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1 Gegevens betreffende persoon
Burgerservicenummer (BSN)

Naam en voorletters 

Laatste woonadres in uw gemeente:
(straat)

2 Gegevens kinderen jonger dan 16 jaar (die zijn meeverhuisd en 
waarvoor ook geheimhouding van de verwijsgegevens gevraagd wordt):

BSN

Naam en voorletters

BSN

Naam en voorletters

BSN

Naam en voorletters

Let op! U kunt geen verzoek indienen voor uw echtgeno(o)t(e) en uw kinderen
 van 16 jaar en ouder. Zij dienen zelf te verzoeken om geheimhouding.

3 Bijvoegen

Indien aanwezig kopie geldig identiteitsbewijs danwel bijschrift paspoort.

Verzoek tot geheimhouding
Let wel: als u om geheimhouding vraagt, kunt u ook geen bericht meer ontvangen 
als u wordt gezocht door een familielid of oude schoolvriend.

> lees verder

Dit formulier opsturen naar:

Gemeente Heerlen
Afdeling Publiekszaken
Postbus 1
6400 AA Heerlen
14 045 
+31(0)45 560 50 40
www.heerlen.nl
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versienummer formulier
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Verzoek om geheimhouding van de verwijs-
gegevens in de basisregistratie (geheimcode 7)



Postbus 1, 6400 AA Heerlen, t 14 045 / +31 (0)45 560 50 40, gemeente@heerlen.nl, IBAN NL73INGB0672814471

Ondergetekende verzoekt op grond van artikel 2.59 van de Wet basisregistratie personen (Wet 
BRP) dat er geen gegevens omtrent hemzelf/haarzelf en bovenstaande gezinsleden uit de BRP wor-
den verstrekt aan de volgende groepen personen of instanties:
•	 Aan	derden	met	een	gewichtig	maatschappelijk	belang	die	gegevens	over	hem/haar	vragen,	die	

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van wettelijke voorschriften. Bij deze groep derden is de ge-
meente verplicht gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld advocaat en een faillissementscurator). 
Als u om geheimhouding heeft verzocht, verstrekt de gemeente niet zonder voorafgaande me-
dedeling aan u. Indien uw privacy door de verstrekking onevenredig zou worden geschaad, kan 
de gemeente besluiten de gegevens niet te verstrekken.

•	 Aan	derden	met	een	gewichtig	maatschappelijk	belang	die	via	het	BRP-netwerk	systematisch		
gegevens over hem/haar vragen. Hier wordt gedoeld op de Stichting Interkerkelijke Ledenad-
ministratie (SILA) en ziekenhuizen. Het SILA is een samenwerkingsverband van de kerkgenoot-
schappen of andere genootschappen met een geestelijke grondslag en houdt gegevens bij voor 
de ledenadministratie van de aan dit samenwerkingsverband deelnemende kerken. Ziekenhuizen 
kunnen gegevens ontvangen in het kader van gezondheidszorgverlening aan de patiënten. 

•	 Aan	overige	derden	die	zijn	opgenomen	in	de	verordening	BRP	van	de	gemeente.	Dit	zijn	instel-
lingen met een niet-commercieel doel, zoals de GGD, woningbouwcorporaties en werkgevers- en 
werknemersorganisaties.

Let op!
Het verzoek om geheimhouding heeft alleen betrekking op uw persoonsgegevens die zijn geregi-
streerd in de gemeente waar u uw verzoek indient. Als u wenst dat uw vorige woongemeente(n) 
ook geen gegevens verstrekt, moet u aan deze gemeente(n) ook om geheimhouding vragen.

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend met een kopie van het geldig identiteitsbewijs zo 
spoedig mogelijk toezenden aan de afdeling Publiekszaken van de gemeente Heerlen.

4 Ondertekening

Plaats   Datum

Handtekening
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De actuele kosten en voorwaarden van uw aanvraag kunt u nalezen op www.heerlen.nl/producten-en-diensten.
De gemeente Heerlen hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld 
en beveiligd en slechts gebruikt voor de behandeling van uw verzoek om geheimhouding van de verwijsgege-
vens in de basisregistratie (geheimcode 7).


