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De hieronder genoemde openbaarheidstermijnen gelden voor zowel informatie (in bijvoorbeeld een dossier) als metadata over de informatie, en 

gelden vanaf de einddatum van een (zaak)dossier of andersoortige bundeling van informatie. 

I Algemene persoonsgegevens (ontleend aan het vervallen Vrijstellingsbesluit WBP) Openbaar na einddatum 

dossier: 

Procedure opheffing 

beperking 

1 Naam, voornamen, voorletters, titulatuur Wettelijke 

overbrengingstermijn (thans 20 

jaar) 

Licht 

2 Geslacht 

3 Geboortedatum 

4 Adres, postcode, woonplaats 

5 Nationaliteit en geboorteplaats 

6 Telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, waaronder email 

7 Bank- en girorekeningnummer van de betrokkene 

8 Een (ander) administratienummer 

9 (Scan van) de zgn. natte handtekening van een betrokkene, of van een functionaris van een overheid, bedrijf of 

stichting. 

10 Identificatienummer (zoals BSN) 75 tot 110 jaar Zwaar 

II Doelafhankelijke persoonsgegevens in combinatie met algemene persoonsgegevens   

 Onder ‘doelafhankelijk’ is te verstaan: enig gegeven over activiteit, recht, eigenschap etc. van een natuurlijk persoon. Bijvoorbeeld in geval van een bouwvergunning het gegeven dat de 

aanvrager ook eigenaar is van een huis. In het Vrijstellingsbesluit WBP werden een groot aantal doelafhankelijke persoonsgegevens opgesomd. Doelafhankelijke persoonsgegevens 

maken mogelijk onderdeel uit van permanent te bewaren informatie. 

11 Aanstelling van personen als bestuurder, raadslid, burgerraadslid of lid van een commissie Wettelijke 

overbrengingstermijn (thans 20 

jaar) 

Licht 

12 Behandeling van een burgerinitiatief 

13 Overdracht van roerend of onroerend goed (koop, verkoop, schenking etc.) 

14 Verlening, wijziging of intrekking van een bouw-, milieu- of omgevingsvergunning (en afhandeling van meldingen) 

15 Verkrijging van een bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, of milieueffectrapportage van een derde 

16 Controle realisatie omgevingsvergunning (toezicht en handhaving) 

17 Afhandeling van een geschil met invloed op een te bewaren zaak 

III Bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens (ontleend aan AVG art. 9 lid 1, art. 10)   

 Weggelaten zijn de in AVG art. 9 lid 1 genoemde genetische gegevens en biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon. Die komen niet voor in permanent 

te bewaren archieven van de aangesloten overheden. 

18 Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen 75 tot 110 jaar, al naar gelang 

de (vermoedelijke) leeftijd van 

de personen waarop de 

bijzondere persoonsgegevens 

betrekking hebben 

Zwaar 

 

 

 

 

 

 

Licht 

19 Ras of etnische afkomst 

20 Politieke opvattingen 

21 Gezondheid 

22 Seksueel gedrag of seksuele gerichtheid 

23 Lidmaatschap van een vakbond 

Bij (bewezen) overlijden van 

alle betrokkenen, de wettelijke 

overbrengingstermijn (thans 20 

jaar 

24 Vallende onder de Kieswet, o.a. negatief kiesregister 

25 Vertrouwenscommissie burgemeestersbenoemingen 

26 Persoonsdossiers van belangrijke werknemers 

27 Strafrechtelijke geschiedenis en/of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat 

gedrag. 

IV Persoonsgegevens onderdeel uitmakend van basisregistraties en registers   

28 Gegevens, en metadata daarover, opgenomen in Bevolkingsregister of Burgerlijke stand, over geboorte, 

huwelijk/partnerschap, overlijden 

Resp. 100, 75 en 50 jaar, op 

grond van het Burgerlijk 

Wetboek I afd. 2 art. 17a 

 

niet ophefbaar 

29 Gegevens in particuliere (veelal kerkelijke) archieven over geboorte, huwelijk/partnerschap, overlijden 

30 Akten van testament en codicil in de notariële archieven 94 jaar, op grond van het 

Besluit van de Staatssecretaris 

van OCW (Stcrt 1996, nr. 177). 

niet ophefbaar 

31 Overzichten (bijvoorbeeld lijsten, databases) met persoonsnamen zonder boven opgesomde bijzondere 

persoonsgegevens, o.a. woningkaarten, en begraaf-, crematie-, asbussenregister 

Wettelijke 

overbrengingstermijn (thans 20 

jaar 

Licht (bij vervroegde 

overbrenging) 

32 Overzichten (bijvoorbeeld lijsten, databases) met persoonsnamen met één boven opgesomd bijzondere 

persoonsgegevens, o.a. gezinskaarten en persoonskaarten 

75 tot 110 jaar, al naar gelang 

de (vermoedelijke) leeftijd van 

de personen waarop de 

bijzondere persoonsgegevens 

betrekking hebben 

Bij (bewezen) overlijden van 

alle betrokkenen, de wettelijke 

overbrengingstermijn (thans 20 

jaar) 

Licht 

33 Metadata over overgebrachte informatie die één of meer boven opgesomde bijzondere persoonsgegevens bevatten 

(zoals digitale archiefinventarissen, en naamindexen of –databases) 
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