
Bijlage 1 Verstrekkingsroutes die uitgesloten zijn 

Verstrekkingsroute Reden van uitsluiting 
Eigen inkoop door de burger in combinatie met 
declaratie 

Zelf inkopen door de burger of declareren past 
niet bij de toetsingscriteria. Naast dat deze 
route niet op korte termijn te realiseren is, 
werkt de route drempelverhogend. Burgers 
moeten kosten voorschieten en handelingen 
doorlopen voordat zij gemaakte kosten 
terugkrijgen. 

Vergoeding door de zorgverzekeraar Bij verstrekken via de Zorgverzekeringswet 
komen de kosten wellicht indirect alsnog bij de 
burger terecht i.v.m. premieverhoging. 
Bovendien kunnen verzekeringspakketten niet 
gedurende het jaar aangepast worden.  

Ophalen bij ophaalpunten zonder enige vorm 
van registratie van het aantal uitgegeven 
testen en type test 

Route is niet doelmatig. Het is niet te 
controleren hoeveel zelftesten en/of 
mondneusmakers zijn uitgegeven en van welk 
type.  

Kostenreductie via een lager BTW-tarief Door Financiën is aangegeven dat dit alleen 
mogelijk is als specifieke crisismaatregel voor 
beperkte duur. Het inzetten van deze 
maatregel voor langere duur is daardoor geen 
optie.  
 

Ophalen bij ophaalpunten van zelftesten voor 
burgers met een laag inkomen 

De optie is minder doelmatig en kan bijdragen 
aan stigmatisering van de doelgroep, waardoor 
het juist drempelverhogend kan werken.  
 

Verstrekken van zelftesten aan iedereen via 
ophalen bij de GGD 

Deze optie is onvoldoende drempelverlagend 
vanwege de afstand tot GGD-teststraten en 
omdat dit straks voor een groot deel van de 
mensen geen logische plek meer is om te 
komen. Het zou bovendien leiden tot een 
massale toestroom van mensen naar een 
relatief klein aantal GGD-locaties. 

Aan huis bezorging vanuit de centrale overheid 
(zonder tussenkomst van de gemeente of 
huisarts) naar burgers met een laag inkomen 
of kwetsbaren 

Deze optie is vanwege privacy-technische 
redenen niet mogelijk en vraagt om 
aanpassing van formele wet- en regelgeving. 
Dit is niet in korte tijd te realiseren.    
 

Aan huis bezorging aan iedereen Bezorging aan huis is niet realiseerbaar voor 
verstrekking van zelftesten aan iedereen i.v.m. 
beschikbare verpakkings- en bezorgcapaciteit. 
 

 

 


