
1 
 

36288 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in 
verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor 
beschermd wonen 

Geconsolideerde 
teksten 
 
NB. Slechts bestemd 
ter informatie – aan 
deze teksten kunnen 
geen rechten ontleend 
worden. 
 
 
Artikel I  

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 

(...) 

Artikel 1.1.1     

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

- aanbieder: natuurlijke persoon of rechtspersoon die jegens het college gehouden is een 
algemene voorziening of een maatwerkvoorziening te leveren; 

- algemene voorziening: aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand 
onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, 
toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning; 

- begeleiding: activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van 
de cliënt opdat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. 

- beschermd wonen: wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende 
toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het 
psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het 
voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar 
voor de cliënt of anderen, bestemd voor personen met psychische of psychosociale 
problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving; 

- beroepskracht: natuurlijke persoon die in persoon beroepsmatig werkzaam is voor een 
aanbieder; 

- bijzondere categorieën van persoonsgegevens: bijzondere categorieën van 
persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 van de Uitvoeringswet Algemene 
verordening gegevensbescherming; 

- burgerservicenummer: burgerservicenummer als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de 
Wet algemene bepalingen burgerservicenummer; 

- CAK: het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg; 

- calamiteit: niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit 
van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt 
heeft geleid; 
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- CIZ: het CIZ, genoemd in artikel 7.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg; 

- cliënt: persoon die gebruik maakt van een algemene voorziening of aan wie een 
maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget is verstrekt of door of namens wie een 
melding is gedaan als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid; 

- cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene 
ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en 
het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van 
maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, 
wonen, werk en inkomen; 

- college: college van burgemeester en wethouders; 

- dossier: geheel van schriftelijk of elektronisch vastgelegde gegevens met betrekking tot 
een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan; 

- gebruikelijke hulp: hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag 
worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten; 

- gegevens over gezondheid: gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 
15 van de Algemene verordening gegevensbescherming; 

- geweld bij de verstrekking van een voorziening: seksueel binnendringen van het lichaam 
van of ontucht met een cliënt, alsmede lichamelijk en geestelijk geweld jegens een cliënt, 
door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het 
etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft; 

- huiselijk geweld: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of bedreiging daarmee door 
iemand uit de huiselijke kring; 

- huiselijke kring: een familielid, een huisgenoot, de echtgenoot of voormalig echtgenoot of 
een mantelzorger; 

- hulpmiddel: roerende zaak die bedoeld is om beperkingen in de zelfredzaamheid of de 
participatie te verminderen of weg te nemen; 
 

- kindermishandeling: elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige 
interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten 
opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, 
actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden 
berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel; 
 

- maatschappelijke ondersteuning: 

1°. bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de 
toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, 
de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van 
huiselijk geweld, 

2°. ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een 
beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de 
eigen leefomgeving, 

3°. bieden van beschermd wonen en opvang; 



3 
 

- maatwerkvoorziening: op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een 
persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere 
maatregelen: 

1°. ten behoeve van zelfredzaamheid, daaronder begrepen kortdurend verblijf in een 
instelling ter ontlasting van de mantelzorger, het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede 
hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen, 

2°. ten behoeve van participatie, daaronder begrepen het daarvoor noodzakelijke vervoer, 
alsmede hulpmiddelen en andere maatregelen, 

3°. ten behoeve van beschermd wonen en opvang; 

- mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, 
opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten 
als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen 
bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend 
beroep; 

- Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 

- opvang: onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten, al 
dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet 
in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving; 

- participatie: deelnemen aan het maatschappelijke verkeer; 

- persoonsgebonden budget: bedrag waaruit namens het college betalingen worden gedaan 
voor diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot een 
maatwerkvoorziening behoren, en die een cliënt van derden heeft betrokken; 

- persoonsgegevens, gegevens over gezondheid, verwerking van persoonsgegevens, 
bestand, verwerkingsverantwoordelijke en verwerker: hetgeen daaronder wordt verstaan in 
artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming; 

- persoonsgegevens van strafrechtelijke aard: persoonsgegevens van strafrechtelijke aard 
als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevensbescherming; 

- Richtlijn 2004/38/EG: Externe link:Richtlijn nr. 2004/38/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging 
van Externe link:Verordening (EEG) 1612/68 en tot intrekking van Externe link:Richtlijnen 
64/221/EEG, Externe link:68/360/EEG, Externe link:72/194/EEG, Externe link:73/148/EEG, 
Externe link:75/34/EEG, Externe link:75/35/EEG, Externe link:90/364/EEG, Externe 
link:90/365/EEG en Externe link:93/96/EEG (PbEU L 158); 

- sociaal netwerk: personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie de cliënt een 
sociale relatie onderhoudt; 

-  toezichthoudende ambtenaar: persoon als bedoeld in de artikelen 4.3.1, 6.1 en 6.2; 

-  Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; 

-  Veilig Thuis: Veilig Thuis-organisatie als bedoeld in artikel 4.1.1; 
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-  vertegenwoordiger: persoon of rechtspersoon die een cliënt vertegenwoordigt die niet in 
staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake; 

-  vertrouwenspersoon: 

1°. persoon die beroepsmatig of niet incidenteel als vrijwilliger personen die bij een 
melding aan een Veilig Thuis-organisatie betrokken zijn op hun verzoek ondersteunt bij de 
uitoefening van hun rechten jegens Veilig Thuis; 

2°. die onafhankelijk is van de Veilig Thuis-organisatie waarmee de persoon die bij een 
melding betrokken is, te maken heeft, en 

3°. voor wie een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet 
justitiële en strafvorderlijke gegevens is afgegeven; 

- voorziening: algemene voorziening of maatwerkvoorziening; 

- woningaanpassing: bouwkundige of woontechnische ingreep in of aan een woonruimte; 

- woonadres: woonadres als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel o, van de Wet basisregistratie 
personen; 

- zelfredzaamheid: in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse 
levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden. 

2. Personen of rechtspersonen die als vertegenwoordiger als bedoeld in het eerste lid kunnen 
optreden zijn de curator, de mentor of de gevolmachtigde van de cliënt, dan wel, indien zodanige 
persoon of rechtspersoon ontbreekt, diens echtgenoot, de geregistreerde partner of andere 
levensgezel van de cliënt, tenzij deze persoon dat niet wenst, dan wel, indien ook zodanige 
persoon ontbreekt, diens ouder, kind, broer of zus, tenzij deze persoon dat niet wenst. 

(...) 

Artikel 1.2.1  

Een ingezetene van Nederland komt overeenkomstig de bepalingen van deze wet in aanmerking 
voor een maatwerkvoorziening, bestaande uit: 

a. door het college van de gemeente waarvan hij ingezetene is, te verstrekken ondersteuning van 
zijn zelfredzaamheid en participatie, voor zover hij in verband met een beperking, chronische 
psychische of psychosociale problemen niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met 
mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk voldoende zelfredzaam is of in 
staat is tot participatie, 

b. beschermd wonen, te verstrekken door het college van de gemeente tot welke hij zich wendt te 
verstrekken door het college van de gemeente waar hij zijn woonadres heeft, voor zover hij in 
verband met psychische of psychosociale problemen niet in staat is zich op eigen kracht, met 
gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te 
handhaven in de samenleving, dan wel 

c. opvang, te verstrekken door het college van de gemeente tot welke hij zich wendt, indien hij de 
thuissituatie heeft verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor zijn veiligheid als gevolg van 
huiselijk geweld, en niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of 
met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenleving. 

Artikel 1.2.1a 

1. Indien uit feiten en omstandigheden, inlichtingen van de ingezetene van Nederland daaronder 
begrepen, blijkt dat op de ingezetene van Nederland een omstandigheid als bedoeld in de 
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onderdelen a tot en met d van toepassing is, dan wordt het beschermd wonen, in afwijking van 
artikel 1.2.1, aanhef en onderdeel b, verstrekt:  

a. ingeval aan de ingezetene eerder beschermd wonen is verstrekt en er minder dan twaalf 
maanden zijn verstreken sinds het eindigen van dat beschermd wonen, door het college van de 
gemeente dat laatstelijk beschermd wonen heeft verstrekt; 

b. ingeval de ingezetene zijn woonadres heeft bij een bij regeling van Onze Minister aangewezen 
instelling en voor zover hij niet meer dan vijf onafgebroken jaren zijn woonadres heeft gehad bij in 
die regeling aangewezen instellingen, door het college van de gemeente waar de ingezetene zijn 
woonadres had onmiddellijk voorafgaand aan het woonadres bij een of meerdere instellingen;  

c. ingeval de ingezetene geen woonadres heeft maar in de afgelopen vijf jaren wel een woonadres 
heeft gehad, door het college van de gemeente waar de ingezetene laatstelijk zijn woonadres had; 
en 

d. ingeval de ingezetene in de afgelopen vijf jaren geen woonadres heeft gehad, zijn woonadres 
meer dan vijf onafgebroken jaren bij een of meerdere instellingen als bedoeld in onderdeel b heeft 
gehad of bij het woonadres een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 2.26 van de Wet 
basisregistratie personen, door het college van de gemeente tot welke de ingezetene zich wendt. 

2. Ingeval op een ingezetene van Nederland zowel de omstandigheid, bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel a, als een omstandigheid als bedoeld in het eerste lid, onderdelen b tot en met d, van 
toepassing is, dan wordt het beschermd wonen verstrekt door het college van de gemeente, 
bedoeld in het eerste lid, onderdeel a. 

(...) 
 
Artikel 2.3.2    
 
1. Indien bij het college melding wordt gedaan van een behoefte aan maatschappelijke 
ondersteuning, voert het college in samenspraak met degene door of namens wie de melding is 
gedaan en waar mogelijk met de mantelzorger of mantelzorgers dan wel diens vertegenwoordiger, 
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken, een onderzoek uit overeenkomstig het 
tweede tot en met achtste lid. Het college bevestigt de ontvangst van de melding. Artikel 2:3 van 
de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing op een melding die niet 
schriftelijk is gedaan. 
 
2. Voordat het onderzoek van start gaat, kan de cliënt het college een persoonlijk plan 
overhandigen waarin hij de omstandigheden, bedoeld in het vierde lid, onderdelen a tot en met g, 
beschrijft en aangeeft welke maatschappelijke ondersteuning naar zijn mening het meest is 
aangewezen. Het college brengt de cliënt van deze mogelijkheid op de hoogte en stelt hem 
gedurende zeven dagen na de melding, bedoeld in het eerste lid, in de gelegenheid het plan te 
overhandigen. 
 
3. Het college wijst de cliënt en zijn mantelzorger voor het onderzoek op de mogelijkheid gebruik 
te maken van gratis cliëntondersteuning. 
 
4. Het college onderzoekt: 
 
a. de behoeften, persoonskenmerken en de voorkeuren van de cliënt; 
 
b. de mogelijkheden om op eigen kracht of met gebruikelijke hulp zijn zelfredzaamheid of zijn 
participatie te verbeteren of te voorzien in zijn behoefte aan beschermd wonen of opvang; 
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c. de mogelijkheden om met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te 
komen tot verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn participatie of te voorzien in zijn behoefte 
aan beschermd wonen of opvang; 
 
d. de behoefte aan maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorger van de cliënt; 
 
e. de mogelijkheden om met gebruikmaking van een algemene voorziening of door het verrichten 
van maatschappelijk nuttige activiteiten te komen tot verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn 
participatie, onderscheidenlijk de mogelijkheden om met gebruikmaking van een algemene 
voorziening te voorzien in zijn behoefte aan beschermd wonen of opvang; 
 
f. de mogelijkheden om door middel van samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders 
als bedoeld in de Zorgverzekeringswet en partijen op het gebied van publieke gezondheid, 
jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen, te komen tot een zo goed mogelijk 
afgestemde dienstverlening met het oog op de behoefte aan verbetering van zijn zelfredzaamheid, 
zijn participatie of aan beschermd wonen of opvang; 
 
g. welke bijdragen in de kosten de cliënt met toepassing van het bepaalde bij of krachtens de 
artikelen 2.1.4 en 2.1.4a, verschuldigd zal zijn. 
 
5. Indien de cliënt een persoonlijk plan als bedoeld in het tweede lid aan het college heeft 
overhandigd, betrekt het college dat plan bij het onderzoek als bedoeld in het vierde lid, 
onderdelen a tot en met g. 
 
6. Bij het onderzoek wordt aan de cliënt dan wel diens vertegenwoordiger medegedeeld welke 
mogelijkheden bestaan om te kiezen voor de verstrekking van een persoonsgebonden budget. De 
cliënt dan wel diens vertegenwoordiger wordt in begrijpelijke bewoordingen ingelicht over de 
gevolgen van die keuze. 
 
7. De cliënt dan wel diens vertegenwoordiger verschaft het college de gegevens en bescheiden die 
voor het onderzoek nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen. 
 
8. Het college verstrekt de cliënt dan wel diens vertegenwoordiger een schriftelijke weergave van 
de uitkomsten van het onderzoek. 
 
9. Een aanvraag als bedoeld in artikel 2.3.5 kan niet worden gedaan dan nadat het onderzoek is 
uitgevoerd, tenzij het onderzoek niet is uitgevoerd binnen de in het eerste lid genoemde termijn. 
 
(...) 

Artikel 2.3.5   
 
1. Het college beslist op een aanvraag: 
 
a. van een ingezetene van de gemeente om een maatwerkvoorziening ten behoeve van 
zelfredzaamheid en participatie; 
 
b. van een ingezetene van Nederland om een maatwerkvoorziening ten behoeve van opvang en 
beschermd wonen. 
 
c. van een persoon die woonadres heeft in de gemeente dan wel ten aanzien van wie artikel 1.2.1a 
toepassing vindt om een maatwerkvoorziening ten behoeve van beschermd wonen.   
 
2. Het college geeft de beschikking binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag. 
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3. Het college beslist tot verstrekking van een maatwerkvoorziening ter compensatie van de 
beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie die de cliënt ondervindt, voor zover de cliënt 
deze beperkingen naar het oordeel van het college niet op eigen kracht, met een algemeen 
gebruikelijke voorziening, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen 
uit zijn sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen kan verminderen 
of wegnemen. De maatwerkvoorziening levert, rekening houdend met de uitkomsten van het in 
artikel 2.3.2 bedoelde onderzoek, een passende bijdrage aan het realiseren van een situatie waarin 
de cliënt in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid of participatie en zo lang mogelijk in de eigen 
leefomgeving kan blijven. 
 
4. Het college beslist tot verstrekking van een maatwerkvoorziening ter compensatie van de 
problemen bij het zich handhaven in de samenleving van de cliënt met psychische of psychosociale 
problemen en de cliënt die de thuissituatie heeft verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor 
zijn veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, voor zover de cliënt deze problemen naar het 
oordeel van het college niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp 
van andere personen uit zijn sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van algemene 
voorzieningen kan verminderen of wegnemen. De maatwerkvoorziening levert, rekening houdend 
met de uitkomsten van het in artikel 2.3.2 bedoelde onderzoek, een passende bijdrage aan het 
voorzien in de behoefte van de cliënt aan beschermd wonen of opvang en aan het realiseren van 
een situatie waarin de cliënt in staat wordt gesteld zich zo snel mogelijk weer op eigen kracht te 
handhaven in de samenleving. 
 
5. De maatwerkvoorziening is, voor zover daartoe aanleiding bestaat, afgestemd op: 
 
a. de omstandigheden en mogelijkheden van de cliënt, 
 
b. zorg en overige diensten als bedoeld bij of krachtens de Zorgverzekeringswet, 
 
c. jeugdhulp als bedoeld in de Jeugdwet die de cliënt ontvangt of kan ontvangen, 
 
d. onderwijs dat de cliënt volgt dan wel zou kunnen volgen, 
 
e. betaalde werkzaamheden, 
 
f. scholing die de cliënt volgt of kan volgen, 
 
g. ondersteuning ingevolge de Participatiewet, 
 
h. de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van de cliënt. 
 
6. Het college kan een maatwerkvoorziening weigeren indien de cliënt aanspraak heeft op verblijf 
en daarmee samenhangende zorg in een instelling op grond van de Wet langdurige zorg, dan wel 
er redenen zijn om aan te nemen dat de cliënt daarop aanspraak kan doen gelden en weigert mee 
te werken aan het verkrijgen van een besluit dienaangaande. 
 
7. Het zesde lid geldt niet voor verzekerden als bedoeld in artikel 11.1.1, derde lid, van de Wet 
langdurige zorg. 
 
8. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de beoordeling van het 
college bij de beslissing tot het verstrekken van een maatwerkvoorziening, bedoeld in het derde lid. 
 
9. De voordracht voor een krachtens het achtste lid vast te stellen algemene maatregel van 
bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-
Generaal is overlegd. 
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(...) 
 
Artikel 2.6.1      
 
1. De colleges werken met elkaar samen, indien dat voor een doeltreffende en doelmatige 
uitvoering van deze wet aangewezen is. 
 
2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen gebieden worden aangewezen waarbinnen colleges 
met het oog op de samenhangende uitvoering van de aan de colleges en de gemeenteraden bij of 
krachtens deze wet en andere wetten opgedragen taken samenwerken, uitsluitend indien de 
noodzakelijke samenwerking in deze gebieden ontbreekt en nadat Onze Minister op 
overeenstemming gericht overleg heeft gevoerd met de betrokken colleges. Bij die maatregel 
kunnen regels worden gesteld over de vorm van samenwerking. 
 
3. Met betrekking tot beschermd wonen werken colleges samen. Colleges kopen gezamenlijk 
beschermd wonen in bij derden, indien dat voor de beschikbaarheid van beschermd wonen 
aangewezen is. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen vormen van beschermd wonen 
worden aangewezen, waarvoor het gezamenlijk inkopen in ieder geval geldt. Bij die maatregel 
kunnen tevens gebieden worden aangewezen waarbinnen de colleges die vormen van beschermd 
wonen gezamenlijk inkopen en kunnen over die vormen van beschermd wonen nadere regels 
worden gesteld. 

34. De voordracht voor een krachtens het tweede of derde lid vast te stellen algemene maatregel 
van bestuur wordt gedaan door Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 
45. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van 
bestuur wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp in de Staatscourant is bekendgemaakt en aan 
een ieder de gelegenheid is geboden om binnen vier weken na de dag waarop de bekendmaking is 
geschied, wensen en bedenkingen ter kennis van Onze Minister te brengen. Gelijktijdig met de 
bekendmaking wordt het ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. 
 
(...) 

Artikel 5.1.a1 

1. Het college is bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens van de cliënt, waaronder 
gegevens over gezondheid en gegevens van strafrechtelijke aard, die noodzakelijk zijn voor de 
beoordeling of het college gehouden is een maatwerkvoorziening ten behoeve van beschermd 
wonen te verstrekken op grond van de artikelen 1.2.1, aanhef en onderdeel b, of 1.2.1a. 

2. Het college is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking, bedoeld in het eerste lid. 

(...) 

Artikel 5.2.a1 

Het college is bevoegd persoonsgegevens, waaronder gegevens over gezondheid en gegevens van 
strafrechtelijke aard, die het college heeft verkregen in het kader van de beoordeling, bedoeld in 
de artikelen 1.2.1, aanhef en onderdeel b, en 1.2.1a, te verstrekken aan een ander college, voor 
zover deze noodzakelijk zijn in het kader van de beoordeling, bedoeld in voornoemde bepalingen, 
door dat andere college. 

(...) 

Artikel 5.2.9  
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1. Het college, een aanbieder en een derde aan wie ten laste van een persoonsgebonden budget 
betalingen worden gedaan, het CAK, een andere instantie als bedoeld in artikel 2.1.4b, tweede lid, 
de Sociale verzekeringsbank, de toezichthoudende ambtenaren, Veilig Thuis, en een 
zorgverzekeraar of een zorgaanbieder als bedoeld in de Zorgverzekeringswet gebruiken het 
burgerservicenummer van een persoon bij het verstrekken van persoonsgegevens als bedoeld in de 
artikelen 5.2.1 5.2.a1 tot en met 5.2.5 met het doel te waarborgen dat de in het kader van de 
uitvoering van deze wet te verwerken persoonsgegevens op die persoon betrekking hebben. 

2. De in het eerste lid bedoelde instanties en personen stellen het burgerservicenummer van 
betrokkene vast wanneer zij voor de eerste maal contact met betrokkene hebben in het kader van 
de uitvoering van deze wet en de daarop berustende bepalingen. 

3. Teneinde het burgerservicenummer van een persoon vast te stellen worden het nummerregister 
en de voorzieningen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen b en d, van de Wet algemene 
bepalingen burgerservicenummer geraadpleegd. 

4. De raadpleging, bedoeld in het derde lid, kan achterwege gelaten worden, indien: 

a. het burgerservicenummer is verstrekt door een andere gebruiker als bedoeld in artikel 1 van de 
Wet algemene bepalingen burgerservicenummer die bij of krachtens wet gehouden is het 
burgerservicenummer van betrokkene vast te stellen aan de hand van het nummerregister en de 
voorzieningen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen b en d, van de Wet algemene bepalingen 
burgerservicenummer, of 

b. het burgerservicenummer is verkregen uit de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 
van de Wet basisregistratie personen. 

5. Indien aan een persoon geen burgerservicenummer is toegekend: 

a. nemen de in het eerste lid bedoelde instanties en personen in ieder geval de volgende gegevens 
van betrokkene in hun administratie op: 

1°. achternaam; 

2°. voornamen; 

3°. geboortedatum, en 

4°. postcode en huisnummer van het woonadres, en 

b. vermelden de in het eerste lid bedoelde instanties en personen de gegevens, bedoeld in 
onderdeel a, bij het verstrekken van persoonsgegevens met betrekking tot de uitvoering van hun 
taken. 

6. Bij ministeriële regeling wordt bepaald aan welke beveiligingseisen de gegevensverwerking, 
bedoeld in het eerste tot en met vijfde lid voldoet. 

7. De in het eerste lid bedoelde instanties en personen kunnen van het tweede tot en met vijfde lid 
afwijken voor zolang dit noodzakelijk is met betrekking tot spoedeisende gevallen. In zodanig geval 
is het bepaalde krachtens het zesde lid niet van toepassing. 

(...) 

Artikel II 

 

Ten aanzien van een melding van en een onderzoek naar een behoefte aan beschermd wonen in de 
zin van artikel 2.3.2, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, een aanvraag 
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om een maatwerkvoorziening ten behoeve van beschermd wonen in de zin van artikel 2.3.5, eerste 
lid, onderdeel b, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en een bezwaar of beroep dat is 
gericht tegen een besluit op voornoemde aanvraag, die is gedaan respectievelijk is ingesteld voor 
de inwerkingtreding van deze wet, blijft de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gelden zoals 
deze luidde onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet. 

Artikel III 

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. 

 

 


