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Overige verstrekkingen (derden conform art. 3.9 Wet BRP) 
 

Conform artikel 5 Reglement BRP 2014 
 

1. Verstrekkingen kunnen worden gedaan aan natuurlijke personen. Gegevens kunnen worden 
verstrekt op de wijze zoals deze is voorgeschreven en vastgelegd in de procedure inzake 
verstrekkingen van het Handboek Beveiliging GBA (procedure 20)  

2. Verstrekkingen kunnen worden gedaan aan rechtspersonen. De hierna genoemde toegelaten 
rechtspersonen zijn voor het doel en de omvang van de gegevens opgenomen in deze bijlage. 
Gegevens kunnen worden verstrekt op de wijze zoals deze is voorgeschreven en vastgelegd in de 
procedure inzake verstrekkingen van het Handboek Beveiliging GBA (procedure 20) 

 
De gemeente Tynaarlo verstrekt incidentele of ad-hoc gegevens aan de volgende derden waarvoor geldt 
dat: 
 
• zij rechtspersoon zijn zonder winstoogmerk 

• zij gerechtvaardigd belang hebben door dringende maatschappelijke behoefte 

• de verstrekking in juiste verhouding is met het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd 

• de gegevensverstrekking niet op andere, minder ingrijpende, wijze kan worden gerealiseerd. 

 

De maximaal te verstrekken gegevens zijn: 

01 Persoon 

02.10 Voornamen 

02.20 Adellijke titel/predikaat 

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam 

02.40 Geslachtsnaam 

03.10 Geboortedatum 

04.10 Geslachtsaanduiding 

61.10 Aanduiding naamgebruik 

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek 

05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap 

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam 

02.40 Geslachtsnaam 

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek 

06 Overlijden 

08.10 Datum overlijden 

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek 

08 Verblijfplaats 

09.10 Gemeente van inschrijving 

10.20 Gemeentedeel 

11.10 Straatnaam 

11.20 Huisnummer 

11.30 Huisletter 

11.40 Huisnummertoevoeging 

11.50 Aanduiding bij huisnummer 

11.60 Postcode 

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek 
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1. Instellingen t.b.v. maatschappelijke dienstverlening, 
algemene/geestelijke gezondheidszorg, kinderopvang, 
jeugdwelzijnswerk, ouderenzorg, werkvoorziening 

 
1.1 Doel 
Bovengenoemde instellingen voorzien van actuele, juiste informatie ten behoeve van de uitvoering van hun 
werkzaamheden. 
 
1.2 Doelgroep 
Cliënten van bovengenoemde instellingen. 
 

2. Pensioenfondsen 
 
2.1 Doel 
Nederlandse pensioenfondsen voorzien van actuele, juist informatie ten behoeve van de 
pensioenvoorziening. 
 
2.2 Doelgroep 
Pensioengerechtigden. 
 

3. Ziekenhuizen 
 
3.1 Doel 
Patiënten volgen in verband met wetenschappelijk onderzoek. 
 
3.2 Doelgroep 
Patiënten. 
 
 

4. Het Nederlandse Rode Kruis 
 
4.1 Doel 
Opsporen van familieleden met wie het contact verloren is als gevolg van een gewapend conflict of een 
natuurramp. Deze opsporingstaak moet ten doel hebben dat het contact tussen familieleden wordt hersteld. 
 
4.2 Doelgroep 
Familieleden. 
 
 
 
Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
……. 2014. 
 
Namens hen, 
De informatiebeheerder, 
 
 
 
J.W. Westen 
 


