PRIVACY-REGELING
voor de collectie persoonsgegevens uit de
GBA en de BRP van CBG|Centrum voor
familiegeschiedenis
§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. het CBG: de Stichting Centraal Bureau voor Genealogie te ’s-Gravenhage.
b. de AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
c. de GBA: de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens.
d. de Wet GBA: de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens.
e. het Besluit GBA: het Besluit Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens.
f. de BRP: de Basisregistratie personen
g. de Wet BRP: de Wet basisregistratie personen.
h. het Besluit BRP: het Besluit basisregistratie personen.
i. het autorisatiebesluit: het besluit als bedoeld in artikel 3.2. van de Wet BRP, ten
behoeve van het CBG (als organisatie aangemerkt als ‘derde’, als bedoeld in artikel
3.3, eerste lid, van de Wet BRP), d.d. 8 januari 2014 en gepubliceerd in
Staatscourant 2014 nr. 33529.
j. de collectie: de collectie die wordt gevormd door de persoonsgegevens die het CBG
heeft ontvangen uit de GBA (1 oktober 1994 – 6 januari 2014) en de BRP (vanaf 6
januari 2014).
k. een persoonsgegeven: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele
natuurlijke persoon, zoals gedefinieerd in de WBP.
l. de persoonslijst: het geheel van gegevens als bedoeld in artikel 1.1, onder c, van
de Wet BRP over één persoon in de BRP.
m. het verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie: het bekend maken of
ter beschikking stellen van persoonsgegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels
steunt op gegevens die in de collectie zijn opgenomen, of die door verwerking
daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen.
n. interne onderzoekers: medewerkers van het CBG die door de directeur van het
CBG zijn geautoriseerd tot het verkrijgen van persoonsgegevens uit de collectie.
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o. ambtelijke onderzoekers: onderzoekers voor wie gegevens uit de collectie
noodzakelijk zijn ter uitoefening van hun publiekrechtelijke functie.
p. wetenschappelijke onderzoekers: onderzoekers voor wie gegevens uit de collectie
noodzakelijk zijn ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, en die werkzaam zijn
bij een universiteit, hogeschool of vergelijkbare instelling voor wetenschappelijk
onderzoek.
q. particuliere onderzoekers: onderzoekers die genealogisch/historisch onderzoek
verrichten buiten het kader van een ambtelijke of wetenschappelijke opdracht.
§ 2. Beheer en bewerking van de collectie

Artikel 2
1. De beheerder en verantwoordelijke van de collectie is het CBG.

Artikel 3
1. De verantwoordelijke kan medewerkers van het CBG rechtstreeks toegang tot de
collectie verlenen ten behoeve van het beheer van de collectie en het verstrekken
van gegevens hieruit.
2. De verantwoordelijke houdt een lijst bij van personen die op basis van artikel 3,
eerste lid, toegang hebben tot de collectie en vermeldt daarin tot welke van de in
artikel 7, eerste lid, vermelde gegevenssoorten zij toegang hebben.
§ 3. Doel van de collectie

Artikel 4
Doel van de collectie is het beheren van persoonsgegevens die zijn verkregen uit de
GBA en de BRP ten behoeve van genealogisch/historisch onderzoek en het daarmee
samenhangende ambtelijk en wetenschappelijk onderzoek, en het verstrekken van
toegang tot de persoonsgegevens tot personen die een redelijk belang hebben
vanuit dergelijk onderzoek.
§ 4. Verwerving en vastlegging van persoonsgegevens

Artikel 5.1
1. De persoonsgegevens in de collectie zijn tot 6 januari 2014 verkregen uit de GBA
en worden vanaf die datum verkregen uit de BRP, overeenkomstig het bepaalde in
het autorisatiebesluit.
2. In de collectie worden uitsluitend persoonsgegevens opgenomen, afkomstig van
persoonslijsten van personen die sinds 1 oktober 1994 zijn overleden.
3. In de collectie worden uitsluitend de persoonsgegevens opgenomen die
overeenkomstig het autorisatiebesluit zijn verkregen.
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4. De collectie sluit aan op het Centraal archief van overledenen dat door het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij het CBG in bewaring is
gegeven en vormt samen hiermee het Nationaal register van overledenen.

Artikel 5.2
1. 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.
2. Indien de verantwoordelijke derden in haar opdracht (delen van) de collectie laat
beheren, zal zij deze derde schriftelijk binden aan hetgeen in dit reglement is
bepaald. Tevens zal de verantwoordelijke toezien op de nakoming van de
verplichtingen uit dit reglement, de BRP en de AVG ten aanzien van de collectie en
met de beheerder een verwerkersovereenkomst sluiten.
§ 5. Verstrekking van persoonsgegevens

Artikel 6
1. Uit de collectie worden uitsluitend persoonsgegevens verstrekt voor zover zulks
voortvloeit uit het doel van de registratie als beschreven in artikel 4 van deze
regeling.
2. Het verstrekken van gegevens uit de collectie geschiedt uitsluitend op verzoek
aan:
a. interne onderzoekers;
b. ambtelijke en wetenschappelijke onderzoekers;
c. particuliere onderzoekers.
3. De in artikel 6, tweede lid, onder b en c genoemde onderzoekers hebben geen
rechtstreekse toegang tot de collectie.
4. De verstrekte persoonsgegevens mogen door onderzoekers niet voor een ander
doel worden gebruikt dan waarvoor ze zijn verstrekt.
5. Het CBG kan verzoeken tot het verstrekken van gegevens uit de collectie - met
opgave van redenen - weigeren.
6. Verstrekking gebeurt uitsluitend nadat een schriftelijke overeenkomst met de
onderzoekers is gesloten waarin onder meer beperking van de verwerking van de
verstrekte persoonsgegevens tot historisch (waaronder genealogisch) en
wetenschappelijk onderzoek is opgenomen en een verplichting tot naleving van
hetgeen in deze regeling alsook in de AVG is opgenomen omtrent de
persoonsgegevens.
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Artikel 7
1. In de collectie zijn de volgende gegevenssoorten onderscheiden:
a. systeemgegevens, het zogenaamde A-nummer;
b. primaire gegevens, die betrekking hebben op naam, titel of predicaat en plaats en
datum van geboorte, huwelijk en overlijden;
c. migratiegegevens, die betrekking hebben op vestiging of vertrek;
d. adresgegevens, die betrekking hebben op de woon- of verblijfplaats;
e. brongegevens, over de herkomst van de primaire, migratie- en adresgegevens.
2. Systeemgegevens zijn uitsluitend beschikbaar voor de door de verantwoordelijke
aangewezen systeembeheerder van het CBG, ten behoeve van de uitoefening van
beheerstaken. Systeemgegevens worden niet verstrekt aan anderen dan deze
systeembeheerder.
§ 5.1. Verstrekking aan interne onderzoekers

Artikel 8
Aan interne onderzoekers kunnen op verzoek primaire gegevens, migratiegegevens,
adresgegevens en brongegevens uit de collectie worden verstrekt, indien deze
noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun taak.
§ 5.2. Verstrekking aan ambtelijke en wetenschappelijke onderzoekers

Artikel 9
1. Aan ambtelijke en wetenschappelijke onderzoekers kunnen op verzoek primaire
gegevens, migratiegegevens, adresgegevens en brongegevens uit de collectie
worden verstrekt.
2. Een verzoek tot het verstrekken van persoonsgegevens aan ambtelijke en
wetenschappelijke onderzoekers dient schriftelijk te geschieden. Indien het
verstrekken van persoonsgegevens ook adresgegevens en/of brongegevens omvat,
dan dient daartoe een aparte overeenkomst tussen deze onderzoekers en het CBG te
worden gesloten waarin wordt vastgelegd hoe de verkrijger de verkregen
persoonsgegevens mag gebruiken.
§ 5.3. Verstrekking aan particuliere onderzoekers

Artikel 10
1. Aan particuliere onderzoekers, zijnde onderzoekers anders dan ambtelijke,
wetenschappelijke en interne onderzoekers, kunnen op verzoek primaire gegevens,
migratiegegevens, adresgegevens en brongegevens uit de collectie worden verstrekt
ten behoeve van particulier genealogisch of historisch onderzoek.
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2. Een verzoek tot het verstrekken van gegevens uit de collectie aan particuliere
onderzoekers dient schriftelijk te geschieden.
3. Het verstrekken van gegevens uit de collectie aan particuliere onderzoekers vindt
niet eerder plaats dan in het tweede kalenderjaar na het overlijdensjaar van de in
artikel 5, tweede lid, genoemde personen.
4. Het verstrekken van adresgegevens en brongegevens uit de collectie aan
particuliere onderzoekers vindt niet eerder plaats dan minimaal twintig jaar na het
overlijden van de in artikel 5, tweede lid, genoemde personen.
§ 6. Rechten van de geregistreerden

Artikel 11
1. Personen (dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers) over wie gegevens in de
collectie voorkomen kunnen op schriftelijk verzoek kennis nemen van de over hen
opgenomen gegevens.
2. De verantwoordelijke deelt de verzoeker schriftelijk binnen één maand mee welke
persoonsgegevens over hem in de collectie zijn opgenomen.

Artikel 12
1. Personen (dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers) over wie gegevens in de
collectie voorkomen kunnen de beheerder schriftelijk verzoeken deze gegevens te
verbeteren, indien de gegevens feitelijk onjuist zijn.
2. De beheerder deelt de verzoeker schriftelijk binnen twee maanden mee of dan wel
in hoeverre hij voldoet aan het in het eerste lid bedoelde verzoek.
3. Aanvullingen op de in het eerste lid genoemde gegevens in de collectie, voor zover
die betrekking hebben op de periode na ontvangst van de persoonsgegevens,
worden niet opgenomen.

Artikel 13
1. Personen (dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers) kunnen de beheerder
schriftelijk verzoeken mee te delen aan wie en welke van de over hen opgenomen
gegevens verstrekt zijn in het jaar voorafgaande aan het verzoek.
2. De beheerder deelt de verzoeker schriftelijk binnen één maand mee aan wie en
welke over hem opgenomen gegevens zijn verstrekt.

Artikel 14
1. Personen (dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers) over wie gegevens in de
collectie voorkomen en die bezwaar hebben tegen de opname van op henzelf
betrekking hebbende gegevens in die collectie kunnen het CBG schriftelijk verzoeken
deze gegevens te verwijderen.
2. De in het eerste lid genoemde gegevens worden onverwijld uit de collectie
verwijderd.
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Artikel 15
1. Een verzoek als bedoeld in artikel 11, eerste lid, artikel 12, eerste lid, artikel 13,
eerste lid, en artikel 14, eerste lid, dient te worden gericht aan de directeur van het
CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, Postbus 11755, 2502 AT 's-Gravenhage.
2. De verantwoordelijke draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de
identiteit van de verzoeker.
3. Voor de behandeling van een verzoek als bedoeld in artikel 11, eerste lid wordt
een onkostenvergoeding in rekening gebracht van maximaal € 5,-.
§ 7. Slotbepalingen

Artikel 16
In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de verantwoordelijke, met
inachtneming van het gestelde in de AVG.

Artikel 17
Deze regeling treedt in werking op de datum van ondertekening.

Artikel 18
Besluiten tot wijziging van deze regeling worden genomen door de
verantwoordelijke.

Artikel 19
Deze regeling is voor een ieder ter inzage op de website van het CBG: www.cbg.nl

Artikel 20
Deze regeling kan worden aangehaald als: Privacy-regeling Collectie
persoonsgegevens uit de GBA en de BRP van het CBG.

CBG|Centrum voor familiegeschiedenis
1 mei 2018
J.W.M. Kok, directeur-bestuurder
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