 


handgeschreven materiaal.


Van een moederfilm wordt een kopie vervaardigd op een polyester halogeenzilverfilm, die ten opzichte van de 


moederfilm een kwaliteit heeft van ten hoogste 1 target minder volgens NEN-ISO 6199:2005. Deze film wordt 
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aangeduid als duplicaatfilm. Bij het kopieerproces vindt geen wisseling van polariteit plaats. Voor het overige is 


de kwaliteit van een duplicaatfilm gelijk aan die van de moederfilm.


De afwerking van moederfilms en duplicaatfilms voldoet aan NEN 2154:1980.


Moederfilms en duplicaatfilms worden niet ter inzage gegeven.


Gebruikskopieën worden gemaakt van een duplicaatfilm.


Artikel 7. Zwart-witfilm


Zwart-witfilm voor archiefbescheiden is een polyester halogeenzilverfilm, negatief ontwikkeld, die voldoet aan 


NEN ISO 18901:2002. De afwerking voldoet aan ISO 18917:1999.


De afwerking van papier voor zwart-witafdrukken voldoet aan ISO 18917:1999.


Artikel 8. Kleurenfilm


Kleurenfilm voor archiefbescheiden is een polyester film met stabiele kleurstof.


Artikel 9. Omslagen en mappen


Omslagen en mappen zonder hechtmechanieken voldoen aan ICN-kwaliteitseis nummer 1.


Omslagen en mappen met hechtmechanieken voldoen aan ICN-kwaliteitseisen nummers 2 en 12.


Artikel 10. Archiefdozen


Archiefdozen voor standaardformaat papier voldoen aan:


ICN-kwaliteitseis nummer 4 of 13, indien omslagen volgens ICN-kwaliteitseis nummer 1 of 2 worden 


toegepast; of


ICN-kwaliteitseis nummer 3, indien de archiefbescheiden rechtstreeks in contact komen met het karton.


Karton voor archiefdozen van andere dan standaardformaten voldoet aan:


ICN-kwaliteitseis nummer 10 of 16, indien omslagen met ICN-kwaliteitseis nummer 1 of 2 worden toegepast; 


of


ICN-kwaliteitseis nummer 11, indien de archiefbescheiden rechtstreeks in contact komen met het karton.


Artikel 11. Etiketten


Zelfklevende etiketten bestemd voor omslagen, mappen en archiefdozen voldoen aan ICN-kwaliteitseis


nummer 15.


Voor niet-zelfklevende etiketten wordt lijm op acrylaatbasis gebruikt. De zuurgraad van de lijm heeft een pH-


waarde van ten minste 7,5 en ten hoogste 10.


Artikel 12. Overige materialen


Andere materialen dan die, bedoeld in de artikelen 9, 10 en 11, die rechtstreeks met de drager van 


archiefbescheiden in contact komen, bevatten geen:


metaal;


lignine;


weekmakers;


co-polymeren van vinylchloride; of


andere stoffen die de archiefbescheiden kunnen beschadigen of de degradatie ervan bevorderen.


Voor zover de andere materialen, bedoeld in het eerste lid, kunststoffen bevatten, bestaan die kunststoffen 


uitsluitend uit:


polystyreen;
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polyethyleen;


polypropyleen; of


polycarbonaat.


Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing op materialen als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 8.


Artikel 13. Voorkoming reacties met andere archiefbescheiden


Indien archiefbescheiden chemische of fysische reacties kunnen aangaan met andere archiefbescheiden wanneer zij 


met die archiefbescheiden in dezelfde verpakkingseenheid zouden worden bewaard, worden die andere 


archiefbescheiden binnen of buiten de verpakkingseenheid afzonderlijk verpakt.


Artikel 14. Tijdige overzetting op nieuwe dragers


Archiefbescheiden worden overgezet op nieuwe dragers, zodra het gevaar dreigt dat de informatie verloren gaat dan 


wel onleesbaar of niet waarneembaar wordt als gevolg van:


natuurlijke of door de verpakking veroorzaakte veroudering van de gebruikte materialen; of


het in onbruik raken van het type drager.


§ 2. Bijzondere voorschriften voor bepaalde categorieën van te bewaren archiefbescheiden


Artikel 15. Bewaring van optische en magnetische gegevensdragers


Optische schijven worden stofvrij, verticaal geplaatst en in het donker opgeborgen.


Verpakkingsmateriaal voor optische schijven voldoet aan NEN-ISO 18925:2002.


Het eerste en het tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op magnetische gegevensdragers.


Hoofdstuk 3. Geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden


§ 1. Algemene voorschriften voor te bewaren archiefbescheiden


Artikel 16. Kwaliteitssysteem


De zorgdrager zorgt ervoor dat het beheer van zijn archiefbescheiden voldoet aan toetsbare eisen van een door hem 


toe te passen kwaliteitssysteem.


Artikel 17. Context en authenticiteit


De zorgdrager zorgt ervoor dat van elk van de archiefbescheiden te allen tijde kan worden vastgesteld:


de inhoud, structuur en verschijningsvorm bij het ontvangen of opmaken ervan door het overheidsorgaan, een 


en ander voor zover deze aspecten kenbaar moesten zijn voor de uitvoering van het betreffende werkproces;


wanneer, door wie en uit hoofde van welke taak of werkproces het door het overheidsorgaan werd ontvangen of


opgemaakt;


de samenhang met andere door het overheidsorgaan ontvangen en opgemaakte archiefbescheiden;


de met betrekking tot de archiefbescheiden uitgevoerde beheeractiviteiten; en


de besturingsprogrammatuur of toepassingsprogrammatuur waarmee de archiefbescheiden worden bewaard of 


beheerd.


Artikel 18. Overzicht en ordeningsstructuur


De zorgdrager zorgt ervoor dat de onder hem ressorterende overheidsorganen beschikken over een actueel, 


compleet en logisch samenhangend overzicht van de bij dat overheidsorgaan berustende archiefbescheiden, 


geordend overeenkomstig het ten tijde van de vorming van het archief daarvoor geldende ordeningsstructuur.


Indien de ordeningsstructuur tussentijds wordt aangepast, wordt de oorspronkelijke versie tezamen met de 


nieuwe versie bewaard.
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Artikel 19. Metagegevensschema en metagegevens


De zorgdrager legt een metagegevensschema als bedoeld in NEN-ISO 23081:2006 vast.


De zorgdrager koppelt aan archiefbescheiden metagegevens aan de hand waarvan te allen tijde de aspecten, 


bedoeld in artikel 17, kunnen worden herleid.


Artikel 20. Toegankelijke staat


De zorgdrager zorgt ervoor dat het archiveringssysteem de toegankelijke staat van archiefbescheiden waarborgt, 


zodanig dat elk van de archiefbescheiden binnen een redelijke termijn


kan worden gevonden


aan de hand van de daaraan gekoppelde metagegevens; of


door middel van een andere ontsluitingsmethode; en


leesbaar of waarneembaar te maken is.


§ 2. Bijzondere voorschriften voor te bewaren digitale archiefbescheiden


Artikel 21. Gedrag van digitale archiefbescheiden


In aanvulling op artikel 17, aanhef en onderdeel a, zorgt de zorgdrager ervoor, dat van elk van de digitale 


archiefbescheiden te allen tijde het gedrag kan worden vastgesteld.


Artikel 22. Functionele eisen


De zorgdrager zorgt ervoor dat van elk van de digitale archiefbescheiden de functionele eisen worden vastgelegd 


van:


de inhoud, structuur en verschijningsvorm, bedoeld in artikel 17, onderdeel a; en


het gedrag, voor zover dit noodzakelijk is voor het waarborgen van de authenticiteit van de digitale 


archiefbescheiden.


Artikel 23. Identificeerbaarheid digitale bestanden


In aanvulling op artikel 18, eerste lid, zorgt de zorgdrager ervoor, dat aan de hand van het in dat lid bedoelde 


overzicht alle relevante digitale bestanden te identificeren zijn waarmee de bij hem berustende digitale 


archiefbescheiden leesbaar of waarneembaar zijn te maken.


Artikel 24. Metagegevens bij digitale archiefbescheiden


In aanvulling op de metagegevens, bedoeld in artikel 19, tweede lid, koppelt de zorgdrager aan digitale 


archiefbescheiden metagegevens aan de hand waarvan te allen tijde gegevens over het navolgende kunnen worden 


herleid:


de oorspronkelijke technische aard van de digitale archiefbescheiden, alsmede van de hard- en 


softwareomgeving daarvan;


de actuele technische aard van de digitale archiefbescheiden, alsmede van de hard- en softwareomgeving 


daarvan, zodanig dat reproductie ervan te allen tijde mogelijk is; en


voor zover gebruik is gemaakt van een digitale handtekening:


de houder van de digitale handtekening;


het moment van validatie van de digitale handtekening, alsmede het resultaat daarvan;


de voor de validatie verantwoordelijke functionaris; en


voor zover bekend ten tijde van het werkproces: de identificatie van het certificaat van de digitale


handtekening.


Artikel 25. Conversie, migratie of emulatie


1. 


2. 


a. 


1°. 


2°. 


b. 


a. 


b. 


a. 


b. 


c. 


1°. 


2°. 


3°. 


4°. 


Page 5 of 30wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Archiefregeling - BWBR0027041


7-4-2014http://wetten.overheid.nl/BWBR0027041/geldigheidsdatum_07-04-2014/afdrukken







Indien gerede kans bestaat dat als gevolg van wijziging of in onbruik raken van besturingsprogrammatuur of 


toepassingsprogrammatuur niet langer voldaan kan worden aan de bij deze regeling gestelde eisen ten aanzien 


van de toegankelijke en geordende staat van digitale archiefbescheiden, zorgt de zorgdrager ervoor dat 


conversie of migratie van die digitale archiefbescheiden plaatsvindt, dan wel dat die digitale archiefbescheiden 


door toepassing van emulatie kunnen worden gebruikt of geraadpleegd overeenkomstig de wijze ten tijde van 


het ontvangen of opmaken ervan door het overheidsorgaan.


De zorgdrager maakt van de conversie of migratie een verklaring op, die ten minste een specificatie bevat van 


de digitale archiefbestanden die zijn geconverteerd of gemigreerd, en waarin tevens is aangegeven op welke 


wijze en met welk resultaat getoetst is of na de conversie of migratie aan de bij deze regeling gestelde eisen ten 


aanzien van de geordende en toegankelijke staat is of kan worden voldaan.


Artikel 26. Algemene eisen aan opslagformaten voor digitale archiefbescheiden


Digitale archiefbescheiden worden, uiterlijk op het tijdstip van overbrenging, opgeslagen in een valideerbaar en 


volledig gedocumenteerd bestandsformaat dat voldoet aan een open standaard, tenzij dit redelijkerwijs niet van 


de zorgdrager kan worden verlangd. Alsdan vindt met de beheerder van de voor overbrenging aangewezen 


archiefbewaarplaats overleg plaats over een alternatief bestandsformaat.


Voor zover op het tijdstip van overbrenging gebruik wordt gemaakt van encryptietechniek, wordt aan de 


beheerder van de archiefbewaarplaats de bijbehorende decryptiesleutel verstrekt.


Gebruikmaking van compressietechniek is slechts toegestaan, voor zover daarbij niet zodanig verlies van 


informatie optreedt, dat niet langer aan de bij deze regeling gestelde eisen ten aanzien van de toegankelijke en 


geordende staat van digitale archiefbescheiden kan worden voldaan.


Hoofdstuk 3a. Vervanging


Artikel 26a. Reikwijdte


Onder vervanging wordt in dit hoofdstuk niet begrepen conversie, migratie of emulatie.


Artikel 26b. Aspecten vervangingsproces


De zorgdrager verschaft in het besluit tot vervanging, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, 


voor zover dit besluit archiefbescheiden betreft die ingevolge een selectielijst voor bewaring in aanmerking komen, 


inzicht in ten minste de volgende aspecten van het door hem toegepaste vervangingsproces:


de reikwijdte van het vervangingsproces, waartoe in elk geval worden gerekend een opgave van de 


organisatieonderdelen en de categorieën archiefbescheiden waarvoor het vervangingsproces geldt;


de inrichting van de apparatuur waarmee wordt vervangen, de gekozen instellingen en de randapparatuur;


voor zover van toepassing de software en de gekozen instellingen;


de criteria voor de keuze ter zake van reproductie in kleur, grijswaarden of zwartwit;


de wijze waarop de reproductie tot stand komt, waartoe in elk geval worden gerekend de formaten, 


bewerkingen, metagegevens en, voor zover van toepassing, de keuze ter zake van reproductie per batch of per 


stuk;


de inrichting van de controle op juiste en volledige weergave en van het herstel van fouten;


het proces van vernietiging van de vervangen archiefbescheiden;


de kwaliteitsprocedures.


Hoofdstuk 4. Algemene voorschriften voor de bouw en inrichting van archiefruimten en-


bewaarplaatsen


§ 1. Algemeen


Artikel 27. Algemene buitentoepassingstelling


Aan een in deze regeling opgenomen voorschrift dat moet worden toegepast om te voldoen aan een met betrekking 


tot een archiefruimte of archiefbewaarplaats gestelde eis, behoeft niet te worden voldaan, voor zover anders dan 
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door toepassing van dat voorschrift de archiefruimte of archiefbewaarplaats ten minste dezelfde mate van veiligheid, 


bescherming tegen water, klimaatbeheersing en milieuhygiëne biedt, als is beoogd met het betrokken voorschrift.


§ 2. Voorschriften in verband met de veiligheid


Artikel 28. Situering


Het gebouw waarin een archiefruimte of archiefbewaarplaats is of wordt gesitueerd, is door zijn locatie, aard en 


bouwwijze zo goed mogelijk gevrijwaard van risico’s van:


brand;


overstroming; en


vochtindringing door opkomend grond-, regen- of rioolwater, alsmede van elke overige vorm van wateroverlast.


Artikel 29. Normen voor ondergronds bouwen


Bij ondergronds bouwen van een archiefruimte of een archiefbewaarplaats heeft de waterindringing in het 


bouwmateriaal een waarde die onschadelijk is voor de bewaring van archiefbescheiden, gemeten volgens:


ISO-DIS 7031:1983 of NPR 2877:1991 voor beton;


NEN 2778:1991 voor andere bouwmaterialen.


Artikel 30. Brandveiligheid


Archiefruimten en archiefbewaarplaatsen zijn voorzien van deugdelijke en, mede gelet op de aard, oppervlakte 


en inhoud van de archiefruimte onderscheidenlijk archiefbewaarplaats, doelmatige middelen of voorzieningen 


voor het doven en vertragen van brand, waaronder in ieder geval voldoende en zichtbaar gemarkeerde 


draagbare blustoestellen. Poeder- of schuimblussers zijn niet toegestaan.


Voor zover toegepast, zijn sprinklerinstallaties volautomatisch werkend en uitgevoerd met sprinklerkoppen die 


zich aan het plafond en in de stellingen of in de rekken bevinden. Open sprinklerkoppen zijn niet toegestaan.


De middelen en voorzieningen voor het doven en vertragen van brand, bedoeld in eerste en tweede lid, zijn 


geschikt om de schadelijke gevolgen daarvan voor de aanwezige archiefbescheiden te beperken.


De bijdrage tot de brandvoortplanting van in- en uitwendige scheidingsconstructies voldoet ten minste aan 


klasse 2 volgens NEN 6065:1991.


Ventilatie- of luchtbehandelingskanalen zijn voorzien van brandkleppen die voldoen aan NEN-EN 1366-1:1999 en 


NEN-EN 1366-2:1999.


Archiefruimten en archiefbewaarplaatsen zijn voorzien van rookmelders en een brandmeldinstallatie met een 


automatische doormelding naar de brandweer. De brandmeldinstallatie wordt beheerd overeenkomstig NEN 2654


-1:2002, deel 1.


In een archiefruimte of archiefbewaarplaats bevinden zich geen materialen en apparaten die brandgevaar 


kunnen veroorzaken.


Artikel 31. Rookverbod


In archiefruimten en archiefbewaarplaatsen geldt een rookverbod.


Artikel 32. Watermelders


Watermelders, voorzien van een doormelding via het gebouwbeheerssysteem, het beveiligingssysteem of het 


installatiebeheerssysteem, zijn aanwezig in archiefruimten en archiefbewaarplaatsen


die zich deels of geheel beneden het maaiveld bevinden;


die zijn voorzien van een sprinklerinstallatie; of


waarin zich een of meer brandslanghaspels bevinden.


Artikel 33. Kabels, leidingen en kanalen
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Kabels, leidingen of kanalen zijn slechts toegestaan


als opbouw; en


voor noodzakelijke voorzieningen in de archiefruimte of archiefbewaarplaats zelf.


Voor zover een noodzakelijke voorziening zich in een compartiment bevindt, worden de daarvoor benodigde 


kabels, leidingen of kanalen niet door het overige gedeelte van de archiefruimte of archiefbewaarplaats gevoerd.


Artikel 34. Deuren


Deuren in een archiefruimte of een archiefbewaarplaats zijn zelfsluitend en draaien, voor zover draaiend uitgevoerd, 


naar buiten toe open.


Artikel 35. Maatregelen tegen ongeautoriseerde toegang


De zorgdrager neemt doeltreffende maatregelen tegen ongeautoriseerde toegang tot de archiefruimte of de


archiefbewaarplaats.


§ 3. Voorschriften voor een gunstig milieu en klimaat


Artikel 36. Algemene milieu- en klimaatvoorschriften


In een archiefruimte of archiefbewaarplaats bevinden zich geen materialen, apparaten of stoffen die:


de temperatuur en de luchtvochtigheid nadelig kunnen beïnvloeden;


verontreiniging kunnen verspreiden;


insecten of micro-organismen kunnen aantrekken; of


archiefbescheiden op een andere wijze kunnen beschadigen of de degradatie ervan bevorderen.


Niet toegestaan zijn bouw- en afwerkmaterialen waaruit schadelijke gassen kunnen vrijkomen of die op andere 


wijze schade aan de archiefbescheiden kunnen veroorzaken of waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat zij in 


de toekomst schade kunnen veroorzaken.


Artikel 37. Afwerking vloeren, wanden en plafonds


Vloeren, wanden en plafonds in een archiefruimte of een archiefbewaarplaats worden glad, vlak en stofvrij


afgewerkt.


Artikel 38 [Vervallen per 18-11-2010]


Artikel 39. Klimaatapparatuur


Klimaatapparatuur ten behoeve van een archiefruimte of een archiefbewaarplaats is zodanig uitgevoerd dat


via de kanalen ervan geen water, stof, vuil of ongedierte kunnen doordringen; en


geen onderlinge besmetting van compartimenten kan ontstaan met schimmels of andere micro-organismen.


De deugdelijke werking van alle in een archiefruimte of archiefbewaarplaats aanwezige meetapparatuur voor 


relatieve luchtvochtigheid en temperatuur wordt regelmatig gecontroleerd.


Artikel 40. Plaatsing archiefstellingen


Archiefstellingen in een archiefruimte of een archiefbewaarplaats worden zodanig geplaatst van


elkaar, van wanden en plafonds alsmede van de overige inrichting, dat steeds voldoende luchtcirculatie mogelijk 


is ter voorkoming van schimmels of andere micro-organismen;


verlichtingselementen, dat geen voor de archiefbescheiden schadelijke warmteontwikkeling kan plaatsvinden; of


doorvoeringen door scheidingsconstructies, dat eventuele branddoorslag geen direct gevaar voor de 


archiefbescheiden oplevert.
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Artikel 41. Kasten voor magnetische gegevensdragers


Magnetische gegevensdragers voor archiefbescheiden worden bewaard in een gesloten constructie die tegengaat dat 


voor de archiefbescheiden schadelijke elektromagnetische straling deze constructie kan binnendringen.


Hoofdstuk 5. Bijzondere voorschriften voor de bouw en inrichting van archiefruimten


§ 1. Voorschriften in verband met de veiligheid


Artikel 42. Maximale vloerbelasting


De vloerbelasting van een archiefruimte is berekend op het maximale gewicht van de daarop staande inrichting 


inclusief archiefbescheiden.


Artikel 43. Brandveiligheid


De in- en uitwendige scheidingsconstructies van een archiefruimte hebben een brandwerendheid van ten minste 


60 minuten volgens NEN 6069:2005, dan wel, voor zover gelet op de aard van de scheidingsconstructie van 


toepassing, NEN 6071:2001, NEN 6072:1991 of NEN 6073:1991.


De bijdrage tot de brandvoortplanting van de inrichting voldoet aan klasse 2 volgens NEN 6065:1991.


In of in de nabijheid van een archiefruimte zijn brandslanghaspels aanwezig. Indien de haspels zich in de 


archiefruimte bevinden, zijn deze toegepast met droge blusleidingen waarvan de aansluiting zich buiten de 


archiefruimte bevindt.


§ 2. Voorschriften voor een gunstig milieu en klimaat


Artikel 44. Luchtkwaliteit


De luchtinhoud van een archiefruimte wordt ten hoogste eenmaal per etmaal ververst.


Artikel 45. Meetinstrumenten klimaat


Een archiefruimte is voorzien van een goedwerkende thermometer en hygrometer. Haarhygrometers zijn niet 


toegestaan.


Artikel 45a. Relatieve luchtvochtigheid en temperatuur van archiefruimten


De relatieve luchtvochtigheid van archiefruimten heeft een zo constant mogelijke waarde van 50% R.V. +/- 10%. De 


temperatuur varieert tussen de 16°C en 20°C. Een overschrijding tot 25°C gedurende ten hoogste 10 etmalen per 


jaar is toegestaan.


§ 3. Overige voorschriften


Artikel 46. Inbraakpreventie


Toegangsdeuren in een archiefruimte en hang- en sluitwerk daarop voldoen aan klasse 3 volgens 


NEN 5088:1994/C2:1996 nl.


Externe scheidingsconstructie en gevelelementen voldoen aan weerstandsklasse 4 of hoger volgens 


NEN 5096:2007 +C1:2007 nl.


Hoofdstuk 6. Bijzondere voorschriften voor de bouw en inrichting van 


archiefbewaarplaatsen


§ 1. Voorschriften in verband met de veiligheid


Artikel 47. Constructieve eisen


De in- en uitwendige scheidingsconstructies van een archiefbewaarplaats zijn


1. 


2. 


3. 


1. 


2. 
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vervaardigd van gewapend beton in kwaliteiten volgens NEN 6720:1995 of gelijkwaardig materiaal met een 


massa van minimaal 625 kg/m ;


bestand tegen maximale belasting gedurende ten minste 120 minuten volgens NEN 6702:2007 ingeval van


calamiteiten;


waterdicht; en


voldoende bestand tegen optredende waterdruk.


Artikel 48. Brandveiligheid


De in- en uitwendige scheidingsconstructies van een archiefbewaarplaats zijn brandwerend gedurende ten minste 


120 minuten volgens NEN 6069:2005, dan wel, voor zover gelet op de aard van de scheidingsconstructie van 


toepassing, NEN 6071:2001, NEN 6072:1991 of NEN 6073:1991.


De hoofddraagconstructie van het gebouw heeft, voor zover van belang voor de archiefbewaarplaats, een 


brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van ten minste 120 minuten volgens NEN 6069:2005, dan wel, 


voor zover gelet op de aard van de hoofddraagconstructie van toepassing, NEN 6071:2001, NEN 6072:1991 of 


NEN 6073:1991.


De bijdrage tot de brandvoortplanting van de inrichting voldoet aan klasse 4 volgens NEN 6065:1991. Deuren 


zijn ten minste 120 minuten brandwerend.


De wijze waarop de bijdrage tot brandvoortplanting van de vloer wordt bepaald voldoet aan klasse T volgens 


NEN 1775:1991.


Onverminderd artikel 30, tweede lid, en voor zover toegepast, zijn sprinklerinstallaties in archiefbewaarplaatsen 


uitgevoerd als tweemelderafhankelijk.


De in de archiefbewaarplaats aanwezige draagbare blusapparaten bevinden zich in de directe nabijheid van de 


deuren alsmede op een plaats het verst verwijderd van de uitgang.


In de archiefbewaarplaats is in directe nabijheid van de toegang daartoe een brandslanghaspel aanwezig, die 


voldoet aan NEN-EN 671-1:2001 en waarvan de afsluitkraan buiten de archiefbewaarplaats is aangebracht.


Artikel 49. Rookdichtheid


De maatgevende rookdichtheid van de archiefbewaarplaats, met inbegrip van de inrichting ervan, bedraagt ten 


hoogste 10 m volgens NEN 6066:1991.


Artikel 50. Telecommunicatiemiddelen


In een archiefbewaarplaats zijn te allen tijde voldoende, goedwerkende telecommunicatiemiddelen voorhanden 


waarmee aanwezigen zich in verbinding kunnen stellen met personen buiten de archiefbewaarplaats.


§ 2. Voorschriften voor een gunstig milieu en klimaat


Artikel 51. Luchtkwaliteit


De tot de archiefbewaarplaats toetredende verse en gerecirculeerde lucht wordt gezuiverd van zwaveldioxide, 


stikstofoxiden en ozon. De gemiddelde jaarconcentratie in de archiefbewaarplaats bedraagt ten hoogste:


1.3 ppb voor zwaveldioxide;


6.7 ppb voor stikstofoxiden; en


0.3 ppb voor ozon.


Het ventilatievoud bedraagt bij een inrichting met vaste archiefstellingen ten minste 0,1 maal het volume van de 


ruimte per uur.


Het circulatievoud bedraagt ten minste 1 maal het volume van de ruimte per uur.


Bij toepassing van verrijdbare archiefstellingen bedraagt de inwendige circulatie ten minste 1,5 maal het volume 


van de ruimte per uur.


a. 


3


b. 


c. 


d. 


1. 


2. 


3. 


4. 


5. 


6. 


7. 
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b. 


c. 
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3. 


4. 
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De tot de archiefbewaarplaats toetredende verse en gerecirculeerde lucht bevat ten hoogste 75 µg/m


stofdeeltjes.


Artikel 52. Bewaking van bewaarcondities


De bewaarcondities in een archiefbewaarplaats worden bewaakt door luchtvochtigheid- en temperatuuropnemers die 


gekoppeld zijn aan het gebouwbeheerssysteem.


Artikel 53. Ontvangst-en quarantaineruimte


Een archiefbewaarplaats waarin regelmatig archiefbescheiden van buiten het gebouw worden opgenomen is voorzien 


van een ontvangst- en quarantaineruimte.


Artikel 54. Afwerking wanden en plafonds


Onverminderd artikel 37 worden wanden en plafonds van een archiefbewaarplaats afgewerkt met een 


dampdoorlatende laag.


§ 2a


Artikel 54a. Relatieve luchtvochtigheid en temperatuur van archiefbewaarplaatsen


de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur voor archiefbewaarplaatsen bedragen:


50% R.V. +/- 5% onderscheidenlijk 18°C +/- 2°C voor bewaring van:


papier;


perkament;


was;


leer;


textiel;


hout;


fotomateriaal op papier; of


optische schijven;


35% R.V. +/-5% onderscheidenlijk 13° C +/- 2°C voor de bewaring van zwart-wit negatiefmaterialen;


38% R.V.+/- 5% R.V. onderscheidenlijk –20°C +/- 2°C voor de bewaring van zwart-wit negatiefmaterialen 


van di- en triacetaat en nitraatfilm en kleurnegatiefmaterialen;


40% R.V.+/-2% R.V. onderscheidenlijk 10°C +/- 2°C voor de bewaring van moederkopieën van tapes; of


40% R.V.+/- 2% R.V. onderscheidenlijk 18°C +/- 2°C voor de bewaring van werkkopieën van tapes.


Bij tussentijdse verplaatsing van archiefbescheiden naar een andere ruimte wordt voorzien in acclimatisering van 


de archiefbescheiden, indien gerede kans bestaat dat schadelijke condensvorming op zal treden als gevolg van 


verandering van relatieve vochtigheid of temperatuur.


§ 3. Overige voorschriften


Artikel 55. Inbraakpreventie


Buitendeuren en andere gevelelementen van een archiefbewaarplaats voldoen aan klasse 3 volgens 


NEN 5096:2007 +C1:2007 nl.


Toegangsdeuren zijn ten minste voorzien van insteeksloten met sluitkommen en van veiligheidsbouwbeslag met 


boorzekering, die voldoen aan klasse 3 volgens NEN 5088:1994.


Een archiefbewaarplaats is voorzien van inbraakwering en -signalering die voldoen aan NEN 5089:2009 4e Ontw. 


nl.


Artikel 56. Ramen


5. 3
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Ramen zijn niet toegestaan in een archiefbewaarplaats.


Hoofdstuk 7. Ontheffingen


Artikel 57. Ontheffing voorschriften archiefruimten en archiefbewaarplaatsen


Op daartoe strekkend verzoek kan in een bijzonder geval ontheffing worden verleend van een of meerdere 


voorschriften in de hoofdstukken 4, 5 en 6 van deze regeling door:


de minister, voor wat betreft archiefruimten bestemd of aangewezen voor de bewaring van 


archiefbescheiden, bedoeld in de artikelen 23, eerste en tweede lid, en 41, eerste lid van de Archiefwet 1995, 


alsmede voor wat betreft de rijksarchiefbewaarplaatsen;


gedeputeerde staten, voor wat betreft andere archiefruimten of archiefbewaarplaatsen.


Aan de ontheffing, bedoeld in het eerste lid, kunnen voorschriften worden verbonden.


Hoofdstuk 8. Slot- en overgangsbepalingen


Artikel 58. Overgangsrecht hoofdstuk 3


Artikel 19, tweede lid, is niet van toepassing op archiefbescheiden die zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand 


aan de inwerkingtreding van deze regeling en, voor zover het digitale archiefbescheiden betreft, waaraan of 


waarin sinds dat tijdstip geen gegevens zijn toegevoegd onderscheidenlijk zijn gewijzigd.


De artikelen 21, 22, aanhef en onderdeel b, en 24 zijn niet van toepassing op digitale archiefbescheiden in 


digitale bestanden ontvangen of opgemaakt in de periode, gelegen tussen 31 december 2003 en het tijdstip van 


inwerkingtreding van deze regeling, waaraan of waarin sinds laatstbedoeld tijdstip geen gegevens zijn 


toegevoegd onderscheidenlijk zijn gewijzigd.


Hoofdstuk 3 is niet van toepassing op digitale archiefbescheiden die zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand 


aan 1 januari 2004, waaraan of waarin sinds die datum geen gegevens zijn toegevoegd onderscheidenlijk zijn 


gewijzigd.


Op digitale archiefbescheiden als bedoeld in het derde lid blijven de bepalingen van de Regeling geordende en 


toegankelijke staat archiefbescheiden, zoals die luidde voor inwerkingtreding van deze regeling, van toepassing, 


met dien verstande dat in afwijking van die bepalingen toepassing wordt gegeven aan:


artikel 25 van deze regeling, indien een gerede kans bestaat dat dergelijke archiefbescheiden als gevolg van 


wijziging van besturingsprogrammatuur, toepassingsapparatuur of apparatuur niet binnen een redelijke 


termijn leesbaar of waarneembaar te maken zijn; en


artikel 26 van deze regeling, indien niet kan worden voldaan aan artikel 6 van de Regeling geordende en 


toegankelijke staat archiefbescheiden, zoals die luidde voor inwerkingtreding van deze regeling.


De voor de inwerkingtreding van deze regeling op grond van artikel 10, vierde lid, van de Regeling geordende en 


toegankelijke staat archiefbescheiden, zoals die luidde voor inwerkingtreding van deze regeling, verleende 


ontheffingen blijven van kracht.


Artikel 59. Overgangsrecht hoofdstukken 4, 5, 6 en 7


Artikel 33, eerste lid, aanhef en onderdeel a, en tweede lid, is niet van toepassing op archiefruimten die zijn 


gebouwd voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling.


Artikel 39, eerste lid, zoals die bepaling luidde voor 1 januari 2014, blijft van toepassing op klimaatapparatuur 


die is geplaatst in de periode van 1 april 2010 tot en met 31 december 2013.


De voor de inwerkingtreding van deze regeling op grond van de artikelen 43 en 44 van de Regeling bouw en 


inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen, zoals die luidde voor inwerkingtreding van deze regeling, 


verleende ontheffingen blijven van kracht en gelden als ontheffingen als bedoeld in artikel 57.


Artikel 59a. Overgangsrecht artikel 26b


Artikel 26b is niet van toepassing op besluiten tot vervanging die zijn genomen voorafgaand aan 1 januari 2013.


1. 


a. 


b. 
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Artikel 60. Intrekking regelingen en besluiten


De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:


Regeling duurzaamheid archiefbescheiden;


Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden;


Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen;


Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 december 2004, nr. C/S/04/2750, 


houdende instelling van de Evaluatiecommissie Regeling Duurzaamheid Archiefbescheiden;


Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 december 2004, nr. C/S/04/2751, 


houdende instelling van de Evaluatiecommissie Regeling Geordende en Toegankelijke Staat Archiefbescheiden; 


en


Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 december 2004, nr. C/S/04/2752, 


houdende instelling van de Evaluatiecommissie Regeling Bouw en Inrichting Archiefruimten en 


Archiefbewaarplaatsen.


Artikel 61. Inwerkingtreding


Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2010.


Artikel 62. Citeertitel


Deze regeling wordt aangehaald als: Archiefregeling.


Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.


De


Minister


van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,


R.H.A. Plasterk


Bijlage 1. bij artikel 1


De in deze bijlage vermelde normen zijn de normen, uitgegeven door het Deutsches Institut für Normung, de 


International Organization for Standardization respectievelijk het Nederlands Normalisatie-Instituut, bedoeld in de 


Archiefregeling.


DIN 16554-2:1982:


norm‘Kugelschreiber-Minen. Schriftqualität. Anforderungen. Prüfung. Kennzeichnung’, uitgegeven door het Deutsches 


Institut für Normung, zoals deze luidde op 1 februari 1982


ISO 9660:1988:


norm ‘Information processing– Volume and file structure of CD-ROM for information interchange’, uitgegeven door de 


International Organization for Standardization, zoals deze luidde op 14 april 1988


ISO 11798:1999:


norm ‘Information and documentation –Permanence and durability of writing, printing and copying on paper–


Requirements and test methods’, uitgegeven door de International Organization for Standardization, zoals deze 


luidde op 1 juli 1999;


ISO 12757-2:1998:


norm ‘Ball point pens and refills – Part 2: Documentary use (DOC)’, uitgegeven door de International Organization 


for Standardization, zoals deze luidde op 1 mei 1998;


ISO 10149:1995:


norm ‘Information technology – Data interchange on read-only 120 mm optical data disks (CD-ROM)’, uitgegeven 


door de International Organization for Standardization, zoals deze luidde op 6 juli 1995;


ISO 14145-2:1998:


a. 


b. 


c. 


d. 


e. 


f. 
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norm ‘Roller ball pens and refills– Part 2: Documentary use (DOC)’, uitgegeven door de International Organization 


for Standardization, zoals deze luidde op 1 april 1998;


ISO 18917:1999:


norm‘Photography – Determination of residual thiosulfate and other related chemicals in processed photographic 


materials –Methods using iodine-amylose, methylene blue and silver sulfide’, uitgegeven door de International 


Organization for Standardization, zoals deze luidde op 1 juni 1999;


ISO-DIS 7031:1983:


norm ‘Concrete hardened; determination of the depth of penetration of water under pressure’, uitgegeven door de 


International Organization for Standardization, zoals deze luidde op 21 oktober 1983;


NEN 1775:1991:


norm ‘Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren’, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-


Instituut, zoals deze luidde op 1 november 1991;


NEN 2154:1980:


norm ‘Microfilmtechniek – Bewaren van nabewerkte halogeenzilvermicrofilms’, uitgegeven door het Nederlands 


Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 juli 1980;


NEN 2654-1:2002:


norm ‘Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 1: Brandmeldinstallaties’, uitgegeven 


door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 februari 2002;


NEN 2728:2006:


norm ‘Permanent houdbaar papier – Eisen en beproevingsmethoden’, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-


Instituut, zoals deze luidde op 1 september 2006;


NEN 2778:1991:


norm‘Vochtwering in gebouwen – Bepalingsmethoden’,uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals 


deze luidde op 1 november 1991;


NEN 3528:1975:


norm‘Microfilmtechniek – Halogeenzilverfilms, 16 en 35 mm’, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, 


zoals deze luidde op 1 april 1975;


NEN 5088:1994/C2:1996 nl:


norm‘Inbraakveiligheid van gebouwen – Toepassing van hang- en sluitwerk’, uitgegeven door het Nederlands 


Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 februari 1996;


NEN 5089:2009 4e Ontw. nl:


Ontwerpnorm‘Inbraakwerend hang- en sluitwerk – Classificatie, eisen en beproevingsmethoden’, uitgegeven door het 


Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 januari 2009;


NEN 5096: 2007 +C1:2007 nl:


norm‘Inbraakwerendheid – Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen – Eisen, 


classificatie en beproevingsmethoden’, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 


1 december 2007;


NEN 6065:1991:


norm ‘Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal(combinaties)’,uitgegeven door het 


Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 14 november 1991;


NEN 6066:1991:
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norm‘Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal(combinaties)’, uitgegeven door het Nederlands 


Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 november 1991, inclusief wijzigingsblad NEN 6066:1991/A1:1997 nl, 


zoals deze luidde op 1 mei 1997;


NEN 6069:2005:


norm ‘Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het classificeren 


daarvan’, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 juli 2005;


NEN 6071:2001:


norm ‘Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen –Betonconstructies’, uitgegeven door het 


Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 december 2001;


NEN 6072:1991:


norm ‘Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen –Staalconstructies’, uitgegeven door het 


Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 december 1991;


NEN 6073:1991:


norm ‘Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen – Houtconstructies’,uitgegeven door het 


Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 december 1991;


NEN 6702:2007:


norm ‘Technische grondslagen voor bouwconstructies – TGB 1990– Belastingen en vervormingen’, uitgegeven door 


het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 september 2007;


NEN 6720:1995:


norm ‘TGB 1990 – Voorschriften Beton – Constructieve eisen en rekenmethoden (VBC 1995)’, uitgegeven door het 


Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 september 1995;


NEN-EN 671-1:2001:


norm ‘Vaste brandblusinstallaties – Brandslangsystemen – Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang’, 


uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 mei 2001;


NEN-EN 1366-1:1999:


norm ‘Bepaling van de brandwerendheid van installaties – Deel 1: Ventilatiekanalen’, uitgegeven door het 


Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 augustus 1999;


NEN-EN 1366-2:1999:


norm ‘Bepaling van de brandwerendheid van installaties – Deel 2: Brandkleppen’, uitgegeven door het Nederlands 


Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 augustus 1999;


NEN-EN-IEC 60908:1999:


norm ‘Geluidopname– Audiocompactschijf’, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde 


op 1 maart 1999;


NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005:


norm ‘Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria’, uitgegeven door het 


Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 juli 2005;


NEN-ISO 6199:2005:


norm ‘Microfilmtechniek– Microverfilming van documenten op 16 mm en 35 mm halogeenzilverfilm –


Uitvoeringprocedures’, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 juli 2005;


NEN-ISO 15489-1:2001:


norm‘Informatie en documentatie – Informatie- en archiefmanagement – Deel 1: Algemeen’, uitgegeven door het 


Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 november 2001;


Page 15 of 30wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Archiefregeling - BWBR0027041


7-4-2014http://wetten.overheid.nl/BWBR0027041/geldigheidsdatum_07-04-2014/afdrukken







NEN-ISO 18901:2002:


norm‘Beelddragers – Behandelde halogeenzilverfims type zwart-en-wit films – Specificaties voor stabiliteit’,


uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 maart 2002;


NEN-ISO 18925:2002:


norm ‘Beelddragers – Optische schijven –Opslagpraktijken’, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, 


zoals deze luidde op 1 maart 2002;


NEN-ISO 23081:


norm ‘Informatie en documentatie – Processen voor informatie- en archiefmanagement– Metadata voor 


archiefbescheiden – Deel 1: Principles’, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 


1 februari 2006; en


norm ‘Informatie en documentatie – Processen voor informatie- en archiefmanagement – Metadata voor 


archiefbescheiden – Deel 2: Conceptual and implementation issues (Technical Specification, 2007)’, uitgegeven door 


het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 augustus 2007;


NPR 2877:1991:


norm ‘Beproevingsmethoden voor de waterdichtheid van scheidingsconstructies’, uitgegeven door het Nederlands 


Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 november 1991;


Bijlage 2. bij artikelen 9, 10 en 11


ICN-kwaliteitseis nr. 1


Archiefomslagen zonder hechtmechaniek voor permanente bewaring. Eisen en beproevingsmethoden, februari 1998


1. Onderwerp en toepassingsgebied


Deze kwaliteitseis geeft de eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische eigenschappen en duurzaamheid van 


archiefomslagen van papier of karton, zonder hechtmechaniek voor langdurige bewaring van archiefstukken.


2. Termen en definities


Archiefomslagen voor permanente bewaring: Omslagen van papier of karton, waarbij onder normale


bewaaromstandigheden in archieven en bibliotheken na ten minste 100 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is 


te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de, in het omslag bewaarde, archiefstukken mag plaatsvinden. 


Voor de overige in deze kwaliteitseis gebruikte termen: zie NEN 3376.


3. Kwaliteitseisen voor archiefomslagen


3.1. Vezelsamenstelling en chemische kenmerken


Het omslag moet gemaakt zijn van katoen- en/of linnenpulp, 100% gebleekte celstof of een mengsel hiervan. Indien 


het papier of karton is samengesteld uit twee tegen elkaar geplakte lagen duplex papier of karton, mag de 


binnenlaag houthoudend vezelmateriaal bevatten. Het gehalte aan houthoudend vezelmateriaal mag niet meer zijn 


dan 40% van de totale hoeveelheid vezelmateriaal. De buitenzijden van het samengestelde karton mogen geen


positieve kleurreactie met de phloroglucinol-test geven (ASTM D 1030, X5). Voor het bepalen van de 


vezelsamenstelling en de chemische kenmerken: zie TAPPI T 401.


3.2. Zuurgraad


Het omslag bezit een minimum pH van 7,5 en een maximum pH van 9,5, gemeten met de koude extractiemethode. 


Voor het bepalen van de pH: zie NEN 2151 of ISO 6588.


3.3. Alkalische reserve


Het omslag bevat een alkalische reserve die correspondeert met ten minste 0,4 mol zuur per kilogram droog papier. 


Indien calciumcarbonaat is gebruikt als alkalische reserve, dan voldoet het papier aan de eis indien het 20 g CaCO


per kg droog papier bevat. Voor het bepalen van de alkalische reserve: zie ISO 10716 of ASTM D 4988.


4. Fysische eigenschappen van archiefomslagen
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4.1. Massa per oppervlakte (g/m )


Hoewel geen specifieke eisen gesteld worden aan de massa per oppervlakte, wordt uitgegaan van een minimum van 


120 g/m . Indien specifieke eisen gesteld worden, mag het gemiddelde van de levering niet meer dan 5% van de 


gestelde eis afwijken. Voor de bepaling van de massa per oppervlakte: zie NEN 1109 of ISO 536.


4.2. Doorscheurweerstand


Het omslag heeft in de machinerichting een minimum doorscheurindex van 10 mN.m /g. Voor de bepaling van de 


doorscheurweerstand: zie NEN 1760 of ISO 1974.


4.3. Vouwgetal


Het omslag heeft een vouwgetal in de dwarsrichting van minimaal 300 dubbelvouwen indien gemeten met het MIT 


instrument. Voor het bepalen van het vouwgetal: zie TAPPI 511.


4.4. Kleurechtheid tegen water


Indien het omslag gekleurd is, moet de kleur die het karton afgeeft aan wit papier waarmee het, na onderdompeling 


in gedestilleerd water van 23°C, gedurende 4 uur is samengeklemd, minimaal de waarde 3 bereiken van de


standaard grijsschaal voor uitbloeden. Voor de bepaling van de kleurechtheid van papier en karton tegen water: zie 


Standaard Onderzoek Procedure ICN-SOP 10.


5. Duurzaamheid


Het omslag bezit na versnelde veroudering nog minimaal 80% van het oorspronkelijke vouwgetal en de 


oorspronkelijke doorscheurweerstand. Versnelde veroudering vindt plaats gedurende 12 dagen bij 80°C ± 0,5°C en 


65% ± 2% relatieve vochtigheid. Beproevingsmethode: ISO 5630/3.


6. Titels van de vermelde normen


NEN 1109 Papier en karton. Bepaling van de massa per oppervlakte


NEN 1760 Papier en karton. Bepaling van de doorscheurweerstand (Elmendorf-methode)


NEN 2151 Papier en karton. Bepaling van de pH van een waterige suspensie


NEN 3376 Papier. Verklarende woordenlijst met vertalingen (Eng., Fr., Du.)


ISO 536 Paper and board. Determination of grammage


ISO 1974 Paper. Determination of tearing resistance


ISO 5630/3 Paper and board- Accelerated ageing – part 3: Moist heat treatment at 80°C and 65% relative 


humidity


ISO 6588 Paper, board and pulps. Determination of pH of aqueous extracts


ISO 10716 Paper and board. Determination of alkaline reserve


ASTM D 


1030


Standard Test Method for Fiber Analysis of Paper and Paperboard, X5, Spot Stain


ASTM D


4988


Standard test method for the determination of calcium carbonate content of paper


TAPPI T 401 Fiber analysis of paper and paperboard


TAPPI T 511 Folding endurance of paper (MIT tester)


ICN-SOP 10 Bepaling kleurechtheid van papier en karton tegen water


ICN-kwaliteitseis nr. 2


Archiefomslagen met hechtmechaniek voor permanente bewaring. Eisen en beproevingsmethoden, februari 1998


1. Onderwerp en toepassingsgebied


Deze kwaliteitseis geeft eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische eigenschappen en duurzaamheid van


archiefomslagen van papier of karton met hechtmechaniek voor toepassing in statische archieven.


2. Termen en definities


Archiefomslagen voor permanente bewaring: Omslagen van papier of karton, waarbij onder normale 


bewaaromstandigheden in archieven en bibliotheken na ten minste 100 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is 
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te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de, in het omslag bewaarde, archiefstukken mag plaatsvinden. 


Hechtmechanieken: Bevestigingssystemen ter bundeling van archiefstukken in een omslag. Voor de overige in deze 


kwaliteitseis gebruikte termen: zie NEN 3376.


3. Kwaliteitseisen voor de archiefomslagen


3.1. Vezelsamenstelling en chemische kenmerken


Het omslag moet gemaakt zijn van katoen- en/of linnen-pulp, 100% gebleekte celstof of een mengsel hiervan. 


Indien het papier of karton is samengesteld uit twee tegen elkaar geplakte lagen duplex papier of karton, mag de 


binnenlaag houthoudend vezelmateriaal bevatten. Het gehalte aan houthoudend vezelmateriaal mag echter niet 


meer zijn dan 40% van de totale hoeveelheid vezelmateriaal. De buitenzijden van het samengestelde karton mogen 


geen positieve kleurreactie met de phloroglucinol-test geven (ASTM D 1030, X5). Voor het bepalen van de 


vezelsamenstelling en de chemische kenmerken: zie TAPPI T 401.


3.2. Zuurgraad


Het omslag bezit een minimum pH van 7,5 en een maximum pH van 9,5, gemeten met de koude extractiemethode. 


Voor het bepalen van de pH: zie NEN 2151 of ISO 6588.


3.3. Alkalische reserve


Het omslag bevat een alkalische reserve die correspondeert met ten minste 0,4 mol zuur per kilogram droog papier. 


Indien calciumcarbonaat is gebruikt als alkalische reserve, dan voldoet het papier aan de eis indien het 20 g CaCO


per kg droog papier bevat. Voor het bepalen van de alkalische reserve: zie ISO 10716 of ASTM D 4988.


4. Fysische eigenschappen van archiefomslagen met hechtmechanieken


4.1. Massa per oppervlakte


Hoewel geen specifieke eisen gesteld worden aan de massa per oppervlakte, wordt uitgegaan van een minimum van 


210 g/m . Indien specifieke eisen gesteld worden, mag het gemiddelde van de levering niet meer dan 5% van de 


gestelde eis afwijken. Voor de bepaling van de massa per oppervlakte: zie NEN 1109 of ISO 536.


4.2. Doorscheurweerstand


Het omslag heeft in de machinerichting een minimum doorscheurindex van 15 mN.m /g. Voor de bepaling van de 


doorscheurweerstand: zie NEN 1760 of ISO 1974.


4.3. Vouwgetal


Het omslag heeft een vouwgetal in de dwarsrichting van minimaal 350 dubbelvouwen indien gemeten met het MIT 


instrument. Voor het bepalen van het vouwgetal: zie TAPPI T 511.


4.4. Kleurechtheid tegen water


Indien het omslag gekleurd is, moet de kleur die het karton afgeeft aan wit papier waarmee het, na onderdompeling 


in gedestilleerd water van 23°C, gedurende 4 uur is samengeklemd, minimaal de waarde 3 bereiken van de 


standaard grijsschaal voor uitbloeden. Voor de bepaling van de kleurechtheid van papier en karton tegen water: zie 


Standaard Onderzoek Procedure ICN-SOP 10.


5. Duurzaamheid


Het papier bezit na versnelde veroudering nog minimaal 80% van het oorspronkelijke vouwgetal en de 


oorspronkelijke doorscheurweerstand. Versnelde veroudering vindt plaats gedurende 12 dagen bij 80°C± 0,5°C en 


65% ± 2% relatieve vochtigheid. Beproevingsmethode: ISO 5630/3.


6. Materiaalsamenstelling van het hechtmechaniek


Het materiaal van een hechtmechaniek mag geen stoffen bevatten, die de degradatie van het archiefstuk 


bevorderen.


Kunststof hechtmechanieken mogen geen polyvinylchloride of copolymeren van vinylchloride bevatten.


Gebruikte kunststoffen mogen geen weekmaker bevatten.


Hechtmechanieken mogen geen zelfklevende elementen bevatten.
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7. Constructie


Het hechtmechaniek mag bij gebruik geen mechanische schade aan het archiefstuk veroorzaken.


8. Titels van de vermelde normen


NEN 1109 Papier en karton. Bepaling van de massa per oppervlakte


NEN 1760 Papier en karton. Bepaling van de doorscheurweerstand (Elmendorfmethode)


NEN 2151 Papier en karton. Bepaling van de pH van een waterige suspensie


NEN 3376 Papier. Verklarende woordenlijst met vertalingen (Eng., Fr., Du.)


ISO 536 Paper and board. Determination of grammage


ISO 1974 Paper. Determination of tearing resistance


ISO 5630/3 Paper and board- Accelerated ageing- part 3: Moist heat treatment at 80°C and 65% relative 


humidity


ISO 6588 Paper, board and pulps. Determination of pH of aqueous extracts


ISO 10716 Paper and board. Determination of alkaline reserve


ASTM D 


1030


Standard Test Method for Fiber Analysis of Paper and Paperboard, X5, Spot Stain


ASTM D


4988


Standard test method for the determination of calcium carbonate content of paper


TAPPI T 401 Fiber analysis of paper and paperboard


TAPPI T 511 Folding endurance of paper (MIT tester)


ICN-SOP 10 Bepaling kleurechtheid van papier en karton tegen water


ICN-kwaliteitseis nr. 3


Archiefdozen voor permanente bewaring. Gebufferde, ligninearme golfkartonnen dozen. Eisen en


beproevingsmethoden, augustus 2002


1. Onderwerp en toepassingsgebied


Deze kwaliteitseis geeft de eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische eigenschappen en duurzaamheid van 


ligninearme, gebufferde dozen voor langdurige bewaring van archiefstukken.


2. Termen en definities


Archiefdozen voor permanente bewaring: Dozen van golfkarton, waarbij onder normale bewaaromstandigheden in 


archieven en bibliotheken na ten minste 30 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan 


geen nadelige invloed op de, in de doos bewaarde, archiefstukken mag plaatsvinden. Golfkarton: Uit vlakke en in 


een regelmatig patroon gegolfde lagen samengeplakt karton.‘Fijn’ of ‘B’-golf, golfhoogte ca. 3 mm met 


ca. 164 golven per strekkende meter. ‘Dubbel-dubbel’, bestaande uit twee gegolfde lagen tussen drie vlakke lagen. 


Voor de overige in deze kwaliteitseis gebruikte termen: zie NEN 3376.


3. Kwaliteitseisen voor het golfkarton


3.1. Vezelsamenstelling en chemische kenmerken


Alle lagen van het golfkarton moeten gemaakt zijn van katoen en/of linnen- pulp, 100% gebleekte celstof of een 


mengsel hiervan. Het karton moet vrij zijn van houthoudend vezelmateriaal, metaaldeeltjes, wassen, weekmakers en 


mag niet meer dan 0,0008% reduceerbaar zwavel bevatten (TAPPI T406). Het oppervlak van het karton moet vrij 


zijn van knopen, scheven en schurende deeltjes. Geen van de lagen van het golfkarton mag een positieve 


kleurreactie geven met de phloroglucinol test (ASTM D 1030, × 5.1.1/2 Spot Stains) of moet een Kappa nummer 


hebben van maximaal 5 (TAPPI T-236). Voor het bepalen van de vezelsamenstelling en de chemische kenmerken: 


zie TAPPI T 401.


3.2. Zuurgraad


Het golfkarton bezit een minimum pH van 7,5 en een maximum pH van 9,5, gemeten met de koude 


extractiemethode (NEN 2151 of ISO 6588).


3.3. Alkalische reserve
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Alle lagen van het golfkarton bevatten een alkalische reserve die correspondeert met tenminste 0,4 mol zuur per 


kilogram droog karton. Indien calcium- carbonaat is gebruikt als alkalische reserve, dan voldoet het karton aan de 


eis indien het 20 g CaCO per kg droog papier bevat. De alkalische reserve moet gelijkmatig door alle lagen van het 


golfkarton verdeeld zijn. (ISO 10716 of ASTM D 4988).


4. Fysische eigenschappen van het golfkarton


4.1. Type


Het golfkarton is bij voorkeur van het type ‘B’-golf, met een golfhoogte van ca. 3 mm. Afhankelijk van de te bewaren 


voorwerpen kan ook het type dubbel-dubbel worden toegepast.


4.2. Doorsteekweerstand


De doorsteekweerstand, gemeten volgens DIN 53142, gemeten aan de binnen- en buitenzijde, evenwijdig aan en 


loodrecht op de machinerichting, moet minimaal 5 J bedragen.


4.3. Oppervlakte-gladheid (Ter bepaling van de bevestigingsmogelijkheid van zelfklevende etiketten 


en/of plakband).


Het oppervlak van het karton moet zelfklevend plakband gedurende 10 minuten kunnen vasthouden (bij 6 van de 10 


bepalingen) indien het onderzocht wordt volgens ASTM D 2860, volgens de procedure B, die als volgt is aangepast:


gebruik 3M # 810 3/4" breed, zelfklevend plakband


bevestig het plakband door er twee keer over te rollen met een 10 kg± 0,5 kg zware en 200 mm brede rol met 


een diameter van 90 mm ± 10 mm. (De rol van de Cobb-test: ISO 535)


hang een gewicht van 50 g aan het plakband.


4.4. Kleurechtheid tegen water


Indien de doos gekleurd is, moet de kleur die het karton afgeeft aan wit papier waarmee het, na onderdompeling in 


gedestilleerd water van 23°C, gedurende 4 uur is samengeklemd, minimaal de waarde 3 bereiken van de standaard 


grijsschaal voor uitbloeden. Voor de bepaling van de kleurechtheid van papier en karton tegen water: zie Standaard 


Onderzoek Procedure ICN-SOP 10.


4.5. Verlijming van de golf, watervastheid


Voor het verlijmen van het golfpapier aan het vlakke papier zal bij voorkeur een waterbestendige zetmeellijm 


gebruikt worden. Na onderdompeling in water van 23°C gedurende 24 uur mogen de lagen onderling niet loslaten en 


moet er bij het voorzichtig lostrekken van de lagen vezeloverdracht ontstaan.


5. Eigenschappen van de doos


5.1. Constructie


De doos is gemaakt van golfkarton dat bestaat uit één gegolfde laag, aan weerszijden samengeplakt met een vlak 


papier. De golf is bij voorkeur van het type ‘B’, met een golfhoogte van 3 mm en ca. 164 golven per strekkende 


meter. De doos is zodanig geconstrueerd dat de richting van de golf loodrecht op de lengteas van de doos staat. De 


doos wordt vlak aangeleverd en moet zonder nadere bevestigingen tot een doos gevouwen kunnen worden. De doos 


kan zowel uit één als uit twee delen bestaan. De ingerilde vouwen moeten recht zijn. Na het in elkaar vouwen van de 


doos moeten de hoeken recht zijn en mogen er geen scheve openingen ontstaan. De doos moet goed rechtop 


kunnen staan en de sluiting moet goed dicht blijven nadat de doos gesloten is.


5.2. Afmetingen


De afmeting van de doos wordt bepaald door de opdrachtgever. Deze maten worden aangegeven als binnenmaten 


en mogen bij aflevering niet meer afwijken dan ± 1 mm.


5.3. Druksterkte van de doos


De druksterkte (volgens (NEN)ISO 2872) van een platliggende doos bedraagt minimaal 3000 N met een maximale 


indrukking van 7,0 mm. De druksterkte van een staande doos bedraagt minimaal 2000 N met een maximale 


indrukking van 6,0 mm.


5.4. Valweerstand
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De valweerstand wordt bepaald volgens (NEN)ISO 2248 met een vulgewicht van 0,5 kg papier per cm breedte. Er 


mogen na de valproef geen ernstige mankementen aan de doos zijn ontstaan en de functie van de doos moet 


bewaard blijven.


5.5. Vormvastheid na onderdompeling in water


Na onderdompeling in gedestilleerd water van 23°C gedurende 24 uur moet de doos zijn vorm behouden.


6. Titels van de vermelde normen


NEN 3376 Papier.


Verklarende woordenlijst met vertalingen (Eng., Fr., Du.)


TAPPI T 406 Reducible sulfur in paper and paperboard


ASTM D 1030 Standard Test Method for Fiber Analysis of Paper and Paperboard, X5, Spot Stains


TAPPI T 236 Kappa number of pulp


ASTM D 4988 Standard test method for the determination of calcium carbonate content of paper


NEN 2151 Papier en karton. Bepaling van de pH van een waterige suspensie


ISO 6588 Paper, board and pulps: Determination of pH of aqueous extracts


ISO 10716 Paper and board. Determination of alkaline reserve


DIN 53142 Durchstossversuch


TAPPI T 401 Fiber analysis of paper and paperboard


ASTM D 2860 Surface smoothness


(NEN)ISO 2248 Valweerstand


(NEN)ISO 2872 Druksterkte (Compressiesterkte)


ICN-SOP 10 Bepaling kleurechtheid van papier en karton tegen water


ICN-kwaliteitseis nr. 4


Archiefdozen voor bewaring op middellange termijn. Zuurvrije golfkartonnen dozen. Eisen en


beproevingsmethoden, augustus 2002


1. Onderwerp en toepassingsgebied


Deze kwaliteitseis geeft de eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische eigenschappen en duurzaamheid van dozen 


voor bewaring van archiefstukken op middellange termijn


2. Termen en definities


Archiefdozen voor bewaring op middellange termijn: Dozen van golfkarton waarbij onder normale 


bewaaromstandigheden in archieven en bibliotheken na 10 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te 


constateren en waarvan geen nadelige invloed op de, in de doos bewaarde, archiefstukken mag plaatsvinden. 


Golfkarton: Uit vlakke en in een regelmatig patroon gegolfde lagen samengeplakt karton. ‘Fijn’ of‘B’-golf, golfhoogte 


ca. 3 mm met ca. 164 golven per strekkende meter. ‘Dubbel-dubbel’, bestaande uit twee gegolfde lagen tussen drie 


vlakke lagen. Voor de overige in deze kwaliteitseis gebruikte termen: zie NEN 3376.


3. Kwaliteitseisen voor het golfkarton


3.1. Vezelsamenstelling en chemische kenmerken


De golflaag en de buitenste papierlaag van het golfkarton mogen houthoudend vezelmateriaal bevatten mits het 


gehalte houthoudende vezels niet meer is dan 40% van de totale hoeveelheid vezelmateriaal. De papierlaag van het 


golfkarton aan de binnenzijde van de doos moet gemaakt zijn van katoen- en/of linnen-pulp of van gebleekte celstof 


en bevat een alkalische reserve die correspondeert met tenminste 0,4 mol zuur per kilogram droog papier. Het 


oppervlak van het karton moet vrij zijn van knopen, scheven en schurende deeltjes. De papierlaag van het 


golfkarton aan de binnenzijde van de doos mag geen positieve kleurreactie geven met de phloroglucinol test (ASTM 


D 1030, × 5.1.1/2 Spot Stains). Voor het bepalen van de vezelsamenstelling en de chemische kenmerken: zie TAPPI 


T 401.


3.2. Zuurgraad
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Het golfkarton bezit een minimum pH van 6,5, gemeten met de koude extractiemethode. De papierlaag van het 


golfkarton aan de binnenzijde van de doos bezit een minimum pH van 7,5 en een maximum pH van 9,5, gemeten 


met de koude extractiemethode (NEN 2151 of ISO 6588).


3.3. Alkalische reserve


De papierlaag van het golfkarton aan de binnenzijde van de doos bevat een alkalische reserve die correspondeert 


met ten minste 0,4 mol zuur per kilogram droog papier. Indien calciumcarbonaat is gebruikt als alkalische reserve, 


dan voldoet het papier aan de eis indien het 20 g CaCO per kg droog papier bevat. De alkalische reserve moet 


gelijkmatig verdeeld zijn (ISO 10716 of ASTM D4988).


4. Fysische eigenschappen van het golfkarton


4.1. Type


Het golfkarton is bij voorkeur van het type ‘B’-golf met een golfhoogte van ca. 3 mm. Afhankelijk van de te bewaren 


voorwerpen kan ook het type dubbel-dubbel worden toegepast.


4.2. Doorsteekweerstand


De doorsteekweerstand, gemeten volgens DIN 53142, gemeten aan de binnen- en buitenzijde, evenwijdig aan en 


loodrecht op de machinerichting, moet minimaal 5 J bedragen.


4.3. Oppervlakte-gladheid (Ter bepaling van de bevestigingsmogelijkheid van zelfklevende etiketten 


en/of plakband)


Het oppervlak van het karton moet zelfklevend plakband gedurende 10 minuten kunnen vasthouden (bij 6 van de 10 


bepalingen) indien het onderzocht wordt volgens ASTM D 2860, volgens de procedure B, die als volgt is aangepast:


gebruik 3M # 810 3/4" breed, zelfklevend plakband


bevestig het plakband door er twee keer over te rollen met een 10 kg± 0,5 kg zware en 200 mm brede rol met 


een diameter van 90 mm ± 10 mm. (De rol van de Cobb-test: ISO 535)


hang een gewicht van 50 g aan het plakband.


4.4. Kleurechtheid tegen water


Indien de doos gekleurd is, moet de kleur die het karton afgeeft aan wit papier waarmee het, na onderdompeling in 


gedestilleerd water van 23°C, gedurende 4 uur is samengeklemd, minimaal de waarde 3 bereiken van de standaard 


grijsschaal voor uitbloeden. Voor de bepaling van de kleurechtheid van papier en karton tegen water: zie Standaard 


Onderzoek Procedure ICN-SOP 10.


4.5. Verlijming van de golf, watervastheid


Voor het verlijmen van het golfpapier aan het vlakke papier zal bij voorkeur een waterbestendige zetmeellijm 


gebruikt worden. Na onderdompeling in water gedurende 24 uur mogen de lagen onderling niet loslaten en moet er 


bij het voorzichtig lostrekken van de lagen vezeloverdracht ontstaan.


5. Eigenschappen van de doos


5.1. Constructie


De doos is gemaakt van golfkarton dat bestaat uit één gegolfde laag die aan weerszijden is samengeplakt met een 


vlak karton. De golf is bij voorkeur van het type ‘B’, met een golfhoogte van 3 mm en ca. 164 golven per strekkende 


meter. De doos is zodanig geconstrueerd dan de richting van de golf loodrecht op de lengteas van de doos staat. De 


doos wordt vlak aangeleverd en moet zonder nadere bevestigingen tot een doos gevouwen kunnen worden. De doos 


kan zowel uit één als uit twee delen bestaan. De ingerilde vouwen moeten recht zijn. Na het in elkaar vouwen van de 


doos moeten de hoeken recht zijn en mogen er geen scheve openingen ontstaan. De doos moet goed rechtop 


kunnen staan en de sluiting moet goed dicht blijven nadat de doos gesloten is.


5.2. Afmetingen


De afmeting van de doos wordt bepaald door de opdrachtgever. Deze maten worden aangegeven als binnenmaten 


en mogen bij aflevering niet meer afwijken dan± 1 mm.


5.3. Druksterkte van de doos
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De druksterkte (volgens (NEN)ISO 2872) van een platliggende doos bedraagt minimaal 3000 N met een maximale 


indrukking van 7,0 mm. De druksterkte van een staande doos bedraagt minimaal 2000 N met een maximale 


indrukking van 6,0 mm.


5.4. Valweerstand


De valweerstand wordt bepaald volgens (NEN)ISO 2248 met een vulgewicht van 0,5 kg per cm breedte. Er mogen 


na de valproef geen ernstige mankementen aan de doos zijn ontstaan en de functie van de doos moet bewaard 


blijven.


5.5. Vormvastheid na onderdompeling


Na onderdompeling in gedestilleerd water van 23°C gedurende 24 uur moet de doos zijn vorm behouden.


6. Titels van de vermelde normen


NEN 3376 Papier. Verklarende woordenlijst met vertalingen (Eng., Fr., Du.)


ASTM D 1030 Standard Test Method for Fiber Analysis of Paper and Paperboard, X5, Spot Stains


ASTM D 4988 Standard test method for the determination of calcium carbonate content of paper


NEN 2151 Papier en karton. Bepaling van de pH van een waterige suspensie


ISO 6588 Paper, board and pulps: Determination of pH of aqueous extracts


ISO 10716 Paper and board. Determination of alkaline reserve


DIN 53142 Durchstossversuch


ASTM D 2860 Surface smoothness


(NEN)ISO 2248 Valweerstand


(NEN)ISO 2872 Druksterkte (Compressiesterkte)


TAPPI T 401 Fiber analysis of paper and paperboard


ICN-SOP 10 Bepaling kleurechtheid van papier en karton tegen water


ICN-kwaliteitseis nr. 10


Golfkarton voor verpakkingsdoeleinden in archieven en musea voor bewaring op de middellange termijn. Zuurvrije 


golfkarton. Eisen en beproevingsmethoden, augustus 2002


1. Onderwerp en toepassingsgebied


Deze kwaliteitseis geeft de eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische eigenschappen en duurzaamheid van zuurvrij 


golfkarton voor de productie van dozen en andere toepassingen voor de bewaring op middellange termijn van 


voorwerpen van culturele waarde.


2. Termen en definities


Golfkarton voor bewaring op middellange termijn: Golfkarton, waarbij onder normale bewaaromstandigheden in 


archieven, bibliotheken en musea na 10 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan 


geen nadelige invloed op de, met het golfkarton in contact komende, voorwerpen van culturele waarde mag 


plaatsvinden. Golfkarton: Uit vlakke en in een regelmatig patroon gegolfde lagen samengeplakt karton. ‘Fijn’ of‘B’ 


golf, golfhoogte ca. 3 mm met ca. 164 golven per strekkende meter. ‘dubbel-dubbel’, bestaande uit twee gegolfde 


lagen tussen drie vlakke lagen. Voor de overige in deze kwaliteitseis gebruikte termen: zie NEN 3376.


3. Kwaliteitseisen voor het golfkarton


3.1. Vezelsamenstelling en chemische kenmerken


De zijde van het karton welke niet in contact komt met de archiefstukken mag houthoudende vezels bevatten, echter 


het gehalte aan houthoudende vezels mag niet meer zijn dan 30% van de totale hoeveelheid vezelmateriaal. De 


papierlaag van het golfkarton aan de binnenzijde van de doos moet gemaakt zijn van katoen en/of linnen-pulp of 


van gebleekte celstof. Het oppervlak van het karton moet vrij zijn van knopen, scheven en schurende deeltjes. De 


papierlaag van het golfkarton dat in rechtstreeks contact kan komen met voorwerpen van culturele waarde, mag 


geen positieve kleurreactie geven met de phloroglucinol test (ASTM D 1030, × 5.1.1/2 Spot Stains). Voor het 


bepalen van de vezelsamenstelling en de chemische kenmerken: zie TAPPI T 401.


3.2. Zuurgraad
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Het golfkarton bezit een minimum pH van 6,5, gemeten met de koude extractiemethode. De papierlaag van het 


golfkarton dat in rechtstreeks contact kan komen met voorwerpen van culturele waarde, bezit een minimum pH van 


7,5 en een maximum pH van 9,5, gemeten met de koude extractiemethode (NEN 2151 of ISO 6588).


3.3. Alkalische reserve


De papierlaag van het golfkarton dat in rechtstreeks contact kan komen met voorwerpen van culturele waarde bevat 


een alkalische reserve die correspondeert met tenminste 0,4 mol zuur per kilogram droog papier. Indien calcium-


carbonaat is gebruikt als alkalische reserve, dan voldoet het papier aan de eis, indien het 20 g CaCO per kg droog 


papier bevat. De alkalische reserve moet gelijkmatig verdeeld zijn (ISO 10716 of ASTM D 4988).


4. Fysische eigenschappen van het golfkarton


4.1. Type


Het golfkarton is bij voorkeur van het type ‘B’-golf met een golfhoogte van ca. 3 mm. Afhankelijk van de te bewaren 


voorwerpen kan ook het type ‘dubbel-dubbel’ worden toegepast.


4.2. Doorsteekweerstand


De doorsteekweerstand, gemeten volgens DIN 53142 aan de binnen- en buitenzijde, evenwijdig aan en loodrecht op 


de machinerichting, moet minimaal 5 J bedragen.


4.3. Oppervlakte-gladheid (Ter bepaling van de bevestigingsmogelijkheid van zelfklevende etiketten 


en/of plakband).


Het oppervlak van het karton moet zelfklevend plakband gedurende 10 minuten kunnen vasthouden (bij 6 van de 10 


bepalingen), indien het onderzocht wordt volgens ASTM D 2860, volgens de procedure B, die als volgt is aangepast:


gebruik 3M # 810 3/4" breed, zelfklevend plakband


bevestig het plakband door er twee keer over te rollen met een 10 kg± 0,5 kg zware en 200 mm brede rol met 


een diameter van 90 mm ± 10 mm (De rol van de Cobb-test: ISO 535)


hang een gewicht van 50 g aan het plakband.


4.4. Kleurechtheid tegen water


Indien de doos gekleurd is, moet de kleur die het karton afgeeft aan wit papier waarmee het, na onderdompeling in 


gedestilleerd water van 23°C, gedurende 4 uur is samengeklemd, minimaal de waarde 3 bereiken van de standaard 


grijsschaal voor uitbloeden. Voor de bepaling van de kleurechtheid van papier en karton tegen water: zie Standaard 


Onderzoek Procedure ICN-SOP 10.


4.5. Verlijming van de golf, watervastheid


Voor het verlijmen van het golfpapier aan het vlakke papier zal bij voorkeur een waterbestendige zetmeellijm 


gebruikt worden. Na onderdompeling in water gedurende 24 uur mogen de lagen onderling niet loslaten en moet er 


bij het voorzichtig lostrekken van de lagen vezeloverdracht ontstaan.


5. Titels van de vermelde normen


NEN 3376 Papier. Verklarende woordenlijst met vertalingen (Eng., Fr., Du.)


ASTM D 1030 Standard Test Method for Fiber Analysis of Paper and Paperboard, X5, Spot Stains


ASTM D 4988 Standard test method for the determination of calcium carbonate content of paper


NEN 2151 Papier en karton. Bepaling van de pH van een waterige suspensie


ISO 10716 Paper and board. Determination of alkaline reserve


DIN 53142 Durchstossversuch


ASTM D 2860 Surface smoothness


TAPPI T 401 Fiber analysis of paper and paperboard


ICN-SOP 10 Bepaling kleurechtheid van papier en karton tegen water


ICN-kwaliteitseis nr. 11


Golfkarton voor verpakkingsdoeleinden in archieven en musea voor bewaring op de middellange termijn. Gebufferd, 


ligninearm golfkarton. Eisen en beproevingsmethoden, augustus 2002
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1. Onderwerp en toepassingsgebied


Deze kwaliteitseis geeft de eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische eigenschappen en duurzaamheid van zuurvrij 


golfkarton voor de productie van dozen en andere toepassingen voor de bewaring op lange termijn van voorwerpen 


van culturele waarde.


2. Termen en definities


Golfkarton voor bewaring op lange termijn: Golfkarton, waarbij onder normale bewaaromstandigheden in archieven, 


bibliotheken en musea na ten minste 30 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan 


geen nadelige invloed op de, in de doos bewaarde, voorwerpen van culturele waarde mag plaatsvinden. Golfkarton: 


Uit vlakke en in een regelmatig patroon gegolfde lagen samengeplakt karton. ‘Fijn’ of‘B’ golf, golfhoogte ca. 3 mm 


met ca. 164 golven per strekkende meter. ‘dubbel-dubbel’, bestaande uit twee gegolfde lagen tussen drie vlakke 


lagen. Voor de overige in deze kwaliteitseis gebruikte termen: zie NEN 3376.


3. Kwaliteitseisen voor het golfkarton


3.1. Vezelsamenstelling en chemische kenmerken


Alle lagen van het golfkarton moeten gemaakt zijn van katoen en/of linnen- pulp, 100% gebleekte celstof of een 


mengsel hiervan. Het karton moet vrij zijn van houthoudend vezelmateriaal, metaaldeeltjes, wassen, weekmakers en 


mag niet meer dan 0,0008% reduceerbaar zwavel bevatten (TAPPI T 406). Het oppervlak van het karton moet vrij 


zijn van knopen, scheven en schurende deeltjes. Geen van de lagen van het golfkarton mag een positieve 


kleurreactie geven met de phloroglucinol test (ASTM D1030, × 5.1.1/2 Spot Stains) of moet een Kappa nummer 


hebben van maximaal 5 (TAPPI T 236). Voor het bepalen van de vezelsamenstelling en de chemische kenmerken: 


zie TAPPI T 401.


3.2. Zuurgraad


Het golfkarton bezit een minimum pH van 7,5 en een maximum pH van 9,5, gemeten met de koude 


extractiemethode (NEN 2151 of ISO 6588).


3.3. Alkalische reserve


Het golfkarton bevat een alkalische reserve die correspondeert met ten minste 0,4 mol zuur per kilogram droog 


papier. Indien calciumcarbonaat is gebruikt als alkalische reserve, dan voldoet het papier aan de eis, indien het 20 g 


CaCO per kg droog papier bevat. De alkalische reserve moet gelijkmatig door alle lagen van het golfkarton verdeeld 


zijn (ISO 10716 of ASTM D 4988).


4. Fysische eigenschappen van het golfkarton


4.1. Type


Het golfkarton is bij voorkeur van het type ‘B’-golf, met een golfhoogte van ca. 3 mm. Afhankelijk van de te bewaren 


voorwerpen kan ook het type ‘dubbel-dubbel’ worden toegepast.


4.2. Doorsteekweerstand


De doorsteekweerstand, gemeten volgens DIN 53142, gemeten aan de binnen- en buitenzijde, evenwijdig aan en 


loodrecht op de machinerichting, moet minimaal 5 J bedragen.


4.3. Oppervlakte-gladheid (Ter bepaling van de bevestigingsmogelijkheid van zelfklevende etiketten 


en/of plakband)


Het oppervlak van het karton moet zelfklevend plakband gedurende 10 minuten kunnen vasthouden (bij 6 van de 10 


bepalingen), indien het onderzocht wordt volgens ASTM D 2860, volgens de procedure B, die als volgt is aangepast:


gebruik 3M # 810 3/4" breed, zelfklevend plakband


bevestig het plakband door er twee keer over te rollen met een 10 kg± 0,5 kg zware en 200 mm brede rol met 


een diameter van 90 mm ± 10 mm (De rol van de Cobb-test: ISO 535)


hang een gewicht van 50 g aan het plakband.


4.4. Kleurechtheid tegen water


Indien de doos gekleurd is, moet de kleur die het karton afgeeft aan wit papier waarmee het, na onderdompeling in 


gedestilleerd water van 23°C, gedurende 4 uur is samengeklemd, minimaal de waarde 3 bereiken van de standaard 
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grijsschaal voor uitbloeden. Voor de bepaling van de kleurechtheid van papier en karton tegen water: zie Standaard 


Onderzoek Procedure ICN-SOP 10.


4.5. Verlijming van de golf, watervastheid


Voor het verlijmen van het golfpapier aan het vlakke papier zal bij voorkeur een waterbestendige zetmeellijm 


gebruikt worden. Na onderdompeling in water gedurende 24 uur mogen de lagen onderling niet loslaten en moet er 


bij het voorzichtig lostrekken van de lagen vezeloverdracht ontstaan.


5. Titels van normen


NEN 3376 Papier. Verklarende woordenlijst met vertalingen (Eng., Fr., Du.)


TAPPI T 406 Reducible sulfur in paper and paperboard


ASTM D 1030 Standard Test Method for Fiber Analysis of Paper and Paperboard, X5, Spot Stains


TAPPI T 236 Kappa number of pulp


ASTM D 4988 Standard test method for the determination of calcium carbonate content of paper


NEN 2151 Papier en karton. Bepaling van de pH van een waterige suspensie


ISO 10716 Paper and board. Determination of alkaline reserve


DIN 53142 Durchstossversuch


ASTM D 2860 Surface smoothness


TAPPI T 401 Fiber analysis of paper and paperboard


ICN-SOP 10 Bepaling kleurechtheid van papier en karton tegen water


ICN-kwaliteitseis nr. 12


Hechtmechanieken voor archiefomslagen voor permanente bewaring. Eisen en beproevingsmethoden, februari 1998


1. Onderwerp en toepassingsgebied


Deze kwaliteitseis geeft eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische eigenschappen en duurzaamheid van


hechtmechanieken voor archiefomslagen van papier of karton met hechtmechaniek voor toepassing in statische 


archieven.


2. Termen en definities


Hechtmechanieken: Bevestigingssystemen ter bundeling van archiefstukken in een archiefomslag dat voldoet aan 


ICN-kwaliteitseis no. 2. Archiefomslagen voor permanente bewaring: Omslagen van papier of karton, waarbij onder 


normale bewaaromstandigheden in archieven en bibliotheken na ten minste 100 jaar geen noemenswaardige 


achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de, in het omslag bewaarde, archiefstukken 


mag plaatsvinden. Voor de overige in deze kwaliteitseis gebruikte termen: zie NEN 3376.


3. Materiaalsamenstelling van het hechtmechaniek


Het materiaal van een hechtmechaniek mag geen stoffen bevatten, die de degradatie van het archiefstuk 


bevorderen.


Kunststof hechtmechanieken mogen geen polyvinylchloride of copolymeren van vinylchloride


Gebruikte kunststoffen mogen geen weekmaker bevatten.


Hechtmechanieken mogen geen zelfklevende elementen bevatten.


Metalen hechtmechanieken zijn niet toegestaan.


Testmethode: Bepaling van samenstelling met behulp van Fourier Transform Infrarood Spectroscopie (FTIR).


4. Constructie


Het hechtmechaniek mag bij gebruik geen mechanische schade aan het archiefstuk veroorzaken.


Gebruikseigenschappen worden niet getest.


5. Titels van de vermelde normen


NEN 3376 ICN- Papier. Verklarende woordenlijst met vertalingen (Eng., Fr., Du.)


1. 


1. 


2. 


3. 


4. 


1. 


2. 
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kwaliteitseis no.2 Archiefomslagen met hechtmechaniek voor permanente bewaring


ICN-kwaliteitseis nr. 13


Archiefdozen voor bewaring op middellange termijn. Zuurvrije dozen gemaakt van massief karton. Eisen en 


beproevingsmethoden, februari 1998


1. Onderwerp en toepassingsgebied


Deze kwaliteitseis geeft de eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische eigenschappen en duurzaamheid van dozen 


van massief karton voor bewaring van archiefstukken op middellange termijn.


2. Termen en definities


Archiefdozen voor bewaring op middellange termijn: Dozen van massief karton waarbij onder normale 


bewaaromstandigheden in archieven en bibliotheken na 10 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te 


constateren en waarvan geen nadelige invloed op de, in de doos bewaarde, archiefstukken mag plaatsvinden. 


Massief karton: In deze kwaliteitseis wordt verder gesproken over ‘karton’ waarmee ‘massief karton’ wordt bedoeld. 


Karton is materiaal dat kan worden gedefinieerd als papier, echter met een grotere massa per oppervlak 


(>225 g/m ), waardoor de stijfheid groter is dan die van papier. Voor de overige in deze kwaliteitseis gebruikte 


termen: zie NEN 3376.


3. Kwaliteitseisen voor het massief karton


3.1. Vezelsamenstelling en chemische kenmerken


De zijde van het karton welke in contact komt met de archiefstukken, dient te zijn beplakt met papier dat geen 


houthoudende vezels bevat. De zijde van het karton welke niet in contact komt met de archiefstukken mag 


houthoudende vezels bevatten. et gehalte aan houthoudend vezelmateriaal mag echter niet meer zijn dan 40% van 


de totale hoeveelheid vezelmateriaal. Het oppervlak van het karton moet vrij zijn van knopen, scheven en schurende 


deeltjes. De papierlaag van het massief karton aan de binnenzijde van de doos mag geen positieve kleurreactie 


geven met de phloroglucinol-test (ASTM D 1030, × 5.1.1/2 Spot Stains). Voor het bepalen van de vezelsamenstelling 


en de chemische kenmerken: zie TAPPI T 401.


3.2. Zuurgraad


Het massief karton bezit een minimum pH van 6,5, gemeten met de koude extractiemethode (NEN 2151 of ISO 


6588). De papierlaag van het massief karton aan de binnenzijde van de doos bezit een minimum pH van 7,5 en een 


maximum pH van 9,5, gemeten met de oppervlakte pH-methode (TAPPI T 529).


3.3. Alkalische reserve


De papierlaag van het massief karton aan de binnenzijde van de doos bevat een alkalische reserve die 


correspondeert met ten minste 0,4 mol zuur per kilogram droog papier. Indien calciumcarbonaat is gebruikt als 


alkalische reserve, dan voldoet het papier aan de eis indien het 20 g CaCO per kg droog papier bevat. Voor het 


bepalen van de alkalische reserve: zie ISO 10716 of ASTM D 4988.


4. Fysische eigenschappen van het massief karton


4.1. Doorsteekweerstand


De doorsteekweerstand, gemeten volgens DIN 53142 aan de binnen- en de buitenzijde, evenwijdig aan en loodrecht 


op de machinerichting, moet minimaal  J bedragen.


4.2. Oppervlakte-gladheid (Ter bepaling van de bevestigingsmogelijkheid van zelfklevende etiketten 


en/of plakband)


Het oppervlak van het karton moet zelfklevend plakband gedurende 10 minuten kunnen vasthouden (bij 6 van de 10 


bepalingen), indien het onderzocht wordt volgens ASTM D 2860, volgens de procedure B, die als volgt is aangepast:


gebruik 3M # 810 3/4" breed, zelfklevend plakband


bevestig het plakband door er twee keer over te rollen met een 10 kg ± 0,5 kg zware en 200 mm brede rol met 


een diameter van 90 mm ± 10 mm (De rol van de Cobb-test: ISO 535)


hang een gewicht van 50 g aan het plakband.
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4.4. Kleurechtheid tegen water


Indien de doos gekleurd is, moet de kleur die het karton afgeeft aan wit papier waarmee het, na onderdompeling in 


gedestilleerd water van 23°C, gedurende 4 uur is samengeklemd, minimaal de waarde 3 bereiken van de standaard 


grijsschaal voor uitbloeden. Voor de bepaling van de kleurechtheid van papier en karton tegen water: zie Standaard 


Onderzoek Procedure ICN-SOP 10.


5. Eigenschappen van de doos


5.1. Type


Het karton heeft bij voorkeur een massa per oppervlak van minstens 800 g/m .


5.2. Constructie


De doos is gemaakt van massief karton. De doos wordt vlak aangeleverd en moet bij voorkeur zonder nadere 


bevestigingen tot een doos gevouwen kunnen worden. Indien de doos na het vouwen voorzien wordt van metalen 


hechtingen dienen deze zodanig te worden aangebracht dat er geen schade aan de archiefstukken wordt 


toegebracht. Metalen hechtingen dienen corrosiebestendig te zijn. De doos kan zowel uit één als uit twee delen 


bestaan. De ingerilde vouwen moeten recht zijn. Na het in elkaar vouwen van de doos moeten de hoeken recht zijn 


en mogen er geen scheve openingen ontstaan. De doos moet goed rechtop kunnen staan en de sluiting moet goed 


dicht blijven nadat de doos gesloten is.


5.3. Afmetingen


De afmeting van de doos wordt bepaald door de opdrachtgever. De maten worden aangegeven als binnenmaten en 


mogen bij aflevering niet meer afwijken dan ± 1 mm.


5.4. Druksterkte van de doos


De druksterkte (volgens (NEN)ISO 2872) van een platliggende doos bedraagt minimaal 3000 N met een maximale 


indrukking van 7,0 mm. De druksterkte van een staande doos bedraagt minimaal 2000 N met een maximale 


indrukking van 6,0 mm.


5.5. Valweerstand


De valweerstand wordt bepaald volgens (NEN)ISO 2248 met een vulgewicht van 0,5 kg per cm breedte. Er mogen 


na de valproef geen ernstige mankementen aan de doos zijn ontstaan en de functie van de doos moet bewaard 


blijven.


5.6. Vormvastheid na onderdompeling


Na onderdompeling in gedestilleerd water van 23°C gedurende 24 uur moet de doos zijn vorm behouden.


6. Titels van de vermelde normen


NEN 3376 Papier. Verklarende woordenlijst met vertalingen (Eng., Fr., Du.)


ASTM D 1030 Standard Test Method for Fiber Analysis of Paper and Paperboard, X5, Spot Stains


ASTM D 4988 Standard test method for the determination of calcium carbonate content of paper


NEN 2151 Papier en karton. Bepaling van de pH van een waterige suspensie


ISO 6588 Paper, board and pulps: Determination of pH of aqueous extracts


TAPPI T 529 Surface pH measurement of paper


ISO 10716 Paper and board. Determination of alkaline reserve


DIN 53142 Durchstossversuch


ASTM D 2860 Surface smoothness


(NEN)ISO 2248 Valweerstand


(NEN)ISO 2872 Druksterkte (Compressiesterkte)


ICN-SOP 10 Bepaling kleurechtheid van papier en karton tegen water


ICN-kwaliteitseis nr. 15


Zelfklevende etiketten voor omslagen, archief- en museumdozen voor permanente bewaring. Eisen en 


beproevingsmethoden, februari 1998
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1. Onderwerp en toepassingsgebied


Deze kwaliteitseis geeft de eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische eigenschappen en duurzaamheid van 


zelfklevende etiketten voor omslagen en dozen bestemd voor permanente bewaring van voorwerpen van culturele 


waarde.


2. Termen en definities


Zelfklevende etiketten voor permanente bewaring: Zelfklevende etiketten, waarbij onder normale 


bewaaromstandigheden in archieven en bibliotheken na tenminste 30 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is 


te constateren. Voor de overige in deze kwaliteitseis gebruikte termen: zie NEN 3376.


3. Kwaliteitseisen voor de zelfklevende etiketten


3.1. Papier


Het papier van het etiket moet voldoen aan NEN 2728.


3.2. Lijm


De kleefkracht van de zelfklevende lijmlaag moet tenminste 400 N/m bedragen. Voor de bepaling van de kleefkracht 


zie: FTM9 FINAT Testmethode.


3.3. Bedrukking


Indien op het etiket een tekst gedrukt of geprint wordt, moet de hechtkracht van de toner voldoen aan 20 volgens 


de Columbia Fix Crease Scale SIR 513.00. Voor de bepaling van de hechtkracht zie: ICN-SOP 01.


4. Titels van de vermelde normen


NEN 2728 Permanent houdbaar papier. Eisen en bepoevingsmethoden.


NEN 3376 Papier. Verklarende woordenlijst met vertalingen (Eng., Fr., Du.)


FTM 9 Quick Stick tack measurement. FINAT TEST MEASUREMENTS


ICN-SOP 10 Het bepalen van de hechtkracht van gedrukte, geprinte of gekopieerde teksten


ICN-kwaliteitseis nr. 16


Massief karton voor verpakkingsdoeleinden in archieven en musea voor bewaring op de middellange termijn. Zuurvrij 


massief karton. Eisen en beproevingsmethoden, mei 1999


1. Onderwerp en toepassingsgebied


Deze kwaliteitseis geeft de eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische eigenschappen en duurzaamheid van massief 


karton voor de productie van dozen en andere toepassingen voor de bewaring op middellange termijn van 


voorwerpen van culturele waarde.


2. Termen en definities


Massief karton voor bewaring op middellange termijn: Massief karton waarbij onder normale bewaaromstandigheden 


in archieven, bibliotheken en musea na 10 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan 


geen nadelige invloed op de, met het karton in contact komende, voorwerpen van culturele waarde mag 


plaatsvinden. Massief karton: In deze kwaliteitseis wordt verder gesproken over ‘karton’waarmee ‘massief karton’ 


wordt bedoeld. Karton is materiaal dat kan worden gedefinieerd als papier, echter met een grotere massa per 


oppervlak (>225 g/m ), waardoor de stijfheid groter is dan die van papier. Voor de overige in deze kwaliteitseis 


gebruikte termen: zie NEN 3376.


3. Kwaliteitseisen voor het massief karton


3.1. Vezelsamenstelling en chemische kenmerken


Die zijde van het karton welke in contact komt met de archiefstukken of andere voorwerpen van culturele waarde, 


dient te zijn beplakt met papier dat geen houthoudende vezels bevat. De zijde van het karton welke niet in contact 


komt met de archiefstukken mag houthoudende vezels bevatten. Het gehalte aan houthoudend vezelmateriaal mag 


echter niet meer zijn dan 40% van de totale hoeveelheid vezelmateriaal. Het oppervlak van het karton moet vrij zijn 


van knopen, scheven en schurende deeltjes. De papierlaag van het massief karton aan de binnenzijde van de doos 
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mag geen positieve kleurreactie geven met de phloroglucinol-test (ASTM D1030, × 5.1.1/2 Spot Stains). Voor het 


bepalen van de vezelsamenstelling en de chemische kenmerken: zie TAPPI T 401


3.2. Zuurgraad


Het massief karton bezit een minimum pH van 6,5, gemeten met de koude extractiemethode (NEN 2151 of ISO 


6588). De papierlaag van het massief karton aan de binnenzijde van de doos bezit een minimum pH van 7,5 en een 


maximum pH van 9,5, gemeten met de oppervlakte pH-methode (TAPPI T 529).


3.3. Alkalische reserve


De papierlaag van het massief karton aan de binnenzijde van de doos bevat een alkalische reserve die 


correspondeert met tenminste 0,4 mol zuur per kilogram droog papier. Indien calciumcarbonaat is gebruikt als 


alkalische reserve, dan voldoet het papier aan de eis indien het 20 g CaCO per kg droog papier bevat. Voor het 


bepalen van de alkalische reserve: zie ISO 10716 of ASTM D 4988.


4. Fysische eigenschappen van het massief karton


4.1. Doorsteekweerstand


De doorsteekweerstand, gemeten volgens DIN 53142 aan de binnen- en de buitenzijde, evenwijdig aan en loodrecht 


op de machinerichting moet minimaal 5 J bedragen.


4.2. Oppervlakte-gladheid (Ter bepaling van de bevestigingsmogelijkheid van zelfklevende etiketten 


en/of plakband)


Het oppervlak van het karton moet zelfklevend plakband gedurende 10 minuten kunnen vasthouden (bij 6 van de 10 


bepalingen), indien het onderzocht wordt volgens ASTM D2860, volgens de procedure B, die als volgt is aangepast:


gebruik 3M # 810 3/4" breed, zelfklevend plakband


bevestig het plakband door er twee keer over te rollen met een 10 kg ± 0,5 kg zware en 200 mm brede rol met 


een diameter van 90 mm ±10 mm (De rol van de Cobb-test: ISO 535)


hang een gewicht van 50 g aan het plakband.


4.4. Kleurechtheid tegen water


Indien de doos gekleurd is, moet de kleur die het karton afgeeft aan wit papier waarmee het, na onderdompeling in 


gedestilleerd water van 23°C, gedurende 4 uur is samengeklemd, minimaal de waarde 3 bereiken van de standaard 


grijsschaal voor uitbloeden. Voor de bepaling van de kleurechtheid van papier en karton tegen water: zie Standaard 


Onderzoek Procedure ICN-SOP 10.


5. Titels van de vermelde normen


NEN 3376 Papier. Verklarende woordenlijst met vertalingen (Eng., Fr., Du.)


ASTM D 1030 Standard Test Method for Fiber Analysis of Paper and Paperboard, X5, Spot Stains


ASTM D 4988 Standard test method for the determination of calcium carbonate content of paper


NEN 2151 Papier en karton. Bepaling van de pH van een waterige suspensie


ISO 6588 Paper, board and pulps: Determination of pH of aqueous extracts


TAPPI T 401 Fiber analysis of paper and paperboard


TAPPI T 529 Surface pH measurement of paper


ISO 10716 Paper and board. Determination of alkaline reserve


DIN 53142 Durchstossversuch


ASTM D 2860 Surface smoothness


ICN-SOP 10 Bepaling kleurechtheid van papier en karton tegen water
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Overige wetgeving met invloed op DIA taken 


 
 Ministeriële beschikkingen 


  
 Verplichting overbrengen archieven ouder dan 20 jaar naar  


Rijksarchiefbewaarplaats in de provincie 
 Regeling goede-, en toegankelijke staat archiefbescheiden 2001 


 
 Regeling duurzaamheid archiefbescheiden 2001 


 
 Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen 2001  


 
 Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 2000 (WHW) 


Invloed op BSD in de zin van wettelijke taken.  
 


 Wet op de studiefinanciering (WSF) 
Heeft invloed op BSD.  
 


 Algemene wet bestuursrecht (AWB) 
Bezwaar-, beroepsmogelijkheden van 'burger' (student).  
 


 Modernisering Universitaire Bestuurshervorming (MUB) 
Heeft invloed op BSD.  
 


 Burgerlijk wetboek (BW) 
Heeft effect op bewaartermijnen.  
 


 Milieuwetgeving 
Lozingsvergunningen en erfelijk materiaal. Heeft effect op bewaartermijnen. 
 


 Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) 
Heeft effect op bewaartermijnen van financiële bescheiden. 
 


Versie 20121101 








Wet bescherming persoonsgegevens


(Tekst geldend op: 01-11-2012)


Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming 
persoonsgegevens)


Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:


Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 november 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 
(PbEG L 281) te implementeren;


Gelet op artikel 10, tweede en derde lid, van de Grondwet;


Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden 
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:


Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen


Artikel 1


In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:


persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;


verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot 


persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, 
wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige 
andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het 
afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;


bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd 


is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is 
en betrekking heeft op verschillende personen;


verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of 


te zamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;


bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn 


rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;


betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;


derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder 


rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;


ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;


toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de 


betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;


Onze Minister: Onze Minister van Justitie;


het College bescherming persoonsgegevens of het College: het College als bedoeld in artikel 51;


functionaris: de functionaris voor de gegevensbescherming als bedoeld in artikel 62;


voorafgaand onderzoek: een onderzoek als bedoeld in artikel 31;


verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;


verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.


a. 


b. 


c. 


d. 


e. 


f. 


g. 


h. 


i. 


j. 


k. 


l. 


m. 


n. 


o. 
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Artikel 2


Deze wet is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, 


alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die 
bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.


Deze wet is niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens:


ten behoeve van activiteiten met uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden;


door of ten behoeve van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, bedoeld in de Wet op de inlichtingen- en 


veiligheidsdiensten 2002;


2. ten behoeve van de uitvoering van de politietaak, bedoeld in de artikelen 2 en 6, eerste lid, van de 


Politiewet 1993;


die is geregeld bij of krachtens de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;


ten behoeve van de uitvoering van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en


ten behoeve van de uitvoering van de Kieswet.


Deze wet is niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door de krijgsmacht indien Onze Minister 


van Defensie daartoe beslist met het oog op de inzet of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter 
handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde. Van de beslissing wordt zo spoedig mogelijk 
mededeling gedaan aan het College.


Artikel 3


Deze wet is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke, 


artistieke of literaire doeleinden, behoudens de overige bepalingen van dit hoofdstuk, alsmede de artikelen 6 tot 
en met 11, 13 tot en met 15, 25 en 49.


Het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 te verwerken is niet van toepassing voor zover dit 


noodzakelijk is voor de doeleinden als bedoeld in het eerste lid.


Artikel 4


Deze wet is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van activiteiten van een 


vestiging van een verantwoordelijke in Nederland.


Deze wet is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door of ten behoeve van een 


verantwoordelijke die geen vestiging heeft in de Europese Unie, waarbij gebruik wordt gemaakt van al dan niet 
geautomatiseerde middelen die zich in Nederland bevinden, tenzij deze middelen slechts worden gebruikt voor 
de doorvoer van persoonsgegevens.


Het is een verantwoordelijke als bedoeld in het tweede lid, verboden persoonsgegevens te verwerken, tenzij hij 


in Nederland een persoon of instantie aanwijst die namens hem handelt overeenkomstig de bepalingen van deze 
wet. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen, wordt hij aangemerkt als de 
verantwoordelijke.


Artikel 5


Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, of onder curatele is 


gesteld, dan wel ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de 
toestemming van de betrokkene die van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist.


Een toestemming kan door de betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.


Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking van 
persoonsgegevens


Paragraaf 1. De verwerking van persoonsgegevens in het algemeen


Artikel 6


Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.


1.


2.


a. 


b. 


c. 


d. 


e. 


f. 


3.


1.


2.


1.


2.


3.


1.


2.
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Artikel 7


Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld.


Artikel 8


Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:


de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;


de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, 


of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die 
noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;


de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de 


verantwoordelijke onderworpen is;


de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene;


de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het 


desbetreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt, of


de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de 


verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele 
rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, prevaleert.


Artikel 9


Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor 


ze zijn verkregen.


Bij de beoordeling of een verwerking onverenigbaar is als bedoeld in het eerste lid, houdt de verantwoordelijke in 


elk geval rekening met:


de verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de gegevens zijn 


verkregen;


de aard van de betreffende gegevens;


de gevolgen van de beoogde verwerking voor de betrokkene;


de wijze waarop de gegevens zijn verkregen en


de mate waarin jegens de betrokkene wordt voorzien in passende waarborgen.


Verdere verwerking van de gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, wordt niet 


als onverenigbaar beschouwd, indien de verantwoordelijke de nodige voorzieningen heeft getroffen ten einde te 
verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten behoeve van deze specifieke doeleinden.


De verwerking van persoonsgegevens blijft achterwege voor zover een geheimhoudingsplicht uit hoofde van 


ambt, beroep of wettelijk voorschrift daaraan in de weg staat.


Artikel 10


Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te 


identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of 
vervolgens worden verwerkt.


Persoonsgegevens mogen langer worden bewaard dan bepaald in het eerste lid voor zover ze voor historische, 


statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard, en de verantwoordelijke de nodige voorzieningen 
heeft getroffen ten einde te verzekeren dat de desbetreffende gegevens uitsluitend voor deze specifieke 
doeleinden worden gebruikt.


Artikel 11


Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden 


verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.


a. 


b. 


c. 


d. 


e. 


f. 


1.


2.


a. 


b. 


c. 


d. 


e. 


3.


4.


1.


2.


1.


pagina 3 van 20wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet bescherming persoonsgegevens - B...


1-11-2012http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/geldigheidsdatum_01-11-2012/afdrukken







De verantwoordelijke treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij 


worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn.


Artikel 12


Een ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker, alsmede de bewerker zelf, 


voor zover deze toegang hebben tot persoonsgegevens, verwerkt deze slechts in opdracht van de 
verantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.


De personen, bedoeld in het eerste lid, voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift 


een geheimhoudingsplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis 
nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak 
tot mededeling voortvloeit. Artikel 272, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht is niet van toepassing.


Artikel 13


De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te 
beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening 
houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet 
op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn 
er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.


Artikel 14


Indien de verantwoordelijke persoonsgegevens te zijnen behoeve laat verwerken door een bewerker, draagt hij 


zorg dat deze voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. De verantwoordelijke ziet toe op de 
naleving van die maatregelen.


De uitvoering van verwerkingen door een bewerker wordt geregeld in een overeenkomst of krachtens een andere 


rechtshandeling waardoor een verbintenis ontstaat tussen de bewerker en de verantwoordelijke.


De verantwoordelijke draagt zorg dat de bewerker


de persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met artikel 12, eerste lid en


de verplichtingen nakomt die op de verantwoordelijke rusten ingevolge artikel 13.


Is de bewerker gevestigd in een ander land van de Europese Unie, dan draagt de verantwoordelijke zorg dat de 


bewerker het recht van dat andere land nakomt, in afwijking van het derde lid, onder b.


Met het oog op het bewaren van het bewijs worden de onderdelen van de overeenkomst of de rechtshandeling 


die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens, alsmede de beveiligingsmaatregelen als 
bedoeld in artikel 13 schriftelijk of in een andere, gelijkwaardige vorm vastgelegd.


Artikel 15


De verantwoordelijke draagt zorg voor de naleving van de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 6 tot en met 12 en 
14, tweede en vijfde lid van dit hoofdstuk.


Paragraaf 2. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens


Artikel 16


De verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke 
gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een 
vakvereniging is verboden behoudens het bepaalde in deze paragraaf. Hetzelfde geldt voor strafrechtelijke 
persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod 
naar aanleiding van dat gedrag.


Artikel 17


Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging te verwerken als bedoeld 


in artikel 16, is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt door:


2.


1.


2.


1.


2.


3.


a. 


b. 


4.


5.


1.
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kerkgenootschappen, zelfstandige onderdelen daarvan of andere genootschappen op geestelijke grondslag 


voor zover het gaat om gegevens van daartoe behorende personen;


instellingen op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag, voor zover dit gelet op het doel van de 


instelling en voor de verwezenlijking van haar grondslag noodzakelijk is, of


andere instellingen voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de geestelijke verzorging van de 


betrokkene, tenzij deze daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.


In de gevallen als bedoeld in het eerste lid, onder a, is het verbod tevens niet van toepassing op 


persoonsgegevens betreffende godsdienst of levensovertuiging van de gezinsleden van de betrokkene voor 
zover:


het betreffende genootschap met die gezinsleden uit hoofde van haar doelstelling regelmatige contacten 


onderhoudt en


die gezinsleden daartegen geen schriftelijk bezwaar hebben gemaakt.


In de gevallen als bedoeld in het eerste en tweede lid worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt 


zonder toestemming van de betrokkene.


Artikel 18


Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands ras te verwerken als bedoeld in artikel 16, is niet van 
toepassing indien de verwerking geschiedt:


met het oog op de identificatie van de betrokkene en slechts voor zover dit voor dit doel onvermijdelijk is;


met het doel personen van een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep een bevoorrechte positie toe te 


kennen ten einde feitelijke nadelen verband houdende met de grond ras op te heffen of te verminderen en 
slechts indien:


dit voor dat doel noodzakelijk is;


de gegevens slechts betrekking hebben op het geboorteland van de betrokkene, van diens ouders of 


grootouders, dan wel op andere, bij wet vastgestelde criteria, op grond waarvan op objectieve wijze 
vastgesteld kan worden of iemand tot een minderheidsgroep als bedoeld in de aanhef van onderdeel b 
behoort, en


de betrokkene daartegen geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.


Artikel 19


Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands politieke gezindheid te verwerken als bedoeld in artikel 


16, is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt:


door instellingen op politieke grondslag betreffende hun leden of hun werknemers dan wel andere tot de 


instelling behorende personen, voor zover dit gelet op het doel van de instelling noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van haar grondslag, of


met het oog op de eisen die met betrekking tot politieke gezindheid in redelijkheid kunnen worden gesteld in 


verband met de vervulling van functies in bestuursorganen en adviescolleges.


In het geval als bedoeld in het eerste lid, onder a, worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt zonder 


toestemming van de betrokkene.


Artikel 20


Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands lidmaatschap van een vakbond te verwerken als bedoeld 


in artikel 16, is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt door de betreffende vakbond of de 
vakcentrale waarvan die bond een onderdeel vormt, voor zover dat gelet op de doelstelling van de vakbond of 
centrale noodzakelijk is.


In het geval als bedoeld in het eerste lid worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt zonder 


toestemming van de betrokkene.


a. 


b. 


c. 


2.


a. 


b. 


3.


a. 


b. 


1°. 


2°. 


3°. 


1.


a. 


b. 


2.


1.


2.
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Artikel 21


Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid te verwerken als bedoeld in artikel 16, is niet 


van toepassing indien de verwerking geschiedt door:


hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor 


zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel het beheer van 
de betreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is;


verzekeraars als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht en financiële dienstverleners die 


bemiddelen in verzekeringen als bedoeld in artikel 1:1 van die wet, voorzover dat noodzakelijk is voor:


de beoordeling van het door de verzekeraar te verzekeren risico en de betrokkene geen bezwaar heeft 


gemaakt; of


de uitvoering van de overeenkomst van verzekering;


scholen voor zover dat met het oog op de speciale begeleiding van leerlingen of het treffen van bijzondere 


voorzieningen in verband met hun gezondheidstoestand noodzakelijk is;


een reclasseringsinstelling, een bijzondere reclasseringsambtenaar, de raad voor de kinderbescherming of de 


stichting, bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de jeugdzorg en de rechtspersoon, bedoeld in artikel 
254, tweede lid, of artikel 302, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover dat 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de hun wettelijk opgedragen taken;


Onze Minister van Justitie voor zover dat in verband met de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen of 


vrijheidsbenemende maatregelen noodzakelijk is of


bestuursorganen, pensioenfondsen, werkgevers of instellingen die te hunnen behoeve werkzaam zijn voor 


zover dat noodzakelijk is voor:


een goede uitvoering van wettelijke voorschriften, pensioenregelingen of collectieve 


arbeidsovereenkomsten die voorzien in aanspraken die afhankelijk zijn van de gezondheidstoestand 
van de betrokkene of


de reïntegratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of 


arbeidsongeschiktheid.


In de gevallen als bedoeld in het eerste lid worden de gegevens alleen verwerkt door personen die uit hoofde van 


ambt, beroep of wettelijk voorschrift, dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht. 
Indien de verantwoordelijke gegevens persoonlijk verwerkt en op hem niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of 
wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht rust, is hij verplicht tot geheimhouding van de gegevens, 
behoudens voor zover de wet hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak voortvloeit dat de 
gegevens worden meegedeeld aan anderen die krachtens het eerste lid bevoegd zijn tot verwerking daarvan.


Het verbod om andere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 te verwerken, is niet van toepassing voor 


zover dit noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid 
als bedoeld in het eerste lid, onder a, met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene.


Persoonsgegevens betreffende erfelijke eigenschappen mogen slechts worden verwerkt voor zover deze 


verwerking plaatsvindt met betrekking tot de betrokkene bij wie de betreffende gegevens zijn verkregen, tenzij:


een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of


de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek.


In het geval als bedoeld onder b, is artikel 23, eerste lid, onder a, en tweede lid, van overeenkomstige 
toepassing.


Bij algemene maatregel van bestuur kunnen omtrent de toepassing van het eerste lid, onder b en f, nadere 


regels worden gesteld.


Artikel 22


Het verbod om strafrechtelijke persoonsgegevens te verwerken als bedoeld in artikel 16, is niet van toepassing 


indien de verwerking geschiedt door organen die krachtens de wet zijn belast met de toepassing van het 
strafrecht, alsmede door verantwoordelijken die deze hebben verkregen krachtens de Wet politiegegevens of de 
Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.


Het verbod is niet van toepassing op de verantwoordelijke die deze gegevens ten eigen behoeve verwerkt ter:


1.


a. 


b. 


1°. 


2°. 


c. 


d. 


e. 


f. 


1°. 


2°. 


2.


3.


4.


a. 


b. 


5.


1. 


2. 
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beoordeling van een verzoek van betrokkene om een beslissing over hem te nemen of aan hem een prestatie 


te leveren of


bescherming van zijn belangen voor zover het gaat om strafbare feiten die zijn of op grond van feiten en 


omstandigheden naar verwachting zullen worden gepleegd jegens hem of jegens personen die in zijn dienst 
zijn.


De verwerking van deze gegevens over personeel in dienst van de verantwoordelijke, vindt plaats 


overeenkomstig regels die zijn vastgesteld in overeenstemming met de procedure als bedoeld in de Wet op de 
ondernemingsraden.


Het verbod is niet van toepassing wanneer deze gegevens ten behoeve van derden worden verwerkt:


door verantwoordelijken die optreden krachtens een vergunning op grond van de Wet particuliere 


beveiligingsorganisaties en recherchebureaus of


indien deze derde een rechtspersoon betreft die in dezelfde groep is verbonden als bedoeld in artikel 2:24b 


van het Burgerlijk Wetboek, of


indien passende en specifieke waarborgen zijn getroffen en de procedure is gevolgd, bedoeld in artikel 31.


Het verbod om andere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16, te verwerken, is niet van toepassing voor 


zover dit noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van strafrechtelijke gegevens voor de doeleinden 
waarvoor deze gegevens worden verwerkt.


Het verbod is niet van toepassing op verwerkingen van strafrechtelijke gegevens door en ten behoeve van 


publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden van verantwoordelijken of groepen van verantwoordelijken indien 
de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de taak van deze verantwoordelijken of groepen van 
verantwoordelijken en bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van 
de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.


Het tweede tot en met zesde lid is van overeenkomstige toepassing op persoonsgegevens betreffende een door 


de rechter opgelegd verbod naar aanleiding van onrechtmatig of hinderlijk gedrag.


Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de passende en specifieke waarborgen, 


bedoeld in het vierde lid, onder c.


Artikel 23


Onverminderd de artikelen 17 tot en met 22 is het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16, te 


verwerken niet van toepassing voor zover:


dit geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;


de gegevens door de betrokkene duidelijk openbaar zijn gemaakt;


dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;


dit noodzakelijk is ter verdediging van de vitale belangen van de betrokkene of van een derde en het vragen 


van diens uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt;


dit noodzakelijk is ter voldoening aan een volkenrechtelijke verplichting of


dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, passende waarborgen worden 


geboden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dit bij wet wordt bepaald dan wel het College 
ontheffing heeft verleend. Het College kan bij de verlening van ontheffing beperkingen en voorschriften 
opleggen;


de gegevens worden verwerkt door het College of een ombudsman als bedoeld in artikel 9:17 van de 


Algemene wet bestuursrecht en dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, voor 
de uitvoering van de hun wettelijk opgedragen taken en bij die uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen 
dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.


Het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16, te verwerken ten behoeve van wetenschappelijk 


onderzoek of statistiek is niet van toepassing voor zover:


het onderzoek een algemeen belang dient,


de verwerking voor het betreffende onderzoek of de betreffende statistiek noodzakelijk is,


het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost en


a. 


b. 


3. 


4. 


a. 


b. 


c. 


5. 


6. 


7. 


8. 


1. 


a. 


b. 


c. 


d. 


e. 


f. 


g. 


2. 


a. 


b. 


c. 


pagina 7 van 20wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet bescherming persoonsgegevens - B...


1-11-2012http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/geldigheidsdatum_01-11-2012/afdrukken







bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet 


onevenredig wordt geschaad.


Verwerkingen als bedoeld in het eerste lid, onder e, worden bij de Europese Commissie gemeld. Onze Minister 


wie het aangaat verricht de melding indien de verwerking bij wet is voorzien. Het College verricht de melding 
indien het voor de verwerking ontheffing heeft verleend.


Artikel 24


Een nummer dat ter identificatie van een persoon bij wet is voorgeschreven, wordt bij de verwerking van 


persoonsgegevens slechts gebruikt ter uitvoering van de betreffende wet dan wel voor doeleinden bij de wet 
bepaald.


Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere dan in het eerste lid bedoelde gevallen worden aangewezen 


waarin een daarbij aan te wijzen nummer als bedoeld in het eerste lid, kan worden gebruikt. Daarbij kunnen 
nadere regels worden gegeven over het gebruik van een zodanig nummer.


Hoofdstuk 3. Gedragscodes


Artikel 25


De organisatie of organisaties, die voornemens zijn een gedragscode vast te stellen, kunnen het College 


verzoeken te verklaren dat de daarin opgenomen regels, gelet op de bijzondere kenmerken van de sector of 
sectoren van de samenleving waarin deze organisaties werkzaam zijn, een juiste uitwerking vormen van deze 
wet of van andere wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Indien een 
gedragscode voorziet in beslechting van geschillen over de naleving ervan, kan het College de verklaring slechts 
afgeven indien is voorzien in waarborgen met betrekking tot de onafhankelijkheid.


Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op wijzigingen of verlengingen van bestaande gedragscodes.


Het College neemt het verzoek slechts in behandeling, indien naar zijn oordeel de verzoeker of verzoekers 


voldoende representatief zijn en de betrokken sector of de sectoren in de code voldoende nauwkeurig zijn 
omschreven.


Een beslissing op een verzoek als bedoeld in het eerste lid, geldt als een besluit in de zin van de Algemene wet 


bestuursrecht. Op de voorbereiding ervan is afdeling 3.4 van die wet van toepassing.


De verklaring geldt voor de termijn waarvoor de gedragscode zal gaan gelden echter niet voor langer dan vijf 


jaar na het tijdstip waarop de verklaring is bekend gemaakt. Wordt de verklaring gevraagd voor een wijziging 
van een gedragscode waarvoor reeds eerder een verklaring is afgegeven, dan geldt deze voor de duur van de 
eerder afgegeven verklaring.


De verklaring wordt, tezamen met de gedragscode waarop zij betrekking heeft, door de zorg van het College in 


de Staatscourant geplaatst.


Artikel 26


Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voor een bepaalde sector nadere regels worden gesteld inzake de in 


de artikelen 6 tot en met 11 en 13 geregelde onderwerpen.


Het College geeft in zijn jaarverslag aan in hoeverre naar zijn oordeel toepassing van het eerste lid wenselijk is.


Hoofdstuk 4. Melding en voorafgaand onderzoek


Paragraaf 1. De melding


Artikel 27


Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die voor de verwezenlijking van 


een doeleinde of van verscheidene samenhangende doeleinden bestemd is, wordt gemeld.


Een niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die voor de verwezenlijking van een doeleinde of 


van verscheidene samenhangende doeleinden bestemd is, wordt gemeld indien deze is onderworpen aan een 
voorafgaand onderzoek.


d. 


3. 


1.


2.


1.


2.


3.


4.


5.


6.


1.


2.


1. 


2. 
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De verantwoordelijke meldt de verwerking alvorens daarmee te beginnen bij het College of bij de functionaris.


Artikel 28


De melding behelst een opgave van:


de naam en het adres van de verantwoordelijke;


het doel of de doeleinden van de verwerking;


een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de gegevens of categorieën van gegevens die 


daarop betrekking hebben;


de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt;


de voorgenomen doorgiften van gegevens naar landen buiten de Europese Unie;


een algemene beschrijving om een voorlopig oordeel te kunnen geven over de gepastheid van de 


voorgenomen maatregelen om, ter toepassing van artikel 13 en 14, de beveiliging van de verwerking te 
waarborgen.


De melding behelst het doel of de doeleinden waarvoor de gegevens of de categorieën van gegevens zijn of 


worden verzameld.


Een wijziging in de naam of het adres van de verantwoordelijke wordt binnen een week gemeld. Wijzigingen in 


de opgave die betrekking hebben op de onderdelen b tot en met f van het eerste lid, worden telkens binnen een 
jaar na de voorafgaande melding gemeld voor zover zij blijken van meer dan incidentele aard te zijn.


Een verwerking die afwijkt van hetgeen overeenkomstig het eerste lid, onder b tot en met f, is gemeld, wordt 


vastgelegd en bewaard gedurende ten minste drie jaren.


Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze waarop de 


melding dient te geschieden.


Artikel 29


Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat daarbij aan te geven verwerkingen van gegevens 


waarbij de inbreuk op de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene onwaarschijnlijk is, zijn 
vrijgesteld van de melding, bedoeld in artikel 27.


Daarbij worden vastgesteld:


de doeleinden van de verwerking,


de verwerkte gegevens of categorieën van verwerkte gegevens,


de categorieën van betrokkenen,


de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt, en


de periode gedurende welke de gegevens worden bewaard.


Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald, indien dit noodzakelijk is met het oog op de opsporing 


van strafbare feiten in een bepaald geval, dat daarbij aan te geven verwerkingen van gegevens door 
verantwoordelijken die krachtens de wet met opsporing zijn belast, worden vrijgesteld van de melding. Daarbij 
kunnen compenserende waarborgen ter bescherming van persoonsgegevens worden vastgesteld. De verwerkte 
gegevens kunnen slechts worden gebruikt voor de doeleinden die bij die algemene maatregel van bestuur 
uitdrukkelijk zijn vermeld.


De verplichting tot melding is niet van toepassing op openbare registers die bij de wet zijn ingesteld alsmede op 


verstrekkingen aan een bestuursorgaan ingevolge een wettelijke verplichting.


Artikel 30


Zowel het College als de functionaris houden een register bij van de bij hen aangemelde gegevensverwerkingen. 


Het register bevat ten minste de inlichtingen die zijn opgegeven krachtens artikel 28, eerste lid, onder a tot en 
met e.


Het register kan door een ieder kosteloos worden geraadpleegd.


De verantwoordelijke verstrekt een ieder die daarom verzoekt de inlichtingen als bedoeld in artikel 28, eerste lid, 


onder a tot en met e, omtrent de van de aanmelding vrijgestelde gegevensverwerkingen.


3. 


1.


a. 


b. 


c. 


d. 


e. 


f. 


2.


3.


4.


5.


1.
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Het derde lid is niet van toepassing op:


een gegevensverwerking die is vrijgesteld krachtens artikel 29, derde lid;


openbare registers die bij de wet zijn ingesteld.


Paragraaf 2. Voorafgaand onderzoek


Artikel 31


Het College stelt voorafgaand aan een verwerking een onderzoek in indien de verantwoordelijke:


een nummer ter identificatie van personen voornemens is te verwerken voor een ander doeleinde dan 


waarvoor het nummer specifiek bestemd is teneinde gegevens in verband te kunnen brengen met gegevens 
die worden verwerkt door een andere verantwoordelijke, tenzij het gebruik van het nummer geschiedt voor 
de gevallen als omschreven in artikel 24;


voornemens is gegevens vast te leggen op grond van het gericht verzamelen van informatie door middel van 


eigen onderzoek zonder de betrokkene daarvan op de hoogte te stellen, of


voornemens is ten behoeve van derden strafrechtelijke gegevens of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk 


gedrag te verwerken, anders dan in de gevallen genoemd in artikel 22, vierde lid, onderdelen a en b.


Het eerste lid, onder b, is niet van toepassing op openbare registers die bij de wet zijn ingesteld.


Het eerste lid, onderdeel c, is niet van toepassing op gegevensverwerkingen die reeds door een andere 


verantwoordelijke voor voorafgaand onderzoek zijn voorgelegd en ten aanzien waarvan het College een 
verklaring als bedoeld in artikel 32, vijfde lid, heeft afgegeven.


Bij wet of algemene maatregel van bestuur kunnen andere gegevensverwerkingen die een bijzonder risico 


inhouden voor de persoonlijke rechten en vrijheden van de betrokkene worden aangewezen waarop het eerste 
lid van toepassing is. Het College geeft in zijn jaarverslag aan in hoeverre naar zijn oordeel een dergelijke 
aanwijzing wenselijk is.


Het College meldt een verwerking als bedoeld in het eerste lid, onder c, bij de Europese Commissie.


Artikel 32


Een gegevensverwerking waarop artikel 31, eerste lid, van toepassing is, wordt als zodanig door de 


verantwoordelijke bij het College gemeld.


De melding van een zodanige gegevensverwerking verplicht de verantwoordelijke de verwerking die hij 


voornemens is te verrichten, op te schorten totdat het onderzoek van het College is afgerond dan wel hij een 
bericht heeft ontvangen dat niet tot nader onderzoek wordt overgegaan.


In geval van een melding van een gegevensverwerking waarop artikel 31, eerste lid, van toepassing is, besluit 


het College schriftelijk binnen vier weken na de melding of het tot nader onderzoek overgaat.


In het besluit tot nader onderzoek over te gaan geeft het College aan binnen welke termijn het voornemens is dit 


onderzoek te verrichten. Deze termijn bedraagt niet langer dan twintig weken.


Het nader onderzoek, bedoeld in het vierde lid, leidt tot een verklaring omtrent de rechtmatigheid van de 


gegevensverwerking.


De verklaring van het College geldt als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Op de 


voorbereiding ervan is afdeling 3.4 van die wet van toepassing.


Hoofdstuk 5. Informatieverstrekking aan de betrokkene


Artikel 33


Indien persoonsgegevens worden verkregen bij de betrokkene, deelt de verantwoordelijke vóór het moment van 


de verkrijging de betrokkene de informatie mede, bedoeld in het tweede en derde lid, tenzij de betrokkene 
daarvan reeds op de hoogte is.


De verantwoordelijke deelt de betrokkene zijn identiteit en de doeleinden van de verwerking waarvoor de 


gegevens zijn bestemd, mede.


4.
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De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de 


omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt, nodig is om 
tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.


Artikel 34


Indien persoonsgegevens worden verkregen op een andere wijze dan bedoeld in artikel 33, deelt de 


verantwoordelijke de betrokkene de informatie mede, bedoeld in het tweede en derde lid, tenzij deze reeds 
daarvan op de hoogte is:


op het moment van vastlegging van hem betreffende gegevens, of


wanneer de gegevens bestemd zijn om te worden verstrekt aan een derde, uiterlijk op het moment van de 


eerste verstrekking.


De verantwoordelijke deelt de betrokkene zijn identiteit en de doeleinden van de verwerking mede.


De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de 


omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt, nodig is om 
tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.


Het eerste lid is niet van toepassing indien mededeling van de informatie aan de betrokkene onmogelijk blijkt of 


een onevenredige inspanning kost. In dat geval legt de verantwoordelijke de herkomst van de gegevens vast.


Het eerste lid is evenmin van toepassing indien de vastlegging of de verstrekking bij of krachtens de wet is 


voorgeschreven. In dat geval dient de verantwoordelijke de betrokkene op diens verzoek te informeren over het 
wettelijk voorschrift dat tot de vastlegging of verstrekking van de hem betreffende gegevens heeft geleid.


Hoofdstuk 6. Rechten van de betrokkene


Artikel 35


De betrokkene heeft het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot de verantwoordelijke te wenden met 


het verzoek hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. De verantwoordelijke 
deelt de betrokkene schriftelijk binnen vier weken mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.


Indien zodanige gegevens worden verwerkt, bevat de mededeling een volledig overzicht daarvan in begrijpelijke 


vorm, een omschrijving van het doel of de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens waarop 
de verwerking betrekking heeft en de ontvangers of categorieën van ontvangers, alsmede de beschikbare 
informatie over de herkomst van de gegevens.


Voordat een verantwoordelijke een mededeling doet als bedoeld in het eerste lid, waartegen een derde naar 


verwachting bedenkingen zal hebben, stelt hij die derde in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen 
indien de mededeling gegevens bevat die hem betreffen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige 
inspanning kost.


Desgevraagd doet de verantwoordelijke mededelingen omtrent de logica die ten grondslag ligt aan de 


geautomatiseerde verwerking van hem betreffende gegevens.


Artikel 36


Degene aan wie overeenkomstig artikel 35 kennis is gegeven van hem betreffende persoonsgegevens, kan de 


verantwoordelijke verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze 
feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn 
dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen 
wijzigingen.


De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan 


wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.


De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo 


spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.


Indien de persoonsgegevens zijn vastgelegd op een gegevensdrager waarin geen wijzigingen kunnen worden 


aangebracht, dan treft hij de voorzieningen die nodig zijn om de gebruiker van de gegevens te informeren over 
de onmogelijkheid van verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming ondanks het feit dat er grond is voor 
aanpassing van de gegevens op grond van dit artikel.
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Het bepaalde in het eerste tot en met vierde lid is niet van toepassing op bij de wet ingestelde openbare 


registers, indien in die wet een bijzondere procedure voor de verbetering, aanvulling, verwijdering of 
afscherming van gegevens is opgenomen.


Artikel 37


Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de verantwoordelijke aan een verzoek als bedoeld 


in de artikelen 35 en 36, in een andere dan schriftelijke vorm, die aan dat belang is aangepast.


De verantwoordelijke draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker.


De verzoeken, bedoeld in de artikelen 35 en 36, worden ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van zestien 


jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke 
vertegenwoordigers. De betrokken mededeling geschiedt eveneens aan de wettelijke vertegenwoordigers.


Artikel 38


De verantwoordelijke die naar aanleiding van een verzoek op grond van artikel 36 persoonsgegevens heeft 


verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd, is verplicht om aan derden aan wie de gegevens daaraan 
voorafgaand zijn verstrekt, zo spoedig mogelijk kennis te geven van de verbetering, aanvulling, verwijdering of 
afscherming, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.


De verantwoordelijke doet aan de verzoeker, bedoeld in artikel 36, desgevraagd opgave van degenen aan wie hij 


de mededeling heeft gedaan.


Artikel 39


De verantwoordelijke kan voor een mededeling als bedoeld in artikel 35 een bij of krachtens algemene maatregel 


van bestuur vast te stellen vergoeding van kosten verlangen die ten hoogste € 5 bedraagt.


De vergoeding wordt teruggegeven in geval de verantwoordelijke op verzoek van de betrokkene, op aanbeveling 


van het College of op bevel van de rechter tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming is 
overgegaan.


Het bedrag genoemd in het eerste lid kan in bijzondere gevallen bij algemene maatregel van bestuur worden 


gewijzigd.


Artikel 40


Indien gegevens het voorwerp zijn van verwerking op grond van artikel 8, onder e en f, kan de betrokkene 


daartegen bij de verantwoordelijke te allen tijde verzet aantekenen in verband met zijn bijzondere persoonlijke 
omstandigheden.


De verantwoordelijke beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. 


Indien het verzet gerechtvaardigd is beëindigt hij terstond de verwerking.


De verantwoordelijke kan voor het in behandeling nemen van een verzet een vergoeding van kosten verlangen, 


die niet hoger mag zijn dan een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag. De 
vergoeding wordt teruggegeven in geval het verzet gegrond wordt bevonden.


Dit artikel is niet van toepassing op openbare registers die bij de wet zijn ingesteld.


Artikel 41


Indien gegevens worden verwerkt in verband met de totstandbrenging of de instandhouding van een directe 


relatie tussen de verantwoordelijke of een derde en de betrokkene met het oog op werving voor commerciële of 
charitatieve doelen, kan de betrokkene daartegen bij de verantwoordelijke te allen tijde kosteloos verzet 
aantekenen.


In geval van verzet treft de verantwoordelijke de maatregelen om deze vorm van verwerking terstond te 


beëindigen. De verantwoordelijke doet aan de betrokkene desgevraagd binnen vier weken opgave van de 
genomen maatregelen. Indien de kennisgeving niet binnen vier weken kan worden gedaan, deelt de 
verantwoordelijke uiterlijk vier weken na de datum van ontvangst van het verzoek mede binnen welke termijn de 
kennisgeving wel kan worden gedaan.


De verantwoordelijke die persoonsgegevens verwerkt voor het in het eerste lid bedoelde doel, neemt passende 


maatregelen om betrokkenen de mogelijkheden bekend te maken tot het doen van verzet.
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De verantwoordelijke die persoonsgegevens verwerkt voor het in het eerste lid bedoelde doel, draagt zorg dat, 


indien daartoe rechtstreeks een boodschap aan de betrokkene wordt toegezonden, deze daarbij telkens wordt 
gewezen op de mogelijkheid tot het doen van verzet.


Artikel 42


Niemand kan worden onderworpen aan een besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem 


in aanmerkelijke mate treft, indien dat besluit alleen wordt genomen op grond van een geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens bestemd om een beeld te krijgen van bepaalde aspecten van zijn 
persoonlijkheid.


Het eerste lid is niet van toepassing, indien het daar bedoelde besluit:


wordt genomen in het kader van het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst en


aan het verzoek van de betrokkene is voldaan of


passende maatregelen zijn genomen ter bescherming van zijn gerechtvaardigd belang, of


zijn grondslag vindt in een wet waarin maatregelen zijn vastgelegd die strekken tot bescherming van het 


gerechtvaardigde belang van de betrokkene.


Een passende maatregel als bedoeld in het tweede lid, onder a, is getroffen indien de betrokkene in de 


gelegenheid is gesteld omtrent het besluit als bedoeld in het eerste lid, zijn zienswijze naar voren te brengen.


In het geval, bedoeld in het tweede lid, deelt de verantwoordelijke de betrokkene de logica mee die ten 


grondslag ligt aan de geautomatiseerde verwerking van hem betreffende gegevens.


Hoofdstuk 7. Uitzonderingen en beperkingen


Artikel 43


De verantwoordelijke kan de artikelen 9, eerste lid, 30, derde lid, 33, 34 en 35 buiten toepassing laten voor zover dit 
noodzakelijk is in het belang van:


de veiligheid van de staat;


de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;


gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;


het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen, bedoeld 


onder b en c, of


de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.


Artikel 44


Indien een verwerking plaatsvindt door instellingen of diensten voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek, en 


de nodige voorzieningen zijn getroffen om te verzekeren dat de persoonsgegevens uitsluitend voor statistische 
en wetenschappelijke doeleinden kunnen worden gebruikt, kan de verantwoordelijke een mededeling als bedoeld 
in artikel 34 achterwege laten en weigeren aan een verzoek als bedoeld in artikel 35 te voldoen.


Indien een verwerking plaatsvindt van persoonsgegevens die deel uitmaken van archiefbescheiden die ingevolge 


de artikelen 12 of 13 van de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats, kan de 
verantwoordelijke een mededeling als bedoeld in artikel 34 achterwege laten.


Hoofdstuk 8. Rechtsbescherming


Artikel 45


Een beslissing op een verzoek als bedoeld in de artikelen 30, derde lid, 35, 36 en 38, tweede lid, alsmede een 
beslissing naar aanleiding van de aantekening van verzet als bedoeld in de artikelen 40 of 41 gelden voor zover deze 
is genomen door een bestuursorgaan als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.


Artikel 46


Indien een beslissing als bedoeld in artikel 45 is genomen door een ander dan een bestuursorgaan, kan de 


belanghebbende zich tot de rechtbank wenden met het schriftelijk verzoek, de verantwoordelijke te bevelen 
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alsnog een verzoek als bedoeld in de artikelen 30, derde lid, 35, 36 of 38, tweede lid, toe of af te wijzen dan wel 
een verzet als bedoeld in de artikelen 40 of 41 al dan niet te honoreren.


Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van de 


verantwoordelijke. Indien de verantwoordelijke niet binnen de gestelde termijn heeft geantwoord, moet het 
verzoekschrift worden ingediend binnen zes weken na afloop van die termijn.


De rechtbank wijst het verzoek toe, voor zover zij dit gegrond oordeelt. Alvorens de rechtbank beslist, stelt zij zo 


nodig de belanghebbenden in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.


De indiening van het verzoekschrift behoeft niet door een advocaat te geschieden.


De derde afdeling van de vijfde titel van het Tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is 


van overeenkomstige toepassing.


De rechtbank kan partijen en anderen verzoeken binnen een door haar te bepalen termijn schriftelijke 


inlichtingen te geven en onder hen berustende stukken in te zenden. De verantwoordelijke en belanghebbende 
zijn verplicht aan dit verzoek te voldoen. De artikelen 8:45, tweede en derde lid, en 8:29 van de Algemene wet 
bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.


Artikel 47


De belanghebbende kan zich ook binnen de termijn bepaald voor het beroep op grond van de Algemene wet 


bestuursrecht, dan wel die, bedoeld in artikel 46, tweede lid, tot het College wenden met het verzoek te 
bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met de verantwoordelijke, dan wel gebruik maken van een 
geschillenbeslechtingsregeling op grond van een gedragscode ten aanzien waarvan een verklaring is afgegeven 
als bedoeld in artikel 25, eerste lid. In dat geval kan in afwijking van artikel 6:7 van de Algemene wet 
bestuursrecht het beroep nog worden ingesteld, dan wel de procedure ingevolge artikel 46 nog aanhangig 
worden gemaakt nadat de belanghebbende van het College of ingevolge een geschillenbeslechtingsregeling op 
grond van een gedragscode ten aanzien waarvan een verklaring is afgegeven als bedoeld in artikel 25, eerste lid, 
bericht heeft ontvangen dat de behandeling van de zaak is beëindigd, doch uiterlijk zes weken na dat tijdstip.


Tijdens de behandeling van het beroep en de procedure, bedoeld in het eerste lid, kunnen de instanties die zijn 


belast met de behandeling van het geschil, het advies van het College inwinnen.


Artikel 48


De instanties die zijn belast met de behandeling van het geschil, zenden afschrift van hun uitspraak aan het College.


Artikel 49


Indien iemand schade lijdt doordat ten opzichte van hem in strijd wordt gehandeld met de bij of krachtens deze 


wet gegeven voorschriften zijn de volgende leden van toepassing, onverminderd de aanspraken op grond van 
andere wettelijke regels.


Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te 


stellen schadevergoeding.


De verantwoordelijke is aansprakelijk voor de schade of het nadeel, voortvloeiende uit het niet-nakomen van de 


in het eerste lid bedoelde voorschriften. De bewerker is aansprakelijk voor die schade of dat nadeel, voor zover 
ontstaan door zijn werkzaamheid.


De verantwoordelijke of de bewerker kan geheel of gedeeltelijk worden ontheven van deze aansprakelijkheid, 


indien hij bewijst dat de schade hem niet kan worden toegerekend.


Artikel 50


Indien de verantwoordelijke of de bewerker handelt in strijd met het bij of krachtens deze wet bepaalde en een 


ander daardoor schade lijdt of dreigt te lijden, kan de rechter hem op vordering van die ander zodanig gedrag 
verbieden en hem bevelen maatregelen te treffen tot herstel van de gevolgen van dat gedrag.


Een verwerking kan niet ten grondslag worden gelegd aan een vordering van een rechtspersoon als bedoeld in 


artikel 1:2, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht of artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek, voor 
zover degene die door deze verwerking wordt getroffen, daartegen bezwaar heeft.


Hoofdstuk 9. Toezicht


Paragraaf 1. Het College bescherming persoonsgegevens
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Artikel 51


Er is een College bescherming persoonsgegevens dat tot taak heeft toe te zien op de verwerking van 


persoonsgegevens overeenkomstig het bij en krachtens de wet bepaalde. Tevens houdt het College toezicht op 
de verwerking van persoonsgegevens in Nederland, wanneer de verwerking plaatsvindt overeenkomstig het 
recht van een ander land van de Europese Unie.


Het College wordt om advies gevraagd over voorstellen van wet en ontwerpen van algemene maatregelen van 


bestuur die geheel of voor een belangrijk deel betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens.


Artikel 52


Het College vervult overigens de taken, hem bij wet en ingevolge verdrag opgedragen.


Het College vervult zijn taken in onafhankelijkheid.


Artikel 53


Het College bestaat uit een voorzitter en twee andere leden. Bij het College kunnen voorts buitengewone leden 


worden benoemd. Bij de benoeming van buitengewone leden wordt spreiding over de onderscheidene sectoren 
van de maatschappij nagestreefd.


De voorzitter moet voldoen aan de bij of krachtens artikel 5 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren 


gestelde vereisten voor benoembaarheid tot rechter in een rechtbank.


De voorzitter wordt bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister, benoemd voor een tijdvak van zes 


jaar. De andere twee leden en de buitengewone leden worden bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze 
Minister, benoemd voor een tijdvak van vier jaar. De leden kunnen terstond worden herbenoemd. Op eigen 
verzoek worden zij door Onze Minister ontslagen.


Er is een Raad van advies die het College adviseert over algemene aspecten van de bescherming van 


persoonsgegevens. De leden zijn afkomstig uit de onderscheidene sectoren van de maatschappij en worden 
benoemd door Onze Minister op voordracht van het College. De leden worden benoemd voor ten hoogste vier 
jaar. Herbenoeming kan twee maal en telkens voor ten hoogste vier jaar plaatsvinden. Bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur wordt de vergoeding van de kosten aan de leden vastgesteld.


Artikel 54


Aan een lid wordt bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister, ontslag verleend met ingang van de 


eerste maand volgend op die waarin hij de leeftijd van vijfenzestig jaar bereikt.


De artikelen 46c, 46d, tweede lid, 46f, 46g, 46i, met uitzondering van het eerste lid, onderdeel c, 46j, 46l, eerste 


en derde lid, 46m, 46n, 46o en 46p van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren zijn van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande dat:


de disciplinaire maatregel als bedoeld in artikel 46c, eerste lid, ten aanzien van de leden van het College 


door de voorzitter van het College wordt opgelegd;


het in artikel 46c, eerste lid, onderdeel b, genoemde verbod zich in een onderhoud of een gesprek in te laten 


met partijen of haar advocaten of gemachtigden of een bijzondere inlichting of schriftelijk stuk van hen aan 
te nemen niet op de leden van het College van toepassing is.


Artikel 55


De voorzitter en de andere twee leden genieten een bezoldiging voor hun werkzaamheden. De buitengewone 


leden genieten een zittingsgeld. Hun rechtspositie wordt nader geregeld bij algemene maatregel van bestuur.


De voorzitter en de andere twee leden mogen zonder toestemming van Onze Minister geen andere 


werkzaamheden verrichten waarvoor een beloning wordt genoten indien deze werkzaamheden door hun aard of 
omvang onverenigbaar zijn met hun werkzaamheden voor het College.


Artikel 56


Het College heeft een secretariaat, waarvan de ambtenaren door Onze Minister, op voordracht van de voorzitter, 


worden benoemd, geschorst en ontslagen.
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De voorzitter geeft leiding aan de werkzaamheden van het College en van het secretariaat.


Het College stelt een bestuursreglement vast. Dit bevat in ieder geval regels over het financiële beheer en de 


administratieve organisatie, alsmede over werkwijzen en procedures met het oog op een goede en zorgvuldige 
uitoefening van de verschillende taken. Daarbij wordt voorzien in waarborgen tegen vermenging van de 
toezichthoudende, adviserende en sanctionerende taak van het College. Tevens kan het een nadere regeling 
geven van de Raad van advies, als bedoeld in artikel 53, vierde lid.


Het reglement alsmede elke wijziging daarvan wordt zo spoedig mogelijk gezonden aan Onze Minister en behoeft 


diens goedkeuring.


Artikel 57


Het College wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de twee andere leden, dan wel door een van hen.


De leden stellen een verdeling van taken vast en betrekken hierbij zoveel mogelijk de buitengewone leden.


Artikel 58


Het College stelt jaarlijks vóór 1 september een verslag op van de werkzaamheden, het gevoerde beleid in het 
algemeen en de doelmatigheid en doeltreffendheid van zijn werkwijze in het bijzonder in het afgelopen kalenderjaar. 
Het verslag wordt aan Onze Minister en aan de functionarissen voor de gegevensbescherming als bedoeld in artikel 
62 toegezonden en algemeen verkrijgbaar gesteld.


Artikel 59


Het College verstrekt desgevraagd aan Onze Minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. 


Onze Minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van 
zijn taak nodig is.


Het eerste lid is niet van toepassing indien het College de informatie van derden heeft verkregen onder de 


voorwaarde dat het geheime karakter daarvan wordt gehandhaafd.


Artikel 60


Het College kan ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende, een onderzoek instellen naar de wijze 


waarop ten aanzien van gegevensverwerking toepassing wordt gegeven aan het bepaalde bij of krachtens de 
wet.


Het College brengt zijn voorlopige bevindingen ter kennis van de verantwoordelijke of de groep van 


verantwoordelijken die bij het onderzoek zijn betrokken en stelt hen in de gelegenheid hun zienswijze daarop te 
geven. Houden de voorlopige bevindingen verband met de uitvoering van enige wet, dan brengt het College deze 
tevens ter kennis van Onze Minister die het aangaat.


In geval van een onderzoek, ingesteld op verzoek van een belanghebbende, doet het College aan deze 


mededeling van zijn bevindingen, tenzij zodanige mededeling onverenigbaar is met het doel van de 
gegevensverwerking of de aard van de persoonsgegevens, dan wel gewichtige belangen van anderen dan de 
verzoeker, de verantwoordelijke daaronder begrepen, daardoor onevenredig zouden worden geschaad. Indien 
het mededeling van zijn bevindingen achterwege laat, zendt het de belanghebbende zodanig bericht als hem 
geraden voorkomt.


Artikel 61


 Met het toezicht op de naleving als bedoeld in artikel 51, eerste lid zijn belast de leden en buitengewone leden 


van het College, de ambtenaren van het secretariaat van het College, alsmede de bij besluit van het College 
aangewezen personen.


 De in het eerste lid bedoelde personen zijn bevoegd een woning te betreden zonder toestemming van de 


bewoner.


 De in het eerste lid bedoelde personen behoeven voor de uitoefening van de in het tweede lid omschreven 


bevoegdheid de uitdrukkelijke en bijzondere volmacht van het College, onverminderd het bepaalde in artikel 2 
van de Algemene wet op het binnentreden.


 Het College is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van artikel 5:20, eerste 


lid, van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover het betreft de verplichting tot het verlenen van medewerking 
aan een bij of krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaar.


2.


3.


4.
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 Geen beroep is mogelijk op een geheimhoudingsplicht, voor zover inlichtingen of medewerking wordt verlangd 


in verband met de eigen betrokkenheid bij de verwerking van persoonsgegevens.


 Het College is desgevraagd verplicht aan de toezichthoudende autoriteiten van de andere lidstaten van de 


Europese Unie alle medewerking te verlenen voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.


Paragraaf 2. De functionaris voor de gegevensbescherming


Artikel 62


Een verantwoordelijke of een organisatie waarbij verantwoordelijken zijn aangesloten kan een eigen functionaris 
voor de gegevensbescherming benoemen, onverminderd de bevoegdheden van het College ingevolge hoofdstuk 9 en 
10 van deze wet.


Artikel 63


Als functionaris kan slechts worden benoemd een natuurlijke persoon die voor de vervulling van zijn taak over 


toereikende kennis beschikt en voldoende betrouwbaar kan worden geacht.


De functionaris kan wat betreft de uitoefening van zijn functie geen aanwijzingen ontvangen van de 


verantwoordelijke of van de organisatie die hem heeft benoemd. Hij ondervindt geen nadeel van de uitoefening 
van zijn taak. De verantwoordelijke stelt de functionaris in de gelegenheid zijn taak naar behoren te vervullen. 
De functionaris kan de kantonrechter verzoeken te bepalen dat de verantwoordelijke gevolg dient te geven aan 
hetgeen in de tweede volzin is bepaald.


De functionaris oefent zijn taken eerst uit nadat de verantwoordelijke of de organisatie die hem heeft benoemd, 


hem heeft aangemeld bij het College. Het College houdt een lijst bij van aangemelde functionarissen.


De functionaris is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem op grond van een klacht of een verzoek van 


betrokkene is bekend geworden, tenzij de betrokkene in bekendmaking toestemt.


Artikel 64


 De functionaris ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig het bij en krachtens de wet 


bepaalde. Het toezicht strekt zich uit tot de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke die 
hem heeft benoemd of door de verantwoordelijken die zijn aangesloten bij de organisatie die hem heeft 
benoemd.


 Indien op de verwerking een krachtens artikel 25 vastgestelde gedragscode van toepassing is, strekt het 


toezicht mede uit tot de naleving van deze code.


 De verantwoordelijke of de organisatie als bedoeld in het eerste lid draagt zorg dat de functionaris ter vervulling 


van zijn taak over bevoegdheden beschikt die gelijkwaardig zijn aan de bevoegdheden zoals geregeld in Titel 5.2 
van de Algemene wet bestuursrecht.


 De functionaris kan aanbevelingen doen aan de verantwoordelijke die strekken tot een betere bescherming van 


de gegevens die worden verwerkt. In gevallen van twijfel overlegt hij met het College.


Hoofdstuk 10. Sancties


Paragraaf 1. Bestuursdwang


Artikel 65


Het College is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van de bij of krachtens deze 
wet gestelde verplichtingen.


Paragraaf 2. Bestuurlijke boeten


Artikel 66


Het College kan aan de verantwoordelijke een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste EUR 4 500 ter zake van 
overtreding van het bij of krachtens artikel 27, 28 of 79, eerste lid, bepaalde.
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Artikel 67 [Vervallen per 01-07-2009]


Artikel 68 [Vervallen per 01-07-2009]


Artikel 69 [Vervallen per 01-07-2009]


Artikel 70 [Vervallen per 01-07-2009]


Artikel 71


De werking van de beschikking tot oplegging van de bestuurlijk boete wordt opgeschort totdat de bezwaartermijn is 
verstreken of, indien bezwaar is gemaakt, op het bezwaar is beslist.


Artikel 72 [Vervallen per 01-07-2009]


Artikel 73 [Vervallen per 01-07-2009]


Artikel 74


Onze Minister kan beleidsregels vaststellen over de uitoefening van de bevoegdheid van het College tot de oplegging 
van boeten.


Paragraaf 3. Strafrechtelijke sancties


Artikel 75


De verantwoordelijke die in strijd handelt met hetgeen bij of krachtens artikel 4, derde lid, 27, 28, 78, tweede 


lid, onder a, of 79, eerste lid, is bepaald, wordt gestraft met geldboete van de derde categorie.


De verantwoordelijke die een feit als bedoeld in het eerste lid, opzettelijk begaat, wordt gestraft met 


gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.


De in het eerste lid strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen. De in het tweede lid strafbaar gestelde feiten zijn 


misdrijven.


Met de opsporing van de in dit artikel omschreven feiten zijn behalve de bij of krachtens artikel 141 van het 


Wetboek van Strafvordering aangewezen ambtenaren belast de door Onze Minister daartoe aangewezen 
ambtenaren van het secretariaat van het College.


Hoofdstuk 11. Gegevensverkeer met landen buiten de Europese Unie


Artikel 76


Persoonsgegevens die aan een verwerking worden onderworpen of die bestemd zijn om na hun doorgifte te 


worden verwerkt, worden slechts naar een land buiten de Europese Unie doorgegeven indien, onverminderd de 
naleving van de wet, dat land een passend beschermingsniveau waarborgt.


In afwijking van het eerste lid kunnen persoonsgegevens die aan een verwerking worden onderworpen of die zijn 


bestemd om na hun doorgifte te worden verwerkt naar een land buiten de Europese Unie worden doorgegeven, 
indien dat land partij is bij de op 2 mei 1992 te Oporto totstandgekomen Overeenkomst betreffende de Europese 
Economische Ruimte (Trb. 1992, 132), tenzij uit een besluit van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen of de Raad van de Europese Unie voortvloeit dat deze doorgifte is beperkt of verboden.


Het passend karakter van het beschermingsniveau wordt beoordeeld gelet op de omstandigheden die op de 


doorgifte van gegevens of op een categorie gegevensdoorgiften van invloed zijn. In het bijzonder wordt rekening 
gehouden met de aard van de gegevens, met het doeleinde of de doeleinden en met de duur van de 
voorgenomen verwerking of verwerkingen, het land van herkomst en het land van eindbestemming, de 
algemene en sectoriële rechtsregels die in het betrokken derde land gelden, alsmede de regels van het 
beroepsleven en de veiligheidsmaatregelen die in die landen worden nageleefd.
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Artikel 77


In afwijking van artikel 76 kan een doorgifte of een categorie van doorgiften van persoonsgegevens naar een 


derde land dat geen waarborgen biedt voor een passend beschermingsniveau, plaatsvinden indien:


de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven;


de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de 


verantwoordelijke, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van 
de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;


de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een in het belang van de betrokkene tussen de 


verantwoordelijke en een derde gesloten of te sluiten overeenkomst;


de doorgifte noodzakelijk is vanwege een zwaarwegend algemeen belang, of voor de vaststelling, de 


uitvoering of de verdediging in rechte van enig recht;


de doorgifte noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene, of


de doorgifte geschiedt vanuit een register dat bij wettelijk voorschrift is ingesteld en dat door een ieder dan 


wel door iedere persoon die zich op een gerechtvaardigd belang kan beroepen, kan worden geraadpleegd, 
voor zover in het betrokken geval is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor raadpleging;


gebruik wordt gemaakt van een modelcontract als bedoeld in artikel 26, vierde lid, van richtlijn nr. 95/46/EG 


van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 24 oktober 1995 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 
het vrije verkeer van die gegevens (PbEG L 281).


In afwijking van het eerste lid, kan Onze Minister, gehoord het College, een vergunning geven voor een doorgifte 


of een categorie doorgiften van persoonsgegevens naar een derde land dat geen waarborgen voor een passend 
beschermingsniveau biedt. Aan de vergunning worden de nadere voorschriften verbonden die nodig zijn om de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de fundamentele rechten en vrijheden van personen, alsmede 
de uitoefening van de daarmee verband houdende rechten te waarborgen.


Artikel 78


Onze Minister stelt de Commissie van de Europese Gemeenschappen in kennis van:


de gevallen waarin, naar zijn oordeel, een derde land geen waarborgen voor een passend 


beschermingsniveau biedt in de zin van artikel 76, eerste lid, en


van een vergunning als bedoeld in artikel 77, tweede lid.


Indien zulks voortvloeit uit een besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen of de Raad van de 


Europese Unie, bepaalt Onze Minister van Justitie bij ministeriële regeling of bij besluit dat:


de doorgifte naar een land buiten de Europese Unie is verboden, of,


een op grond van artikel 77, tweede lid, verleende vergunning wordt ingetrokken of gewijzigd.


Aan een derde land, waarvan de Commissie van de Europese Gemeenschappen of de Raad van de Europese Unie 


heeft vastgesteld dat het waarborgen voor een passend beschermingsniveau biedt kunnen, onverminderd het 
overigens bij of krachtens deze wet bepaalde, persoonsgegevens worden doorgegeven.


In afwijking van het derde lid kan de doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land waarvan de 


Commissie van de Europese Gemeenschappen of de Raad van de Europese Unie heeft vastgesteld dat het 
waarborgen voor een passend beschermingsniveau biedt, door Onze Minister van Justitie bij ministeriële regeling 
of bij besluit, gehoord het College, worden opgeschort, teneinde personen bij de verwerking van 
persoonsgegevens te beschermen in de gevallen waarin:


een bevoegde autoriteit in het derde land tot de conclusie is gekomen dat de desbetreffende ontvanger in 


strijd met de toepasselijke normen voor gegevensbescherming handelt;


het zeer waarschijnlijk is dat niet aan de normen voor gegevensbescherming wordt voldaan, er gegronde 


redenen zijn om aan te nemen dat de bevoegde autoriteit in het derde land niet tijdig passende maatregelen 
neemt of zal nemen om het desbetreffende probleem op te lossen, de voortzetting van de doorgifte een 
dreigend gevaar voor ernstige schade aan de betrokkene inhoudt en het College voldoende inspanningen 
heeft geleverd om de in het derde land gevestigde verantwoordelijke in kennis te stellen van zijn 
bevindingen en hem gelegenheid heeft geboden op die bevindingen te reageren.
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De ministeriële regeling, onderscheidenlijk het besluit, bedoeld in het vierde lid, blijft van kracht tot vaststaat dat 


de normen voor gegevensverwerking worden nageleefd en het College daarvan in kennis is gesteld door de 
desbetreffende bevoegde autoriteit, in een geval als bedoeld in het vierde lid, onder a, dan wel het College dit 
heeft vastgesteld in een geval als bedoeld in het vierde lid, onder b. Het College brengt zijn bevindingen ter 
kennis van Onze Minister van Justitie.


De in het eerste lid, onder a en b, bedoelde kennisgevingen worden gepubliceerd in de Staatscourant.


Hoofdstuk 12. Overgangs- en slotbepalingen


Artikel 79


Binnen een jaar na inwerkingtreding van deze wet worden de gegevensverwerkingen die op dat tijdstip reeds 


plaatsvonden, in overeenstemming gebracht met deze wet en worden deze gemeld als bedoeld in artikel 27 bij 
het College of de functionaris. Bij algemene maatregel van bestuur kan de termijn, bedoeld in de eerste volzin, 
worden verlengd tot ten hoogste drie jaren voor wat betreft de verplichting tot melding.


Voor de aanpassing van de verwerking van bijzondere gegevens aan paragraaf 2 van hoofdstuk 2 geldt een 


termijn van drie jaren met dien verstande dat voor verwerkingen die al plaatsvonden en noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van overeenkomsten tot stand gekomen voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, niet 
opnieuw toestemming behoeft te worden gevraagd als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onder a.


Artikel 32, tweede lid, is niet van toepassing op de verwerkingen als bedoeld in artikel 31, eerste en derde lid, 


die reeds plaatsvonden op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet, onderscheidenlijk van de wet of de 
algemene maatregel van bestuur waarbij zij zijn aangewezen.


Artikel 80


Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zenden binnen vijf jaren na de 
inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze 
wet in de praktijk.


Artikel 81


De Wet persoonsregistraties wordt ingetrokken.


Artikel 82


Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Artikel 83


Deze wet wordt aangehaald als: Wet bescherming persoonsgegevens.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en 
ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven te 's-Gravenhage, 6 juli 2000


Beatrix


De Minister van Justitie,
A. H. Korthals


De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,
R. H. L. M. van Boxtel


Uitgegeven de twintigste juli 2000
De Minister van Justitie,


A. H. Korthals 
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Archiefbesluit 1995


(Tekst geldend op: 06-08-2012)


Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995


Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, A. Nuis, van 6 september 
1995, 95022683/8010, directie Wetgeving en Juridische Zaken;


Gelet op de artikelen 9, eerste lid, 12, tweede lid, 21, eerste en tweede lid, 23, vierde lid, 25, tweede lid, onderdeel 
b , en 41, tweede lid, van de Archiefwet 1995;


Gezien het advies van de Raad voor het cultuurbeheer;


De Raad van State gehoord (advies van 31 oktober 1995, nr. W05.95.0489);


Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, A. Nuis, van 12 
december 1995, 95031870/8010, directie Wetgeving en Juridische Zaken;


Hebben goedgevonden en verstaan:


Hoofdstuk I. Algemene bepalingen


Artikel 1


In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:


de wet: de Archiefwet 1995;


selectielijsten: selectielijsten als bedoeld in artikel 5 van de wet.


Hoofdstuk II. Het ontwerpen van selectielijsten, alsmede de vervanging en 
vervreemding van archiefbescheiden


Artikel 2


Bij het ontwerpen en vaststellen van selectielijsten, bij besluiten omtrent de vervanging van archiefbescheiden 


door reprodukties en bij besluiten omtrent de vervreemding van archiefbescheiden wordt rekening gehouden 
met:


de taak van het desbetreffende overheidsorgaan;


de verhouding van dit overheidsorgaan tot andere overheidsorganen;


de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed; en


het belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, voor recht- of 


bewijszoekenden en voor historisch onderzoek.


Selectielijsten worden vastgesteld voor de duur van ten hoogste twintig jaar.


Artikel 3


De zorgdrager betrekt bij het ontwerpen van een selectielijst ten minste:


één of meer personen die deskundig zijn ten aanzien van de organisatie en taken van het desbetreffende 


overheidsorgaan;


één of meer personen die deskundig zijn ten aanzien van het beheer van de nog niet naar een 


archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van het desbetreffende overheidsorgaan;


de algemene rijksarchivaris;


indien het archiefbescheiden van een provincie of archiefbescheiden als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van 


de wet betreft, tevens de provinciaal inspecteur;


a. 


b. 
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indien het archiefbescheiden van een gemeente of waterschap betreft, tevens de provinciaal inspecteur en, 


indien benoemd, de gemeentearchivaris onderscheidenlijk waterschapsarchivaris.


Indien gedeputeerde staten van twee of meer provincies gezamenlijk een selectielijst ontwerpen, kan in afwijking 


van het eerste lid, onderdeel d, volstaan worden met de betrokkenheid van een provinciaal inspecteur.


Indien de colleges van burgemeester en wethouders van twee of meer gemeenten of de besturen van twee of 


meer waterschappen gezamenlijk een selectielijst ontwerpen, kan in afwijking van het eerste lid, onderdeel e, 
volstaan worden met de betrokkenheid van een provinciaal inspecteur en een gemeentearchivaris, 
onderscheidenlijk waterschapsarchivaris.


Artikel 4


Op de voorbereiding van een selectielijst is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 


Onze minister geeft toepassing aan deze procedure.


De termijn voor het uitbrengen van een advies door de Raad voor cultuur bedraagt acht weken.


Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door een ieder.


Artikel 5


Een selectielijst bestaat ten minste uit:


een titel waaruit blijkt op welk overheidsorgaan de selectielijst betrekking heeft;


een opsomming van de taken van dat overheidsorgaan;


een systematische opsomming van categorieën archiefbescheiden, waarin bij iedere categorie is aangegeven of 


de archiefbescheiden bewaard worden dan wel na welke termijn zij voor vernietiging in aanmerking komen;


een toelichting die in ieder geval bevat:


een verantwoording van de wijze waarop toepassing is gegeven aan artikel 2, eerste lid,


een verslag van de wijze waarop derden en met name de deskundigen, bedoeld in artikel 3, bij het 


ontwerpen van de selectielijst betrokken zijn en van de inhoud van het met hen gevoerde overleg, en


een verslag van de procedure, bedoeld in artikel 4;


een opsomming van de criteria aan de hand waarvan de zorgdrager archiefbescheiden die ingevolge de 


selectielijst voor vernietiging in aanmerking komen, van vernietiging kan uitzonderen.


Artikel 6


De zorgdrager besluit tot vervanging van archiefbescheiden door reprodukties slechts indien de vervanging 


geschiedt met juiste en volledige weergave van de in de te vervangen archiefbescheiden voorkomende 
gegevens.


De zorgdrager maakt zowel bij een aanvraag om een machtiging als bedoeld in artikel 7 van de wet, als bij de 


bekendmaking van een besluit als bedoeld in het eerste lid melding van de wijze waarop toepassing is gegeven 
aan artikel 2, eerste lid, onderdelen c en d .


Artikel 7


De zorgdrager betrekt bij de voorbereiding van een besluit tot vervreemding van archiefbescheiden deskundigen 


als bedoeld in artikel 3, eerste lid, indien die archiefbescheiden tengevolge van de vervreemding niet komen te 
berusten in een archiefbewaarplaats.


De zorgdrager maakt zowel bij een aanvraag om een machtiging als bedoeld in artikel 8, eerste of derde lid, van 


de wet, als bij de bekendmaking van een besluit als bedoeld in het eerste lid melding van de wijze waarop de 
deskundigen, bedoeld in het eerste lid, bij de voorbereiding betrokken zijn en van de inhoud van het met hen 
gevoerde overleg, alsmede van de wijze waarop toepassing is gegeven aan artikel 2, eerste lid.


Artikel 8


De zorgdrager maakt van de vernietiging, vervanging of vervreemding een verklaring op, die ten minste een 
specificatie van de vernietigde, vervangen of vervreemde archiefbescheiden bevat, alsmede aangeeft op grond 
waarvan en op welke wijze de vernietiging, vervanging of vervreemding is geschied. Een exemplaar van deze 
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verklaring wordt bewaard door het overheidsorgaan waaronder de archiefbescheiden zouden berusten, indien zij niet 
waren vernietigd, vervangen of vervreemd.


Hoofdstuk III. Overbrenging van archiefbescheiden


Artikel 9


De zorgdrager brengt de archiefbescheiden, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de wet in perioden over naar 


een archiefbewaarplaats, maar niet later dan tien jaar nadat die archiefbescheiden de leeftijd van twintig jaar 
hebben bereikt.


De zorgdrager en de beheerder van de archiefbewaarplaats plegen tijdig overleg over de voorgenomen 


overbrenging van archiefbescheiden.


De zorgdrager en de beheerder van de archiefbewaarplaats maken van de overbrenging gezamenlijk een 


verklaring op die ten minste een specificatie van de archiefbescheiden bevat.


Artikel 10


Indien de zorgdrager ingevolge artikel 15, eerste lid, van de wet beperkingen aan de openbaarheid van 
archiefbescheiden stelt, wordt het daartoe strekkende besluit gevoegd bij de verklaring, bedoeld in artikel 9, derde 
lid.


Hoofdstuk IV. Duurzaamheid, ordening en toegankelijkheid van archiefbescheiden; 
bouw, verbouwing, inrichting en verandering van inrichting van archiefruimten en 
archiefbewaarplaatsen; ingebruikneming van gebouwen of gedeelten van gebouwen als 
archiefruimte of archiefbewaarplaats


Artikel 11


De zorgdrager treft zodanige voorzieningen ten aanzien van de door hem opgemaakte archiefbescheiden die 


ingevolge een voor hem geldende selectielijst voor bewaring in aanmerking komen, dat bij het raadplegen van 
die archiefbescheiden na ten minste honderd jaar geen noemenswaardige achteruitgang zal zijn te constateren.


Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld omtrent de duurzaamheid van de in het eerste lid 


bedoelde archiefbescheiden.


Artikel 12


Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot het in geordende en toegankelijke staat brengen 
en bewaren van archiefbescheiden die ingevolge een selectielijst voor bewaring in aanmerking komen.


Artikel 13


De zorgdrager is verplicht zijn archiefruimten en archiefbewaarplaatsen zodanig te situeren, te bouwen en in te 


richten alsmede bij verbouwing en verandering van inrichting zodanige maatregelen te treffen dat de zich daarin 
bevindende archiefbescheiden in geval van een calamiteit zo min mogelijk gevaar lopen.


De zorgdrager beveiligt zijn archiefruimten en archiefbewaarplaatsen op toereikende wijze tegen brand, inbraak 


en wateroverlast.


De zorgdrager is verplicht in zijn archiefruimten en archiefbewaarplaatsen het klimaat zodanig te beheersen en 


de lucht zodanig te zuiveren dat het natuurlijk verval en de aantasting door milieu-invloeden van 
archiefbescheiden worden beperkt.


Bij ministeriële regeling worden in overeenstemming met de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie nadere 


regels gesteld omtrent de bouw, verbouwing, inrichting en verandering van inrichting van archiefruimten en 
archiefbewaarplaatsen, alsmede omtrent de ingebruikneming van gebouwen of gedeelten van gebouwen als 
archiefruimte of archiefbewaarplaats.


Hoofdstuk V. Zorg voor de archiefbescheiden van het rijk en van de in artikel 41, eerste 
lid, van de wet bedoelde overheidsorganen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn 
overgebracht naar een archiefbewaarplaats
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Artikel 14


De zorgdragers, genoemd in de artikelen 23, eerste lid, en 41, eerste lid, van de wet stellen ten aanzien van hun 
archiefbescheiden beheersregels vast. Zij voorzien in voldoende ruimte voor hun archiefbescheiden en zij stellen 
voldoende, deskundig personeel aan.


Hoofdstuk VI. Opleiding tot en het verkrijgen van diploma’s in de archivistiek


Artikel 15


Er zijn twee diploma’s in de archivistiek:


het diploma archivistiek A, dat wordt verkregen door met goed gevolg het afsluitend examen af te leggen, 


dat is verbonden aan een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs, bedoeld in artikel 1.1, onderdeel c, 
van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; en


het diploma archivistiek B, dat wordt verkregen door met goed gevolg het afsluitend examen af te leggen, 


dat is verbonden aan een opleiding in het hoger beroepsonderwijs, bedoeld in artikel 1.1, onderdeel d, van 
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.


Op aanvraag van een instelling voor wetenschappelijk onderwijs kan Onze minister een opleiding als bedoeld in 


het eerste lid, onder a, aanwijzen als een opleiding ter verkrijging van het diploma archivistiek A, indien de 
onderwijseenheden van die opleiding de archivistiek naar zijn oordeel in voldoende mate betreffen.


Op aanvraag van een instelling voor hoger beroepsonderwijs kan Onze minister een opleiding als bedoeld in het 


eerste lid, onder b, aanwijzen als een opleiding ter verkrijging van het diploma archivistiek B, indien de 
onderwijseenheden van die opleiding de archivistiek naar zijn oordeel in voldoende mate betreffen.


Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen


Artikel 20


Artikel 13, tweede en derde lid, blijft ten aanzien van bij de inwerkingtreding van dit besluit bestaande 
archiefruimten en archiefbewaarplaatsen vijf jaar buiten toepassing.


Artikel 20a


Een besluit tot aanwijzing dat is genomen op grond van artikel 2, tweede lid, of artikel 3, tweede lid, van het Tijdelijk 
besluit opleidingen en diploma’s archivistiek, geldt als een besluit op grond van artikel 15, tweede, onderscheidenlijk 
derde lid.


Artikel 20b


Degene die de hoedanigheid bezit van middelbaar of hoger archiefambtenaar, bedoeld in artikel 9 van de Archiefwet 
1962, voldoet aan de benoembaarheidsvereisten, bedoeld in de artikelen 25, eerste lid, 26, tweede lid, 28, tweede 
lid, 32, eerste lid, en 37, eerste lid, van de Archiefwet 1995.


Artikel 21


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 22


[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 


Artikel 23


Dit besluit wordt aangehaald als: Archiefbesluit 1995.


Artikel 24


De Archiefwet 1995 treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.


Dit besluit treedt op hetzelfde tijdstip in werking, met uitzondering van de artikelen 11, tweede lid, 12 en 13, 


vierde lid, die in werking treden op een nader bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
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Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden 
geplaatst.


's-Gravenhage, 15 december 1995


Beatrix


De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
A. Nuis


Uitgegeven de achtentwintigste december 1995
De Minister van Justitie,


W. Sorgdrager
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