De autorisatie voor de verstrekking van gegevens uit het Nationaal Register
van Overledenen
© CBG, november 2021

Het Nationaal Register van Overledenen (NRO) bestaat uit de verzameling persoonskaarten (deze beslaat de
periode 1939 – september 1994), en de digitale collectie persoonslijsten (periode oktober 1994 – heden).
Beide sets gegevens betreffen overleden Nederlanders (of personen die een relatie met de Nederlandse
Staat hadden).
Het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis beheert het NRO in opdracht van het ministerie van Binnenlandse
Zaken, en verzorgt dus ook de dienstverlening met betrekking tot verstrekking van gegevens.
De overdracht van deze taken vanuit het ministerie aan het CBG is meerdere malen vastgelegd, voor het
eerst op 29 april 1949. Vervolgens is de autorisatie bevestigd na de invoering van de Wet GBA, middels een
schrijven van 24 maart 1995, waarin wordt verwezen naar artikel 142 van de Wet GBA. De autorisatie is
herbevestigd op 10 december 2014 bij de invoering van de Wet BRP. In de Regeling BRP behorend bij de
wet, wordt het CBG expliciet genoemd (artikelen 28 – 31). De autorisatiebesluiten zijn ook gepubliceerd door
de overheid (onder meer Staatsblad 2013 nummer 493, en Staatscourant 2014 nummer 33529). Recent is in
de Staatscourant de aangepaste regeling voor de vergoedingen voor de verstrekking van gegevens
gepubliceerd (Staatscourant 2020, nummer 54938).
Bij het aanvragen van uittreksels kunnen particulieren alleen aanvragen doen op basis van de naam van de
overledene, in combinatie met de geboortedatum. In het uittreksel – dat alleen wordt geleverd indien ten
minste twee jaar zijn verstreken na het overlijden van de gezochte persoon – wordt een basisset aan
gegevens verstrekt, conform de overeenkomst met het ministerie. Van eventuele kinderen wordt alleen de
naam en geboortedatum verstrekt.
Het CBG voert een taak uit van Algemeen Belang, en beroept zich op deze reden als grondslag voor zijn
werkzaamheden. Deze redenen zijn recent gedeeld met de Autoriteit Persoonsgegevens, en door hen als
voldoende beoordeeld.

