Postbus 4 8800 AA Franeker – 0517 380 200 (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur)

Aanvraagformulier Verzoek Persoonsgegevens (AVG)
De aanvraag heeft betrekking op
Achternaam
___________________________________________________________ m
v
BSN
___________________________________________________________________
Adres
___________________________________________________________________
Postcode en woonplaats ___________________________________________________________________
Telefoonnummer
___________________________________________________________________
E-mailadres
___________________________________________________________________
Dient u de aanvraag in voor een ander? Vul dan ook het tweede blad in
U verzoekt
Inzage
Verwijdering
(één van beide aankruisen)
van gegevens betreffende:
Participatiewet, IOAW, IOAZ, minimabeleid
Wmo
Jeugdwet
Schuldhulpverlening
Overig, namelijk
___________________________________________________________________

Welke gegevens:
Gegevens met betrekking tot een aanvraag (uitkering, voorziening, etc.) Kunt u dit nader specificeren?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Gegevens over de periode van ______________ tot ___________________________________________
Anders, ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Plaats, datum ________________________________________

Handtekening ____________________

U ontvangt binnen een maand een besluit op uw aanvraag. Deze termijn kan verlengd worden als besluitvorming
of het verzamelen van de gevraagde gegevens binnen een maand niet mogelijk is. Daarover ontvangt u van ons
bericht.
Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon, vragen wij u dit formulier bij de
balie in te leveren. Daar wordt u gevraagd zich te legitimeren. Voor de goede orde wijzen wij er op dat
verzoeken mogelijk niet worden toegewezen wanneer er weigeringsgronden zijn.

___________________________________________________________________
In te vullen door de Dienst
Geverifieerd door:
Soort legitimatiebewijs:
Geldigheidsdatum:

Datum:

Paraaf:

Uw gegevens (alleen invullen als u gegevens opvraagt namens een ander)
Achternaam en voorletters ___________________________________________________________ m
v
BSN*
___________________________________________________________________
Adres
___________________________________________________________________
Postcode en woonplaats ___________________________________________________________________
Telefoonnummer
___________________________________________________________________
E-mailadres
___________________________________________________________________

Wat is uw relatie tot de persoon waarop het verzoek betrekking heeft?
Gemachtigde **
Curator ***
Bewindvoerder ***
Mentor ***
Advocaat
Wettelijk vertegenwoordiger van de persoon die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt **

*

Alleen invullen als u gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger bent

**

U moet bij het inleveren van dit formulier uw eigen identiteitsbewijs en dat van de
ander tonen

*** U moet bij het inleveren van dit formulier een bewijsstuk en het identiteitsbewijs van uzelf en dat van de ander
tonen
Aan het verstrekken van de gevraagde gegevens kunnen kosten verbonden zijn.

___________________________________________________________________
In te vullen door de Dienst
Geverifieerd door:
Soort legitimatiebewijs:
Geldigheidsdatum:

Datum:

Paraaf:

