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Inburgeren 
 
Immigranten of vluchtelingen die voor langere tijd of definitief naar 
Nederland komen moeten mee kunnen doen in de samenleving. De overheid 
vindt het daarom belangrijk dat zij dingen over de Nederlandse maatschappij 
weten. en dat ze bijvoorbeeld de taal leren spreken. Dit heet inburgeren. 
 
Kosten inburgering 
Inburgeren kost geld. U moet de cursus en het examen zelf betalen. Vaak 
kunt u ook geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit kan alleen 
voor goedgekeurde scholen.  
De inburgeringscursus kost niet bij elke school evenveel geld. Als u de 
cursus niet binnen een bepaalde tijd haalt, moet u het geleende geld terug 
betalen. Vraag bij de school hoeveel de cursus kost en of u de lening van DUO 
terug moet betalen. 
www.duo.nl/particulier 
www.zoekinburgerschool.nl 
www.inburgeren.nl/inburgeren-betalen 
 
 

Belastingen 
 
Belastingdienst 
Belastingen betaalt u aan de Belastingdienst. Soms krijgt u geld terug. 
Bijvoorbeeld als u aftrekposten hebt.  
 
Inkomstenbelasting 
U moet inkomstenbelasting betalen over uw loon of uitkering. Via de 
jaarlijkse digitale aangifte Inkomstenbelasting ziet u of u nog moet betalen of 
dat u misschien geld terugkrijgt. 
Soms bent u verplicht om aangifte Inkomstenbelasting te doen, maar soms 
niet. Als u bericht van de Belastingdienst krijgt, moet u aangifte doen. Als u 
geen bericht krijgt, is het verstandig om te laten controleren of u geld terug 
krijgt.  
Vraag altijd om hulp bij het invullen van uw aangifte, zie pagina 4. 
 
De Belastingdienst helpt u als u niet weet hoe u uw belastingpapieren moet 
invullen. U moet wel al uw gegevens hebben. Want sommige gegevens 
hebben zij niet, bijvoorbeeld uw ziektekosten. Ook zijn er lokale organisaties 
die u kunnen helpen, zie bladzijde 3.  
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/belastingaangifte/content/m
oet_ik_aangifte_doen 

http://www.duo.nl/particulier
http://www.zoekinburgerschool.nl/
http://www.inburgeren.nl/inburgeren-betalen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/belastingaangifte/content/moet_ik_aangifte_doen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/belastingaangifte/content/moet_ik_aangifte_doen
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Motorrijtuigenbelasting 
Als u een auto of motor koopt, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Na 
aankoop van uw auto of motor krijgt u automatisch een rekening toegestuurd. 
Daarop staat het bedrag dat u moet betalen. Het maakt niet uit of u de auto of 
motor gebruikt of dat hij stilstaat. 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingd
ienst/prive/auto_en_vervoer/belastingen_op_auto_en_motor/motorrijtuig
enbelasting/ 

 
Afvalstoffenheffing en rioolheffing 
De gemeente Alkmaar haalt minimaal 1 keer per week het afval op. Daarvoor 
moet u belasting betalen: de afvalstoffenheffing. Voor het afvoer van het vieze 
water uit uw woning moet u rioolheffing betalen. Als u niet genoeg geld heeft 
om de afvalstoffenheffing en de rioolheffing te betalen, dan bekijkt de 
gemeente of u het niet hoeft te betalen. U moet deze kwijtschelding wel zelf 
aanvragen bij de gemeente. 
https://alkmaar.cocensus.nl/betalen-en-kwijtschelden/19-kwijtschelding-
van-gemeentelijke-belastingen 
www.alkmaar.cocensus.nl/faq/19-rioolheffing 
 
Waterschapsbelasting 
In Nederland kunt u water uit de kraan drinken. De overheid zorgt voor 
schoon water en beschermt het land tegen wateroverlast en watertekort. 
Daarvoor moet u belasting betalen: waterschapsbelasting. Als u niet genoeg 
geld heeft om waterschapsbelasting te betalen, dan bekijkt de overheid of u 
het niet hoeft te betalen. U moet deze kwijtschelding wel zelf aanvragen bij 
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
www.hhnk.nl/kwijtschelding 

 
 

Toeslagen 
 
Toeslagen zijn bijdragen (geld) die u van de overheid krijgt om bepaalde 
dingen te betalen. Hoeveel u krijgt, is afhankelijk van uw inkomen. De 
Belastingdienst schat in hoeveel inkomen u dat jaar heeft. Als het jaar erop 
blijkt dat uw inkomen lager was, krijgt u nog extra geld. Als het inkomen 
hoger was, moet u een deel van het geld terugbetalen. 
 
U moet het aan de Belastingdienst doorgeven als u gaat trouwen, 
samenwonen of scheiden. Of als u meer of minder gaat verdienen. Want dit 
heeft invloed op uw toeslagen. Vraag op tijd hulp bij het aanvragen van 
toeslagen, zie pagina 4. 
 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/auto_en_vervoer/belastingen_op_auto_en_motor/motorrijtuigenbelasting/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/auto_en_vervoer/belastingen_op_auto_en_motor/motorrijtuigenbelasting/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/auto_en_vervoer/belastingen_op_auto_en_motor/motorrijtuigenbelasting/
https://alkmaar.cocensus.nl/betalen-en-kwijtschelden/19-kwijtschelding-van-gemeentelijke-belastingen
https://alkmaar.cocensus.nl/betalen-en-kwijtschelden/19-kwijtschelding-van-gemeentelijke-belastingen
http://www.alkmaar.cocensus.nl/faq/19-rioolheffing
http://www.hhnk.nl/kwijtschelding
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Huurtoeslag 
Soms kunt u een bijdrage (geld) krijgen voor het betalen van uw huur: de 
huurtoeslag. Om dat te krijgen, mag u niet te veel verdienen. Ook mag de huur 
niet te hoog, maar ook niet te laag zijn.  
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-
huurtoeslag-krijgen 

 
Zorgtoeslag 
Een verzekering voor ziektekosten is verplicht. Maar die is duur. Misschien 
kunt u zorgtoeslag krijgen. Dan krijgt u een bijdrage van de overheid om de 
verzekering te betalen. Om recht op zorgtoeslag te hebben, moet u een 
Nederlandse zorgverzekering hebben. Ook mag u niet te veel verdienen.  
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-
zorgtoeslag-krijgen 

 
Kinderopvangtoeslag 
Kinderopvang is niet goedkoop. U kunt misschien kinderopvangtoeslag 
krijgen. Dan krijgt u een bijdrage van de overheid in de kosten van de 
kinderopvang.  
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/conten
t/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen 

 
Kindgebonden Budget 
Ouders krijgen voor hun kinderen kinderbijslag van de overheid. Soms kunt u 
ook een extra bijdrage krijgen: het Kindgebonden Budget. Dat is een bijdrage 
in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Als u een andere toeslag krijgt, dan 
krijgt u vanzelf ook Kindgebonden Budget (als u daar recht op hebt). Krijgt u 
geen Kindgebonden Budget en denkt u dat u er wel recht op hebt? Dan kunt u 
het zelf aanvragen. 
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-
kindgebonden-budget-krijgen 

 
 

Inkomen 
 
Bijstandsuitkering 
Heeft u niet genoeg geld om van te leven? Halte Werk helpt bij het zoeken 
naar werk. Zij zoeken met u naar werk dat u aankunt. Als dat niet lukt, dan 
kunt u misschien een bijstandsuitkering aanvragen. De hoogte van de 
uitkering hangt af van uw woon- en leefsituatie.  
www.haltewerk.nl/bijstandsuitkering-aanvragen 
 

 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-huurtoeslag-krijgen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-huurtoeslag-krijgen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-zorgtoeslag-krijgen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-zorgtoeslag-krijgen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/content/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/content/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-kindgebonden-budget-krijgen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-kindgebonden-budget-krijgen
http://www.haltewerk.nl/bijstandsuitkering-aanvragen
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Bijzondere Bijstand 
Soms heeft u onverwachts extra kosten. Bijvoorbeeld als u een nieuwe 
woning krijgt en spullen moet kopen. Of als uw kind in het ziekenhuis ligt en u 
daar naartoe moet. U kunt hiervoor soms geld krijgen via Bijzondere Bijstand. 
U moet dit geld van tevoren aanvragen. Let op: soms moet u het bedrag 
terugbetalen. Of wordt het maandelijks verrekend met uw uitkering. 
www.haltewerk.nl/bijzondere-bijstand 

 
Kinderbijslag 
Tot uw kind of kinderen 18 jaar worden, krijgt u per kind een bedrag van de 
overheid: kinderbijslag. Daarmee kunt u een deel van de kosten voor uw kind 
betalen. U ontvangt 4 keer per jaar kinderbijslag van de Sociale 
Verzekeringsbank. 
www.svb.nl/nl/kinderbijslag/kinderbijslag-in-het-kort 

 
Algemene Ouderdomswet (AOW) 
AOW is het basispensioen van de overheid. U krijgt AOW van de Sociale 
Verzekeringsbank als u de AOW-leeftijd bereikt. Die hangt af van uw 
geboortedatum. Omdat u niet altijd in Nederland heeft gewoond, krijgt u 
minder AOW. U kunt misschien een aanvulling (AIO) krijgen. 
www.svb.nl/nl/aow/storyline-aow-in-het-kort 
www.svb.nl/nl/aio/storyline-aio-in-het-kort 
 
 

Hulp bij geldzaken 
 
Wijkcentra/buurthuizen 
Een wijkcentrum of buurthuis is een gebouw in uw buurt waar buurtgenoten 
samenkomen. Op sommige dagen zijn er vrijwilligers of sociaal werkers 
aanwezig om u te helpen met allerlei dingen. Bijvoorbeeld Belastingpapieren 
invullen, hulp bij de computer of advies over activiteiten.  
https://www.alkmaar.nl/direct-regelen/zorg-en-ondersteuning/wijk-en-
buurtcentra/ 

 
Formulierenpunt 
Sommige formulieren zijn ingewikkeld. Het Formulierenpunt helpt u bij het 
invullen van (online) formulieren. Ook helpen zij u om alle gegevens te 
verzamelen. En ze bekijken of u recht heeft op gemeentelijke vergoedingen, 
bijzondere bijstand of een goedkopere zorgverzekering. Deze hulp is gratis. 
www.haltewerk.nl/formulierenpunt 
 
 
 

http://www.haltewerk.nl/bijzondere-bijstand
http://www.svb.nl/nl/kinderbijslag/kinderbijslag-in-het-kort
http://www.svb.nl/nl/aow/storyline-aow-in-het-kort
http://www.svb.nl/nl/aio/storyline-aio-in-het-kort
https://www.alkmaar.nl/direct-regelen/zorg-en-ondersteuning/wijk-en-buurtcentra/
https://www.alkmaar.nl/direct-regelen/zorg-en-ondersteuning/wijk-en-buurtcentra/
http://www.haltewerk.nl/formulierenpunt
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Budgetwinkel 
De Budgetwinkel helpt u met het omgaan met geld. Ze helpen met het 
ordenen van uw rekeningen. Of ze maken een overzicht van maandelijkse 
inkomsten en uitgaven. Als er bedrijven zijn waar u schulden heeft, dan 
helpen ze u met afspraken over het terugbetalen. Deze hulp is gratis. 
www.haltewerk.nl/ik-heb-geldzorgen 

 
Schuldhulpverlening 
Als u schulden heeft en hulp nodig heeft, kan het team Schuldhulpverlening 
van de gemeente u helpen. U kunt praten met een medewerker van 
Schuldhulpverlening. Samen met u bekijken ze wat de mogelijkheden zijn om 
uw situatie op te lossen. Deze hulp is gratis. 
www.haltewerk.nl/ik-heb-schulden-en-wil-hulp 

 
Humanitas Thuisadministratie 
Humanitas helpt u bij het ordenen van uw rekeningen en geld. Het is soms 
lastig formulieren of brieven te begrijpen. Een vrijwilliger kan met u 
meekijken. Deze hulp is gratis. 
www.humanitas.nl/afdeling/noordkennemerland/activiteiten/thuisadminis
tratie/ 

 
Raad en Daad Balie 
Het Leger des Heils heeft een Raad en Daad Balie. Op het Sociaal Spreekuur 
van de Raad en Daad Balie helpen vrijwilligers u de weg te vinden in alle 
wetten en regels. Ook bemiddelen ze voor u bij instanties. Deze hulp is gratis. 
https://www.legerdesheils.nl/locatie/buurthuiskameralkmaar 

 
Sociaal-juridische dienstverlening 
Wetten en regels zijn vaak ingewikkeld. MEE & de Wering kan uw vragen 
beantwoorden over de regels voor belastingen, zorg en sociale voorzieningen. 
Ook helpen zij bij het invullen van formulieren en het aanvragen van 
toeslagen. Zij weten veel over instellingen en de overheid. Deze hulp is gratis. 
www.meewering.nl 

 
Het Juridisch Loket 
Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies aan mensen met een laag 
inkomen en weinig vermogen. Via de website helpen ze u met informatie, tips 
en voorbeeldbrieven. Ze kunnen ook persoonlijk advies geven. 
Op de website staat informatie over: 
- Wonen & Buren 
- Werk & Inkomen 
- Familie & Relatie 
- Politie & Justitie 

http://www.haltewerk.nl/ik-heb-geldzorgen
http://www.haltewerk.nl/ik-heb-schulden-en-wil-hulp
http://www.humanitas.nl/afdeling/noordkennemerland/activiteiten/thuisadministratie/
http://www.humanitas.nl/afdeling/noordkennemerland/activiteiten/thuisadministratie/
https://www.legerdesheils.nl/locatie/buurthuiskameralkmaar
http://www.meewering.nl/
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- Aankopen & Garantie 
- Schulden & Incasso 
Het Juridisch Loket is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00-
17.00 uur. 
www.juridischloket.nl/ 
 

Fondsen 
 
Er zijn organisaties die zich inzetten voor bepaalde groep mensen. Zij geven 
soms ook geld aan mensen. Dat heet dan een fonds. Er zijn verschillende 
fondsen. Sommige fondsen helpen bij het aanschaffen van dingen die mensen 
nodig hebben. Andere fondsen helpen kinderen die niet naar sport of 
cultuuractiviteiten kunnen gaan. Sociaal werkers weten welke fondsen er zijn 
en helpen met het aanvragen. 
 

Sociaal werk 
 
Soms lukt het even niet zo goed alleen. U kunt in de knoop raken. 
Bijvoorbeeld met uw werk, geld, gezondheid of huis. Een sociaal werker (ook 
wel maatschappelijk werker genoemd) kan u dan helpen. Hij of zij luistert 
naar u. Ze helpen met het ordenen van wat er allemaal gebeurt. Hij of zij weet 
wat er mogelijk is om uw probleem op te lossen. U kunt ook praktische hulp 
krijgen. Bijvoorbeeld bij het invullen van een formulier, begeleiding bij 
gesprekken met de gemeente of een zorginstelling. 
www.meewering.nl 

 
Verzekeringen 
 
In Nederland moet u zich voor sommige dingen verzekeren, bijvoorbeeld 
ziektekosten (zorg) en aansprakelijkheid. U kunt zich ook nog verzekeren 
voor andere zaken, bijvoorbeeld brand of diefstal. Of om een advocaat te 
betalen als u juridische hulp nodig heeft. Hieronder staan enkele belangrijke 
verzekeringen. 
 
Zorgverzekering (verplicht) 
Een verzekering voor ziektekosten is verplicht. Als u niet zo veel verdient en 
weinig eigen geld heeft, kunt u misschien een speciale verzekering krijgen: de 
Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM). Deze wordt in Alkmaar door Univé 
aangeboden. U betaalt dan minder geld, want de gemeente betaalt mee aan uw 
verzekering.  
www.gezondverzekerd.nl/ 
www.haltewerk.nl/16-czm 

http://www.juridischloket.nl/
http://www.meewering.nl/
http://www.gezondverzekerd.nl/
http://www.haltewerk.nl/16-czm
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Aansprakelijkheidsverzekering (verplicht) 
Als iemand anders gewond raakt of schade aan zijn spullen oploopt door iets 
wat u of iemand uit uw gezin heeft gedaan, bent u aansprakelijk. U moet dan 
een schadevergoeding aan die persoon betalen. Een 
aansprakelijkheidsverzekering betaalt deze kosten. Meestal betaalt een 
aansprakelijkheidsverzekering alle letselschade en schade aan spullen van 
een ander die door u of iemand uit uw gezin veroorzaakt heeft. 
 
Inboedelverzekering 
Een inboedelverzekering dekt de schade aan spullen in en aan uw huis. 
Bijvoorbeeld door inbraak, storm of brand. Deze verzekering moet u zelf 
afsluiten. 
 
Reisverzekering 
Een reisverzekering betaalt schade die wordt opgelopen tijdens reizen aan u 
terug. Doorgaans dekt een reisverzekering alleen vakanties. Bijvoorbeeld als 
u een reis heeft geboekt, maar door onvoorziene omstandigheden niet kunt 
gaan. 
 
Uitvaartverzekering 
Als iemand die een uitvaartverzekering heeft, overlijdt, dan betaalt de 
verzekering een geldbedrag aan de nabestaanden waarmee zij de uitvaart 
kunnen bekostigen. 
 
Rechtsbijstandverzekering 
Hulp, advies of bijstand van een jurist of een advocaat is duur. U kunt een 
rechtsbijstandverzekering afsluiten. Daarmee krijgt u juridische bijstand als 
u problemen met iemand of met een  
organisatie heeft. 
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Gezond in Nederland 
Op de website GezondinNederland.info vindt u informatie in het Arabisch en 
Tigrinya over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld over verzekeringen, 
schulden, medicijnen, de huisarts, veilig deelnemen in het verkeer. Ze geven 
informatie voor iedereen, er staat ook heel veel informatie op over zorg voor 
en hulp aan kinderen.  
www.gezondinnederland.info 
 
 

AlkmaarPas 
 
De AlkmaarPas is een pasje waarmee u in Alkmaar leuke dingen kunt doen. 
Op bepaalde plekken krijgt u korting. Bijvoorbeeld bij winkels, restaurants en 
musea en op uw bibliotheekabonnement. 
www.AlkmaarPas.nl 
 
 

Voor jongeren 
 
Jongerenpunt Check-in 
Ben je tussen de 16 en 27 jaar oud? Vind je het moeilijk om naar school gaan 
of werk te vinden? Heb je geen plek om te wonen? Dan ben je welkom bij het 
Jongerenpunt Check-in. Samen met jou kijken ze wat jij kunt doen om aan je 
toekomst te werken.  
www.check-in.nl 
 

 
Get a grip 
Als je 18 wordt, heb je opeens verplichtingen. Je moet een zorgverzekering 
hebben en een telefoonabonnement. Of geld aanvragen om naar school te 
kunnen gaan. Hoe houd je dan overzicht over je geldzaken? Humanitas Get a 
Grip helpt jongeren tussen 16 en 24 jaar om goed met geld om te gaan. 
www.humanitas.nl/programmas/get-a-grip 
 
 

http://www.gezondinnederland.info/
http://www.alkmaarpas.nl/
http://www.check-in.nl/
http://www.humanitas.nl/programmas/get-a-grip
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