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Regeling vergoeding beeldschermbril gemeente Heusden

Collegevoorstel
Aanleiding / voorgeschiedenis
Een beeldschermbril kan voor medewerkers een noodzakelijk hulpmiddel zijn om het werk te kunnen doen.
Er is aanleiding om de hiervoor geldende vergoeding te verhogen en de betrokken regeling te actualiseren.
Daarover gaat dit voorstel.
Feitelijke informatie
Momenteel vergoedt de gemeente per twee aaneengesloten kalenderjaren maximaal € 186 (dit is in lijn met
de hoogte van de IZA-vergoeding voor een bril). Bij andere gemeenten zien we verschillende vergoedingen,
variërend van € 186 tot bijvoorbeeld € 340 per twee jaar; met een maximum van € 70 of € 75 voor het
montuur. De waarde van een beeldschermbril zit in de glazen en niet in het montuur.
Uit navraag bij drie opticiens binnen de gemeente blijkt dat een beeldschermbril, incl. montuur, kan worden
aangeschaft voor respectievelijk ongeveer € 269 incl. btw, € 279 incl. btw en € 300 excl. btw.
Volgens de Arbowetgeving moet een medewerker met beeldschermwerk na twee uur minimaal 10 minuten
ander werk doen of pauze hebben, een ergonomisch in te richten werkplek hebben en bij klachten in de
gelegenheid worden gesteld om oogonderzoek te laten doen en een vergoeding te krijgen voor de aanschaf
van een beeldschermbril.
Een beeldschermbril is geen persoonlijk beschermingsmiddel (PGB), waarvan de kosten volledig voor
rekening van de werkgever zijn. Een beeldschermbril wordt veelal ook buiten de werksfeer gebruikt,
waardoor het gebruikelijk is dat de medewerker bijdraagt in de kosten. Als een speciaal oogcorrectiemiddel,
anders dan een normale beeldschermbril, noodzakelijk is (bijvoorbeeld een loep), dan wordt deze wel
volledig door de werkgever vergoed.
Afweging
Gelet op de geconstateerde prijzen en vergoedingen bij andere gemeenten is het voorstel om de vergoeding
voor een beeldschermbril te verhogen naar maximaal € 300 incl. btw per twee kalenderjaren, inclusief een
maximum van € 70 voor het montuur, en daarvoor de bijgevoegde regeling vast te stellen.
Inzet van middelen
De jaarlijkse extra kosten worden ingeschat op € 700. Deze kosten komen ten laste van het reguliere Arbobudget.
Risico's
Dit voorstel heeft geen risico’s.
Procedure / vervolgstappen
De OR is akkoord met het voorstel.
Uw besluit betreft een algemeen verbindend voorschrift. Het treedt pas in werking nadat het is
bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad en de regeling wordt geplaatst in Lokale wet- en
regelgeving, beide te vinden op www.overheid.nl.
Uw besluit wordt ook bekendgemaakt op de gemeentelijke informatiepagina in het Weekblad Drunen/Vlijmen
en op onze gemeentelijke website.
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.

1

Zaaknummer 00572898
Onderwerp

Regeling vergoeding beeldschermbril gemeente Heusden
BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 18 juni 2019
besloten:
de ‘Regeling vergoeding beeldschermbril gemeente Heusden’ vast te stellen.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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Het college van gemeente Heusden,
Gelet op de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en overwegend dat het vanuit goed
werkgeverschap wenselijk is om regels te stellen voor het vergoeden van een beeldschermbril.
Besluit vast te stellen de
“Regeling vergoeding beeldschermbril gemeente Heusden 2019”
Maximaal eens per twee kalenderjaren kan een medewerker in aanmerking komen voor een
vergoeding van de aanschaf van een beeldschermbril met een maximumbedrag van € 300 waarvan
maximaal € 70 voor het montuur (de bedragen zijn inclusief BTW).
De werkwijze:
1. De medewerker stelt de manager op de hoogte van de oogklachten met betrekking tot het
beeldscherm;
2. Vervolgens wint de medewerker een passend advies in bij de opticien/ oogarts;
3. De medewerker dient een factuur in bij P&O, waaruit blijkt dat de oogcorrectie noodzakelijk is
en wat de kosten zijn van respectievelijk montuur en glazen;
4. De medewerker dient daarnaast een bewijs in van geen of ontvangen vergoeding door de
zorgverzekeraar;
5. P&O verzorgt de uitbetaling.
Aldus besloten in de vergadering van het college van gemeente Heusden, gehouden op 18 juni 2019.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van de bekendmaking daarvan.

de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. W. van Hees

