
Toestemmingsformulier WMO 2015 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 
 

Burger Service Nummer (BSN)  

Naam en voorletters  

Straat + huisnummer  

Postcode + woonplaats  

Postadres (indien afwijkend)  

Wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde  

 
Belangrijke informatie over dit formulier en het verwerken van uw persoonsgegevens 

In opdracht van de gemeente verwerken wij uw persoonsgegevens met als doel samen met u te 
werken aan het oplossen van uw (ondersteunings-)vraag. Soms is het noodzakelijk voor het onderzoek 
om gegevens bij uw behandelaar(s) op te vragen. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. 
Daarvoor is dit formulier. 

 

• Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 voeren wij taken uit. Voor 
het uitvoeren van deze taken is geen toestemming van u nodig. 

• Naast de uitoefening van onze wettelijke taken, delen wij geen informatie over u met andere 
organisaties of personen zonder dat u daarvan op de hoogte bent. 

 
Met de ondertekening van dit formulier, geeft u de gemeente toestemming om gegevens over u op 
te vragen bij uw behandelaar(s), waaronder in ieder geval bij ondergenoemde behandelaar(s). Indien 
tijdens het onderzoek blijkt dat u meer behandelaars hebt dan de genoemde, dan strekt deze 
toestemming zich ook uit tot die behandelaars. Vul hieronder de naam/namen en de 
contactgegevens van uw behandelaar(s). 

 
Naam/namen en contactgegevens behandelaar(s) en op te vragen informatie invullen 

 
 
 

Opmerkingen burger/gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger* 

 
 
 



 

Door uw handtekening te zetten laat u weten dat u de informatie in dit formulier begrijpt en dat u 

toestemming geeft om bij uw behandelaar(s) informatie op te vragen. 

 

Ondertekening door uzelf/uw gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger* 

Dit formulier is ondertekend door 
(aangeven wat van toepassing is) 

 burger 

 gemachtigde 

 wettelijk vertegenwoordiger (bijv. curator) 

Naam van degene die ondertekent  

Datum  

Plaats  

Handtekening  

 

* Bij ondertekening door gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger graag een kopie van de 

machtiging of de beschikking van de rechtbank bijvoegen. 

 


