UWV

Besluit wijziging Beleidsregels UWV normbedragen
REA-voorzieningen 2003
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met
ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin
het wordt geplaatst en werkt terug tot
en met 1 juli 2003.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Besluit:

Artikel I
De in de bijlage bij het Besluit Beleidsregels UWV normbedragen REA-voorzieningen 20031 opgenomen normbedragen voor de communicatievoorziening
voor doven in werk- en onderwijssituaties worden vervangen door de volgende Dit besluit zal met de toelichting in
bedragen:
de Staatscourant worden geplaatst.

Code

Beschrijving

Nieuw
Per 01-07-2003

Communicatievoorziening voor doven in
werk- en onderwijssituaties
(prijzen exclusief BTW)
E17
E17-I
E17-II
E17-III

E17-A
E17-A1
E17-A2
E17-A3

E17-B
E17-B1
E17-B2:

Uurvergoeding:
- Tolk gebarentaal (geregistreerd)
- Dovenschrijftolk
- tolk in opleiding, notitiemaker, communicatieassistent
Vergoeding kosten in verband met reizen, bedrag
per kilometer, voor:
- tolk gebarentaal (geregistreerd)
- dovenschrijftolk
- tolk in opleiding, notitiemaker, communicatieassistent
Vergoeding, maximaal per dag, per opdracht voor
- bemiddelingsorganisatie
- zelfstandig werkende tolk

Artikel II
In het Besluit Beleidsregels UWV
normbedragen REA-voorzieningen
2003 wordt artikel 1a ingevoegd, luidende:
1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de uurvergoeding met code E17 bij een
minimale inzet van de tolk van:
a. één lesuur in onderwijssituaties of
b. een half uur in overige situaties.
2. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de kilometervergoeding met code E17-A op
basis van de ANWB-methode ‘snelste
route’ en op basis van volledige postcodes.
3. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de vergoeding, bedoeld in het tweede lid, bij
een reisafstand van minimaal tien
kilometer en van maximaal 220 kilometer.
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Stcrt. 2002, 248

Toelichting
€ 31,30
€ 29,10
€ 9,55

€
€
€

0,68
0,64
0,30

€ 37,85
€ 12,60

4. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan in bijzondere
omstandigheden afwijken van het
bepaalde in het derde lid ten aanzien
van het maximale aantal kilometers.
5. Voor de in de bijlage opgenomen
vergoeding met code E17B geldt als
één opdracht:
a. iedere inzet per dag van een tolk
voor een cliënt, ongeacht de duur en
met inachtneming van het bepaalde
in het eerste lid;
b. de inzet van een tolk voor een
groep van twee of meer leerlingen;
c. de inzet van twee of meer functionarissen voor dezelfde leerling of
groep.
Artikel III
Dit besluit wordt aangehaald als:
Besluit wijziging Beleidsregels UWV
normbedragen REA-voorzieningen
2003.
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Amsterdam, 7 juli 2003.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van
bestuur UWV.

Algemeen
Op grond van de artikelen 22 en 31
van de Wet op de (re)integratie
arbeidsgehandicapten (Wet REA) is
UWV bevoegd voorzieningen te verstrekken tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid.
Ook kan UWV ingevolge artikel 16
van deze wet onder voorwaarden subsidie verstrekken voor meerkosten
dan de kosten die gemaakt zijn voor
het aanbrengen van voorzieningen.
Voor de verstrekking van de voorzieningen worden normbedragen gehanteerd die periodiek worden vastgesteld. Deze normbedragen zijn
laatstelijk vastgesteld in het Besluit
Beleidsregels normbedragen REAvoorzieningen 2003 d.d. 16 december
2002 (Stcrt. 248).
Aangezien zowel de tariefstructuur als
de hoogte van de bedragen voor de
communicatievoorziening voor doven
in werk- en onderwijssituaties aanpassing behoeft, worden deze beleidsregels met dit besluit gewijzigd.
Wijze van aanpassing
In november 2001 heeft het toenmalige Landelijk instituut sociale verzekeringen een nieuwe tariefstructuur
geïntroduceerd, waarbij onderscheid
werd gemaakt in de verschillende kostensoorten loon, reiskosten en enkele
specifieke overheadkosten. De nieuwe
tariefstructuur beantwoordt door dit
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onderscheid naar verschillende kostensoorten beter aan de geldende
praktijk en is minder gevoelig voor
fraude dan het oude ‘all-in-tarief’ per
tolkuur.
Ten einde een zorgvuldige implementatie te waarborgen is invoering van
de nieuwe tariefstructuur uitgesteld
tot 2003. Met de nieuwe tariefstructuur sluit UWV aan op de door het
College voor zorgverzekeringen
(CVZ) sinds 2002 gehanteerde tariefstructuur.
De hoogte van de nieuwe tarieven is
gelijk aan de hoogte van de tarieven
die worden gehanteerd door het CVZ
en is in nauw overleg met het CVZ
tot stand gekomen.
Enkele bijzonderheden in de aanpassingen van de normbedragen voor de
communicatievoorziening voor doven
zijn:
• Het uurtarief voor de tolk in opleiding, de notitiemaker en de communicatie-assistent is thans gebaseerd op
het wettelijk minimumloon bij een 38urige werkweek, verhoogd met 8 %
vakantietoeslag en verhoogd met de
sociale werkgeverslasten. Het wettelijk minimumloon met ingang van
1 juli 2003 is ontleend aan het besluit
van de Minister van SZW, d.d.
19 mei 2003 (Stcrt. 96).
• Het onderscheid in de wijze van
declareren tussen tolk in opleiding
enerzijds en notitiemaker en communicatie-assistent anderzijds is opgeheven, waarbij het apart declareren van
tolkopdracht-kosten alleen is toegestaan, wanneer daarvoor activiteit is
verricht.

reisafstand van minder dan vijf km.
wordt vastgesteld op vijf km. Het
maximaal declarabel aantal kilometers is in principe 220 (enkele reis =
110 km.) en kan alleen in bijzondere
situaties na voorafgaande toestemming van UWV worden overschreden.
Artikel II, vijfde lid
De criteria voor de declaratie van de
tolkopdrachtvergoeding zijn in overeenstemming gebracht met de door
het CVZ gehanteerde normen, waarbij als uitgangspunt geldt dat minimaal sprake moet zijn van feitelijk
verrichte werkzaamheden ter verwerving van de opdracht.
In overleg met het CVZ zullen nadere
criteria worden ontwikkeld voor de
erkenning van bemiddelingsorganisaties.
Amsterdam, 7 juli 2003.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van
bestuur UWV.

Artikelsgewijze toelichting
Artikel II, eerste lid
Het uurtarief kan worden gedeclareerd vanaf een minimale inzet van de
tolk. Deze is voor onderwijssituaties
één lesuur (plus een verlenging per
geheel lesuur), om te rekenen naar
klokuren. Overigens is de minimale
inzet een half uur (plus verlenging per
kwartier).
Artikel II, tweede tot en met vierde lid
De kilometervergoedingen worden
berekend volgens de ANWB-methode
‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes (zie www. anwb. nl).
Ten behoeve van de minimumreistijd,
bijvoorbeeld binnen het postcodegebied, wordt als minimum gehanteerd
tien kilometer, waarbij een enkele
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