
HOE MOET IK EEN TOLK AANVRAGEN? 

Er zijn verschillende mogelijkheden: 

 Als (nieuwe) dove gebruiker van tolken 
ontvang je thuis van het CAB een login voor 
www.tolkaanvraag.be   Op die manier kan je 
online tolken vragen en/of zelf toekennen 
(bevestigen), zien hoeveel tolkuren zij 
(nog) hebben, enz.   Dit is de aangewezen 
en snelste manier om te werken. 

Alle tolken (of de “voorkeurtolken” die je 
online hebt aangeduid) zien online je 
tolkaanvragen.  

Je kan een praktische handleiding over de 
nieuwe webtoepassing vinden op 
www.cabvlaanderen.be in de rubriek 
“Documenten NL” onder punt 5. De naam is 
“Handleiding voor tolkgebruikers, tolken en 
tussenpersonen over tolkaanvraag 2.0” . 

 Wanneer je voorlopig niet goed kan  werken 
met de login, dan kan je ook via mail een tolk 
aanvragen bij het CAB (of  via mail of sms 
vragen naar een tolkaanvraag- formulier).   

Voor elke nieuwe situatie waar een tolk nodig is 
moet je online een tolkaanvraag indienen, maar 
je kan online ook in één tolkaanvraag  
langlopende en/of steeds terugkerende 
opdrachten indienen.   

Hoe vroeger je de tolkaanvraag indient, hoe 
groter de kans op een tolk.  

HOE WEET IK OF ER WEL EEN TOLK  OF 
GEEN TOLK GEVONDEN IS? 

Tolken kunnen online je tolkaanvraag 
aanvaarden om de opdracht uit te voeren. Als je  
inlogt zie je meteen of een tolk reeds op je 
aanvraag gereageerd heeft,  of wanneer het CAB 
een tolk gevonden heeft.  Als je beslist om niet 
meer naar de opdracht te gaan omdat omdat er 

nog geen tolk gevonden is, moet je de opdracht 
vlug online afgelasten. 

De vraag naar tolken voor dove volwassenen en 
dove leerlingen is heel groot, dus het kan 
gebeuren dat het CAB geen tolk vindt.   
Dan laten we jou dat ook weten. 

HOE KAN IK MIJN TOLKAANVRAAG 
WIJZIGEN? 

Elke wijziging of aanvulling ivm de opdracht 
(bv. andere datum ; ziekte ; wijziging tolkadres) 
kan en moet je onmiddellijk via 
www.tolkaanvraag.be laten weten !    

 

HOE KAN IK MIJN TOLKAANVRAAG 
ANNULEREN? 

Indien de tolk niet meer hoeft te komen door:  

 ziekte 

 verplaatsing van datum, .... 

moet je dit direct online aan het CAB melden.  

Opgelet : bij erg late afgelastingen heeft de tolk 
recht op een vergoeding  (TLA = te late 
afgelasting).  Daarom is het belangrijk dat je die 
TLA regels goed bekijkt, zodat je misschien  kunt 
vermijden dat de tolk moet betaald worden. Zie 
meer op  www.cabvlaanderen.be  (in VGT: zie in 
rubriek Documenten VGT ; in Nederlands: zie in 
rubriek Documenten NL punt 9).   

HOE VRAAG IK EEN TOLK AAN VOOR 
EEN LANGE OF ZWARE OPDRACHT? 

Als je een tolk wenst voor een lange opdracht of 
zware opdracht (hoog taalniveau en  moeiljk 

onderwerp en/of veel interactie,...), dan vraag je 
best 2 tolken aan.   

Dit zal de kwaliteit van het tolkwerk alleen maar 
ten goede komen!   

Uiteraard worden allebei de tolken voor de 
volledige tijd betaald. 
 
 

HOE DOE IK EEN DRINGENDE 
AANVRAAG? 

Dringend een tolk nodig of een tolk annuleren op 
maandag?   

Je kan in dringende situaties ook beroep doen op 
het CAB. Het CAB heeft een nood- GSM (te 
gebruiken buiten de openingsuren van het CAB):   

nà 17u00 en in het weekend kan je voor 
dringende gevallen (enkel afgelastingen of 
noodsituaties) sms’en naar 0476/22 91 75  (of 
naar dit nummer laten bellen door horende 
tussenpersoon). 

 

HOE DOE IK EEN AANVRAAG VOOR EEN 

GROEP? 

Het kan gebeuren dat er méérdere dove 
mensen (mét recht op tolkuren) aanwezig zijn op 
een opdracht : 

 een bijeenkomst,  

 een vergadering  

 een voordracht in een club,....   

 

 

 



 

Praktisch :  de groep spreekt onderling af welke 
dove gebruikers (hoeveel) tolkuren zullen 
afgeven om de tolk te betalen. De 
verantwoordelijke van de groep bezorgt aan het 
CAB voor de dag van de opdracht een duidelijk 
lijstje met de namen van die dove gebruikers en 
het aantal tolkuren dat elk zal afgeven bij de 
opdracht.     

HOE WORDT EEN TOLK BETAALD? 

Nà de tolkopdracht onderteken je het 
prestatieblad van de tolk en ontvang je één 
dubbel van het prestatieblad. 

De tolkuren 

Jij hebt recht op tolkuren, dus zal het CAB de tolk 
uitbetalen met geld van het VAPH (leefsituatie)  of 
van de VDAB (werksituatie) 

Opgelet !   

 als jij een tolk gebruikt en later blijkt dat de 
beslissing van het VAPH of VDAB over je 
tolkuren negatief is of 

 als jouw tolkuren dit jaar al zijn opgebruikt 
en je wenst toch nog een tolk te gebruiken, 
dan moet jij de tolkuren betalen.  

De prijs per gepresteerd tolkuur bedraagt op 
01/01/2019  € 38,43 per vol of begonnen uur. De 
overheid laat niet toe dat met tolkuren 
voorbereidingstijd van de tolk vergoed wordt.  

De reisonkosten 

Bij het betalen van de reisonkosten zijn er twee 
mogelijkheden: 

 Het CAB betaalt namens het VAPH de 
reiskosten (0,25 €/km) 

 Het CAB betaalt namens de VDAB de 
reiskosten (0,25 €/km) 

 

CONTACTGEGEVENS  

Naam: CAB, vzw Vlaams Communicatie-
Assistentie-Bureau voor Doven 

Adres: Dendermondesteenweg 449 
9070 Destelbergen 

Tel: 09/228.28.08 - Fax: 09/228.18.14 

GSM CAB (enkel SMS) : 0473/92.33.11 

GSM nood: 0476/22.91.75 

E-mail:  
voor Welzijn en Werk: 

tolkaanvraag@cabvlaanderen.be  
voor Onderwijs: onderwijs@cabvlaanderen.be  
voor Afstandstolken: afstandstolk@cabvlaanderen.be 

 
 
Openingsuren:  
maandag t.e.m. vrijdag:  
09u00-12u00 en 13u30-17u00 

 
 

www.cabvlaanderen.be - www.tolkaanvraag.be 
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IK HEB RECHT OP  

TOLKUREN IN WELZIJN 
EN/OF WERK. 

HOE VRAAG IK EEN  

TOLK AAN? 
 

HOE MOET JE EEN TOLK AANVRAGEN,  

HOE WORDT DE TOLK BETAALD 
 

 

PRAKTISCHE FOLDER 

VS 09/2019 


