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Onderwerp: Uw bijstandsaanvraag 
 
 
Beste <meneer/mevrouw + achternaam>, 
 
U vroeg op <datum> een bijstandsuitkering aan. In deze brief leest u ons besluit.  
  
Wat hebben wij besloten 
<Kies de juiste optie> 
U krijgt vanaf <datum> een uitkering. 
 
U krijgt vanaf <datum> een uitkering. U wil de uitkering in laten gaan op <gewenste ingangsdatum>. 
Maar de uitkering kan niet eerder ingaan dan de dag waarop u uw aanvraag heeft ingediend.  
Wij zien geen reden om de uitkering eerder in te laten gaan. 
 
U krijgt vanaf <datum> een uitkering. Tot die tijd heeft u nog recht op <noem soort inkomen>.  
Deze inkomsten zijn hoger dan uw bijstandsnorm.  
 
Optioneel: Uitkering opgeschort 
Wij schorten uw recht op uitkering vanaf de ingangsdatum op. Dit betekent dat u tijdelijk geen geld 
krijgt. Wij doen dit, omdat u op een ander adres staat ingeschreven dan waar u echt verblijft. 
 
Wij verplichten u uw inschrijving als inwoner van uw gemeente te wijzigen. U moet zich inschrijven op 
het adres waar u echt verblijft. U moet dit voor <datum> doen. Doet u dit niet, dan trekken wij uw recht 
op uitkering in. Dat betekent dat u dan geen uitkering van ons krijgt. 
 
Hoe hoog is uw uitkering 
Uw uitkering is <bedrag> per maand. Daar zit 5% vakantiegeld in. Het vakantiegeld betalen wij niet elke 
maand uit. Wij sparen dit op en betalen dat in mei uit. Of eerder wanneer wij uw uitkering beëindigen. 
Uw persoonlijke situatie bepaalt hoe hoog uw uitkering is.  
<U bent alleenstaande/echtpaar/kostendeler>. 
 
Optioneel: Verlaging 
U krijgt een verlaging op uw uitkering. U staat namelijk als dakloze ingeschreven bij <naam 
organisatie>. Daarom verlagen wij uw uitkering met <bedrag> per maand. U krijgt dus elke maand 
<bedrag>. 
 
 

<Naam gemeente> 
<Adres> 

<Postcode + plaats> 
 

   Datum brief: <datum> 
Kenmerk: <kenmerk> 
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Optioneel: Maatregel 
Wij verlagen uw uitkering over de periode van <ingangsdatum maatregel> tot en met <datum laatste 
dag maatregel>. De verlaging is <bedrag> (dat is <percentage maatregel> van uw uitkering met 
vakantiegeld). Dat betekent dat u over deze periode <géén/minder> uitkering krijgt. De reden hiervoor 
is dat u uw betaalde werk niet heeft behouden. 
 
Waarmee hebben wij rekening gehouden? 
Bij de vaststelling van deze verlaging hebben wij rekening gehouden met: 
- hoe belangrijk de verplichting is waar u zich niet aan heeft gehouden; 
- of dat helemaal uw schuld is, of maar voor een deel; 
- uw persoonlijke situatie. 
 
Uw reactie 
U heeft uw reactie kunnen geven. Wij hebben geen reden gezien om de verlaging hierop aan te passen.    
 
Bijzondere omstandigheden 
Wij hebben geen bijzondere omstandigheden gevonden waar wij rekening mee moeten houden. 
 
Optioneel: Voorschotten 
Op <datum voorschotverstrekking> betaalden wij <bedrag verstrekt voorschot> aan u. Dit voorschot 
hoeft u niet terug te betalen: we trekken het bedrag af van uw uitkering. Maar u krijgt hierdoor wel 
minder uitkering bij de eerste uitbetaling. 
 
Optioneel: Betalingsregeling 
U ontving een lening van <naam gemeente>. Dit bedrag moet u terugbetalen. U krijgt daarom vanaf 
<datum ingang> elke maand <bedrag verrekening> minder uitbetaald. Dit doen wij totdat u de lening 
helemaal heeft terugbetaald.  
 
Inkomsten 
<Kies de juiste optie> 
U heeft geen inkomsten. 
 
U heeft inkomsten. Het gaat om <soort inkomsten>. U moet dit aan ons doorgeven. U leest in de bijlage 
hoe doet. 
 
De inkomsten brengen wij gedeeltelijk in mindering op uw uitkering. U mag 25% van uw inkomsten 
houden. Deze vrijlating duurt maximaal zes maanden. 
 
Vermogen  
<Kies de juiste optie> 
U heeft geen vermogen (dat zijn uw bezittingen na aftrek van uw schulden). Uw vermogen mag 
toenemen met <bedrag> zonder dat dit invloed heeft op uw uitkering. Krijgt u er vermogen bij?  
Laat dat dan zo snel mogelijk weten. Dan bekijken wij of u nog steeds recht heeft op een uitkering. 
 
U heeft een vermogen (dat zijn uw bezittingen na aftrek van uw schulden) van <bedrag>. U mag 
maximaal <bedrag> hebben. Uw vermogen mag toenemen met <bedrag> zonder dat dit invloed heeft 
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op uw uitkering. Krijgt u vermogen? Laat dat dan zo snel mogelijk weten. Dan bekijken wij of u nog 
steeds recht heeft op een uitkering. 
 
Optioneel: Schulden 
U heeft schulden. Uw gemeente kan u daar misschien bij helpen. Meer informatie hierover vindt u op 
<webadres>.  
 
Hoe betalen wij de uitkering 
Wij betalen uw uitkering elke maand op uw bankrekening <bankrekeningnummer>. 
Wilt u de hoogte en de berekening van uw uitkering zien? Kijk dan op <webadres + uitleg hoe je de 
uitkeringsspecificatie kunt inzien>. 
 
Verplichtingen 
U heeft een aantal verplichtingen. Deze verplichtingen staan in de bijlagen.  
Als u deze verplichtingen niet (voldoende) nakomt, verlagen wij uw uitkering of stoppen wij (tijdelijk) de 
betaling.  
 
Optioneel: Nadere verplichtingen 
<Kies de juiste optie> 
Uw ex-partner is wettelijk verplicht u <en uw kind(eren)> financieel te onderhouden. Wij onderzoeken 
of uw ex-partner <aanvullende> alimentatie kan betalen. Als uit dit onderzoek blijkt dat uw ex-partner 
financieel <meer> kan bijdragen, dan verplichten wij u om bij de rechtbank <aanvullende> alimentatie 
te vragen. U ontvangt hierover dan bericht van ons. Wij korten de alimentatie volledig op uw uitkering. 
 
Wij leggen u de verplichting op studiefinanciering aan te vragen wanneer u start met een opleiding. 
 
U maakt gebruik van het briefadres van <naam organisatie>. U heeft met hen afgesproken elke 
donderdag tussen 10.30 en 12.30 uur uw post bij hen op te halen. Als u dit 2 aaneengesloten weken 
niet doet, dan melden zij dit bij de gemeente. Die stelt dan een onderzoek in naar uw feitelijke 
woonsituatie. Vanaf dat moment betalen wij uw uitkering tijdelijk niet, in afwachting van de uitkomst 
van dat onderzoek. Zorg er daarom voor dat u tijdig uw post ophaalt, zodat wij uw uitkering kunnen 
blijven betalen. 
 
Uitnodiging coach 
U wordt binnenkort uitgenodigd door een coach om uw mogelijkheden op werk te bespreken.  
Ook maken we samen een plan om u zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Dit noemen wij een  
re-integratieplan. 
 
Contactpersoon inkomen 
U heeft een contactpersoon. Dat is <naam inkomensconsulent>. U kunt bij <naam inkomensconsulent> 
terecht met uw vragen over uw bijstandsuitkering. Dit kan op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 
en 17.00 uur op telefoonnummer <telefoonnummer>.  
 
Bent u het niet eens met dit besluit   
U kunt binnen 6 weken bezwaar maken. In de bijlage bij deze brief staat hoe u dat kunt doen.  
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Meer informatie 
U kunt bellen naar <telefoonnummer>. Of mail naar <mailadres>. Meer informatie over een 
bijstandsuitkering vindt u op <webadres>. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het college van burgemeester en wethouders van <naam gemeente>, 
 
 
<Naam medewerker> 
<Functie medewerker> 
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BIJLAGE 1 
 
Regels bij uw uitkering 
 
U krijgt een uitkering van ons. U heeft daar recht op. Maar u heeft ook plichten. Die beschrijven wij hier. 
Lees het goed door. Als u nog vragen heeft hierover, leggen wij dit graag nog een keer uit aan u.  
Neem dus vooral contact op als u uw plichten niet goed begrijpt. 
 
Arbeidsplicht  
U bent verplicht om zo snel mogelijk werk te krijgen, te accepteren en te behouden. U moet regelmatig 
solliciteren op alle beschikbare functies. Het maakt daarbij niet uit wat u eerder gedaan heeft.  
Ook moet u tijdelijk werk aannemen.  
 
De plicht tot arbeidsinschakeling betekent dat:  
 

1. U probeert betaald werk te vinden. Daarvoor moet u: 
- zich inschrijven bij ten minste 3 uitzendbureaus; 
- kranten, internet, de vacaturebank van het UWV en andere mogelijkheden gebruiken om  
  vacatures te vinden; 
- reageren op vacatures. 

2. U doet geen dingen die het vinden van werk moeilijker maken. Bij sollicitaties doet u uw best 
om aangenomen te worden. 

3. U komt naar een afspraak als wij u uitnodigen voor een gesprek over uw re-integratie.  
4. U helpt ons om een re-integratieplan te maken. Zo verbeteren we samen uw kansen en 

mogelijkheden op werk. 
5. U neemt aangeboden werk aan. 

 
U houdt bij wat u doet om werk te vinden. Als wij u hierom vragen, kunt u ons dit laten zien. 
 
Re-integratie 
Uw re-integratieplicht blijft wel voor u bestaan. Dit houdt in dat de gemeente bijvoorbeeld van u mag 
vragen dat u vrijwilligerswerk gaat doen, scholing gaat volgen of meewerkt aan een traject om mee te 
doen in de samenleving. Wij gaan er daarom van uit dat u meewerkt aan de gesprekken met <naam 
gemeente>. 
 
Inlichtingenplicht 
U bent verplicht om ons te informeren over alles wat van invloed kan zijn op uw uitkering.  
En op uw mogelijkheden om aan het werk te gaan. Dit moet u direct en uit uzelf meedelen.  
 
Dit geldt in ieder geval voor:  

- wijzigingen in uw persoonlijke, gezins-, woon- of financiële situatie.  
Bijvoorbeeld: u begint of stopt met werken, u krijgt een medebewoner, u koopt een 
(andere) auto/scooter of u opent een bankrekening;  

- u wilt vrijwilligerswerk gaan doen of een opleiding gaan volgen.  
 
Geef deze wijzigingen door via <leg hier duidelijk uit hoe iemand wijzigingen moet doorgeven>.  
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Als u naar het buitenland gaat of in Nederland op vakantie gaat, meld dit dan minimaal 2 weken voor 
vertrek. Dit doet u op <leg hier duidelijk uit hoe iemand vakantie moet doorgeven>. 
 
Wij doen soms ook onderzoek. Wij kunnen u dan vragen om informatie over uw situatie. U bent 
verplicht aan onderzoeken mee te werken en deze informatie te verstrekken. 
 
Als u de inlichtingenplicht niet (voldoende) nakomt, dan kan dit leiden tot opschorting of intrekking van 
uw uitkering. Maar ook kunnen wij u een boete opleggen.  
 
Optioneel: Inkomstenformulier 
Zodra u inkomsten ontvangt, moet u iedere maand een inkomstenformulier invullen. Dit formulier vindt 
u op onze website: <website + korte uitleg hoe je inkomsten kunt doorgeven>. 
 
Wanneer inleveren 
<Let hier uit waar staat wanneer je wat moet inleveren>.  
 
Bewijsstukken 
Stuur bij het inkomstenformulier altijd een loonstrook en/of een specificatie van uw andere inkomsten 
(bijvoorbeeld een WW-uitkering) mee. Alleen dan kan het juiste bedrag worden verrekend met uw 
uitkering. 
 
Inleveren gegevens 
Het kan voorkomen dat u op de inleverdatum uw gegevens nog niet (compleet) aan ons kan doorgeven. 
Bijvoorbeeld omdat u nog geen salarisstrook van uw werkgever heeft ontvangen. 
Wij geven u dan langer de tijd om uw inkomsten aan ons door te geven en alle benodigde 
bewijsstukken toe te voegen.  
 
Hebben wij na twee maanden nog steeds niet alle gegevens? Dan onderzoeken wij waarom dit is en of 
u de uitkering nog langer nodig heeft. Heeft u goede redenen waardoor u de gegevens niet binnen twee 
maanden kan aanleveren? Meld dit dan bij uw inkomenscoach. 
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BIJLAGE 2: Als u het niet eens bent met dit besluit  
 
Niet eens met besluit 
Bent u het niet eens met het besluit? Neem dan eerst contact met ons op. Als u het daarna nog steeds 
niet eens bent, kunt u bezwaar maken.  
 
U stuurt uw bezwaar voor <datum> naar: 
<Naam gemeente> 
<Postbusnummer of antwoordnummer> 
<Postcode + plaats> 
 
In uw bezwaarschrift zet u: 

• Uw naam en adres; 

• De datum van uw bezwaarschrift; 

• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent; 

• De reden waarom u het niet met het besluit eens bent; 

• Uw handtekening. 
 
Waar staat dit in de regels: 

• Ingangsdatum: artikel 44 Participatiewet 

• Leefvorm: artikel 4 Participatiewet 

• Bijstandsnormen: artikel 19a t/m 24 Participatiewet 

• Inkomen en vermogen: artikel 31 Participatiewet 

• Vermogensgrens: artikel. 34 Participatiewet 

• Inlichtingenplicht: artikel 17 Participatiewet 

• Arbeidsinschakeling en tegenprestatie: artikel 9 Participatiewet 

• Gegevens bezwaarschrift: artikel 6:5 Algemene wet bestuursrecht.  

• Nadere verplichtingen: artikel 55 Participatiewet 
<Optioneel: toevoegen als het van toepassing is + aanvullen met gemeentelijke regels> 

• Verlaging: artikel 27 Participatiewet 

• Eigen woning: artikel 52 Participatiewet 

• Voorschot: artikel 52 Participatiewet 

• Maatregel: artikel 18 Participatiewet 
 
U vindt deze regels op wetten.overheid.nl.  

 
 
 


