
 

Samenvatting toekenningscriteria 
 
Belangrijke wijzigingen voor 2023    

 Aanpassing toegestane saldi op (spaar)rekeningen conform de door het NIBUD 
gedefinieerde bufferbedragen [is een forse verhoging t.o.v. de vorige norm]. 

 Tussentijdse indexaties van de normbedragen en leefgeldnormen per 1 juli van ieder 
jaar, conform CBS CPI, met ingang van 1 juli 2024. 

 Per 1 januari 2023 blijven de leefgeld normen ongewijzigd. De effecten van de 
(voorgenomen) overheidssteunmaatregelen zijn nog ongewis. 

Indexering van bedragen  

Wij hebben met name in 2022 ervaren dat de wereld onverwachts op “zijn kop” kan staan. 
Prijzen en zeker die van energie rijzen de pan uit als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Tot nu 
toe voorzagen wij niet in de mogelijkheid om bedragen tussentijds aan te passen. Met 
ingang van 2024 indexeren wij per 1 juli 2024 .  

Normbedragen  

Als het te besteden bedrag gelijk of minder is dan de bedragen uit de navolgende tabel 
wordt voedselhulp vertrekt: Het basisbedrag per huishouden bedraagt  € 190 en voorts € 
110 per persoon. Dit leidt tot de volgende bedragen 

• 1 persoon €300 per maand 

• 2 personen €410 per maand 

• 3 personen €520 per maand 

 En voor ieder volgende persoon € 110 per maand erbij 

Toelichting op de berekening  

Sinds een aantal jaren maken wij gebruik van de Nibud minimum-voorbeeldbegrotingen. Als 
basis voor het vaststellen van de Criteria is uitgegaan van door het Nibud berekende 
basisbedragen voor de onvermijdbare uitgavenposten die noodzakelijk voor het bestaan zijn. 
Voor bepaalde uitgaven wordt een maximaal aftrekbedrag gehanteerd. Dit betreft kosten 
waar een abonnement goedkoper kan zijn of het betreft een uitgave die niet noodzakelijk is. 
Alle bedragen zijn per maand en waar nodig is aangegeven of het om een bedrag per 
persoon of per huishouden gaat 

Diverse uitgaven  

Er zijn diverse uitgaven waarmee de voedselbank rekening houdt en de aanvrager hoeft 
hiervoor geen documenten meer te overleggen.  

Deze kosten zijn samen  gebundeld tot één bedrag: € 350,00 voor de aanvrager, € 280,00 
voor de partner en € 60,00 voor de minderjarige kinderen en vallen onder het vast bedrag. 

 ( dit was € 330, € 260 en € 60) 



 

      1e persoon       Partner Alle 
overige    inwonenden 

Kabel &Internet €   60 n.v.t n.v.t. 

Mobiele telefoon €   20 €   20 € 15 

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 

Bankkosten €3.50 €3.50 n.v.t. 

Afgerond totaal per maand 
=vast bedrag op de aanvraag  

€ 350 € 280 € 60 

 

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  

Studenten komen niet in aanmerking voor voedselhulp door de voedselbank. 
Zij worden geacht zichzelf te kunnen bedruipen met studiefinanciering en/of 
een (bij)baan en/of geldelijke ondersteuning door hun ouders. Met ingang van 
2023 komt er ook weer een studiebeurs ter beschikking. 

 


