
595 BEVALLINGSKOSTEN   

1) ALGEMEEN  

De bijzondere bestaanskosten, verband houdend met de geboorte van een kind, kunnen globaal worden 
verdeeld in de kosten voor, tijdens en na de bevalling.  

Aangezien dergelijke kosten in de regel voorzienbaar zijn en tot de dagelijkse uitgaven behoren gaat het 
veelal om algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, waartoe het inkomen op bijstandsniveau 
toereikend wordt geacht. Slechts bij wijze van uitzondering kan incidenteel extra bijstand worden verleend, 
in de meeste gevallen dan nog in de vorm van een volledig terug te betalen leenbijstand. In principe wordt 
slechts daar, waar een direct verband kan worden gelegd met (bijzondere) ziektekosten, gesproken van 
bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan, waarin naar draagkracht extra bijstand wordt verleend. 

In bepaalde kosten kan een vergoeding worden verkregen via de aanvullende ziekenfondsverzekering, welke 
vergoeding als voorliggende voorziening geldt. Een ontbrekende aanvullende verzekering is geen reden, met 
een dergelijke voorliggende voorziening geen rekening te houden. 

2) KOSTEN VOOR DE BEVALLING  

Gedacht kan worden aan kosten als positiekleding van de moeder, kosten kraambed en een babypakket 
(voor direct na de geboorte) dat reeds voor de bevalling beschikbaar dient te zijn. 

Als regel komen de kosten van kleding voor eigen rekening. Dit geldt ook voor positiekleding van de 
aanstaande moeder. Indien men voor dergelijke kosten niet heeft gereserveerd is er, gelet op het betoonde 
besef van verantwoordelijkheid), in het algemeen geen reden om bijstand te verlenen.  

Dienen er desondanks bijzondere omstandigheden te worden aangenomen (zoals o.a. uitzonderlijke situaties 
tegen de achtergrond van een ongewenste zwangerschap) dan wordt de te verlenen bijstand verstrekt in de 
vorm van een lening en wordt een machtiging tot vrijwillige inhouding getekend, alvorens wordt uitbetaald.  

Artikelen die tijdens de thuisbevalling nodig zijn (het kraampakket) kunnen door de zorgverzekeraar worden 
verstrekt op grond van de aanvullende verzekering, zodat hiervoor geen bijstand verstrekt behoeft te 
worden. 

Zowel bij een thuisbevalling als bij een (poli-)klinische bevalling is er voorts sprake van een voorgeschreven 
babypakket.  

Alleen wanneer de geboorte zal leiden tot de normwijziging van alleenstaande naar alleenstaande ouder 
(wegens het eerste kind), worden de hiermee verband houdende kosten babypakket (vastgesteld op € 
386,00 prijsniveau 2006) als bijzondere bestaanskosten aangemerkt, waarin naar draagkracht bijstand om 
niet kan worden verleend. In de overige gevallen worden dergelijke kosten als algemeen noodzakelijke 
bestaanskosten aangemerkt. 

3) KOSTEN TIJDENS DE BEVALLING  

De bevalling kan thuis plaats vinden, poliklinisch (bevalling gedurende 24 uur) en klinisch (bevalling met 
aansluitend kraamzorg in het ziekenhuis). 

De kosten van een thuisbevalling komen volledig voor rekening van de ziektekostenverzekeraar. De 
aanvullende ziektekostenverzekering wordt gezien als een algemeen bereikbare voorliggende voorziening. 
Gezien het vorenstaande kan de eigen bijdrage poliklinische bevalling alleen tot de bijzondere 
bestaanskosten van de betrokkene worden gerekend, wanneer de noodzaak voor een poliklinische bevalling 
is geïndiceerd volgens medisch advies resp. volgens rapportage van de klantmanager aan de hand van een 
beoordeling van de individuele omstandigheden.  

Ontbreekt een dergelijke motivering, dan wordt de eigen bijdrage gerekend te behoren tot de algemeen 
noodzakelijke kosten van het bestaan, analoog aan de kosten van de thuisbevalling. Voor de kosten van een 
klinische bevalling geldt een vergelijkbare werkwijze: in alle gevallen is een (medisch) advies noodzakelijk. 

4) KOSTEN NA DE BEVALLING  

Het ziektekostenverzekeraar vergoedt als regel een deel van de externe- of wijkkraamzorg resp. van de 
interne kraamzorg. De resterende eigen bijdragen worden gerekend tot bijzondere bestaanskosten. Voor 
vergoeding is een kwitantie van de voor eigen rekening gebleven kosten noodzakelijk.  
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Voor de kosten van een wieg met toebehoren, ledikant, kinderwagen, box, kinderstoel etc. wordt in de regel 
geen afzonderlijke bijstand verleend. Doen zich bijzondere omstandigheden voor, dan kan een volledig terug 
te betalen leenbijstand worden overwogen, met bedragen volgens externe richtlijnen. 

De hulp van een consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters komt geheel voor rekening van de AWBZ, 
mits men lid is van een kruisvereniging. Dergelijke kosten worden derhalve niet tot de bijzondere 
bestaanskosten gerekend.  

BEPALINGEN ABW  

- 

TREFWOORDEN  

Bevallingskosten 
Kosten voor de bevalling 
Kosten tijdens de bevalling 
Kosten na de bevalling 
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