
 

 

 

 

 

 

Fractie: CDA 

Naam: A. Reussing 

Onderwerp: Recht op glasvezelaansluiting 

Datum indiening vragen: 20 mei 2016 

 

Het CDA ziet graag dat alle mensen, maar ook die recht hebben op de bijzondere 

bijstand en het misschien niet kunnen betalen, op het glasvezelnet kunnen worden 

aangesloten. Dit zou moeten gaan via het armoede beleid. 

 

Vraag: 

Is er een schatting te maken van het aantal huishoudens die via de bijzonder bijstand in 

het buitengebied recht zouden kunnen hebben op een glasvezelaansluiting? 

 

Antwoord: 

Een alleenstaande of gezin heeft recht op bijzondere bijstand voorzover de 

alleenstaande of het gezin niet beschikt over de middelen om te voorzien in de 

uit bijzondere omstandigheden voorvloeiende noodzakelijke kosten van het 

bestaan (voor zover deze naar het oordeel van het college niet kunnen worden 

voldaan uit de bijstandsnorm, de individuele inkomenstoeslag, de individuele 

studietoeslag, het vermogen en het inkomen voorzover dit meer bedraagt dan 

de bijstandsnorm). 

 

Uit jurisprudentie valt op te maken dat kosten voor de aanschaf van een 

computer of laptop met internetverbinding niet noodzakelijk zijn om sociale 

contacten te onderhouden en te communiceren met bedrijven, instellingen en 

de overheid indien een belanghebbende zonder noemenswaardige beperkingen 

gebruik kan maken van computer- en internetfaciliteiten van openbare 

instellingen en commerciële organisaties en op een andere wijze (per post, 

telefoon en beschikbare nieuwsbronnen bij de bibliotheek) sociale en zakelijke 

contacten kan onderhouden. Dat aan het gebruik van deze alternatieven 

mogelijk enige kosten zijn verbonden, maakt op zichzelf niet dat de aanschaf 

van een laptop noodzakelijk is. Voor zover de aanvraag om bijzondere bijstand 

strekt tot bekosting van een computer ten behoeve van een kind in verband met 

onderwijs, moet de WTOS (Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en 

Schoolkosten) worden aangemerkt als voorliggende voorziening.  

 

Hieruit valt op te maken dat er in algemene zin geen bijzondere bijstand 

mogelijk is voor kosten van snel internet. Bijzondere bijstand voor extra kosten 

van snel internet zou eventueel in individuele gevallen mogelijk kunnen zijn. 

Bijvoorbeeld in geval van mensen met ernstige beperkingen waardoor ze niet 

naar computer en internetfaciliteiten van openbare instellingen kunnen gaan en 

zij aan kunnen tonen dat voor hen snel internet noodzakelijk is voor hun 

bestaan (en het huidige beschikbare internet niet voldoende is). 

 

Gelet op bovenstaande is het niet relevant om een schatting te maken van het 

aantal huishoudens in het buitengebied die gebruik kunnen maken van de 

bijzondere bijstand voor de aanleg van snel internet. Wel kan vermeld worden 

dat er in totaal negen huishoudens met een bijstandsuitkering in het 

buitengebied zijn.  
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