Vragen en Antwoorden Toelatingscriteria 2018, behorende bij
agendapunt 7 van de Algemene Leden Vergadering
d.d. 25 november 2018

INLEIDING
De afgelopen dagen zijn er zowel digitaal als uit persoonlijke contacten reacties gekomen op
het door het bestuur van Voedselbanken Nederland toegezonden document voor
besluitvorming in de Algemene Leden Vergadering van 25 september 2018 met betrekking
tot Toelatingscriteria 2018 (bijlage 6). De werkgroep die naar deze reacties gekeken heeft,
concludeerde uit deze reacties een rode draad te herkennen. Van de vragen die door
meerderen gesteld werden, heeft de werkgroep Toelatingscriteria een samenvatting gemaakt
plus de antwoorden (in het rood in de tekst). Deze vragen en antwoorden die waarschijnlijk
bij nog meer leden aanwezig zullen zijn, willen wij vooraf graag met jullie delen. Dit kan de
voortgang van de besluitvorming bevorderen. Tijdens de vergadering zal nog verdere tekst
en uitleg gegeven worden en ook hoe dit voorstel tot stand gekomen is.

VRAGEN VAN LEDEN EN ANTWOORDEN VAN DE
WERKGROEP TOELATINGSCRITERIA
UITGAVEN

VERZEKERINGEN
De toelichting "De werkelijke kosten enz... horen onder Zorgverzekering te staan en niet
onder Overige verzekeringen?
Zo als het er staat is het ook bedoeld. De kosten voor de ziektekostenpremie bedragen ca.
€ 130. Voor de overige verzekeringen gaan we dus uit van een bedrag van ca. € 35 per
maand. We houden ons hierbij aan de berekeningen van het NIBUD.
Niet vergoede ziektekosten: eigen risico en eigen bijdrage voor o.a. geneesmiddelen, tot een
maximum van € 50 p.m. en per volwassene.
Ik neem aan dat dit bedrag van € 50 standaard moet worden aangehouden en indien men
meer uitgaven heeft dat dit ter beoordeling is?
Correct

PERSOONLIJKE VERZORGING € 34 P.M. (VASTGESTELD NORMBEDRAG)
Ik neem aan dat dit een bedrag is per huishouden? Dat betekent dat een
eenpersoonshuishouden net zoveel kosten hiervoor mag opvoeren als een gezin met
5 kinderen? Dat is vreemd.
Correct. Dit is inderdaad een lastige. De alleenstaande is hier duidelijk in het voordeel. De
normbedragen die het NIBUD hanteert voor de grotere gezinnen liggen duidelijk hoger dan
voor het één ouder gezin met één kind. Als werkgroep hadden we een paar argumenten om
het toch zo voor te stellen:
we nemen voor alle huishoudens extra uitgavenposten mee tot per saldo € 79
er is bewust niet voor gekozen om per huishouden vaste bedragen te gaan noemen.
Dat geeft de intaker de mogelijkheid om bijvoorbeeld voor grote gezinnen af te wijken
wanneer de intaker daarvoor voldoende aanleiding ziet.
Was- en schoonmaakmiddelen € 8,- p.m. (vastgesteld normbedrag).
Ik neem aan dat dit een bedrag is per huishouden? Dat betekent dat een
eenpersoonshuishouden net zoveel kosten hiervoor mag opvoeren, als een gezin met
5 kinderen? Een groot gezin wast toch veel meer dan één persoon?
Correct. Zie de opmerking bij de vorige vraag.

AUTOKOSTEN
Ik mis hierin de stelling dat deze alleen aanvaardbaar zijn indien nodig voor werk of om
medische redenen. Is dit niet meer zo?
De veronderstelling is juist. Het NIBUD is van mening dat nagenoeg elk huishouden te
maken heeft met vervoerskosten: voor schoolgaande kinderen, bezoek aan familie, woonwerkverkeer, bezoek aan huisarts en ziekenhuis. De een zal meer kosten hebben dan
anderen. Maar waar we als objectieve norm de NIBUD normen willen hanteren dan is dit
daarvan een uitvloeisel. Soms zal er eigenlijk geen sprake zijn van vervoerskosten en soms
zal men meer kwijt zijn. De ene klant heeft dan een meevaller, de andere heeft dat dan niet.
Wanneer er daarnaast dan toch nog extra autokosten worden opgevoerd. is er sprake van
een uitzonderlijke situatie die zich ook goed laat beargumenteren (bijv. een kind in het
ziekenhuis op grote afstand met slecht openbaar vervoer gedurende langere tijd).
Hoe zit het met autoverzekering?
Een autoverzekering wordt in beginsel niet meegerekend. Een uitzondering is wanneer een
auto een noodzakelijke voorwaarde is om aan het maatschappelijk verkeer te kunnen
deelnemen, bijv. in geval van invaliditeit. De kosten komen dan bovenop de €165.
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TELEFOON, TV EN INTERNET (WERKELIJKE KOSTEN MET EEN MAXIMUM VAN
€ 54 P.M.)
Waarom is dit verlaagd van € 60,= naar € 54,= ?
Bij alle uitgavenposten hebben we de normbedragen van het NIBUD gehanteerd, vandaar
deze verlaging van telefoon. NIBUD heeft gezocht naar de goedkoopste abonnementen.
Combi-aanbiedingen zijn er vanaf € 30,= per maand, voor mobiele telefoon vanaf € 7,50 per
maand.

VERVOER O.A. VOOR WOON-WERK EN OP MEDISCHE GRONDEN.
€ 25 p.m. (vastgesteld normbedrag); betreft dit (alleen) openbaar vervoer?
Nee, het gaat om alle vervoersuitgaven die moeten worden gedaan. Veelal zal dit openbaar
vervoer zijn, maar ook woon-werkverkeer valt hier in principe onder (brommer, auto).

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. Eerder was het in geval
van medische noodzaak of voor loongevend werk/verkrijgen van werk. Indien de noodzaak
van een auto er is: -kosten autobelasting en autoverzekering – daarnaast brandstof (aantal
km)?
Wanneer aantoonbaar noodzakelijke kosten moeten worden gemaakt boven de vaste
vergoeding van € 35 per maand, kan er gerekend worden met een aanvullende bedrag bij
deze post van 19 cent per km. In deze 19 cent worden alle kosten geacht te zijn
meegerekend die hiervoor gemaakt moeten worden, dus ook verzekering en belasting.

OVERIGE VRAAG:
Hoe komt men op het saldo van de forfaitaire uitgaven dat leidt tot een plus van € 79 per
huishouden?
Nieuwe uitgavenposten zijn:
Niet vergoede ziektekosten: naast het eigen risico en een
eventuele eigen bijdrage ook de niet vergoede kosten:
• Was- en schoonmaakmiddelen, nieuwe post:
• Persoonlijke verzorging, nieuwe post:
• Vervoerskosten, nieuwe post:
Totaal nieuwe uitgavenposten:
Vermindering kosten telefoon, tv en internet
Totaal
•

+ € 18
+€ 8
+ € 34
+ € 25
+ € 85
-€ 6
+ € 79
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