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Genealogie En Privacy
Werkgroep Genealogie
Privacy is een gevoelig onderwerp. Genealogen worstelen vaak met de
vraag wat daaronder moet worden verstaan met betrekking tot het beoefenen van genealogisch onderzoek en het publiceren van genealogische
artikelen. Het gaat hier met name over de persoonsgegevens van nog levende personen. Vroeger was dit kennelijk geen probleem. De administraties waren nog alle handmatig en moeilijk of beperkt toegankelijk.
Met de opkomst van de informatiemaatschappij is dit allemaal anders
geworden. Grote bestanden met de persoonsgegevens van vele of zelfs
alle Nederlanders maken het gemakkelijk om ambtelijk informatie te verzamelen. Die informatie is als regel niet toegankelijk voor het publiek.
Maar om misbruik of oneigenlijk gebruik van dergelijke informatie te
voorkomen of te beperken is in de afgelopen decennia beschermende
wetgeving ontwikkeld. De Wet Persoonsregistraties beschermt informatie
uit al of niet geautomatiseerde gegevensbestanden tegen misbruik of bekendstelling. Onder informatie moet dan alles worden verstaan wat iemand identificeerbaar maakt, zoals naam, adres, foto, data etc. Een uitzondering is in de wetgeving gemaakt voor het aanleggen en beheren van
bestanden voor persoonlijk of huiselijk gebruik. In principe vallen de
door de genealoog aangelegde gegevensverzamelingen in deze laatste
categorie. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is met name de verwerking van persoonsgegevens aan de orde. Maar ook nu geldt een uitzondering voor de verwerking van gegevens voor persoonlijk of huiselijk
gebruik. Dit betekent echter dat zodra het gebruik door de genealoog niet
meer uitsluitend huiselijk of persoonlijk meer is de gegevensverwerking
onder de Wet valt en er dus voldaan moet worden aan de daarin vervatte
regels. Zo valt publiekelijk inzichtelijk maken van de genealogische gegevens van nog levende personen onder de bescherming van de Wet, hetgeen betekent dat daarvoor expliciet toestemming van de betrokkene(n)
moet zijn gegeven.
Ten aanzien van persoonsgegevens uit de registratie van de Burgerlijke
Stand gelden strikte regels voor bekendstelling . Daarbij wordt uitgegaan
van vaste termijnen waarbuiten mag worden aangenomen dat de betreffende personen niet langer onder ons zijn. Dit betekent dat gegevens die
ouder zijn dan de gestelde termijnen voor de geboorte-, huwelijks- en
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overlijdensregistratie vrij kunnen worden gebruikt in gegevensverzamelingen en publicaties. Zonder deze termijnen en bij gesloten blijven van
deze gegevensbestanden zou genealogisch onderzoek niet goed mogelijk
zijn en zou publicatie daarvan op belemmering door de Wet stuiten.
De Werkgroep Genealogie houdt zich bij haar onderzoek dan ook aan de
in de Wet gestelde regels. Dit betekent dat in het bestand van de werkgroep weliswaar soms ook gegevens zijn opgenomen van levenden doch
dat deze gegevens zonder toestemming niet voor publicatie of zelfs individuele bekendstelling aan belangstellenden in aanmerking komen.
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