
 
 
 

Stichting Uitgave Nederland’s Adelsboek 
 

Privacyverklaring onder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) 

 
Versie 23 februari 2023 

 
 
  



Stichting Uitgave Nederland’s Adelsboek – Privacyverklaring onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Versie 23 februari 2023 2 

 

Inhoud 
 

1. Deze privacyverklaring .......................................................................................................................... 3 
2. Achtergrond en doelstelling Stichting Uitgave Nederland’s Adelsboek ........................ 3 
3. Definities ....................................................................................................................................................... 3 
4. Gegevens ....................................................................................................................................................... 4 
5. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ........................................................... 5 
6. Gegevensverzameling ............................................................................................................................. 5 
7. Gegevensbeheer ........................................................................................................................................ 5 
8. Grondslag voor publicatie .................................................................................................................... 6 
9. Verzet ............................................................................................................................................................. 6 
10. Inzage en verzoek om informatie .................................................................................................. 6 
11. Contactgegevens Stichting Uitgave Nederland’s Adelsboek ............................................. 7 

 
 
  



Stichting Uitgave Nederland’s Adelsboek – Privacyverklaring onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Versie 23 februari 2023 3 

1. Deze privacyverklaring  
In deze privacyverklaring legt de Stichting Uitgave Nederland’s Adelsboek uit hoe zij 
omgaat met persoonsgegevens. We maken in dit document helder welke 
persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We 
leggen ook uit hoe betrokkenen hun gegevens kunnen inzien, laten wijzigen of laten 
verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hiervan goed op de hoogte bent en raden u 
aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 
 

2. Achtergrond en doelstelling Stichting Uitgave Nederland’s Adelsboek 
Tussen 1988 en 2014 verscheen een ‘historische reeks’ van het Nederland’s Adelsboek. 
In twintig deeltjes zijn de genealogieën beschreven van alle families, van A tot Z, die 
behoren (of hebben behoord) tot de Nederlandse Adel, inclusief een overzicht van de 
voorouders in rechte lijn van de geadelden. Deze en voorgaande reeksen werden, van 
1945 tot 2014, verzorgd door het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG). Deze 
organisatie heeft echter besloten om zich voortaan toe te leggen op digitale 
informatievoorziening en in het kader daarvan papieren uitgaven zoals het Rode boekje 
te staken. 
Om toch een nieuwe état présent-serie te kunnen realiseren, is de Stichting Uitgave 
Nederland’s Adelsboek (SUNA) opgericht, die voor de praktische uitvoering een 
zakelijke overeenkomst heeft gesloten met Uitgeverij VerLoren (productie en 
distributie) en Historisch Bureau De Clercq (onderzoek en redactie). De beide 
laatstgenoemde partijen zijn sinds 2015 ook verantwoordelijk voor de uitgave van 
Nederland’s Patriciaat en hebben in februari van 2018 het eerste deeltje daarvan 
gepubliceerd. 
De beoogde nieuwe reeks van het Nederland’s Adelsboek betreft ditmaal een 
zogenaamde état présent-serie, zoals deze ook verscheen tussen 1981 en 1987, tussen 
1973 en 1980 en voordien nog verschillende malen. Anders dan in de historische reeks 
zal hierin alleen een overzicht worden gegeven van de huidige generaties van alle op dit 
moment levende adellijke families. De informatie die hierover in de voorgaande 
historische reeks werd gegeven, zal daarvoor up-to-date worden gebracht. 
 

3. Definities 
In deze verklaring wordt verstaan onder: 

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 

Bestuur Het bestuur van de Stichting  
 

Betrokkene Een tot de Nederlandse adel behorende persoon dan wel een 
persoon die gehuwd is (geweest)/een geregistreerd 
partnerschap heeft (gehad) met een tot de Nederlandse adel 
behorende persoon en van wie Gegevens worden opgenomen in 
de Nieuwe reeks  
 

Contactpersoon Een persoon die Gegevens met betrekking tot Betrokkenen uit 
zijn/haar eigen familie verzamelt en verstrekt aan de Stichting 
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Gegevens De persoonsgegevens welke zullen worden vermeld in de 
Nieuwe reeks, zoals nader omschreven onder het kopje ’4. 
Gegevens’ 
 

Historische reeks De laatste reeks van het Nederland’s Adelsboek uitgegeven door 
het Centraal Bureau voor Genealogie in de jaren 1988-2014 
 

Nieuwe reeks De door de Stichting uit te geven nieuwe reeks van de état 
présent van de Nederlandse adel (het Nederland’s Adelsboek of 
het Rode Boekje) 
 

Stichting De Stichting Uitgave Nederland’s Adelsboek 
 

 

4. Gegevens 
Uitsluitend de onderstaande Gegevens komen voor vermelding in aanmerking in de 
door de Stichting uit te geven Nieuwe reeks. 
 
Betrokkenen die behoren tot de Nederlandse adel 
− Adellijke titel of adellijk predicaat 
− Academische titel en/of predicaat 
− Voornamen voluit 
− Achternaam voluit 
− Koninklijke onderscheidingen 
− Geboorteplaats(en) 
− Geboortedatum 
− (ex) dienstbetrekking (en)/beroep 
− Militaire rang 
− Lidmaatschap Ridderlijke Orde 
− Huwelijksplaats 
− Huwelijksdatum 
− Datum echtscheiding(en) 
− Naam (ex)partner(s) -> zie hieronder 
− Datum overlijden 
− Plaats overlijden 
− Woonplaats 
− Namen kinderen 
− Namen ouders 
 
Betrokkenen die gehuwd zijn (geweest)/ een geregistreerd partnerschap hebben 
(gehad) met een persoon die behoort tot de Nederlandse Adel (voor zover niet al 
zelfstandig vermeld) 
− Academische titel en/of predicaat 
− Voornamen voluit 
− Achternaam voluit 
− Koninklijke onderscheidingen 
− Geboorteplaats 
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− Geboortedatum 
− (ex) dienstbetrekking(en)/beroep 
− Militaire rang 
− Datum echtscheiding(en) 
− Naam (ex)partner(s) 
− Datum overlijden 
− Plaats overlijden 
− Woonplaats 
− Naam vader 
− Naam moeder  
 

5. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Uit de Gegevens valt de identiteit van natuurlijke personen (de Betrokkenen) te 
herleiden. Daarom zijn de Gegevens persoonsgegevens in de zin van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).  
De basisrechten van betrokkenen onder de AVG zijn:   
− Het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien; 
− Het recht om de persoonsgegevens aan te laten passen als ze onjuist of niet meer 

actueel zijn; 
− Het recht om de eigen persoonsgegevens niet op te nemen/verwijderd te krijgen; 
− Het recht om te vragen de eigen persoonsgegevens over te dragen aan een andere, 

door betrokkene aangewezen organisatie; 
− Het recht om een klacht in te dienen over een bepaalde vorm van verwerving, opslag 

of gebruik (“verwerking) van die persoonsgegevens. 
 
De bescherming van de AVG strekt zich niet uit tot overledenen. De Gegevens behoren 
niet tot de bijzondere categorieën die ingevolge de AVG extra zware bescherming 
genieten. 
 

6. Gegevensverzameling 
Als basis voor de Nieuwe reeks wordt uitgegaan van de laatste reeks van het 
Nederland’s Adelsboek uitgegeven door het Centraal Bureau voor Genealogie in de jaren 
1988-2014 (de ‘Historische reeks’). 
Deze basis dient vervolgens te worden geactualiseerd. De Stichting heeft geen toegang 
(geen gegevensbestanden) tot de adresgegevens van de personen die zij beoogd op te 
nemen in de Nieuwe reeks. De Stichting kan dus geen rechtstreeks contact met de 
Betrokkenen opnemen. Om die reden heeft de Stichting, via algemene oproepen, contact 
gezocht met personen die, op vrijwillige basis, namens hun (tak van de) familie zich als 
verzamelaar van de aanvullend benodigde gegevens willen opwerpen, en deze gegevens 
ter beschikking willen stellen aan de Stichting (de “Contactpersoon”). Voor elke familie 
wordt ten minste één Contactpersoon gezocht. 
 

7. Gegevensbeheer 
Ten aanzien van gegevensbeheer hanteert de Stichting de volgende uitgangspunten: 
− De Stichting zal de Gegevens niet aanwenden voor andere doeleinden en/of 

publicaties dan de uitgave in druk van de Nieuwe reeks. 
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− De Nieuwe reeks zal niet in digitale vorm worden uitgegeven. 
− De Stichting zal de Gegevens, behoudens aan de door haar gecontracteerde redacteur 

en uitgever, niet aan derden ter beschikking stellen, voor welk doel dan ook 
(uitgezonderd een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel daartoe). 

− De Stichting zal de Gegevens zorgvuldig bewaren en er zo goed mogelijk voor 
zorgdragen dat deze niet voor derden toegankelijk zijn.  

− Ingeval de Stichting ophoudt te bestaan, zullen de Gegevens onder beding van 
bovenstaande gebruiksrestricties worden overgedragen aan een eventuele 
rechtsopvolger of aan het archief van het Nederland's Adelsboek, in beheer bij de 
Hoge Raad van Adel te Den Haag. 

 

8. Grondslag voor publicatie 
De Stichting heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geconsulteerd in verband met de 
toepasselijkheid van het gestelde in de AVG. Bij brief van 29 april 2021 heeft de AP laten 
weten dat op basis van de haar ter beschikking gestelde informatie de wettelijke 
regeling over de voorafgaande raadpleging van artikel 36 AVG niet van toepassing is op 
de beoogde verwerking door de Stichting. Een procedure van voorafgaande raadpleging 
behoeft dus niet te worden doorlopen. 

Publicatie van (delen van) de Gegevens wordt derhalve geacht te zijn toegestaan indien 
en voor zover (niet cumulatief): 

1. de Betrokkene schriftelijk dan wel mondeling toestemming voor publicatie heeft 
gegeven; 

2. de Gegevens afkomstig zijn uit de Historische Reeks;  
3. de Gegevens verkregen zijn van een Contactpersoon die m.b.t. die familie gegevens 

ter beschikking heeft gesteld voor publicatie in het Nederland’s Adelsboek. 
 

9. Verzet 
Een Betrokkene heeft onder de AVG onder meer het recht om niet mee te werken aan de 
wens van een derde om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken. De Stichting zal dat 
recht als volgt respecteren:  
− Ingeval een persoon niet opgenomen wenst te worden in de Nieuwe reeks, kan 

hij/zij zich daartoe verzetten door dit kenbaar te maken aan het Bestuur. 
− Het Bestuur zal een verzoek om alleen gedeeltelijk, onder voorwaarden of in het 

geheel niet vermeld te worden honoreren mits dat op dat moment nog mogelijk is 
(het betreffende deeltje nog niet is gedrukt). Indien dat niet langer mogelijk is 
(omdat het desbetreffende deel al is gedrukt) zal het Bestuur een aantekening maken 
dat de desbetreffende persoon niet wil worden opgenomen in een eventuele 
volgende reeks van het Nederland’s Adelsboek.  

 

10. Inzage en verzoek om informatie 
Een Betrokkene kan contact met Stichting opnemen om te vernemen wie van zijn/haar 
familie de Contactpersoon met de Stichting is. 
Een Betrokkene kan eveneens contact opnemen met de Stichting om, voorafgaande aan 
de daadwerkelijke uitgave, in te zien welke Gegevens hem/haar betreffende, zullen 
worden opgenomen, in ieder geval als het Gegevens betreft die niet door de Betrokkene 
zelf zijn verstrekt (Gegevens afkomstig uit de Historische reeks en/of via de 
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Contactpersoon). De Betrokkene kan, in het voorkomende geval, rectificaties op die 
Gegevens aan de Stichting doorgeven. 
 

11. Contactgegevens Stichting Uitgave Nederland’s Adelsboek 
De mogelijkheid tot verzet alsmede inzage in de eigen Gegevens en informatie over 
Contactpersonen wordt geboden via rechtstreeks contact met het Bestuur. De volgende 
contactgegevens staan daarvoor ter beschikking.  
 

Naam Stichting Uitgave Nederland’s Adelsboek 
 

Bestuur Jonkheer Dr Ing. T.J. Versélewel de Witt Hamer, Voorzitter 
Mevrouw C.P. barones van Harinxma thoe Slooten, Secretaris 
Drs W.P. baron van Lawick van Pabst, MBA, Penningmeester 
Mr. M.R.M.M. Scheidius 
 

Vestigingsplaats Den Haag 
 

Adres Secretaris Mevrouw C.P. barones van Harinxma thoe Slooten, Secretaris 
Van Kijfhoeklaan 28 
2897 TD  Den Haag 
 
 

Adres m.b.t 
Contactpersonen 
en Gegevens 

Vacant 

KvK 66.84.25.06  
 

Uitgever Uitgeverij Verloren 
Torenlaan 25 
1211 JA Hilversum 
 

URL www.adelsboek.nl 
 

 
In elke uitgave van de Nieuwe reeks zullen de contactgegevens van de Stichting worden 
vermeld. 
 

http://www.adelsboek.nl/

