
Aanpassing gebruik kindpakket gemeente Leusden en jeugdfonds de Boom 

De afgelopen tijd zijn de kosten voor onder andere boodschappen en energie heel erg 
gestegen. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om rond te komen. De gemeente en 
Jeugdfonds de Boom willen graag voor kinderen wat extra’s doen. Eén van de maatregelen 
is dat u vanaf 1 november ook met een hoger inkomen gebruik kan maken van het 
kindpakket en de voorzieningen van Jeugdfonds de Boom. Dit zijn bijvoorbeeld bijdragen 
vergoedingen voor sport, kleding of schoolkosten. Voor meer informatie over de 
verschillende bijdragen, en voor het aanvragen kunt u terecht op rondkomeninleusden.nl 

Er zijn nog wel steeds grenzen aan de hoogte van het inkomen dat u mag verdienen om in 
aanmerking te komen voor het kindpakket en voorzieningen van jeugdfonds de Boom.   

Hieronder leest u de bedragen die vanaf 1 november 2022 gelden:   
 

Jongerennormen, met kinderen  
Norm kindpakket november 
2022 

alleenstaande, als hij/zij 18, 19 of 20 jaar is  € 780,45 

gehuwden waarvan beide echtgenoten 18 ,19 of 20 jaar zijn € 1.228,16 

gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de 
andere echtgenoot 21 jaar of ouder € 1.964,61 

  
Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd  

 
alleenstaande ouder  € 1.967,07 

gehuwden waarvan beide echtgenoten jonger zijn dan de 
pensioengerechtigde leeftijd € 2.250,86 

  
Normen pensioengerechtigden  

 
alleenstaande ouder  € 2.144,17 

gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon dan 
de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben, en 
waarvan één of meer de pensioengerechtigde leeftijd heeft 
bereikt € 2.374,31 

 

Als inkomen wordt gerekend:  
- uw netto inkomen per maand. Dus in de regel uw loon of uw uitkering (bijstand, WW, AOW, 
WAO, ZW, enz.). ; als u uw inkomen per 4 weken ontvangt, wordt dit omgerekend naar een 
inkomen per maand; 
- het inkomen van uw partner;  
- overige inkomsten zoals bijvoorbeeld alimentatie (zowel voor u zelf als voor uw kinderen), 
bijbaantjes, huur die u ontvangt als u een kamer verhuurt, enz. Maar ook bepaalde 



heffingskortingen en de zogenaamde alleenstaande ouderkop die u van de Belastingdienst 
ontvangt. 

Niet als inkomen wordt gerekend:  
- kinderbijslag en kindgebonden budget; 
- zorg- en huurtoeslag; 
- onkostentoeslag en reiskosten: 
- inkomensafhankelijke combinatiekorting (deze ontvangt u van de belastingdienst als u 
werkt en één of meer kinderen verzorgt die jonger dan 12 jaar zijn); 
- studiefinanciering van een inwonend kind, inkomsten uit een (bij)baantje van een 
minderjarig kind; 
- geld dat u krijgt als schadeloosstelling, smartegeld, en dergelijke. 

Voor zowel het kindpakket als de voorzieningen van Jeugdfonds de Boom kunt u uw 
aanvraag indienen bij Lariks. Het formulier vindt u op rondkomeninleusden.nl 

 

Jongerennormen, met kinderen  Norm kindpakket vanaf november 2022 

Alleenstaande 18, 19 of 20 jaar € 780,45 

Getrouwd beide echtgenoten 18 ,19 of 20 jaar € 1.228,16 

Getrouwd een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar, de ander 21 
jaar of ouder € 1.964,61 

Normen 21 jaar - pensioengerechtigde leeftijd  
 

Alleenstaande ouder  € 1.967,07 

Gehuwden waarvan beide echtgenoten jonger zijn dan de 
pensioengerechtigde leeftijd € 2.250,86 

Normen pensioengerechtigden  
 

Alleenstaande ouder  € 2.144,17 

Gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon 
dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf 
hebben, en waarvan één of meer de pensioengerechtigd is  € 2.374,31 

 


