
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Beste *<heer/mevrouw_naam>, 

 

Op *<datum_toekenningsbeschikking_bijstand> is door Sociale Zaken Maastricht aan mevrouw 

*<naam_bijstandsgerechtigde> een bijstandsuitkering voor een alleenstaande ouder toegekend. Deze 

uitkering is bedoeld voor de kosten van levensonderhoud van mevrouw en haar kind(eren).  

Wij willen graag weten of de vader van de kind(eren) bij kan dragen in de kosten. Hierover gaat deze 

brief. 

 

Onderhoudsplicht 

De bijstandsuitkering die mevrouw *<naam_bijstandsgerechtigde> ontvangt is bestemd haar en: 

Naam:   *<naam_kind> 

Geboortedatum: *<geboortedatum> 

 

Uit de informatie die wij hebben ontvangen blijkt dat u de vader zou zijn van *<dit_kind/deze_kinderen>. 

In Nederland hebben beide ouders een onderhoudsplicht voor hun kinderen. Dat betekent dat zij beiden 

moeten bijdragen in de kosten van de opvoeding en verzorging van hun kinderen, als zij daar financieel 

toe in staat zijn.  

 

Onderhoudsbijdrage 

Sociale Zaken Maastricht mag volgens de wet de bijstandsuitkering die mede bestemd is voor de kin-

deren als dat nodig is verhalen op de onderhoudsplichtige vader. Dat wil zeggen dat wij van hem mogen 

eisen dat hij bijdraagt in de kosten en een deel van de uitkering terugbetaald. Wij moeten dan wel zeker 

weten dat de genoemde persoon ook daadwerkelijk de vader is van *<dit_kind/deze_kinderen>. In uw 

geval staat dit voor ons nog niet voldoende vast.  

 

Bij deze brief vindt u twee bijlagen: een ‘Verklaring vader’ en een Inlichtingenformulier.  

 

Wat moet u doen als u de vader bent? 

Bent u de vader van *<dit_kind/deze_kinderen>? Dan vraag ik u dit te bevestigen door bijgaande verkla-

ring te ondertekenen en naar mij terug te sturen. Daarnaast verzoek ik u het inlichtingenformulier volledig 

in te vullen, te ondertekenen en samen met alle gevraagde bewijsstukken naar mij terug te sturen.  

Wij zullen aan de hand van uw gegevens berekenen hoe hoog uw bijdrage zal zijn. Deze bijdrage is maxi-

maal € 250,- per maand per kind. U kunt op de verklaring ook aangeven dat u de maximale bijdrage gaat 

betalen. U hoeft het inlichtingeformulier dan niet in te vullen. Wij zullen u elke maand een acceptgiro stu-

ren. 

 

Wat moet u doen als u niet de vader bent? 

Bent u niet de vader van *<dit_kind/deze_kinderen>? Dan vraag ik u alleen de verklaring in te vullen en 

deze naar mij terug te sturen. Het inlichtingenformulier hoeft u niet in te vullen.  

Daarnaast verzoek ik u om op de verklaring aan te geven of u bereid bent mee te werken aan een DNA-

onderzoek. Dit kan nodig zijn om duidelijkheid te krijgen of u wel of niet de vader bent. 

 

Voor wanneer? 

Stuur de verklaring en het formulier binnen veertien dagen na de datum die bovenaan deze brief staat 

terug, dus vóór *<datum_plus_14>. U kunt hiervoor gebruikmaken van de bijgevoegde envelop. 

*<Een_postzegel_is_niet_nodig./Denk_aan_voldoende_frankering.> 

 

Wat gebeurt er als u niet meewerkt? 

Als u de verklaring en – wanneer nodig – het inlichtingformulier niet of niet op tijd terugstuurt, zullen wij 

ervan uitgaan dat u de vader van *<dit_kind/deze_kinderen> bent. Wij vragen u dan de maximale bijdrage 

van € 250,- per maand per kind.  

 

 

Onderwerp: Verzoek om informatie      

 

 

 

 
 
 

 

 

Geachte <@heer/mevrouw_naam@>, 

 

Uit informatie die wij kregen, blijkt dat u de vader zou zijn van <@naam_kind,_(geboortedatum)@> 

<@,_naam_kind_(geboortedatum)_en_ naam_kind,_(geboortedatum)@>. Wij willen graag weten of u inder-

daad de vader bent. Daarover gaat deze brief. 

 

Waarom willen wij weten of u de vader bent? 

De moeder van <@naam_kind/deze_kinderen@>, mevrouw <@naam@>, krijgt vanaf <@datum@> een 

bijstandsuitkering van ons. Deze uitkering is voor haar eigen levensonderhoud én dat van <@naam_kind/

de_kinderen@>.  

 

Wij mogen een bijstandsuitkering die ook voor de kinderen bestemd is, verhalen op de vader. Dat betekent 

dat wij een deel van de uitkering van de vader terug mogen eisen. We moeten dan wel zeker weten dat hij 

echt de vader is. In uw geval weten wij dat nog niet helemaal zeker. 

Volgens de wet moeten namelijk beide ouders meebetalen aan de verzorging en opvoeding van hun kin-

deren. Dit geldt voor zover zij daar genoeg geld voor hebben. 

 

Wat moet u doen?  

Bij deze brief vindt u twee bijlagen:  

1. een Verklaring vaderschap 

2. een Inlichtingenformulier 

 

Bent u de vader?  

Vul de Verklaring vaderschap én het inlichtingenformulier helemaal in. Onderteken beide formulieren en 

stuur ze naar ons terug. Stuur ook alle gevraagde bewijsstukken mee. Aan de hand van deze gegevens be-

rekenen wij hoe hoog uw bijdrage moet zijn. Die is nooit hoger dan € <@maximumbedrag@> per maand 

per kind. 

 

Wilt u de maximale bijdrage van € <@maximumbedrag@> per maand @<per kind@> betalen? Geef dat 

dan aan op de Verklaring vaderschap. Het inlichtingenformulier hoeft u dan niet in te vullen. 

 

Bent u niet de vader?  

Vul dan alleen de Verklaring vaderschap in. Onderteken deze en stuur hem naar ons terug. Geef ook aan of 

u mee wilt werken aan een DNA-onderzoek. Dit kan nodig zijn om duidelijk te krijgen dat u inderdaad niet de 

vader bent. Het inlichtingenformulier hoeft u niet in te vullen.  

 

Voor wanneer? 

Stuur de gegevens vóór <@datum@> naar ons terug. Dat kan in de bijgevoegde antwoordenvelop. 

 

U bent verplicht om mee te werken 

Stuurt u ons de gegevens niet of niet op tijd? Dan gaan wij ervan uit dat u de vader bent. En dan betaalt u 

@<per kind@> de maximale bijdrage van € <@maximumbedrag@> per maand. 

 

 

 

 

 

Onderwerp: Onderzoek naar uw vaderschap     
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Vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? Neemt u dan contact op met Sociale Zaken. Wij 

zijn tussen 09.00 en 15.00 uur bereikbaar op het telefoonnummer bovenaan deze brief.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

*<Naam> 

Consulent Verhaal 

 

 

Artikelen 

Inlichtingenplicht onderhoudsbijdrage: art. 62 WWB 

 

Bijlagen: 

Verklaring vader 

Inlichtingenformulier 

 
 
 
 
 
Vragen? 

Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact met <@naam@> op. Dat kan op werkdagen van 

<@tijd_tot_tijd_@> uur via telefoonnummer <@telefoonnummer@>. U kunt ook een E-mail sturen naar 

<@e-mailadres@>. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

Naam 

Functie 

 

 

Artikelen 

Inlichtingenplicht onderhoudsbijdrage: art. 62 WWB 

 

 

Bijlagen: 

Verklaring Vaderschap 

Inlichtingenformulier 

Antwoordenvelop 

Oud Herschreven 



  

 
 

 

 
VERKLARING VADER 

 

 

Ik verklaar hierbij wel / niet (*) de vader te zijn van: 

 

Naam     Geboortedatum 

*<naam_kind>   *<geboortedatum> 

   

 

Wel de vader: 

Sociale Zaken hoeft de bijdrage niet te berekenen. Ik betaal elke maand € 250,- per maand per kind.  

Ja / nee (*) 

 

Niet de vader: 

Ik ben bereid mee te werken aan een DNA-test.  

Ja / nee (*) 

 

 

Aldus door mij naar waarheid ingevuld, 

 

 

Naam:   *<naam> 

Geboortedatum: *<geboortedatum> 

BSN:   *<bsn> 

 

Adres :   *<adres> 

   *<postcode> *<plaats> 

 

 

 

 

 

Datum: ___________________ Plaats: _______________ Handtekening: ____________________ 

 
 
 
 

 

 

VERKLARING VADERSCHAP 

 

 

Ik verklaar dat ik wel / niet (*) de vader ben van: 

 

<@naam_kind_1@>   <@geboortedatum@> <@en@> 

<@naam_kind_2@>   <@geboortedatum@> <@en@>  

<@naam_kind_3@>   <@geboortedatum@> 

   

 

 

Ik ben wel de vader. 

U hoeft mijn bijdrage niet te berekenen. Ik betaal elke maand € <@maximumbedrag@> <@per kind@>.  

Ja / nee (*) 

 

 

Ik ben niet de vader. 

Ik wil meewerken aan een DNA-test.  

Ja / nee (*) 

 

 

 

Ik heb dit naar waarheid ingevuld, 

 

 

Naam:  <@naam@> 

Geboortedatum: <@geboortedatum@> 

BSN:   <@bsn@> 

 

Adres:   <@adres@> 

   <@postcode@> <@plaats@> 

 

 

 

 

 

Datum: ___________________ Plaats: _______________ Handtekening: ____________________ 

 

 

 

 

(*) Omcirkel wat juist is 

 

 

Oud Herschreven 


