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<Naam gemeente> 

<Adres> 
<Postcode + plaats> 

 
     Datum brief: <datum brief> 

Kenmerk: <kenmerk brief> 
 
 
Onderwerp: Wij hebben informatie van u nodig 
 
Beste <meneer/mevrouw + achternaam>, 
 
U ontvangt een uitkering van ons. Wij hoorden dat <beschrijf het signaal>. Dit kan van invloed zijn op 
de hoogte van of het recht op uw uitkering. Daarom sturen wij u deze brief. 
 
Wij hebben informatie van u nodig 
Stuur alstublieft het volgende naar ons op: 
<Beschrijf benodigde gegevens> 
 
Deze informatie hebben wij nodig om te bepalen of u nog het juiste bedrag ontvangt. 
  
Graag ontvangen wij alle informatie voor <datum> 
U kunt dit doen op de volgende manieren:  

• Mailen naar <e-mailadres>. Vermeld in de mail uw naam en BSN plus de naam van de 
inkomenscoach. 

• Per post naar <naam organisatie, Postbus of Antwoordnummer, Postcode + plaats>. 
 

Wat gebeurt er als u geen informatie opstuurt 
Het is belangrijk dat u de informatie op tijd inlevert. Doet u dat niet? Dan kunnen wij besluiten om 
uw uitkering tijdelijk te stoppen. Dit heet opschorten. 
 
Hoe gaat het verder 
Als wij alle informatie van u hebben gekregen, onderzoeken wij of alles nog goed is met uw uitkering. 
Wij doen dit zo snel mogelijk. Wij sturen u daarna een brief. U weet dan of alles nog klopt. Als wij 
informatie zien die niet klopt, dan bellen wij u of nodigen u uit voor een gesprek.  
 
Neem gerust contact op als u vragen heeft  
Bel naar <telefoonnummer>. Of mail naar <e-mailadres>. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met 
vrijdag tussen <tijd> en <tijd> uur. 
 

Met vriendelijke groet,  
namens het college van burgemeester en wethouders van <naam gemeente>, 
  
 
 

<Naam medewerker> 
<Functie medewerker> 
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BIJLAGE 
 
Welke regels hebben we gebruikt  

• Inlichtingenplicht: artikel 17, lid 1, Participatiewet 

• Boete: artikel 18a Participatiewet 

• Opschorten: artikel 54, lid 1, Participatiewet 
 
U vindt deze regels op wetten.overheid.nl.  
 

http://www.wetten.overheid.nl/

