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ONDERGETEKENDE  

Naam Organisatie:  

Aankruisen: ☐  Gemeente 

☐  Gemeenschappelijke Regeling  

Adres:  

Postcode:  

Plaats:  

VERKLAART:  

A. dat in het kader van de wettelijke taakstelling van gemeenten (de colleges van burgemeester en wethouders) 

op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (‘Wgs’) in opdracht van – en namens - 

Ondergetekende door de hierna genoemde Externe dienstverlener werkzaamheden worden verricht ten 

behoeve van Ondergetekende met het oog het verlenen van schuldhulp: 

GEGEVENS EXTERNE DIENSTVERLENER  

Naam Organisatie:  

Correspondentieadres 

Adres / Postbus  

Postcode:  

Plaats:  

Contactpersoon algemeen 

Aanhef:      ☐ de heer                       ☐ mevrouw 

Naam:  

Voorletter(s):  

Functie:  

Telefoon:  

E-mail:  

Kamer van Koophandelnummer (KvK-nummer) 

KvK-nummer:  

 

(gaat verder op volgende pagina) 
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B. zich in verband met de in opdracht van – en namens - Ondergetekende door Externe dienstverlener te 

verrichten werkzaamheden, ermee akkoord te verklaren dat Externe dienstverlener ten behoeve van 

Ondergetekende met het oog het verlenen van schuldhulp gebruik zal maken van de hierna geselecteerde 

Informatiediensten ‘Gemeentelijke voorzieningen Schuldhulpdossier (WGS) en/of en ‘Centrale Voorziening BVV 

(rekentool) gemeentelijke schuldhulpverlening’1:  
Aankruisen: 

☐  Informatiedienst ‘WGS – toegang’ 

☐  Informatiedienst ‘WGS - plan van aanpak’ 

☐  Informatiedienst ‘Centrale Voorziening BVV (rekentool) gemeentelijke schuldhulpverlening’ 

C. in dit verband toestemming te verlenen aan Stichting Inlichtingenbureau tot aansluiting van Externe 

dienstverlener op de hiervoor geselecteerde Informatiediensten ‘Gemeentelijke voorzieningen Schuldhulpdossier 

(WGS) en/of ‘Centrale Voorziening BVV (rekentool) gemeentelijke schuldhulpverlening’ ten behoeve van 

Ondergetekende, 

VOOR AKKOORD ONDERGETEKENDE: 

Aankruisen: 

☐  (Gemeente) het college van burgemeester en wethouders 

☐  (Gemeenschappelijke Regeling) het Dagelijks Bestuur, 

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

ONDERTEKENAAR  

Aanhef:      ☐ de heer                       ☐ mevrouw 

Naam:  

Voorletter(s):  

Functie:  

Telefoon:  

E-mail:  

Handtekening  

Plaats:  Datum:  

(Door ondertekening verklaart Ondertekenaar rechtsgeldig bevoegd te zijn opgave te doen van de Externe dienstverlener voor 

aansluiting op de geselecteerde Informatiediensten ‘Gemeentelijke voorzieningen Schuldhulpdossier (WGS)’ en ‘Centrale Voorziening 

BVV (rekentool) gemeentelijke schuldhulpverlening’) 

>> Stuur dit aanmeldformulier ingevuld én ondertekend naar: klantsupport@inlichtingenbureau.nl 

 
*** 

 
 

(bestandnaam IB formulier: Verklaring G_GR machtiging Externe dienstverlener IB Informatiediensten WGS en CvBVVgs 2022 V01b 01092022.pdf) 

 
 
1 Voor een beschrijving van de Informatiediensten ‘Gemeentelijke voorzieningen Schuldhulpdossier (WGS) en ‘Centrale Voorziening BVV (rekentool) 

gemeentelijke schuldhulpverlening’ verwijzen wij naar de Dienstencatalogus van Stichting Inlichtingenbureau. De verwerkingen in het kader van de 
informatiediensten WGS zijn nader gespecifieerd in het ‘Gegevensregister Stichting Inlichtingenbureau (Verwerkingsactiviteiten Wet SUWI / 
Participatiewet)’ (bijlage XVIII Gegevensregister IB van de Regeling SUWI). Zie voor de meest recente versies: www.inlichtingenbureau.nl  

mailto:klantsupport@inlichtingenbureau.nl
http://www.inlichtingenbureau.nl/

