
 

ALV 17-09-2022  Bijlage  
 
Inleiding 
 
In  de Algemene Ledenvergadering van 3 september 2022 werd op verzoek van 
diverse voedselbanken gesproken over tussentijdse verhoging van onze  
leefgeldnormen. De stemming over dit onderwerp gaf een zeer gemengd beeld. 
Besloten werd om een definitief besluit te nemen in een extra ALV op 17 september 
a.s. en dat het bestuur van VBN dan met een concreet voorstel komt. 

Voorstel  

Het bestuur stelt de ALV voor om de leefgeldnormen met ingang van  
17 september 2022 als volgt te verhogent: 

Eenpersoonshuishouden wordt € 300,00 (was € 250,00, + 20%) 

2 personen wordt € 410,00 (was € 350,00, + 17%) 

3 personen wordt € 520,00 (was € 450,00, + 16%) 

4 personen wordt € 630,00 (was € 550,00, + 15%) 

5 personen wordt € 740,00 (was € 650,00, + 12%) 

 

Toelichting 

Dit jaar is de inflatie, onvoorzien door de oorlog in Oekraïne en de tekorten aan energie 
en andere grondstoffen, gestegen met ca. 12,5% (bron CBS Consumenten Prijsindex 
31/12/2021 – 31/07/2022). 

Veel levensmiddelen zijn met een nog hoger percentage gestegen, net als bij 
aflopende energiecontracten de kosten van energie. Met de kosten van energie wordt 
al  rekening gehouden met de berekening van de leefgeldbedragen. 

De overheid heeft tijdelijke steunmaatregelen voor de laagste inkomens beschikbaar 
gesteld (€ 800,00 en € 500,00) en energiebelastingen tijdelijk verlaagd. Het effect van 
die verlaging is inbegrepen in de berekening van de CBS Consumenten Prijsindex. 

Verder weten we dat onze normen per1 januari 2022 voor sommige eenspersoons-
huishoudens nadelig zijn uitgevallen. 

Met het voorstel om de leefgeldnormen te verhogen, beogen wij zowel het nadeel voor 
eenpersoonshuishoudens op te vangen als rekening te houden met de gestegen 
prijzen  voor levensmiddelen e.d. 
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Graag wijzen we de voedselbanken in dit verband nog op de eerder dit jaar door 
de Algemene Ledenvergadering genomen besluiten om onze drempel te 
verlagen: 

1. Alle mensen die zich aanmelden, geven we direct voedsel, dus zonder intake. 
We doen dat gedurende ten minste 1 maand (of zoveel langer als nodig is om 
de gegevens te verzamelen).  
 

2. Indien bij de intake óf herintake blijkt, dat men een hoger bedrag aan leefgeld 
overhoudt dan de voedselbanknorm en dit bedrag is  

OFWEL 

- Voor een huishouden minder dan 15% hoger, 
 

OFWEL 
 

- Voor alleenstaanden minder dan 10% hoger, 
 

OFWEL  
 

- Voor alleenstaanden met kinderen minder dan 20% hoger, 

start een traject van 6 maanden waarin de de betreffende klant tóch voedselhulp krijgt  

(al dan niet aangepast in hoeveelheid of frequentie). 

***** 


