Toekenningscriteria voedselpakket
Deze toekenningscriteria gelden vanaf 1 januari 2020. Regelmatig, maar minstens één
keer per jaar, worden ze bijgesteld aan nieuwe inzichten en veranderde kosten van
levensonderhoud.
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1. ALGEMEEN
NOODHULP
Ons basisprincipe: een voedselpakket is noodhulp. Doorgaans wordt elke drie maanden een herintake
gehouden, waarin de situatie van de klant opnieuw wordt besproken. Iedere keer worden de actuele
inkomsten en uitgaven op een rijtje gezet. Bij nieuwe klanten zijn we niet al te streng: de schrik over de
financiële problemen is vaak groot en we zijn al blij dat ze de stap naar de voedselbank hebben genomen.
Wel geven we meteen het advies om hulp te zoeken bij de diverse instanties in Amersfoort. Als na drie
maanden geen verbetering in zicht is, gaan we daar met onze klanten wat nadrukkelijker naar op zoek.
Overigens laten we onze klanten nooit in de steek. Als het niet lukt om uit de problemen te komen,
zullen we ze altijd blijven helpen met een voedselpakket.

HET VOEDSELPAKKET
Als iemand onder onze norm zit, wordt elke week een voedselpakket gegeven. In een pakket zit voor
zeker drie dagen in de week een maaltijd, maar dus niet voor alle dagen. Klanten zullen ook zelf nog
boodschappen moeten doen. De grootte van het voedselpakket hangt natuurlijk ook af van het aantal
gezinsleden.
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2. HOE BEREKENEN WE OF IEMAND EEN VOEDSELPAKKET KRIJGT?
MAATWERK
Zo op het oog is het berekenen van de norm een eenvoudig: inkomsten -/- uitgaven. Toch is het in de
praktijk lastig om een goede berekening te maken; dat zal in de volgende hoofdstukken duidelijk worden.
Onze norm is dan ook een richtbedrag: onze intakers leveren maatwerk. Als u als hulpverlener iemand
treft die net boven de norm valt, kunt u tóch adviseren naar onze voedselbank te komen. We kunnen dit
huishouden misschien helpen door ze niet wekelijks, maar maandelijks een pakket te geven. Hier zitten
vooral de wat duurdere huishoudelijke zaken in, zoals wasmiddel en dergelijke, aangevuld met verse
spullen die voorradig zijn.

ONZE NORM
Basis per huishouden : 135 euro per maand
+ per persoon
: 95 euro per maand
Voorbeelden

3. INKOMSTEN
Onder inkomsten verstaan wij loon of uitkering, en ook een aantal toeslagen. Niet álle toeslagen worden
meegerekend. Uiteindelijk willen wij weten hoeveel leefgeld een gezin ter beschikking heeft.

WAT WIJ

WEL

MEEREKENEN

Inkomsten

Toelichting

• Netto inkomen
- Salaris
- Uitkering
- AOW/pensioen

Bij een ziektewetuitkering:
Meestal wordt vakantietoeslag één keer per jaar uitgekeerd.
In een ziektewetuitkering van de UWV daarentegen is de
vakantietoeslag opgenomen in het wekelijkse uitkeringsbedrag.
Omdat wij vakantietoeslag niet meetellen in onze berekening,
maar als extraatje zien, trekken wij 8% van de uitkering af.

• Toeslagen
- Huurtoeslag
- Zorgtoeslag
- Kindgebonden budget
- Kinderopvangtoeslag

Bij kinderopvangtoeslag:
Als een klant een tegemoetkoming krijgt in de kosten van de
kinderopvang, telt deze ook mee.
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• Kostgeld
van inwonende volwassenen
(18+) met een eigen inkomen of
uitkering

Het gaat hier bijvoorbeeld om volwassen kinderen (inclusief
stief- of pleegkinderen), andere familieleden en/of vrienden.
Wij gaan ervan uit dat deze volwassenen kostgeld betalen; wij
berekenen standaard € 200,- kostgeld per maand, ook als in
werkelijkheid géén kostgeld wordt betaald.

• Alimentatie
• Kosten bijzondere bijstand bij
bewindvoering

• Voorlopige teruggave

Alléén bij bewindvoering. Andere bijzondere bijstand rekenen
we niet mee.
Dit geldt voor alle volwassenen die op het adres wonen.

inkomstenbelasting

• Heffingskorting

Dit geldt voor alle volwassenen die op het adres wonen.

inkomstenbelasting / premie
volksverzekering

WAT WIJ

NIET

MEEREKENEN

Inkomsten

Toelichting

• Vakantietoeslag

Wij zien dit als een extraatje voor onze klanten.

• Persoonsgebonden budget

Wij rekenen dit in principe niet mee, omdat alles wat
binnenkomt ook aan zorg wordt uitgegeven. Een uitzondering
hierop is als het pgb een compensatie is voor gederfde
inkomsten.

• Kinderbijslag

Wij rekenen dit niet mee, omdat alles wat binnenkomt ook hard
nodig is voor het opvoeden van en extraatjes voor kinderen. Het
kindgebonden budget rekenen wij wél mee, omdat dit meestal in
het algemene leefgeld terechtkomt.

• Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding van noodzakelijke extra
kosten die worden gemaakt in bijzondere omstandigheden.
Wij rekenen dit niet mee, omdat het ook direct weer wordt
uitgegeven. Er is één uitzondering: de bijzondere bijstand
bewindvoerderskosten.

• Kleine inkomsten uit een

Wij zien dit als een extraatje voor onze klanten.

hobby

• Neveninkomsten van

Wij zien dit als een extraatje voor de kinderen van onze klanten.

kinderen zoals een
krantenwijk of bijbaantje

• Studiefinanciering inwonende

Dit is speciaal bedoeld voor de studie van kinderen.

kinderen

• Individuele inkomenstoeslag

Dit is een jaarlijkse toeslag voor mensen met een langdurig
minimum inkomen zonder zicht op betaald werk. Wij zien dit als
een extraatje in moeilijke tijden.
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4. UITGAVEN
Om de uitgaven te bepalen, nemen wij in principe de normbedragen van het Nibud als basis, maar bij
grote bedragen gaan wij uit van de werkelijke kosten. Wij checken of deze kosten ook daadwerkelijk
betaald zijn. Kosten die jaarlijks, elk kwartaal of wekelijks terugkomen worden omgerekend in
maandbedragen.

WAT WIJ

WEL

MEEREKENEN

Uitgaven

Toelichting

Vaste lasten

• Huur

De werkelijke kosten.

• Rente en aflossing hypotheek

De werkelijke kosten.

• Energie en water

De werkelijke kosten.

• Premies
- Zorgverzekering

De werkelijke kosten.

-

(de basis- en aanvullende
verzekering)
Inboedelverzekering
WA-verzekering
Begrafenisverzekering
Autoverzekering

Bij autoverzekering:
Alleen als de auto beslist noodzakelijk is door lichamelijke
klachten of in verband met werk, zoals bij ploegendiensten en/of
slechte bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

• Telefoon, tv en internet

De werkelijke kosten tot maximaal € 57 per maand + € 10 per
gezinslid vanaf 12 jaar.

• Gemeentelijke belastingen

De werkelijke kosten.

• Belastingen Waterschap

De werkelijke kosten.

Overige lasten

• Niet-vergoede ziektekosten

De werkelijke kosten.

• Persoonlijke verzorging, was-

Een normbedrag van € 37 per maand plus € 19,- voor elk extra
gezinslid (bedragen onder voorbehoud).

en schoonmaakmiddelen

• Vervoerskosten

Een normbedrag van € 28 per maand, plus € 18,- voor elk extra
gezinslid (bedragen onder voorbehoud).

• Noodzakelijke kinderopvang

De werkelijke kosten.

• Aflossing van schulden

Afbetalingen van schulden moeten aangetoond worden.

• Kosten voor onderwijs waar

De werkelijke kosten.

geen voorzieningen voor zijn

• Overige uitgaven

Als kan worden aangetoond dat ze noodzakelijk zijn én ook
daadwerkelijk betaald zijn, tellen we deze kosten mee.
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WAT WIJ

NIET

MEEREKENEN

Uitgaven

Toelichting

• Kosten waar kinderbijslag

Zoals kosten van kleding/schoenen van kinderen etc. Wij
verwijzen hiervoor overigens wel naar de kledingbank.

voor wordt ontvangen

• (Zorg)kosten waar een
persoonsgebonden budget
voor wordt ontvangen

Wij rekenen dit niet mee, omdat alles wat binnenkomt ook aan
zorg wordt uitgegeven.

• Autokosten

Alleen in heel bijzondere situaties maken wij hier een
uitzondering op. In dat geval rekenen wij de autokosten wel
mee, zoals wegenbelasting en een autoverzekering.

• Kosten van huisdieren, zoals

Hiervoor verwijzen wij naar de dierenvoedselbank.
NB: kosten van een hulphond tellen wél mee, omdat een
hulphond noodzakelijk is.

eten en dergelijke

5. BIJ SCHULDHULPVERLENING
Ook bij een klant die schuldhulpverlening krijgt, kijken wij op bovenstaande manier naar de inkomsten
en uitgaven. Om daar een goed overzicht van te krijgen vragen wij een bewindvoerder de volgende
informatie aan ons te geven:

•
•
•
•

Het schuldenoverzicht
De beheerrekening
De leefgeldrekening
Het budgetplan

Wij geven dus geen voedselpakket op basis van alleen het leefgeld dat de bewindvoerder geeft. Als wij
zien dat het leefgeld erg krap is, adviseren wij onze klanten om daarover in gesprek te gaan met de
bewindvoerder, indien nodig met steun van een hulpverlener.

Contact Voedselbank Amersfoort over toekenningscriteria
Argonweg 10, Amersfoort, telefoon. 033 - 472 19 37
E-mail intake@vbamersfoort.nl - website www.voedselbankamersfoort.nl
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