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Verwerkingsregister Erfgenamenonderzoek.nl * de Privacygedragscode sector Particuliere Onderzoeksbureaus is door de Autoriteit Persoonsgegevens goedgekeurd

Verwerkingsactiviteit Herkomst persoonsgegevens Gebruikte IT-Applicatie Verwerkingsdoeleinden Grondslag verwerking Voldaan aan informatieplicht? Categorieën betrokkenen

Opstellen van stambomen Legacy Family Tree Gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f AVG)
Toestemming van betrokkene (art. 6 lid 1 sub a AVG)

Opstellen van rapportages Legacy Family Tree Gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f AVG)

Toestemming van betrokkene (art. 6 lid 1 sub a AVG)

Opstellen van contracten en volmachten Word Gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f AVG)
Uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 sub  b AVG)

Opstellen van andere documenten Word Gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f AVG)

Erfgenamen, legatarissen en hun 
familierechtelijke betrekkingen.

Erfgenamen, legatarissen en hun 
familierechtelijke betrekkingen. Daarnaast 
rechthebbenden van tegoeden ontstaan uit 
bijvoorbeeld faillissementen en 
uitkoopprocedures.

Erfgenamen, legatarissen en hun 
familierechtelijke betrekkingen. Daarnaast 
notarissen, advocaten, genealogen, 
executeurs, vereffenaars en rechthebbenden 
van tegoeden ontstaan uit bijvoorbeeld 
faillissementen en uitkoopprocedures.

Erfgenamen, legatarissen en hun 
   

   
    

     
  

Verstrekt door notarissen, advocaten, 
    

     
     

    
  

Informatieverstrekking vindt behoudens 
uitzonderingen, in welk geval art. 13 AVG 
geldt, plaats o.g.v. art. 14 AVG op het tijdstip 
als bepaald in lid 3 sub b of c van dat artikel. 
De informatieplicht van art. 14 AVG wordt - in 
overeenstemming met hoofdstuk 8.1 van de 
Privacygedragscode sector Particuliere 
Onderzoeksbureaus*  veelal overgedragen aan 
de opdrachtgever.

Informatieverstrekking vindt behoudens 
uitzonderingen, in welk geval art. 13 AVG 
geldt, plaats o.g.v. art. 14 AVG op het tijdstip 
als bepaald in lid 3 sub b of c van dat artikel. 
De informatieplicht van art. 14 AVG wordt - in 
overeenstemming met hoofdstuk 8.1 van de 
Privacygedragscode sector Particuliere 
Onderzoeksbureaus*  veelal overgedragen aan 
de opdrachtgever.

Informatieverstrekking vindt behoudens 
uitzonderingen, in welk geval art. 13 AVG 
geldt, plaats o.g.v. art. 14 AVG op het tijdstip 
als bepaald in lid 3 sub b of c van dat artikel. 
De informatieplicht van art. 14 AVG wordt - in 
overeenstemming met hoofdstuk 8.1 van de 
Privacygedragscode sector Particuliere 
Onderzoeksbureaus* veelal overgedragen aan 
de opdrachtgever.

Informatieverstrekking vindt behoudens 
       

         
            
         

      
   

    
 

Het inzichtelijk maken van 
familierechtelijke verhoudingen en het 
aanleveren van een stamboom in het 
kader van erfgenamenonderzoek en/of 
claimafwikkeling

Het inzichtelijk maken van 
familierechtelijke verhoudingen en het 
aanleveren van een rapportage in het 
kader van erfgenamenonderzoek en/of 
claimafwikkeling

Het vastleggen van een overeenkomst 
met een betrokkene (contract) en het 
mogelijk maken van vertegenwoordiging 
van een betrokkene (volmacht)

Het dienstbaar zijn aan het doel waartoe 
   

Verstrekt door notarissen, advocaten, 
genealogen en/of (lagere) overheden, 
verkregen uit archieven, openbare en/of 
gesloten bronnen, verstrekt door de 
betrokkene, diens familieleden en/of 
(andere) (on)bekende derden.

Verstrekt door notarissen, advocaten, 
genealogen en/of (lagere) overheden, 
verkregen uit archieven, openbare en/of 
gesloten bronnen, verstrekt door de 
betrokkene, diens familieleden en/of 
(andere) (on)bekende derden.

Verstrekt door notarissen, advocaten, 
genealogen en/of (lagere) overheden, 
verkregen uit archieven, openbare en/of 
gesloten bronnen, verstrekt door de 
betrokkene, diens familieleden en/of 
(andere) (on)bekende derden.



Uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 sub  b AVG)

Versturen van voorgaande stukken Word Gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f AVG)
Uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 sub  b AVG)

Opstellen en versturen van e-mails Basenet (STARTTLS), Gmail Gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f AVG)
Uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 sub  b AVG)

Telefonisch en/of persoonlijk onderhoud T-Mobile, Telfort, vis à vis Gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f AVG)
Uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 sub  b AVG)

Facturatie Basenet (SSL/TLS/STARTLS), e-Boekhouden Uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 sub  b AVG)

Erfgenamen, legatarissen en hun 
familierechtelijke betrekkingen. Daarnaast 
notarissen, advocaten, genealogen, 
executeurs, vereffenaars en rechthebbenden 
van tegoeden ontstaan uit bijvoorbeeld 
faillissementen en uitkoopprocedures.

Erfgenamen, legitimarissen, legatarissen, 
hth bb d  d i  d t  

    

Verstrekt door notarissen, advocaten, 
genealogen en/of (lagere) overheden, 
verkregen uit archieven, openbare en/of 
gesloten bronnen, verstrekt door de 
betrokkene, diens familieleden en/of 
(andere) (on)bekende derden.

    
familierechtelijke betrekkingen. Daarnaast 
notarissen, advocaten, genealogen, 
executeurs, vereffenaars en rechthebbenden 
van tegoeden ontstaan uit bijvoorbeeld 
faillissementen en uitkoopprocedures.

Erfgenamen, legatarissen en hun 
familierechtelijke betrekkingen. Daarnaast 
notarissen, advocaten, genealogen, 
executeurs, vereffenaars en rechthebbenden 
van tegoeden ontstaan uit bijvoorbeeld 
faillissementen en uitkoopprocedures.

Verstrekt door notarissen, advocaten, 
genealogen en/of (lagere) overheden, 
verkregen uit archieven, openbare en/of 
gesloten bronnen, verstrekt door de 
betrokkene, diens familieleden en/of 
(andere) (on)bekende derden.

Verstrekt door of namens de wederpartij dan 
l d  f   d d  di  t t 

  

    
genealogen en/of (lagere) overheden, 
verkregen uit archieven, openbare en/of 
gesloten bronnen, verstrekt door de 
betrokkene, diens familieleden en/of 
(andere) (on)bekende derden.

Verstrekt door notarissen, advocaten, 
genealogen en/of (lagere) overheden, 
verkregen uit archieven, openbare en/of 
gesloten bronnen, verstrekt door de 
betrokkene, diens familieleden en/of 
(andere) (on)bekende derden.

   
uitzonderingen, in welk geval art. 13 AVG 
geldt, plaats o.g.v. art. 14 AVG op het tijdstip 
als bepaald in lid 3 sub b of c van dat artikel. 
De informatieplicht van art. 14 AVG wordt - in 
overeenstemming met hoofdstuk 8.1 van de 
Privacygedragscode sector Particuliere 
Onderzoeksbureaus*  veelal overgedragen aan 
de opdrachtgever.

Informatieverstrekking vindt behoudens 
uitzonderingen, in welk geval art. 13 AVG 
geldt, plaats o.g.v. art. 14 AVG op het tijdstip 
als bepaald in lid 3 sub b of c van dit artikel. De 
informatieplicht van art. 14 AVG wordt - in 
overeenstemming met hoofdstuk 8.1 van de 
Privacygedragscode sector Particuliere 
Onderzoeksbureaus*  veelal overgedragen aan 
de opdrachtgever.

Informatieverstrekking vindt behoudens 
uitzonderingen, in welk geval art. 13 AVG 
geldt, plaats o.g.v. art. 14 AVG op het tijdstip 
als bepaald in lid 3 sub b of c van dat artikel. 
De informatieplicht van art. 14 AVG wordt - in 
overeenstemming met hoofdstuk 8.1 van de 
Privacygedragscode sector Particuliere 
Onderzoeksbureaus*  veelal overgedragen aan 
de opdrachtgever.

Informatieverstrekking vindt behoudens 
uitzonderingen, in welk geval art. 13 AVG 
geldt, plaats o.g.v. art. 14 AVG op het tijdstip 
als bepaald in lid 3 sub b of c van dit artikel. De 
informatieplicht van art. 14 AVG wordt - in 
overeenstemming met hoofdstuk 8.1 van de 
Privacygedragscode sector Particuliere 
Onderzoeksbureaus*  veelal overgedragen aan 
de opdrachtgever.

Informatieverstrekking vindt normaal gezien 
l t   d  t  13 AVG  I  

       
        

Het feitelijk aanleveren van stambomen, 
rapportages, contracten, volmachten en 
andere documenten alsook de inhoud van 
de e-mail zelf

Het overdragen van feiten aangaande 
stambomen, rapportages, contracten, 
volmachten en andere documenten 
alsook het overleg plegen daarover

Het ontvangen van een geldelijke 
b l i   i ht  b id  t  

   

       
de documenten zijn vervaardigd

Het feitelijk aanleveren van stambomen, 
rapportages, contracten, volmachten en 
andere documenten

Erfgenamen, legatarissen en hun 
familierechtelijke betrekkingen. Daarnaast 
notarissen, advocaten, genealogen, 
executeurs, vereffenaars en rechthebbenden 
van tegoeden ontstaan uit bijvoorbeeld 
faillissementen en uitkoopprocedures.



Het uitbetalen van gelden Bankieromgeving ABN AMRO, ING Bank 
(beveiligd met Bitdefender)

Uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 sub  b AVG)

Het voldoen van facturen Bankieromgeving ABN AMRO, ING Bank 
(beveiligd met Bitdefender)

Uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 sub  b AVG)

Dossierbehandeling Gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f AVG)
Uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 sub  b AVG)

Het scannen van documenten Gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f AVG)

   
rechthebbenden anderszins, advocaten, 
notarissen, genealogen, executeurs en 
vereffenaars

Erfgenamen, legitimarissen, legatarissen, 
rechthebbenden anderszins, advocaten, 
notarissen, genealogen, executeurs en 
vereffenaars

Advocaten, notarissen, genealogen, 
erfgenamen, legitimarissen, legatarissen en 
overige rechthebbenden, archieven, (lokale) 
overheden, openbare en gesloten 
gegevensverstrekkers

Erfgenamen, legatarissen en hun 
familierechtelijke betrekkingen. Daarnaast 
notarissen, advocaten, genealogen, 
executeurs, vereffenaars en rechthebbenden 
van tegoeden ontstaan uit bijvoorbeeld 
faillissementen en uitkoopprocedures.

Erfgenamen, legatarissen en hun 
   

   
    

     
  

Informatieverstrekking vindt behoudens 
       

         
            
         

      
   

    
 

       
wel door of namens een derde die tot 
betaling gehouden is

Verstrekt door of namens de wederpartij dan 
wel door of namens een derde die tot in 
ontvangst name gerechtigd is

Verstrekt door of namens de wederpartij dan 
wel door of namens een derde die tot in 
ontvangst name gerechtigd is

Verstrekt door notarissen, advocaten, 
genealogen en/of (lagere) overheden, 
verkregen uit archieven, openbare en/of 
gesloten bronnen, verstrekt door de 
betrokkene, diens familieleden en/of 
(andere) (on)bekende derden.

Informatieverstrekking vindt behoudens 
uitzonderingen, in welk geval art. 13 AVG 
geldt, plaats o.g.v. art. 14 AVG op het tijdstip 
als bepaald in lid 3 sub b of c van dat artikel. 
De informatieplicht van art. 14 AVG wordt - in 
overeenstemming met hoofdstuk 8.1 van de 
Privacygedragscode sector Particuliere 
Onderzoeksbureaus*  veelal overgedragen aan 
de opdrachtgever.

Verstrekt door notarissen, advocaten, 
    

     
     

    
  

Basenet (SSL/TLS), Google Drive (versleuteld), 
      

Het voor latere raadpleging naar een CRM-
       

    
      

  

Het in het beheer van de betrokkene 
brengen van hem toekomende geldelijke 
vermogensbestanddelen

Het in het beheer van de betrokkene 
brengen van hem toekomende geldelijke 
vermogensbestanddelen

Het in een CRM-pakket, versleuteld in de 
cloud en/of op lokale computers plaatsen 
van alle relevante op de behandeling van 
een dossier betrekking hebbende 
gegevens

Basenet Basenet (SSL/TLS), Google Drive 
(versleuteld), NAS, lokale computers (antivirus 
en -malware, firewall)

    
plaats op grond van art. 13 AVG. In 
uitzonderingsgevallen geldt art. 14 AVG op het 
tijdstip als bepaald in lid 3 sub b daarvan.

Informatieverstrekking vindt normaal gezien 
plaats op grond van art. 13 AVG. In 
uitzonderingsgevallen geldt art. 14 AVG op het 
tijdstip als bepaald in lid 3 sub b daarvan.

     
beloning voor verrichte arbeid en ter 
schadeloosstelling van gemaakte kosten

Informatieverstrekking vindt normaal gezien 
plaats op grond van art. 13 AVG. In 
uitzonderingsgevallen geldt art. 14 AVG op het 
tijdstip als bepaald in lid 3 sub b daarvan.



Uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 sub  b AVG)

Het archiveren van dossiers Gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f AVG)
Uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 sub  b AVG)

Bijhouden klantrelaties Gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f AVG)
Uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 sub  b AVG)

Erfgenamen, legatarissen en hun 
familierechtelijke betrekkingen. Daarnaast 
notarissen, advocaten, genealogen, 
executeurs, vereffenaars en rechthebbenden 
van tegoeden ontstaan uit bijvoorbeeld 
faillissementen en uitkoopprocedures.

    
familierechtelijke betrekkingen. Daarnaast 
notarissen, advocaten, genealogen, 
executeurs, vereffenaars en rechthebbenden 
van tegoeden ontstaan uit bijvoorbeeld 
faillissementen en uitkoopprocedures.

   
uitzonderingen, in welk geval art. 13 AVG 
geldt, plaats o.g.v. art. 14 AVG op het tijdstip 
als bepaald in lid 3 sub b of c van dat artikel. 
De informatieplicht van art. 14 AVG wordt - in 
overeenstemming met hoofdstuk 8.1 van de 
Privacygedragscode sector Particuliere 
Onderzoeksbureaus*  veelal overgedragen aan 
de opdrachtgever.

    
genealogen en/of (lagere) overheden, 
verkregen uit archieven, openbare en/of 
gesloten bronnen, verstrekt door de 
betrokkene, diens familieleden en/of 
(andere) (on)bekende derden.

     
NAS, lokale computers (antivirus en -malware, 
firewall)

      
pakket, versleuteld naar de cloud en naar 
lokale computers digitaliseren van 
documenten in het kader van verricht 
erfgenamenonderzoek en/of 
claimafwikkeling

Verstrekt door notarissen, advocaten, 
genealogen en/of (lagere) overheden, 
verkregen uit archieven, openbare en/of 
gesloten bronnen, verstrekt door de 
betrokkene, diens familieleden en/of 
(andere) (on)bekende derden.

Basenet (SSL/TLS), Google Drive (versleuteld), 
NAS, lokale computers (antivirus en -malware, 
firewall)

Het voor latere raadpleging in een CRM-
pakket, versleuteld in de cloud en/of op 
lokale computers opslaan van afgeronde 
dossiers in het kader van verricht 
erfgenamenonderzoek en/of 
claimafwikkeling

Informatieverstrekking vindt behoudens 
uitzonderingen, in welk geval art. 13 AVG 
geldt, plaats o.g.v. art. 14 AVG op het tijdstip 
als bepaald in lid 3 sub b of c van dat artikel. 
De informatieplicht van art. 14 AVG wordt - in 
overeenstemming met hoofdstuk 8.1 van de 
Privacygedragscode sector Particuliere 
Onderzoeksbureaus*  veelal overgedragen aan 
de opdrachtgever.

Verstrekt door notarissen, advocaten, 
genealogen en/of (lagere) overheden, 
verkregen uit archieven, openbare en/of 
gesloten bronnen, verstrekt door de 
betrokkene, diens familieleden en/of 
(andere) (on)bekende derden.

Basenet Basenet (SSL/TLS), Google Drive 
(versleuteld), NAS, lokale computers (antivirus 
en -malware, firewall)

Het in een CRM-pakket, versleuteld in de 
cloud en/of op lokale computers 
bijhouden van een register (adresboek) 
van klantrelaties.

Informatieverstrekking vindt behoudens 
uitzonderingen, in welk geval art. 13 AVG 
geldt, plaats o.g.v. art. 14 AVG op het tijdstip 
als bepaald in lid 3 sub b of c van dat artikel. 
De informatieplicht van art. 14 AVG wordt - in 
overeenstemming met hoofdstuk 8.1 van de 
Privacygedragscode sector Particuliere 
Onderzoeksbureaus*  veelal overgedragen aan 
de opdrachtgever.

Erfgenamen, legatarissen en hun 
familierechtelijke betrekkingen. Daarnaast 
notarissen, advocaten, genealogen, 
executeurs, vereffenaars en rechthebbenden 
van tegoeden ontstaan uit bijvoorbeeld 
faillissementen en uitkoopprocedures.



Categoriën persoonsgegevens Risicoklasse persoonsgegevens 0-III Categoriën ontvangers/doorgifte Doorgifte naar derde land / int. org. Beoogde bewaartermijn (zo mogelijk) opmerking

Risicoklasse I - basisniveau

Risicoklasse I - basisniveau

Risicoklasse I - basisniveau

Risicoklasse I - basisniveau

Voor administratieplichtigen geldt op grond van 
artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen 
(AWR)  een bewaartermijn van 7 jaar.  Op grond 
van de Privacygedragscode sector Particuliere 
Onderzoeksbureaus*  geldt voor 
recherchebureaus een maximale bewaartermijn 
van 5 jaar, die kan worden gestuit door een 
nieuwe gebeurtenis. Uit art. 5 lid 1 sub e AVG 
volgt dat persoonsgegevens identificeerbaar  niet 
langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk 
is voor de doeleinden waarvoor zij worden 
verwerkt. Hetzelfde artikel maakt bewaring voor 
historische doeleinden  (in een archief) voor een 
langere tijd mogelijk. Persoonsgegevens in het 
kader van notarieel onderzoek  dienen voor 
onbepaalde tijd te worden bewaard.

Voor administratieplichtigen geldt op grond van 
artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen 
(AWR)  een bewaartermijn van 7 jaar.  Op grond 
van de Privacygedragscode sector Particuliere 
Onderzoeksbureaus*  geldt voor 
recherchebureaus een maximale bewaartermijn 
van 5 jaar, die kan worden gestuit door een 
nieuwe gebeurtenis. Uit art. 5 lid 1 sub e AVG 
volgt dat persoonsgegevens identificeerbaar  niet 
langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk 
is voor de doeleinden waarvoor zij worden 
verwerkt. Hetzelfde artikel maakt bewaring voor 
historische doeleinden  (in een archief) voor een 
langere tijd mogelijk. Persoonsgegevens in het 
kader van notarieel onderzoek  dienen voor 
onbepaalde tijd te worden bewaard.

Voor administratieplichtigen geldt op grond van 
      
         

     
   

    
         

          
     

      
       

      
       

      
      

    

Door (buitenlandse) notarissen en vergelijkbare 
juridische beroepsbeoefenaren wordt vaak gehandeld 
op grond van een in het betreffende land geldend 
wettelijk voorschrift. Men kan hierbij denken aan de 
notaris die (in Nederland) verplicht is op verzoek van 
één of meerdere partijen een notariële akte op te 
maken en zij daarbij moet bedienen van 
persoonsgegevens uit open en gesloten bronnen. 
Advocaten kunnen (in Nederland) dergelijke 
persoonsgegevens opvragen voor zover dit 
noodzakelijk is voor een te entameren gerechtelijke 
procedure. Vanuit dit perspectief zou beargumenteerd 
kunnen worden dat de verwerkingsgrondslag een 
wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 sub c AVG) of het 
algemeen belang (art. 6 lid 1 sub e AVG) is, afhankelijk 
van de hoedanigheid van de betrokken partij. 

Door (buitenlandse) notarissen en vergelijkbare 
     

         
        

         
         

       
      

     
     

       
      

      
           
           

       

Door (buitenlandse) notarissen en vergelijkbare 
juridische beroepsbeoefenaren wordt vaak gehandeld 
op grond van een in het betreffende land geldend 
wettelijk voorschrift. Men kan hierbij denken aan de 
notaris die (in Nederland) verplicht is op verzoek van 
één of meerdere partijen een notariële akte op te 
maken en zij daarbij moet bedienen van 
persoonsgegevens uit open en gesloten bronnen. 
Advocaten kunnen (in Nederland) dergelijke 
persoonsgegevens opvragen voor zover dit 
noodzakelijk is voor een te entameren gerechtelijke 
procedure. Vanuit dit perspectief zou beargumenteerd 
kunnen worden dat de verwerkingsgrondslag een 
wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 sub c AVG) of het 
algemeen belang (art. 6 lid 1 sub e AVG) is, afhankelijk 
van de hoedanigheid van de betrokken partij. 

Voor administratieplichtigen geldt op grond van 
artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen 
(AWR)  een bewaartermijn van 7 jaar.  Op grond 
van de Privacygedragscode sector Particuliere 
Onderzoeksbureaus*  geldt voor 
recherchebureaus een maximale bewaartermijn 
van 5 jaar, die kan worden gestuit door een 
nieuwe gebeurtenis. Uit art. 5 lid 1 sub e AVG 
volgt dat persoonsgegevens identificeerbaar  niet 
langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk 
is voor de doeleinden waarvoor zij worden 
verwerkt. Hetzelfde artikel maakt bewaring voor 
historische doeleinden  (in een archief) voor een 
langere tijd mogelijk. Persoonsgegevens in het 
kader van notarieel onderzoek  dienen voor 
onbepaalde tijd te worden bewaard.

Door (buitenlandse) notarissen en vergelijkbare 
juridische beroepsbeoefenaren wordt vaak gehandeld 
op grond van een in het betreffende land geldend 
wettelijk voorschrift. Men kan hierbij denken aan de 
notaris die (in Nederland) verplicht is op verzoek van 
één of meerdere partijen een notariële akte op te 
maken en zij daarbij moet bedienen van 
persoonsgegevens uit open en gesloten bronnen. 
Advocaten kunnen (in Nederland) dergelijke 
persoonsgegevens opvragen voor zover dit 
noodzakelijk is voor een te entameren gerechtelijke 
procedure. Vanuit dit perspectief zou beargumenteerd 
kunnen worden dat de verwerkingsgrondslag een 
wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 sub c AVG) of het 
algemeen belang (art. 6 lid 1 sub e AVG) is, afhankelijk 
van de hoedanigheid van de betrokken partij. 

Notarissen, advocaten, genealogen, 
executeurs, vereffenaars en (alleen met 
toestemming van de betrokkenen) 
erfgenamen. De ontvanger kan zich, al naar 
gelang de aard van het onderzoek, buiten 
Nederland alsook buiten de Europese Unie 
bevinden.

Notarissen, advocaten, genealogen, 
executeurs, vereffenaars en (alleen met 
toestemming van de betrokkenen) 
erfgenamen of rechthebbenden anderszins. De 
ontvanger kan zich, al naar gelang de aard van 
het onderzoek, buiten Nederland alsook 
buiten de Europese Unie bevinden.

Notarissen, advocaten, genealogen, 
executeurs, vereffenaars en (alleen met 
toestemming van de betrokkenen) 
erfgenamen of rechthebbenden anderszins. De 
ontvanger kan zich, al naar gelang de aard van 
het onderzoek, buiten Nederland alsook 
buiten de Europese Unie bevinden.

Notarissen, advocaten, genealogen, 
     

    
     

         
     

    

Achternaam, voornamen, geboortedatum, 
geboorteplaats, huwelijksgegevens, 
(historische) adresgegevens en overige 
contactgegevens. Bij overleden personen (op 
wie de AVG niet van toepassing is) kan het ook 
gaan om testamenten en informatie 
aangaande afstammelingen en de 
geloofsovertuiging. 

Achternaam, voornamen, geboortedatum, 
geboorteplaats, huwelijksgegevens, 
(historische) adresgegevens en overige 
contactgegevens. Bij overleden personen (op 
wie de AVG niet van toepassing is) kan het ook 
gaan om testamenten en informatie 
aangaande afstammelingen en de 
geloofsovertuiging. 

Achternaam, voornamen, geboortedatum, 
geboorteplaats, huwelijksgegevens, 
(historische) adresgegevens en overige 
contactgegevens. Bij overleden personen (op 
wie de AVG niet van toepassing is) kan het ook 
gaan om testamenten en informatie 
aangaande afstammelingen en de 
geloofsovertuiging. 

Achternaam, voornamen, geboortedatum, 
  

    
     

          
     

    
 

In theorie ieder land ter wereld. Tot dusver echter, 
heeft dit zich vooral beperkt tot landen waarvoor een 
adequaatheidsbesluit geldt voor zover doorgifte 
plaatsvond aan landen buiten de Europese Unie. 
Daarbuiten noemen we, zonder uitputtend te willen 
zijn, incidentele landen als Aruba, Australië, Brazilië, 
Cuba, Egypte, Filipijnen, Hong Kong, India, Indonesië, 
Israël, Suriname en Tunesië. Als verwerkingsgrondslag 
geldt veelal het gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 
sub f AVG); zie ook de toelichting hiernaast. Ter 
waarborging van de privacy wordt met alle 
betrokkenen een verwerkersovereenkomst gesloten, 
waarin door de Europese Commissie of de 
toezichthouder vastgestelde bepalingen worden 
opgenomen..

In theorie ieder land ter wereld. Tot dusver echter, 
heeft dit zich vooral beperkt tot landen waarvoor een 
adequaatheidsbesluit geldt voor zover doorgifte 
plaatsvond aan landen buiten de Europese Unie. 
Daarbuiten noemen we, zonder uitputtend te willen 
zijn, incidentele landen als Aruba, Australië, Brazilië, 
Cuba, Egypte, Filipijnen, Hong Kong, India, Indonesië, 
Israël, Suriname en Tunesië. Als verwerkingsgrondslag 
geldt veelal het gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 
sub f AVG); zie ook de toelichting hiernaast. Ter 
waarborging van de privacy wordt met alle 
betrokkenen een verwerkersovereenkomst gesloten, 
waarin door de Europese Commissie of de 
toezichthouder vastgestelde bepalingen worden 
opgenomen..

In theorie ieder land ter wereld. Tot dusver echter, 
heeft dit zich vooral beperkt tot landen waarvoor een 
adequaatheidsbesluit geldt voor zover doorgifte 
plaatsvond aan landen buiten de Europese Unie. 
Daarbuiten noemen we, zonder uitputtend te willen 
zijn, incidentele landen als Aruba, Australië, Brazilië, 
Cuba, Egypte, Filipijnen, Hong Kong, India, Indonesië, 
Israël, Suriname en Tunesië. Als verwerkingsgrondslag 
geldt veelal het gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 
sub f AVG); zie ook de toelichting hiernaast. Ter 
waarborging van de privacy wordt met alle 
betrokkenen een verwerkersovereenkomst gesloten, 
waarin door de Europese Commissie of de 
toezichthouder vastgestelde bepalingen worden 
opgenomen..

In theorie ieder land ter wereld. Tot dusver echter, 
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Risicoklasse I - basisniveau

      
artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen 
(AWR)  een bewaartermijn van 7 jaar.  Op grond 
van de Privacygedragscode sector Particuliere 
Onderzoeksbureaus*  geldt voor 
recherchebureaus een maximale bewaartermijn 
van 5 jaar, die kan worden gestuit door een 
nieuwe gebeurtenis. Uit art. 5 lid 1 sub e AVG 
volgt dat persoonsgegevens identificeerbaar  niet 
langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk 
is voor de doeleinden waarvoor zij worden 
verwerkt. Hetzelfde artikel maakt bewaring voor 
historische doeleinden  (in een archief) voor een 
langere tijd mogelijk. Persoonsgegevens in het 
kader van notarieel onderzoek  dienen voor 
onbepaalde tijd te worden bewaard.

Voor administratieplichtigen geldt op grond van 
artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen 
(AWR)  een bewaartermijn van 7 jaar.  Op grond 
van de Privacygedragscode sector Particuliere 
Onderzoeksbureaus*  geldt voor 
recherchebureaus een maximale bewaartermijn 
van 5 jaar, die kan worden gestuit door een 
nieuwe gebeurtenis. Uit art. 5 lid 1 sub e AVG 
volgt dat persoonsgegevens identificeerbaar  niet 
langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk 
is voor de doeleinden waarvoor zij worden 
verwerkt. Hetzelfde artikel maakt bewaring voor 
historische doeleinden  (in een archief) voor een 
langere tijd mogelijk. Persoonsgegevens in het 
kader van notarieel onderzoek  dienen voor 
onbepaalde tijd te worden bewaard.

Voor administratieplichtigen geldt op grond van 
artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen 
(AWR)  een bewaartermijn van 7 jaar.  Op grond 
van de Privacygedragscode sector Particuliere 
Onderzoeksbureaus*  geldt voor 
recherchebureaus een maximale bewaartermijn 
van 5 jaar, die kan worden gestuit door een 
nieuwe gebeurtenis. Uit art. 5 lid 1 sub e AVG 
volgt dat persoonsgegevens identificeerbaar  niet 
langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk 
is voor de doeleinden waarvoor zij worden 
verwerkt. Hetzelfde artikel maakt bewaring voor 
historische doeleinden  (in een archief) voor een 
langere tijd mogelijk. Persoonsgegevens in het 
kader van notarieel onderzoek  dienen voor 
onbepaalde tijd te worden bewaard.

Voor administratieplichtigen geldt op grond van 
artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen 
(AWR)  een bewaartermijn van 7 jaar.  Op grond 
van de Privacygedragscode sector Particuliere 
Onderzoeksbureaus*  geldt voor 
recherchebureaus een maximale bewaartermijn 
van 5 jaar, die kan worden gestuit door een 
nieuwe gebeurtenis. Uit art. 5 lid 1 sub e AVG 
volgt dat persoonsgegevens identificeerbaar  niet 
langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk 
is voor de doeleinden waarvoor zij worden 
verwerkt. Hetzelfde artikel maakt bewaring voor 
historische doeleinden  (in een archief) voor een 
langere tijd mogelijk. Persoonsgegevens in het 
kader van notarieel onderzoek  dienen voor 
onbepaalde tijd te worden bewaard.

Voor administratieplichtigen geldt op grond van 
tik l 52 Al  t i k  ijk b l ti  

         
     

   
    

         
          

     
      

       
      
       

      
      

    

Door (buitenlandse) notarissen en vergelijkbare 
j idi h  b b f  dt k h d ld 

         
        

         
         

       
      

     
     

       
      

      
           
           

       

     
juridische beroepsbeoefenaren wordt vaak gehandeld 
op grond van een in het betreffende land geldend 
wettelijk voorschrift. Men kan hierbij denken aan de 
notaris die (in Nederland) verplicht is op verzoek van 
één of meerdere partijen een notariële akte op te 
maken en zij daarbij moet bedienen van 
persoonsgegevens uit open en gesloten bronnen. 
Advocaten kunnen (in Nederland) dergelijke 
persoonsgegevens opvragen voor zover dit 
noodzakelijk is voor een te entameren gerechtelijke 
procedure. Vanuit dit perspectief zou beargumenteerd 
kunnen worden dat de verwerkingsgrondslag een 
wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 sub c AVG) of het 
algemeen belang (art. 6 lid 1 sub e AVG) is, afhankelijk 
van de hoedanigheid van de betrokken partij. 

Door (buitenlandse) notarissen en vergelijkbare 
juridische beroepsbeoefenaren wordt vaak gehandeld 
op grond van een in het betreffende land geldend 
wettelijk voorschrift. Men kan hierbij denken aan de 
notaris die (in Nederland) verplicht is op verzoek van 
één of meerdere partijen een notariële akte op te 
maken en zij daarbij moet bedienen van 
persoonsgegevens uit open en gesloten bronnen. 
Advocaten kunnen (in Nederland) dergelijke 
persoonsgegevens opvragen voor zover dit 
noodzakelijk is voor een te entameren gerechtelijke 
procedure. Vanuit dit perspectief zou beargumenteerd 
kunnen worden dat de verwerkingsgrondslag een 
wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 sub c AVG) of het 
algemeen belang (art. 6 lid 1 sub e AVG) is, afhankelijk 
van de hoedanigheid van de betrokken partij. 

Door (buitenlandse) notarissen en vergelijkbare 
juridische beroepsbeoefenaren wordt vaak gehandeld 
op grond van een in het betreffende land geldend 
wettelijk voorschrift. Men kan hierbij denken aan de 
notaris die (in Nederland) verplicht is op verzoek van 
één of meerdere partijen een notariële akte op te 
maken en zij daarbij moet bedienen van 
persoonsgegevens uit open en gesloten bronnen. 
Advocaten kunnen (in Nederland) dergelijke 
persoonsgegevens opvragen voor zover dit 
noodzakelijk is voor een te entameren gerechtelijke 
procedure. Vanuit dit perspectief zou beargumenteerd 
kunnen worden dat de verwerkingsgrondslag een 
wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 sub c AVG) of het 
algemeen belang (art. 6 lid 1 sub e AVG) is, afhankelijk 
van de hoedanigheid van de betrokken partij. 

Door (buitenlandse) notarissen en vergelijkbare 
juridische beroepsbeoefenaren wordt vaak gehandeld 
op grond van een in het betreffende land geldend 
wettelijk voorschrift. Men kan hierbij denken aan de 
notaris die (in Nederland) verplicht is op verzoek van 
één of meerdere partijen een notariële akte op te 
maken en zij daarbij moet bedienen van 
persoonsgegevens uit open en gesloten bronnen. 
Advocaten kunnen (in Nederland) dergelijke 
persoonsgegevens opvragen voor zover dit 
noodzakelijk is voor een te entameren gerechtelijke 
procedure. Vanuit dit perspectief zou beargumenteerd 
kunnen worden dat de verwerkingsgrondslag een 
wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 sub c AVG) of het 
algemeen belang (art. 6 lid 1 sub e AVG) is, afhankelijk 
van de hoedanigheid van de betrokken partij. 

   
executeurs, vereffenaars en (alleen met 
toestemming van de betrokkenen) 
erfgenamen of rechthebbenden anderszins. De 
ontvanger kan zich, al naar gelang de aard van 
het onderzoek, buiten Nederland alsook 
buiten de Europese Unie bevinden.

Notarissen, advocaten, genealogen, 
executeurs, vereffenaars en (alleen met 
toestemming van de betrokkenen) 
erfgenamen of rechthebbenden anderszins. De 
ontvanger kan zich, al naar gelang de aard van 
het onderzoek, buiten Nederland alsook 
buiten de Europese Unie bevinden.

Notarissen, advocaten, genealogen, 
executeurs, vereffenaars en (alleen met 
toestemming van de betrokkenen) 
erfgenamen of rechthebbenden anderszins. De 
ontvanger kan zich, al naar gelang de aard van 
het onderzoek, buiten Nederland alsook 
buiten de Europese Unie bevinden.

Notarissen, advocaten, genealogen, 
executeurs, vereffenaars en (alleen met 
toestemming van de betrokkenen) 
erfgenamen of rechthebbenden anderszins. De 
ontvanger kan zich, al naar gelang de aard van 
het onderzoek, buiten Nederland alsook 
buiten de Europese Unie bevinden.

Notarissen, advocaten, genealogen, 
t  ff  f  

    
       

       
      

   
geboorteplaats, huwelijksgegevens, 
(historische) adresgegevens en overige 
contactgegevens. Bij overleden personen (op 
wie de AVG niet van toepassing is) kan het ook 
gaan om testamenten en informatie 
aangaande afstammelingen en de 
geloofsovertuiging. 

Achternaam, voornamen, geboortedatum, 
geboorteplaats, huwelijksgegevens, 
(historische) adresgegevens en overige 
contactgegevens. Bij overleden personen (op 
wie de AVG niet van toepassing is) kan het ook 
gaan om testamenten en informatie 
aangaande afstammelingen en de 
geloofsovertuiging. 

Achternaam, voornamen, geboortedatum, 
geboorteplaats, huwelijksgegevens, 
(historische) adresgegevens en overige 
contactgegevens. Bij overleden personen (op 
wie de AVG niet van toepassing is) kan het ook 
gaan om testamenten en informatie 
aangaande afstammelingen en de 
geloofsovertuiging. 

Achternaam, voornamen, geboortedatum, 
geboorteplaats, huwelijksgegevens, 
(historische) adresgegevens en overige 
contactgegevens. Bij overleden personen (op 
wie de AVG niet van toepassing is) kan het ook 
gaan om testamenten en informatie 
aangaande afstammelingen en de 
geloofsovertuiging. 

Achternaam, voornamen of initialen, 
d  i f ti   d  

       
       

         
heeft dit zich vooral beperkt tot landen waarvoor een 
adequaatheidsbesluit geldt voor zover doorgifte 
plaatsvond aan landen buiten de Europese Unie. 
Daarbuiten noemen we, zonder uitputtend te willen 
zijn, incidentele landen als Aruba, Australië, Brazilië, 
Cuba, Egypte, Filipijnen, Hong Kong, India, Indonesië, 
Israël, Suriname en Tunesië. Als verwerkingsgrondslag 
geldt veelal het gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 
sub f AVG); zie ook de toelichting hiernaast. Ter 
waarborging van de privacy wordt met alle 
betrokkenen een verwerkersovereenkomst gesloten, 
waarin door de Europese Commissie of de 
toezichthouder vastgestelde bepalingen worden 
opgenomen..

In theorie ieder land ter wereld. Tot dusver echter, 
heeft dit zich vooral beperkt tot landen waarvoor een 
adequaatheidsbesluit geldt voor zover doorgifte 
plaatsvond aan landen buiten de Europese Unie. 
Daarbuiten noemen we, zonder uitputtend te willen 
zijn, incidentele landen als Aruba, Australië, Brazilië, 
Cuba, Egypte, Filipijnen, Hong Kong, India, Indonesië, 
Israël, Suriname en Tunesië. Als verwerkingsgrondslag 
geldt veelal het gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 
sub f AVG); zie ook de toelichting hiernaast. Ter 
waarborging van de privacy wordt met alle 
betrokkenen een verwerkersovereenkomst gesloten, 
waarin door de Europese Commissie of de 
toezichthouder vastgestelde bepalingen worden 
opgenomen..

In theorie ieder land ter wereld. Tot dusver echter, 
heeft dit zich vooral beperkt tot landen waarvoor een 
adequaatheidsbesluit geldt voor zover doorgifte 
plaatsvond aan landen buiten de Europese Unie. 
Daarbuiten noemen we, zonder uitputtend te willen 
zijn, incidentele landen als Aruba, Australië, Brazilië, 
Cuba, Egypte, Filipijnen, Hong Kong, India, Indonesië, 
Israël, Suriname en Tunesië. Als verwerkingsgrondslag 
geldt veelal het gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 
sub f AVG); zie ook de toelichting hiernaast. Ter 
waarborging van de privacy wordt met alle 
betrokkenen een verwerkersovereenkomst gesloten, 
waarin door de Europese Commissie of de 
toezichthouder vastgestelde bepalingen worden 
opgenomen..

In theorie ieder land ter wereld. Tot dusver echter, 
heeft dit zich vooral beperkt tot landen waarvoor een 
adequaatheidsbesluit geldt voor zover doorgifte 
plaatsvond aan landen buiten de Europese Unie. 
Daarbuiten noemen we, zonder uitputtend te willen 
zijn, incidentele landen als Aruba, Australië, Brazilië, 
Cuba, Egypte, Filipijnen, Hong Kong, India, Indonesië, 
Israël, Suriname en Tunesië. Als verwerkingsgrondslag 
geldt veelal het gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 
sub f AVG); zie ook de toelichting hiernaast. Ter 
waarborging van de privacy wordt met alle 
betrokkenen een verwerkersovereenkomst gesloten, 
waarin door de Europese Commissie of de 
toezichthouder vastgestelde bepalingen worden 
opgenomen..

In theorie ieder land ter wereld. Tot dusver echter, 
h ft dit i h l b kt t t l d    
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Risicoklasse I - basisniveau

      
artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen 
(AWR)  een bewaartermijn van 7 jaar.  Op grond 
van de Privacygedragscode sector Particuliere 
Onderzoeksbureaus*  geldt voor 
recherchebureaus een maximale bewaartermijn 
van 5 jaar, die kan worden gestuit door een 
nieuwe gebeurtenis. Uit art. 5 lid 1 sub e AVG 
volgt dat persoonsgegevens identificeerbaar  niet 
langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk 
is voor de doeleinden waarvoor zij worden 
verwerkt. Hetzelfde artikel maakt bewaring voor 
historische doeleinden  (in een archief) voor een 
langere tijd mogelijk. Persoonsgegevens in het 
kader van notarieel onderzoek  dienen voor 
onbepaalde tijd te worden bewaard.

Voor administratieplichtigen geldt op grond van 
artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen 
(AWR)  een bewaartermijn van 7 jaar.  Op grond 
van de Privacygedragscode sector Particuliere 
Onderzoeksbureaus*  geldt voor 
recherchebureaus een maximale bewaartermijn 
van 5 jaar, die kan worden gestuit door een 
nieuwe gebeurtenis. Uit art. 5 lid 1 sub e AVG 
volgt dat persoonsgegevens identificeerbaar  niet 
langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk 
is voor de doeleinden waarvoor zij worden 
verwerkt. Hetzelfde artikel maakt bewaring voor 
historische doeleinden  (in een archief) voor een 
langere tijd mogelijk. Persoonsgegevens in het 
kader van notarieel onderzoek  dienen voor 
onbepaalde tijd te worden bewaard.

Voor administratieplichtigen geldt op grond van 
artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen 
(AWR)  een bewaartermijn van 7 jaar.  Op grond 
van de Privacygedragscode sector Particuliere 
Onderzoeksbureaus*  geldt voor 
recherchebureaus een maximale bewaartermijn 
van 5 jaar, die kan worden gestuit door een 
nieuwe gebeurtenis. Uit art. 5 lid 1 sub e AVG 
volgt dat persoonsgegevens identificeerbaar  niet 
langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk 
is voor de doeleinden waarvoor zij worden 
verwerkt. Hetzelfde artikel maakt bewaring voor 
historische doeleinden  (in een archief) voor een 
langere tijd mogelijk. Persoonsgegevens in het 
kader van notarieel onderzoek  dienen voor 
onbepaalde tijd te worden bewaard.

Voor administratieplichtigen geldt op grond van 
artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen 
(AWR)  een bewaartermijn van 7 jaar.  Op grond 
van de Privacygedragscode sector Particuliere 
Onderzoeksbureaus*  geldt voor 
recherchebureaus een maximale bewaartermijn 
van 5 jaar, die kan worden gestuit door een 
nieuwe gebeurtenis. Uit art. 5 lid 1 sub e AVG 
volgt dat persoonsgegevens identificeerbaar  niet 
langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk 
is voor de doeleinden waarvoor zij worden 
verwerkt. Hetzelfde artikel maakt bewaring voor 
historische doeleinden  (in een archief) voor een 
langere tijd mogelijk. Persoonsgegevens in het 
kader van notarieel onderzoek  dienen voor 
onbepaalde tijd te worden bewaard.

Voor administratieplichtigen geldt op grond van 
      
         

     
   

    
         

          
     

      
       

      
       

      
      

    

     
juridische beroepsbeoefenaren wordt vaak gehandeld 
op grond van een in het betreffende land geldend 
wettelijk voorschrift. Men kan hierbij denken aan de 
notaris die (in Nederland) verplicht is op verzoek van 
één of meerdere partijen een notariële akte op te 
maken en zij daarbij moet bedienen van 
persoonsgegevens uit open en gesloten bronnen. 
Advocaten kunnen (in Nederland) dergelijke 
persoonsgegevens opvragen voor zover dit 
noodzakelijk is voor een te entameren gerechtelijke 
procedure. Vanuit dit perspectief zou beargumenteerd 
kunnen worden dat de verwerkingsgrondslag een 
wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 sub c AVG) of het 
algemeen belang (art. 6 lid 1 sub e AVG) is, afhankelijk 
van de hoedanigheid van de betrokken partij. 

Door (buitenlandse) notarissen en vergelijkbare 
juridische beroepsbeoefenaren wordt vaak gehandeld 
op grond van een in het betreffende land geldend 
wettelijk voorschrift. Men kan hierbij denken aan de 
notaris die (in Nederland) verplicht is op verzoek van 
één of meerdere partijen een notariële akte op te 
maken en zij daarbij moet bedienen van 
persoonsgegevens uit open en gesloten bronnen. 
Advocaten kunnen (in Nederland) dergelijke 
persoonsgegevens opvragen voor zover dit 
noodzakelijk is voor een te entameren gerechtelijke 
procedure. Vanuit dit perspectief zou beargumenteerd 
kunnen worden dat de verwerkingsgrondslag een 
wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 sub c AVG) of het 
algemeen belang (art. 6 lid 1 sub e AVG) is, afhankelijk 
van de hoedanigheid van de betrokken partij. 

Door (buitenlandse) notarissen en vergelijkbare 
juridische beroepsbeoefenaren wordt vaak gehandeld 
op grond van een in het betreffende land geldend 
wettelijk voorschrift. Men kan hierbij denken aan de 
notaris die (in Nederland) verplicht is op verzoek van 
één of meerdere partijen een notariële akte op te 
maken en zij daarbij moet bedienen van 
persoonsgegevens uit open en gesloten bronnen. 
Advocaten kunnen (in Nederland) dergelijke 
persoonsgegevens opvragen voor zover dit 
noodzakelijk is voor een te entameren gerechtelijke 
procedure. Vanuit dit perspectief zou beargumenteerd 
kunnen worden dat de verwerkingsgrondslag een 
wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 sub c AVG) of het 
algemeen belang (art. 6 lid 1 sub e AVG) is, afhankelijk 
van de hoedanigheid van de betrokken partij. 

Door (buitenlandse) notarissen en vergelijkbare 
juridische beroepsbeoefenaren wordt vaak gehandeld 
op grond van een in het betreffende land geldend 
wettelijk voorschrift. Men kan hierbij denken aan de 
notaris die (in Nederland) verplicht is op verzoek van 
één of meerdere partijen een notariële akte op te 
maken en zij daarbij moet bedienen van 
persoonsgegevens uit open en gesloten bronnen. 
Advocaten kunnen (in Nederland) dergelijke 
persoonsgegevens opvragen voor zover dit 
noodzakelijk is voor een te entameren gerechtelijke 
procedure. Vanuit dit perspectief zou beargumenteerd 
kunnen worden dat de verwerkingsgrondslag een 
wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 sub c AVG) of het 
algemeen belang (art. 6 lid 1 sub e AVG) is, afhankelijk 
van de hoedanigheid van de betrokken partij. 

Door (buitenlandse) notarissen en vergelijkbare 
     

         
        

         
         

       
      

     
     

       
      

      
           
           

       

   
executeurs, vereffenaars, erfgenamen, 
legitimarissen, legatarissen of rechthebbenden 
anderszins. De ontvanger kan zich, al naar 
gelang de aard van het onderzoek, buiten 
Nederland alsook buiten de Europese Unie 
bevinden.

Notarissen, advocaten, genealogen, 
executeurs, vereffenaars, erfgenamen, 
legitimarissen, legatarissen of rechthebbenden 
anderszins. De ontvanger kan zich, al naar 
gelang de aard van het onderzoek, buiten 
Nederland alsook buiten de Europese Unie 
bevinden.

Advocaten, notarissen, genealogen, 
erfgenamen, legitimarissen, legatarissen en 
overige rechthebbenden, archieven, (lokale) 
overheden, openbare en gesloten 
gegevensverstrekkers. De ontvanger kan zich, 
al naar gelang de aard van het onderzoek, 
buiten Nederland alsook buiten de Europese 
Unie bevinden.

Notarissen, advocaten, genealogen, 
executeurs, vereffenaars en (alleen met 
toestemming van de betrokkenen) 
erfgenamen of rechthebbenden anderszins. De 
ontvanger kan zich, al naar gelang de aard van 
het onderzoek, buiten Nederland alsook 
buiten de Europese Unie bevinden.

    
adresgegevens, informatie over de 
nalatenschap of het tegoed, die mogelijk naar 
de erfgenamen of de rechthebbenden is te 
herleiden

Achternaam, voornamen of initialen, 
adresgegevens, bankgegevens, informatie over 
de nalatenschap of het tegoed, die mogelijk 
naar de erfgenamen of de rechthebbenden is 
te herleiden

Achternaam, voornamen of initialen, 
adresgegevens, bankgegevens, informatie over 
de nalatenschap of het tegoed, die mogelijk 
naar de erfgenamen of de rechthebbenden is 
te herleiden

Achternaam, voornamen, geboortedatum, 
geboorteplaats, huwelijksgegevens, 
(historische) adresgegevens en overige 
contactgegevens. Bij overleden personen (op 
wie de AVG niet van toepassing is) kan het ook 
gaan om testamenten en informatie 
aangaande afstammelingen en de 
geloofsovertuiging. 

Achternaam, voornamen, geboortedatum, 
  

    
     

          
     

    
 

Notarissen, advocaten, genealogen, 
     

    
     

         
     

    

         
heeft dit zich vooral beperkt tot landen waarvoor een 
adequaatheidsbesluit geldt voor zover doorgifte 
plaatsvond aan landen buiten de Europese Unie. 
Daarbuiten noemen we, zonder uitputtend te willen 
zijn, incidentele landen als Aruba, Australië, Brazilië, 
Cuba, Egypte, Filipijnen, Hong Kong, India, Indonesië, 
Israël, Suriname en Tunesië. Als verwerkingsgrondslag 
geldt veelal het gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 
sub f AVG); zie ook de toelichting hiernaast. Ter 
waarborging van de privacy wordt met alle 
betrokkenen een verwerkersovereenkomst gesloten, 
waarin door de Europese Commissie of de 
toezichthouder vastgestelde bepalingen worden 
opgenomen..

In theorie ieder land ter wereld. Tot dusver echter, 
heeft dit zich vooral beperkt tot landen waarvoor een 
adequaatheidsbesluit geldt voor zover doorgifte 
plaatsvond aan landen buiten de Europese Unie. 
Daarbuiten noemen we, zonder uitputtend te willen 
zijn, incidentele landen als Aruba, Australië, Brazilië, 
Cuba, Egypte, Filipijnen, Hong Kong, India, Indonesië, 
Israël, Suriname en Tunesië. Als verwerkingsgrondslag 
geldt veelal het gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 
sub f AVG); zie ook de toelichting hiernaast. Ter 
waarborging van de privacy wordt met alle 
betrokkenen een verwerkersovereenkomst gesloten, 
waarin door de Europese Commissie of de 
toezichthouder vastgestelde bepalingen worden 
opgenomen..

In theorie ieder land ter wereld. Tot dusver echter, 
heeft dit zich vooral beperkt tot landen waarvoor een 
adequaatheidsbesluit geldt voor zover doorgifte 
plaatsvond aan landen buiten de Europese Unie. 
Daarbuiten noemen we, zonder uitputtend te willen 
zijn, incidentele landen als Aruba, Australië, Brazilië, 
Cuba, Egypte, Filipijnen, Hong Kong, India, Indonesië, 
Israël, Suriname en Tunesië. Als verwerkingsgrondslag 
geldt veelal het gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 
sub f AVG); zie ook de toelichting hiernaast. Ter 
waarborging van de privacy wordt met alle 
betrokkenen een verwerkersovereenkomst gesloten, 
waarin door de Europese Commissie of de 
toezichthouder vastgestelde bepalingen worden 
opgenomen..

In theorie ieder land ter wereld. Tot dusver echter, 
heeft dit zich vooral beperkt tot landen waarvoor een 
adequaatheidsbesluit geldt voor zover doorgifte 
plaatsvond aan landen buiten de Europese Unie. 
Daarbuiten noemen we, zonder uitputtend te willen 
zijn, incidentele landen als Aruba, Australië, Brazilië, 
Cuba, Egypte, Filipijnen, Hong Kong, India, Indonesië, 
Israël, Suriname en Tunesië. Als verwerkingsgrondslag 
geldt veelal het gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 
sub f AVG); zie ook de toelichting hiernaast. Ter 
waarborging van de privacy wordt met alle 
betrokkenen een verwerkersovereenkomst gesloten, 
waarin door de Europese Commissie of de 
toezichthouder vastgestelde bepalingen worden 
opgenomen..

In theorie ieder land ter wereld. Tot dusver echter, 
         

     
       
       

       
       
      

         
         

       
    

       
    



Risicoklasse I - basisniveau

Risicoklasse I - basisniveau

Door (buitenlandse) notarissen en vergelijkbare 
juridische beroepsbeoefenaren wordt vaak gehandeld 
op grond van een in het betreffende land geldend 
wettelijk voorschrift. Men kan hierbij denken aan de 
notaris die (in Nederland) verplicht is op verzoek van 
één of meerdere partijen een notariële akte op te 
maken en zij daarbij moet bedienen van 
persoonsgegevens uit open en gesloten bronnen. 
Advocaten kunnen (in Nederland) dergelijke 
persoonsgegevens opvragen voor zover dit 
noodzakelijk is voor een te entameren gerechtelijke 
procedure. Vanuit dit perspectief zou beargumenteerd 
kunnen worden dat de verwerkingsgrondslag een 
wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 sub c AVG) of het 
algemeen belang (art. 6 lid 1 sub e AVG) is, afhankelijk 
van de hoedanigheid van de betrokken partij. 

      
artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen 
(AWR)  een bewaartermijn van 7 jaar.  Op grond 
van de Privacygedragscode sector Particuliere 
Onderzoeksbureaus*  geldt voor 
recherchebureaus een maximale bewaartermijn 
van 5 jaar, die kan worden gestuit door een 
nieuwe gebeurtenis. Uit art. 5 lid 1 sub e AVG 
volgt dat persoonsgegevens identificeerbaar  niet 
langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk 
is voor de doeleinden waarvoor zij worden 
verwerkt. Hetzelfde artikel maakt bewaring voor 
historische doeleinden  (in een archief) voor een 
langere tijd mogelijk. Persoonsgegevens in het 
kader van notarieel onderzoek  dienen voor 
onbepaalde tijd te worden bewaard.

Voor administratieplichtigen geldt op grond van 
artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen 
(AWR)  een bewaartermijn van 7 jaar.  Op grond 
van de Privacygedragscode sector Particuliere 
Onderzoeksbureaus*  geldt voor 
recherchebureaus een maximale bewaartermijn 
van 5 jaar, die kan worden gestuit door een 
nieuwe gebeurtenis. Uit art. 5 lid 1 sub e AVG 
volgt dat persoonsgegevens identificeerbaar  niet 
langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk 
is voor de doeleinden waarvoor zij worden 
verwerkt. Hetzelfde artikel maakt bewaring voor 
historische doeleinden  (in een archief) voor een 
langere tijd mogelijk. Persoonsgegevens in het 
kader van notarieel onderzoek  dienen voor 
onbepaalde tijd te worden bewaard.

     
juridische beroepsbeoefenaren wordt vaak gehandeld 
op grond van een in het betreffende land geldend 
wettelijk voorschrift. Men kan hierbij denken aan de 
notaris die (in Nederland) verplicht is op verzoek van 
één of meerdere partijen een notariële akte op te 
maken en zij daarbij moet bedienen van 
persoonsgegevens uit open en gesloten bronnen. 
Advocaten kunnen (in Nederland) dergelijke 
persoonsgegevens opvragen voor zover dit 
noodzakelijk is voor een te entameren gerechtelijke 
procedure. Vanuit dit perspectief zou beargumenteerd 
kunnen worden dat de verwerkingsgrondslag een 
wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 sub c AVG) of het 
algemeen belang (art. 6 lid 1 sub e AVG) is, afhankelijk 
van de hoedanigheid van de betrokken partij. 

   
geboorteplaats, huwelijksgegevens, 
(historische) adresgegevens en overige 
contactgegevens. Bij overleden personen (op 
wie de AVG niet van toepassing is) kan het ook 
gaan om testamenten en informatie 
aangaande afstammelingen en de 
geloofsovertuiging. 

Achternaam, voornamen, geboortedatum, 
geboorteplaats, huwelijksgegevens, 
(historische) adresgegevens en overige 
contactgegevens. Bij overleden personen (op 
wie de AVG niet van toepassing is) kan het ook 
gaan om testamenten en informatie 
aangaande afstammelingen en de 
geloofsovertuiging. 

   
executeurs, vereffenaars en (alleen met 
toestemming van de betrokkenen) 
erfgenamen of rechthebbenden anderszins. De 
ontvanger kan zich, al naar gelang de aard van 
het onderzoek, buiten Nederland alsook 
buiten de Europese Unie bevinden.

Notarissen, advocaten, genealogen, 
executeurs, vereffenaars en (alleen met 
toestemming van de betrokkenen) 
erfgenamen of rechthebbenden anderszins. De 
ontvanger kan zich, al naar gelang de aard van 
het onderzoek, buiten Nederland alsook 
buiten de Europese Unie bevinden.

         
heeft dit zich vooral beperkt tot landen waarvoor een 
adequaatheidsbesluit geldt voor zover doorgifte 
plaatsvond aan landen buiten de Europese Unie. 
Daarbuiten noemen we, zonder uitputtend te willen 
zijn, incidentele landen als Aruba, Australië, Brazilië, 
Cuba, Egypte, Filipijnen, Hong Kong, India, Indonesië, 
Israël, Suriname en Tunesië. Als verwerkingsgrondslag 
geldt veelal het gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 
sub f AVG); zie ook de toelichting hiernaast. Ter 
waarborging van de privacy wordt met alle 
betrokkenen een verwerkersovereenkomst gesloten, 
waarin door de Europese Commissie of de 
toezichthouder vastgestelde bepalingen worden 
opgenomen..

In theorie ieder land ter wereld. Tot dusver echter, 
heeft dit zich vooral beperkt tot landen waarvoor een 
adequaatheidsbesluit geldt voor zover doorgifte 
plaatsvond aan landen buiten de Europese Unie. 
Daarbuiten noemen we, zonder uitputtend te willen 
zijn, incidentele landen als Aruba, Australië, Brazilië, 
Cuba, Egypte, Filipijnen, Hong Kong, India, Indonesië, 
Israël, Suriname en Tunesië. Als verwerkingsgrondslag 
geldt veelal het gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 
sub f AVG); zie ook de toelichting hiernaast. Ter 
waarborging van de privacy wordt met alle 
betrokkenen een verwerkersovereenkomst gesloten, 
waarin door de Europese Commissie of de 
toezichthouder vastgestelde bepalingen worden 
opgenomen..

Voor administratieplichtigen geldt op grond van 
artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen 
(AWR)  een bewaartermijn van 7 jaar.  Op grond 
van de Privacygedragscode sector Particuliere 
Onderzoeksbureaus*  geldt voor 
recherchebureaus een maximale bewaartermijn 
van 5 jaar, die kan worden gestuit door een 
nieuwe gebeurtenis. Uit art. 5 lid 1 sub e AVG 
volgt dat persoonsgegevens identificeerbaar  niet 
langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk 
is voor de doeleinden waarvoor zij worden 
verwerkt. Hetzelfde artikel maakt bewaring voor 
historische doeleinden  (in een archief) voor een 
langere tijd mogelijk. Persoonsgegevens in het 
kader van notarieel onderzoek  dienen voor 
onbepaalde tijd te worden bewaard.

Door (buitenlandse) notarissen en vergelijkbare 
juridische beroepsbeoefenaren wordt vaak gehandeld 
op grond van een in het betreffende land geldend 
wettelijk voorschrift. Men kan hierbij denken aan de 
notaris die (in Nederland) verplicht is op verzoek van 
één of meerdere partijen een notariële akte op te 
maken en zij daarbij moet bedienen van 
persoonsgegevens uit open en gesloten bronnen. 
Advocaten kunnen (in Nederland) dergelijke 
persoonsgegevens opvragen voor zover dit 
noodzakelijk is voor een te entameren gerechtelijke 
procedure. Vanuit dit perspectief zou beargumenteerd 
kunnen worden dat de verwerkingsgrondslag een 
wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 sub c AVG) of het 
algemeen belang (art. 6 lid 1 sub e AVG) is, afhankelijk 
van de hoedanigheid van de betrokken partij. 

Achternaam, voornamen, geboortedatum, 
geboorteplaats, huwelijksgegevens, 
(historische) adresgegevens en overige 
contactgegevens. Bij overleden personen (op 
wie de AVG niet van toepassing is) kan het ook 
gaan om testamenten en informatie 
aangaande afstammelingen en de 
geloofsovertuiging. 

Notarissen, advocaten, genealogen, 
executeurs, vereffenaars en (alleen met 
toestemming van de betrokkenen) 
erfgenamen of rechthebbenden anderszins. De 
ontvanger kan zich, al naar gelang de aard van 
het onderzoek, buiten Nederland alsook 
buiten de Europese Unie bevinden.

In theorie ieder land ter wereld. Tot dusver echter, 
heeft dit zich vooral beperkt tot landen waarvoor een 
adequaatheidsbesluit geldt voor zover doorgifte 
plaatsvond aan landen buiten de Europese Unie. 
Daarbuiten noemen we, zonder uitputtend te willen 
zijn, incidentele landen als Aruba, Australië, Brazilië, 
Cuba, Egypte, Filipijnen, Hong Kong, India, Indonesië, 
Israël, Suriname en Tunesië. Als verwerkingsgrondslag 
geldt veelal het gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 
sub f AVG); zie ook de toelichting hiernaast. Ter 
waarborging van de privacy wordt met alle 
betrokkenen een verwerkersovereenkomst gesloten, 
waarin door de Europese Commissie of de 
toezichthouder vastgestelde bepalingen worden 
opgenomen..
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