Kan ik een voedselpakket krijgen?
De nieuwe toekenningscriteria voor 2022
1. Algemeen
Vertrouwen
We weten, dat u niet gemakkelijk aanklopt. U schaamt zich en voelt zich schuldig. En instanties
helpen u soms niet vanwege hun regels. De voedselbank probeert het anders te doen. Dat betekent,
dat wij soms mensen helpen die niet helemaal aan onze regels voldoen. Wij hebben liever dat u zich
durft te melden dan dat uw problemen groter worden.

Uitgangspunten bij het bepalen of u een voedselpakket krijgt
Onze hulp is noodhulp. De voedselpakketten delen we wekelijks uit. Ze zijn niet voldoende om een
hele week van te eten. Wij streven naar een voedselpakket van minimaal 30 producten per week
voor een tweepersoonshuishouden.
Wij willen dat u professionele hulp zoekt. Soms hebt u deze hulp nog niet gezocht, omdat de
problemen u te veel zijn. U hebt eerst rust nodig. Klop ook bij ons aan voor een voedselpakket als u
nog geen hulp heeft. We vragen u wel, dat u na een tijdje hulp zoekt voor uw financiële probleem.
We noemen dat: “Geen pakket zonder traject.”
Bij het berekenen van wat uw huishouden (u en thuiswonende gezinsleden) uitgeeft, gaan wij uit van
de bedragen die het Nibud aangeeft. Dit zijn normbedragen: deze uitgaven zijn voor iedereen
ongeveer hetzelfde. Daarnaast zijn er een aantal wekelijkse, maandelijkse, kwartaal of zelfs jaarlijkse
rekeningen, waarvan we willen weten wat u hier echt voor betaalt.

2. Hoe berekenen we of u een voedselpakket krijgt?
Om te bepalen of u (en uw gezin) een wekelijks voedselpakket krijgt, gaan wij uit van de bedragen
van het Nibud: wat moet u minimaal uitgeven aan dingen waar u niet zonder kunt? Denk aan
voedsel, energie en wonen. Ook verplichte kosten van verzekeringen, ziektekosten en persoonlijke
verzorging tellen wij mee. Omdat een voedselpakket noodhulp is, kijken we welke kosten u nog meer
hebt om te kunnen wonen en leven. De kosten voor kleding van kinderen betaalt u van de
kinderbijslag. Kleding van volwassenen gaat langer mee, omdat zij niet groeien. Wij gaan ervanuit,
dat uw kleding langer meegaat dan 1 jaar en u geen kleding koopt. U kunt gebruikmaken van de
kledingbank.
Alle bedragen zijn per maand. Het normbedrag voor toelating conform de 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.
Wat blijft er over?
Het normbedrag voor een voedselpakket: Dat zijn alle inkomsten en daar vanaf alle kosten.
Met dit normbedrag moet u uw boodschappen kunnen doen voor uw gezin.
Het basis normbedrag per huishouden is € 150,- Per persoon komt daar € 100,- bij.
De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden (dit zijn voorbeelden):
• 1 persoon
€ 250
• 2 volwassenen
€ 350

•
•
•
•

1 volwassene en 1 kind
1 volwassene en 2 kinderen
2 volwassenen en 2 kinderen
1 volwassene en 3 kinderen

€ 350
€ 450
€ 550
€ 550

Per huishouden krijgt u 1 voedselpakket. De grootte van het voedselpakket hangt af van het aantal
gezinsleden dit op uw adres wonen.
Kosten die jaarlijks, per kwartaal of wekelijks terugkomen worden omgerekend in maandbedragen:
Wekelijkse bedragen: bedrag x 4,3333
4-wekelijkse bedragen: bedrag x 1,0833
Kwartaalbedragen:
bedrag : 3
Jaarbedragen:
bedrag : 12
In de bijlage 1 bij deze toekenningscriteria leggen we uit hoe we uw inkomen en uitgaven berekenen.

3. Inkomsten
Alle inkomsten = netto salaris of uitkering, toeslagen, de voorlopige teruggave Inkomstenbelasting
van u, uw partner en volwassenen die op uw adres wonen.
Wij gaan ervanuit, dat inwonende (volwassen) kinderen vanaf 21 jaar met eigen inkomen uit arbeid
of uitkering mag een bijdrage aan het gezinsinkomen worden verwacht (kostgeld).
Hiervoor wordt standaard een bedrag van minimaal € 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 sociaal-financieel adviseur die het
intakegesprek met u doet, maar zal dus minimaal € 300 per persoon per maand bedragen.
De volgende inkomsten rekenen wij niet mee:
• 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.

4. Uitgaven
Bij de uitgaven berekenen we alle de kosten van u, uw partner en volwassenen die op uw adres
wonen.
De meest voorkomende zaken die bijna alle uitgaven afdekken zijn:
• Huur, de werkelijke kosten.
• Rente en aflossing hypotheek, bijdrage aan de VvE, de bedragen die staan op uw
bankafschriften.
• Energie en water, de bedragen die staan op uw bankafschriften.
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•
•
•
•
•
•

Alimentatie indien van toepassing (als u die daadwerkelijk betaalt).
Gemeentelijke belastingen (voor zover die daadwerkelijk worden betaald).
Belastingen Waterschap (als u die daadwerkelijk betaalt).
Kosten noodzakelijke kinderopvang. Hier wordt het bedrag van de kinderopvangtoeslag van
afgetrokken.
Aflossing van schulden (schulden aan familieleden rekenen we in beginsel niet mee. Staat de
schuld op papier en kunt u de betalingen laten zien via uw bankafschriften, dan telt de schuld
wel mee).
Kosten voor onderwijs (als u die daadwerkelijk betaalt), waarvoor geen voorzieningen zijn.

Alle overige uitgaven
Alle overige persoonlijke en huishoudelijke uitgaven worden samengevoegd in één bedrag.
Voor de klant die de aanvraag doet is dat € 330,Denk daarbij aan de premies van uw Zorgverzekering (de basis- en aanvullende verzekering), de
overige verzekeringen (zoals uw inboedel-, WA- en begrafenisverzekering), niet-vergoede ziektekosten,
zoals eigen risico en eigen bijdrage, telefoon, tv en Internet, persoonlijke verzorging incl. was- en
schoonmaakmiddelen en vervoer.

Voor de partner van de aanvrager is dat € 260,Denk daarbij aan de premies van uw Zorgverzekering (de basis- en aanvullende verzekering), de
overige verzekeringen (zoals bv begrafenisverzekering), niet-vergoede ziektekosten, zoals eigen risico
en eigen bijdrage, telefoon, persoonlijke verzorging en vervoer.

Voor de overige personen in het huishouden is dat € 60,Deze bedragen komen uit de Nibud voorbeeld minimum-begroting.
Alle andere uitgaven moet u heel precies opgeven.

Deze uitgaven tellen niet mee:
o
o
o

Autokosten: alleen in heel bijzondere situaties en wanneer u de betalingen kunt laten zien. In
dat geval berekenen we € 0,19 per kilometer.
Kosten van huisdieren: het eten en dergelijke van huisdieren rekenen we niet mee. De
kosten van een hulp- of blindengeleidehond tellen wel mee.
Premie voor spaar-, pensioen- of overlijdensrisicoverzekering met een spaardeel. Een
spaarhypotheek op uw woning telt wel mee.

5. Hardheidsclausule
Als door deze regels uw problemen groter worden, dan kan de sociaal-financieel adviseur (intaker)
van de voedselbank afwijken van deze regels. De sociaal-financieel adviseur moet dit wel goed
kunnen uitleggen aan de voedselbank.
++++++++++++++++

Bijlage: toelichting bij de Toekenningscriteria per 1 januari 2022
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Bijlage 1

Toelichting bij de Toekenningscriteria voor 2022
1. Voedselbank ondersteuning
Uitgangspunt blijft “geen pakket zonder traject”. De menselijke maat is het criterium om te bepalen
wat redelijk is voor de duur van de ondersteuning. Belangrijk blijft om er met gesprekken en
doorverwijzingen naar te streven, dat een permanente oplossing ervoor zorgt dat klanten binnen 3
jaar zonder voedselbank kunnen.
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”. Het is belangrijk dat de klant zo snel mogelijk hulp inschakelt en hieraan
meewerkt. Hebt u nog geen professionele, financiële hulp wanneer u uw voedselpakket aanvraagt?
Dan vragen wij u deze te zoeken. Maar soms hebt u even rust nodig. In dat geval vragen wij u na een
paar maanden financiële hulp te zoeken. Wij kunnen u hierbij helpen.
Na ongeveer 3 maanden kijken wij opnieuw of u ons voedselpakket nog nodig hebt. Hebt u onze
voedselpakketten nog langer nodig, dan moet u ook deskundige hulp hebben.
Doet de u dit niet dan kan de sociaal-financieel adviseur besluiten om het verstrekken van de
voedselpakket stop te zetten. Als een klant ondanks alle inzet en goede wil nog aan onze
toekenningscriteria voldoet, kan de sociaal-financieel adviseur besluiten voedselhulp te blijven
geven.

2. Schuldhulpverlening en Beschermingsbewind
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. 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 € 1.500 voor een gezin
acceptabel.
Om hier inzicht in te krijgen bij de bewindvoerder kan de 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. Bij
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vrijwillig budgetbeheer of vrijwillig bewind kunnen de kosten daarvan als uitgaven
worden meegenomen.

3. De ‘voedselbank-val’
Stel, dat u nét boven de grens zit bij de 3-maandelijkse her controle. U hebt dan geen recht op een
voedselpakket volgens onze regels. Komt u echter toch niet rond? Dan is er sprake van de
voedselbank-val: net boven de norm betekent immers aanmerkelijk minder leefgeld dan net onder
onze norm plus de waarde van het wekelijkse voedselpakket. Wij zullen dan gezinnen met kinderen
meer ruimte geven door de norm te verruimen.

4. Hulp aan vluchtelingen en illegale mensen
Honger = honger en in die situatie kijken of we kunnen helpen via eventueel maatwerk.
en in die situatie helpen we!
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.
Statushouders die van de COA overgedragen worden aan de Gemeente worden in afwachting van
uitkering & toeslagbetalingen toegelaten als klant. De situatie is vaak maar voor 2 maanden en
daarna zijn ze meestal zelfredzaam.
Illegalen hebben volgens de Koppelingswet geen recht op diensten van de Overheid zoals uitkering,
Kinderbijslag, etc. Ze hebben wel recht op ‘medisch noodzakelijke’ zorg, rechtsbijstand en de
minderjarigen zijn leerplichtig. Diverse initiatieven zoals INLIA of stichting LOS helpen illegalen met
informatie, advies en scholing en stimuleren hun zelfredzaamheid.
In principe ontvangen illegalen van ons geen voedselpakket. Deze groep kan, in Delft , 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 gebruik 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.
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Bijlage 2: Definities
•

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

•

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. 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 huurtoeslag is afhankelijk van het bruto jaarinkomen 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.

•

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 zorgverzekering, kleding, studie,
inboedelverzekering, goederen en diensten die betrekking hebben op het individu. Voor de
voedselbank berekening hebben wij de genoemde kosten samengebundeld tot één bedrag
per persoon: € 330,- voor 1e persoon,
€ 260,- voor partner en € 60,- voor de overige personen in het huishouden.

•

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 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 het 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
lagere- & middeninkomens en wordt per kind uitgekeerd. Indien de ouder(s) een hoog
vermogen hebben, komen zij niet in aanmerking voor KGB. Alleenstaande ouders (ALO)
ontvangen een hoger bedrag aan KGB.
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•

Kinderopvang toeslag is een tegemoetkoming in de kosten van geregistreerde kinderopvang.
Een deel van de kosten van de opvang wordt betaald uit eigen zak, 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. Wie een kamer huurt betaalt al gauw tussen de € 325 en € 600 per
maand.

•

Lokale lasten zijn Gemeentelijke belasting en 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 zorgverzekeringswet 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.

•

Telefoon, TV en Internet Uitgangspunt is dat elk huishouden beschikt over een televisie en
een computer met internetverbinding. De € 10,- per persoon is gebaseerd op een goedkoop
mobiele telefoonabonnement met onbeperkt bellen en 5 GB-databundel.

•

Vaste lasten: Huur, gas water, elektra, schulden en alimentatie.

•

Zorgtoeslag (ZT) is een bijdrage in de kosten voor de zorgverzekering. De hoogte van de
zorgtoeslag is afhankelijk van de hoogte van de bruto jaarinkomen.

+++++++++
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