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Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Besluit:

men, zoals deze gelden met ingang
van 1 januari 2003 en tot aan de volgende herziening van dit besluit.
Dit besluit vervangt het Besluit van
UWV omtrent normbedragen REAvoorzieningen tweede halfjaar 2002,
d.d. 24 juni 2002.

overgegaan tot een, voor zover mogelijk, verdergaande afronding van de
normbedragen.

Communicatievoorziening voor doven
Bijzondere aandacht is besteed aan de
vergoedingen voor doventolken. In
november 2001 is door het toenmaliWijze van aanpassing
ge Lisv een andere wijze van vergoeVoor de aanpassing van de diverse
ding geïntroduceerd, waarbij ondernormbedragen gelden als uitgangsscheid wordt gemaakt tussen de
punt de op de te onderscheiden kosverschillende kostensoorten loon, reistensoorten van toepassing zijnde con- kosten en enkele specifieke overheadArtikel 2
sumentenprijsindexcijfers (CPI alle
kosten. De invoering van deze systeDit besluit wordt aangehaald als:
huishoudens – zie www. cbs. nl –
matiek is op basis van
Beleidsregels UWV normbedragen
StatLine). Daarbij is gehanteerd de
uitvoeringsproblemen bij de toenmaliREA-voorzieningen 2003.
laatst bekende vastgestelde cpi-cijfers, ge uitvoeringsinstellingen in december
te weten die voor de maand septem2001 uitgesteld. De bestaande normArtikel 3
ber 2002.
bedragen hebben ook per 1 juli 2002
Dit besluit treedt in werking met
Voorts zijn het wettelijk minimumgeen aanpassing ondervonden in
ingang van 1 januari 2003. Indien de
loon en de maximum daguitkering
afwachting van het alsnog invoeren
Staatscourant waarin dit besluit
ontleend aan de rekenregels van het
van de nieuwe methode. In het onderwordt geplaatst, wordt uitgegeven na Ministerie van SZW, zoals deze gelhavige besluit is een aanpassing van
31 december 2002, treedt dit besluit
den per 1 januari 2003.
de normbedragen doorgevoerd op
in werking met ingang van de tweede
identieke wijze als dat geldt voor het
dag na dagtekening van de
Enkele bijzonderheden in de normbe- normbedrag persoonlijke ondersteuStaatscourant waarin het wordt
dragaanpassingen zijn:
ning. Dat betekent dat op het loongegeplaatst en werkt het terug tot en
– de kilometervergoedingen, alsmede
deelte van de normbedragen is toegemet 1 januari 2003.
de diverse daarmee in lijn gebrachte
past de index voor contractuele
normbedragen, ondervinden opnieuw loonkosten gezondheids- en welzijnsDit besluit zal met de toelichting in
geen wijziging. Enkele jaren geleden
zorg en op het overige de algemene
de Staatscourant worden geplaatst.
is de fiscale norm voor kilometer-ver- consumentenprijsindex.
goedingen verlaagd. De op dit uitZodra de uitvoeringsproblemen zijn
Amsterdam, 16 december 2002.
gangspunt gebaseerde norm in het
opgelost zal alsnog, door middel van
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van
kader van de Wet REA is toentertijd een tussentijds besluit, worden overbestuur UWV.
gelijk gebleven. Dat blijft zo totdat de gegaan tot invoering van de eerder
fiscale norm de REA-norm overstijgt, uitgestelde systematiek van vergoeToelichting op het besluit
hetgeen voor het jaar 2003 nog niet
ding voor de kosten voor doventolhet geval zal zijn;
ken.
Algemeen
– bij vorige aanpassingen van de
Op grond van de artikelen 22 en 31
REA-normbedragen is het bedrag
Amsterdam, 16 december 2002.
van de Wet op de (re)integratie
voor de referentieauto versneld aanT.H.J. Joustra, voorzitter Raad van
arbeidsgehandicapten (Wet REA) is
gepast, na enkele jaren in onvoldoen- bestuur UWV.
UWV bevoegd voorzieningen te verde mate te zijn verhoogd. Per de wijstrekken tot behoud, herstel of bevor- ziging van de normbedragen op 1 juli
dering van de arbeidsgeschiktheid.
2002 is het gemiddeld prijspeil van
Ook kan UWV ingevolge artikel 16
nieuwe auto’s tot en met de middenvan deze wet onder voorwaarden sub- klasse per december 2000 bereikt.
sidie verstrekken voor meerkosten
Thans is de extra aanpassing, zoals
dan de kosten die gemaakt zijn voor
bepaald in het besluit van het Lisvhet aanbrengen van voorzieningen.
bestuur van december 2000 vormgeVoor de verstrekking van de voorzie- geven via toepassing van de prijsinningen worden normbedragen gehan- dexontwikkeling voor nieuwe auto’s
teerd die periodiek worden vastgeover de periode december 2000 – sepsteld. In dit besluit zijn de
tember 2002;
desbetreffende normbedragen opgeno- – bij gelegenheid van dit besluit is
Artikel 1
De normbedragen voor voorzieningen
als bedoeld in de artikelen 16, 22 en
31 van de Wet op de (re)integratie
arbeidsgehandicapten, worden vastgesteld op de bedragen, genoemd in de
bijlage bij dit besluit.

Uit: Staatscourant 24 december 2002, nr.248 / pag. 71

1

Normbedragen met ingang van 1 januari 2003

Uit: Staatscourant 24 december 2002, nr.248 / pag. 71

2

Normbedragen met ingang van 1 januari 2003

Uit: Staatscourant 24 december 2002, nr.248 / pag. 71

3

