
Heeft u een laag inkomen? 
Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering. 
Dat is een uitkering voor mensen die een tijdje niet 
genoeg geld hebben om van te leven. We helpen u ook 

bij het zoeken naar werk. 

Wanneer heeft u recht op een 
bijstandsuitkering? 
U krijgt misschien bijstand als u voldoet 
aan de volgende voorwaarden:
• U woont in Nederland
• U bent 18 jaar of ouder
• U heeft niet genoeg inkomen of vermogen 
 (bijv. spaargeld) om van te leven
• U kunt geen andere uitkering krijgen of de 
 andere uitkering is niet voldoende
• U zit niet in de gevangenis 
• U doet mee aan activiteiten die we aanbieden 
 om werk te vinden

Komt u in aanmerking?
Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor een 
bijstandsuitkering, neem dan contact op met ons. Dat 
kan telefonisch via 14 013. Vraagt u naar de afdeling 
inkomen. Per e-mail: sociaaldomein@abg.nl

Ben je tussen de 18 en 27 jaar?
Ben je tussen de 18-27 jaar en heb je vragen over werk, 
scholing of inkomen/uitkering? Neem dan contact op 
met onze jongerenconsulent. Voor jongeren gelden 
andere regels dan voor volwassenen. 

De jongerenconsulent kun je bereiken via telefoon-
nummer 088-3821679 of via e-mail sociaaldomein@
abg.nl. 

Bent u geboren vóór 1 januari 1965 
en werkloos geworden na uw 50e?
Dan heeft u misschien recht op een IOAW-uitkering in 
plaats van een bijstandsuitkering. De IOAW-uitkering is 
een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstands- 
niveau. We kijken hier niet naar uw vermogen. 
Als u twijfelt of u een IOAW-uitkering kunt krijgen, 
neem dan contact met ons op via telefoonnummer  
14 013 en vraag naar de afdeling Inkomen.

Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?
Dit doet u online via de website www.werk.nl. Let op: u 
hebt hiervoor DigiD nodig. 

Wat gebeurt er daarna?
U krijgt van ons een brief met het verzoek gegevens 
aan te leveren. Lees de brief goed door. Het kan ook 
zijn dat we u uitnodigen voor een gesprek. Dan mag u 
altijd iemand meebrengen als u dat prettig vindt. 
U kunt een onpartijdige deskundige vragen met u mee 
te gaan. Deze deskundige, een Meedenker, is gratis, 
onafhankelijk en makkelijk en snel mee te vragen. De 
hulp van een Meedenker vraagt u aan bij VIPvoorElkaar 
via 06 573 451 82 of meedenkers@vipvoorelaar.nl. 



Wanneer weet u of u een 
bijstandsuitkering krijgt? 
We besluiten binnen 8 weken of u een uitkering krijgt. 
Natuurlijk krijgt u van ons zo snel mogelijk bericht.

Welke plichten heeft u als u een 
bijstandsuitkering krijgt?
U moet dan alle wijzigingen en omstandigheden die 
van belang kunnen zijn doorgeven aan onze afdeling 
Inkomen. 

Wat moet u melden? 
• U koopt of verkoopt een auto  
• U krijgt een erfenis of schenking 
• Er komt iemand bij u in huis wonen of er 
 vertrekt iemand
• Er wordt een kind geboren
• Uw kind wordt 18 of 21 jaar
• U ontvangt partner- en/of kinderalimentatie
• U koopt uw pensioen af
• U gaat op vakantie
• U gaat naar de gevangenis 

Wat moet u doen als u een 
bijstandsuitkering ontvangt en 
(vrijwilligers)werk heeft of krijgt?  
• U moet elke maand alle inkomsten doorgeven 
 aan onze afdeling Inkomen
• Heeft u een baan gevonden? Geef dit door aan 
 onze afdeling re-integratie
• Gaat u (meer/minder uren) vrijwilligerswerk doen 
 of mantelzorg verlenen? Geef dit door aan onze
 afdeling re-integratie

Als u graag wilt gaan werken en vragen heeft op het 
gebied van solliciteren kunt u contact opnemen met 
uw re-integratieconsulent. 

Wat is een laag inkomen en een 
beperkt vermogen?  
U komt in principe in aanmerking voor bijstand als 
het netto gezamenlijk inkomen van u en uw eventuele 
partner en uw vermogen lager is dan de bedragen die 
hieronder staan.

Normbedragen inkomen per 
1 januari 2023

Inkomen
Netto-bedrag alleenstaande: € 1.136
Netto-bedrag echtpaar: € 1.623
Netto-bedrag pensioengerechtigde 
alleenstaande: € 1.264
Netto-bedrag pensioengerechtigde gehuwden: € 1.717

Vermogen
Alleenstaande: 
maximaal € 7.605,00
Echtpaar of alleenstaande ouder:
maximaal € 15.210,00

Let op: er kunnen nog andere voorwaarden gelden. 
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