
 

 

 

 

 

 

Fractie: SP 

Naam: Mevr. T.Hoekstra 

Onderwerp: Bijzondere bijstand versus zorgverzekering 

Datum indiening vragen: 23 november 2015 

 

Vragen: 

- Welke kosten kunnen via de bijzondere bijstand vergoed worden. 

(geen algemeen antwoord, zoals kosten die je zelf niet kunt betalen etc etc maar een lijst 

met verstrekkingen waarvan vast staat wat er wordt vergoed.) 

Antwoord: 

Ervan uitgaande dat met deze vraag bedoeld wordt “welke zorgkosten worden 

uit de bijzonder bijstand vergoed”, dan luidt het antwoord: geen.  

Kosten die onder de werkingssfeer vallen van de Zorgverzekeringswet, de Wet 

langdurige zorg  en de Wet maatschappelijke ondersteuning komen niet in 

aanmerking voor vergoeding in het kader van bijzondere bijstand. Meerkosten 

boven een maximaal te vergoeden bedrag of maximum aantal te vergoeden 

behandelingen in het kader van de genoemde wettelijke kaders komen niet in 

aanmerking voor vergoeding in het kader van bijzondere bijstand. 

Eigen bijdragen van kostensoorten die slechts ten dele door de Zorg-

verzekeringswet of Wet langdurige zorg worden vergoed, komen in aanmerking 

voor bijzondere bijstand voorzover de eigen bijdrage niet vergoed wordt door 

een aanvullende verzekering of voorzover aan de eigen bijdrage geen 

besparingsmotief ten grondslag ligt. 

 

Er wordt in bijzondere gevallen wel bijzondere bijstand verleend voor kosten 

die gevolg zijn van chronische aandoeningen, ziekte of handicap. Te denken valt 

aan etra kosten voor bewassing of kleding; extra kosten voor verwarming van 

woning. Daarnaast komt in bijzondere gevallen ook de eigen bijdrage CAK in 

aanmerking voor bijzondere bijstand. 

 

- Wat zijn de gevolgen wanneer mensen kiezen voor een minimale zorgpolis (of zelfs 

geen polis), 

worden verstrekkingen zoals medicijnen, protheses, fysiotherapie en orthodontie dan 

verhaald op de bijzondere bijstand? 

Antwoord: 

Inwoners zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij voldoende verzekerd zijn 

tegen ziektekosten. De gevolgen van onderverzekering komen dan ook voor 

eigen rekening. 

 

- Hoe gaat de gemeente om met die mensen welke kiezen voor een basiszorgpolis met 

een hoog eigen risico, 

worden deze kosten ook vergoed uit de bijzondere bijstand? 

Antwoord: 

Inwoners zijn er zelf verantwoordelijk voor hoe zij verzekerd zijn tegen 

zorgkosten. Eigen risico komt niet voor bijzondere bijstand in aanmerking. 

 

Hoe vaak is er het afgelopen jaar bijzondere bijstand toegekend? 

Antwoord: 

Aangenomen dat met deze vraag bedoeld wordt “hoe vaak bijzondere bijstand 

is verleend voor met ziekte of handicap gerelateerde kosten”, is het antwoord 

alsvolgt:  



Voorziening in verband met handicap  :  13 

Bril       :    5 

Hulpmiddelen niet zijnde bril   :   1 

Dieetkosten      :  32 

Bijzondere Kosten  tandarts   :  24 

Overige medische/paramedische hulp :  86 

 

 

Hoe vaak is het afgewezen? 

Antwoord: 

Hiervan wordt geen register bijgehouden. Het aantal afwijzingen op aanvraag 

bijzondere bijstand voor met ziekte of handicap gerelateerde kosten is daarom 

niet bekend. 

 

Hoe vaak is er bezwaar gemaakt tegen zo'n afwijzing? 

Antwoord: 

2011  6 bezwaarschriften tegen een besluit bijzondere bijstand. Betreffende : 

bril, bewassing/kledingslijtage, orthodontie - Programma Kies voor 2 

kinderen, sleutelkast (zodat de hulp bij de betreffende persoon naar 

binnen kan), eigen bijdrage zuurstof tijdens vakantie in Spanje. 

 

2012 7 bezwaarschriften, betreffende: Agressie regulatietherapie, 

Geneesmiddelen kind, Personal coaching bij obesitas, Chiropractor, Bril 

en alternatieve medicatie en behandeling, Consult, onderzoek en 

podotherapeutische zolen, Kledingslijtage. 

 

2013 4 bezwaarschriften, betreffende: Eigen bijdrage steunzolen 2 keer, 

Kosten psycholoog, Fysiotherapeut en speciaal matras. 

 

2014 1 bezwaarschrift betreffende reiskosten ziekenhuis. 

 

2015 13 bezwaarschriften betreffende: Afwijzing collectieve ziektekosten-

verzekering, Bril 2 keer, Algemene voorziening huishoudelijke 

ondersteuning 8 keer, Eigen bijdrage CAK en energiekosten ivm 

scootmobiel, Pedicure 

 

Datum beantwoording vragen: 8 december 2015 
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