
 

 

 

VERKLARING INKOMSTEN EN VERMOGEN   
 
 
Waarom dit formulier 
U heeft bijzondere bijstand aangevraagd. Om hiervoor in aanmerking te komen is informatie over uw 
inkomen en vermogen van belang. Het verwerken van uw gegevens is een wettelijke verplichting en deze 
gegevens worden niet gedeeld. Uw aanvraag wordt afgehandeld door het team Bijzondere bijstand. 
 
De hoogte van uw inkomen mag niet hoger zijn dan 100% van de bijstandsnorm voor de volgende kosten: 
woonkosten, verhuiskosten, duurzame gebruiksgoederen/inrichtingskosten/stoffering, compensatie 
alleenstaande ouderkop. Voor de gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard geldt dit ook voor de kosten van 
de bewindvoerder, curator en mentor. Bij de gemeente Langedijk is dit 120% van de bijstandsnorm. 
Uw inkomen mag bij een andere aanvraag bijzondere bijstand niet hoger zijn dan 120 % van de 
bijstandsnorm die in uw situatie van toepassing is.  
Onderaan dit formulier vindt u de meest gangbare (gezins)situaties met daarbij de inkomensgrens die in 
die situatie geldt.   
Vervolgens kunt u deze verklaring invullen.  
 
Het kan zijn dat er naar aanleiding van de ingediende verklaring een onderzoek wordt gedaan naar de 
juistheid van het invullen van de verklaring. In dat geval zal, binnen een half jaar na toekenning van de 
bijzondere bijstand, aan u een inlichtingenformulier worden toegezonden. U dient dit formulier in te vullen 
en met de noodzakelijke bewijsstukken aan Halte Werk terug te zenden. Na ontvangst hiervan wordt de 
juistheid van de informatie bekeken en beoordeeld of er recht is op de reeds toegekende bijzondere 
bijstand.  
 
Inleveren: 
Stuur dit formulier, voorzien van uw handtekening, naar:   
Halte Werk 
Postbus 8002 
1802 KA Alkmaar  
 

 
 
Mijn gegevens: 

 
Naam : ____________________________________________________________________   
 
Telefoonnummer: __________________________________________________________________  
  
 BSN : ____________________________________________________________________   
 
 
Gegevens  eventuele partner 

 
Naam : ____________________________________________________________________   
  
BSnummer  : ____________________________________________________________________  
 



 

 

 
Inkomen 

 
Geef aan of uw (gezamenlijke) inkomen niet hoger is dan de inkomensgrens (zie hiervoor de 
normen op www.haltewerk.nl )  
(Met inkomen wordt onder andere bedoeld een inkomen uit arbeid, uitkeringen, 
(kinder)alimentatie, ontvangen heffingskortingen, pensioen(en) en dergelijke van u en uw 
eventuele partner). 
 

 Mijn/ons inkomen is hoger dan de inkomensgrens van 120% 
              U heeft draagkracht en daardoor mogelijk geen recht op bijzondere bijstand 
 

 Mijn/ons inkomen is hoger dan de inkomensgrens van 100%, maar lager dan de inkomensgrens 
 van 120%. 
              U heeft draagkracht en daardoor mogelijk geen recht op categoriale bijzondere bijstand 
 en/of bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering. 
 
 
Mijn inkomen bedraagt netto totaal €   ___________ per week / per 4 wkn / per maand *) 
Dit inkomen is :  exclusief vakantietoeslag           inclusief vakantietoeslag 
(kruis aan wat van toepassing is) 
 
Netto inkomen partner bedraagt totaal €   ____________ per week / per 4 wkn / per maand *) 
Dit inkomen is :  exclusief vakantietoeslag           inclusief vakantietoeslag 
(kruis aan wat van toepassing is) 
 
*) doorhalen wat niet van toepassing is 
 

Vermogen  

Het (gezamenlijke) vermogen (spaargeld, overwaarde eigen woning, vorderingen op derden, 
effecten, waardevolle goederen, etc.) is: 
 
Echtpaar/samenwonenden of éénoudergezin 

 Het vermogen is lager dan de norm voor een echtpaar of eenoudergezin 
 

 Het vermogen is hoger dan de norm voor een echtpaar of eenoudergezin  
 
Alleenstaande 

        Het vermogen is lager dan de norm alleenstaande  
 

 Het vermogen is hoger dan de norm voor alleenstaande  
 
De normen kunt u vinden op www.haltewerk.nl  
 
Ondertekening: 
 
Hierbij verklaar ik dat dit formulier door mij naar waarheid is ingevuld. Het is mij bekend dat het niet naar waarheid invullen 
kan leiden tot terugvordering van de verstrekte bijstand, het opleggen van een boete en/of strafvervolging.  

 

 Door te ondertekenen wordt verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld. 
 
Naam    ………………………………………. Naam partner   …………………………………  
 
Handtekening  ……………………………………… Handtekening  …………………………………  
 
Datum             ……………………………………... Datum           …………………………………… 

https://www.haltewerk.nl/laag-inkomen/tegemoetkomingen/bijstandsnormen/
http://www.haltewerk.nl/laag-inkomen/toegestaan-eigen-vermogen/

