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Privacybeleid van het CAB  

 
Inleiding  
 
De sterke groei van de bemiddelingsdienst en de automatisering van handelingen maken dat de 
privacy van de personen en organisaties die tolken aanvragen/gebruiken regelmatig dient 
geëvalueerd te worden. Dienaangaande pleegde de administratie van het CAB in het najaar van 2007 
overleg met de belangenvereniging van de gebruikers (FEVLADO) en de belangenvereniging van de 
tolken (VVTG). Iedereen was het erover eens dat de privacy van de aanvragers/gebruikers dient 
beschermd te worden op basis van een aantal principes :  
1. De klant moet voor zijn opdracht een tolk kunnen bekomen 
2. De tolk dient voldoende informatie te bekomen om vakkundig te oordelen of hij de opdracht zal 

aannemen en uitvoeren 
3. De wetgeving op de privacy dient geëerbiedigd te worden  (in het bijzonder: het respect voor alle 

betrokken partijen  - het proportionaliteitsbeginsel - het finaliteitsbeginsel - de vertrouwelijkheid 
van “gezondheidsgegevens”, “gerechtelijke gegevens” en “gevoelige gegevens” )  

4. De administratie van het CAB dient in de mogelijkheid te verkeren om niet alleen efficiënt een tolk 
te vinden, maar dat ook snel te kunnen doen. 

 
Laatste update : feb 2017 

 
1. Het verzamelen en verwerken van gegevens door het CAB :  gegevens van 
gebruikers van tolken ;  gegevens van tolkaanvragen van gebruikers ; gegevens van 
tolken ; gegevens van tolkprestaties.  
 
Het verzamelen van de gegevens van dove gebruikers van tolken heeft uitsluitend tot doel 
om tolkaanvragen van dove gebruikers te kunnen aanbieden aan tolken die in staat zijn om 
voor de dove gebruikers de tolkopdrachten (en de tolkaanvragen) uit te voeren. Het 
verzamelen van de gegevens van tolken heeft uitsluitend tot doel om aan hen de 
tolkaanvragen van dove gebruikers te kunnen aanbieden en om de tolken namens de 
bevoegde overheden te kunnen vergoeden voor de uitgevoerde tolkprestaties. 

 
2. Online tolk aanvragen via de webapplicatie met login en paswoord   

 
Particuliere gebruikers (dit zijn personen die recht hebben op een pakket tolkuren van 
hetzij VAPH, hetzij AgODi, hetzij VDAB ) kunnen via hun persoonlijke login op 
www.tolkaanvraag.be online een tolk aanvragen.  In het online tolkaanvraagformulier van 
deze applicatie duiden de gebruikers aan dat zij akkoord gaan met de tekst over de 
“gebruiksvoorwaarden en betalingen” en met de tekst over het “privacybeleid” van het CAB  
(het online aanvraagformulier kan door de gebruiker pas geldig verstuurd worden naar het 
CAB als de gebruiker zich akkoord verklaart ).   
De tekst van het privacybeleid is tegelijk publiekelijk toegankelijk op www.cabvlaanderen.be   
 
Een aantal particuliere gebruikers gebruikt www.tolkaanvraag.be (nog) niet om hun 
tolkaanvragen rechtstreeks te boeken bij het CAB, en laat de registratie van die 
tolkaanvragen in de applicatie aan het CAB over. 
Na het indienen van de tolkaanvraag door de gebruiker op een schriftelijke manier (via mail, 
fax, brief of ander kanaal), ontvangt die gebruiker een link waardoor hij/zij kan kennis nemen 
van de inhoud van de “gebruiksvoorwaarden en betalingen” en het “privacybeleid” van het 
CAB.  
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Onderwijsinstellingen  (dit zijn instellingen waar personen les volgen die recht hebben op 
een pakket tolkuren van AgODi) hebben dezelfde mogelijkheid als de particuliere gebruikers 
om via hun persoonlijke login op www.tolkaanvraag.be online een tolk aan te vragen. In het 
online tolkaanvraagformulier van deze applicatie duiden de onderwijsinstellingen aan dat zij 
akkoord gaan met de tekst over de “gebruiksvoorwaarden en betalingen” en met de tekst 
over het privacybeleid van het CAB  (het online aanvraagformulier kan door de gebruiker 
slechts geldig verstuurd worden naar het CAB als dat de gebruiker zich akkoord verklaart ).   
 
Een aantal onderwijsinstellingen gebruikt www.tolkaanvraag.be (nog) niet om hun 
tolkaanvragen rechtstreeks te boeken bij het CAB, en laat de registratie van die 
tolkaanvragen in de applicatie aan het CAB over. Bij de aanvang van de samenwerking met 
het CAB (dit is bij de start van het onderwijstraject van de dove leerling, student, cursist) 
ontvangen alle onderwijsinstellingen een startpakket “CAB-richtlijnen-onderwijsinstellingen” 
dat onder meer de inhoud van de “gebruiksvoorwaarden en betalingen” en het 
“privacybeleid” van het CAB bevat. De start van de aanvragen van tolken door de 
instellingen op een schriftelijke manier (via mails, brieven of andere kanalen), betekent dat zij 
akkoord gaan met de “gebruiksvoorwaarden en betalingen” en het “privacybeleid” van het 
CAB.  

 
3. Opdrachten die verband houden met “gezondheidsgegevens” ,  “gerechtelijke 
gegevens” of andere “gevoelige gegevens” 
 
De verspreiding van openstaande tolkopdrachten bij de tolken gebeurt nagenoeg altijd via de 
webapplicatie www.tolkaanvraag.be   Alle geactiveerde tolken kunnen hun aanbod van 
tolkaanvragen zien.  Om dit aanbod te kunnen inkijken,  moet de tolk zijn/haar persoonlijke 
login en paswoord gebruiken.  Deze procedure verhindert dat onbevoegde personen (niet- 
tolken) de gepubliceerde tolkaanvragen kunnen zien. 
 
De aanvragende persoon  of organisatie moet steeds zijn/haar naam vermelden op het 
online tolkaanvraagformulier van de applicatie. De aanvrager kan desgewenst private 
informatie filteren voor de tolken. De aanvrager heeft  immers drie invulvelden ter zijner 
beschikking 
a. Het verplicht in te vullen veld  “Onderwerp”.    
b. Het niet verplichte veld “Meer info over dit onderwerp  (alle tolken mogen deze info zien)” 
c. Het niet verplichte veld “Meer info over dit onderwerp (privé: alleen de tolk die de 

opdracht uitvoert  mag deze info zien)”. 
 
Een voorbeeld :  de aanvrager heeft een tolk nodig voor een bezoek aan de notaris inzake 
een erfenis.  De aanvrager kan hier bij bv. in veld a invullen : “privé” of “juridisch”.   Als hij dat 
wenst, kan de aanvrager dan bv.  in veld c aanvullende informatie noteren :   “mijn oom is 
overleden en ik word uitgenodigd bij de notaris voor een erfenisverdeling”.  Alleen de tolk 
aan wie de opdracht wordt toegekend, krijgt de info in vak c te zien. 
n. b.  De aanvrager/gebruiker mag natuurlijk niet vergeten om  via de velden a, b of c  een 
minimum aan informatie door te geven, zodat de tolk, die de opdracht zal uitvoeren, weet 
over welk onderwerp het gaat.  
 
4. Een bijkomende geruststelling : de plichtenleer van tolken 
 
Ondanks voorgaande regels kan het zijn dat toch nog een gevoelig onderwerp van een 
tolkopdracht verspreid wordt bij (een aantal)  tolken.  In dat geval heeft de gebruiker nog 
altijd de garantie dat de tolk gebonden is door zijn/haar zwijgplicht.  
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De deontologische code voor de tolken VGT in het algemeen, de deontologische code voor 
de schrijftolken in Welzijn en Werk, en de engagementsverklaring voor de schrijftolken in 
Onderwijs, kunnen geraadpleegd worden op www.cabvlaanderen.be     
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