Toekenningscriteria voor de
aanvraag van een voedselpakket
per 1 juli 2015

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de
Vereniging van Nederlandse Voedselbanken op
25 april 2015.

1. INLEIDING/ALGEMEEN
Een werkgroep van ervaringsdeskundigen op het gebied van intake en her controle
heeft het bestuur en de Algemene Ledenvergadering in de ALV van 25 april 2015
geadviseerd over wijzigingen in de toekenningscriteria. Dit advies is integraal
overgenomen.
De nieuwe normbedragen zijn als volgt vastgesteld:
Basisbedrag per huishouden: € 110,-.
Per persoon: € 70,-.
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Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag
voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name
bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.
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 inkomens- en uitgavenposten.
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2. INKOMSTEN
Definitie. Hieronder vallen alle netto inkomsten, inclusief toeslagen en (voorlopige)
teruggaaf Inkomstenbelasting van aanvrager, van de partner of inwonende volwassene
waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd.
Van inwonende (volwassen) kinderen met eigen inkomen uit arbeid of uitkering mag
een bijdrage aan het gezinsinkomen worden verwacht (kostgeld). Hiervoor wordt
standaard een bedrag van € 200,- 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
beoordelaar maar zal minimaal € 200,-- per persoon per maand bedragen.
De volgende inkomsten worden niet meegerekend:
Inkomsten die een specifiek doel hebben, zoals langdurigheidstoeslag,
bijzondere bijstand en kleine inkomsten uit hobby.
Vakantietoeslag.
Kinderbijslag.
Studiefinanciering inwonende kinderen. Zijn doeluitkeringen. Ook geen kosten
tellen.
Persoonsgebonden budget [PGB].
Neveninkomsten van kinderen zoals een krantenwijk of bijbaantje.

3. UITGAVEN
Bij de uitgaven worden alleen de kosten meegenomen die betrekking hebben op de
personen van wie inkomen is meegeteld. 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.
Energie en water.
Premie zorgverzekering [inclusief wettelijke bijdrage].
Kosten overige zorgnota’s die niet worden vergoed [ m.u.v. eigen keuze
behandeling].
Premie overige verzekeringen [zoals: inboedel-, WA- en
begrafenisverzekering].
Telefoon, TV en Internet [werkelijke kosten met een maximum van € 60,-- p.m.].
Gemeentelijke belastingen [voor zover die daadwerkelijk worden betaald].
Belastingen Waterschap [voor zover die daadwerkelijk worden betaald].
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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].
Kosten kinderopvang mits noodzakelijk.
Overige uitgaven dienen altijd gespecificeerd te worden.
De volgende uitgaven worden niet meegerekend:
Autokosten: deze zijn alleen aanvaardbaar als een auto om medische redenen
of voor werk nodig is. In dat geval mag € 0,19 per km. worden gerekend. Het
bezit van een auto op zich is geen reden om een aanvraag af te wijzen. Er zal
in gevallen, waarbij autokosten (enkel gebruikskosten) wel worden
meegerekend, ook rekening moeten worden gehouden met ontvangen
autokostenvergoedingen. De beoordelaar maakt een zorgvuldige afweging.
Kosten van huisdieren: deze kosten komen niet in aanmerking als uitgaven,
tenzij het aantoonbaar om een hulp- of blindengeleidehond gaat.
premie voor spaar- , pensioen- of overlijdensrisicoverzekering met
spaarelement, voor zover niet verbonden aan de eigen woning.

4. HARDHEIDSCLAUSULE
Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes. Indien het toepassen van de
hiervoor vermelde regels, in zeer bijzondere gevallen, tot ongewenste situaties leidt,
kan de beoordelaar van de Voedselbank bij uitzondering, maar wel onderbouwd,
afwijken van deze regels.

++++++++++++++++

Bijlage: toelichting bij de toekenningscriteria per 1 juli 2015
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Bijlage
Toelichting bij de toekenningscriteria per 1 juli 2015
Voedselbankhulp is noodhulp en tijdelijk.
De maximale periode voor het gebruik van de VB is 3 jaar.
Wanneer na het verstrijken van deze periode nog geen zicht is op een reële
verbetering van de situatie is het dringende advies om dan de ondersteuning door de
voedselbank te beëindigen. Cliënten van de VB moeten zelf meewerken aan oplossen
van hun problemen en gebruik maken van de regelingen die hen uit de financiële
problematiek kunnen helpen.
Voedselbanken hebben de zorgplicht de klant in contact te brengen met de
hulpverlening.
Kind gebonden budget:
Er is meer differentiatie gekomen in het kind gebonden budget. Dit is in een aantal
gevallen andere toeslagen gaan vervangen en moet dus bij de inkomsten opgeteld
worden.
Individuele inkomenstoeslag:
Deze toeslag is een jaarlijkse toeslag voor mensen met een langdurig minimum
inkomen 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 , deze toeslag wordt beschouwd als
een extraatje voor de meest kwetsbare groep en wordt daarom niet meegerekend als
inkomen.
Telekosten:( kosten tv/internet, telefoon c.a).
Het gaat hier om de werkelijke maandelijkse kosten. Voor deze post mag maximaal
€ 60,- gerekend worden.
Kinderopvangtoeslag
Cliënten die niet werken en niet re- integreren naar hun werk , komen niet in
aanmerking voor kinderopvangtoeslag. In het belang van het kind of 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.
Premie zorgverzekeringswet
De premies betreffende de zorgverzekering betaalt men op een aantal manieren te
weten:
De nominale premie die door betrokkenen zelf moet worden betaald aan de
zorgverzekeraar. (Bij bijstandsgerechtigden wordt de premie vaak door de
gemeente al ingehouden op de uitkering)
De inkomensafhankelijke premie, die wordt ingehouden op het brutoloon en door
de werkgever wordt afgedragen. De premie is een percentage van het inkomen.
Het percentage wordt jaarlijks door de overheid bepaald.
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Omdat de inkomensafhankelijke premie is opgenomen in het bruto-netto traject van het
loon/de uitkering, hoeft deze premie niet te worden meegenomen als uitgave. De
nominale premie inclusief eigen risico wel.
Als een kind 18 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 wordt daarom niet gezien als uitgave.
Schuldhulpverlening
Ook bij schuldhulpverlening wordt bij het leefgeld gekeken naar de inkomsten en
uitgaven , zoals dat bij ook bij andere cliënten gebeurt.
Er zijn gevallen bekend dat bewindvoerders een bedrag reserveren om daarmee het
leefgeld te kunnen verlagen zodat de cliënt in aanmerking komt voor voedselhulp.
Deze reserveringen(spaargeld) hebben geen bepaalde bestemming. Het is lastig het
bestaan van deze reserveringen te controleren. Controle van zowel de rekening
courant van de cliënt, als van de “beheerrekening” bij de bewindvoerder is gewenst.
Deze reserveringen moeten daarom meegenomen worden als inkomen om oneigenlijk
gebruik van de voedselbank te voorkomen. Immers bij cliënten die geen
bewindvoering hebben, maar verder in dezelfde situatie verkeren wordt ook geen
rekening gehouden met periodieke reserveringen.
Om hier inzicht in te krijgen bij Bewindvoerder kan het Budgetplan worden opgevraagd;
bewindvoerders doen hier soms moeilijk over, maar dan kan gelden: geen inzage
geen ondersteuning door de voedselbank.
Om een goede beoordeling te kunnen maken bij verstrekking leefgeld door een
bewindvoerder dienen de volgende stukken te worden overlegd door een
bewindvoerder:
Éénmalig :kopie beschikking rechtbank (bij beschermingsbewind)
Bij alle controles een recent overzicht van:
1. Het schuldenoverzicht;
2. De beheerrekening;
3. De leefgeldrekening en
4. Het budgetplan
Nb.
Kosten voor beschermingsbewindvoering worden door de gemeente vergoed
(verplicht WWB).
Vrijwillige bewindvoering en budgetbeheer worden door de cliënt zelf betaald.
++++++++++++++++
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