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Voorbeeldcasus SHV I 
(op pagina 5 en 6 staan de antwoorden) 
 
 
De heer Hout is in gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Van Grenen. Ze 
hebben twee kinderen die nog jong zijn en die op de basisschool zitten. De heer Hout heeft 
jarenlang als zelfstandige gewerkt. Daardoor heeft hij weinig pensioenrechten opgebouwd. 
De heer Hout werkt nu al weer vier jaar in loondienst bij een timmerbedrijf. Mevrouw Van 
Grenen ontvangt sinds twee maanden een WW-uitkering. Ze heeft een arbeidsverleden van 
13 jaar. Ze heeft inmiddels de naschoolse opvang opgezegd want haar kinderen kan ze nu 
zelf weer opvangen. 
 
Omdat mevrouw Van Grenen overgewicht heeft en diabetespatiënt is, moet zij een streng 
dieet volgen om haar gezondheid op peil te houden. Het gezin koopt daarom alle 
boodschappen in de natuurvoedingwinkel. Verder kost de diabetes haar het nodige aan 
medische kosten. Omdat zij ook nog reuma heeft, heeft de medisch specialist geadviseerd 
dat het voor haar gezondheid goed zou zijn als zij twee keer per jaar gedurende twee weken 
naar Spanje afreist. Haar reuma leidt er ook toe dat de verwarming altijd twee graden hoger 
staat dan in een gemiddeld gezin. 
 
Twee keer per jaar komt er een tuinman om de tuin op orde te houden. Verder slijten door het 
overgewicht de meubels nogal snel. Daarom wordt er elke maand geld opzij gelegd om 
meubels te kunnen aanschaffen voor het geval er iets kapot gaat. Vier keer per jaar gaan ze 
een dag de stad in om nieuwe kleding te kopen.  
 
Het gezin merkt dat de uitgaven veel hoger zijn dan de inkomsten. Ze teren daardoor in op 
hun banktegoed. 
   
Hun inkomsten en uitgaven worden hieronder weergegeven.  
 
Inkomsten: 
Het netto salaris van de heer Hout is € 1.730,- per maand (exclusief vakantiegeld), de WW 
uitkering mevrouw Van Grenen is netto € 543,- per vier weken (exclusief vakantiegeld). De 
reiskostenvergoeding van de heer Hout is € 125,- per maand, de kinderbijslag is € 458,- per 
kwartaal. Zij ontvangen geen toeslagen. 
 
Uitgaven: 
De huur is € 380,- per maand, energiekosten zijn € 240,- per maand, kosten aan het 
waterbedrijf zijn € 95,- per kwartaal, de zorgverzekering voor het gezin is € 260,- per maand, 
pensioensparen is € 130- per maand, tv/telefoon/internet is € 96,- per maand, de mobiele 
telefoon is € 40,- per maand, verzekeringen zijn € 165,- per kwartaal, kleding is € 250,- per 
maand, vervoerskosten zijn € 195,- per maand, bibliotheek is € 48- per jaar,  lidmaatschap 
van de vakbond is € 54,- per half jaar. De krant kost € 222,- per half jaar, de tv gids kost € 
60,- per jaar, gemeentelijke heffingen zijn € 468,- per jaar, waterschapsheffingen zijn € 228,- 
per jaar, aflossing aan leningen bedragen € 150,- per maand, de tuinman is € 25,- per 
maand, inventaris € 75,- per maand, boodschappen zijn € 650,- per maand, vakantiekosten 
zijn € 210,- per maand, eigen bijdrage medicijnen (die zij één keer per drie maanden 
aanschaft) zijn € 20,- per maand.  
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1. Rubriceer de uitgaven in: vaste lasten, reserveringsuitgaven en huishoudelijke uitgaven.  
     
    
     
  

Uitgave Rubriek 

  

Huur  

Energie  

Water  

Zorgverzekering  

Sparen pensioen  

TV/telefoon/internet  

Mobiele telefoon  

Verzekeringen  

Kleding  

Vervoer  

Bibliotheek  

Vakbond  

Krant  

TV Gids  

Gemeentelijke heffingen  

Waterschapsheffingen  

Aflossing leningen  

Tuinman  

Inventaris  

Levensonderhoud  

Vakantie  

Eigen bijdrage medicijnen  

  

 
 
2. Bereken hoe hoog de netto vakantietoeslag per maand zal zijn voor de heer Hout en  
    mevrouw Van Grenen, op grond van hun netto maandinkomen. 
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3. Maak met behulp van onderstaande tabel een gemiddelde maandbegroting voor het gezin  
    Hout – Van Grenen 
 
 

Inkomsten Bedrag per maand Uitgaven Bedrag per maand 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Totaal  Totaal  
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 4. Het gezin Hout - Van Grenen heeft sinds één maand een kamerhuurder in hun huis, 
    Joost, een vriend die zijn eigen huis is uitgezet. Joost werkt als vrachtwagenchauffeur. Zijn 
    netto maandinkomen is € 1.550,- per maand. Eten doet Joost altijd onderweg. Hij gebruikt 
    de douche, WC en soms de keuken. Hij betaalt per maand € 250,- aan kamerhuur.  
    Stel dat u het Vrij te laten bedrag van het gezin wilt berekenen. Tegenover de huur   
    die Joost betaalt, staan ook kosten voor het gezin Hout - Van Grenen. Geef op grond van  
    het meest recente Vtlb rapport aan hoe hoog die kosten zijn.  
    (n.b. U hoeft deze gegevens niet te verwerken in opgave 3) 
 
 
 
 
 
 
 
  
5. Mevrouw Van Grenen vertelt aan u als schuldhulpverlener dat zij overweegt bijzondere 
    bijstand aan te vragen voor de medische kosten die zij telkens moet maken. 
    Geef aan wat haar kansen op toekenning hiervan zijn en motiveer uw antwoord. 
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Antwoord vraag 1: 

 
Uitgave Rubriek 

  

Huur Vaste last (Vl) 

Energie Vl 

Water Vl 

Zorgverzekering Vl 

Sparen pensioen Vl 

TV/telefoon/internet Vl 

Mobiele telefoon Vl 

Verzekeringen Vl 

Kleding Reserveringsuitgave (Res) 

Vervoer Vl 

Bibliotheek Vl 

Vakbond Vl 

Krant Vl 

TV Gids Vl 

Gemeentelijke heffingen Vl 

Waterschapsheffingen Vl 

Aflossing leningen Vl 

Tuinman Res 

Inventaris Res 

Levensonderhoud Huishoudelijke uitgave  

Vakantie Res 

Eigen bijdrage medicijnen Res 
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Antwoord vraag 2 : de heer Hout: (100/95 x 1.730) – 1.730 = 91,05 per maand en mevrouw 
Van Grenen: haar maandinkomen is 13/12 x 543 = 588,25. Haar netto vakantiegeld per maand  
is (100/95 x 588,25) – 588,25 = 30,96.  
 
Antwoord vraag 3, gemiddelde maandbegroting  
 

Inkomsten Bedrag per 
maand 

Uitgaven Bedrag per 
maand 

    

Salaris dhr. Hout 1.730  Huur 380   

WW uitkering mw. Van 
Grenen 

588,25 * Energie 240   

Reiskostenvergoeding 125 Water 31,67 * 

Kinderbijslag 152,67* Zorgverzekering 260   

Vakantiegeld dhr. Hout 91,05 Sparen pensioen 130   

Vakantiegeld mw. Van 
Grenen 

30,96 TV/telefoon/internet 96   

  Mobiele telefoon 40   

  Verzekeringen 55  * 

  Kleding 250   

  Vervoer 195   

  Bibliotheek  4 * 

  Vakbond 9 * 

  Krant 37 * 

  TV Gids 5  * 

  Gemeentelijke heffingen 39 * 

  Waterschapsheffingen 19 * 

  Aflossing leningen 150 

  Tuinman 25  

  Inventaris 75  

  Levensonderhoud 650 

  Vakantie 210  

  Eigen bijdrage medicijnen 20  

    

Totaal 2.717,93 Totaal 2.920,67 

    

 
Antwoord vraag 4: er is hier sprake van een huurder, geen kostganger. Alleen de forfaitaire 
kosten  van € 1,83 per dag staan hier dus tegenover. Dat is 365/12 x 1,83, is € 55,66 aan 
kosten  per maand. 1,96 (VTLB rapport 2013) 
 
 Antwoord vraag 5: hoewel een ieder een aanvraag mag doen, is de kans op toekenning te 
 beschouwen als nihil. Het inkomen is daarvoor te hoog. 


