
 

 

Bijlage brief VluchtelingenWerk Nederland t.b.v. het Commissiedebat 

Armoede- en schuldenbeleid op 17 maart 2022   

 

NB. De onderstaande voorbeelden zijn niet helemaal representatief voor de huidige situatie, want de 

genoemde energieprijzen zijn van voor de oorlog in Oekraïne. Het is nog niet mogelijk om de financiën 

vanaf februari goed in kaart te brengen, omdat de verwerkingstermijn voor een bijstandsaanvraag bij 

de gemeente acht weken bedraagt.  

Na het uitbreken van de oorlog zijn de energieprijzen echter nog verder gestegen. Sinds februari jl. 

betalen alleenstaanden (zonder kinderen) ongeveer €200,-/ €250,- aan energie en sinds de oorlog 

€250,-/ €300,- en een echtpaar (zonder kinderen) ongeveer €250,-/ €300,- en sinds de oorlog €300,-/ 

€350,-. We kennen echter nog veel grotere verschillen: bijvoorbeeld een Syrisch echtpaar met twee 

kinderen dat voor de prijsverhoging €133,- zou betalen en erna €407,- (op basis van een model-

contract van 9 maart jl.). 

VOORBEELD 1 
Alleenstaande Eritrese vrouw van 54 jaar met  
twee kinderen van 12 en 14 jaar.  
In de gemeente gehuisvest op 09-12-2021 
Inkomsten p.m.  

Uitkering €1037,- 

Inhouding vakantiegeld €77,- 

Inhouding inrichtingskrediet €77,- 

Te ontvangen uitkering €883,12 

Zorgtoeslag  €102,08 

Huurtoeslag €344,25 

Kinderbijslag €220,- 
Totaal €1549,45 

  
Uitgaven p.m  

Huur €659,15 

Zorgverzekering €177,93 

Energie en voorschot €396,47 

Internet/tv €30,- 

Telefoon €20,- 

Water €25,- 
Totaal €1308,55 

Besteedbaar p.m. (eten, kleding e.d.) €240,90 

 

VOORBEELD 2  
Alleenstaande Syrische man van 37 jaar.  
In de gemeente gehuisvest op 25-11-2021.  
Inkomsten p.m.  

Uitkering €978,- 

Inhouding inkomen uit werk  €256,-  

Te ontvangen uitkering €722,- 

Zorgtoeslag  €111,- 

Huurtoeslag €239,- 
Totaal €1328,-  

  
Uitgaven p.m  

Huur €514,- 

Zorgverzekering €149,- 

Energie en voorschot €252,- 



 

Internet/tv €53,- 

Telefoon €0,- 

Water €35,- 

Openbaar vervoer €55,- 

Aflossing schuld €25,- 
Totaal €1083,- 

Besteedbaar p.m. (eten, kleding e.d.) €245,- 

 

VOORBEELD 3 
Turks echtpaar van 38 en 36 jaar met vier kinderen,  
waarvan één van 18 jaar met aparte bijstand (niet   
meegerekend voor kostendelersnorm).  
In de gemeente gehuisvest op 18-01-2022.  
Inkomsten p.m.  

Uitkering €1559,- 

Inhouding vakantiegeld €77,- 

Inhouding inrichtingskrediet €77,- 

Te ontvangen uitkering €1405,- 

Zorgtoeslag  €212,- 

Huurtoeslag €328,-  

Kind gebonden budget  €335,- 
Totaal €2280,- 

  
Uitgaven p.m  

Huur €636,-  

Zorgverzekering €608,- 

Energie en voorschot €570,-  

Internet/tv €85,- 

Telefoon €55,- 

Openbaar vervoer €150,- 
Totaal €2104,- 

Besteedbaar p.m. (eten, kleding e.d.) €176,-* 

*zonder kinderbijslag 
 

VOORBEELD 4 
Palestijns echtpaar (uit Syrië) van 27 en 26 jaar.  
In de gemeente gehuisvest op 19-01-2022.  
Inkomsten p.m.  

Uitkering €1559,- 

Inhouding vakantiegeld €77,- 

Inhouding inrichtingskrediet €77,- 

Te ontvangen uitkering €1405,- 

Zorgtoeslag  €212,- 

Huurtoeslag €205,- 
Totaal €1822,- 

  
Uitgaven p.m  

Huur €527,- 

Zorgverzekering €297,- 

Energie en voorschot €229,- 

Internet/tv €30,- 

Telefoon €30,- 

Water €25,- 
Totaal €1193,- 

Besteedbaar p.m. (eten, kleding e.d.) €629,- 

 


