
 

Toestemmingsformulier 
KetenAanpak Dak- en thuislozen ANtwerpen Stad (KADANS) 

 
Om samen met u een gepast hulpverleningstraject uit te werken is het belangrijk om informatie te 
delen met andere diensten. Daarom vragen we je dit document te lezen, in te vullen en te 
ondertekenen.  
 
Toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens en contactname met derden in kader van 
KADANS  
 
Ik, ondergetekende ……………………………………………….……………………….……, geef hierbij toestemming om:  

 gegevens over mijn leefsituatie op te vragen en uit te wisselen met de betrokken diensten  

 informatie over mij bij te houden in functie van mijn hulpverlening  

 mijn hulpvraag te bespreken met de deelnemende organisaties en in dit kader een overleg 
te organiseren met alle deelnemende diensten om onderlinge afstemming rond mijn 
situatie mogelijk te maken (KADANS).  

 
De deelnemende organisaties binnen de KADANS zijn : 
CAW Antwerpen        Free Clinic  
De Sleutel/Weerwerk vzw      Kamiano  
Adic vzw         CGG Andante  
ZNA Stuivenberg/Erasmus       Multiversum/Kadans Wonen  
Gevangenis Antwerpen       OCMW Antwerpen  
Maatschappelijke Veiligheid - stad Antwerpen     Lokale politie Antwerpen  
Parket van de procureur des Konings - afdeling Antwerpen  Justitiehuis Antwerpen 
VAGGA/Verslavingszorg      PZ Bethaniënhuis Zoersel
    
Ik ben geïnformeerd over de doeleinden van de verwerking van de gegevens en de identiteit van de 
verantwoordelijke (overeenkomstig artikel 12 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
Ik heb het recht om, mits bewijs van mijn identiteit, kennis te nemen van de verwerkte gegevens met 
betrekking tot mijn persoon en kan altijd om een aanpassing verzoeken van onjuiste of onvolledige 
gegevens. Ik richt hiertoe een ondertekend en gedagtekend verzoek tot de verantwoordelijke van de 
verwerking (overeenkomstig artikelen 15 en 16 AVG ):  

Ketenaanpak dak- en thuislozen Antwerpen stad (KADANS)1 
Kantooradres: Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen 

Postadres: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen 
 
De inzage en/of verbetering is kosteloos en ik heb het recht om mijn toestemming in te trekken.  
 
Opgemaakt te Antwerpen in 2 exemplaren.  
 
Voor akkoord,  
Datum ………………………………………… 
Gelezen en goedgekeurd,  
Handtekening 

                                                           
1
 VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens (AVG). 
De stad Antwerpen verwerkt uw gegevens onder toezicht van de stedelijke functionaris voor gegevensbescherming, 
mevrouw Anne Baré (informatieveiligheid@antwerpen.be). 
De door u verstrekte gegevens zullen gedurende een periode van 10 jaar bijgehouden worden door de stad Antwerpen. 
Tenslotte heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, met name de 
Gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt worden. 


