
Laag inkomen en weinig vermogen: wat telt mee?

Laag inkomen Weinig vermogen

- Uw netto-inkomen per maand. Dit staat op uw inkomens-
specificatie. U krijgt deze van uw werkgever, Halte Werk of 
een andere uitkerings instantie; 

- Overige inkomsten (bv. (kinder-)alimentatie).

- Spaargeld van u en uw kinderen 
onder de 18 jaar;

- Waardevolle spullen (bv. een auto). 

Ik ben zelfstandig ondernemer

Laag inkomen Weinig vermogen

- Geef uw bedrijfsresultaat op via de jaarrekening (balans en 
V&W) en aangifte inkomstenbelasting.

- Overige inkomsten (bv. (kinder-)alimentatie).

- Spaargeld van u en uw kinderen 
onder de 18 jaar; 

- Waardevolle spullen (bv. een auto). 

Voor bijna alle regelingen geldt dat uw vermogen laag moet zijn. Er geldt ook een inkomensgrens. 
Dit betekent dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan een bepaald percentage van de bijstandsnorm. 

Tegemoetkomingen
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    Tegemoetkomingen: maximaal toegestaan inkomen 

Welke inkomensgrenzen gelden er voor de verschillende tegemoetkomingen? 
Voor bijna alle tegemoetkomingen in deze brochure mag uw inkomen niet hoger zijn dan 120%  
van de bijstandsnorm die voor u geldt. In de brochure leest u op blz. 12 over bijzondere bijstand.  
Voor een aantal kostensoorten die onder de bijzondere bijstand vallen geldt een andere 
inkomensgrens, het gaat om:

 Kosten bewindvoerder, mentor en curator. Voor inwoners van de gemeenten Alkmaar  
en Heerhugowaard geldt een inkomensgrens van 100%. De gemeente Langedijk heeft  
voor deze kosten een grens van 120%. 

 Bijzondere bijstand voor woon-, verhuis- en inrichtingskosten. Hiervoor geldt een inkomens-
grens van 100%.



Tegemoetkomingen: maximaal toegestaan vermogen

Hoe hoog mag mijn vermogen zijn?

Mijn situatie Maximaal vermogen.  
Bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2021

Alleenstaande  €     6.295,-

Alleenstaande ouder met kinderen*  €  12.590,-

Gehuwd of samenwonend  €  12.590,-

Gehuwd of samenwonend met kinderen*  €  12.590,-

* Kinderen tot 18 jaar. Het bedrag is inclusief het spaargeld van de kinderen.

Hoe hoog mag mijn inkomen zijn?
Netto-inkomen per maand (excl. vakantietoeslag). Heeft u meer inkomen dan 120% van het 
minimumloon en zit u in een schuldregeling? Dan voldoet u (meestal) aan de inkomensgrens.

Netto-inkomen per maand (excl. vakantietoeslag). Bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2021. De bedragen 
veranderen elk half jaar. De bedragen die gelden per 1 juli 2021 staan op dat moment op www.haltewerk.nl 

Mijn situatie Inkomensgrens 100% Inkomensgrens 120%

Thuiswonende alleenstaande, tussen de 18 en 21 jaar €    252,22 €    302,66

Alleenstaande of alleenstaande ouder, 21 jaar tot  
pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.021,67 € 1.226,00

Gehuwd / samenwonend, 21 jaar tot pensioengerechtigde 
leeftijd

€ 1.459,52 € 1.751,42 

Alleenstaande of alleenstaande ouder, vanaf pensioen-
gerechtigde leeftijd*

€ 1.136,17 € 1.363,40

Gehuwd / samenwonend, een of beiden pensioen-
gerechtigde leeftijd*

€ 1.539,70 € 1.847,64

Alleenstaande, verblijvend in een inrichting €    357,50 €   429,00

Gehuwden, verblijvend in een inrichting €    579,19 €   695,03

* Bent u pensioengerechtigd? Dan moet u bij de berekening van de hoogte van uw inkomen rekening  
houden met de informatie hieronder:
• Heeft u een particulier pensioen? Dan mag u een bedrag in mindering brengen.  

Het gaat om de volgende bedragen:
 - Bent u gehuwd of samenwonend? Dan is dit bedrag € 41,70
 - Bent u alleenstaand? Dan is dit bedrag € 20,85
• Pensioenen die maandelijks, inclusief vakantiegeld uitbetaald worden moeten met 8/108 verminderd  

worden.

www.haltewerk.nl



Bedragen tegemoetkomingen

Kortingspas
Huygenpas voor inwoners van de gemeente Heerhugowaard

Het tegoed dat u krijgt met de Huygenpas is afhankelijk van uw leeftijd:

Leeftijd Tegoed Huygenpas

Kinderen van 4 tot en met 11 jaar  €   150,-

Kinderen van 12 tot en met 17 jaar  €   300,-

18-jarigen tot de pensioengerechtigde leeftijd  €     85,-

Pensioengerechtigden  €   170,-

AlkmaarPas voor inwoners van de gemeente Alkmaar

Het tegoed dat u krijgt met de AlkmaarPas is afhankelijk van uw leeftijd: 

Leeftijd Tegoed AlkmaarPas

Kinderen van 4 tot en met 11 jaar - meedoen-tegoed van € 143,- om het  
  lidmaatschap bij aangesloten sport- en  
  cultuurverenigingen mee te betalen.
- shoptegoed van € 61,-.
- 3 vouchers voor activiteiten op de brede school.
-  (kortings)vouchers voor IJsbaan de Meent,  

Zwembad Hoornse Vaart, een Sportpaspoort en 
voor Artiance.

Kinderen van 12 tot en met 17 jaar - meedoen-tegoed van € 256,- om o.a. het  
   lidmaatschap bij aangesloten sport-, cultuur- 
verenigingen of bijvoorbeeld de bioscoop mee 
te betalen.

- shoptegoed van € 107,-.
-  (kortings)vouchers voor o.a. de bioscoop,  

TAQA Theater de Vest en Artiance. 

18-jarigen tot de pensioengerechtigde leeftijd -  € 87,- plus (kortings)vouchers voor o.a. de 
bioscoop, TAQA Theater De Vest en Artiance.

Pensioengerechtigden -  € 169,- plus (kortings)vouchers voor o.a. de 
bioscoop, TAQA Theater De Vest en Artiance.

MeedoenPas voor inwoners van de gemeente Langedijk

Het tegoed dat u krijgt met de MeedoenPas is afhankelijk van uw leeftijd:

Leeftijd Tegoed MeedoenPas

Kinderen van 4 tot en met 11 jaar  €   100,-

Kinderen van 12 tot en met 17 jaar  €   180,-

18-jarigen tot de pensioengerechtigde leeftijd  €     80,-

Pensioengerechtigden  €   160,-



Ouderbijdrage
Voor ieder kind worden de werkelijke kosten van de ouderbijdrage vergoed tot een  
maximaal bedrag:

Type onderwijs Gemeente  
Heerhugowaard

Gemeente  
Alkmaar

Gemeente  
Langedijk

Basisonderwijs Max. € 55,- per kind Max. € 110,- per kind Max. € 50,- per kind

Voortgezet onderwijs Max. € 110,- per kind Max. € 145,- per kind Max. € 100,- per kind

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM)
In onderstaande tabel ziet u de premies van 2021 voor de twee pakketten van  
de collectieve zorgverzekering. Dit is de premie die u betaalt aan Univé. De korting van Univé  
en de bijdrage van de gemeente zijn in de premie verwerkt. Een overzicht van de vergoedingen 
vindt u op www.gezondverzekerd.nl (vul uw gemeente in).  

Dekking wettelijk eigen risico Premie

GemeentePakket Compact Nee € 132,57

GemeentePakket Compleet met € 0,- eigen risico Ja € 161,58

Maatwerkvoorziening  
De hoogte van de bijdrage in de zorgpremie is € 420,- per persoon per jaar.

Individuele Inkomenstoeslag
De hoogte van de individuele inkomenstoeslag verschilt per situatie. Hieronder ziet u de 
bedragen voor 2021. U kunt de toeslag één keer per twaalf maanden aanvragen.

Mijn situatie

Alleenstaande € 408,-

Alleenstaande ouder € 516,-

Gehuwd/samenwonend € 574,-

Individuele studietoeslag 
De hoogte van de individuele studietoeslag is € 1.800,-. Het geldbedrag kan één keer per zes 
maanden worden aangevraagd. 

Computerregeling
De hoogte van het bedrag is maximaal € 429,-. Het geldbedrag kan één keer per 5 jaar worden 
aangevraagd. Er wordt 1 computer per gezin vergoed.

www.haltewerk.nl


