
615 TELEFOONKOSTEN  

1) ALGEMEEN   

De uitkering voor de algemene noodzakelijke kosten van het bestaan dient mede ter voorziening in de kosten 
verbonden aan het beschikken over een telefoon (aansluitkosten en abonnement). In het algemeen kan voor 
telefoonkosten derhalve niet afzonderlijk bijstand worden verleend. Ook als men door ziekte, ouderdom of gebreken en 
het als gevolg daarvan sterker aan huis gebonden zijn meer aangewezen raakt op telefoon voor het onderhouden van 
sociale contacten, behoeft dit op zichzelf geen aanleiding te zijn tot bijstandsverlening. 

Uitsluitend in bijzondere individuele omstandigheden, welke leiden tot onvermijdelijke hogere bestaanskosten kan 
afzonderlijke bijstand worden verleend. Dit kan het geval zijn, indien een ernstige ziekte leidt tot plotselinge 
levensbedreigende omstandigheden, die het beschikken over een telefoon onmiddellijk noodzakelijk maken. Ook kan 
zich een bijzondere situatie voordoen, die het verlenen van bijstand uitsluitend voor de aansluitkosten noodzakelijk 
maakt. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan een bejaarde wiens opname in een tehuis of inrichting is geïndiceerd, maar 
waarvan de realisering nog geruime tijd op zich zal laten wachten. Indien in deze situatie de aanschaf van de telefoon 
geen uitstel kan leiden en de eigen middelen ontoereikend zijn, kan in de aansluitkosten door middel van bijstand 
worden voorzien. De mogelijkheid tot bijstandsverlening in telefoonkosten is slechts aanwezig indien, voor dat zich 
plotseling levensbedreigende omstandigheden voordoen die het bezit van een telefoon onvermijdelijk maken, nog niet 
werd beschikt over een telefoon en het bezit daarvan derhalve een onverhoeds kostenverhogend effect heeft. Overigens 
kan ook in zo'n geval als regel naast de bijstand in de aansluitingskosten geen onbeperkte bijstand in de kosten van een 
telefoonabonnement worden verleend. 

Slechts in vorenbedoelde uitzonderingsgevallen is sprake van bijzondere bestaanskosten, waarin naar draagkracht 
bijstand wordt verleend. 

2) MOBIELE TELEFOON  

Een mobiele telefoon is als regel niet noodzakelijk. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen dat bijstand in de 
kosten van aanschaf van een mobiele telefoon worden verstrekt, indien nog niet over een mobiel toestel wordt beschikt. 
Ook hier geldt het plotseling kunnen voordoen van levensbedreigende omstandigheden als criterium, verband houdend 
met de aard van de handicap. 

Aangezien het gebruik van de telefoon noodsituaties dient te betreffen wordt de bijstand beperkt tot de aanschafkosten 
van de mobiele telefoon inclusief eerste beltegoed. Abonnementskosten en gesprekskosten komen niet voor vergoeding 
in aanmerking.  
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