
GEHEIMHOUDING PERSOONSGEGEVENS 
 
 

Verklaring omtrent verstrekking persoonsgegevens vanuit de Basisregistratie 
Personen van de gemeente Tytsjerksteradiel (BRP) 
 
 
Aan gemeente Tytsjerksteradiel 
t.a.v. Burgerzaken 
Postbus 3 
9250 AA Burgum 
 
 
 
Ondergetekende, 
 
Naam   : 
 
Voornamen  : 
 
Geboren op  :    te 
 
Adres   : 
 
Woonplaats  : 
 
 
Verklaart dat aan verstrekking van zijn/haar gegevens de volgende beperking is verbonden: 
 

□ 0 geen beperking 
 

□ 7 niet zonder toestemming aan derden, niet aan vrije derden en niet aan kerken 

 
*) A.u.b. één mogelijkheid aankruisen. 

 
 
Deze geheimhouding is ook van toepassing op de volgende minderjarige gezinsleden: 
(naam, volledige voornamen, geboortedatum en plaats) 
 

1……………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………………. 
4……………………………………………………………………………………………………. 
5……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Plaats  : 
 
Datum  :      
 
Handtekening : 
 
 
Een kopie van een legitimatiebewijs is bijgevoegd. 
Zie toelichting geheimhouding persoonsgegevens (op de achterkant) 



 
 
 
Toelichting geheimhouding persoonsgegevens 
Persoonsgegevens uit het BRP wordt doorgegeven aan overheidsinstanties en 
maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor de uitvoering van hun wettelijke 
taken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bepaalt welke informatie wordt verstrekt. Dit is 
wettelijk vastgelegd. In de Wet BRP worden dit afnemers genoemd. 
 
Wie is een derde? 
- Elke andere persoon en instelling dan een afnemer en de ingeschrevene 
 
Wie is een vrije derde? 
- Personen en instellingen aan wie volgens een gemeentelijke verordening informatie wordt 
verstrekt. 
 
In enkele gevallen kunt u met de uitoefening van uw recht op geheimhouding van uw 
persoonsgegevens verstrekking van uw persoonsgegevens opgenomen in de BRP tegen 
houden. Het gaat dan om persoonsgegevens die wordt verstrekt aan: 

• instellingen of personen die voor de uitvoering van wettelijke voorschriften gebruik 
moeten maken van uw persoonsgegevens, zoals curatoren en advocaten: de 
zogeheten verplichte derden (er wordt dan een afweging plaats tussen uw belang 
van geheimhouding en het belang van de gerechtelijke procedure); 

• de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie 
bijhoudt  voor kerkgenootschappen; 

• niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren: de 
zogeheten vrije derden. 

Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan particulieren. 
Ook commerciële instellingen krijgen geen gegevens uit de BRP. 
 
 
 
 


