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Wijzigingen in de regelgeving in verband met arbeidstolkuren vanaf 2008 

TOLKUREN OP HET WERK/ARBEID  (A-UREN)  

TOLKUREN BIJ SOLLICITATIES  (S-UREN) 

REISKOSTEN TOLKUREN  

GEHOORVERLIES   

 

Inleiding 

Tot eind 2007 was de Minister van Welzijn (langs het VAPH – het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap) verantwoordelijk voor de regels inzake de tolkuren, zowel voor de tolkuren in de leefsituatie (L-
uren), als voor de tolkuren in de arbeidssituatie (A-uren). Nu verandert dit.   

Welzijn (VAPH)  blijft vanaf nu alleen nog verantwoordelijk voor de tolkuren in de leefsituatie.  De Minister 
van Werk (langs de VDAB) wordt verantwoordelijk voor alle tolkuren in verband met werk. De VDAB heeft 
nu enkele wijzigingen doorgevoerd.   

1 Wat verandert er voor de gebruikers die tolken op het werk nodig 
hebben? 

1.1 Voor een gebruiker die in 2007 reeds L-uren en 10 % A-uren had 

Er verandert niets, tenzij wanneer deze persoon méér A-uren wil inzetten. Wanneer hij 20 % of 30 % A-uren 
wenst. Daarvoor moet hij online op de website van VDAB een aanvraag voor extra tolkuren indienen. Het 
aanvraagformulier dat online wordt doorgestuurd, moet ook afgedrukt en ondertekend worden. Daarna 
moet dit formulier opgestuurd worden naar de provinciale afdeling van de VDAB, dienst personen met een 
handicap. 

Vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar heeft hij terug recht op het basispakket van 10% tolkuren van 
de arbeidstijd die hij op jaarbasis presteert. Een verdubbeling dient dus jaarlijks opnieuw online aangevraagd 
te worden. 

De adressen van de verschillende provinciale afdelingen van VDAB, vind je hier.  

mailto:tolkaanvraag@cabvlaanderen.be
http://www.vdab.be/pmab/aanvragenWeb.htm?entryPoint=AanvragenDT-Web-Individu
https://www.vdab.be/experts-arbeidsbeperking
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1.2 Voor een gebruiker die in 2007 reeds L-uren had, maar nog geen A-
uren 

Deze persoon moet geen “recht” of “beslissing” inzake abeidstolkuren meer aan het VAPH  vragen. Hij mag 
aan het CAB rechtstreeks een tolk in de arbeidssituatie vragen op voorwaarde dat hij bij zijn eerste 
tolkaanvraag in de arbeidssituatie tegelijkertijd aan het CAB een werkgeverstattest bezorgt. Dit 
werkgeversattest vermeldt het aantal werkuren van de werknemer. Een model staat onder de rubriek 
“Documenten” van onze website (klik hier voor het werkgeversattest en klik hier voor het werkgeversattest 
voor zelfstandigen).  

Het CAB geeft dan automatisch aan deze gebruiker het recht op arbeidstolkuren. 

1.3 Voor een gebruiker die in 2007 nog geen L-uren of A-uren had 

Deze persoon moet snel een attest aan een geneesheer-specialist vragen. Op dit attest moet vermeld staan: 
de diagnose en de verklaring dat de dove persoon aan de medische voorwaarden voldoet (zoals bepaald in 
de regelgeving). De persoon moet dit attest onmiddellijk opsturen naar de provinciale afdeling van de VDAB 
(zie adressen hierboven). 

De klant bezorgt ook bij zijn eerste tolkaanvraag in de arbeidssituatie tegelijkertijd aan het CAB een 
werkgeverstattest.  Dit werkgeversattest vermeldt het aantal werkuren van de werknemer. Een model staat 
onder de rubriek “Documenten” van onze website (klik hier voor het werkgeversattest en klik hier voor het 
werkgeversattest voor zelfstandigen). 

2 Wat verandert er voor de gebruikers die tolken bij sollicitaties nodig 
hebben? 

De VDAB geeft nu 18 tolkuren (per kalenderjaar) aan personen met een auditieve beperking om te 
solliciteren. De 18 "sollicitatie-tolkuren" krijgen de naam "S-uren".  

Vroeger moesten dove personen L- uren gebruiken (= tolkuren uit leefsituatie/privé-situatie) om werk te 
zoeken. Nu is dat niet meer nodig. Dove personen kunnen nu recht hebben op 18 tolkuren in de leefsituatie 
en nog eens 18 andere tolkuren om werk te zoeken. 

Niet alleen werkloze dove personen kunnen deze tolkuren krijgen. Ook werkende personen, die een ander of 
bijkomend tweede werk zoeken, kunnen die tolkuren krijgen. De enige voorwaarde voor de nieuwe tolkuren 
is: ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB.  

  

mailto:tolkaanvraag@cabvlaanderen.be
http://www.cabvlaanderen.be/doc/Werkgeversattest.pdf
http://www.cabvlaanderen.be/doc/Werkgeversattest%20zelfstandigen.pdf
http://www.cabvlaanderen.be/doc/Werkgeversattest%20zelfstandigen.pdf
http://www.cabvlaanderen.be/doc/Werkgeversattest.pdf
http://www.cabvlaanderen.be/doc/Werkgeversattest%20zelfstandigen.pdf
http://www.cabvlaanderen.be/doc/Werkgeversattest%20zelfstandigen.pdf
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Wat moeten dove klanten doen om de S-uren te ontvangen?  

 1e mogelijkheid: als de dove klant al tolkuren heeft (in zijn leef/privé-situatie of werksituatie), dan 
moet hij niets speciaal doen. Op het ogenblik dat een dove klant een eerste keer aan het CAB een 
tolk vraagt voor een sollicitatiegesprek, zal het CAB aan de klant automatisch 18 S-uren toekennen.  

 2e mogelijkheid: als de klant nog geen enkel recht op tolkuren heeft ontvangen (in leef/privé-
situatie of werksituatie), dan moet hij wel eerst een medisch attest van de arts-specialist bezorgen 
aan de VDAB. De nieuwe S-uren zijn verschillend van de L-uren (L-uren zijn de tolkuren die dove 
personen inzetten bij leef/privé-situaties). De S-uren zijn ook verschillend van de A-uren (A-uren zijn 
arbeidstolkuren die door dove werknemers gebruikt worden tijdens situaties op hun werk of in 
bijscholing voor hun werk). Dankzij de S-uren moeten de dove klanten hun L-uren niet meer 
gebruiken voor sollicitaties.  

3 Wie betaalt de reiskosten van de tolken die ingezet worden bij het 
werk of bij het zoeken naar werk (solliciteren)?   

De VDAB betaalt vanaf 1 oktober 2008 de reiskosten van tolken in werksituaties en sollicitatiegesprekken 
van dove gebruikers. De VDAB geeft geld aan het CAB om de tolken te betalen. Dankzij de beslissing wordt 
het inzetten van tolken (na goedkeuring van de VDAB) voor dove werknemers volledig gratis.  

4 Hoeveel gehoorverlies om tolkuren te krijgen?  

De VDAB heeft beslist dat vanaf nu ook personen met minder gehoorverlies de bijstand van een tolk kunnen 
ontvangen:  

 ofwel vanaf 70 dB verlies aan het beste oor bij tonale audiometrie (vastgesteld door een NKO-arts)  

 ofwel 70% of minder spraakverstaan bij vocale audiometrie (vastgesteld door een NKO-arts).  
 

mailto:tolkaanvraag@cabvlaanderen.be

