
Wat kunnen de gemeenten 
doen met het geld voor 
extra bijzondere bijstand? 
Categoriale bijzondere bijstand 
(waaraan geen individuele aan
vraag ten grondslag ligt, maar 
die gegeven wordt omdat 
iemand tot een bepaalde catego
rie behoort) mag van de Wet 
werk en bijstand alleen gegeven 
worden aan mensen van 65 jaar 
en ouder. Belangrijk is, dat hier
in een verruiming op komst is. 
Er is een wetsvoorstel ingediend 
om ook chronisch zieken en 
gehandicapten vanaf 1 januari 
2004 recht te geven op catego
riale bijzondere bijstand. Dit 
betekent, dat de gemeente aan 
iedereen met een laag inkomen 
die aangemerkt kan worden als 
chronisch ziek of gehandicapt 
een extra uitkering mag geven. 
Uiteraard is het aan de gemeen
te zelf om te beslissen óf ze dat 
doet, en hoeveel ze geeft, maar 
Rutte wijst de richting door een 
standaardbedrag van 150 tot 
250 euro per jaar te noemen als 
vergoeding voor 'niet-zichtba
re' kosten van chronisch zieken 
of gehandicapten. 
Naast de hoogte van de extra 
uitkering moet de gemeente ook 
vaststellen wie ze als chronisch 
ziek of gehandicapt aanmerkt. 
Daarvoor is geen doktersattest 
nodig: zaken als '80 - 100 
procent afgekeurd', 'in het bezit 
van hulpmiddelen voor vervoer 
of wonen' en 'langdurige hulp 
van de thuiszorg' zijn in de ogen 
van het ministerie goede indica
ties. En tot slot moet de ge
meente vastleggen hoe ze het 
inkomen meetelt van mensen 
die meer dan het minimum heb
ben. Hierbij stelt Rutte nadruk
kelijk dat gemeenten voor chro-
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nisch zieken en gehandicapten 
soepelere regels mogen hante
ren bij het berekenen van hun 
draagkracht, dan voor andere 
groepen. Wat de gemeenten 
beslist niet mogen doen, is de 
regeling alleen openstellen voor 
mensen die een bijstandsuitke
ring ontvangen: er mag geen on
derscheid gemaakt worden naar 
inkomstenbron. 

Pleidooi voor invoeren 
aanvullende 

ziektekostenverzekeringen 

De handreiking breekt verder 
een lans voor het opzetten van 
collectieve aanvullende ziekte
kostenverzekeringen voor men
sen met een minimuminkomen. 
De gemeente maakt dan afspra
ken met een zorgverzekeraar 
over het pakket van die aanvul
lende verzekering en hevelt 
daarmee een deel van de zaken 
waarvoor anders bijzondere 
bijstand gegeven zou worden 
over naar de verzekeraar. Rutte 
toont zich daar een groot voor
stander van. 

De staatssecretaris gaat ook in 
op de (on)mogelijkheden om 
gaten in het ziekenfonds te dich
ten via de individuele bijzonde
re bijstand. Dat kan wél als het 
ziekenfondsgat berust op finan
ciële overwegingen, en dat kan 
'in beginsel' niet als de voorzie
ning als niet noodzakelijk wordt 
gezien. De afschaffing van de 
zelfzorgmedicijnen, de verho
ging van de thuiszorgbijdragen 
en de beperking van de fysio
therapievergoeding zijn finan-

Tachtig miljoen extra voor de bijzondere 
bijstand, waarvan dertig miljoen expliciet 
bestemd voor chronisch zieken en gehandi
capten. Dat is de opbrengst van de 
begrotingsdebatten in de Tweede Kamer
overigens pas nadat bekend werd dat het 
kabinet de gevolgen van de bezuinigingen 
eerder veel te rooskleurig had voorgesteld. 
Tachtig miljoen extra dus voor de gemeen
ten, onlangs gevolgd door een 'handreiking' 
van staatssecretaris Rutte die uitlegt hoe 
het geld besteed kan worden. 

ciële zaken en kunnen dus via 
de bijzondere bijstand gecom
penseerd worden. De pil, de rea
geerbuisbevruchting en de extra 
psychotherapiebehandelingen 
zijn 'niet-noozakelijk' en ko
men dus niet voor bijzondere 
bijstand in aanmerking. De be
perking van het zittend ziekte
vervoer is deels financieel en 
deels niet-noodzakelijk. 

Nog geen plannen? 
Zit de gemeente achter 

de broek! 

SP-fracties doen er goed aan te 
informeren wat hun gemeente 
doet met het extra geld. Zijn 
daarvoor nog geen plannen, dan 
moeten die er heel snel komen. 
Vervolgens zullen SP' ers al 
gauw voorstellen om de moge
lijkheden voor bijzondere bij
stand te verruimen. Dat kan bij
voorbeeld zo: 
• een collectieve aanvullende 

verzekering invoeren waar
voor de gemeente de premie 

betaalt. Heeft jouw gemeente 
die nog niet, steek je licht dan 
eens op bij buurafdelingen en 
bekijk wat mogelijk is. 

• duidelijke regels vaststellen 
voor categoriale bijstand aan 
ouderen en chronisch zieken 
en gehandicapten. Daarbij is 
het van belang erop te letten 
dat de doelgroep niet te klein 
wordt, dat er soepele regels 
komen voor het inkomen bo
ven het minimum, dat het geld 
zo automatisch mogelijk ge
geven wordt en dat er duidelij
ke voorlichting over komt. 

• de mogelijkheden voor indivi
duele bijzondere bijstand 
uitbreiden, met eenvoudige 
aanvraagprocedures en hel
dere voorlichting op ruime 
schaal . 

De 'Handreiking voor de verlening 
van bijzondere bijstand aan 
chronisch zieken, gehandicapten 
en ouderen' is te vinden op 
http://gemeenteloket.szw.nl 
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