
 

 

 

 
 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
t.a.v. de staatssecretaris, de heer drs. M.J. van Rijn 
Postbus 20.350  
2500 EJ Den Haag 

           24 juni 2014 
 
 
 
Geachte heer Van Rijn, 
 
Op het stakeholdersoverleg van 26 mei jl. over de overheveling van de doventolkvoorziening naar de WMO 
heeft de heer Bert Holman namens uw ministerie ons medegedeeld, dat het budget voor deze voorziening 
van € 8 miljoen – ondanks de verwachte groei van het aantal tolkgebruikers en tolkuren - in de komende 
jaren gelijk zal blijven.  
 
Vanuit de belangenorganisaties van tolkgebruikers hebben we tijdens dit overleg meteen principiële 
bezwaren geuit tegen het feit dat het budget voor de eerste keer sinds de invoering van 
doventolkvoorziening in 1988 vooraf begrensd zou worden. Immers: nog steeds neemt het aantal plots- en 
laatdove en slechthorende tolkgebruikers jaarlijks toe. 
 
Zoals onderstaande cijfers (afkomstig van Bureau Significant) aangeven, zullen tolkgebruikers de dupe 
worden van deze begrenzing. Op basis van de toename van het aantal tolkgebruikers en tolkuren in de 
afgelopen jaren zal het vereiste budget in 2015 namelijk rond de € 9.500.000 bedragen: 
 

 Aantal gebruikers Uitgaven 

2011 3378 € 6.275.000 

2012 3527 € 6.816.000 

2013 3765 € 7.600.000 

2014 Nog niet bekend Ruim € 8.000.000 

2015 4200 (volgens onze 
schatting) 

€ 9.500.000 (ruwe 
schatting) 

 
De doventolkvoorziening is voor meeste doven en slechthorenden 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 het budget én 
aan de huidige voorwaarden in het kader van de leefuren doventolkvoorziening niet getornd kan en mag 
worden. 
 
In bovengenoemd overleg hebben we als belangenorganisaties toegezegd mee te willen denken over 
kostenbeheersing van deze voorziening. Hiervoor zijn enkele suggesties door ons gedaan, bijvoorbeeld 
meer gebruik van technologische ontwikkelingen, uiteraard zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit 
van de tolksituatie.  
 
We hopen met deze brief u en uw ministerie een duidelijk signaal te hebben gegeven, namelijk dat een 
budgetplafond voor de doventolkvoorziening in strijd is met de uitgangspunten van de Participatie-
samenleving en tot uitsluiting van een groep burgers leidt. 
  



 
Met vriendelijke groet en hoogachting, 

 
 
Benny Elferink,  
namens Dovenschap, FODOK, FOSS, JongerenCommissie, NVVS, SH-Jong en Stichting Plots- en 
Laatdoven, 
 
 
Correspondentieadres: 
Postbus 197 
3990 DD Houten 
e-mail: info@dovenschap.nl 
tel.nr: 030-2970800 
 
 
   
 
c.c.  
- Ministerie van VWS, t.a.v. de heren Bert Holman en Peter van Oostenbrugge 
- VNG, t.a.v. de heer Ronald van Bellekom 
- Significant, t.a.v. de heer Patrick Tazelaar 
- beroepsverenigingen NBTG en NSV 
 


