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INLEIDING 

 

 

Het CAB vulde met de tolken 54418,5u tolkuren in. De werking groeide met 12,8%. In dit 
cijfer zijn ook de permanentie- uren voor het afstandstolken opgenomen.   

 

 

 

Voor het eerst werd de helft van de uren uitgevoerd in de onderwijssector (O- uren & VO 
uren).   

 

Het grote tolkentekort zorgde ervoor dat de oplossingsgraad in de sector Onderwijs verder 
achteruit boerde. Ondanks vaak aantrekkelijker tolkblokken (langer en regelmatiger) in 
Onderwijs, hield de oplossingsgraad in Werk en Welzijn merkwaardig goed stand.  
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1 GEPRESTEERDE TOLKUREN IN 2014 

1.1 SECTOR WELZIJN 

1.1.1 TOLKUREN IN DE LEEFSITUATIE (L-UREN) 

Bevoegdheid: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 

 
2014 was een verrassend jaar met een problematisch jaareinde. In de zomer werd 
vastgesteld dat zich een opmerkelijke stijging van het aantal aangevraagde tolkuren 
voltrok.  Deze groei was hoogst merkwaardig, want geen enkele van de 3 traditionele 
parameters had voorspeld dat de voorziene 9.800u zouden overstegen worden. 
Integendeel, de voorziene buffer was groter dan het jaar daarvoor.  
 
De parameters begin 2014 :  
1. Het aantal effectief ingevulde tolkuren in 2013:   8.459u werden ingevuld  (5,3% meer dan in 2012). 

Toegepast op 2014 geeft dit 8.907,3u.  
2. Het aantal aangevraagde tolkuren in 2013:    9.126u werden aangevraagd  (5,87 % meer dan in 2012). 

Toegepast op 2014 geeft dit 9.661,7u  (in het onwaarschijnlijke geval dat het CAB ieder gevraagd uurtje 
zou kunnen invullen).  

3. Het aantal actieve gebruikers in 2013 en het gemiddeld urengebruik per dove  gebruiker in 2013:  
752 personen (7,89% meer dan in 2012). Toegepast op 2014 geeft dit 811 gebruikers.  Gemiddeld 
urengebruik 11,38u per jaar.  Resultaat 9.233u.  

   
Op 5 december verwittigde het CAB de gebruikers dat het voorziene aantal uren niet zou 
volstaan. Reeds geboekte uren voor de periode na die dag  (die al voor die datum werden 
geregistreerd), konden gewoon doorgaan. Ook de klassieke prioritaire situaties gingen 
verder door (gerecht/politie, medische zorgen, begraving gezinslid, officieel selectie-
examen). Helaas was er geen ruimte om nog andere opdrachten uit te betalen. Het CAB 
heeft uit deze situatie lessen getrokken (zie verder 1.1.3).  

Het urencontingent werd volledig gebruikt om de freelance tolken te vergoeden voor hun 
prestaties. In deze 9.800u zaten de facto ook 62u vervat die aan dove gebruikers werden 
geschonken wegens een te late afgelasting waarvan zij niet de oorzaak waren, maar 
waarvoor de tolk wel moest vergoed 
worden. (In het intersectoraal overleg 
met de overheden was immers 
afgesproken dat in zo’n geval niet de L- 
uren van de dove gebruiker moesten 
aangesproken worden om de tolk te 
vergoeden). De vlindertolken voerden 
ook 69u uit, maar die waren niet 
inbegrepen in het urencontingent.  

Naast de L- uren waren er tenslotte nog 
6 andere gepresteerde uren, namelijk 
binnen het nieuwe project Geestelijke 
Gezondheidszorg (zie kadertje).   

Geestelijke Gezondheidszorg  (GGZ) en tolken 
De sector had vastgesteld dat gebarentalige dove 
burgers quasi geen toegang hadden tot de 
ambulante gespecialiseerde multidisciplinaire GGZ. 
Eén van de barrières om die toegankelijkheid te 
vergroten was het niet beschikken over tolken VGT. 
Op verzoek van de  GGZ heeft het CAB in 2014 een 
NGT aangevraagd en ontvangen van het VAPH om 
tolken te kunnen betalen die bij deze zorgvorm 
worden ingezet. Het betreft voorlopig een eenjarig 
experiment waaraan een 5- tal CGG meewerken.   
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Aangevraagde uren ?  

Op basis van de reële statistieken werden bij het CAB effectief 10.433u aangevraagd door 
de gebruikers.  Dat is 14,32% meer dan vorig jaar. 5,41% bleef onopgelost (vorig jaar 
6,2%). Maar door de “urenstop” in december stroken deze statistieken  niet geheel met  
een situatie waarbij er geen urenbeperking zou geweest zijn. 

Hoeveel uren zouden er kunnen aangevraagd geweest zijn indien er geen urenplafond 
was geweest ? Om min of meer een idee te hebben zou men de gevraagde uren van 
december  2013 kunnen nemen en daar de 23,3% gemiddelde groei tussen januari - 
november 2014 aan toevoegen. Aldus komt men in  2014 met december erbij aan circa 
11.265 gevraagde uren. Hierop verder redenerend kan men schatten dat zowat 10.640u 
(afgerond) zouden kunnen verbruikt/opgelost  zijn.  Deze laatste cijfers blijven echter 
veronderstellingen.   

 

 
 
 

De freelancers presteerden 9.800u. Dat is 15,85% meer dan vorig jaar. Zoals gezegd 
presteerden de vlindertolken 69 u voor het VAPH, en daarbuiten nog 6u voor opdrachten 
van justitie waarvoor geen freelancers beschikbaar waren. 

1,10% van de uitbetaalde tolkuren werden geregistreerd als “Te Late Afgelasting” (TLA), 
waarbij de tolk recht had op een financiële compensatie. In 2013 was dat 1,27%. Wellicht 
is die kleine daling het effect van de nieuwe TLA- regels. Zie verder het aparte hoofdstuk 
2 daarover.   

1.1.2 GEBRUIKERS L- UREN 

 

Eind 2014 registreerde het CAB 1.765 gebruikers met het recht op L- uren. Dat is een 
aangroei met 3,88%. 

819 personen hebben effectief tolkuren gebruikt : een stijging van 8,91 % t.o.v. 2013. Dit 
brengt het gemiddeld jaargebruik per persoon op 12,05u (vlinder incluis).  Maar als men 
zou uitgaan van een jaar zonder urenplafond en de hoger vermelde benuttingshypothese 
van 10.640u in 2014, dan wordt dit 12,99u of 1,61u meer dan in 2013. Dat zou het 
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vermoeden van het CAB bevestigen dat de verklaring van de plotse groei in 2014 
grotendeels te wijten is aan een sneller groeiend tolkbewustzijn dat  zich bij de gebruikers 
heeft ontwikkeld in 2014.  

195 dove (1) gebruikers vroegen een verdubbeling aan van het basispakket van 18u tot 
36u (vorig jaar 168). 116 onder hen gebruikten effectief meer dan 18u (23% meer t.o.v. 
2013).  

27 van deze 116 personen gebruikten 35 of 36 tolkuren. Dat is opnieuw een flinke stijging 
t.o.v. 2013 toen er 19 waren (+ 42%). Ook in 2013 was er al een fikse stijging t.o.v. 2012  
(toen 10 personen). Dit lijkt stilaan een trend.   

26 doof- blinde (2) gebruikers met een basispakket van 70u zetten effectief tolken in. Dat 
zijn er 2 meer dan in 2013. 16 onder hen hadden de verdubbeling tot 140u aangevraagd. 
14 van de 16 gebruikten ook werkelijk meer dan 70u. 

5 van die 16 gebruikten meer dan 95% van hun tolkuren, hetgeen liet vermoeden dat een 
hoger aantal uren dan het plafond van 140u wenselijk was. Gelukkig heeft de overheid dit 
eind 2014 dankzij een nieuw Besluit van de Regering (BVR) opgelost: voortaan kunnen 
deze gebruikers tot 180u inzetten (90u basis en mits motivatie 90u x 2  = 180u).  

Er werden 210 uren schrijftolk aangevraagd waarvan 180u werden ingevuld voor  7 dove 
gebruikers (vorig jaar 162u ingevuld voor 13 gebruikers). Hier tegenover staat dat 5 
andere dove gebruikers helaas geen schrijftolk konden bekomen.  

Het CAB had in haar Besluiten van Jaarrapport 2013 reeds gesuggereerd om de pool van 
Onderwijs- schrijftolken met de pool van CAB schrijftolken van Werk & Welzijn te 
versmelten, zodat al deze tolken theoretisch inzetbaar worden in alle sectoren en zodat 
aan die tolken ook een attractiever aanbod geoffreerd wordt. Deze suggestie zou begin 
2015 in samenspraak met de overheden onderzocht worden.   

1.1.3 L- UREN 2015 

Ondanks de 3 parameters (zie punt 1.1.1) en de grotere buffer volstond het 
urencontingent in 2014 niet. Er was kritiek omdat het CAB geaarzeld had om de sector 
vroeger te verwittigen. Die aarzeling was ingegeven doordat de opgemerkte stijging 
ongewoon was en het gezien de parameters onduidelijk was of deze stijging zich het 
volgende kwartaal zou doorzetten.  

Het is in het belang van de gebruikers en tolken dat  dit fenomeen zich niet kan herhalen. 

Het CAB formuleerde eind 2014 volgende verbetervoorstellen:  

 Wat de communicatie met de sector (gebruikers, tolken) betreft, is het aangewezen 
om een formeel overlegplatform te organiseren tussen de gebruikersvereniging 
FEVLADO, de tolkenvereniging BVGT en het CAB, waar dergelijke en andere trends 
vroeger kunnen worden besproken. Tot nu toe verliep dit soort overleg vrijblijvend of 
soms bilateraal.  

(Begin 2015 lieten voornoemde partijen weten dat zij hieraan zullen meewerken.)  

                                                
1
  In de regelgeving wordt inzake de medische voorwaarden de term “auditief gehandicapten” gebruikt. 

2
 In de regelgeving  wordt inzake de medische voorwaarden gesproken over   gebruikers die “tevens  een 

vermindering van hun gezichtsvermogen” hebben. 
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 Wat de communicatie met de overheid betreft is het nodig dat het CAB maandelijks 
de evolutie van zowel de aangevraagde als uitgevoerde tolkuren rapporteert aan het 
VAPH. Hier kunnen op vraag van de overheid andere cijfers aan toegevoegd worden, 
zoals de evolutie van de verplaatsingsuitgaven van tolken. Het is nuttig om de 
modaliteiten van een “alarmbelprocedure” af te spreken: welke statistische grenzen 
geven aanleiding tot alarm en welke stappen worden dan precies ondernomen?     

 Wat de Besluiten van de Regering (BVR) betreft lijkt het misschien aangewezen om 
het aantal uren van het urencontingent niet meer expliciet op te nemen in de BVR 
zelf. Aldus wordt een langere procedure inzake wijziging van een  BVR voor 
toevoeging van tolkuren  vermeden.  

Zo stelt het CAB vast dat de VDAB in het najaar telkens autonoom flexibel extra 
tolkuren toevoegt wanneer er uren tekort zijn.  

 Wat de parameters betreft: uit de cijfers blijkt dat het fors meergebruik in 2014 niet 
alleen kan verklaard worden door groei van het aantal effectieve gebruikers of door 
een verandering van de oplossingsgraad, maar grotendeels door een groeiend 
“tolkbewustzijn” van individuele gebruikers, dat zich uit door een hoger gemiddeld 
jaarverbruik per gebruiker. Hier moet vanaf 2015 mee rekening gehouden worden. 

 

 

Prognoses  

Als men prognoses voor 2015 wenst te formuleren, zou men minstens moeten rekening 
houden met volgende factoren uit 2014: 

 Een veronderstelling van 11.265 gevraagde uren in 2014 (zonder urenstop, gevolg 
van +23,3%) 

 819 effectieve gebruikers (gevolg van +8,91%)  

 Het plan van Welzijn om de dB norm gelijk te schakelen met Onderwijs en Werk 

 Mogelijk effect van het terugbetalen van reiskosten Welzijn  

 Last but not least: een sterker groeiend tolkbewustzijn van gebruikers (bv. als iedere 
effectieve gebruiker plots 3u per jaar extra gaat gebruiken, dan maakt dit gauw 
2.500u verschil).   

Gezien de grilligheid van de groei in 2014 is het hoe dan ook best om een flexibele 
procedure te voorzien waarbij de overheid in de loop van het jaar extra benodigde 
tolkuren kan toevoegen. 

 

  

De Vlaamse Ombudsdienst formuleerde eind 2014 na een analyse van de werking van het CAB, een 
eigen   aanbeveling aan het Vlaams Parlement : 
 
“Vraag de (decretaal opgerichte) adviescommissie Vlaamse Gebarentaal of het (al dan niet) wenselijk is 
om te werken met een regulator, die een alarmbel kan doen luiden, maar dan 
- dus NIET noodzakelijk om bij het beleid aan te dringen op méér budget; 
- maar wel om de subsidiemotor desnoods ook af te remmen, door gedragen vormen van prioritering 

het gelijkekansenbeleid toe te passen op alarmsituaties.  
 
De Adviescommissie VGT ging begin januari 2015 niet akkoord met deze aanbeveling.  

 



9 

VZW CAB JAARRAPPORT 2014 

 

 

  

1.1.4 TERUGBETALING REISKOSTEN VAN TOLKEN IN WELZIJN 

 

Dankzij het nieuwe BVR kon het VAPH via het CAB vanaf 15/12/2014 de reiskosten in 
Welzijn vergoeden. De impact hiervan zal pas in 2015 goed duidelijk worden.  

Het hoeft geen betoog dat deze beslissing  enthousiast onthaald werd door de gebruikers. 
Ook voor de tolken en het CAB zelf betekent een gelijke manier van werken in Welzijn, 
Onderwijs en Werk inzake verplaatsingsvergoedingen, een welkome stap vooruit.  

 

 

 

 

 

 

 

1.2 SECTOR WERK 

1.2.1 ARBEIDS- EN SOLLICITATIE UREN  (A- UREN, S- UREN)  

Bevoegdheid : Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) 

 

Er werden bij het CAB 14.361u aangevraagd. Dat is 11,20% meer dan in 2013.  

13.481u werden opgelost. De 
freelancers presteerden 13.313u. 
De vlindertolken namen 168u voor 
hun rekening.  

Er is een stijging van 12,13% in 
het aantal getolkte uren. 

6,13% van de gevraagde uren 
bleef onopgelost. De 
oplossingsgraad van 93,87% is 
iets beter dan in 2013 (93,09%). 

Dit succes moet wat gerelativeerd 
worden, als men ook die tolkuren in rekening brengt waarvoor aanvullend een tweede tolk 
werd gezocht en niet gevonden. In dat geval komt men aan 9,15% onopgeloste uren in 
2014 (10,68% in 2013).   

Toch is het resultaat op zijn minst behoorlijk, wanneer men dit bekijkt in het licht van het 
massieve aanbod van tolkopdrachten in Onderwijs.  

De 13.481u ingevulde uren bestonden uit 13.297,5 A- en 183 S-uren.  

Teamtolk- opdrachten 
Het CAB nam voor het eerst deze tolkuren apart onder de 
loep, voor het geval de sector later de “richtlijn teamtolken” 
uit 2008 later zou willen evalueren of op punt stellen.   
In 2014 werden 5.130u aangevraagd in het kader van 
teamtolk- opdrachten.  Dit is een stijging van 9,22% t.o.v. 
2013 (4.697 u). Het ging bijna steeds om opdrachten 
waarvoor 2 tolken (en geen 3 of meer) werden aangevraagd. 
4.493,5u werden ingevuld. Dit is 88% (83% in 2013 toen het 
over 3.909u ging.  
Door de stijging van de oplossingsgraad werd er in 2014  
14,95 % meer getolkt. (t.o.v. de stijgende vraag van slechts 
9,22% is dit wel opmerkelijk). 
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Interessant is dat de ingevulde S- uren in 2014 bijna verdubbeld zijn (+ 88,7%). Ondanks 
de inzet van de vlindertolk (die verhoudingsgewijs actiever was bij S- uren dan bij A- uren) 
bleven 15,67% van de aangevraagde S- uren onopgelost of werden verschoven naar een 
andere datum waarop wel een invulling met tolk mogelijk was. 

1,55 % van de uitbetaalde A/S tolkuren werden geregistreerd als “Te Late Afgelasting”, 
waarbij de tolk recht had op een financiële compensatie. Dit  is een succes, want in 2013 
was dat nog  2,05%. Zie verder het aparte hoofdstuk 2 daarover.   

Er werden 456 A/S uren schrijftolk aangevraagd. Dat is een merkwaardige stijging met 
58,89% maar vertegenwoordigt nog steeds slechts 3,18% van alle gevraagde tolkuren 
voor werk.  

365 uren werden opgelost (80,04%). 

Er werden tenslotte 134u laat afgelast door de geboekte tolk zelf (bij opdrachten waarbij 1 
tolk gevraagd werd) en nogmaals 49u laat afgelast door de “2de  tolk” bij teamtolk 
opdrachten.  Totaal : 183u. 

1.2.2 GEBRUIKERS A/S- UREN 

Het CAB registreerde eind 2014  1.842 gebruikers met het recht op A- uren,  een stijging 
met 1,26%.  
N. b.: gebruikers met L- uren krijgen automatisch ook het recht op A- uren. 

136 gebruikers hadden een recht op A- uren maar nog geen recht op L- uren.  Vorig jaar 
waren dat er 121. Dit is een stijging van 12,40%.  
N.b.: Het zou kunnen dat dit verschil afneemt als het VAPH en de VDAB dezelfde norm van gehoorverlies 
gaan hanteren.    

398 personen hadden effectief A/S tolkuren gebruikt, een stijging met 11,48%.   

Het gemiddeld aantal uren per gebruiker is ongeveer hetzelfde gebleven: 33,9u per jaar 
(33,7u in 2013).  

46 personen (19 meer) hadden samen de voornoemde 183 S- uren gebruikt. Vorig jaar 
ging het om 27 personen.   

30 gebruikers met een auditieve beperking ontvingen een verdubbeling van het 
basispakket tot 20% (vorig jaar 25).    
N. b.: een gebruiker kan bv. ook 2x de volle 20% ontvangen voor 2 jobs.  

7 personen gebruikten hun 20% tolkuren (quasi) volledig op. Het aantal stijgt jaarlijks 
lichtjes (2013: 5 en 2012: 2 personen).  

1.2.3 TOLKUREN BEROEPSOPLEIDING (B- UREN) 

Bevoegdheid : Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) 

 

Er werden 682 u aangevraagd, dit is een stijging met 36,95%. 

647 u werden opgelost (een stijging met 64,63%), waarvan 23,5 door de vlindertolk.  
5,14% uren bleven onopgelost. 
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1.2.4 GEBRUIKERS B- UREN   

 

Er waren slechts 9 gebruikers (6 minder dan in  2013).  

1.2.5 PROGNOSE A/S/B- UREN 2015 

 

14.128 A/S/B- uren werden ingevuld. Voegt men daar een groei van 12,3% aan toe, dan 
belandt men bij 15.866u.  

Kijkt men naar de aangevraagde tolkuren, dan gaat het over 15.023 uren in 2014. Voegt 
men daar in 2015 dezelfde groei als in 2014 aan toe, dan bekomt men 16.706u.  

Gezien de verrassende evolutie in Welzijn in 2014 is het  aangewezen om budgettair ook 
in Werk rekening te houden met een sneller groeiend tolkbewustzijn van de gebruikers, 
waardoor het werkelijk gemiddeld gebruik per gebruiker nog hoger kan liggen. Ook de 
recente en nog geplande sensibiliseringscampagnes voor het (afstands)tolken kunnen het 
gebruik extra stimuleren.    

 

 

 

1.3 SECTOR ONDERWIJS 

1.3.1 TOLKUREN VOLTIJDS ONDERWIJS (O- UREN) 

Bevoegdheid : Ministerie van Onderwijs (AgODi) 

 

1.3.1.1 EVOLUTIE PER KALENDERJAAR  

 

In 2014 werden in totaal  29.561u aangevraagd, waarvan 22.973u getolkt werden. Dat is 
18,91% meer dan in  2013 (19.320u).   

Aanvullend op het systeem van freelance tolken vulden de vlindertolken 860u in. 

Dankzij de nieuwe TLA regeling daalde het aantal “te late afgelastingen” (TLA) dat 
uitbetaald werd aan tolken, tot 4,41% (vorig jaar: 5,21%).  

Zie verder het aparte hoofdstuk 2 daarover.   

40u werden gefactureerd aan de scholen, omdat zij niet volgens de richtlijnen van het 
Ministerie waren verlopen  (TLA zonder overmacht). Da ’s beduidend meer dan de 11u in 
2013.  
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1.3.1.2 EVOLUTIE PER SCHOOLJAAR   

Er werden 29.358,5u effectief aangevraagd door de leerlingen en studenten. Dat is 
41,58% meer dan in 2012-2013.   In 2013-2014 werden 22.318u ingevuld: 32,48% meer 
dan tijdens het schooljaar daarvoor.   

Helaas is zoals voorspeld de oplossingsgraad verder gedaald tot 76% (vorig schooljaar  
nog 81,2% en in 2011-2012  zelfs 93%). Dit heeft alles  te maken met het structureel 
tekort aan tolken (zie hoofdstuk over het tolkenbestand).  

 
Het tolkentekort manifesteert zich bovendien niet overal in gelijke mate. Dit is heel 
duidelijk zichtbaar in de grafiek hieronder:  

 

  

Gelijke kansen beleid verder zwaar onder druk 
Het aanbieden van gelijke kansen op een tolk blijft een moeilijke klus. In tegenstelling tot het pleidooi 
van het CAB  (zie vorig Jaarrapport) werden de vlindertolk- uren door het Ministerie vanaf september 
2014 beperkt, in plaats van uitgebreid.   
Bovendien heeft het veel grotere aanbod van werk aan de tolken tot effect dat zij meer werk kunnen 
vinden in hun eigen regio.  Daarom zijn sommigen onder hen door het CAB  wat minder gemakkelijk te 
motiveren om grote afstanden af te leggen. Vroeger werden zij hiertoe meer aangezet omdat zij anders  
hun brood niet konden verdienen.  
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De situatie in Vlaams Brabant en Limburg is eind 2014 ronduit dramatisch. Het 
terugschroeven van de vlindertolkuren door de onderwijsoverheid is daardoor volgens het 
CAB absoluut geen goed idee, zeker als men beseft dat de aangroei van echt 
beschikbare freelance tolken in juni 2015 ondermaats zal blijven (er studeren wel een 
reeks tolken af, maar zij hebben bijna allemaal een job buiten het tolken). 

Zoals in het Jaarrapport 2013 roept het CAB opnieuw op om bijkomende maatregelen te 
nemen om het beroep van freelance tolk attractiever te maken.  

 

1.3.2 TOLKUREN VOLWASSENENONDERWIJS (VO- UREN) 

Bevoegdheid : Ministerie van Onderwijs (AgODi) 

 

1.3.2.1 EVOLUTIE PER KALENDERJAAR 

 

Tijdens het ganse kalenderjaar werden 4.854u aangevraagd, waarvan 4.596u getolkt 
werden. Deze cijfers komen in grote mate overeen met het vorige kalenderjaar toen er 
4.830,5u aangevraagd en 4.529u getolkt werden).   

De vlindertolken tolkten 3u. 

Er waren in 2014  in het VO 320u TLA: 6,97% van het totaal en 2,57% hoger dan in het 
voltijds onderwijs (zie verder hoofdstuk 2 over de nieuwe TLA- regels).  

 

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 2014 - juni 2014 werden door het Ministerie van Onderwijs voor dat 
semester 2.489u toegekend (toekenningen SEM 2 excl. doorlopende toekenningen SEM 
(1), waarvan 1.856,5u werden ingevuld.   

 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 2014 (dat 
eigenlijk behoort tot het vorige semester) toch meetellen, dan werden  97,4% ingevuld 
(2.305,5u van 2.366 gevraagde uren).  

De cijfers van het semester september 2014 – eind januari 2015 bedragen:  2.895,5 
aangevraagde uren waarvan 92,61% opgelost.   
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1.3.2.3 HET OPLOSSINGSPERCENTAGE VAN HET VOLTIJDS EN 
VOLWASSENENONDERWIJS SAMEN 

 

Bekijken we het hele kalenderjaar 2014, dan bedraagt de oplossingsgraad 80,11%  
Ondanks de zeer beperkte aangroei van tolken, is de oplossingsgraad niet nog verder 
gedaald, maar wat gestabiliseerd (vorig jaar 79,48%). Dat is merkwaardig, want het aantal 
leerlingen groeide wel.  

 

1.3.3 LEERLINGEN - STUDENTEN – CURSISTEN 

 

1.3.3.1 AANTAL LEERLINGEN IN HET VOLTIJDS ONDERWIJS 

Op 1 september  2014 startten 19 leerlingen in het basisonderwijs (7 kleuters & 12 
leerlingen in lager), 53 in het secundair en 19 in het hoger onderwijs. Samen ging het om 
91 personen. Dit is een stijging van 7,1% t.o.v. september 2013. 

1.3.3.2 AANTAL CURSISTEN IN HET VOLWASSENENONDERWIJS 

Tijdens de periode februari 2014- juni 2015 startten 26 cursisten. In de periode  
september 2014 - januari 2015 waren er 31. Eigenlijk ging het op jaarbasis over 39 
verschillende personen (omdat sommige cursisten aan meer dan één opleiding/semester 
deelnamen). Dit is een stijging met 18,2%. 

 

Evolutie alle leerlingen, studenten, cursisten met tolk VGT  

 

n. b.  De statistiek wordt ieder jaar opgemaakt op basis van gegevens in september. In de loop van het 
schooljaar kunnen bepaalde cijfers wijzigen (leerlingen verdwijnen of komen bij). Verder waren er in 2014 
precies evenveel studenten als cursisten, dus die 2 lijnen vallen samen.  
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1.4 SECTOR DERDEN 

Dit zijn de zogenaamde “D- uren”:  
tolksituaties waarbij organisaties of 
personen die geen recht hebben op 
“tolkuren”, een tolk nodig hebben en de 
tolkkosten zelf willen betalen).  

Er werden 1.689u aangevraagd (vorig 
jaar 1.732u), waarvan er 1.552u (= 
inclusief de gefactureerde TLA’s zonder 
overmacht) opgelost werden met 
minstens één tolk. Dat betekent dat 
8,60% zonder tolk bleef. De 
oplossingsgraad is gedaald. Een 
verklaring zou kunnen zijn dat een aantal 
aantrekkelijker opdrachten nu 
rechtstreeks geregeld worden tussen de tolken en Derden  Aldus zou het CAB te maken 
krijgen met meer moeilijk oplosbare opdrachten. Deze veronderstelling is echter heden 
niet bewijsbaar.  

1.5 SECTOR  AFSTANDSTOLKEN (AT) 

Bevoegdheid: VAPH en VDAB 

1.5.1 GEBRUIK VAN DE DIENST  

 

1.5.1.1 GEBRUIKERS 

Het aantal ingeschreven gebruikers  is in 2014 gestegen van 317 (eind 2013) tot 424. Dit 
is een stijging met 33,8%. 

Ondanks de stijging van het aantal effectieve gebruikers blijft hun aantal laag t.o.v. het 
aantal geregistreerde gebruikers. In 2014 gebruikten 284 personen minstens eenmaal het 
systeem (in 2013: 183).   

Het gemiddeld aantal effectieve gebruikers per maand is gestegen van 68 tot 80 (+17,6%) 
Het gemiddeld aantal effectieve gebruikers per maand bedroeg in 2014 voor Werk 21 en 
voor Welzijn 47.  

Naar rechtstreekse samenwerking tussen Derden en 
tolken 
Derden kunnen tegenwoordig tolken gemakkelijk 
rechtstreeks contacteren en met henzelf afspraken 
maken over inhoud, prijzen en facturatie van 
tolkopdrachten. Desgewenst kunnen Derden gratis 
de zoekfilter van het CAB gebruiken om  
contactgegevens te vinden van tolken die voor hen 
willen tolken. Daarom werd op het intersectoraal 
overleg in de lente van 2014 vooropgesteld dat het 
CAB bemiddelingen voor Derden niet meer op zich 
zou nemen, tenzij bij uitzonderingen  (zoals in het 
geval dat de Derde vergeefs geprobeerd heeft om 
een tolk te vinden, of zoals in een urgent geval 
waarbij de Derde geen tijd heeft om tolken zelf te 
contacteren).   

 

De Afstandstolkendienst vergemakkelijkt en verbetert sterk de communicatie tussen dove en horende 
mensen. Via een beeldscherm en webcam wordt het gesprek tussen een horende en een dove vertaald 
van Vlaamse Gebarentaal naar gesproken Nederlands en omgekeerd. Dit kan als de dove en horende 
persoon elk op verschillende plaatsen zijn (VRS – Video Relay Service), maar ook als beiden zich op 
dezelfde plek bevinden (VRI- Video Remote Interpreting).   
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De oker - (effectieve gebruikers  welzijn) en lichtblauwe lijn (effectieve gebruikers  werk) tonen het aantal 
gebruikers vanuit de manuele registratie van het afstandstolken. Dit aantal ligt veel lager omdat hier enkel de 
werkelijk getolkte gesprekken genoteerd worden (horende partij  was aanwezig of nam de telefoon op en er 
was een gesprek tussen horende en dove). 

 

1.5.1.2 INGERICHTE PERMANENTIE - UREN VERSUS BENUTTE 
PERMANENTIE - UREN 

Er werden 1.229,46 tolkuren ingericht (= permanentie tolken). 164u daarvan werden 
ingevuld door contractuele tolken, 1.065u door freelance tolken. 

De  “billable” time (tijd dat er communicatie was tussen de dove en horende 
gesprekspartner) bedroeg 200,58u. De “total session time” (inclusief de tijd dat de dove of 
horende gebruiker contact hadden met de tolk maar nog niet met hun gesprekspartner) 
bedroeg echter 338,34 uren.  

De billable time steeg dit jaar met 8,4%, en de total session time met 5,4%.  
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1.5.1.3 OPROEPEN 

 

Er waren 8.495 oproepen. Dat zijn er gemiddeld 708 per maand, een stijging met  6,8% 
t.o.v. 2013. 

In 63,6% van de beltijd ging het duidelijk om VRS oproepen. Volgens de manuele 
registratie door de tolken zou 9,6% bestaan uit VRI oproepen. Bij 26,8% echter was niet 
geheel duidelijk of het om een VRS of VRI ging, of kwam geen verbinding tot stand.  

De verdeling tussen de oproepen in Welzijn en Werk bedraagt  circa 65% versus 
35%. Het aandeel van Welzijn is lichtjes gestegen. (Jammer genoeg is de verdeling niet 
100% nauwkeurig, want het betreft een manuele registratie door de tolken en soms 
bestaat twijfel onder welk noemer een oproep past).  

1.5.1.4 OPENINGSUREN 

 

Op verzoek van de gebruikersvereniging FEVLADO bedroegen deze bij de start van het 
project circa 36u per week. Op sommige dagen werd een dubbele tolkbezetting voorzien. 
In het najaar 2013 werd het aantal openingsuren verminderd tot gemiddeld 34,5u en werd 
de dubbele bezetting verder afgebouwd.  

Uit een kosten- bate analyse begin 2014 bleek nog steeds een grote investering 
tegenover een bescheiden gebruik te staan. Daarom werd op vraag van de VDAB en het 
VAPH vanaf april 2014 overgeschakeld van een aanbod -  naar een meer vraaggestuurde 
aanpak en werd de  tolkenpermanentie teruggeschroefd tot 24u/week: van ma tot vrij van 
08.30 tot 12.30 en op woensdag bijkomend van 13.00 tot 17.00 (behalve in de grote 
schoolvakanties).    

1.5.2 NAAR EEN STRUCTURELE FINANCIERING VAN HET 
EXPERIMENTEEL PROJECT IN 2016?  

 

Ondanks de vermindering van de openingsuren blijft de financiële kost voor de overheden 
verhoudingsgewijs voorlopig groot ten opzichte van het gebruik van de dienst. Dit wil 
echter niet zeggen dat de dienst weinig interesse wekt bij de gebruikers.  

Wanneer men cijfers uit het buitenland (Nederland, Noorwegen, Denemarken) vergelijkt, 
dan stelt men vast dat het overal tijd vraagt aan dove gebruikers om zich de attitude eigen 
te maken om te “beeldbellen” (de Nederlandse term). De verklaring is eenvoudig: vroeg 
dove personen hebben voorheen nooit een “telefooncultuur” ontwikkeld zoals horende 
burgers.  

Een gelijkaardige weifelende start zag men trouwens in de beginjaren van het aanbod van 
live tolken in de jaren ’90.  
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Zowel de aanbieder als de overheden moeten op hun hoede blijven, in die zin dat zich 
vroeg of laat plots een fikse stijging van de vraag kan voordoen  Op dat ogenblik zal het 
wenselijk zijn dat de dienst flexibel kan uitgebreid worden om op die vraag in te spelen.  

Het beste voorbeeld is de recente evolutie in Noorwegen (qua populatie kleiner dan 
Vlaanderen): vanaf medio 2011 tot eind 2013 tekende zich plots een forse stijging af: 

  
 
 

 

Gezien het huidig experiment eind 2015 afloopt, is het noodzakelijk dat in de zomer van 
2015 de overheden in samenwerking met de gebruikers en de stuurgroep van het project 
een grondige evaluatie uitvoeren, die minstens volgende onderwerpen omvat: 

 wie worden de financiers in de eerstkomende jaren?  

 wordt op middellange termijn de federale overheid, bevoegd voor telecommunicatie, 
(gedeeltelijk) betrokken zoals in Zweden en Nederland?  Of kiest men voor een ander 
model zoals in Noorwegen of Denemarken?  

 wordt het onderscheid VRI en VRS (al) doorgetrokken bij de financiering?  

 wordt verder gewerkt met een gespecialiseerde software provider en zo ja, welke?  

 hoe wordt de tolkenpermanentie gefinancierd, en hoe de tolkenbenutting?  
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2    EVALUATIE VAN DE NIEUWE TLA- REGELS  

Op het intersectoraal overleg werd beslist om 
vanaf  01/05/2014 een nieuwe TLA- regeling 
in te voeren, en om die meteen uniform te 
maken in Welzijn, Werk en Onderwijs.  

Het was dus interessant om te zien welk 
effect deze nieuwe regeling zou hebben. 
Aangezien vervangingsopdrachten niet 
noodzakelijk opdrachten zijn die doorgaan in 
dezelfde sector, is het daarom nuttig om de 
regeling globaal te evalueren.  

 

Op basis van de oude regeling in 2013 
werden 1.744 tolkuren uitbetaald als TLA  
(opdrachten Derden bij het CAB nog 
inbegrepen). Dit is 3,62% van het totaal aantal uitbetaalde tolkuren (48.238,5u).  

In 2014 werden 1796,5u als TLA uitbetaald. Dit is 3,30% van het totaal aantal uitbetaalde 
tolkuren, m.a.w. een daling  met 0,31% in plaats van de gevreesde stijging. Daar kwam 
nog bij dat de nieuwe regeling (na een aanpassingsperiode in de sectoren) pas op volle 
kracht kwam in de zomer.  

Voor 494,5u van de TLA’s kon de tolk een vervangende opdracht uitvoeren.  De 
vervangregeling heeft nog neveneffecten. Bv. er was  een positieve invloed in de moeilijk 
oplosbare opdrachten in welzijn. In deze sector werden 14u TLA’s vervangen, maar er 
werd  41 u vervangend getolkt . Het grootste deel van deze 41u komt dus uit andere 
sectoren.  

Ook het groot tekort in onderwijs kon een klein beetje aangevuld worden.  In  het voltijds 
dagonderwijs (O-uren) werden 288u TLA’s vervangen en 318u vervangend getolkt.  

In werksituaties daarentegen (A-B-S-uren) werden 115,5u vervangen, maar slechts 65u 
vervangend getolkt.  

Naast de vervangingen  werden er 71u van de TLA’s gefactureerd omdat er sprake was 
van een te late afgelasting zonder overmacht . 

85,5u moesten niet uitbetaald worden, omdat de tolk verkoos een voorgestelde passende 
vervangopdracht niet uit te voeren. 

 

Om de TLA regeling grondig te evalueren is 2015 nodig, omdat dit het eerste volledig jaar 
is dat de TLA regels zullen van kracht zijn. Ook de registratie zal nog correcter zijn, want 
in 2014 was er een overgangsperiode tijdens de welke de gebruikers, tolken en 
gastscholen tijd nodig hadden om te wennen aan de nagelnieuwe regels.   

 
 

Wat is een “TLA” ?  
Met TLA- regeling wordt bedoeld :  een “Te Late 
Afgelasting” van een tolk, waarbij die tolk recht 
heeft op een financiële vergoeding.  
Waar Welzijn en Werk vroeger een afgelasting 
pas als te laat beschouwden wanneer die 
minder dan 24u voor de opdracht werd gemeld, 
gingen zij voortaan 48u als deadline zien. 
Onderwijs besliste hetzelfde te doen (en 
wijzigde daardoor haar oude regel  waarbij zelfs 
tijdig kon  afgelast worden tot 19.00 op de dag 
voorafgaand aan de opdracht). 
De 3 overheden stelden echter een belangrijke 
voorwaarde ten gunste van de gebruikers : 
wanneer de juiste omstandigheden pasten, 
moest de tolk indien mogelijk een 
vervangingsopdracht aanvaarden. 
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3 EVOLUTIE VAN HET TOLKENBESTAND 

3.1 DE FREELANCE TOLKEN VGT 

3.1.1 HET AANTAL ACTIEVE TOLKEN 

Eind 2014 telde men 165 tolken die uitbetaald waren voor prestaties, precies hetzelfde 
aantal als eind 2013.   

Het CAB moet hoofdzakelijk rekenen op tolken die als tolk sociale bijdragen betalen, want 
zij zijn actiever dan diegenen die slechts gelegenheidstolk zijn.  

(1.423,9 € is de minimumdrempel voor zelfstandigen in bijberoep om bijdragen te 
betalen.)  

Kijkt men naar het aantal tolken dat theoretisch in aanmerking komt om RSZ- bijdragen te 
betalen (zonder aftrek van kosten), dan ging het eind 2014 om 145 personen (+ 5,8%). 
Dat is wat merkwaardig, want het aantal tolken dat prestaties heeft geleverd, is niet 
gestegen. Dus werden sommige tolken wellicht actiever.     

 

 

 

 

Een rondvraag bij de tolkenopleidingen leerde dat er in 2015 wel tolken afstuderen, maar 
dat die bijna allemaal een andere job hebben (buiten het tolken). De aangroei in 
september 2015 is bijgevolg geen oplossing voor het huidige tolkentekort.  
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3.1.2 DE WERKOMSTANDIGHEDEN VAN DE TOLKEN 

 

In 2013 werd het uurhonorarium van de tolken lichtjes opgetrokken.  In 2014 finaliseerde 
het intersectoraal overleg enkele belangrijke regels om het beroep van freelance tolk 
aantrekkelijker te maken, zoals:   

 Op 01/05/2014 werd de nieuwe TLA regeling van kracht waarbij de tolken in de 3 
sectoren een gunstiger financiële waarborgregeling bekwamen (cfr. hoofdstuk 2) 

 De rol van het CAB bij tolkopdrachten voor Derden werd flink teruggeschroefd, zodat  
tolken veel vrijer werden om zelf financiële en inhoudelijke afspraken te maken met 
Derden 

 Eind 2014 besliste het VAPH om de reiskosten van tolken  terug te betalen aan 
hetzelfde tarief van Onderwijs en Werk (0,25€: dit is 0,05 cent meer dan in het geval 
de dove gebruiker zelf moest betalen) 

 Geboekte tolkuren werden voortaan allemaal beschouwd als gepresteerde 
(betaalbare) tolkuren, ook als de opdracht achteraf korter bleek te duren 

 De administratie van de tolken in Onderwijs werd vereenvoudigd (maandstaten). 

Zoals in het vorige Jaarrapport blijft het CAB ervoor pleiten om het uurhonorarium van de 
freelancers verder te verhogen. Gezien de oplossingsgraad van het CAB – hoofdzakelijk 
in de sector van het voltijds Onderwijs – daalt, moet de instroom van nieuwe actieve 
tolken gestimuleerd worden om het gelijke kansen beleid voor de gebruikers te 
versterken. 

3.2 AANVULLENDE CONTRACTUELE TOLKEN 

“Vlindertolken” zijn contractuele tolken van het CAB, die een aanvullende oplossing 
vormen om het structureel tekort aan freelance tolken voorlopig op te vangen. Hun doel is 
dus: zoveel mogelijk precaire tolkopdrachten in Welzijn, Werk en Onderwijs invullen 
waarvoor geen freelance tolk kan gevonden worden. 

Een uitbreiding van de vlindertolken in Werk en Welzijn was gelukkig niet nodig.  

Tijdens het schooljaar 2013-2014 liet het Ministerie van Onderwijs nog toe om het aantal 
“vlindertolkuren” op te trekken. 838 uren (van de toegelaten 1.000u) werden uitgevoerd. 
Jammer genoeg ontving het CAB in het najaar van 2014  het bericht dat deze uren in de 
toekomst mogelijkerwijze zouden ingekrompen worden, en dat terwijl de oplossingsgraad 
net verder daalde  De grafiek in 1.3.1.2. is overduidelijk: in de provincies Limburg en 
Vlaams Brabant wordt de oplossingsgraad te zwak.   

3.3 DE FREELANCE SCHRIJFTOLKEN (ST) 

Er waren 107 ST, waarvan er 83 ook het diploma van tolk VGT hadden.   
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31 tolken voerden een ST opdracht in Welzijn & Werk uit, dat is 55% meer dan in 2013. 
Zij tolkten samen 666u. Geen enkele tolk was meer dan 100u actief.  

Tot nu toe was het niet de opdracht van het CAB om ook ST in Onderwijs te bemiddelen 
en te vergoeden. Het CAB coördineerde enkel de ST in Werk en Welzijn. Het was echter 
al langer bekend dat de inschakeling van ST in Onderwijs niet zonder mankementen 
verliep.  In de zomer van 2014 spraken AgODi en het CAB af dat de gastscholen van 
dove leerlingen (die een ST gebruikten) vanaf september voor het eerst en vrijblijvend 
zouden uitgenodigd worden om zich bij het zoeken van een ST desgewenst ook te 
melden bij het CAB. Ook al actieve ST in Onderwijs konden zich vrijwillig bij het CAB 
melden om aanvullende tolkopdrachten in Welzijn, Werk of eventueel elders in Onderwijs 
te bekomen. Deze actie was een eerste stapje en leverde 10 nieuwe namen van ST op.  
 

In november 2014 wees de “Werkgroep schrijftolken Vlaanderen”  in een brief aan de 
onderwijsoverheid op een reeks knelpunten inzake de inzet van ST in Onderwijs: te 
weinig tolken, geen gecoördineerd aanbod voor de tolken, te weinig regels (bescherming) 
en niet transparante vergoedingen. Dit oud zeer was in de jaren daarvoor ook al door de 
werkgroep Cora- tolken aangekaart. Beide werkgroepen schoven het CAB nu naar voor 
als mogelijke coördinerende instantie.  

Over het dossier ST Onderwijs zou in 2015 overlegd worden met de bevoegde overheid.  
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4 KLACHTENBEHANDELING 

Er werden 44 OTK geregistreerd (OTK staat voor “Opmerking”, “Tip” of “Klacht”). 35 
daarvan waren gegrond of betwistbaar.  

Splitst men de 35 OTK uit, dan ziet men dat 23 OTK over het CAB handelden, 7 over de 
tolken en 3 over gebruikers en 2 over Derden.   

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 veel gebruikers geïdentificeerd werd. 

 

 

4.1 OTK OVER HET CAB 

De inhoud van de 23 OTK over het CAB gaven het volgend beeld:  
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Vooral de stijgende onvrede over het niet vinden van een tolk springt in het oog. De 
verklaring is uiteraard dat er bijna 20 actieve voltijdse freelance tolken tekort zijn. Ook het 
te kleine contingent L- uren zorgde voor enkele OTK.  Enkele andere redenen tot onvrede 
waren:   

 ontevredenheid over de deskundigheid van een tolk en het geen andere tolk kunnen 
bekomen wegens het gelijke-kansen- beleid (tolkentekort) 

 te laat annuleren door de tolk en het feit dat dit niet kan gesanctioneerd worden 

 tolken gaan soms niet in op tolkaanvragen via webapplicatie, maar wel als gebruiker 
zelf aandringt bij tolk.  

Het CAB heeft gevraagd aan de belangenverenigingg van de tolken (BVGT) om voortaan 
ook de klachten te ontvangen die de BVGT heeft gekregen en die het CAB niet zou 
ontvangen hebben. Er zou bijvoorbeeld wat onvrede leven over de manier waarop het 
CAB bemiddelt in Onderwijs. Het CAB bevestigt trouwens dat het moeilijker wordt om via 
maatwerk 3 doelstellingen tegelijk te verzoenen: 

1. alle gebruikers een kans bieden op het bekomen van een tolk 

2. ervoor zorgen dat zoveel mogelijk dezelfde tolken aan dezelfde leerlingen gekoppeld 
blijven 

3. zorgen dat de continu meedraaiende onderwijstolken allemaal min of meer evenveel 
aan de bak komen (zodat hun inkomen op peil blijft).   

Dit soort bemiddelingswerk kan niet geautomatiseerd worden en levert in sommige 
gevallen  een geschipper op waarbij één van de betrokken partijen zich benadeeld voelt.   

In 2014 werd al overlegd tussen de BVGT en het CAB over het sneller bemiddelen ten 
gunste van de “gelegenheidstolken” in Onderwijs. Dit overleg was constructief, maar 
leverde weinig nieuwe ideeën op omdat ofwel de input van tolkaanvragen door veel 
gastscholen laat aankomt bij het CAB, en ook omdat de tolkenroosters in de loop van het 
schooljaar een aantal keren opnieuw door elkaar geschud moeten worden (een aantal 
latere beslissingen over leerlingen/studenten, herverdelingen van tolkuren, start 2e 
semester volwassenenonderwijs,… :  cf. de zoekprocedure Onderwijs ). 

Dienaangaande is het CAB van mening dat het aangewezen is om een officieel 
“overlegplatform” in het leven te roepen, waarbinnen FEVLADO, BVGT en  CAB 
gezamenlijk overleggen inzake de belangrijkste beleidslijnen van de tolkenwerking (zie 
ook andere argumenten in 1.1.3) 

Wat fouten van het CAB zelf betreft: als deze financiëel nadelige gevolgen hadden voor 
de tolk of gebruiker, dan nam  het CAB deze kosten uiteraard zelf ten eigen laste.  

4.2 OTK OVER DE TOLKEN 

 

Positief is dat in tegenstelling tot 2013 er geen administratieve OTK waren. Dit is 
grotendeels het gevolg van de autonomie die het CAB heeft gekregen om misverstanden 
tussen de tolken, gastscholen of andere partners te kunnen regelen.  
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Zorgwekkend is wel dat het aantal vermeende OTK over de deskundigheid van tolken 
duidelijk toeneemt. Er bestaat helaas geen instrument om na te gaan of deze verzamelde 
OTK gegrond zijn (daarom catalogeert het CAB deze OTK allemaal als betwistbaar).   

Dat er problemen zijn inzake de deskundigheid van sommige tolken is alom bekend, 
alleen kan dit niet hard gemaakt worden en worden er vandaag nog geen stappen 
ondernomen om proactief op te treden, bijvoorbeeld door de uitwerking van een 
zogenaamd “tolkenregister”. Over een “tolkenregister” beraadslaagden de BVGT, de 
Adviescommissie VGT, FEVLADO en het CAB nochtans al enkele jaren geleden.  

4.3 OTK OVER DE GEBRUIKERS 

Deze 3 OTK handelden respectievelijk over het niet betalen van een tolkrekening, 
spijbelen van een leerling en het gedrag van een gebruiker.   

4.4 KLACHTEN: COMMISSIE EN  PROCEDURES 

De procedures inzake klachten werden in het najaar van 2013 verruimd en gepubliceerd. 
In 2014 werd één klacht ingediend bij het CAB  (over de bemiddeling van het CAB in 
Onderwijs). Deze klacht zou begin 2015 door de klachtencommissie behandeld worden.  

Het CAB heeft eind 2014 enkele voorstellen geformuleerd om de klachtencommissie te 
activeren:  

 de overheidsafgevaardigden van de sectoren Onderwijs en Werk als permanente 
leden in de klachtencommissie opnemen (aangezien klachten vaak 1 beleidsdomein 
overstijgen).  

 de commissie sowieso elk jaar minstens 
eenmaal samenroepen om de verzamelde 
OTK te overlopen, zodat de overheden 
voeling houden met de trends. 

De klachtencommissie wordt  georganiseerd 
door het VAPH, en bestaat  sedert eind 
2014 uit afgevaardigden van het VAPH, 
Werk, Onderwijs,  de respectievelijke  
belangenverenigingen van tolken (BVGT) en 
dove gebruikers (Fevlado), en het CAB.   
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5 INTERN BELEID 

5.1 WERKINGSMIDDELEN VAN HET CAB  

De beleidsdomeinen Werk en Onderwijs wijzigden in 2012 hun subsidiesysteem voor het 
CAB.  Er werd  toen overgeschakeld van een vergoeding per tolkuur naar een beter 
beheersbare subsidie “envelop”. De envelop werd sedertdien niet meer verhoogd.   

Welzijn besliste in 2014 om eveneens over te schakelen naar dit systeem, en voorzag 
tegelijk ook een aparte regeling voor ingezette vlindertolkuren.  

5.2 PERSONEELSBELEID 

5.2.1 WERKUREN OP HET SECRETARIAAT 

 

De productiviteit van het CAB verhoogde verder. Dat blijkt duidelijk uit de grafiek van de 
ingezette werkuren (10.368u) op het secretariaat:  

 

 

Het CAB blijft ondanks de applicatie een vrij arbeidsintensieve dienst omdat gewerkt 
wordt met freelancers, die men uiteraard niet kan verplichten om een opdracht uit te 
voeren. Bovendien maakt het broodnodige gelijke- kansen- beleid (maatwerk) vooral in 
Onderwijs het werk uitgebreider.   

Als men de kostprijs van het CAB samentelt met de andere uitgaven per tolkuur voor de 
overheid, dan valt dit mee in vergelijking met andere landen. Zo bedroeg in Denemarken 
in 2010 de uurprijs al 90€ zonder verplaatsingskosten. In Zweden bedroeg dit toen circa 
72€.   
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5.2.2 BESPARING BIJ HET PROJECT AFSTANDSTOLKEN 

Specifiek wat het afstandstolken betreft, werd het aantal bediendencontracten voor een 
belangrijk deel afgebouwd: 

 Vanaf 01/04 werden alleen nog freelance tolken  bij de permanentie ingezet  

 Het bedienden contact van de ICT helpdesk werd in april stopgezet en in het najaar 
vervangen door ondersteuninng van een freelance ICT medewerker.  

Enkel het deeltijds bediendencontract van de coördinator bleek onmisbaar.   

5.3 DE WEBAPPLICATIE 

Er werden enkele welkome aanpassingen gerealiseerd, zoals:  

  mogelijkheid voor gebruikers om afstandstolken te reserveren (VRI) 

  mogelijkheid om tolkprestaties voortaan in minuten af te ronden (tot voorheen enkel 
in halve/volle uren) 

 het  kunnen toevoegen van tolken International Sign 

 het kunnen zichtbaar maken van het gsm nummer van dove gebruikers (indien 
gewenst), voor toegekende tolken.  

Een grondige, meer algemene revisie wordt gepland in 2016 of 2017, na een 
evaluatieronde in 2015 waarbij de gebruikersvereniging en tolkenvereniging zullen 
betrokken worden.  

Om ingrijpende werken te kunnen uitvoeren zal de aangelegde provisie Informatica van 
de vzw in 2015 en 2016 verder versterkt worden.   
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6 BESLUITEN 

6.1 L- UREN: TUSSENKOMST BIJ DE REISKOSTEN VAN 
TOLKEN, MEER UREN VOOR DOOFBLINDEN  

Dankzij een nieuw Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) kon het VAPH via het CAB 
vanaf 15 december de reiskosten in Welzijn vergoeden. Het hoeft geen betoog dat deze 
beslissing enthousiast onthaald werd door de gebruikers. Ook voor de tolken en het CAB 
zelf betekende een gelijke manier van werken in Welzijn, Onderwijs en Werk inzake 
verplaatsingsvergoeding, een welkome stap vooruit.  

Aangezien de statistieken hadden uitgewezen dat sommige doofblinden een tekort aan 
tolkuren hadden, trok het BVR  het aantal tolkuren voor doofblinden op: voortaan kunnen 
deze gebruikers tot 180u inzetten (90u basis en mits motivatie 90u x 2  = 180u). Ook dit 
was een positieve maatregel.  

6.2 L- UREN: GROTER URENCONTINGENT, BETERE 
PROCEDURES EN GESTRUCTUREERD OVERLEG   

De oplossingsgraad in Welzijn was hoog. Jammer genoeg werd die doorkruist door een 
verrassend tekort aan L- uren. Waar de groei van verbruikte uren in 2013   5,3% en in 
2012   2,7% bedroeg, liep dit nu op tot liefst 15,85%. Afhankelijk van de hypothese die 
men kiest  over hoeveel meer er zouden kunnen verbruikt zijn zonder urenstop, komt men 
uit op nog hogere percentages.   

Er moet absoluut voor gezorgd worden dat een urentekort zich niet meer voordoet. In dat 
verband is het cruciaal dat het CAB de communicatie verbetert:  

 met de overheid: het is nodig dat het CAB maandelijks de evolutie van zowel de 
aangevraagde als uitgevoerde tolkuren rapporteert aan het VAPH en de modaliteiten 
van een “alarmbelprocedure” vastlegt     

 met de sector: het is aangewezen om een formeel overlegplatform te organiseren 
tussen de gebruikersvereniging FEVLADO, de tolkenvereniging BVGT en het CAB, 
waar dergelijke en andere trends vroeger kunnen besproken worden (begin 2015 
lieten voornoemde partijen weten dat zij hieraan zouden meewerken). 

Verder kan het nuttig zijn om:   

 in de Besluiten van de Regering (BVR) het aantal uren van het urencontingent niet 
meer expliciet op te nemen in de BVR zelf, om aldus een langere procedure voor het 
toevoegen van tolkuren te vermijden (cf.  sector Werk).   

 behalve met de klassieke statistische parameters voortaan meer rekening te houden 
met het groeiend “tolkbewustzijn” van gebruikers, dat zich uit in een hoger gemiddeld 
individueel jaarverbruik.  
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Een andere opvallende trend in 2014 is nog: 27 gebruikers benutten hun 36u (vrijwel) 
volledig. Dat is 42% meer dan het jaar daarvoor, dat toen ook al een stijging liet zien.  

6.3 A/S/B – UREN: MEER UREN EN RAPPORTAGE  

De oplossingsgraad in de sector Werk was vrij hoog. De groei van de benutte uren steeg 
met 12,13% en de VDAB voegde extra tolkuren toe, zodat geen tekort ontstond.  

Gezien de verrassende evolutie in Welzijn in 2014 is het niet denkbeeldig dat door een 
groeiend tolkbewustzijn in Werk ook hier de tolkuren in 2015 sneller zouden toenemen 
dan verwacht. Het CAB zal in ieder geval frequenter rapporteren bij de VDAB.  

Een andere trend: 7 gebruikers hadden niet genoeg aan 20% A- uren (5 in 2013 en 2 in 
2012).  

Nog opvallend is tenslotte dat de verbruikte S- uren (sollicitatie tolkuren) met 88,7% zijn 
toegenomen.  

6.4 O/VO – UREN: MAATREGELEN OM HET ALARMEREND 
TOLKENTEKORT IN HET VOLTIJDS ONDERWIJS 
TEGEN TE GAAN 

Reeds in het vorige Jaarrapport wees het CAB op de zorgwekkende situatie in het voltijds 
onderwijs. Wanneer men de grafische evolutie van de oplossingsgraad in de voorbije 2 tot 
3 jaar in de verschillende provincies bekijkt, dan ziet men dat deze overal (behalve in O. 
Vl. ) daalt en alarmerend wegzakt in Limburg en Vlaams Brabant.  

Het CAB blijft ervoor pleiten om in het belang van de gebruikers het uurhonorarium van 
alle freelance tolken andermaal op te trekken en in afwachting van het effect daarvan het 
aantal uren vlindertolk uit het schooljaar 2013-2014 terug operationeel te maken.     

De oplossingsgraad in het volwassenenonderwijs blijft een heel stuk beter dan in het 
voltijds onderwijs.   

6.5 SCHRIJFTOLKEN (ST) IN ONDERWIJS: GEBREK AAN 
GEZAMENLIJKE POOL IN OND/WELZIJN/WERK, 
KRAKKEMIKKIG STATUUT   

Vanuit verschillende hoeken bleef in 2014 weerklinken hoe krakkemikkig de inzet van ST 
in Onderwijs is geregeld: te weinig tolken, geen gecoördineerd aanbod voor de tolken, te 
weinig beschermende regels en niet transparante en eenvormige vergoedingen. 
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Ondanks aandringen van verschillende werkgroepen in de sector was er in 2014 nog 
geen concreet vooruitzicht om de inzet van ST te verbeteren en de coördinatie in één pool 
onder te brengen.  

Wel werd in samenwerking met AgODi in september als eerste stap een vrijblijvende actie 
opgezet waarbij aan ST in Onderwijs en aan gastscholen werd gemeld dat zij zich 
desgewenst voor het vinden van opdrachten of ST zich nu ook bij het CAB konden 
registreren. Dit leverde een tiental nieuwe namen van tolken op.  

In het belang van de gebruikers is het dringend aangewezen om meer structurele stappen 
te ondernemen.  

6.6 DE NIEUWE TLA-REGELING: EEN WIN-WIN SITUATIE 
VOOR GEBRUIKERS EN TOLKEN  

1796,5u werden als “te late afgelasting” (TLA)  aan tolken uitbetaald: 3,30% van het totaal 
aantal uitbetaalde tolkuren. Dat is een daling  met 0,31% in plaats van de gevreesde 
stijging. Daar kwam nog bij dat de nieuwe regeling (na een aanpassingsperiode in de 
sectoren) pas op volle kracht kwam in de zomer. Voor 494,5u van de TLA ’s kon de tolk 
een vervangende opdracht uitvoeren.   

Pas na 2015 zal het volledige effect van de nieuwe regeling in kaart kunnen gebracht 
worden, maar het lijkt er op dat zowel de tolken (een langere financiële waarborgregeling 
bij late afgelastingen) als de gebruikers (meer vervangingsopdrachten door tolken) bij de 
vernieuwde regels winnen.   

6.7 KWALITEITSZORG: AFRONDING VAN DE INVENTARIS 
VAN DE SAMENWERKINGSREGELS TUSSEN HET CAB 
EN DE TOLKEN 

Spijts de goed intenties van alle betrokken gesprekspartners kon de nieuwe versie van 
deze nota, die dateert uit 2011, in 2014 nog niet verspreid worden onder de tolken.  

Er was wel een consensus  om de eind 2014 bereikte versie van de hoofdstukken te 
bundelen en spoedig te verspreiden, zodat alle tolken een actueel transparant 
basisdocument hebben waar ze op kunnen terugvallen. Nog ontbrekende punten en 
komma’s, of stukjes die opnieuw ter discussie zouden gesteld worden, kunnen later in het 
verder intersectoraal overleg opnieuw geagendeerd worden.   

6.8 AFSTANDSTOLKENDIENST: EVOLUTIE EN 
STRUCTURELE VERANKERING 

Ondanks de vermindering van de openingsuren blijft de financiële kost voor de overheden 
verhoudingsgewijs nog vrij groot in verhouding tot het gebruik. Dit wil echter niet zeggen 
dat de dienst weinig interesse wekt bij de gebruikers. In alle landen die Vlaanderen 
voorafgingen, was de start traag.  
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Zowel de aanbieder als de overheden blijven best op hun hoede,  in die zin dat zich vroeg 
of laat plots een fikse stijging van de vraag zal voordoen. Op dat ogenblik zal het 
wenselijk zijn dat de dienst flexibel kan uitgebreid worden. Het beste voorbeeld is de 
recente evolutie in Noorwegen: vanaf medio 2011 tot eind 2013 tekende zich plots een 
heel forse stijging af.  

Eind 2015 loopt het driejarig experiment van het project afstandstolken formeel af. Het is 
duidelijk dat de dovengemeenschap verder van de dienst wil kunnen gebruik maken.  Er 
dringt zich in de stuurgroep spoedig een evaluatie op om belangrijke vragen te kunnen 
beantwoorden, zoals: of er verder een gespecialiseerde provider nodig is en zo ja welke;  
hoe de prestaties en permanentie van tolken gefinancierd zullen worden; of een 
onderscheid tussen VRS en VRI gemaakt wordt ; of de overheid van telecommunicatie 
(al) betrokken wordt.   

 

 

 

----------------------------------- 

 


