Verzoek verstrekkingsbeperking (geheimhouding persoonsgegevens)
Aan:
Gemeente Vught
Afdeling Dienstverlening, team frontoffice
Antwoordnummer 12
5260 VB Vught

Persoonsgegevens
Achternaam

……………………………………………………………………

BSN

……………………………………………………………………

Geboortedatum

……………………………………………………………………

Ondergetekende verzoekt burgemeester en wethouders van Vught geen gegevens te verstrekken
aan:
(aankruisen wat gewenst is).
 opheffen huidige code geheimhouding
 code 7 = niet zonder toestemming aan derden 1. Derden ter uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift (advocaat, notaris) 2. Derden met een maatschappelijk belang (Pensioenfonds, zorgverzekeraar) 3. Derden met voorafgaande toestemming van u zelf.
* voor toelichting zie achterzijde
 code 7 maar mijn gegevens mogen wel verstrekt worden aan Rijkswaterstaat en ProRail (4)
N.B. De verstrekkingsbeperking (geheimhouding) is niet van toepassing op gegegevens die gevraagd worden door overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechterlijke taak.
Dit verzoek is ook van toepassing op de volgende kinderen jonger dan 16 jaar:
Naam
BSN
geboortedatum
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

……………………
……………………
……………………
……………………

Ondertekening
Datum ………………………….

……………………
……………………
……………………
……………………

Handtekening

N.B. U dient een kopie van uw legitimatiebewijs met dit verzoek mee te sturen.

Toelichtingen
1. Bij deze groep derden is de gemeente verplicht de gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld voor
het starten van een gerechtelijke procedure. Indien U om verstrekkingsbeperking (geheimhouding) heeft verzocht, verstrekt de gemeente niet zonder uw medeweten. Wij moeten de
afweging maken of door de verstrekking schade aan uw persoonlijke levenssfeer wordt aangebracht. Bijvoorbeeld bij lichamelijke en/of psychische bedreigingen.
2. Bij deze groep derden kan alleen gegevensverstrekking plaats vinden als dit is vastgelegd in de
landelijke wetgeving of in de gemeentelijke verordening verstrekking persoonsgegevens. Ook
is daarbij bepaald welke persoonsgegevens maximaal verstrekt mogen worden. Ook hierbij
verstrekt de gemeente niet zonder uw medeweten en moeten wij de afweging maken of door
de verstrekking schade aan uw persoonlijke levenssfeer wordt aangebracht. De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) houdt gegevens bij van leden voor diverse kerken. Er
worden nooit gegevens verstrekt aan de SILA als u verstrekkingsbeperking heeft gevraagd.
Dit is wettelijk bepaald.
3. Als u zelf schriftelijke toestemming heeft gegeven aan een derde kunnen wij persoonsgegevens
verstrekken. Dat kan dan alleen op dat moment voor dat specifieke verzoek. De gegevens die
wij hierbij mogen verstrekken zijn maximaal uw naam, het geslacht, de geslachtsnaam van
de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.
4. De plannen voor de rijksweg en het verdiepte spoor zijn uiterst belangrijk voor onze gemeente. Het doel is om Vught leefbaar en veilig te houden. Dat neemt niet weg dat we moeilijke
keuzes moeten maken met ingrijpende gevolgen. Zeker voor bewoners nabij de N65 of het
spoor. Keuzes, waarbij we u de komende jaren graag persoonlijk willen betrekken met bijvoorbeeld een enquête, vragen en informatie op uw eigen naam of om u uit te nodigen voor
een bewonersbijeenkomst. Om dit te kunnen doen, is het nodig dat onze samenwerkingspartners Rijkswaterstaat en ProRail u persoonlijk kunnen benaderen. Maar dat kan alleen als
zij over uw naam- en adresgegevens mogen beschikken. Er worden geen enkele andere persoonsgegevens verstrekt. Natuurlijk gaan Rijkswaterstaat en ProRail hier zorgvuldig mee om.

