
Wat valt onder de inlichtingenplicht? Moeten ergens anders gemelde gegevens ook voor de Participatiewet 
worden verstrekt? En hoe zit het met informatie over medebewoners?

De omvang van de inlichtingenplicht 
in de Participatiewet

Speciale aandachtspunten

Voorbeelden inlichtingenplicht

Gewerkte uren 
zonder daarvoor 
te zijn betaald. 

Voorbereidende 
werkzaamheden voor 
de exploitatie van een 

hennepkwekerij.

Inkomsten en het 
vermogen van een 

niet-rechthebbende 
partner.

Transacties met op 
naam geregistreerde 

voertuigen.

Uitzonderingen gegevens melden

Informatieplicht 

Ergens anders gemelde gegevens die niet onder eenmalige gegevensuitvraag 
vallen moeten wel worden gemeld. Voorbeelden:

Over medebewoners in het kader van de kostendelersnorm.

Bezit van vermogen 
ondanks dat een andere 
gemeentelijke afdeling – 
bijvoorbeeld schuld-
hulpverlening – hiervan 
al op de hoogte is.   

Uitgangspunt: op verzoek gegevens verstrekken over de (gewijzigde) situatie van een 
medebewoner, voor zover daarover redelijkerwijs kan worden beschikt. De inlichtin-
genverplichting gaat niet zover dat een bijstandsgerechtigde afspraken moet maken 
met een medebewoner over het melden van (veranderde) feiten en omstandigheden 
van deze medebewoner. Ook hoeft de bijstandsgerechtigde niet telkens en zonder 
concrete aanleiding de feiten en omstandigheden van medebewoners te onderzoeken.

Een bijstandsgerechtigde zal dus niet altijd op de hoogte (moeten) zijn van feiten van 
medebewoners die relevant kunnen zijn voor toepassing van de kostendelersnorm. 
Denk bijvoorbeeld aan het stoppen met studeren door een medebewoner. 

Gaan samenwonen met iemand waarmee 
een gezamenlijke huishouding wordt 
gevoerd ondanks dat de adreswijziging al 
volgt uit de BRP.Inkomsten (ook al 

volgen die ook uit 
Suwinet of 
bankafschriften).

Bij gehuwden en personen die een 
gezamenlijke huishouding voeren geldt de 
inlichtingenplicht voor beide partners zowel 
samen als voor ieder van hen afzonderlijk.

Inzicht in financiën voorafgaande aan de bijstand moet worden 
gegeven. Inzicht geven in bankafschriften over de 3 maanden 
voorafgaand aan de datum van aanvraag, is gebruikelijk. Maar 
soms kan een langere periode ook nodig zijn.

Schending inlichtingenplicht door een 
bewindvoerder wordt toegerekend aan 
bijstandsgerechtigde.

Verwijtbaarheid of het ontbreken 
daarvan speelt geen rol bij de vraag of 
de inlichtingenplicht is geschonden.

PIN

Het sluiten of eindigen van 
een huwelijk of geregistreerd 
partnerschap.

Een adreswijziging die al is 
gemeld voor de Basisregistratie 
personen (BRP).

Eenmalige gegevensuitvraag.
Inlichtingenplicht geldt niet voor: 

Randvoorwaarden Uitzonderingen

Geen gegevens vragen die de 
bijstandsgerechtigde onmogelijk 
kan verstrekken.

Alleen relevante 
gegevens worden 
gevraagd.

Duidelijk maken welke gegevens 
worden gevraagd. Zijn er zaken voor de 
bijstandsgerechtigde onduidelijk, dan 
zal hij daarover navraag moeten doen.

Ronald

Een bijstandsgerechtigde moet het college meteen op de 
hoogte stellen van alle feiten en omstandigheden waarvan 
het hem duidelijk is of zou moeten zijn dat zij van invloed 
kunnen zijn op zijn arbeidsinschakeling en het recht op 
bijstand. De inlichtingenplicht geldt vanaf de datum van 
aanvraag om een bijstandsuitkering.
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