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Regels doorverwijzing KLESTEO  

Voor wie?  

De kleding- en speelgoedpakketten zijn bestemd voor gezinnen en alleenstaanden die onder de 
armoedegrens leven. Het pakket is bedoeld als tijdelijke noodhulp en moet bijdragen aan een blijvende 
oplossing. Voor toekenning van een kleding- en speelgoedpakket moet men woonachtig zijn in het 
werkgebied Rivierenland van Kleding & Speelgoedbank en mag het vrij besteedbaar inkomen per maand niet 
hoger zijn dan:  
 
Berekening en bedragen per 1 januari 2023:  
Een volwassene komt in aanmerking voor kleding van de kledingbank als hij/zij na aftrek van de vaste lasten 
per maand voor voeding, kleding en dergelijke niet meer dan € 350,00 overhoudt. Bij 
meerpersoonshuishoudens wordt dit bedrag vermeerderd met € 100,00 voor een volwassene en voor ieder 
kind tot 18 jaar.  
 
Rekenvoorbeeld: 
Basisbedrag per huishouden per maand: € 350,-  
Bedrag per persoon per maand: € 100,-.  

kinderen  alleenstaande    echtpaar* 
(bedrag in € per maand)   (bedrag in € per maand) 

0  350     450 
1    450     550 
2    550     650 
3    650     750 
4    750     850  
5    850     950 

* Naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/de voordeur delen in 
aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen.  

Posten die jaarlijks, per kwartaal of wekelijks terugkomen worden omgerekend in maandbedragen:  
Wekelijkse bedragen  bedrag x 4,3333 
4-wekelijkse bedragen  bedrag x 1,0833 
Kwartaalbedragen  bedrag : 3 
Jaarbedragen   bedrag : 12 

 

Welke posten worden als “inkomsten” gerekend:  
- Loon, uitkering (netto, per maand; bij 4-wekenloon omrekenen)  
- Huurtoeslag  
- Zorgtoeslag  
- Kinderopvangtoeslag  
- Voorlopige teruggaaf belastingdienst (bijv. heffingskortingen voor minstverdienende partner, voor 

alleenstaande ouder, maar ook voor hypotheek)  
- Alimentatie (zowel partner- als kinderalimentatie)  
- Kostgeld (als een inwonend verdienend kind dit niet betaalt, telt dit kind niet mee als gezinslid!)  
- Persoonsgebonden budget (PGB) als daarvan een gezinslid betaald wordt voor de uitvoering van 

zorg. Doorgaans wordt dit PGB bruto uitbetaald  
- In geval van beschermingsbewind of inkomensbeheer: laat de bewindvoerder of inkomensbeheerder 

een overzicht van inkomsten en uitgaven invullen en opsturen  
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Welke posten worden niet als “inkomsten” gerekend:  
- Kinderbijslag: dit is bedoeld voor luiers, kleding, schoolkosten, fietsen etc.  
- Kind gebonden budget; dit is te beschouwen als een aanvulling op de kinderbijslag voor huishoudens 

met lagere inkomens  
- Studiefinanciering van inwonende kinderen  
- Vakantietoeslag  
- Persoonsgebonden Budget (PGB) waarvan men zorg inkoopt die geleverd wordt door iemand buiten 

het gezin  
- Ontvangen Bijzondere Bijstand  
- Neveninkomsten van kinderen zoals een krantenwijk  
- Toekenningen in het kader van “Maatschappelijke Activiteiten”  
 
Welke posten komen in aanmerking als “uitgaven” in de zin van vaste lasten:  
- Huur (kale huur en servicekosten, dus totale huursom) of hypotheek  
- Energie  
- Water 
- Zorgverzekering 
- Eigen risico zorgverzekering en eigen kosten voor medische zorg  
- Overige verzekeringen  
- Kosten kinderopvang  
- Kabel, telefoon, internet max. € 80,- per maand voor het hele huishouden  
- Loonbeslag  
- Aflossingen op schulden/voor schuldsanering (dit moet aantoonbaar zijn)  
- Lokale- en gemeentebelastingen (als de aanvraag kwijtschelding is afgewezen)  
- Kosten bewindvoerder (indien geen Bijzondere Bijstand wordt verstrekt)  
- Thuiszorg, eigen bijdrage  
 
Welke posten komen niet in aanmerking als “uitgaven “ in de zin van vaste lasten”:  
- Schoolkosten (hiervoor ontvangt men kinderbijslag)  
- Kosten voor huisdieren (voeding, dierenarts)  
- Autokosten, reiskosten (tenzij medisch- of voor werk noodzakelijk)  
- Lidmaatschappen, abonnementen (voor sport, cursussen en ontspanning is er soms een bijdrage van 

de Sociale Dienst mogelijk voor volwassenen en kinderen)  
- Medische kosten (indien betaald door zorgverzekering of Bijzondere Bijstand)  
- Sigaretten, shag e.d.  
- Alle uitgaven waarvoor men ook al Bijzondere Bijstand ontvangt of kan  

ontvangen  


