
Normbedragen voorzieningen 2019
Voorzieningen
UWV vergoedt voorzieningen voor mensen die volgens ons een structureel functionele beperking hebben.  
Dit zijn mensen die door hun ziekte of handicap moeilijk hun werk kunnen doen of moeilijk een baan vinden.  
Door een voorziening kunnen zij hun werk beter doen of maken zij meer kans op het vinden van werk.  
Er bestaan twee soorten voorzieningen: werkvoorzieningen en onderwijsvoorzieningen.

Werkvoorzieningen
Werkvoorzieningen zijn voorzieningen die iemand nodig heeft om zijn werk te kunnen doen. We maken onderscheid 
in de volgende werkvoorzieningen: intermediaire activiteiten, meeneembare voorzieningen, vervoersvoorzieningen 
en persoonlijke ondersteuning. In het overzicht hieronder staat wat wij hieronder verstaan. In de rechterkolom is te 
zien of een voorziening bestaat als werkvoorziening, onderwijsvoorziening of allebei.

Onderwijsvoorzieningen
Onderwijsvoorzieningen zijn voorzieningen die belemmeringen bij het volgen van onderwijs verminderen of 
wegnemen. We maken onderscheid in de volgende onderwijsvoorzieningen: intermediaire activiteiten, 
vervoersvoorzieningen en meeneembare voorzieningen. In het overzicht hieronder staat wat wij hieronder verstaan. 
In de rechterkolom is te zien of een voorziening bestaat als werkvoorziening, onderwijsvoorziening of allebei.

Onderwijsvoorzieningen zijn alleen bedoeld voor mensen die regulier onderwijs volgen.
Leerlingen die zijn ingeschreven bij een instelling voor speciaal onderwijs komen niet voor onderwijsvoorzieningen 
in aanmerking. Deze voorzieningen regelen de scholingsinstituten zelf.

Drempelbedrag
Voor alle voorzieningen geldt een drempelbedrag van € 139,66. Aangevraagde voorzieningen die onder het 
drempelbedrag liggen, vergoedt UWV niet.

Wanneer vergoeden wij geen voorziening?
Wij vergoeden geen voorzieningen voor iemand die in een WSW-dienstverband werkt. Daarnaast vergoeden wij 
geen voorzieningen die iemand al vergoed kan krijgen via zijn zorgverzekeraar of uit een andere regeling.

Code Omschrijving Toelichting Per Per Werk Onderwijs

01-01-2019 01-07-2019

ALGEMENE NORMBEDRAGEN

Drempelbedrag voorzieningen

B11 Drempelbedrag waar beneden  
geen vergoeding wordt verleend.  
(kostenbedrag inclusief btw)

Voorzieningen die minder dan dit 
bedrag kosten, worden niet vergoed. 
Meerdere aangevraagde voorzie-
ningen die ieder minder kosten dan 
het drempelbedrag kunnen worden 
opgeteld en vergoed. 

€ 138,72  € 139,66 X X
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Code Omschrijving Toelichting Per Per Werk Onderwijs

01-01-2019 01-07-2019

VERVOERSVOORZIENINGEN

Referentieauto

C18-II Normbedrag referentieauto 
(aanschafbedrag inclusief btw)

Een referentieauto is een gemiddeld 
type auto standaard voorzien van 
faciliteiten.

€ 28.816,00 € 4.976,10 X X

C18-III Eigen bijdrage verzekeringskosten bij 
noodzakelijke aanschaf van een auto 
boven de kosten van de referentieauto

Dit maandelijkse bedrag wordt op  
de feitelijke maandelijkse kosten in 
mindering gebracht (eigen bijdrage). 

€ 96,47 € 52,82 X X

C18-IV Eigen bijdrage motorrijtuigenbelasting 
bij noodzakelijke aanschaf van een auto 
boven de kosten van een referentieauto

Dit maandelijkse bedrag wordt op  
de feitelijke maandelijkse kosten in 
mindering gebracht (eigen bijdrage).

€ 34,00 € 46,20 X X

Inkomensgrenzen voor vervoersvoorzieningen voor het woon-, werk- en het privévervoer

C20-I Inkomensgrens woon-, werk- en pri-
vévervoer

Deze inkomensgrens geldt niet voor 
het woon-schoolvervoer. Boven deze 
inkomensgrens is geen vergoeding 
mogelijk behalve voor (rolstoel)taxi. 
Hiervoor is soms vergoeding mogelijk.

€ 37.238,34 € 39.150,95 X X

C20-III Inkomensgrens woon-, werk- en  
privévervoer als in 1 gezin meer  
vervoersvoorzieningen nodig zijn

Deze inkomensgrens geldt niet voor 
het woon-schoolvervoer.

€ 55.858,02 € 58.726,42 X X

Kilometervergoeding bruikleenauto van Welzorg

C22 Kilometervergoeding bruikleenauto Deze vergoeding is bedoeld voor  
de brandstofkosten van een auto.  
De eigen bijdrage gaat hier nog  
wel vanaf.

€ 0,13 € 0,13 X X

Kilometervergoeding voor auto’s in eigen bezit

C25-I Personenauto Dit is een vergoeding voor het bezit 
en gebruik van een eigen auto. De 
eigen bijdrage gaat hier nog vanaf.

€ 0,49 € 0,35 X X

C25-V Bestelauto of -busje Dit is een vergoeding voor het bezit 
en gebruik van een eigen bestelauto 
of -busje. De eigen bijdrage gaat hier 
nog vanaf.

€ 0,61 € 0,49 X X

Algemeen gebruikelijke kosten woon-werkvervoer per kilometer

C26-I Algemeen gebruikelijke kosten woon-
werkvervoer per kilometer

Gemiddelde kosten van 1 kilometer 
openbaar vervoer in Nederland die op 
de woon-werkvergoeding in  
mindering wordt gebracht. Dit bedrag 
is de eigen bijdrage.

€ 0,14 € 0,17 X  

C26-II Algemeen gebruikelijke kosten woon-
werkvervoer per kilometer boven de 
inkomensgrens C20-I en C20-III

De kosten zijn gelijkgesteld aan de 
gemiddelde kosten van 1 kilometer 
bij bezit en gebruik van een eigen 
auto. Deze kosten worden op de 
woon-werkvergoeding in mindering 
gebracht. Dit bedrag is de eigen  
bijdrage.

€ 0,49 € 0,35 X  

C27 Normbedrag maximale eigen bijdrage 
woon-werkvervoer per maand

n.v.t. € 225,00

Vervoerskostenvergoeding voor privékilometers

C31 Taxikostenvergoeding Als ook een vergoeding is gegeven 
voor het woon-werkvervoer. 
De vergoeding kan niet los worden 
aangevraagd. Het is een jaarlijks,  
vast bedrag.

€ 3.989,79 € 5.547,05 X X

C32 Vergoeding voor visueel  
gehandicapten

Als ook een vergoeding is gegeven 
voor het woon-werkvervoer.  
De vergoeding kan niet los worden 
aangevraagd. Het is een jaarlijks, 
vast bedrag.

€ 1.993,37 € 2.773,52 X X

C33 Rolstoeltaxikostenvergoeding Als ook een vergoeding is gegeven 
voor het woon-werkvervoer.  
De vergoeding kan niet los worden 
aangevraagd. Het is een jaarlijks, 
vast bedrag.

€ 4.874,82 € 7.080,35 X X

C34 Combinatievergoeding (taxi + overig 
vervoer)

Als ook een vergoeding is gegeven 
voor het woon-werkvervoer.  
De vergoeding kan niet los worden 
aangevraagd. Het is een jaarlijks, 
vast bedrag.

€ 1.777,03 € 2.773,52 X X



Code Omschrijving Toelichting Per Per Werk Onderwijs

01-01-2019 01-07-2019

BEGELEIDINGSKOSTEN

C71 Vergoeding reiskosten begeleider  
per jaar

Jaarlijkse vergoeding als de  
arbeidsbeperkte werknemer niet zelf 
kan reizen en als de begeleider een 
deel niet samen kan reizen  
(bijvoorbeeld tijdens de terugweg).

€ 861,83 € 1.370,60 X X

VOORZIENINGEN VOOR INTERMEDIAIRE DIENSTVERLENING

E17-I Uurvergoeding geregistreerde tolk 
werk/onderwijs (bedrag exclusief 
btw)

Registratie van een tolk bij Stichting 
Register Tolken Gebarentaal en 
Schrijftolken (RTGS) via   
www.stichtingrtgs.nl.

€ 53,25 € 54,94 X X

E17-II Uurvergoeding geregistreerde tolk 
privé (bedrag exclusief btw)

n.v.t. € 56,44

E17-III Uurvergoeding voor intermediaire 
dienstverlener werk/onderwijs  
(bedrag exclusief btw)

€ 20,84 € 21,50 X X

E17-A1 Reisvergoeding geregistreerde 
tolk werk/onderwijs  
(bedrag exclusief btw)

€ 0,69 € 0,69 X X

E17-A2 Reisvergoeding geregistreerde 
tolk privésituatie 
(bedrag exclusief btw)

Inclusief vergoeding voor gereisde 
werktijd; reisvergoeding.

n.v.t. € 0,60

E17-A3 Reisvergoeding voor intermediaire 
dienstverlener werk/onderwijs  
(bedrag exclusief btw)

Inclusief vergoeding voor  
gereisde  werktijd; reisvergoeding 
voor studenttolk is vervallen.

€ 0,31 € 0,32 X X

MEENEEMBARE VOORZIENINGEN 

G22-I Vergoeding computer  
(bedrag inclusief btw)

De vergoeding is gericht op een  
middel zonder aanpassingen.

€ 801,00 € 804,72 X X

BRUIKLEENVERSTREKKING

I12 Een voorziening wordt in bruikleen 
verstrekt als deze meer kost dan het 
vastgestelde bedrag (beneden dit 
bedrag verstrekking in eigendom)

In geval van bruikleen kunnen extra 
kosten, zoals onderhoud en reparatie, 
door UWV worden vergoed.

€ 3.595,37 
Contractuele 
uitzonderin-
gen mogelijk 

€ 2.890,41 
Contractuele 
uitzonderin-
gen mogelijk 

X X

JOBCOACHING/PERSOONLIJKE ONDERSTEUNING (alleen werkvoorziening)

Q1 Uurvergoeding voor jobcoaching/ 
persoonlijke ondersteuning  
(bedrag exclusief btw)

€ 75,82 € 87,75 X  

INTERNE JOBCOACHING (alleen werkvoorziening)

Q2 Subsidiebedrag voor interne  
jobcoaching

BEGELEIDINGSREGIME

Jaar 1 licht € 2.700,00 € 2.785,56

Jaar 1 midden € 4.500,00 € 4.745,77

Jaar 1 intensief € 6.800,00 € 7.015,49

Jaar 2 licht € 1.400,00 € 1.444,37

Jaar 2 midden € 2.700,00 € 2.372,89

Jaar 2 intensief € 4.500,00 € 3.507,75

Jaar 3 licht € 1.400,00 € 1.444,37

Jaar 3 midden € 1.400,00 € 1.444,37

Jaar 3 intensief € 2.700,00 € 2.785,56

Q3 Subsidiebedrag voor interne  
jobcoaching voor een proefplaatsing

BEGELEIDINGSREGIME

Licht € 500,00 € 515,85

Midden € 600,00 € 619,01

Intensief € 750,00 € 825,35



Code Omschrijving Toelichting Per Per Werk Onderwijs

01-01-2019 01-07-2019

NORMBEDRAGEN VOOR STARTENDE ZELFSTANDIGEN

Z1 Inkomensgrens startende zelfstandi-
gen 3 jaar na de start

Op basis van het gemiddelde  
jaarinkomen van de voorgaande  
3 arbeidsjaren wordt vastgesteld of 
de zelfstandige nog in aanmerking 
komt voor vergoeding van  
voorzieningen. Het gemiddelde 
jaarinkomen mag dan niet hoger  
zijn dan het normbedrag Z1.

€ 84.892,14 € 87.466,71 X  

Z2 Vergoeding kosten begeleiding 
startende zelfstandigen vóór en  
ná de start (bedrag vergoeding 
inclusief btw)

€ 3.819,64 € 3.936,00 X  

Z3 Voorbereidingskrediet startende zelf-
standige (bedrag vergoeding inclusief 
btw)

Dit bedrag is bedoeld voor activiteiten 
tijdens de voorbereiding als starter. 
Bijvoorbeeld het bezoeken van  
vakbeurzen en netwerkevenementen. 

De indexering van het normbedrag  
Z3 volgt op de jaarlijkse indexering 
van het starterskrediet door het mi-
nisterie van Sociale Zaken en  
Werkgelegenheid (SZW).

€ 2.987,68 € 3.061,33 X

Z4 Maximaal bedrag starterskrediet € 36.762,00 € 36.762,00 X


