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Toekenningscriteria Voedselbank Capelle voor de aanvraag en 

evaluatie van een voedselpakket per 1-1-2023 
 

Uitgangspunten bij de toekenning van een voedselpakket zijn: 

⮚ Onze hulp is noodhulp en onze pakketten zijn een aanvulling op datgene wat onze klanten 

zelf kunnen doen.  

⮚ Het is belangrijk, dat mensen op adem kunnen komen voordat zij (weer) in contact worden 

gebracht met de professionele hulpverlening. Zij moeten niet voor hoge drempels geplaatst 

worden.  

⮚ 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.  

⮚ Per huishouden wordt 1 pakket verstrekt. Huishoudens vanaf 6 personen ontvangen 2 

voedselpakketten per week. 

 

De normbedragen zijn als volgt vastgesteld: 

Basisbedrag per huishouden: € 190 

Per persoon: € 110 
 

Huishouden bestaand uit: 

1 persoon € 190 + € 100 = € 300 

2 personen € 190 + € 220 (2x€110) = € 410 

3 personen € 190 + €330 (3x€110) = € 520 

enz. 

 

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 
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Bij Inkomsten worden de volgende posten meegeteld (alle bedragen zijn per maand): 

1. Netto Loon/Uitkering Aanvrager 

2. Netto Loon/Uitkering Partner 

3. Teruggaaf Belasting: Jaarbedrag meerekenen per maand, dus gedeeld door 12 

4. Huurtoeslag/Hypotheekrenteaftrek: Hypotheekrenteaftrek meerekenen per maand, 

dus gedeeld door 12 

5. Zorgtoeslag 

6. Kindgebonden budget 

7. Alimentatie 

8. Pensioen 

9. Kostgeld minimaal € 300 per maand bij: 

a. Kinderen vanaf 18  jaar met eigen inkomen uit arbeid of uitkering (geen 

bijverdiensten, zoals krantenwijk e.d.) 

b. Inwonende familieleden als broers, zussen, ouders, stief- en pleegkinderen 

met eigen inkomen uit arbeid of uitkering 

10. Overig: Kan zijn Toeslag Kinderopvang, Persoonsgebonden budget (zie opmerking bij 

“Niet meerekenen bij inkomsten per maand).  

 

De volgende posten worden niet meegerekend bij de Inkomsten per maand: 

* Inkomsten die een specifiek doel hebben, zoals langdurigheidstoeslag 

* Bijzondere bijstand en kleine inkomsten uit hobby.  

* Neveninkomsten van kinderen zoals een krantenwijk of bijbaantje.  

* Vakantietoeslag.  

* Kinderbijslag.  

* Studiefinanciering inwonende kinderen.  

* Persoonsgebonden budget [PGB].  
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Bij Uitgaven worden de volgende posten meegeteld (alle bedragen zijn per maand): 

1. Huur (inclusief servicekosten indien van toepassing) 

2. Hypotheek (bij koopwoning) 

3. Kosten VVE (bij koopwoning, indien van toepassing) 

4. Energie 

5. Water 

6. Premie Zorgverzekering (Premie zorgverzekering van inwonende kinderen vanaf 18 jaar 

worden niet meegerekend). 

7. Eigen risico zorgverzekering, t.w. € 385: 12 = € 32 

8. Kosten CAK 

9. Kosten voor persoonlijke en huishoudelijke uitgaven: 

Kosten Aanvrager Partner Kinderen en overige 
inwonenden 

TV en internet € 60 nvt nvt 

Mobiele telefoon € 20 € 20 € 20 

Bankkosten €   4 €   4  

Was- en schoonmaakmiddelen €   5 €    5  

Zelfzorgmiddelen €   5 €    5 €    5 

Persoonlijke verzorging € 10 €  10 €  10 

Vervoer € 15 €  15 €   15 

Totaal afgerond € 120 €  60 €   50 

 

10. kosten Verzekeringen, uitgezonderd autoverzekering en verzekeringen huisdieren. 

Levensverzekering alleen bij koopwoning. 

11. Gemeentelijke belastingen, voor zover werkelijk betaald 

12. Aflossing schulden, voor zover ze daadwerkelijk worden afgelost. 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. 

14 Kosten van bewindvoering, alleen bij vrijwillige bewindvoering. Als bewindvoerder is 

aangewezen door de rechtbank d.m.v. beschikking kan in principe een bijdrage uit de 

Bijzondere Bijstand worden aangevraagd. Mocht niet duidelijk zijn of sprake is van vrijwillige 

bewindvoering, zal bij de bewindvoerder worden nagevraagd waarom geen bijdrage uit 

Bijzondere Bijstand wordt ontvangen.  
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Bij uitgaven niet meerekenen per maand: 

⮚ Autokosten (of ander vervoer): Voor de kosten van noodzakelijk medisch vervoer en 

reizen naar/van werk en re-integratie (indien niet vergoed door werkgever) mogen 

de feitelijk gedane uitgaven met OV of - indien noodzakelijk de gereden kilometers 

met eigen vervoer met € 0,35 per kilometer - worden gerekend. Ook de feitelijke 

taxikosten, indien noodzakelijk, of aanvullend openbaar vervoer kunnen worden 

meegeteld. Indien OV-kosten of autokosten wel worden meegerekend, moet het 

normbedrag voor vervoer zoals opgenomen in kosten voor persoonlijke en 

huishoudelijke uitgaven €15 in mindering worden gebracht. 

⮚ Premie voor spaar-, pensioen- of overlijdensrisicoverzekering met spaarelement, 

voor zover niet verbonden aan de eigen woning.  

⮚ Kosten, incl. verzekeringen, van huisdieren. In Capelle aan den IJssel is een 

Dierenvoedselbank, waarnaar cliënten kunnen worden verwezen. 

 

Spaarrekeningen 

Indien het saldo/de saldi op de spaarrekening(en) beneden de hieronder genoemde norm 

blijft wordt geen rekening gehouden met het aanwezige spaargeld. Als het saldo/de saldi de 

hieronder genoemde norm overschrijdt wordt de klant geacht eerst zelf de levensbehoeften 

te financieren, totdat de hieronder genoemd norm is bereikt, en kan (nog) geen beroep op 

voedselhulp worden gedaan. Het gaat bij spaargeld dus om het aanwezige spaargeld op het 

moment van de aanvraag of evaluatie. Bij de leefgeldberekening/berekening beschikbaar 

inkomen wordt geen rekening gehouden met een reservering voor spaargeld/financiële 

buffer. De norm voor spaargeld/financiële buffer is ontleend aan NIBUD – zonder rekening 

te houden met een eventuele auto.  

Indien sprake is van een spaarrekening die is gekoppeld aan een (spaar)hypotheek, wordt 

deze spaarrekening niet in de beoordeling van de aanvraag of evaluatie meegenomen. 

 

Alleenstaande € 4.600 

Echtpaar, Samenwonende € 6.000 

Per kind €     700 

 

Voorbeelden: 

Alleenstaande ouder met 1 kind = € 5.300 

Twee-oudergezin met 2 kinderen = € 7.400 
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Aanvragen via Bewindvoerder 

Bij beschermingsbewind en schuldhulpverlening wordt de aanvraag niet alleen maar 

beoordeeld op de hoogte van het leefgeld. Het besteedbaar inkomen c.q. leefgeld wordt 

bepaald aan de hand van de inkomsten en uitgaven, zoals dat bij ook bij andere klanten 

gebeurt. Indien er bedragen worden gereserveerd, worden deze reserveringen niet 

meegenomen als uitgaven om oneigenlijk gebruik van de Voedselbank te voorkomen. 

Immers bij cliënten die geen 7 7 schuldhulpregelingen hebben, maar verder in dezelfde 

situatie verkeren, wordt er ook geen rekening gehouden met periodieke reserveringen. 

Voor reeds bestaande reserveringen/spaargeld gelden dezelfde normen als voor cliënten 

die niet onder bewind staan. 

 

 


