
 

Toekenningscriteria voor de Aanvraag van een voedselpakket per 1 januari 2022 

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”. Als een klant ondanks alle inzet en goede wil nog aan onze toekenningscriteria voldoet, is 
het advies voedselhulp te blijven geven. 

Norm vanaf 17-9-2022  

Eenpersoonshuishouden € 300,00 (was € 250,00, + 20%)  

Voor de rest €190 basis en €110 per persoon 

2 personen wordt € 410,00 (was € 350,00, + 17%)  

3 personen wordt € 520,00 (was € 450,00, + 16%) 

 4 personen wordt € 630,00 (was € 550,00, + 15%)  

5 personen wordt € 740,00 (was € 650,00, + 12%)   

De belangrijkste veranderingen voor 2022: 
 De individuele uitgaven, met uitzondering van de vaste woonlasten (huur/hypotheek/VVE-

bijdrage), energie en water, worden samengevoegd in één bedrag van € 330,- voor 1e 
persoon, €260,00 voor partner en €60,00 voor de overige personen in het huishouden. Deze 
bedragen komen uit de NIBUD voorbeeld minimum-begrotingen. Van deze uitgaven hoeven 
geen documenten meer te worden overlegd. Afwijkingen zijn natuurlijk mogelijk, maar dat is 
dan “maatwerk” waar wel naar documentatie gevraagd wordt. Zie tabel voor de opbouw. 

                
 De bijdrage ‘inwonende met inkomen’ wordt verhoogd naar € 300,- (was € 200,-) 

  
Onderstaand de opbouw van de bedragen 330/260/60 Euro voor persoonlijke en huishoudelijke 
uitgaven 

      1e persoon       Partner Alle 
overige    inwonenden 

Kabel &Internet €   59 n.v.t n.v.t. 
Mobiele telefoon €   10 €   10 € 10 
Zorgverzekering € 168 € 168 n.v.t. 
Eigen risico €   32 €   32 n.v.t. 
Zelfzorgmiddelen €     5 €     5 €   5 
Overige verzekeringen €   25 €   20 € 10 
Persoonlijke verzorging €   10 €   10 € 10 
Was&schoonmaakmiddelen €     5 n.v.t. n.v.t.  
Vervoer €   15 €   15 € 18 
Afgerond totaal per maand € 330 € 260 € 60 

  
Toelichting op de berekening  

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. 

Inkomsten 

De volgende inkomsten worden niet meegerekend:  

 Inkomsten die een specifiek doel hebben, zoals individuele inkomenstoeslag, bijzondere 
bijstand en kleine inkomsten uit hobby. 

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

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. 
• 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). 

• Overige uitgaven dienen  altijd gespecificeerd te worden  

 

Bij het beschikbaar te besteden bedrag wordt gekeken naar de inkomsten en uitgaven. Dit geldt voor 
alle aanvragen, inclusief personen die een bewindvoerder hebben.  


