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In de Algemene Ledenvergadering
vastgestelde belangrijkste wijzigingen
ten opzichte van voorgaande jaren:
•	Samenvoeging en uitbreiding in één bedrag van de individuele

Toelatingscriteria 1-2022

•	Per huishouden wordt slechts 1 pakket verstrekt. De grootte van
het pakket wordt bepaald door huishoudsamenstelling.

•	Tenslotte: Dit zijn toelatingsrichtlijnen, geen wetten, dus

aanpassingen (maatwerk) op individueel niveau moet altijd
mogelijk zijn, zeker gezien vanuit ons aller motto
“Oog voor voedsel • Hart voor mensen” !!!

uitgaven, t.w. Euro 330,- voor 1e persoon, Euro 260,00 voor
partner en Euro 60,00 *voor overige personen in het huishouden.
Deze bedragen komen uit de NIBUD-voorbeeld minimumbegrotingen. (Daar hoeven geen documenten meer van te
Inleiding
worden overlegd. Afwijkingen zijn natuurlijk mogelijk,
maar dat is dan “maatwerk” waar wel naar documentatie
Bij Voedselbanken en ons project “Onder de radar” weten we dat
gevraagd wordt.) *voor minder jarige kinderen, kan er nog dit bedrag het aantal potentiële klanten voor de voedselbank veel hoger zou
worden meegenomen indien er kosten aanwezig zijn kunnen zijn dan het in werkelijkheid is. Naast onder andere schaamvoor sport & cultuur of mobiel telefoon, enz
•	Verhoging van de norm naar € 150,- per huishouden (+11%)
te en onbekendheid zou een belangrijke reden kunnen zijn, dat men
en € 100,- per persoon (+5%).
opnieuw geconfronteerd wordt met bureaucratie. Het is voor
mensen vaak een heel moeilijk besluit om de stap naar de voedsel•	De 3 jaarstermijn. Het principe dat de (nood)ondersteuning die
bank te zetten. Het is daarom van het grootste belang, dat er geen
voedselbanken bieden in beginsel tijdelijk van aard is, wordt niet
drempels worden ervaren.
gewijzigd, maar is geen harde grens meer. Deze termijn wordt
Waar men bij sommige hulpverlenende instanties nogal eens het
als uitgangspunt gehanteerd naar afspraken met klanten.
gevoel krijgt met wantrouwen benaderd te worden, zou dit bij
Als deze termijn in individuele gevallen niet haalbaar is, kunnen
Voedselbanken volstrekt niet aan de orde moeten zijn.
aanvullende termijnen van voedselhulp worden afgesproken.
We accepteren liever, dat er ook klanten zullen zijn die eigenlijk niet
Het blijft hoe dan ook belangrijk om steeds in gesprekken en
in aanmerking komen, dan dat mensen die wel in aanmerking
doorverwijzingen ernaar te streven dat er een permanente
komen zich niet durven te melden.
oplossing komt zodat klanten uiteindelijk zo mogelijk zonder
Of nog anders gezegd: een ruimhartig toelatingsbeleid prevaleert
voedselbank hulp kunnen.
boven een starre toepassing van de criteria. De invulling hiervan
is de klant in eerste instantie direct te helpen en binnen circa
•	Indien bij de intake (voorkant) of herintake (achterkant) blijkt dat
2 maanden de gedocumenteerde intake te doen.
men een hoger bedrag aan leefgeld overhoudt dan de voedselDe sterk stijgende uitgaven m.b.t. energie worden in de berekeninbanknorm en dit bedrag ofwel:
gen separaat opgevoerd. Echter in de cijfers van het Nibud die op
1) voor een huishouden minder dan 15% hoger is,
dit moment beschikbaar zijn en dateren van afgelopen zomer is
		ofwel
slechts een minimale inflatie vastgesteld. In 2021 zijn de normbedra2) v oor alleenstaande minder dan 10% en voor alleenstaangen niet verhoogd.
den met kinderen minder dan 20% is,
De laatste maanden neemt de inflatie toe (hoewel voor een groot
	start een (uitloop)termijn van 6 maanden waarbij de desbetrefgedeelte door stijgende energieprijzen, die weer verdisconteerd
fende klant toch (al dan niet aangepast in hoeveelheid of
worden in alle andere producten/diensten) en de verwachting is dat
frequentie) voedselhulp blijft krijgen.
deze trend zich nog enigszins door zal zetten. Deze inflatiestijging is
meegenomen in de stijging van de normbedragen, zodat in 2022
•	Verhoging van de bijdrage inwonenden met inkomen naar
geen nieuwe stijging van de normbedragen noodzakelijk zal zijn.
€ 300,- (was € 200,-). VBP: Kostgeld wordt berekend volgens Nibud
methode 1: verdelen naar inkomen
Voor intake vrijwilligers is er op voedingsbodem een aparte map
•	Iedereen die zich aanmeldt wordt voor een periode van
waarin zij met elkaar kunnen communiceren over onderwerpen
tenminste 1 maand geholpen. VBP: dit is alleen geldig van 1 januari
toelatingscriteria betreffende en ervaringen uitwisselen hoe specit/m 1 november
fieke issues aan te lopen dan wel op te lossen.
•	De uitzondering m.b.t honden is komen te vervallen.
Uitgangspunten bij de toekenning van een voedselpakket
blijven:

•	Onze hulp is noodhulp en onze pakketten zijn een aanvulling op
datgene wat onze klanten zelf kunnen doen.

•	Het is belangrijk, dat mensen op adem kunnen komen voordat
zij (weer) in contact worden gebracht met de professionele
hulpverlening. Zij moeten niet voor hoge drempels geplaatst
worden.

•	Van onze klanten wordt verwacht, dat zij op enige termijn zullen
meewerken aan het vinden van een oplossing voor hun
financiële probleem. We noemen dat: “Geen pakket zonder
traject”.
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Toelichting op de berekening
Sinds 4 jaar maken we gebruik van de Nibud minimum-voorbeeldbegrotingen, na een verzoek van de ALV om een meer objectieve
onderbouwing voor de Toekenningscriteria. Bij de criteria voor 2022
wordt dezelfde systematiek voortgezet met verbeteringen op in de
praktijk gebleken knelpunten.
Als basis voor het vaststellen van de Toekenningscriteria is uitgegaan van door het Nibud berekende basisbedragen voor de
onvermijdbare uitgavenposten: de minimale uitgaven van een
zelfstandig huishouden op bijstandsniveau aan onvermijdbare
basale zaken zoals voedsel, kleding en wonen. Ook de uitgaven
aan enkele andere moeilijk te vermijden posten (bijvoorbeeld enkele
verzekeringen, niet-vergoede ziektekosten en persoonlijke verzorging) zijn meegeteld. Vervolgens is nagegaan welke uitgavenposten
nog wel meegewogen moeten worden wanneer we spreken over
noodhulp.
Door het Nibud genoemde uitgavenposten:
Het Nibud gaat in al die gevallen uit van normbedragen.
Vaste lasten:
•	huur
•	verzekeringen
•	energie, gas & water
•	telefoon/televisie/internet
Reserveringsuitgaven:
•	inventaris
•	onderhoud huis/tuin
•	niet-vergoede ziektekosten (het eigen risico en een normbedrag
voor de eigenbijdrage). Bij de niet-vergoede ziektekosten zal er
veelal een beroep gedaan worden op de beoordeling door de
intaker.
•	kleding/schoenen. De kosten voor kleding van kinderen kunnen
worden betaald met de kinderbijslag. Voor volwassenen is de
aanname, dat zij bij een gemiddelde verblijftijd van een jaar
nagenoeg geen uitgaven hoeven te hebben voor kleding.
Daar er sprake is van een noodsituatie vindt de werkgroep
uitgaven voor inventaris en onderhoud vermijdbaar.
Huishoudelijke uitgaven:
•	was- en schoonmaakmiddelen
•	persoonlijke verzorging.
•	vervoer
Alle bedragen zijn per maand en waar nodig is aangegeven of het
om een bedrag per persoon of per huishouden gaat.
Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van
het voedselpakket worden met name bepaald door het aantal
inwonende gezinsleden. Alle personen in een huishouden tellen
mee voor de norm.
De nieuwe normbedragen zijn als volgt vastgesteld:
•	Basisbedrag per huishouden: € 150,- (+11%, was € 135,-)
•	Per persoon: € 100,- (+5%, was € 95,-)
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De nieuwe normbedragen per maand per huishouden worden dan
(voorbeelden):
•	1 persoon € 250,- (+ 9% was € 230,-)
•	2 personen € 350,- (+ 8% was € 325,-)
•	3 personen € 450,- (+ 7%was € 420,-)
•	4 personen € 550,- (+ 7% was € 515,-)
•	5 personen € 650,- (+ 6.5%was € 610,-)
Zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven geldt, dat bedragen die
betrekking hebben op een kortere of langere periode worden
omgerekend tot een bedrag per maand:
•	Wekelijkse bedragen x 4,3333
•	4-wekelijkse bedragen x 1,0833
•	Kwartaalbedragen / 3
•	Jaarbedragen / 12
In de bijlage bij deze Toekenningscriteria is een toelichting opgenomen voor nadere uitleg bij verschillende inkomsten- en uitgavenposten.
Bij het beschikbaar te besteden bedrag wordt gekeken naar de
inkomsten en uitgaven. Dit geldt voor alle aanvragen, inclusief
personen die een bewindvoerder hebben.

Bijlage: Toelichting bij de Toekenningscriteria
per 1 januari 2022
Geen pakket zonder traject.
“Geen pakket zonder traject” moet geen voorwaarde zijn voor
eerste acceptatie door de voedselbank. De hulp van de voedselbank is tijdelijk, bedoeld om een moeilijke financiële situatie te
overbruggen. Registreer de aanvrager als klant en verstrek voor
gedurende 1 á 2 maanden een voedselpakket. Geef waar nodig
mensen even de ruimte om op adem te komen. Het advies is om bij
de eerste herintake (niet later dan 2 maanden na aanvang) het
onderwerp van het vinden van een oplossing aan de orde te stellen.
Voedselbanken hebben de zorgplicht de klant in contact te brengen
met de hulpverlening.

Inkomsten
Van inwonende volwassen kinderen met eigen inkomen uit arbeid
(of uitkering vanaf 21 jaar) mag een bijdrage aan het gezinsinkomen
worden verwacht (kostgeld). Hiervoor wordt standaard een bedrag
van € 300,- per maand gerekend, ongeacht of dit ook daadwerkelijk wordt betaald. Dit geldt ook voor inwonende verdienende ouder,
broer, zus of meerderjarige stief- of pleegkinderen. Ook van deze
personen mag een bijdrage worden verwacht. De hoogte van de
bijdrage zal worden bepaald door de intaker, maar zal minimaal €
300,- per persoon per maand bedragen. Voor het berekenen van
de draagkracht kan gebruik gemaakt worden van de Nibud
kostgeld berekening. VBP: kostgeld wordt berekend volgens Nibud
methode 1: Verdelen naar inkomen.

De volgende inkomsten worden niet meegerekend:
•	Inkomsten die een specifiek doel hebben, zoals individuele
inkomenstoeslag, bijzondere bijstand en kleine inkomsten uit
hobby. De kosten zijn ook niet aftrekbaar

•	Neveninkomsten van kinderen zoals een krantenwijk of
bijbaantje.
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•	Vakantietoeslag.

•	Premie voor spaar-, pensioen- of overlijdensrisicoverzekering
met spaarelement, voor zover niet verbonden aan de eigen
woning.

•	Kinderbijslag.
•	Studiefinanciering van inwonende kinderen.
•	Persoonsgebonden budget [PGB]. Is meestal samenstel van

doeluitkeringen, ook geen kosten tellen. Als er aanleiding is het
PGB toch mee te tellen, dan ook de betreffende gemaakte
kosten in mindering brengen. De kosten zijn niet aftrekbaar

Vaste lasten/uitgaven (conform de
bankafschriften)
Bij de uitgaven worden, naast de “individuele uitgaven”, alleen de
kosten meegenomen die betrekking hebben op de aanvrager en
eventuele partner. Kosten die bijvoorbeeld vanuit de kinderbijslag of
persoonsgebonden budget worden voldaan dus niet meetellen.
De meest voorkomende zaken die bijna alle uitgaven afdekken, zijn:
•	Huur.

•	Rente en aflossing hypotheek, bijdrage VVE.
•	Kosten kinderopvang mits noodzakelijk en onder aftrek van
eventueel toeslag. Voor werk, school of integratie.

•	Kosten onderwijs, voor zover daadwerkelijk betaald. Hiervoor zijn
vrijwel altijd voorzieningen.

•	Gemeentelijke - en waterschapsbelasting, voor zover die

daadwerkelijk worden betaald. Hier kan kwijtschelding aangevraagd worden mits de persoon niet in bezit is van een auto of
vermogen heeft.

•	Aflossing van schulden (schulden aan familieleden worden in

beginsel niet meegenomen. Wanneer de schuld schriftelijk is
vastgelegd en aflossingen via bankafschriften zijn te controleren
kan de aflossing worden meegenomen). Boetes, postorder bedrijven

Beschermingsbewindvoerders en
Schuldhulpverlening
Ook bij Beschermingsbewind en schuldhulpverlening wordt bij het
leefgeld gekeken naar de inkomsten en uitgaven, zoals dat bij ook
bij andere klanten gebeurt. Er zijn gevallen bekend dat bewindvoerders een bedrag reserveren om daarmee het leefgeld te kunnen
verlagen, zodat de klant in aanmerking komt voor voedselhulp. Deze
reserveringen (spaargeld) hebben (nog) geen bepaalde bestemming.
Het is lastig het bestaan van deze reserveringen te controleren.
Controle van zowel de leefgeldrekening van de klant, als van de
“beheerrekening” bij de bewindvoerder is gewenst. In de praktijk is
een reservering tot €750 voor een alleenstaande en tot €1500 voor
een gezin acceptabel. Om hier inzicht in te krijgen bij de bewindvoerder kan het beheerrekening worden opgevraagd. Bewindvoerders of de klant doen hier soms moeilijk over, maar dan kan gelden:
“Geen inzage, betekent in principe geen ondersteuning door de
voedselbank”.
Om een goede beoordeling te kunnen maken van de verstrekking
van leefgeld door een bewindvoerder dienen bij iedere controle de
volgende stukken te worden overlegd door een bewindvoerder:
•	De beheerrekening met of zonder de leefgeldrekening.
•	Het budgetplan.
•	Het schuldenoverzicht.
N.B. Kosten voor beschermingsbewindvoering worden door de
gemeente vergoed afhankelijk van gemeentelijke normering.
Schuldhulpverlening is altijd gratis.
Als er sprake is van vrijwillige bewindvoering waarvoor
geen tegemoetkoming geldt, nemen we deze kosten mee
als uitgaven.

De ‘Voedselbank-val’

en doorlopende kredieten zijn Er is een groep mensen, dikwijls ex-klanten, die net boven onze
niet aftrekbaar

•	Overige uitgaven dienen altijd gespecificeerd te worden.

•	Voor het vereenvoudigen van de berekening voegen we een

aantal kosten samen onder één post, namelijk de “individuele
uitgaven”. Potentiële klanten hoeven hiervoor dus geen documenten meer te overleggen. Deze uitgaven kunnen dus in één
bedrag als individuele uitgaven worden opgenomen.

Bij de bedragen voor TV, internet & telefonie, zorgpremies & eigen
risico, zelfzorgmiddelen, overige verzekeringen, inventaris, persoonlijke verzorging, was- & schoonmaakmiddelen en vervoer worden de
startbedragen voor één persoon gecorrigeerd. We voegen bovengenoemde kosten samen, waardoor er een startbedrag voor één
persoon is à € 330,-, voor partner € 260,- en voor overige
inwonende gezinsleden (kind, inwonende ouder, broer, zus, etc.)
€ 60,- p.p. *voor minder jarige kinderen, kan er nog dit bedrag worden
meegenomen indien er kosten aanwezig zijn voor sport &
cultuur of mobiel telefoon, enz

De volgende uitgaven worden niet meegerekend:
•	Autokosten (of ander vervoer): alleen in bijzondere situaties
wanneer de kosten ook aantoonbaar worden gemaakt. In dat
geval mag € 0,19 per km worden gerekend (voorbeelden kunnen
zijn woon-werk en medische noodzaak).

leefgeldnorm zitten, maar voor wie het ook erg moeilijk is om rond te
komen. Bekend voorbeeld: een voedselbankklant die bij herintake
net boven de grens komt. Dan is sprake van de voedselbank-val:
net bóven onze norm betekent immers beduidend minder leefgeld
dan net ónder onze norm plus de waarde van ons wekelijks
voedselpakket! En wat voor ex-klanten geldt, kan ook voor nieuwe
klanten gelden die net boven de norm zitten. Door nieuwe aanmeldingen die net boven onze norm zitten deels (b.v. aangepast pakket
of 2 x per maand) te helpen kunnen we wellicht voorkomen dat zij
een “reguliere” klant worden. Voor beide kanten van de norm, dus
zowel aan de voorkant als aan de achterkant stellen wij voor deze
“klanten” in ieder geval van een periode van 6 maanden (aangepast)
te ondersteunen. Wij delen alleen op vrijdag middag tussen 15:00 en 15:30
Richtlijn om te handelen:
Indien bij de intake (voorkant) of herintake (achterkant) blijkt dat men
een hoger bedrag aan leefgeld overhoudt dan de voedselbanknorm
en dit bedrag:
•	voor een huishouden minder dan 15% hoger;
ofwel
•	voor een alleenstaande minder 10% en voor een alleenstaande
met kinderen minder dan 20% hoger,
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start er een uitlooptraject voor een periode van 6 maanden
waarbij de desbetreffende klant toch (al dan niet aangepast in
hoeveelheid of frequentie) voedselhulp blijft krijgen. VBP: is maximaal
12 maanden

Als Voedselbank organiseer je zelf hoe je invulling geeft aan het
“grijze gebied”.

Hulp aan vluchtelingen en illegalen
Het uitgangspunt bij dit onderwerp is: honger = honger en in die
situatie kijken we of we kunnen helpen via eventueel maatwerk.
Het advies is om hiermee als volgt om te gaan:
•	Asielzoekers krijgen bij aankomst onderdak, (en geld voor)
maaltijden en zaken zoals toiletartikelen en wasmiddel van COA.
Het COA sluit een zorgverzekering af voor de gezondheidszorg
voor asielzoekers. Omdat ze meestal weinig geld hebben,
hoeven ze geen eigen bijdrage te betalen. Ook geldt voor hen
geen eigen risico.

Voedselbank ondersteuning

Vanaf 2022 laat Voedselbanken Nederland de maximaal 3 jaarstermijn varen, maar streven we ernaar dat klanten 3 jaar na opname
in bijvoorbeeld een schuldhulpverleningstraject zonder de voedselbank kunnen maar de harde grens verdwijnt. Ons motto is immers
Oog voor voedsel, Hart voor mensen. Daarbij blijft belangrijk: “geen
pakket zonder traject”.
In theorie zou iedereen in Nederland – wanneer zij gebruik maken
van alle bestaande voorzieningen – voor zichzelf moeten kunnen
zorgen. In de praktijk gebeurt het al te vaak dat door allerlei
oorzaken mensen onvoldoende geld overhouden om het gezin te
voorzien van primaire levensbehoefte: voedsel.

•	Statushouders die van de COA overgedragen worden aan de

Wij bieden ondersteuning zodat mensen de tijd krijgen de obstakels
weg te nemen die hen belemmeren in eigen onderhoud te kunnen
voorzien. Zo blijft de Voedselbank een ondersteuning waar nodig is
en wordt er ook echt steeds met de klant mee gekeken en maatwerk geboden om juist zonder Voedselbank verder te kunnen, want
een voedselpakket is niet een pakket wat de klant zijn hele leven
zou kunnen behouden.

•	Illegalen hebben volgens de Koppelingswet geen recht op

Omdat het hebben van schulden geen noodzakelijke kosten van
bestaan zijn en de schulden geregeld kunnen en moeten worden
als ze toch zijn ontstaan, is de ondersteuning van een voedselpakket niet per se nodig.

Gemeente worden in afwachting van uitkering & toeslagbetalingen toegelaten als klant. De situatie is vaak maar voor
2 maanden en daarna zijn ze meestal zelfredzaam.

diensten van de Overheid zoals uitkering, Kinderbijslag, etc.
Ze hebben wel recht op ‘medisch noodzakelijke’ zorg, rechtsbijstand en de minderjarigen zijn leerplichtig. Hulp bij illegaal
verblijf die niet uit winstbejag verleend wordt, is niet strafbaar.
Diverse initiatieven zoals INLIA of stichting LOS helpen ongedocumenteerden met informatie, advies en scholing en stimuleren hun zelfredzaamheid. In principe ontvangen illegalen van ons
geen voedselpakket. Deze groep kan, met name in de grote
steden, veelal gebruik maken van de Bed Bad Brood regeling
(ontbijt & avondmaal). Verder zijn er vaak andere voorzieningen
waar gebruik van kan worden gemaakt. Doorverwijzing naar
bovengenoemde initiatieven of naar het Leger des Heils en/of
Vluchtelingenwerk Nederland ligt vaak meer voor de hand. In
overleg met deze organisaties kan dan worden aangegeven in
hoeverre ondersteuning door Voedselbanken noodzakelijk is.
Uitzondering: als kinderen een status hebben en hun ouders
niet, is overleg gewenst met de hulpverlenende instantie.

•	Daklozen kunnen geen gebruikt maken van de Voedselbank.

Zij komen in aanmerking voor Bed Bad Brood (ontbijt &
avondmaal). Dit beleid wordt per gemeente geformuleerd.
Voedselbanken leveren maar 1x per week een voedselpakket
uit, aangezien de daklozen niet de mogelijkheid hebben hun
etenswaren op een verantwoorde manier op te slaan, is een
voedselpakket van de voedselbank niet mogelijk.

Het verstrekken van voedsel is een noodvoorziening en geen
structurele oplossing voor de aanpak van de achterliggende
oorzaken. Van onze klanten wordt verwacht, dat zij op enige termijn
zullen meewerken aan het vinden van een oplossing voor hun
financiële problemen en dat ze geen nieuwe schulden maken
tijdens het ontvangen van het voedselpakket. We noemen dit “geen
pakket zonder traject”. Daarom wordt altijd een advies gegeven
vanaf de 2e herintake. Hiermee kan de klant zijn situatie op de
lange termijn verbeteren. Het is belangrijk dat de klant zo snel
mogelijk hulp inschakelt en hieraan meewerkt. Doet de klant dit niet
dan is het advies om het verstrekken van de voedselpakket stop te
zetten. Als een klant ondanks alle inzet en goede wil nog aan onze
toekenningscriteria voldoet, is het advies voedselhulp te blijven
geven.Iedere jaar wordt nagegaan of er voldoende vooruitgang is geboekt bij het

verbeteren van de financiële situatie. Blijkt dat dit niet zo is, denkend aan
bijvoorbeeld, nieuwe schulden maken, betalingsregelingen niet nakomen , enz,
dan wordt het verstrekken van een voedselpakket stopgezet

Hardheidclausule

Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes. Indien het
toepassen van de hiervoor vermelde regels tot ongewenste situaties
leidt, kan de intaker van de voedselbank bij uitzondering, maar wel
onderbouwd, afwijken van deze regels. Om een goede invulling te
kunnen geven aan een herbeoordeling van een aanvraag, is het
wenselijk dit door iemand van de voedselbank die (eind)verantwoordelijk is voor de intake te laten doen. Uitbesteding van de intake is
in veel gevallen praktisch en dikwijls ook professioneel, maar soms
ongeschikt voor klanten die overigens geen contact met instanties
hoeven/wensen te hebben. Het verdient aanbeveling voor hen een
mogelijkheid tot intake bij de voedselbank zelf te bieden.
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Bijlage: Definities

lagere- & middeninkomens en wordt per kind uitgekeerd. U mag
maximaal € 118.479,- hebben als u géén toeslagpartner hebt.
En € 149.819,- als u wél een toeslagpartner hebt. Dit geldt voor
2021. Vanaf november zijn de bedragen voor 2022 bekend.
Indien de ouder(s) een hoger vermogen hebben, komen zij niet in
aanmerking voor KGB. Alleenstaande ouders (ALO) ontvangen
een hoger bedrag aan KGB.

•	
Asielzoekers die als vluchtelingen worden erkend, krijgen een
verblijfsvergunning. Asielzoekers die nog geen verblijfsvergunning hebben ontvangen verblijven zij bij de COA (Centraal
Orgaan opvang asielzoekers).

•	
Huurtoeslag (HT) is een bijdrage in de huurkosten en om in

aanmerking te komen dient de persoon een zelfstandige ruimte
te huren (eigen toegangsdeur die op slot kan, keuken en wc) de
hoogte van de HT is afhankelijk van uw bruto jaar inkomen en de
huurprijs. Voor 2021 mag de huur niet hoger dan € 752,33 zijn.,
voor huurders jonger dan 23 jaar, mag de huur niet hoger dan €
442,46 zijn. Iedere bewoner mag maximaal € 31.400,- aan
vermogen hebben. De hoogte van de huurtoeslag kan van
jaar tot jaar verschillen.

•	
IB/PVV is een uitbetaling van uw voorlopige aanslag of belastingteruggaaf.

•	
Illegalen zijn personen die ongedocumenteerd zijn of geen

geldige verblijfsvergunning hebben gekregen of zijn die weer
kwijtgeraakt. Sommigen passeerden de grens legaal, anderen
gebruikten valse papieren of kwamen met de hulp van een
mensensmokkelaar. Sommigen willen door migreren of terug
naar het land van herkomst, anderen proberen hier zo lang
mogelijk te blijven.

•	
Individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse toeslag voor

mensen met een langdurig minimuminkomen en zonder
arbeidsperspectief. Deze toeslag wordt door de gemeente
toegekend en moet ieder jaar opnieuw worden aangevraagd.
Toeslag is per gemeente verschillend. Tijdstip van uitkering is niet
bekend, de persoon dient het zelf aan te vragen. Deze toeslag
wordt beschouwd als een extraatje voor de meest kwetsbare
groep en wordt daarom niet meegerekend als inkomen.

•	
Individuele uitgaven zijn alle uitgaven aan (zorg)verzekeringen,

kleding, studie, goederen en diensten die betrekking hebben aan
het individu. Voor de Voedselbank berekening hebben wij de
genoemde kosten gebundeld tot één bedrag per persoon €
330,- voor partner € 260,- en voor overige inwonende gezinsleden € 60,- p.p. Deze bedragen zijn opgenomen vanuit de NIBUD
Minimumbegrotingen.

•

•

Inkomsten zijn alle netto-inkomsten loon, uitkering alimentatie,
inclusief toeslagen en (voorlopige) teruggaaf Inkomstenbelasting
van aanvrager, van de partner of inwonende volwassene
waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd.
Kinderbijslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor
uw kind(eren) tot 18 jaar. Kinderbijslag is een inkomensonafhankelijke bijdrage voor alle ouders. De ouder mag zelf kiezen
waarvoor zij de kinderbijslag gebruikt. Het zijn bedragen per kind
per kwartaal. Als de ouder hoge kosten heeft voor het kind,
kunnen zij soms dubbele kinderbijslag krijgen. Bijvoorbeeld als
het kind vanwege een opleiding of ziekte niet thuis woont. Of als
uw kind thuis woont en intensieve zorg nodig heeft.

•	
Kind gebonden budget (KGB) is vrijwel een vervanging van

diverse toeslagen uit het verleden en moet dus bij de inkomsten
opgeteld worden. Het is met name bedoeld voor gezinnen met

•

Kinderopvang toeslag is een tegemoetkoming in de kosten
van geregistreerde kinderopvang. Een deel van de kosten van de
opvang wordt betaald uit eigen zaak, dat is de verplichte eigen
bijdrage. Personen die niet werken en niet re-integreren naar hun
werk, komen niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. In
het belang van het kind of de klant kan dan met een Sociaal
Medische Indicatie (SMI) een tegemoetkoming worden verkregen
in de kosten van de kinderopvang. In een dergelijk geval moeten
zowel de inkomsten als uitgaven worden meegerekend.

•	
Kostgeld is een vergoeding voor de gezamenlijke uitgaven van
een huishouden, zoals huur/hypotheek, g/w/e.

•	
Lokale lasten zijn Gemeentelijke belasting, waterschapsbelasting. De kosten zijn voor een meerpersoonshuishouden vaak
hoger als voor een éénpersoonshuishouden. Mensen met een
minimuminkomen kunnen een aanvraag indien voor kwijtschelding bij hun Gemeente.

•	
Premie zorg verzekeringswet Als een kind 18 jaar wordt,

moet hij/zij zelf premie betalen voor de zorgverzekering. Het kind
kan echter meeverzekerd blijven op de polis van één van de
ouders. Als het kind verdient of inkomsten heeft uit studiefinanciering, mag worden aangenomen dat het kind zelf de premie
betaalt, zeker gezien de financiële situatie waarin de ouders
verkeren. De premie zorgverzekering van het meerderjarige kind
wordt daarom niet gezien als uitgave.

•	
Statushouder of vergunninghouder is een asielzoeker die als

vluchteling is erkend en een verblijfsvergunning heeft ontvangen
van de IND. Statushouders/ vergunninghouders moeten
inburgeren en mogen een opleiding volgen en werken in
Nederland.

•

 elefoon, TV en Internet kosten zijn het uitgangspunt, dat elk
T
huishouden beschikt over een televisie en een computer met
internetverbinding. Ook wordt een bescheiden mobiel abonnement meegenomen.

•

Vaste lasten: Huur, gas, water, elektra, hypotheek, VVE.

•	
Zorgtoeslag (ZT) is een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering. De hoogte van de zorg toeslag is afhankelijk van de
hoogte van de bruto jaar inkomen.

Bronnen
-

Nibud.nl
Voedselbanken Nederland
Stichting Los (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt)
Mycoa.nl
Rijksoverheid.nl
Werkgroep toekenningscriteria

