
Toestemmingsformulier 

Ondergetekende,  (naam)__________________________ 

Geboren te:  (geboorteplaats)_________________________ 

Op:     (geboortedatum)_______________________________ 

Ik verklaar hierbij 

• dat ik weet wat de Mobiele Equipe Internering doet. Ze willen vermijden dat ik mezelf en 

anderen opnieuw in de problemen breng door dingen te doen die niet mogen. 

• dat ik weet dat ik een afspraak zal hebben met de Mobiele Equipe Internering. Ik weet dat ik 

daar kan vertellen wat ik belangrijk vind en waar ik nood aan heb. 

• dat ik weet dat ik altijd mijn toestemming kan stopzetten. Ik kan hiervoor het juiste 

document aan mijn begeleider of voogd vragen.   

Ik geef toestemming aan de Mobiele Equipe Internering en mijn behandelaar om 

• alle informatie op te vragen die nodig is, zoals informatie over mijn familie, vrienden, 

kindertijd, delicten, ziekte, behandeling…  

• een dossier op te maken waarin deze informatie wordt bijgehouden. Ik weet dat ik toegang 

heb tot dit dossier. 

• een vergadering te houden om mijn situatie te bespreken met de diensten die mij helpen of 

zouden kunnen helpen.  

• de gegevens uit mijn dossier te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek zonder dat mijn 

naam ergens geschreven staat. 

Als ik vroeger ook begeleid ben door andere diensten, kan ik via het document “addendum: 

toestemming overdracht verbeterprojecten” hen de toestemming geven om de informatie die ze 

over mij hebben door te sturen naar de MEI. 

 

 

Opgemaakt in twee exemplaren waarvan u één ontvangt na ondertekening, het andere exemplaar is 

voor de Mobiele Equipe Internering.  

Aldus vastgelegd d.d. _____/_____/__________; te __________________________________. 

 

Handtekening: gelezen en goedgekeurd  

  



Addendum : Toestemmingsformulier 

Toestemming overdracht verbeterprojecten 

(Enkel indien ik eerdere begeleiding heb gehad vanuit één van de verbeterprojecten) 

 

Ik geef toestemming aan onderstaand verbeterproject om mijn dossier en de bijhorende 

verslaggeving over te maken aan de Mobiele Equipe Internering.  

 

☐ Brugteam 

☐ CAD Limburg  

☐ Forensisch nazorgtraject BW ’t Veer  

☐ ForOut MIN    

☐ Liaisonproject UFC Antwerpen   

☐ MFO 

☐ RAT (Risk Assessment Team) 

☐ Schakelteam  

☐ VAGGA Forensische nazorg  

☐ VGGZ Hasselt   

☐ Woonbegeleiding CAW Limburg  

☐ Andere: ………………………………….. 

 

Opgemaakt in twee exemplaren waarvan u één ontvangt na ondertekening, het andere exemplaar is 

voor de Mobiele Equipe Internering.  

 

Aldus vastgelegd d.d. _____/_____/__________; te __________________________________. 

 

Handtekening: gelezen en goedgekeurd 

 


