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Betreft: Bijzondere bijstand voor de kosten van huisdieren. 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

Aanleiding 

Op 22 mei 2017 heeft de gemeenteraad de Nota Armoedebeleid 2017-2020 vastgesteld. Tijdens de 

bespreking van de nota zijn een aantal amendementen ingediend en besproken. Een amendement 

ging over het onderzoeken van de mogelijkheid om bijzondere bijstand in te zetten voor de kosten die 

voortvloeien uit het hebben en houden van huisdieren. Na een toelichting van de wethouder is het 

amendement ingetrokken door de indiener. 

Via deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de uitkomst van ons onderzoek om 

bijzondere bijstand te verlenen voor de kosten die het hebben en houden van huisdieren met zich 

meebrengt. 

 
Bijzondere bijstand 

Bij de verlening van bijzondere bijstand gaat het altijd om de vaststelling of er sprake is van kosten die 

voortvloeien uit bijzondere omstandigheden, en die niet uit eigen middelen kunnen worden voldaan. 

Dit betekent dat vastgesteld moet worden dat de kosten die voortvloeien uit het hebben en houden 

van huisdieren als noodzakelijk gezien kunnen worden en dat die niet uit het aanwezige inkomen 

betaald kunnen worden. Gaat het om algemene kosten of om bijzondere kosten ?  

 

Jurisprudentie 

Volgens vaste jurisprudentie behoren de kosten die verband houden met het bezit van een hond als 

huis-of gezelschapsdier- waaronder de kosten van de dierenarts- tot de algemene kosten van het 

bestaan, die in beginsel uit het aanwezige inkomen dienen te worden voldaan. 

Dit betekent dat de kosten niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. 
De aangehaalde jurisprudentie gaat over het hebben van een hond maar gaat ook op voor andere 
huisdieren. 
 

Indicatie 

Er is een uitzondering  want als er een medische of psychosociale indicatie is voor het hebben van 

een hond, zoals bijvoorbeeld ingeval van een blindengeleide hond of hulphond, dan kunnen de 

noodzakelijke meerkosten, als daarvoor geen voorliggende voorziening bestaat, in beginsel voor 

bijzondere bijstand in aanmerking komen. Van meerkosten is sprake als de (medische) kosten voor 

een hond zo hoog oplopen dat deze de reguliere kosten, die verbonden zijn aan het hebben van een 

hond, overstijgen. Het is in een dergelijk geval aan de aanvrager om aannemelijk te maken dat sprake 

is van noodzakelijke meerkosten, dat deze kosten uit bijzondere omstandigheden voortvloeien en dat 

de kosten niet uit het beschikbare inkomen kunnen worden voldaan. 

 

Deze uitkomsten heeft ons doen besluiten om geen aanpassing van de uitvoeringspraktijk van de 

bijzondere bijstand te doen. 
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