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1 januari 2018 
 
Als basis voor het vaststellen van de toekenningscriteria is uitgegaan van door het NIBUD 
berekende bedragen voor het basis behoeften pakket: 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 (bijv. 
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.  

Uitgavenposten 

Door het NIBUD genoemde uitgavenposten:  

• Vaste lasten  
huur, verzekeringen, energie, telefoon/televisie/internet.  Het NIBUD gaat in al die 
gevallen uit van normbedragen. 
Met uitzondering van telefoon/televisie/internet stelt de werkgroep voor om niet uit 
te gaan van de normbedragen, maar de werkelijke kosten mee te tellen. 
  

• Reserveringsuitgaven 
kleding/schoenen, inventaris, onderhoud huis/tuin en niet-vergoede ziektekosten (het 
eigen risico en een normbedrag voor de eigen bijdrage).  
De kosten voor kleding van kinderen kunnen worden betaald met de kinderbijslag. 
Voor volwassenen is de aanname, dat zij bij een gemiddelde verblijftijd van een jaar 
nagenoeg geen uitgaven hoeven te hebben voor kleding. Daar er sprake is van een 
noodsituatie vindt de werkgroep uitgaven voor inventaris en onderhoud vermijdbaar. 
Bij de niet-vergoede ziektekosten zal er veelal een beroep gedaan worden op de 
beoordeling door de intaker.   
 

• Huishoudelijke uitgaven 
was- en schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorging.  

Normbedragen voor 2018 

De nieuwe normbedragen zijn als volgt vastgesteld:  

• Basisbedrag per huishouden: € 130,-.  

• Per persoon: € 85,-.  
De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden dan (voorbeelden):  

• voor 1 persoon    was € 200, wordt € 215  

• voor 2 volwassenen     was € 280, wordt € 300  

• voor 1 volwassene en 1 kind  was € 280, wordt € 300  

• voor 1volwassene en 2 kinderen   was € 360, wordt € 385  

• voor volwassenen en 2 kinderen  was € 440, wordt € 470  

• 1 volwassene en 3 kinderen  was € 440, wordt € 470  
 
 



 

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. 

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.  
 

Bijdrage volwassen inwonende kinderen 
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 intaker, 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.  

• Neveninkomsten van kinderen zoals een krantenwijk of bijbaantje.   

• Vakantietoeslag.  

• Kinderbijslag.  

• Studiefinanciering inwonende kinderen.   

• Persoonsgebonden budget [PGB]. Zijn doeluitkeringen. Ook geen kosten tellen.  

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/hypotheek. 
De werkelijke kosten of rente en aflossing hypotheek. Conform de bankafschriften.  

• Energie: Gas, water en licht.     Conform de bankafschriften.  



 

• Premies Zorgverzekering.     Conform de bankafschriften  

• Premies overige verzekeringen (zoals: inboedel-, WA- en begrafenisverzekering).   
De werkelijke kosten tot een maximum van € 165 p.m. en per volwassene.  

• Niet-vergoede ziektekosten: eigen risico en eigen bijdrage voor o.a. geneesmiddelen, 
tot een maximum van € 50 p.m. en per volwassene.  

• Telefoon, TV en Internet (werkelijke kosten met een maximum van € 54 p.m.).  

• Gemeentelijke belastingen (voor zover die daadwerkelijk worden betaald).  

• Persoonlijke verzorging:   € 34 p.m. (vastgesteld normbedrag).  

• Was- en schoonmaakmiddelen:   €    8 p.m. (vastgesteld normbedrag).  

• Vervoer o.a. voor woon-werk en op medische gronden. € 25 p.m. (vastgesteld 
normbedrag).  

• Belastingen  Waterschap (voor zover die daadwerkelijk worden betaald).  

• 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 en onder aftrek van evt. toeslag terzake.  

• Overige uitgaven dienen altijd gespecificeerd te worden.  
 

De volgende uitgaven worden niet meegerekend:   
• Autokosten: alleen nog in heel bijzondere situaties wanneer de kosten ook 

aantoonbaar worden gemaakt. In dat geval mag € 0,19 per km. worden gerekend.   

• 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.  

 

Schuldhulpverlening 

Ook bij schuldhulpverlening wordt bij het leefgeld gekeken naar de inkomsten en uitgaven , 
zoals dat bij ook bij andere cliënten gebeurd. Controle van zowel de rekening-courant van de 
cliënt, als van de “beheerrekening” bij de bewindvoerder is gewenst. Reserveringen zonder 
specifiek doel door een bewindvoerder moeten meegenomen worden als inkomen om 
oneigenlijk gebruik van de voedselbank te voorkomen. 
Om een goede beoordeling te kunnen maken bij verstrekking leefgeld door een 
bewindsvoerder dienen de volgende stukken te worden overgelegd door een bewindvoerder: 

• Eenmalig :kopie beschikking rechtbank (bij beschermingsbewind) 

• Bij alle controles een recent overzicht van:  
1. Het schuldenoverzicht;  
2. De beheerrekening;  
3. De leefgeldrekening 
4. Het budgetplan Nb. Kosten voor beschermingsbewindvoering worden door de 
gemeente vergoed (verplicht WWB). Vrijwillige bewindvoering en budgetbeheer 
worden door de cliënt zelf betaald. 


