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INLEIDING 

 
Het CAB vulde 39.845 tolkuren in en groeide met 9,7 %.  Voor 
het eerst werden in dit cijfer ook een klein aantal permanentie-
uren, gerealiseerd door afstandstolken, opgenomen.  
 
 

 
 
Zoals voorspeld in het Jaarverslag 2011 ging de 
oplossingsgraad  van het CAB vanaf september 2012 achteruit.  
De hoofdoorzaak was het feit dat  het Ministerie van Onderwijs 
vanaf dan veel meer tolkuren per leerling, student of cursist heeft 
toegekend, terwijl er nog onvoldoende tolken beschikbaar bleken 
om die uren allemaal op te lossen. Bijkomende oorzaken waren 
de start van nieuwe initiatieven die eveneens tolken nodig 
hadden, zoals het afstandstolken en het tolken bij 
nieuwswuitzendingen van de VRT.   
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1. GEPRESTEERDE TOLKUREN IN 2012 

 

1.1. SECTOR  WELZIJN 

 
1.1.1. Tolkuren in de leefsituatie (L- uren) 
Bevoegdheid: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 

 
Er werden 8.620u bij het CAB aangevraagd. Dat is 2,57% meer 
dan vorig jaar. 
 
8.117u werden opgelost. 5,84% bleef onopgelost (vorig jaar 
5,34%).   
Het CAB berekent ook een zogenaamd “comfortpercentage”, 
namelijk een % waarbij men ook die tolkuren in rekening brengt 
waarvoor tegelijk een tweede tolk werd gezocht en niet 
gevonden.  In dat geval ging het over 6,09% (vorig jaar 5,60%). 
 
De freelancers presteerden 8.033u. Dat is 2,71% meer dan vorig 
jaar. De instant tolken presteerden 84u in het kader van het 
VAPH,  8u voor opdrachten van justitie waarvoor geen 
freelancers beschikbaar waren, en tenslotte nog bij enkele 
belangrijke opdrachten binnen de werking van het VAPH zelf. 
 
1,22%  van de uitbetaalde tolkuren werden geregistreerd als “Te 
Late Afgelasting” (TLA), waarbij de tolk recht had op een 
financiële compensatie (vorig jaar 1,19%).  
 
 
1.1.2.Gebruikers  L- uren 
 
Eind 2012 registreerde het CAB  1.639 gebruikers met het recht 
op L- uren.  Dat is een aangroei met 4,93 % (in 2011 met 
3,72%).  
 
Het valt op dat slechts 697 personen effectief tolkuren hebben 
gebruikt. Dat is een daling met 5,17% t.o.v. 2011.   
Het gemiddeld gebruik per persoon is 11,64u (vorig jaar : 10,82u 
per persoon).  
 
178 dove (1)  gebruikers vroegen een verdubbeling aan van het 
basispakket van 18u tot 36u (vorig jaar 165).  91 onder hen 

                                                                 
1
  In de regelgeving wordt inzake de medische voorwaarden de term “auditief 

gehandicapten” gebruikt. 
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gebruikten effectief meer dan 18u  (nauwelijks 2 meer  dan in 
2011).  
Slechts 10 van deze 91 personen gebruikten 35 of 36 tolkuren.  
Een paar onder hen betaalden zelfs extra tolkuren, wat aantoont 
dat 36u voor hen niet genoeg was.   
n.  b.  Gezien de stabiliteit van het algemeen gemiddeld 
tolkurengebruik per persoon (11,64u) zou het optrekken van het 
toegelaten urenplafond per gebruiker van bijvoorbeeld 36u tot 
54u (18u x 3)  in uitzonderlijke gemotiveerde omstandigheden, 
weinig budgettaire impact hebben voor de overheid.  
 
22 doof- blinde (2) gebruikers (met een basispakket van 70 
tolkuren), gebruikten effectief tolken.  Dat zijn er 4 meer dan in 
2011.  17 onder hen hadden  de verdubbeling tot 140u 
aangevraagd. 12 van die 17 gebruikten ook werkelijk meer dan 
70u. 
6 van die 17 gebruikten meer dan 95% van hun tolkuren, 
hetgeen laat vermoeden dat voor hen een hoger aantal uren dan  
het plafond van 140u wenselijk is (1 van hen heeft trouwens een 
aantal tolkuren laten factureren).  
 
Er werden 192 uren schrijftolk aangevraagd waarvan 166u 
werden ingevuld voor 12 dove gebruikers (vorig jaar 143u 
ingevuld voor 5 gebruikers). 
 
 
1.1.3.Prognose L- uren 2013 
 
De Vlaamse Regering heeft beslist om in 2013  9.300u te 
voorzien.  Gezien er in 2012 nauwelijks een stijging was, zal dit 
aantal uren ruimschoots volstaan.  
Het is wel wenselijk om op korte termijn na te denken over een 
verhoging van het aantal tolkuren voor doofblinde gebruikers. 
Gezien het geringe aantal gebruikers zou dit geen grote 
weerslag hebben op het totale urengebruik in Welzijn.  
1.1.4. Experimenten inzake de reiskosten van tolken in 
Welzijn 
 
Werk en Onderwijs betalen de reiskosten van de tolken (0,25 
euro per afgelegde km).  Welzijn doet dit nog niet.   
 

                                                                                                                                                         
2  In de regelgeving  wordt inzake de medische voorwaarden gesproken over   

gebruikers die “tevens  een vermindering van hun gezichtsvermogen” hebben. 
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Afsluiting experiment Antwerpen 
 
Het CAB zette na overleg met FEVLADO In 2010 een 
experiment op in samenwerking met het Provinciebestuur van 
Antwerpen.  
Het doel van dit experiment was o. m.  om te  onderzoeken of 
het volledig gratis inzetten van tolken de dove gebruikers aanzet 
om meer tolken in te schakelen en hun sociale integratie te 
bevorderen. Dit experiment werd (met enkele kleine 
tussenpozen) verlengd en definitief afgesloten in september 
2012.  
De conclusie luidt :  
“ Uit de beschikbare cijfers kan niet afdoende bewezen worden 
dat de tussenkomst van het Provinciebestuur van Antwerpen in 
de reiskosten van tolken een drempelverlagend effect heeft 
gehad bij het inzetten van tolken door dove Antwerpenaren.  De 
cijfers uit 2010 en 2012 laten vermoeden dat deze tussenkomst 
een rol speelt, maar dit vermoeden kan op basis van de 
beschikbare cijfers niet hard gemaakt worden.”  
 
Behalve de factor reiskosten warene er blijkbaar nog andere 
beïnvloedende factoren in het spel zoals de fluctuerende 
beschikbaarheid van de tolken per provincie ( werken zij 
provincie overschrijdend en/of sector overschrijdend, hoe 
evolueert hun beschikbaarheid van jaar tot jaar..). Helaas was 
het in het kader van dit beperkte experimentje onmogelijk om 
hierover verder onderzoek te verrichten. .  
  

Vlaams Brabant 

Op dit ogenblik betaalt de provincie Vlaams Brabant ook 
reiskosten terug.  Het is evenwel nog te vroeg om hieruit al 
conclusies te trekken.  
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1.2. SECTOR  WERK 

 
1.2.1.Arbeidstolkuren en sollicitatie- tolkuren  (A- uren en S- 
uren) 
Bevoegdheid : Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) 

 
Er werden bij het  CAB   11.004 aangevraagd.  Dat is 9,2% meer 
dan in 2011.  
  
9.922u werden opgelost. De freelancers presteerden 9.666u.  De 
instant tolken namen 256u voor hun rekening  (228u in 2011).  
 
De oplossingsgraad van de gevraagde uren bedroeg 90,2%.  
9,8% bleef onopgelost. Dit is een duidelijke achteruitgang met 
ruim 4% t. o. v.  2011, toen slechts 5,69% onopgelost bleef.  
Verklaringen voor die achteruitgang mogen niet enkel gezocht 
worden bij de groei van de vraag in Werk zelf.  De sterk 
gestegen vraag in Onderwijs bemoeilijkte het invullen van tolken 
in Werk : in het schoolsemester februari – juni 2012 werden al 
meer tolkuren toegekend aan cursisten in het 
volwassenenonderwijs, en vanaf september 2012 werden nog 
veel meer uren toegekend, zowel in het voltijds als 
volwassenenonderwijs.  
Het resultaat beantwoordt helaas volledig aan de voorspelling 
van het CAB in het Jaarverslag 2011: 
 
“Als het Ministerie van Onderwijs beslist om vanaf september 2012 het aantal tolkuren 
drastisch te verhogen en als de leerlingen hiervan gretig gebruik maken, dan zal de 
oplossingsgraad in 2012 en 2013 onvermijdelijk dalen in de drie sectoren. Gezien 

het tolkentekort zou die daling  kunnen versterkt worden als ook het experiment 
afstandstolken van start gaat en tolken afroomt.” 

 
Als men ook die tolkuren in rekening brengt waarvoor tegelijk 
een tweede tolk werd gezocht en niet gevonden, dan dient men 
te spreken over 14,49 %.   
 
De 9.922 ingevulde uren bestonden uit 9.769 A- en 153 S- uren.  
 
2,19%  van de uitbetaalde tolkuren werden geregistreerd als “Te 
Late Afgelasting”, waarbij de tolk recht had op een financiële 
compensatie (vorig jaar 2,43%). 
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1.2.2.Gebruikers A/S- uren 
 
Het CAB registreerde eind 2012  1.750  gebruikers met het recht 
op A -uren. Dat is een stijging met 5,29% (in 2011  5,06%).   
N. b. : gebruikers met L- uren krijgen automatisch ook het recht 
op A- uren. 
 
110 gebruikers hadden een recht op A- uren maar nog geen 
recht op L- uren.  Vorig jaar waren dat er eveneens 110.   
 
350  personen hadden effectief A/S tolkuren gebruikt (vorig jaar 
326).  De groei bedroeg 7,4%.   
Het gemiddeld aantal uren per gebruiker is ietwat gedaald van 
31 tot 30u per jaar.  
 
38 personen (evenveel als vorig jaar) hadden samen 153 S- 
uren gebruikt.   
Analyseren we de gebruikscijfers van de S- uren beter, dan zien 
we dat 9 personen zowel in 2011 als 2012 S- uren hebben 
ingezet. Conclusie : in 2011 en 2012 samen zetten 67 
verschillende gebruikers S- uren in bij sollicitaties. Dit bewijst dat 
het nuttig was van de VDAB om een pakket S- uren in het leven 
te roepen. 
 
21 gebruikers met een auditieve beperking ontvingen een 
verdubbeling van het basispakket van 10% tot 20% (vorig jaar 
16).   
N. b. :  : één gebruiker kan tweemaal de volle 20% ontvangen 
voor 2 jobs.  
2 personen gebruikten hun 20% tolkuren quasi volledig op (vorig 
jaar 4).  
 
174 uren schrijftolk werden aangevraagd. Dat is op zich weinig 
en vertegenwoordigt slechts 1,6% van alle gevraagde tolkuren 
voor Werk. Toch werden ondanks het toegenomen aantal 
erkende schrijftolken maar 119u opgelost. Het probleem zit dus 
duidelijk bij de beschikbaarheid van die erkende schrijftolken.   
 
 
1.2.3.Tolkuren Beroepsopleiding (B- uren) 
Bevoegdheid : Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) 

 
Er werden 452u aangevraagd, dit is een stijging met 33,3%.  
421u werden opgelost (413u door freelancers, 8u door instant 
tolken).  6,86% uren bleven onopgelost, wat meer dan vorig jaar 
(3,83%), maar nog steeds minder dan 2 jaar geleden (14,5%).   
 
1.2.4. Gebruikers B- uren   
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Er waren 11 gebruikers (1 meer dan in 2011).  
 
1.2.5.Prognose A/S/B- uren 2013 

 
Er werden bij het  CAB  10.004u aangevraagd (9,2% meer dan 
vorig jaar).  9.922u werd opgelost, waarvan 9.666u door 
freelancers.  
Voor een prognose zijn veel verschillende benaderingen 
mogelijk. 

 
 Enkele mogelijkheden : 
- Men kan bij de gevraagde uren 7,4% (groei gebruikers) bijtellen, zodat men aan 

11.629u komt 
- Men kan bij de effectief ingevulde uren 7,4% bijtellen, zodat men aan 10.656 uren 

komt 
- Men kan nalaten om de gepresteerde instant uren in rekening te brengen, 

aangezien deze toch niet vergoed worden via het urencontingent 
- Men kan vertrekken van het aantal effectieve gebruikers. 

  
Gezien de bevoegde overheid toch nog de mogelijkheid heeft 
om tijdens het werkjaar het aantal benodigde tolkuren nog een 
tweede keer op te trekken,  lijkt een start waarbij uitgegaan wordt 
van een groei van 10% van de opgeloste uren, redelijk. 
inbegrepen). 
 
 

1.3. SECTOR  ONDERWIJS 
 

1.3.1.Tolkuren voltijds onderwijs (O- uren) 
Bevoegdheid : Ministerie van Onderwijs 
 

1.3.1.1. Evolutie per kalenderjaar  
 
In 2012 werden in totaal  17.886u aangevraagd, waarvan 15.685  
getolkt werden. Dat is 1,4% meer dan in  2011 (15.470u).   
 
Aanvullend op het systeem van freelance tolken, vulden de vlindertolken (contractuele 
tolken, zie verder in  2.2)  633,5u uit, meer dan een verdubbeling.   In 2011 ging het 
om 300,5u.  Hiervoor zijn er 2 verklaringen.  Het Ministerie van Onderwijs liet toe om 
meer dan 350 tolkuren te laten presteren door vlindertolken, op voorwaarde dat deze 
extra uren per uur niet meer zouden kosten dan een freelance tolk. Een tweede reden 
was dat een “vaste” vlindertolk tijdelijk uit circulatie was, waardoor deze moest 
vervangen worden door contractuele tolken die werkten met  goedkopere contracten 
van bepaalde duur.  

 
Het aantal “te late afgelastingen” (TLA) dat uitbetaald werd aan 
tolken, bleef stabiel : 5,51% (vorig jaar 5,52%).  
 
24 uren werden gefactureerd aan de scholen, omdat zij niet 
volgens de richtlijnen van het Ministerie waren verlopen. Deze 
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uren vindt men terug bij de cijfers over de Derden (zie verder 
1.4).  
Men zou dus kunnen spreken van een daling met 24% t. o. v.  
2011  (31,5u), ware het niet dat jammer genoeg één school ook 
nog eens 122 uren moest  betalen, omdat de aanvraag voor 
tolkuren niet tijdig bij het Ministerie van Onderwijs was 
aangekomen. Daardoor wordt het totaal 146 uren.  
 
 
1.3.1.2.  Evolutie per schooljaar   
 
In 2011-2012 werden 15.581,5 uren ingevuld, 6,2% meer dan 
tijdens het schooljaar daarvoor.  De oplossingsgraad bedroeg 
93% (voor leerlingen die een normaal parcours doorliepen), dus  
iets hoger dan in 2010-2011. 
 
Het schooljaar 2012-2013 startte in een drastisch gewijzigde 
context.   
De overheid voorzag (volwassenenonderwijs inbegrepen) 
32.600u, dat is in één keer 66% meer uren dan het schooljaar 
daarvoor. Dit liet de overheid toe om aan iedere leerling, student 
en cursist evenveel tolkuren toe te kennen als gewenst werden 
door deze laatsten.  
 
Helaas hield het aanbod van actieve tolken absoluut geen gelijke 
tred met de vraag. Bovendien werd de vraag naar tolken nog 
aangewakkerd door nieuwe initiatieven zoals verschillende  
experimenten met afstandstolken en de vraag van de VRT naar 
tolken VGT voor nieuwsuitzendingen.   
 
Daardoor kon het CAB in de periode 1 september tot 31 
december  20,35% van de werkelijk gevraagde tolkuren (8.460u) 
niet oplossen.  
 
 
1.3.2.Tolkuren volwassenenonderwijs (VO- uren) 
Bevoegdheid : Ministerie van Onderwijs 

 
1.3.2.1. Evolutie per kalenderjaar 
 
Tijdens het ganse kalenderjaar werden 3.208u aangevraagd, 
waarvan 2.988 getolkt werden.   Dat is meer dan een 
verdubbeling (+ 140%) t.o.v. 2011.  
 
De vlindertolken tolkten 37u. 

 
Er waren in 2012 in het VO 193,5 u TLA : 6,5% van het totaal en  
1%  hoger dan in het voltijds onderwijs.  
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1.3.2.2. Evolutie per semester 
 
In het volwassenenonderwijs worden de tolkuren in principe 
toegekend per semester.  Normaliter zijn er 2 semesters : 
september – januari en februari – juni.  
 
In de periode februari 2012-juni 2012 werden door het Ministerie 
van Onderwijs voor dat semester 1.418u toegekend, waarvan 
1.383,50u werden ingevuld.   
 
Het lijkt alsof 97,56% daarvan opgelost werd, maar de oplossingsgraad ligt een paar 
percenten lager, omdat sommige  leerlingen in het schoolsemester daarvoor 
(september 2011-eind januari 2012) uren hadden ontvangen die verder konden 
gebruikt worden in het 2

e
 semester.   

 

Welk was het aantal werkelijk opgevraagde tolkuren en het 
aantal daarvan dat het CAB heeft ingevuld met een tolk ?   Als 
we het even eenvoudiger bekijken en januari 2012 (dat eigenlijk 
behoort tot het vorige semester) toch meetellen, dan werden  
90,75% ingevuld (1499u van 1524 gevraagde uren). Dat is een 
goed resultaat, en hoger dan tijdens de vorige semesters in het 
volwassenenonderwijs.   
 
Cijfers van het semester september 2012 – eind januari 2013 
kunnen hier nog niet gegeven worden.  Het is belangwekkend 
om hier toch al cijfers van september tot eind december te 
geven. Net zoals in het voltijds onderwijs gaat het immers over 
een nieuwe context :  cursisten konden vanaf dit semester meer 
tolkuren van de overheid ontvangen dan tijdens de vorige 
semesters.  
De cursisten vroegen effectief 1.733u aan.  Het CAB vulde 
92,6% in. 7,4% bleef onopgelost. Dit resultaat is beter dan in het 
voltijds onderwijs in dezelfde periode. 
 
 
1.3.2.3. Het oplossingspercentage van het voltijds en 
volwassenenonderwijs samen 
 
Bekijken we het hele kalenderjaar 2012, dan bedraagt de 
oplossingsgraad 88,52%.  Dit is nog redelijk goed, omdat de 
resultaten tot en met juni heel goed waren. 
 
Bekijkt men de periode vanaf september, dan krijgt men een 
ander verhaal. Indien men alle effectief gevraagde tolkuren in 
september- december samentelt, dan gaat het om 10.193u 
gevraagde uren waarvan het CAB slechts 81,85% heeft kunnen 
oplossen. Maar in geval de leerlingen al hun toegekende uren in 
die periode hadden opgevraagd, zou dit cijfer nog dieper 
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weggezakt zijn.  Besluit :  het groeipad voor loonsverhoging van 
de tolken is vitaal geworden om nog verder een goede 
dienstverlening te kunnen verzekeren.   
 
Wat het gelijke kansen beleid betreft is het aangewezen dat 
volgend schooljaar enkele extra vlindertolken kunnen 
aangeworven worden om in te schakelen bij studenten en 
leerlingen die te weinig freelance tolken kunnen bekomen.  
De vraag rijst evenwel of het CAB in een constellatie van grote 
schaarste tolken zal kunnen vinden om aan te werven. De hoop 
moet gevestigd worden op nieuw afstuderende tolken. 
 
Vermeldenswaard is nog dat het CAB in 2012 in Denemarken 
een onderhoud had met de verantwoordelijke ambtenaar van het 
Ministerie van Onderwijs inzake het tolken.  
Uit een vergelijking bleek : 
- dat de administratieve organisatie in Vlaanderen efficiënter is 

georganiseerd. De Deense scholen moeten facturen betalen 
aan de tolkendienst en hun geld daarna recupereren 

- dat Vlaanderen sedert september 2012 de achterstand  t. o. 
v. Denemarken op het vlak van toegekende tolkuren per 
leerling, ongeveer ingehaald heeft 

- dat Denemarken beduidend meer middelen investeert in de 
werkvoorwaarden van tolken, waardoor de oplossingsgraad 
in de loop van de jaren stelselmatig verbeterd is tot circa 
95%.  

 
 
1.3.3.Leerlingen - studenten - cursisten 
 
Aantal leerlingen in het voltijds onderwijs 
 
Op 1 september  2012 startten 45 leerlingen in het secundair  en 
13 studenten in het hoger onderwijs. Samen ging het om 58 
personen.  
Rekenen we echter de 2 inschrijvingen mee van de school die te 
laat was om tolkuren aan te vragen, dan komen we uit op 
respectievelijk 47 en 13 : precies dezelfde aantallen als bij de 
start van het vorige schooljaar.  
( N. b.  Er zijn ook jaarlijks enkele leerlingen die pas starten in januari – deze worden 
hier nooit meegeteld. ) 
 
 

Aantal cursisten in het volwassenenonderwijs 
 
Tijdens de periode februari 2012-juni 2012 startten 14 cursisten. 
In de periode  september 2012-januari 2013  waren er 22 . Maar 
eigenlijk ging het op jaarbasis over 28 verschillende personen 
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(omdat sommige cursisten aan meer dan één opleiding/semester 
deelnamen). 28 is ook hier een status quo met het jaar daarvoor. 
 
Globale evolutie aantal leerlingen/studenten/cursisten 
 

 
 
n. b.  De statistiek wordt ieder jaar opgemaakt op basis van de gegevens in 
september. In de loop van het schooljaar kunnen bepaalde gegevens wijzigen 
(leerlingen vallen weg of komen er nog bij). 

 
 

1.4. SECTOR  DERDEN 

 
Dit zijn de zogenaamde “D- uren”.  Er werden 2.207u  
aangevraagd (vorig jaar 1.955u),  waarvan er 2.047u opgelost 
werden met minstens één tolk.  Dat betekent dat 7,25% zonder 
tolk bleef.    
 
 

1.5. SECTOR   AFSTANDSTOLKEN 

 
Over de voorbereiding en financiering van het experiment kan 
men meer lezen in hoofdstuk 3 van dit jaarverslag.   
 
Hier volgen cijfers en gegevens sedert de concrete start van de 
dienstverlening. 
 

De dienstverlening startte op 1 september officieus met een 
uitgebreide testgroep.  
 
Als wekelijkse openingsuren werden vastgelegd: 
Maandag    08.30 – 12.30 
Dinsdag      08.00 – 12.30 & 13.00 – 16.30 & 17.30 – 19.30 
Woensdag  08.00 – 12.30 & 13.00 – 17.00 
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Donderdag  08.00 – 12.30 & 13.00 – 16.30 
Vrijdag         08.00 – 12.00. 
Soms werden 2 tolken tegelijk voorzien, maar meestal was er 1 tolk. 
 

Vanaf september werden 665 tolkuren ingericht (afstandstolken 
aanwezig). 431u werden ingevuld door contractuele tolken  en 
234u door freelance tolken. 
( Daarnaast werden nog 32u gepresteerd gepresteerd voor  
vergaderingen en bijscholing, maar die werden hier niet 
meegeteld ).  
 

Eind 2012 waren er 131 inschrijvingen voor MyMMX. 
Van deze 131 zijn er 119 personen (91%) die reeds tolkuren 
voor welzijn gebruikten met live tolken; 73 personen zijn bij het 
CAB gekend voor gebruik van live tolken in de arbeidssituatie 
56%). Een 5-tal gebruikers hadden nergens recht op tolkuren.  
 
Aantal uren 
 
Officiële statistieken werden geteld vanaf 1 oktober 2012.  
In die periode waren 481 tolkuren beschikbaar (als permanentie 
van afstandstolken).Van deze 481 u werden 73,41u actief 
gebruikt (gegevens afkomstig van de provider). Dit is 15,26% 
van de beschikbare permanentietijd. Het gaat hier om “total 
session time”.  Hierin zijn dus eerste pogingen om te bellen en 
allerlei tests niet inbegrepen.  
61,24 u waren VRS gesprekken (waarbij de gesprekspartner niet 
op dezelfde plaats als de dove gebruiker aanwezig was). 12,18u 
waren VRI gesprekken (waarbij de gesprekspartner wel bij de 
dove gebruiker aanwezig was),  of situaties waarbij wel ingebeld 
werd, maar  waarbij de horende persoon niet bereikbaar was.  
 
Aantal gesprekken. 
 
Er waren 1.463 oproepen.  
 
Volgens het software programma myMMX waren er 532 gelukte 
oproepen, die leidden tot 741 verschillende telefoongesprekken. 
(1 MMX oproep kan meerdere uitgaande telefoongesprekken 
bevatten).  Gemiddeld waren er 1,4 buitengaande telefoontjes 
per oproep. 
 
De cijfers van de provider wijken wat af van de cijfers die manueel geregistreerd 
werden door de tolken. Dit is begrijpelijk, aangezien de provider enkel de “billable time” 
doorgeeft, en aangezien de tolken manueel registreerden.  

 
Er waren 423 oproepen die niet door de dienst beantwoord 
werden :  oproepen buiten de openingstijden, wachtende 
personen die afgehaakt hebben tijdens de kantooruren, en 
mislukte oproepen.  
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Voorts waren er 508 oproepen die beantwoord werden door de 
afstandstolk, maar waarbij er geen uitgaand telefoongesprek 
was.  
 
Sommige gebruikers hadden thuis moeite met het downloaden 
en operationeel maken van de software. Er waren opvallend veel 
problemen met firewalls. In het laatste trimester werden 22 
bezoeken bij gebruikers thuis of hun werkgever uitgevoerd. Het 
merendeel (65-70%) hield verband met de firewalls.  
 
Eind 2012 werd besloten dat hierover in 2013 duidelijker  
statistieken moeten verzameld worden, zodat  gemakkelijker kan 
afgeleid worden welke acties ondernomen moeten worden om 
de ondersteuning van de gebruikers te verbeteren  (bv. VGT 
filmpjes met meer instructies, handleidingen voor organisaties 
met firewalls )  
 
Volgens de manuele input van de tolken was 33% van het aantal 
gesprekken voor werk en 67 % voor welzijn .  Een gesprek 
duurde gemiddeld  9,1 min voor werk en 8,3 min voor welzijn.  
 
Hoe dan ook, uit deze gegevens en prille cijfers kan men 
afleiden dat de statistieken in deze startperiode nog niet 
bruikbaar zijn om relevante besluiten te trekken over het gebruik 
van de dienst door de gebruikers.  
 
Overigens leert de studie van de evolutie van buitenlandse 
afstandstolkendiensten dat de beginsituatie in Vlaanderen 
helemaal niet uitzonderlijk is : het duurt overal enkele jaren voor 
de dienstverlening “doorbreekt”. Dat was hier trouwens ook zo bij 
het inzetten van live tolken in de jaren ’90.  
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2. EVOLUTIE VAN HET TOLKENBESTAND 

 

2.1.  DE  FREELANCE  TOLKEN  VGT 

 
Begin 2012 telde men 166  tolken die uitbetaald waren voor 
prestaties in 2011. Dat waren er slechts 6 meer dan het jaar 
voordien.   
 
Het CAB kan het meest rekenen op tolken die als tolk sociale 
bijdragen betalen, want zij zijn een stuk actiever dan diegenen 
die slechts gelegenheidstolk zijn.  
Als we kijken naar het aantal tolken dat theoretisch in 
aanmerking komt om RSZ- bijdragen te betalen, dan blijken het 
te gaan om  108 tolken, nauwelijks 2 meer dan het jaar daarvoor.     
( 1419 € is de minimumdrempel voor zelfstandigen in bijberoep 
om bijdragen te betalen ).   
Dat betekent dat er in 2011 nauwelijks nog aangroei was van 
tolken die het (bij)beroep van tolk opnamen , en dat terwijl er 
toch jaarlijks tolken afstuderen aan twee erkende opleidingen.   
 
n. b. De cijfers hierboven lopen steeds een jaar achter, omdat de belastingfiches die 
hiervoor bekeken worden steeds pas het jaar nadien bekend zijn.  
 

Men ziet hieronder in de rode curve dat de groei van 
bijdrageplichtige tolken sterk afzwakt.  
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Het inkomen van de tolken 
 
Zoals vorig jaar pleit het CAB ervoor om op korte termijn 
bijkomende vormen van inkomsten voor de tolken te voorzien, zo 
niet ontstaat een gigantisch probleem :  een sterke aangroei van 
de vraag naar tolken versus het stilvallen van de aangroei van 
het aantal actieve tolken.  
Naast een groeipad om het loon te verhogen is het aangewezen 
om de tolken ook een langere inkomensgarantie te bezorgen bij  
de zogenaamde “te late afgelasting” (TLA) van een tolkopdracht.  
De huidige regel stelt dat tolken enkel vergoed worden bij 
afgelastingen binnen de laatste 24u voor het tijdstip van de 
tolkopdracht  (bij Onderwijs is dit zelfs nog geen volle 24 uren).  
Het CAB steunt in het belang van de gebruikers het voorstel van 
de BVGT (Beroepsvereniging Vlaamse Gebarentaaltolken) dat 
die garantie minstens 2 werkdagen zou moeten bedragen.   
Een andere maatregel, die zowel nuttig zou zijn voor de 
gebruikers als de tolken, is dat het VAPH de reiskosten van 
tolken in Welzijn zou gaan betalen.  Momenteel betaalt de dove 
gebruiker die zelf (tenzij een andere organisatie tussenkomst) en 
bedraagt die vergoeding slechts 0,2€ per km.   
 
 

2.2. AANVULLENDE  CONTRACTUELE  

TOLKEN   
 

2.2.1 INSTANT –VLINDERTOLK  

 

 “Instanttolken” (in Welzijn & Werk) of “vlindertolken” (in 
Onderwijs) zijn twee benamingen voor de contractuele tolken 
van het CAB, maar hebben in se hetzelfde doel, met name: 
zoveel mogelijk precaire tolkopdrachten in respectievelijk 
Welzijn/Werk en Onderwijs invullen waarvoor geen freelance tolk 
kan gevonden worden.  
 
De contractuele tolken presteerden samen 1.027,5 tolkuren, 
bijna 68% meer dan in 2011.  
Dit sterke resultaat was op de eerste plaats het gevolg van een 
optimalisering van de beschikbare middelen. Begin 2012 
beschikte het CAB over een budget om min of meer 2 halftime 
tolken (met de aan hun ervaring gekoppelde anciënniteit) in te 
zetten. In 2012 werden deze middelen in concreto verspreid over 
meer dan 2 personen.  Eén van de oorspronkelijke tolken was 
tijdelijk uit roulatie, waardoor goedkopere contractuelen voor 
kortere duur konden ingezet worden.   Verder konden dankzij de 
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grotere vraag wat grotere “blokken van tolkuren” aan de 
vlindertolken gegeven worden, zodat hun rendement steeg. 
Tenslotte liet Onderwijs toe dat enkele extra uren door 
vlindertolken konden uitgevoerd worden, zij het weliswaar in een 
budgettair goedkopere formule.   
 
De activiteiten van de contractuele tolken namen opnieuw veel 
onvrede over het tolkentekort weg. Maar ondanks hun 
verbeterde rendement volstaan zij door de sterk gestegen vraag 
niet meer om alle precaire situaties op te vangen  (bv.  tolken in 
het hoger onderwijs). Het CAB is vragende partij om bij 
ongewijzigde situatie in 2013 hun aantal te verhogen.  
 
 
2.2.2 AFSTANDTOLKEN  
 

De permanentie van deze dienstverlening slorpte vanaf 
september 2012 een nieuw deeltje van het tolkenpotentieel in 
Vlaanderen op.  Het bleek onmogelijk om de permanentie rond 
te krijgen met freelance tolken. Niet alleen waren weinig 
freelancers kandidaat, bovendien moesten zij een minimum aan 
ervaring kunnen voorleggen, aangezien afstandstolken met heel 
uiteenlopende tolkopdrachten en gebarenvarianten in aanraking 
komen.  Daarom werden aanvullend 28u/week contractuele uren 
ingezet.   
 
 

2.3. DE  FREELANCE  SCHRIJFTOLKEN 

 
Eind 2012 beschikte  het CAB over 63 schrijftolken (waarvan een 
deel ook tolk VGT was).  Dat zijn er 8 meer dan het jaar 
daarvoor. 
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3. AFSTANDSTOLKEN (VIDEO TOLKEN)  

 
De werkzaamheden van de Adviesgroep onder leiding van 
CERA en de belangenvereniging FEVLADO hadden in het 
najaar 2011 tot praktische resultaten geleid :  enerzijds een 
studiedag met aanbevelingen,  en anderzijds de vraag van de 
Vlaamse overheden aan het CAB om projectleider te worden van 
een  
3 -jarig experiment afstandstolken, dat in 2012 op touw zou 
gezet worden. 
 
Vooraleer met het experiment te starten moesten 2 uitdagingen 
overwonnen worden, met name : 
1. Het vinden van een gespecialiseerde provider die de 

benodigde software en kwaliteit kon leveren tegen een 
redelijke kostprijs.  

2. Het bijeensprokkelen van een groot budget waardoor 
voldoende kon geïnvesteerd worden in de 
tolkenpermanentie, de software en de opbouwkosten.   

 
Wat de selectie van de provider betreft werd een jury van 
experten, gebruikers en overheden samengesteld.  Deze jury 
selecteerde het Zweedse bedrijf nWise, dat inzake het 
afstandstolken actief was in o. m.  Denemarken, Duitsland, 
Zweden, Finland,  de V.S. en Noorwegen.   
 
Wat het budget betreft hadden eind 2011 al verschillende 
kleinere sponsors toegezegd :  het Provinciebestuur van Oost-
Vlaanderen, het Fonds Beeckman van de Koning 
Boudewijnstichting  en Hart voor Handicap van De Standaard.  
Dankzij een gezamenlijke aanvraag van de VDAB en het CAB 
kwam daar in april 2012 ook een stevige subsidie bij vanwege 
het Europees Sociaal Fonds.  
In afwachting van een budget van de sector Welzijn werden in 
de grote vakantie de praktische voorbereidingen getroffen : de 
setup van de software, training van de staf, recrutering van een 
stafmedewerker en tolken VGT.  In september werd een lange 
proefperiode ingericht met een ruime groep van (test)gebruikers. 
De officiële opening van de dienst had plaats op de Wereld 
Doven Dag eind september.  
Ondertussen volgden toezeggingen van Belgacom en van het 
VAPH om het experiment te financieren. Eind 2012 verlengde 
ook het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen haar 
ondersteuning van het project.  
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Een grote sensibiliseringscampagne  werd onontbeerlijk. 
FEVLADO lanceerde met dit doel de website 
www.afstandstolkenvgt.be en startte eind 2012 met een reeks 
lezingen bij de lokale dovenverenigingen. Het CAB zorgde 
aanvullend voor folders over het project, demonstraties en 
documentatie voor gebruikers die zich wilden inschrijven.  
 
 

4. KLACHTENBEHANDELING 

 
Er werden 21 OTK geregistreerd  (OTK staat voor “Opmerking”,  
“Tip” of “Klacht”).   De dalende trend, ingezet in 2010, zet zich 
door.  
Splitst men de OTK uit, dan ziet men dat 16 OTK over het CAB 
handelden, en 10 over de tolken (dit jaar geen OTK over de 
gebruikers).   
 
Ter verduidelijking : als hier genoteerd werd “over het CAB”, dan zijn ook OTK 
inbegrepen die handelden over het tolkentekort en over de overheidsregels, waarmee 
het CAB door sommige gebruikers geïdentificeerd werd. 

 
 

 
 
 

http://www.afstandstolkenvgt.be/
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4.1. OTK OVER HET CAB 
 
De 16 OTK over het CAB konden ingedeeld worden in drie 
categorieën : gegrond  (9), betwistbaar (2)  en ongegrond  (5).  
De gegronde en betwistbare OTK werden als geldig beschouwd.  
Analyseren we de inhoud van de 11 geldige OTK, dan zagen we 
volgende statistiek en evolutie :  
 

 
 
 

De onvrede over het tolkentekort stak opnieuw lichtjes de kop op 
en zal zich in 2013 wellicht uitdrukkelijker manifesteren.  
 
Het proces van overleg met en tussen de 3 overheden, dat in 
2011 werd opgestart om alle spelregels inzake de tolkenwerking 
verder op elkaar af te stemmen, liep in 2012 vertraging op,  
onder meer omdat de overheid op de eerste plaats op zoek ging 
naar meer middelen om veel meer tolkuren in Onderwijs te 
kunnen toekennen.  Eind 2012 werd besloten dit overleg verder 
te zetten.  
 
Toegankelijkheid van het CAB in VGT  
 
Vanaf het najaar van 2012 nam het CAB een gebarentalige dove 
medewerker in dienst, die op woensdagnamiddagen standby 
was om info en opmerkingen van de gebarentalige gebruikers te 
behandelen. 
Vanaf oktober 2012 verhoogde de toegankelijkheid van het CAB 
voor gebarentaligen ook door de mogelijkheid voor de gebruikers 
om naar het CAB te bellen via de afstandstolkendienst.  Dit 
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laatste moet in 2013 verder gesensibiliseerd worden, want de 
meeste gebruikers zijn zich hier nog niet van bewust. 
Het doel van deze verhoogde toegankelijkheid moet zijn om niet 
enkel de informatie bereikbaarder te maken, maar tegelijk ook de 
drempel te verlagen om een OTK in te dienen.  
 
 

4.2. OTK OVER DE TOLKEN 
 

 
 
 

Er waren geen administratieve of deontologische OTK over de 
tolken. Er waren wel 5 OTK in de onderwijssituatie over de 
deskundigheid van tolken.  Die OTK leidden echter niet tot (de 
vraag naar) een onderzoek over de deskundigheid van de 
betrokken tolken, zodat niet bewezen werd of de OTK terecht 
waren.  
 
 

4.3.  DE KLACHTENCOMMISSIE  
 
Er bleken in 2012 geen redenen voor de klachtencommissie om 
te vergaderen. 
 
De klachtencommissie wordt  georganiseerd door het VAPH, en bestaat uit 
afgevaardigden van het VAPH, Werk, Onderwijs,  de belangenverenigingen van tolken 
en doven, en het CAB.   
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5. BESLUITEN 

 
1. Tolkuren voor doofblinde gebruikers. 

 

17 gebruikers vroegen een verdubbeling van hun tolkuren 
aan tot 140u.  6 van die 17 gebruikten meer dan 95% van hun 
tolkuren, waaruit kan afgeleid worden dat een hoger aantal 
uren dan  het huidig plafond van 140u aangewezen is  

 
2. Onopgeloste tolkuren. 

 
Vanaf september 2012 ging het percentage tolkuren dat het 
CAB heeft opgelost, voelbaar achteruit.  
 
In de sector Onderwijs bleven dit kalenderjaar 11,48% uren 
onopgelost. Dat resultaat is in vergelijking met 2011 (9,46%) 
niet slecht,  omdat het CAB tot de grote vakantie van 2012 
heel goede cijfers kon voorleggen. Maar als men de cijfers uit 
het najaar van 2012 apart bekijkt, dan is de situatie ronduit 
alarmerend. Van de effectief gevraagde tolkuren in 
september- december heeft het CAB er maar 81,85% kunnen 
oplossen. Daar komt nog bij dat een aantal leerlingen de 
toegekende uren zelf niet  allemaal hebben willen gebruiken.  
 
Ook de sector Werk deelde in de klappen : de onopgeloste 
uren stegen van 5,69 tot 9,8%. Welzijn bleef met 5,84% min 
of meer gespaard (vorig jaar 5,34%).  
 
De grootste oorzaak van de achteruitgang in het vinden van 
tolken is de sterk gestegen vraag in Onderwijs. Andere 
oorzaken zijn nieuwe initiatieven die tolken vragen, zoals het 
afstandstolken en de nieuwsuitzendingen van de VRT.  

 
3. Arbeidsvoorwaarden van de tolken. 

 
Vanaf het najaar van 2012 waren er veel onopgeloste 
tolkaanvragen. Het CAB had deze evolutie al in het 
Jaarverslag 2011 voorspeld : zonder loonsverhogingen voor 
de freelance tolken wordt het onmogelijk om voldoende 
nieuwe tolken te activeren om een grote stijging van 
tolkaanvragen op te vangen.   
  
Het is nu vijf voor twaalf.  De Vlaamse overheid moet 
onverwijld verder gaan op het groeipad van loonsverhogingen 
voor de tolken, dat in januari 2013 is ingezet. Ook de 
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loonwaarborgen voor tolken bij late afgelastingen van 
tolkopdrachten moeten dringend vergroot worden.  
 
Om het gelijke- kansen- beleid van het CAB ruimte te geven 
moet onderzocht worden of enkele aanvullende contractuele 
tolken kunnen aangeworven worden.  
 

4. Efficiënte administratieve werking. 
 
Het CAB en de tolken werken dankzij  www.tolkaanvraag.be 
sedert het najaar van 2012 administratief efficiënter. De 
tolken kunnen hun geleverde prestaties gemakkelijker en 
overzichtelijker ingeven.  Een tweede nieuwigheid is dat de 
tolken voortaan eenmaal per maand betaald worden voor al 
hun prestaties samen in Onderwijs, Werk en Welzijn. 
 
Het belangrijkste doel in 2013 is de informatie over de tolken 
op www.cabvlaanderen.be sterk uitbreiden, en aan de 
gebruikers de mogelijkheid bieden om die info te filteren. Zo 
kunnen wij sneller de gewenste tolken vinden. 
   

5. Reiskosten tolken Welzijn. 
 
Welzijn komt nog steeds niet tussen in de reiskosten van 
tolken.  Nochtans laat het resultaat van het experiment dat 
het CAB had opgezet met het provinciebestuur van 
Antwerpen vermoeden dat het tussenkomen in die kosten 
budgettair niet zou leiden tot een sterke stijging van het 
gebruik van tolken. 
  

6. Het experiment afstandstolken. 
 
Enerzijds is de start van het experiment succesvol : 131 
ingeschreven personen op 3 maanden tijd.  
Anderzijds is de gemiddelde benutting per gebruiker voorlopig 
heel beperkt : de tolken moesten tijdens hun permanentie 
amper 15% van hun beschikbare tijd tolken.  
Er moet nog hard gewerkt worden om :   

- het afstandstolk- bewustzijn van de gebruikers te 
vergroten  

- de technische kennis van de dienst en de 
ondersteuning van de gebruikers te verbeteren  

- de regels inzake administratie en het omgaan met de 
afstandstolken aan te vullen. 

Vanaf april 2013 moet de efficiëntie van de dienst  verhogen, 
zodat uit de periode april 2013 - april 2014 (einde ESF) 
gebruiksstatistieken kunnen gehaald worden die relevant zijn 
voor het beleid.  

http://www.tolkaanvraag.be/

