
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Is de aanvrager een overheidsorgaan?  

nee 

ja 

Is de aanvrager een derde die de gegevens 

nodig heeft voor gerechtelijke procedure en 

uit hoofde van ambt of beroep met deze 

werkzaamheden is belast?  

Heeft ingeschrevene een 

verstrekkingsbeperking? 

Is de aanvrager  een derde die de gegevens 

nodig heeft voor een wetenschappelijk, 

statistisch of historisch onderzoek?  

Is de aanvrager een derde die is genoemd in 

de gemeentelijke verordening en is ook het 

doel van de verstrekking daarmee in 

overeenstemming? 

Is de aanvrager een derde die voorafgaand 

schriftelijke toestemming van 

ingeschrevene heeft voor verstrekking van 

zijn persoonsgegevens?  

Is de aanvrager een derde die de gegevens 

nodig heeft voor uitvoering van een 

wettelijk voorschrift en is daarin bepaald 

dat gegevens uit BRP noodzakelijk zijn? 

Is de aanvrager de FIOM die de gegevens 

nodig heeft i.v.m. opsporen van personen? 

 Is de aanvrager een financiële instelling die 

de gegevens nodig heeft i.v.m. 

uitkeren/betalen van opvorderbare gelden?  

Gegevens verstrekken o.g.v. 

art. 3.5 WBRP  

Gegevens verstrekken o.g.v. 

art. 3.6, lid 1, onder c  WBRP  

**** 

nee 

nee 

nee 

ja 

ja 

ja 

ja 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

Belangenafweging maken tussen belangen 

aanvrager en ingeschrevene o.g.v. art. 3.21, lid 2 

WBRP.  

Is de persoon overleden dan kan je een uittreksel 

zonder adres verstrekken met daarop de 

vermelding van het overlijden. Worden er 

gegevens gevraagd over adres of gerelateerden 

zal je de belangen moeten afwegen. 

 

ja 

ja

 

ja 

ja 

Heeft ingeschrevene een 

verstrekkingsbeperking? 

 

Heeft ingeschrevene een 

verstrekkingsbeperking? 

 

Gegevens verstrekken o.g.v. 

art.3.6, lid 1, onder c WBRP 

Gegevens verstrekken o.g.v. 

art.3.6, lid 1 onder c WBRP 

Wordt voldaan aan de 

voorwaarden van art. 44 

Besluit BRP? 

Gegevens verstrekken o.g.v. 

art.3.6, lid 1, onder a WBRP 
nee 

ja 

ja 

De verstrekking wordt 

geweigerd. 

Belangenafweging maken tussen belangen 

aanvrager en ingeschrevene o.g.v. art.3.21, lid 

2 WBRP. 

Is de persoon overleden dan kan je een 

uittreksel zonder adres verstrekken met 

daarop de vermelding van het overlijden. 

Worden er gegevens gevraagd over adres of 

gerelateerden zal je de belangen moeten 

afwegen. 

 

Gegevens verstrekken o.g.v. 

art. 3.6 lid 1 onder b WBRP 

Heeft ingeschrevene een 

verstrekkingsbeperking? 

 

ja 

nee 

nee 

Gegevens verstrekken o.g.v. 

art. 3.9, lid 1, onder b WBRP 

Alleen NAW gegevens 

De verstrekking wordt geweigerd. 

De verstrekking wordt 

geweigerd. 

Gegevens verstrekken 

o.g.v. art. 3.13 WBRP 

Art. 3.13 WBPR 

 

ja 

nee De verstrekking wordt 

geweigerd. 

Is de ingeschrevene een ingezetene?  

 

nee 

Doorsturen naar RNI-

gemeente (indien het een 

verzoek betreft als bedoeld 

in schema 1, 2 of 4)  

ja 

Is betrokkene als 

ingezetene overleden?  

nee 


