
                                           

 

 

 

 
                                                                                

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

t.a.v. staatssecretaris de heer drs. M. J. van Rijn 

Postbus 20.350  

2500 EJ Den Haag 

 

Betreft: Oplopend tekort tolkvoorziening WMO 

          01 juni 2015 

Geachte heer van Rijn, 

Op 21 mei jl. vond er een stakeholdersoverleg plaats over de (doven)tolkvoorziening1 binnen de 

WMO. Tijdens dit gesprek heeft VNG aangekondigd dat het budget voor 2016 en verder niet 

toereikend is, waardoor zij zich genoodzaakt ziet om drastische bezuinigingen door te voeren.  

Op 24 juni 2014 hebben de belangenorganisaties voor tolkgebruikers u een brief gestuurd waarin 

aangegeven werd dat het budget voor 2015 (€8 miljoen voor de regeling) niet toereikend zou zijn. 

Vervolgens heeft uw ministerie  €2,4 miljoen voor 2015 extra beschikbaar gesteld. VNG heeft ons 

laten weten dat voor 2016 en verder geen extra budget beschikbaar wordt gesteld en dat VWS 

vasthoudt aan de €8,6 miljoen (inclusief uitvoeringskosten) zowel voor de regeling zelf als voor de 

uitvoeringskosten die daarmee gemoeid zijn, terwijl de prognose is dat de kosten voor de regeling 

zelf (dus exclusief de uitvoering en de bemiddeling) in 2016 €9,1 miljoen en in 2017 €9,6 miljoen 

zullen bedragen. 

In de afgelopen jaren is het aantal tolkgebruikers jaarlijks met ongeveer 200 mensen gestegen. Dit 

is mede te danken aan de inzet van Tolknet, een door de overheid gefinancierd bemiddelingsbureau 

dat verantwoordelijk is voor de voorlichting over de inzet van doventolken. Dat is een goede 

ontwikkeling, want dat betekent dat steeds meer mensen met een auditieve beperking kunnen 

participeren in de maatschappij. De kosten voor de voorziening nemen hierdoor jaarlijks met 

€500.000 tot €800.000 toe. Dat is een logisch gevolg van het feit dat er meer mensen gebruik maken 

van de voorziening. De doventolkvoorziening is voor de meeste doven, slechthorenden en 

doofblinden een basisvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de zogenoemde 

participatiesamenleving, die door uw kabinet wordt voorgestaan. Zonder gebruik van doventolken 

hebben de meeste doven en slechthorenden geen toegang tot de samenleving. Zonder tolk kan een 

dove of slechthorende het gesprek met een arts niet volgen, geen ouderavonden of kerkdiensten 

bijwonen, geen bijdrage leveren aan buurtbijeenkomsten. Drempelloze communicatie is immers de 

essentie van een participatiesamenleving. Wij zijn dan ook van mening dat er aan de huidige 

voorwaarden in het kader van de leefuren doventolkvoorziening niet getornd kan en mag worden. 

Dat vraagt een hoger budget dan nu beschikbaar wordt gesteld.  

  

                                                           
1
 Er zijn verschillende typen tolk: Nederlandse Gebarentaal (NGT), Nederlands ondersteund met gebaren 

(NmG), orale tolk, tactiele gebaren, schrijftolk en Dove tolk gebarentaal. Omwille van de leesbaarheid wordt 

hier steeds de term doventolk gehanteerd. 

 



                                           

 

 

 

 
De VNG ziet zich nu genoodzaakt om vanaf 1 januari 2016 een aantal drastische maatregelen door 

te voeren als het budget niet wordt verhoogd. Deze aanpassingen, waaronder het verlagen van het 

aantal uren per tolkgebruiker en het instellen van een plafond voor de hardheidsclausule, hebben 

wat ons betreft ernstige gevolgen voor de participatie van mensen met een auditieve beperking in 

de maatschappij. Andere maatregelen, zoals het verlagen van het uurtarief en de 

kilometervergoeding voor schrijftolken en tolken gebarentaal, hebben een grote impact op het 

inkomen van deze groep zelfstandig ondernemers. Om nog maar niet te spreken over het verschil in 

regelingen dat nu dreigt te ontstaan bij de diverse domeinen (leef, werk en onderwijs), waardoor er 

ongelijkheid tussen de diverse regelingen ontstaat. 

Aangezien VNG heeft aangegeven dat zij over drie weken de aanbestedingsprocedure gaat starten 

voor de uitvoering en bemiddeling van de regeling en zij daarvoor helderheid over het budget moet 

hebben, willen wij u via deze weg dringend verzoeken om op zeer korte termijn te zorgen voor een 

structurele oplossing met betrekking tot het tekort voor de tolkvoorziening WMO.  

We hopen met deze brief u en uw ministerie een duidelijk signaal te hebben gegeven, namelijk dat 

dit budgetplafond voor de doventolkvoorziening in strijd is met de uitgangspunten van de 

participatiesamenleving en –net als de jaren vóór 1988- weer tot uitsluiting van een groep burgers 

leidt. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via b.elferink@dovenschap.nl of 

info@nbtg.nl  

Met vriendelijke groet, 

Mede namens het Platform doven, slechthorenden en tos, Patiëntengroep Doofblinden van de 

Oogvereniging, Nederlandse Schrijftolken Vereniging,   

 

Benny Elferink     W. van Genderen 

Projectleider tolkvoorziening    Voorzitter a.i. NBTG 

Platform doven, slechthorenden en tos      

 

CC: Vereniging Nederlandse Gemeenten, vaste Kamercommissie van VWS 


