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Betreft: Verzoek NVVP bestuur m.b.t. bewaartermijn 115 jaar, ontvangen 18-10-2020, ingeboekt als  

JurCie V2020-11 

 

Geachte Secretaris, 

Beste Robby, 

Hierbij de reactie van de JurCie NVVP op jouw e-mail van 18 oktober met het verzoek van het NVVP 

bestuur over bewaartermijn “UMC materiaal en archieven 115 jaar bewaren?” 

 

Aanvullend advies (c.q. t.o.v. eerdere beantwoording van vragen op 23 juni 2020; V2020-02) met 

betrekking tot de vraag over de relatie tussen de Archiefwet 1995 en het advies over 

bewaartermijnen van pathologieverslagen, blokjes en glaasjes 

Inleiding 

De vraag die is gesteld had betrekking op de Archiefwet 1995 en of daarin melding wordt gemaakt van 

een bewaartermijn van 115 jaar voor UMC’s. Op de website van het Ministerie van VWS, wordt melding 

gemaakt van het feit dat “academische ziekenhuizen moeten bepaalde documenten bewaren tot 115 

jaar na de geboortedatum van de patiënt, zoals het operatieverslag en de ontslagbrief. Dit komt omdat 

op deze gegevens de Archiefwet van toepassing is.” 

Bovenstaande vraag is uitgezocht door de jurist van de JurCIe (d.d. 9 november 2020; Mevrouw mr. 

R.P.M. van der Avort-Lier MHA aan secretaris. Excuses voor de late verzending (Van Kemenade)) 

Antwoord: Het is een bekend misverstand over Archiefwet 1995 dat deze wet de verplichting tot het 

bewaren van alle bescheiden gedurende 115 jaar oplegt. In het verleden kan dat wel zo zijn geweest, 

maar de Archiefwet kent ook de verplichting om selectielijsten te hebben (artikel 5). Zo’n selectielijst 

geeft aan hoe lang informatieobjecten bewaard moeten of mogen worden. In een dergelijke 

selectielijst wordt per categorie documenten aangegeven hoelang een bepaald document bewaard 

mailto:i.vanwoerkom@erasmusmc.nl
mailto:r.kibbelaar@pathologiefriesland.nl


 
Juridische Commissie NVVP 
Secretariaat: Mw I. Van Woerkom 
Email i.vanwoerkom@erasmusmc.nl; T 010 7044395;  

Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam; Kamer Be-202  

Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.  

moet blijven (met een  ‘V’ in een dergelijke lijst, wordt dan vernietigen bedoeld). De bedoeling van de 

Archiefwet was om gegevens van historische waarden te doen bewaren, dat bepaalde instellingen zoals 

universiteiten (ook al zijn zij privaatrechtelijke organisaties) of academische ziekenhuizen ook onder 

deze wet vielen, heeft de weg gebaand voor de veronderstelling dat de bewaartermijn van 115 jaar 

voor alles geldt wat een “overheidsorgaan” betreft aan informatie heeft vergaard.  

Voor universiteiten en UMC’s zijn er ook dergelijke selectielijsten in 2009 en 2013 gepubliceerd. 

Veranderende wetgeving (AVG en wijziging WGB0) heeft geleid tot nieuwe bewaartermijnen die niet in 

de vorige selectiedocumenten zijn opgenomen. Het is daarom dat per 1 januari 2020 een nieuw 

selectiedocument in werking is getreden. Dit document is gepubliceerd in de Staatscourant, nr. 5156, 

d.d. 29 januari 2020.  

Op bladzijde 43/44 van dit document wordt expliciet vermeld wat met Medische gegevens patiënten 

moet gebeuren en waarom (zie bijlage). Hierin lezen wij dat “de ontslagbrief; het operatieverslag; 

anesthesieverslag; pathologisch-anatomisch verslag; eerste-hulp verslag; gegevens over calamiteiten 

en/of medische incidenten; orgaandonaties; wilsbeschikkingen (van de patiënt, zoals niet 

reanimeerverklaringen en dergelijke) 20 jaar na laatste behandeling of overlijden of zoveel langer als 

redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. 

Onderaan bladzijde 43 en bovenaan bladzijde 44 staat dat onder pathologische-anatomisch verslag 

vallen in het bijzonder: “histologie, cytologie en/of obductie verslagen.” Een bewaartermijn voor het 

onderliggend lichaamsmateriaal is niet expliciet genoemd.  

Conclusie 

Het is een misvatting dat UMC’s alles langer moeten bewaren dan perifere ziekenhuizen. Het advies 

zoals dat is gegeven door de Juridische Commissie blijft daarom onvoorwaardelijk overeind omdat ook 

in dat advies aansluiting is gezocht, zoals ook het geval is bij de selectielijsten 2020 op grond van artikel 

5 Archiefwet. 

Overigens, naar verwachting zal de Archiefwet 1995 in 2021 geheel worden vervangen door een 

nieuwe Archiefwet die volledig wordt gemoderniseerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Folkert van Kemenade 

mailto:i.vanwoerkom@erasmusmc.nl

