
 

 

 

Heeft u niet voldoende inkomen? Een bijstandsuitkering kan dan een tijdelijke oplossing zijn. Als 

u eigenaar bent van een woning, dan gelden aparte regels. 
 

Overwaarde van uw woning 

Bij een bijstandsuitkering mag u niet te veel spaargeld of waardevolle bezittingen (vermogen) 

hebben. De overwaarde van uw woning wordt ook gezien als vermogen. De gemeente Almere laat 

van de overwaarde van uw woning €50.800 vrij. Lees hieronder wat dat betekent:  

 

Is de overwaarde van uw woning lager dan €50.800?  
Dan kunt u recht hebben op een bijstandsuitkering. U moet de woning wel zelf bewonen.  

 

Is de overwaarde van uw woning hoger dan € 50.800? 

Dan krijgt u de bijstand in de vorm van een lening. Wel wordt eerst bekeken of u uw huis kunt 

verkopen of een (extra) hypotheek kunt afsluiten.  

Als u weer voldoende eigen inkomen hebt of het huis verkoopt, moet u de lening terugbetalen. 

Omdat de gemeente er zeker van wil zijn dat de lening wordt terugbetaald, moet u meewerken aan 

het afsluiten van een krediethypotheek. 

 

Krediethypotheek 

In principe geldt dat u leenbijstand ontvangt totdat u een bepaald totaalbedrag heeft ontvangen. 

Dit totaalbedrag is gelijk aan de overwaarde van uw woning minus € 50.800. Als u daarna nog aan 

de voorwaarden voldoet, ontvangt u een normale bijstandsuitkering die u niet terug hoeft te 

betalen. 

 

Taxatie 

Om de overwaarde van uw woning te bepalen, moet u een taxatie laten doen. Over de keuze van 

de makelaar/taxateur moeten u en de gemeente Almere het eens zijn. 



Voorbeeld: 

U hebt een woning die is getaxeerd op € 180.000. Uw hypotheek bedraagt nog € 120.000. De 

overwaarde van de woning is in dat geval € 60.000 (namelijk € 180.000 minus € 120.000). U 

vraagt een bijstandsuitkering aan.  

De bijstandsuitkering wordt aan u geleend tot een bedrag van € 9.200 (namelijk € 60.000 

[=overwaarde] minus € 50.800 [=vrijgelaten bedrag]).  
 

Hoe moet ik de lening terugbetalen? 

Als u leenbijstand heeft ontvangen, moet u deze bijstand altijd terugbetalen. 

Bijvoorbeeld op het moment dat uw uitkering wordt beëindigd of u uw woning verkoopt. Als de 

woning wordt verkocht moet u de nog openstaande hypotheek bij de bank aflossen. Van het 

bedrag dat dan overblijft, moet u de leenbijstand aflossen. 

 

U krijgt van de gemeente Almere een brief waar precies in staat hoe u de schuld moet aflossen.  

 

Als u in een te dure koopwoning woont, wordt u verplicht om uw woning te verkopen en 

goedkopere woonruimte te zoeken.  

 

Vragen? 

Heeft u vragen? Dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen naar telefoonnummer 

14 036. 

 

 

 

 

 


