
Criteria 
Voedselpakketten zoals die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als 
NOODHULP voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen.  

Ze zijn expliciet NIET bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben. Daar zijn er 
zoveel van dat de Voedselbank onmogelijk al die mensen van een pakket zou kunnen voorzien en 
derhalve zou toekenning al snel tot willekeur leiden. 

Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het  besteedbaar inkomen dat 
mensen maandelijks over houden voor voeding, kleding e.d. dus nadat vaste lasten zoals huur, 
gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn. 

Wanneer het besteedbaar inkomen per huishouden onder de volgende bedragen komt het 
huishouden in aanmerking voor een voedselpakket: 

 in €uro in €uro

Eenpersoonshuishouden was 150,00 wordt 175,00

Meer volwassenen vanaf 18 jaar was 50,00 wordt 60,00

Kinderen t/m 12 jaar was 25,00 blijft 25,00

Kinderen 13-18 jaar was 25,00 wordt 50,00

 

Het is tevens de bedoeling dat wordt aangegeven hoe lang de hulp naar verwachting noodzakelijk is. 
Er moet immers naar gestreefd worden dat er op korte of lange termijn een oplossing voor de 
noodsituatie komt. Periodiek moet getoetst (kunnen) worden of de hulp nog steeds noodzakelijk is.  

Er moet met de grootste mogelijke zorg gewaakt worden voor de privacy van degenen die de 
pakketten ontvangen. Hun gegevens mogen derhalve niet aan anderen ter beschikking worden 
gesteld of ter inzage worden gegeven.  

De Voedselbank en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is verbindt 
zich hieraan strikt te houden. 

De gegevens dienen uitsluitend om de continuïteit te kunnen garanderen voor het geval de uitdelende 
instantie of persoon haar taak niet meer kan of wil verrichten, om vast te kunnen leggen tot wanneer 
de hulp naar verwachting noodzakelijk is en als verantwoording ten opzichte van sponsors en andere 
belanghebbenden wat er met de ingezamelde goederen gebeurt. 


