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1. Overzicht inkomensondersteunende regelingen in Alkmaar  

Wat Inkomensgrens 
per regeling 
(als percentage 
van de 
bijstandsnorm) 

Als inkomen telt mee Als vermogen telt mee: 
 

Waar en hoe aanvragen 
 

Bijzondere bijstand: 
algemeen 

120% - Uw netto-inkomen per 
maand 
(zie inkomensspecificatie 
van uw werkgever, Halte 
Werk of andere 
uitkeringsinstantie) 

- Overige inkomsten 
(waaronder alimentatie en 
pensioen uit het 
buitenland) 

- Contant geld 
- Spaargeld van u en uw 

inwonende kinderen onder de 18 
jaar 

- Waardevolle spullen (bv 
sieraden, een auto) 

- Een erfenis of geldprijs 
- Een 'en/of-rekening' met 

bijvoorbeeld één van uw ouders 
of kinderen 

-  
U kunt de aanvraag online doen met uw 
persoonlijke DigiD. 
(Meer weten over DigiD? Ga 
naar www.digid.nl) 
 
Of vul het Aanvraagformulier Bijzondere 
Bijstand Halte Werk (pdf, 128 kB) in. 

Bijzondere bijstand: 
bewindvoerings-
/mentor/curatorkosten 

 
100% 

- Uw netto-inkomen per 
maand 
(zie inkomensspecificatie 
van uw werkgever, Halte 
Werk of andere 
uitkeringsinstantie) 

- Overige inkomsten 
(waaronder alimentatie en 
pensioen uit het 
buitenland) 

- Contant geld 
- Spaargeld van u en uw 

inwonende kinderen onder de 18 
jaar 

- Waardevolle spullen (bv 
sieraden, een auto) 

- Een erfenis of geldprijs 
- Een 'en/of-rekening' met 

bijvoorbeeld één van uw ouders 
of kinderen 

U kunt de aanvraag online doen met uw 
persoonlijke DigiD. 
(Meer weten over DigiD? Ga 
naar www.digid.nl) 
 
Of vul het Aanvraagformulier Bijzondere 
Bijstand Halte Werk (pdf, 128 kB) in. 

https://aanvragen.haltewerk.nl/
https://www.digid.nl/vraag-en-antwoord
https://www.haltewerk.nl/fileadmin/user_upload/aanvraagformulier_bijzondere_bijstand_2018.pdf
https://www.haltewerk.nl/fileadmin/user_upload/aanvraagformulier_bijzondere_bijstand_2018.pdf
https://aanvragen.haltewerk.nl/
https://www.digid.nl/vraag-en-antwoord
https://www.haltewerk.nl/fileadmin/user_upload/aanvraagformulier_bijzondere_bijstand_2018.pdf
https://www.haltewerk.nl/fileadmin/user_upload/aanvraagformulier_bijzondere_bijstand_2018.pdf


Wat Inkomensgrens 
per regeling 
(als percentage 
van de 
bijstandsnorm) 

Als inkomen telt mee Als vermogen telt mee: 
 

Waar en hoe aanvragen 
 

Bijzondere bijstand: 
woonkosten 
Duurzame 
gebruiksgoederen, 
overige inrichtings- en 
stoffeerders- en 
verhuiskosten  

 
 
100% 

- Uw netto-inkomen per 
maand 

- (zie inkomensspecificatie 
van uw werkgever, Halte 
Werk of andere 
uitkeringsinstantie) 

- Overige inkomsten 
- (waaronder alimentatie en 

pensioen uit het buitenland) 

- Contant geld 
- Spaargeld van u en uw inwonende 

kinderen onder de 18 jaar 
- Waardevolle spullen (bv sieraden, 

een auto) 
- Een erfenis of geldprijs 
- Een 'en/of-rekening' met 

bijvoorbeeld één van uw ouders of 
kinderen 

-  
U kunt de aanvraag online doen met uw 
persoonlijke DigiD. 
(Meer weten over DigiD? Ga 
naar www.digid.nl) 
 
Of vul het Aanvraagformulier Bijzondere 
Bijstand Halte Werk (pdf, 128 kB) in. 

Individuele 
inkomenstoeslag 

120% - Uw netto-inkomen per 
maand 

- (zie inkomensspecificatie 
van uw werkgever, Halte 
Werk of andere 
uitkeringsinstantie) 

- Overige inkomsten 
- (waaronder alimentatie en 

pensioen uit het buitenland) 

- Contant geld 
- Spaargeld van u en uw inwonende 

kinderen onder de 18 jaar 
- Waardevolle spullen (bv sieraden, 

een auto) 
- Een erfenis of geldprijs 
- Een 'en/of-rekening' met 

bijvoorbeeld één van uw ouders of 
kinderen 

U kunt de aanvraag online indienen met 
behulp van uw persoonlijke DigiD. 
(Meer weten over DigiD? Ga naar 
www.digid.nl.) 
Of vul het aanvraagformulier individuele 
inkomenstoeslag (pdf, 153 kB) in. 
(Problemen met het invullen van het 
formulier? De Formulierenpunt helpt u 
graag.) 

Kortingspas ( 
AlkmaarPas) 
Hierop staan tegoeden 
die afhangen van je 
leeftijd. Voor sport, naar  
bioscoop, verenigingen, 
buskaartjes of de 
ouderbijdrage voor 
school  

120% - Uw netto-inkomen per 
maand 

- (zie inkomensspecificatie 
van uw werkgever, Halte 
Werk of andere 
uitkeringsinstantie) 

- Overige inkomsten 
- (waaronder alimentatie en 

pensioen uit het buitenland) 

- Contant geld 
- Spaargeld van u en uw inwonende 

kinderen onder de 18 jaar 
- Waardevolle spullen (bv sieraden, 

een auto) 
- Een erfenis of geldprijs 
- Een 'en/of-rekening' met 

bijvoorbeeld één van uw ouders of 
kinderen 

U kunt hiervoor het formulier invullen 

dat u via de onderstaande link kunt 
downloaden: 
 
https://www.haltewerk.nl/fileadmin/user_
upload/Aanvraagformulier_AlkmaarPas
_01.pdf 
 

Collectieve 
zorgverzekering 
minima (CZM) 

120% - Uw netto-inkomen per 
maand 

- (zie inkomensspecificatie 
van uw werkgever, Halte 
Werk of andere 
uitkeringsinstantie) 

- Contant geld 
- Spaargeld van u en uw inwonende 

kinderen onder de 18 jaar 
- Waardevolle spullen (bv sieraden, 

een auto) 
- Een erfenis of geldprijs 

-  
Ga naar uw gemeentepagina op de 
website van gezondverzekerd. U merkt 
tijdens het invullen meteen of u van de 
CZM gebuik kan maken. 
Of ga naar de volgende website: 

https://aanvragen.haltewerk.nl/
https://www.digid.nl/vraag-en-antwoord
https://www.haltewerk.nl/fileadmin/user_upload/aanvraagformulier_bijzondere_bijstand_2018.pdf
https://www.haltewerk.nl/fileadmin/user_upload/aanvraagformulier_bijzondere_bijstand_2018.pdf
https://aanvragen.haltewerk.nl/
https://www.digid.nl/vraag-en-antwoord
https://www.digid.nl/vraag-en-antwoord
https://www.haltewerk.nl/fileadmin/user_upload/aanvraagformulier_individuele_inkomenstoeslag_2018.pdf
https://www.haltewerk.nl/fileadmin/user_upload/aanvraagformulier_individuele_inkomenstoeslag_2018.pdf
https://www.haltewerk.nl/schuld/formulierenpunt/
https://u/
https://www.haltewerk.nl/fileadmin/user_upload/Aanvraagformulier_AlkmaarPas_01.pdf
https://www.haltewerk.nl/fileadmin/user_upload/Aanvraagformulier_AlkmaarPas_01.pdf
https://www.haltewerk.nl/fileadmin/user_upload/Aanvraagformulier_AlkmaarPas_01.pdf


Wat Inkomensgrens 
per regeling 
(als percentage 
van de 
bijstandsnorm) 

Als inkomen telt mee Als vermogen telt mee: 
 

Waar en hoe aanvragen 
 

- Overige inkomsten 
- (waaronder alimentatie en 

pensioen uit het buitenland) 

- Een 'en/of-rekening' met 
bijvoorbeeld één van uw ouders of 
kinderen 

https://www.gezondverzekerd.nl/gemeent
e/alkmaar/#!/pakketten 

Individuele 
studietoeslag 
Voor studenten ouder 
dan 18 jaar met een 
arbeidsbeperking. 

120% - Uw netto-inkomen per 
maand 

- (zie inkomensspecificatie 
van uw werkgever, Halte 
Werk of andere 
uitkeringsinstantie) 

- Overige inkomsten 
- (waaronder alimentatie en 

pensioen uit het buitenland) 

- Contant geld 
- Spaargeld van u en uw inwonende 

kinderen onder de 18 jaar 
- Waardevolle spullen (bv sieraden, 

een auto) 
- Een erfenis of geldprijs 
- Een 'en/of-rekening' met 

bijvoorbeeld één van uw ouders of 
kinderen 

-  
Vul het Aanvraagformulier individuele 
studietoeslag Halte Werk (pdf, 116 kB) in. 

Computerregeling door 
het coronavirus: 
Computer/laptop voor 
schoolgaande 
kinderen van 7 t/m 17 
jaar. Geldig tot 1 
augustus 2020 

130% - Uw netto-inkomen per 
maand 

- (zie inkomensspecificatie 
van uw werkgever, Halte 
Werk of andere 
uitkeringsinstantie) 

- Overige inkomsten 
- (waaronder alimentatie en 

pensioen uit het buitenland) 

- Geen vermogenseis, maar wel 
andere voorwaarden. Zie:  
https://www.haltewerk.nl/laag-
inkomen/tegemoetkomingen/comp
uterregeling/aangepaste-
computerregeling/ 

-  
U kunt de aanvraag online indienen met 
behulp van uw persoonlijke DigiD. 
Als dit niet lukt, kunt u 
het Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand 

Halte Werk (pdf, 128 kB) gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gezondverzekerd.nl/gemeente/alkmaar/#!/pakketten
https://www.gezondverzekerd.nl/gemeente/alkmaar/#!/pakketten
https://www.haltewerk.nl/fileadmin/user_upload/aanvraagformulier_individuele_studietoeslag_2018.pdf
https://www.haltewerk.nl/fileadmin/user_upload/aanvraagformulier_individuele_studietoeslag_2018.pdf
https://www.haltewerk.nl/laag-inkomen/tegemoetkomingen/computerregeling/aangepaste-computerregeling/
https://www.haltewerk.nl/laag-inkomen/tegemoetkomingen/computerregeling/aangepaste-computerregeling/
https://www.haltewerk.nl/laag-inkomen/tegemoetkomingen/computerregeling/aangepaste-computerregeling/
https://www.haltewerk.nl/laag-inkomen/tegemoetkomingen/computerregeling/aangepaste-computerregeling/
https://aanvragen.haltewerk.nl/
https://www.haltewerk.nl/fileadmin/user_upload/aanvraagformulier_bijzondere_bijstand_2018.pdf
https://www.haltewerk.nl/fileadmin/user_upload/aanvraagformulier_bijzondere_bijstand_2018.pdf


Hoe hoog het inkomen mag zijn, hangt af van de huishoudensituatie en leeftijd 

 

Netto-inkomen per maand (excl. vakantietoeslag)**: 
Mijn situatie Inkomensgrens 100% Inkomensgrens 120% Inkomensgrens 130% 

thuiswonende alleenstaande, tussen 
de 18 en 21 jaar 

€ 246,79 € 296,15 € 320,83 

alleenstaande of alleenstaande 
ouder, 21 jaar tot 
pensioengerechtigde leeftijd 

€ 999,70 € 1.199,64 € 1.299,61 

gehuwde / samenwonende, 21 jaar 
tot pensioengerechtigde leeftijd 

€ 1.428,14 € 1.713,77 € 1.856,58 

alleenstaande of alleenstaande 
ouder, vanaf pensioengerechtigde 
leeftijd* 

€ 1.117,44 € 1.340,93 € 1.452,67 

gehuwde/samenlevende, een of 
beiden pensioengerechtigde leeftijd* 

€ 1.514,70 € 1.817,64 € 1.969,11 

alleenstaande, verblijvend in een 
inrichting 

€ 349,54 € 419,45  

gehuwden, verblijvend in een 
inrichting 

€ 566,36 € 679,63  

* Via de website https://www.haltewerk.nl/laag-inkomen/tegemoetkomingen/bijstandsnormen/ kunt u meer lezen over de details  

** Bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2020 

Hoe hoog het vermogen mag zijn, hangt af van de huishoudensituatie 

Mijn  situatie Maximaal vermogen* 

alleenstaand €   6.225,-- 

alleenstaande ouder met kinderen* € 12.450,-- 

gehuwd of samenwonend € 12.450,-- 

gehuwd of samenwonend met kinderen* € 12.450,-- 

* Kinderen tot 18 jaar. Het bedrag is inclusief het spaargeld van de kinderen. 
* Bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2020 

 

 

 

 

 

https://www.haltewerk.nl/laag-inkomen/tegemoetkomingen/bijstandsnormen/


2. Overige regelingen in Alkmaar 

 

- Voor gratis trouwen 

- Voor een gratis Nederlandse Identiteitskaart 

- Voor een studiebeurs Ripping Bunnikfonds 

Zie hiervoor details en voorwaarden de website: https://www.alkmaar.nl/werk-en-inkomen/tips-om-rond-te-komen/ 

 

3. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen  

Kunt u door een te laag inkomen en vermogen de gemeentelijke belastingen niet (geheel) betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.  

Het vermogen kan bijvoorbeeld bestaan uit (over-)waarde van de eigen woning, een bank- of spaarsaldo en de waarde van een auto. De betalingscapaciteit 

wordt berekend aan de hand van uw inkomsten en bepaalde (en genormeerde) uitgaven en afgezet tegen (landelijk bepaalde) normbedragen. Een verzoek 

moet daarom aan de hand van uw individuele situatie beoordeeld en berekend worden. De vastgestelde normen zijn bovendien mede afhankelijk van uw 

huishoudsituatie en leeftijd. Het kan ook voorkomen dat er gedeeltelijk kwijtschelding wordt verleend. In de uitspraak wordt altijd uitleg gegeven en indien van 

toepassing ook een berekening meegestuurd. 

De gemeenteraad van Alkmaar heeft besloten om kwijtschelding mogelijk te maken voor: 

• onroerende-zaakbelastingen 

• afvalstoffenheffing 

• rioolheffing 

• lijkbezorgingsrechten (beperkt tot onderdeel 3.1.3 tot en met 3.15 van de tarieventabel) 

• leges (beperkt tot het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap van maandag t/m vrijdag buiten de raadszaal, het verstrekken 
van een Nederlandse indenteitskaart of het verkrijgen/verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart) 

 
Kwijtschelding aanvragen 
Kwijtschelding voor de lijkbezorgingsrechten en voor de leges kunt u rechtstreeks bij de gemeente Alkmaar aanvragen. De kwijtschelding voor de overige 

genoemde belastingsoorten vraagt u via Cocensus aan. 

U kunt een verzoek om kwijtschelding indienen door gebruik te maken van het bij het aanslagbiljet meegezonden verzoekformulier kwijtschelding. Het is ook 

mogelijk om kwijtschelding digitaal aan te vragen 

Wanneer komt u voor kwijtschelding in aanmerking? 

Zie hiervoor onder de vraag “Wat zijn de normbedragen voor de kwijtscheldingstoets van gemeentelijke belastingen?” Daar vindt u het 
document met de regels voor inkomen- en vermogen. 

https://www.alkmaar.nl/werk-en-inkomen/tips-om-rond-te-komen/
https://digitaalloket.cocensus.nl/

