Dit blad vervangt punt 4 op de bladzijden 4 en 5 van het document Toekenningscriteria voor de
aanvraag van een voedselpakket per 1 januari 2020 van VOEDSELBANKEN.NL.
4. 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. De werkelijke kosten.
Rente en aflossing hypotheek. Conform de bankafschriften.
Energie en water. Conform de bankafschriften.
Premies :
*Zorgverzekering (basis en aanvullend).
*Overige verzekeringen (zoals: aansprakelijkheids-, inboedel- en uitvaartverzekering).
Voor al deze premies geldt: conform de bankafschriften en de werkelijke totale kosten tot een
maximum van € 181 p.m. en per volwassene. In dit maximum is rekening gehouden met een
premieverhoging van € 8 voor de zorgverzekering in 2020 (Nibud-bedrag 2019 € 173). Als het
maximum overschreden wordt, is het aan de intaker om dit te beoordelen. Vaak is bijsturing op korte
termijn onmogelijk.
Niet-vergoede ziektekosten: eigen risico en zelfzorgmiddelen, tot een maximum van € 38 per maand
en per volwassene. Eigen bijdrage voor o.a. geneesmiddelen ter beoordeling van de intaker.
Telefoon, TV en Internet: Uitgangspunt is, dat elk huishouden beschikt over een televisie en een
computer met internetverbinding. Werkelijke kosten indien aantoonbaar met een maximum van €
55 per maand plus maximaal €.10,-- extra per gezinslid vanaf 12 jaar, gebaseerd op een goedkoop
mobiel telefoon abonnement inclusief een beperkte databundel.
Gemeentelijke belastingen (voorzover die daadwerkelijk worden betaald).
Persoonlijke verzorging. € 31 per maand en € 5, -per extra gezinslid.
Was- en schoonmaakmiddelen. € 6 per maand (vastgesteld normbedrag, per huishouden ).
Vervoer. € 28 per maand en € 10 per extra gezinslid van 5 t/m 17 jaar. Op basis van fiets en zeer
beperkt reizen met openbaar vervoer.
Belastingen Waterschap (voorzover 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.
Kosten onderwijs voorzover daadwerkelijk betaald. Hiervoor zijn vrijwel altijd voorzieningen.
Overige uitgaven dienen altijd gespecificeerd te worden.
De volgende uitgaven worden niet meegerekend:
Autokosten (of ander vervoer): alleen in bijzondere situaties wanneer de kosten ook aantoonbaar
worden gemaakt. In dat geval mag € 0,19 per km. worden gerekend (voorbeelden kunnen zijn woonwerk en medische noodzaak). 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, voorzover niet verbonden aan de eigen
woning.

