
PERSONEN DIE WERKEN ALS ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF BIJBEROEP 

Een dove persoon die werkt als “werknemer” heeft recht op 10% arbeidstolkuren per kalenderjaar (of max 30% mits een
bijzondere aanvraag). Om te berekenen hoeveel die 10% is, moet de werknemer een werkgeversattest bij het CAB 
indienen.  
Een dove persoon die werkt als “zelfstandige” kan geen attest aan zijn werkgever vragen. Daarom vraagt het CAB aan de 
zelfstandige om dit “attest uren werk” op eer in te vullen en spoedig aan het CAB te bezorgen. 
Het attest wordt verwacht ten laatste één week voor de datum waarop de tolk voor de eerste maal dient aanwezig te zijn.  
Meer details en info over uitzonderingen leest u op het adres van onze website hierboven. 
Dit attest blijft geldig zolang deze arbeid duurt . Bij elke wijziging van de arbeidssituatie dient u een nieuw attest  uren werk 
te bezorgen aan het CAB. Volg ook het saldo van uw tolkuren goed via www.tolkaanvraag.be .  Dit is niet onbelangrijk want 
een teveel aan opgebruikte tolkuren kan leiden tot facturatie van deze tolkprestaties 

ATTEST UREN WERK 

Dit attest blijft geldig zolang deze arbeid duurt. Bij elke wijziging van de arbeidssituatie dient
u een nieuwe attest-uren werk te bezorgen aan het CAB. Ik verwittig het CAB zodra er iets
wijzigt in de arbeidssituatie

Datum: 

Handtekening: 

Nummer: 

Gemeente: 

Naam: 

Straat:   

Postcode: 

Geboortedatum:

Ondernemingsnummer: 

Beroep: 

Zelfstandige sinds: 

Zelfstandige in  

Aantal werkuren per week: 

Opmerkingen:

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

GEGEVENS ZELFSTANDIGE 

(max 38 uren/week)

WERKGEVERSATTEST
ZELFSTANDIGEN 

cabvlaanderen.be 

tolkaanvraag.be 

afstandstolk.be 

09/228 28 08 tolkaanvraag@cabvlaanderen.be 0473/92 33 11
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