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Afdeling Samenleving Richtlijn 630 Ingangsdatum: 01-04-2013 
 
REISKOSTEN & VERWERVINGSKOSTEN  
 
Algemeen 
In het algemeen behoren reiskosten tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan 
welke uit de eigen middelen (ook op bijstandsniveau) moeten worden bestreden. Hieronder 
vallen reiskosten voor regulier bezoek aan familieleden, zowel thuis als in een 
bejaardenoord, het bijwonen van een begrafenis of crematie van een familielid, als ook het 
volgen van een traject en verwervingskosten. Voor afzonderlijke bijstandsverlening is in het 
algemeen geen plaats. 
 
Voorliggende voorziening 
Ten aanzien van de te maken reiskosten/verwervingskosten dient uiteraard eerst bezien te 
worden of een beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening. 
Hiervan kan sprake zijn bij bezoeken aan specialisten of bezoeken aan kinderen die in 
ziekenhuizen zijn opgenomen, dan wel bij reiskosten voor studie of traject en 
verwervingskosten. Bijzondere bijstand is slechts mogelijk voor zover geen vergoeding van 
de kosten elders kan worden verkregen, de afstand meer bedraagt dan 10 km enkele 
reisafstand en de kosten in redelijke verhouding staan tot eventuele arbeidsinkomsten. 
 
Reiskosten 
Reiskosten die gemaakt worden in verband met het volgen van een studie/opleiding of re-
integratietraject via de gemeente komen alleen voor bijzondere bijstand in aanmerking als de 
enkele reisafstand meer bedraagt dan 10 km (fietsafstand). Dit geldt ook voor het volgen van 
een programma in het kader van de Wet Inburgering. Indien de afstand minder bedraagt dan 
10 km wordt het vervoer met de fiets als algemeen gebruikelijk geacht.  
Is er sprake van het maken van kosten bij een reisafstand van meer dan 10km (enkele reis 
fietsafstand) dan moet worden aangetoond dat de kosten ook daadwerkelijk gemaakt 
worden, en niet anderszins worden vergoed. Een onkostenvergoeding van de werkgever 
voor reiskosten wordt niet als inkomen aangemerkt, maar is wel een voorliggende 
voorziening. 
 
Verwervingskosten/kosten kinderopvang 
Verwervingskosten zijn kosten die gemaakt worden in verband met deelname aan het 
arbeidsproces. Hieronder vallen ook de kosten die gemaakt worden in verband met 
eventuele kinderopvang (voor- en naschoolse opvang). Voor deze kosten is in eerste 
instantie geen bijstandsverlening mogelijk omdat de Belastingdienst een voorliggende 
voorziening is. Zijn er meerkosten in verband met de uurprijs van de opvang en is er geen 
andere mogelijkheid voor opvang dan kan bijzondere bijstand voor de meerkosten worden 
bezien. 
Voor kosten in verband met de tussenschoolse opvang kan alleen een beroep op bijzondere 
bijstand worden gedaan indien de noodzaak vaststaat en er geen draagkracht vanuit het 
inkomen aanwezig is. 
 
Uitzondering vergoeding reiskosten 
Bij reiskosten die gemaakt worden in verband met bezoek aan medisch specialisten, 
verpleegden/verzorgden, uit huis geplaatste kinderen of gedetineerden kan bij gebleken 
noodzaak wel bijzondere bijstand worden verleend.  
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Kosten die gemaakt worden in verband met structureel bezoek aan medisch specialisten kan 
als noodzakelijk worden aangemerkt. Hierbij is de zorgverzekering in eerste plaats de 
voorliggende voorziening 
 
Bij verpleegden/verzorgden wordt de noodzaak aanwezig geacht als het gaat om directe 
gezinsleden, waarbij de vergoeding op individuele basis wordt beoordeeld, waarna 
bijstandsverlening bezien kan worden. Hierbij is de vergoeding van reiskosten door 
gezinsleden (niet zijnde partner of ouder van een zieke) gelimiteerd tot éénmaal per 14 
dagen. Ook hierbij geldt dat de zorgverzekering in eerste instantie de voorliggende 
voorziening is. 
 
In geval van uithuisplaatsing van kinderen dienen de reiskosten van het kind te worden 
voldaan uit de kinderbijslag. De eigen bijdrage AWBZ is al afgestemd op deze kosten. In 
sommige gevallen is de Wet op de Jeugdzorg of de AWBZ een voorliggende voorziening. Dit 
is alleen zo als dit bij rechterlijke uitspraak is bepaald. Indien er sprake is van reiskosten te 
maken door een ouder als reisbegeleider, die geen kinderbijslag ontvangt kan bijzondere 
bijstand worden overwogen. 
 
Bezoek aan gedetineerden door gezinsleden (niet ouder of partner) wordt de vergoeding op 
individuele basis beoordeeld en is afhankelijk van de plaats van detentie en duur van de 
detentie. 
Kosten die gemaakt worden in verband met structureel bezoek aan medisch specialisten kan 
als noodzakelijk worden aangemerkt. Er dient hierbij altijd een afwijzing van de 
zorgverzekering te worden overgelegd. Voor de kosten die niet vergoed worden vanuit de 
collectieve zorgverzekering kan bijzondere bijstand worden verleend op individuele gronden.  
 
Reiskosten schoolgaande kinderen 
Voor zover aan het schoolbezoek van kinderen kosten zijn verbonden, welke niet in 
verhouding staan tot de inkomsten, kan een aanvraag voor bijzondere bijstand worden 
ingediend. Deze wordt beoordeeld per individueel geval, op grond van noodzaak, afstand en 
inkomen van de ouders. 
 
Hoogte bijzondere bijstand 
Uitgangspunt bij bezoeken aan specialisten of directe familieleden is het bezoek door één 
volwassene. Indien er sprake is van bezoek van kinderen welke niet alleen kunnen reizen, 
kan worden uitgegaan van de kosten voor het kind en één begeleidende volwassene. In 
geval van incidentele bezoeken aan een medisch specialist, verpleegden, uit huis geplaatste 
kinderen of gedetineerden is de eerste € 10,00 retour voor eigen rekening. Alle reiskosten 
die zich daarna voordoen vanwege dezelfde situatie komen voor bijstandsverlening in 
aanmerking. 
 
Voor zover de kosten meer bedragen dan € 10,00 retour wordt het meerdere aangemerkt als 
bijzondere bestaanskosten. Deze meerkosten komen voor verlening van bijzondere bijstand 
in aanmerking. Eventuele vergoedingen door derden (bv ziektekostenverzekering in geval 
van opname van jonge kinderen) dienen uiteraard op de kosten in mindering te worden 
gebracht. 
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De noodzakelijke kosten worden vastgesteld op de kosten van de werkelijk te maken kosten. 
De kosten van openbaar vervoer worden hierbij als uitgangspunt genomen 
 
Declaraties 
In de regel kan er pas sprake zijn van vergoeding van de gemaakte kosten als deze 
aantoonbaar zijn gemaakt waarbij er geen of maar gedeeltelijk vergoeding vanuit een 
voorliggende voorziening is verkregen. De nota’s dienen door belanghebbenden te worden 
opgespaard tot het einde van het desbetreffende kwartaal of tot het te declareren bedrag  
€ 50,00 of meer bedraagt. 
 
Overgangsrecht 
Deze richtlijn gaat in per 1 april 2013. De personen die een besluit tot toekenning vóór 1 april 
2013 hebben ontvangen met een vergoeding die loopt tot na 1 april 2013, blijven recht 
houden op deze vergoeding tot de einddatum die vermeld staat in het besluit 
 
Verwijzingen 
Zie ook onderwerp 580 Voorliggende voorzieningen  
 
Bepalingen WWB 
Artikel 5 WWB 
Artikel 9 WWB 
Artikel 14 WWB 
Artikel 15 WWB 
 
Trefwoorden 
Bijzondere bijstand 
Gebruikelijke reiskosten 
Noodzaak 
Onkostenvergoeding werkgever 
Reiskosten 
Voorliggende voorziening 
Verwervingskosten 
 


