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Toelichting bij declaratie kosten tolk gebarentaal of 
schrijftolk 

Voor dienstverlening aan klanten van gemeenten die in loondienst of als 

zelfstandige (gaan) werken 
  

Waarom dit formulier? 

U heeft gewerkt als tolk. U heeft een tolkopdracht uitgevoerd voor 

klanten van de gemeente die in loondienst of als zelfstandige 

(gaan) werken.  

Op het formulier Declaratie kosten tolk gebarentaal of schrijftolk 

kunt u de kosten hiervoor declareren. De gegevens die u op dit 

formulier invult, gebruiken wij om de vergoeding te betalen. 

 

Wat vragen wij van u? 

- Vul het formulier helemaal in. 

- Vul voor iedere klant een apart formulier in. U kunt per klant  

 wel meerdere opdrachten declareren. 

 

Hoe vult u het formulier in? 

U vult eerst het voorblad volledig in. Als de gegevens van de tolk 

en het tijdstip van de opdracht niet zijn ingevuld, werkt de 

rekentool niet. 

 

Over welke periode declareert u? 

U bepaalt zelf of u per week, per maand of over een langere 

periode declareert. U moet declaraties wel binnen het boekjaar van 

de gemeente indienen. Dit betekent dat u uiterlijk 15 januari 2016 

van het eerstvolgende kalenderjaar uw declaratie ingediend moet 

hebben. 

 

  

De betaling 

Is de declaratie volledig ingevuld? En heeft de klant een geldige 

beslissing van de gemeente? Dan betalen wij u binnen de termijn die  

u zelf aangeeft en uiterlijk binnen 35 werkdagen na ontvangst van de 

declaratie. 

 

Opsturen 

Stuur het formulier naar: 

Aanvraag Voorzieningen Gemeente 

Postbus 11116 

9700 CC Groningen 

 

Meer informatie 

U vindt meer informatie op www.vng.nl/landelijkecoordinatie 

 

  Invullen formulier    

  

Voorblad 
Vul het formulier volledig online in.  

 

  

Bijlage 
Welke uren kunt u declareren? 

U kunt alleen de getolkte tijd declareren. De maximale tijdsduur  

die u kunt declareren is de tijdsduur waarvoor de klant toestemming 

kreeg van ons. Deze tijdsduur staat in de brief met onze beslissing die 

naar de klant is gestuurd. 

 

Declaraties kunnen alleen ingediend worden als een bewijs wordt 

overlegd dat uren daadwerkelijk zijn getolkt (art 33. regeling). 

 

 

  Specifieke toelichting op het formulier werk    

  

Specifieke regels voor tolkopdrachten in de werksituatie 

Voor werknemers vergoeden wij alleen uren waarin u tolkte voor: 

- het uitvoeren van de arbeid die aan de werknemer is 

 opgedragen; 

- functionerings- en beoordelingsgesprekken en ander overleg met 

 leidinggevende, HRM-functionaris, etc; 

- een bezoek aan een arbodienst of bedrijfsarts; 

- het lidmaatschap van een ondernemingsraad; 

- scholingen die de werknemer volgt in opdracht of op advies van  

 de werkgever of van zijn leidinggevende; 

- het zoeken van een andere functie binnen of buiten het bedrijf  

 van de werkgever. 

 

Voor personen die als zelfstandige (gaan) werken, vergoeden  

wij alleen uren waarin u tolkte voor: 

- het verrichten van arbeid; 

- het onderhouden van contacten met klanten, leveranciers  

 en andere zakelijke relaties. 

 

Voor werkzoekenden vergoeden wij alleen uren waarin u tolkte 

voor: 

- deelname aan een arbeidstoeleidingstraject; 

- het op eigen gelegenheid solliciteren naar betaalde arbeid; 

- het werken op een proefplaats; 

- deelname aan scholing die de arbeidsmogelijkheden kan  

 verhogen. 

 

  

Houd verder rekening met het volgende: 

- De enige groep werknemers voor wie wij geen tolkuren  

 vergoeden, zijn personen die werken in WSW-verband. Voor 

 personen met een WSW-indicatie die nog niet in WSW-verband 

 werken kunnen wij wel tolkuren vergoeden. 

 

Hoger percentage 

Als er sprake is van een tijdelijke, uitzonderlijke situatie  

(bijvoorbeeld een opleiding of inwerkperiode) kan een  

onderbouwd beroep worden gedaan op een hoger percentage  

dan het standaardpercentage van 15%. 
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  Toelichting die op het formulier betrekking heeft    

  

Welke uren kunt u niet declareren? 

De uren die u niet kunt declareren zijn de uren die u niet heeft 

getolkt, maar wel met de klant heeft afgesproken. Hieronder vallen: 

pauzes voor lunch, diner of koffiedrinken die langer dan een 

kwartier duren. 

 

Alle niet geplande pauzes en onderbrekingen die maximaal  

15 minuten duren, mag u declareren.  

 

Geplande pauzes die langer dan 15 minuten duren, krijgt u niet 

vergoed. Niet geplande onderbrekingen die langer dan 15 minuten 

duren, moet u als geannuleerde tijd aangeven. Rond deze periodes 

op een kwartier naar boven af en geef ze in het formulier aan. De 

rekentool kan deze afronding niet zelf maken. 

 

Hoe wordt de bestede tijd afgerond? 

De totaal getolkte uren die u kunt declareren, kunt u per hele 

werkdag en per klant naar boven afgerond op een heel kwartier. 

De rekentool kan deze afronding niet zelf maken. 

 

Onregelmatige uren? 

Werkt u op andere uren dan de gebruikelijke kantooruren?  

Dan kunt u de uurvergoeding verhogen. Hieronder ziet u welk 

percentage van de uurvergoeding er geldt. 

 

Maandag t/m vrijdag: 24.00 uur  tot    6.00 uur:  140% 

   6.00 uur  tot    8.00 uur:  120% 

   8.00 uur  tot  18.00 uur:  100% 

 18.00 uur  tot  22.00 uur:  120% 

 22.00 uur  tot  24.00 uur:  140% 

 

Zaterdag: 24.00 uur  tot    6.00 uur:  140% 

   6.00 uur  tot  22.00 uur 130% 

 22.00 uur  tot  24.00 uur:  140%  

 

Zondag/feestdag:  24.00 uur  tot  24.00 uur:  145% 

 

Voor opdrachten in het buitenland geldt hetzelfde vergoedings-

regime als in Nederland, art 3, lid 3.3 van de landelijke regeling 

tolkvoorziening. 

 

 

Werkt u samen met een andere tolk voor dezelfde klant? 

Als u met een andere tolk als teamtolk tegelijkertijd voor dezelfde 

klant werkt, wordt 200% van het normbedrag per team vergoed.  

U krijgt daarvan ieder de helft. Op het formulier geeft u dan op 

pagina 1 aan dat u als teamtolk werkt. 

 

Hiervoor geldt een aantal voorwaarden: 

- De gemeente moet vooraf toestemming geven aan de klant voor 

 de inzet van teamtolken. 

- De opdracht duurt minimaal 2 uur. 

- De tolktijd wordt niet onderbroken door lunch- of koffiepauzes. 

- U werkt tegelijkertijd en niet na elkaar. 

- De opdracht vindt in Nederland plaats. 

 

   

Geannuleerde uren 

Ging de opdracht (deels) niet door? Als de opdracht (minder dan)  

24 uur van tevoren werd afgezegd, kunt u 50% van de afgesproken 

tijd, waarin u niet tolkte, declareren. 

 

Reisvergoeding 

Wij vergoeden uw reisvergoeding op basis van door VNG  

vastgestelde bedragen. U berekent het aantal kilometers  

met de ANWB-routeplanner.  

Ga daarbij uit van de snelste route.  

 

U rekent als volgt: 

- De reis naar opdracht A geldt als heenreis en hoort bij opdracht A. 

 Gaat u na de opdracht naar huis, dan hoort deze terugreis ook bij 

 opdracht A. 

- Vertrekt u vanuit opdracht A naar opdracht B, dan geldt dit als 

 heenreis die hoort bij opdracht B. Gaat u na de opdracht naar huis, 

 dan hoort deze terugreis bij opdracht B. 

- Vertrekt u vanuit opdracht B naar opdracht C, dan geldt dit als 

 heenreis die hoort bij opdracht C. Gaat u na de opdracht naar huis, 

 dan hoort deze terugreis bij opdracht C. Enzovoort. 

De hoogte van de kilometervergoeding vindt u in de landelijke regeling 

tolkvoorziening voor mensen onder artikel 4 lid 4.2 en 4.4. 

 

U mag de reisvergoedingen als een totaalbedrag en met het totaal 

aantal kilometers opgeven over alle opdrachten die op uw declaratie 

staan.  

 

Uitzondering op de 2 X 60 kilometergrens 

De reisvergoeding mag maximaal 2 x 60 kilometer bedragen.  

 

Een overzicht van de postcodegebieden waar meer dan 60 kilometer 

wordt vergoed (maximaal 90 kilometer) vind u in de landelijke regeling 

tolkvoorziening onder artikel 4 lid 4.4. 

 

 

 


