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Het ontvangen van giften bij een bijstandsuitkering 
 

 

Indien u een bijstandsuitkering ontvangt, en hiernaast giften ontvangt, gelden er voor u bepaalde rechten 

en plichten. Deze zijn hieronder op een rijtje gezet. 

  

Wat zijn giften? 

Giften zijn geldbedragen of zaken die een geldbedrag vertegenwoordigen. Er zijn twee soorten giften: 

- Giften die wij aftrekken van uw bijstandsuitkering; 

- Giften die u mag houden. 

 

Welke giften trekken wij af van uw bijstandsuitkering? 

Giften van familie of vrienden voor het betalen van boodschappen of het betalen van rekeningen voor 

vaste lasten (huur, zorgverzekering, telefoonrekening etc.) moet u altijd bij ons melden. Dit geldt dus 

ook als u een tas met boodschappen van familie of vrienden krijgt of als zij rekeningen van vaste lasten 

direct voor u betalen. Een melding doet u altijd met bewijsstukken (afschrift rekening, bonnetjes, etc.) 

 

Deze giften (of de bedragen die zij vertegenwoordigen) worden afgetrokken van uw bijstandsuitkering. 

Twijfelt u of u iets moet doorgeven? Neem dan altijd contact op met uw klantmanager!  

 

LET OP: 

Hierop geldt één uitzondering: giften van nood- en steunfondsen worden in beginsel niet van uw 

uitkering afgetrokken. Het gaat om de volgende giften:   

- Tegemoetkomingen via Stichting Leergeld; 

- Tegemoetkomingen via het Jeugdfonds Sport en Cultuur;  

- Giften vanuit het Nijkerks Diaconaal Beraad; 

- Giften vanuit Vluchtelingenwerk; 

- Tegemoetkomingen vanuit het Nationaal Kinderfonds en Burgerweeshuis en van vergelijkbare 

nood- of steunfondsen;  

- Pakketten/cadeaus in natura van de Voedselbank, de Stichting Jarige Job en vergelijkbare 

instanties. 

 

Welke giften mag u houden? 

De giften van nood- en steunfondsen en alle andere giften tot een bedrag van € 1.200,00 per jaar (voor 

een alleenstaande, alleenstaand ouder of gezin) hoeft u niet bij ons te melden. Deze mag u houden. 

Voorbeelden hiervan zijn een verjaardagscadeau in de vorm van een geldbedrag of een door een ander 

betaalde vakantie. Het maakt hierbij niet uit of er sprake is van een éénmalige gift of van periodieke 

giften (bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks).  

 

N.B.: Dit geldt dus enkel als het géén gift betreft die u gebruikt voor boodschappen of het betalen van 

vaste lasten. Twijfelt u hierover? Neem dan altijd contact op met uw klantmanager! 

 

Het is van belang dat u zelf het maximum bedrag van €1.200 per jaar in de gaten houdt. Alles hierboven 

moet u dus wél bij ons melden. Wij bekijken dan per situatie of het bedrag boven de € 1.200 al dan niet 

wordt afgetrokken van uw bijstandsuitkering.  

 

 

 

 


