
Heeft u een laag inkomen? 
Dan krijgt u misschien bijstand van uw gemeente. 
Bijstand is een uitkering voor mensen die - een tijdje - 
niet genoeg geld hebben om van te leven. 

De gemeente helpt u ook bij het zoeken naar werk. 

Wanneer heb ik 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 spaargeld of 
 vermogen om van te leven
• U kunt geen andere uitkering krijgen
• U zit niet in de gevangenis
• U doet mee aan activiteiten die uw gemeente u 
 aanbiedt om werk te vinden

Als u twijfelt of u een bijstandsuitkering kunt krijgen, 
neem dan contact op met de gemeente.

Hoe neemt u contact met ons op? 
Telefonisch: 14 0161. U vraagt naar de afdeling 
inkomen. Per e-mail: sociaaldomein@abg.nl 

Afhankelijk van uw leeftijd gelden er andere regels.

Bent u jonger dan 27 jaar? 
Neem altijd eerst contact op met de jongerenconsulent 
van de gemeente. Voor jongeren gelden andere 
voorwaarden. 

Contactgegevens jongerenconsulent
Ben je een jongere tussen de 18-27 jaar en heb je 
vragen over werk, scholing of inkomen/uitkering? 
Neem dan contact op met onze jongerenconsulent, 
Khalid El Kouazi. Je kunt hem bereiken op werkdagen 
via telefoon 088-382 13 68 of 06-18585452 of via 
e-mail KhalidElKouazi@abg.nl.

Bent u geboren vóór 1 januari 1965 
en werkloos geworden na uw 50e?
Dan kan het zijn dat u recht heeft op een IOAW-
uitkering in plaats van een bijstandsuitkering. 
De IOAW-uitkering is een aanvulling op uw (gezins)
inkomen tot bijstandsniveau. Neem contact op 
met de gemeente. Bij de IOAW wordt niet gekekeken 
naar het vermogen.

Hoe moet u een bijstandsuitkering 
aanvragen?
U vraagt een uitkering online aan. Dit kan via de 
website www.werk.nl. Let op: U hebt hiervoor een 
DigiD nodig. 

Vindt u het moeilijk om uw verzoek online in te dienen? 
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
(UWV) kan u hierbij helpen. U moet telefonisch een 
afspraak maken, via telefoonnummer 013-7504230. 
Het adres is Burgemeester Brokxlaan 1680, 5041 SG 
in Tilburg. 

Wat gebeurt er nadat de aanvraag is ingediend?
De gemeente nodigt u uit voor een gesprek. 
U krijgt hierover een brief. Lees deze goed door. 

Wat moet u zelf doen bij dit gesprek?  
• Neem een geldig legitimatiebewijs mee naar het   
 gesprek
• Neem alle in de brief gevraagde documenten mee   
 naar het gesprek

U mag altijd iemand meenemen naar het gesprek als u 
dat prettig vindt.  

U kunt een onpartijdige deskundige vragen met u mee 
te gaan. Deze deskundige, een Meedenker genaamd, 
is gratis, onafhankelijk en makkelijk en snel mee 
te vragen. De hulp van een Meedenker kunt u 
aanvragen bij VIPvoorElkaar via 06 573 451 82 of 
meedenkers@vipvoorelkaar.nl.
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Wanneer weet u of u een uitkering krijgt?
De gemeente moet uiterlijk binnen 8 weken besluiten 
of u een uitkering krijgt. Natuurlijk krijgt u van ons zo 
snel mogelijk bericht.

Welke plichten heeft u als u een 
bijstandsuitkering ontvangt? 
Als u een bijstandsuitkering ontvangt, moet u alle 
wijzigingen en omstandigheden die van belang kunnen 
zijn, doorgeven aan de gemeente (afdeling inkomen).

Wat moet u melden als u een bijstandsuitkering 
heeft? Zaken zoals: 
• 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 maandelijks alle inkomsten doorgeven aan 
 de gemeente (afdeling inkomen)
• Heeft u een (tijdelijke) baan gevonden? Geef dit 
 door aan de gemeente (afdeling re-integratie)
• Gaat u (meer/minder uren) vrijwilligerswerk doen of 
 mantelzorg verlenen? Geef dit door aan de 
 gemeente (afdeling re-integratie)

Wat moet u doen als u graag wilt gaan 
werken en vragen heeft op het gebied 
van solliciteren? 
U kunt binnenlopen bij het inloopspreekuur 
re-integratie.

Wat is het?
Hulp door Talent2Work bij al uw vragen op het gebied 
van solliciteren. Talent2Work is een initiatief van de 
gemeente Gilze en Rijen waarmee zij mensen met een 
uitkering wil laten uitstromen naar werk. Talent2Work 
werkt hierin nauw samen met partners, organisaties en 
bedrijven uit de regio.
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Wanneer en waar is het?
U kunt elke donderdag (met uitzondering van de 
schoolvakanties) van 09.00 tot 11.30 uur terecht 
in CC De Boodschap, Nassaulaan 64-66 in Rijen.
 
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 het opgebouwde vermogen 
lager is dan de bedragen die hieronder vermeld staan.

Normbedragen per 1 januari 2022

Inkomen
Netto-bedrag alleenstaande: € 1.037,00
Netto-bedrag echtpaar: € 1.482,00
Netto-bedrag pensioengerechtigde 
alleenstaande: € 1.152,00
Netto-bedrag pensioengerechtigde 
gehuwden: € 1.560,00

Vermogen
Alleenstaande: Maximaal € 6.505,00
Echtpaar of alleenstaande 
ouder: Maximaal 13.010,00

Let op: er kunnen 
aanvullende 
voorwaarden
gelden.


