
Plichten en bevoegdheden Wmo- toezichthouder 
 

De bevoegdheden van de toezichthouder Wmo, zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). 
 

  Omgang met (bijzondere) persoonsgegevens en (cliënt)dossiers 
 

Inzage alle zakelijke gegevens (art 5:17 Awb) 
▪ Een toezichthouder is bevoegd inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden. 
▪ Hij is bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken. 
▪ Indien het maken van kopieën niet ter plaatse kan geschieden, is hij bevoegd de gegevens en 
bescheiden voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hem af te geven schriftelijk 
bewijs. 
 

Inzage dossiers 
▪ De toezichthoudende ambtenaren zijn, voor zover dat voor de vervulling van hun taak 
noodzakelijk is en in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, 
bevoegd tot inzage van dossiers. (Art. 6.1, lid 2 Wmo) 
▪ Voor zover de toezichthoudende ambtenaar door inzage in bescheiden bij de vervulling van zijn 
taak dan wel door verstrekking van gegevens in het kader een melding als bedoeld in artikel 3.4, 
gegevens, daaronder begrepen bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming 
persoonsgegevens, heeft verkregen, ter zake waarvan de beroepskracht uit hoofde van zijn beroep 
tot geheimhouding verplicht is, geldt gelijke verplichting voor de toezichthoudende ambtenaar, 
onverminderd het bepaalde in artikel 5.2.4. (Art. 6.1, lid 3 Wmo) 
 

Medewerking 
▪ Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle 
medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn 
bevoegdheden. (Art. 5:20 Awb) 
▪ Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, 
kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht 
voortvloeit. (Art. 5:20 Awb) 
 

Geheimhoudingsplicht toezichthouder 
▪ Voor zover de toezichthoudende ambtenaar door inzage in bescheiden bij de vervulling van zijn 
taak dan wel door verstrekking van gegevens in het kader een melding als bedoeld in artikel 3.4, 
gegevens, daaronder begrepen bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming 
persoonsgegevens, heeft verkregen, ter zake waarvan de beroepskracht uit hoofde van zijn beroep 
tot geheimhouding verplicht is, geldt gelijke verplichting voor de toezichthoudende ambtenaar, 
onverminderd het bepaalde in artikel 5.2.4 . (Art. 3.4 lid 3 Wmo) 
▪ Een ieder die is betrokken bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan en daarbij de 
beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet 
vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van 
die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, 
behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de 
noodzaak tot mededeling voortvloeit.(Art. 2:5, lid 1 Awb) 

 

 



 Overige bevoegdheden 
 

Het betreden van plaatsen (art. 5:15 Awb) 
Een toezichthouder is bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, elke plaats te 
betreden met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner. 
Zo nodig verschaft hij zich toegang met behulp van de sterke arm. 
Hij is bevoegd zich te doen vergezellen door personen die daartoe door hem zijn aangewezen. 
 

Invorderen van inlichtingen (art. 5:16 en 5:16a Awb) 
Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen te vorderen. 
Een toezichthouder is bevoegd van personen inzage te vorderen van een identiteitsbewijs als 
bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. 
 

Onderzoek zaken (art. 5:18 Awb) 
Een toezichthouder is bevoegd zaken te onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en daarvan 
monsters te nemen. Hij is bevoegd daartoe verpakkingen te openen. 
 

Verwerking en verstrekking (persoons)gegevens 
1 De toezichthoudende ambtenaren zijn bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens, 
waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid, van de cliënt, alsmede 
persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid en andere bijzondere 
persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, betreffende personen die 
betrokken bij calamiteiten, geweld bij de verstrekking van een voorziening, huiselijk geweld of 
kindermishandeling, voor zover deze zijn verkregen bij de uitoefening van het toezicht, bedoeld in 
artikel 4.3.1, 6.1 of 6.2, en noodzakelijk zijn voor een goede uitoefening van het toezicht of het 
nemen van maatregelen ter handhaving van wettelijke voorschriften. 
2 De toezichthoudende ambtenaren zijn de verantwoordelijken voor de verwerking, bedoeld in het 
eerste lid. De aanbieder en de beroepskrachten die voor hem werkzaam zijn, verstrekken bij en naar 
aanleiding van een melding als bedoeld in het eerste lid aan de toezichthoudende ambtenaar de 
gegevens, daaronder begrepen persoonsgegevens, gegevens betreffende de gezondheid en andere 
bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, voor zover 
deze voor het onderzoeken van de melding noodzakelijk zijn. 

Toezichthoudende ambtenaren zijn bevoegd uit eigen beweging en desgevraagd verplicht 
persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid, die zijn verkregen 
ten behoeve van de uitoefening van het toezicht, bedoeld in artikel 6.1, te verstrekken aan het 
college, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van artikel 2.1.4, 2.1.5, 2.3.6, 2.3.9, 
2.3.10 of 2.4.3 door het college. 

 


