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Wijziging Regeling zorgaanspraken AWBZ
Regeling van de Staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport van
18 november 2005, nr. Z/VU-2630574,
houdende wijziging van de Regeling
zorgaanspraken AWBZ betreffende
doventolkzorg

een doventolk in de werk- en onderwijssituatie vergoeding ontvangt, of
c. op grond van artikel 1p van de Ziekenfondswet zoals die bepaling op
31 december 2005 luidde, zorg door een
doventolk heeft ontvangen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 2, vierde lid, van het
Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Artikel II
Deze regeling treedt in werking met
ingang van 1 januari 2006.

Besluit:

Deze regeling zal met toelichting in de
Staatscourant worden geplaatst.

Artikel I
De Regeling zorgaanspraken AWBZ
wordt als volgt gewijzigd:

De Staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
C.I.J.M. Ross-van Dorp.

A
Artikel 1 komt te luiden:

Toelichting

Tot 1 januari 2006 bestond er voor de
vergoeding van doventolkuren een subsidieparagraaf in de Regeling subsidies
AWBZ en Ziekenfondswet. Besloten is
de doventolkenzorg met ingang van
1 januari 2006 op te nemen als aanspraak onder de AWBZ.
In artikel 1, onderdeel b, is aangegeven wat wordt verstaan onder een dovenB
tolk. Doventolkzorg kan worden verleend door een tolk Gebarentaal, een
Artikel 4 komt te luiden:
schrijftolk of een tolk in opleiding tot
tolk Gebarentaal of schrijftolk. Sinds
Artikel 4
1. Bij doventolkzorg als bedoeld in arti- 1 juli 2001 is het registratiesysteem van
kel 12 van het Besluit, bestaat aanspraak tolken Gebarentaal operationeel. Tolken
Gebarentaal die voor vergoeding van
op maximaal 30 uren zorg door een
doventolk, dan wel indien de verzekerde getolkte uren in aanmerking willen
komen, dienen in het Register Tolken
doofblind is, aanspraak op maximaal
Gebarentaal te zijn ingeschreven.
168 uren per kalenderjaar.
Schrijftolken dienen met goed gevolg de
2. In afwijking van het eerste lid bestaat
opleiding aan het Seminarium van
aanspraak op meer uren, indien het niet
Orthopedagogiek te hebben doorlopen.
verlenen van meer uren voor de verzekerde zal leiden tot een onbillijkheid
De verzekerde moet zijn aangewezen
op doventolkzorg. In artikel 7, vijfde lid,
van overwegende aard.
is vastgelegd in welke gevallen een art3. Aanspraak op zorg door een dovensenverklaring achterwege kan blijven. In
tolk bestaat slechts indien de zorg
de drie opgesomde situaties is immers
minimaal 30 minuten duurt.
de noodzaak voor doventolkzorg al vastC
gesteld.
Aan artikel 7 worden twee leden toegeOp basis van deze bepaling bestaat
voegd, luidende:
aanspraak op maximaal 30 doventolk4. De verzekerde heeft slechts aanspraak uren voor doven en 168 uur voor doofblinden. Dit aantal kan worden verop zorg, bedoeld in artikel 12 van het
Besluit, indien hij aan het uitvoeringsor- hoogd indien sprake is van bijzondere
omstandigheden. Dit staat ter beoordegaan een verklaring van de huisarts of
ling van het uitvoeringsorgaan.
behandelend keel-, neus- en oorarts
heeft overgelegd waaruit blijkt dat hij
Uitvoeringsorganen maken met dovenop die zorg is aangewezen.
tolken afspraken over te leveren zorg.
De redenen waarvoor extra uren kun5. Het vierde lid is niet van toepassing
indien de verzekerde:
nen worden toegekend, zijn erg divers.
a. dovenonderwijs volgt of heeft gevolgd, Dit staat ter beoordeling van het uitvoeb. ingevolge de Wet op de (re)integratie
ringsorgaan. Hieronder wordt een
opsomming gegeven van mogelijke
arbeidsgehandicapten voor zorg door
redenen die niet uitputtend bedoeld is.
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Besluit: Besluit zorgaanspraken
AWBZ;
b. doventolk: een tolk Gebarentaal, een
schrijftolk of een tolk Gebarentaal of
schrijftolk in opleiding.
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– Religieuze activiteiten (kerkbezoek,
conferenties, bijbelschool, jeugdkampen, etc.),
– Vrijwilligerswerk,
– Politieke werkzaamheden (lidmaatschap gemeenteraad), vrijwilligerswerk
bij gemeenteraadsfractie,
– Bezoek aan arts of het ondergaan van
behandelingen/therapieën,
– Gesprekken op school of met kinderbescherming, voogdij-instellingen,
advocaten en dergelijke,
– Uitoefening van hobby of cursussen
(niet werkgerelateerd),
– Het trainen met een blindengeleidehond (voor een doofblinde).
Bij de afspraken die zorgkantoren met
doventolken maken komt ook het tarief
aan de orde, waarbij ook afspraken over
bijkomende kosten, waaronder reiskosten kunnen worden gemaakt. Op basis
van de subsidieregeling werd voor tolk
gebarentaal/schrijftolk € 0,86 afgesproken en voor tolk in opleiding € 0,34 per
kilometer.
Op basis van de subsidieregeling
waren de volgende tarieven afgesproken
exclusief eventueel verschuldigde BTW.:
Tolk geba- Tolk in
rentaal of opleischrijftolk ding
Uurvergoeding
tolk

€ 41,00

€ 16,00

De uurtarieven werden met onderstaand
percentage verhoogd bij verleende
doventolkuren tijdens buitengewone
werkuren volgens de navolgende tabel:
Buitengewone werktijden

Percentage verhoging

Op maandag tot en met
vrijdag tussen 6.00 en 8.00
uur en tussen 18.00 en
22.00 uur
Op zaterdag tussen 6.00 en
22.00 uur
Op maandag tot en met
zaterdag tussen 22.00 en
6.00 uur
Op zondagen en algemeen
erkende feest- of gedenkdagen

20%

30%
40%

45%

De Staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
C.I.J.M. Ross-van Dorp.
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