Op het kruispunt van
professionalisering
De weg naar een volwaardig statuut voor
tolken Vlaamse Gebarentaal

Voorwoord
In april 2019 stelde de Beroepsvereniging Vlaamse Gebarentaaltolken (BVGT) een
enquête op naar aanleiding van het zichtbare tekort aan actieve tolken Vlaamse
Gebarentaal (VGT) in Vlaanderen en de bezorgdheid over de verdere
professionalisering van het beroep. Aan de hand van deze vragenlijst wilden we een
kijk krijgen op de knelpunten en bezorgdheden die tolken VGT ervaren in de huidige
uitoefening van het beroep.
Met de uitkomst van deze vragenlijst willen we samen met onze partners en de
bevoegde instanties uitkijken naar oplossingen om een verdere professionalisering
van tolken VGT te bewerkstelligen.
In dit rapport brengen we eerst het profiel van de tolk VGT in beeld.
Daarna zullen de verschillende resultaten worden voorgesteld en besproken voor
tolken VGT in hoofdberoep en tolken VGT in bijberoep.
Verder komen ook de knelpunten aan bod die zowel tolken VGT in hoofd- als in
bijberoep ervaren.
Tot slot doen we enkele noodzakelijke aanbevelingen om het tekort aan actieve tolken
VGT te kunnen wegnemen en tolken VGT een volwaardig professioneel statuut te
verlenen.
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1. Tolken VGT in beeld
Uit het jaarrapport 20181 van het CAB (Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor
Doven vzw) blijkt dat er op het einde van dat jaar 172 tolken werden uitbetaald voor
het leveren van VGT-prestaties. 153 van hen worden door het CAB beschouwd als
actieve tolken, omdat zij wellicht in aanmerking komen voor het betalen van sociale
bijdragen.
Om zoveel mogelijk tolken VGT te bereiken werd de vragenlijst op twee manieren
verspreid. Enerzijds stuurde de BVGT al haar leden een mail met de vragenlijst,
anderzijds verzond het CAB diezelfde mail eveneens naar al de aangesloten tolken
VGT.
107 tolken VGT vulden uiteindelijk de vragenlijst in. Daaruit blijkt dat:
- 79 tolken lid zijn van de BVGT;
- 11 tolken geen lid zijn van de BVGT;
- 17 tolken lid geweest zijn van de BVGT, maar dat op het moment van de
vragenlijst niet waren.

De overgrote vertegenwoordiging van vrouwelijke tolken VGT in de praktijk wordt ook
in deze enquête bevestigd: 6 mannelijke tolken tegenover 101 vrouwelijke tolken
beantwoordden de vragenlijst.
De cijfers geven aan dat de leeftijd van de 107 tolken VGT op het moment van de
enquête varieert van 24 jaar tot 65 jaar. De onderstaande grafiek geeft de
verschillende leeftijdsgroepen weer.
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Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven, vzw. (2018). Jaarverslag 2018 via
http://www.cabvlaanderen.be/doc/CAB%20-%20Jaarrapport%202018.pdf
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In Vlaanderen kunnen tolken VGT op dit moment aan drie onderwijsinstellingen het
diploma “tolk VGT” behalen:
- Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk (VSPW) in Gent;
- Crescendo Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) in Mechelen;
- Katholieke Universiteit van Leuven op campus Antwerpen.
Sinds het academiejaar 2019 - 2020 zijn de graduaatsopleidingen (vroeger “HBO5niveau” genoemd) van het VSPW - Gent en het CVO - Mechelen ingekanteld in
respectievelijk de Arteveldehogeschool en Artesis - Plantijn Hogeschool. Deze
graduaatsopleidingen omvatten een vierjarig traject dat een diploma VGT aflevert.
In Vlaanderen biedt enkel de Katholieke Universiteit Leuven sinds 2008 een
universitaire opleiding tot tolk VGT aan. Deze opleiding bestaat uit een vijf jaar durend
programma: drie bachelorjaren (Toegepaste Taalkunde met optie VGT), één
masterjaar (Tolken) en één postgraduaatjaar (Conferentietolken).
Daarnaast bestaat er ook de European Master in Sign Language Interpreting
(EUMASLI), een tweejarig internationaal programma.
Uit de enquête blijkt dat de meeste deelnemers afstudeerden aan het VSPW Gent
(58,9%), gevolgd door het CVO Mechelen (31,8%) en de KU Leuven (7,5%). Verder
behaalde één tolk zijn/haar diploma via de EUMASLI-opleiding en behoort één tolk tot
de “eerste generatie van tolken”. (De eerste officiële opleiding werd opgericht in 1981
en leverde in 1984 de eerste tolken af met het diploma “Tolk voor Doven”.
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Deze tolken werden voor de oprichting van het CAB erkend door het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap.)2
In absolute cijfers studeerde het volgend aantal tolken af aan de verschillende
onderwijsinstellingen:
-

VSPW in Gent: 63 tolken;
CVO in Mechelen: 34 tolken;
KU Leuven in Antwerpen: 8 tolken;
EUMASLI: 1 tolk;
eerste generatie van tolken: 1 tolk.

De 107 tolken die deze vragenlijst invulden, behaalden hun diploma in de volgende
periodes:
-

1989 tot 2001: 17 tolken;
2001 tot 2010: 33 tolken;
2010 tot 2019: 57 tolken.

Volgens het jaarrapport van het CAB blijkt dat in 2018 42 tolken meer dan 700 uren
op jaarbasis presteerden. Het CAB beschouwt hen als de meest actieve tolken.
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Callewier, J. (2007). Media, tolkenwerking en de Vlaamse Dovengemeenschap. Verhandeling voor
het verkrijgen van de graad van Licentiaat in de Taal-en Letterkunde, Universiteit Gent, Gent.
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Deze vaststellingen worden weerspiegeld in de resultaten van deze enquête:
42 respondenten geven aan te tolken in hoofdberoep, 65 van hen tolken in bijberoep.

In maart 2019 stelde het CAB een speciaal rapport op (“CAB pleit om dringend meer
tolken VGT te activeren in Vlaanderen”, maart 2019)3 naar aanleiding van het
toenemende tekort aan actieve tolken VGT. Hoewel de vraag naar meer tolkuren in
de verschillende sectoren (Welzijn, Arbeid en Onderwijs) sterk blijft stijgen, kan het
huidige bestand van actieve tolken VGT niet aan deze vraag voldoen: in 2018 raakten
zo
maar
liefst
9950
aangevraagde
tolkuren
niet
ingevuld.
Bovendien blijkt uit een rondvraag van het CAB bij de diverse onderwijsinstellingen
dat de instroom van nieuwe tolken VGT de eerstvolgende jaren zeer beperkt zal zijn.
In 2019 behaalden vijf personen het diploma tolk VGT van wie er twee effectief startten
in datzelfde jaar en één zal starten in januari 2020.
In 2020 zou het maximaal om 18 afstuderende tolken VGT kunnen gaan indien zij
allen het diploma tolk VGT behalen. Ook hier merkt het CAB op dat de meerderheid
van deze mogelijk instromende tolken al elders een andere job uitoefent, net zoals dat
het geval is bij de reeds actieve tolken.
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Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven, vzw. (2018). CAB - Speciaal rapport tekort
tolken VGT. In Jaarverslag 2018 via http://www.cabvlaanderen.be/doc/CAB%20%20Jaarrapport%202018.pdf
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2. Tolken in hoofdberoep
Zoals hierboven reeds werd vermeld, geven 42 respondenten aan dat ze tolken in
hoofdberoep, tegenover 65 tolken in bijberoep.
Binnen deze groep van tolken in hoofdberoep loopt het aantal jaren waarin zij actief
zijn als tolk VGT in hoofdberoep uit elkaar. Dat blijkt uit de onderstaande grafiek.

De enquête toont aan dat de meerderheid van deze 42 respondenten, die momenteel
actief zijn als tolk VGT in hoofdberoep, niet altijd het statuut van hoofdberoep heeft
gehad. De volgende grafiek geeft weer of en hoeveel jaren deze 42 respondenten
tolkten in bijberoep alvorens de stap naar het hoofdberoep te zetten.
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Eén van de voornaamste redenen om de overstap van bijberoep naar hoofdberoep te
zetten is volgens de respondenten de passie voor het beroep. Meer dan de helft van
hen omschrijft tolk VGT als hun droomjob waarop ze zich dan ook graag voltijds willen
toeleggen.
“Ik doe de job enorm graag en heb niet het gevoel te moeten gaan ‘werken’.
Everyone’s dream, isn’t it?”
“Omdat de job waarvoor ik gestudeerd heb en het liefste doe, ook voor de volle
100% wil uitvoeren.”
“Ik wil mij volledig op dit beroep kunnen richten en omdat ik geen andere job
zie die zo bij me past als dit.”

Tolkprestaties
De resultaten van de enquête tonen aan dat alle 42 tolken VGT in hoofdberoep
gemiddeld minstens 15 uren per week tolken. Bijna 20% tolkt minstens 20 uren per
week en meer dan 35% minstens 25 uren per week. Daarnaast tolkt bijna 25% ruim
30 uren per week.
Voor tolken bestaat een werkweek niet louter uit het aantal effectief getolkte uren. Zo
maken onder andere voorbereiding, verplaatsingstijd en administratie eveneens deel
uit van het tolkberoep. Op dit moment worden tolken VGT enkel verloond voor effectief
getolkte uren.
7

Dat betekent dat voor tolken VGT een voltijdse betrekking niet overeenstemt met een
week van 38 of 40 effectief getolkte uren, zeker ook gezien de cognitieve belasting en
verwachtingen die het beroep stelt.4
In Frankrijk wordt voor tolken LSF (Langue des signes française) een 35 urenweek
als een voltijdse betrekking gezien. Deze 35 urenweek bestaat uit ongeveer 20
tolkuren (gemiddeld 2 getolkte uren per halve dag) en 15 uren worden gereserveerd
voor voorbereiding van tolkopdrachten en verplaatsingstijd.5
In Australië wordt gesteld dat tolken Australische Gebarentaal niet meer dan 5 uren
per dag effectief zouden mogen tolken wanneer ze 5 dagen per week werken.6
In de meeste wetenschappelijke literatuurstudies en - onderzoeken die er bestaan
omtrent dit thema, wordt een week van 25 getolkte uren geregeld als algemeen cijfer
gegeven waarbij de werkweek uit twee derde tolkuren bestaat en een derde naar
ondere andere voorbereiding en verplaatsing gaat (hoewel deze verhouding uiteraard
afhangt van de aard van de tolkopdrachten).7
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Registry of Interpreters for the Deaf, Inc (RID). (2007). Standard Practice Paper: Professional Sign
Language Interpreting via https://rid.org/about-rid/about-interpreting/standard-practice-papers
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Association française des interprètes et traducteurs en langue des signes. Guide de bonnes
pratiques à l’usage des interprètes français - langue des signes française via
http://www.afils.fr/static/publications/guide_bonnes_pratiques_AFILS_Final_Web-V2.pdf
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Australian Sign Language Interpreters’ Association (ASLIA). ASLIA Workplace Health and Safety
Policy via https://aslia.com.au/wp-content/uploads/ASLIA-OHS-Policy.pdf
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Persoonlijke communicatie Isabelle Heyerick en Maya De Wit, 14 oktober 2019.
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Een deel van deze tolkuren wordt gepresteerd tijdens weekends en/of feestdagen.
De onderstaande grafiek toont aan dat het om een behoorlijk aantal tolkuren gaat die
volgens het huidige statuut niet anders verloond worden dan uren die gepresteerd
worden tijdens weekdagen.
Slechts 2 tolken van de 42 tolken in hoofdberoep geven aan dat ze nooit op deze
tijdstippen tolken. Meer dan de helft van hen tolkt tot 10 uren tijdens weekends en/of
feestdagen op maandbasis. Een derde presteert 10 tot 20 tolkuren en 2 tolken (5%)
tolken maandelijks meer dan 20 uren tijdens weekends en/of feestdagen.

Daarnaast vindt ook een behoorlijk aantal tolkopdrachten op maandbasis plaats voor
8u ’s morgens of na 21u ‘s avonds. Het huidige tolkenstatuut maakt geen onderscheid
in de verloning van deze uren ten aanzien van tolkuren die gepresteerd worden tussen
8u en 21u. De verloning voor tolkuren op weekdagen, weekends en/of feestdagen en
uren gepresteerd tussen 21u en 8u is dus identiek.
Bijna 12% van de 42 tolken in hoofdberoep geeft aan dat ze niet tolken tussen 21u en
8u (tegenover 5% van hen die niet tolken in het weekend en/of op feestdagen). Meer
dan 60% tolkt maandelijks tot 10 uren voor 8u of na 21u, terwijl meer dan 20% van
hen op maandbasis meer dan 10 uren in dit tijdsblok presteert.
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Verder blijkt uit de enquête dat de 42 tolken in hoofdberoep wekelijks een belangrijk
aandeel van hun tijd spenderen aan de verplaatsing van en naar tolkopdrachten. Bijna
de helft van hen is wekelijks meer dan 10 uur onderweg en zo’n 15% van deze groep
besteedt meer dan 15 uur per week aan verplaatsingen. Op dit moment wordt de
reistijd van tolken VGT niet vergoed, hoewel deze verplaatsingstijd een wezenlijk deel
is van de tolkopdracht en het voor tolken VGT op deze manier onder meer niet
mogelijk is een klassieke werkweek van 38 of 40 effectief getolkte uren te hebben.

In de enquête werd er ook nagegaan of de 42 tolken in hoofdberoep een bijkomende
tewerkstelling hebben naast hun tolkopdracht. Een derde van de tolken antwoordde
hierop positief en combineert het tolken met een andere job.
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Verloning
Uit de gegevens hierboven blijkt dat een derde van de tolken in hoofdberoep niet
voltijds beschikbaar is als tolk vanwege de bijkomende job die ze bovenop het tolken
hebben.
Eén van de redenen hiertoe is het huidige uurloon (38,43 euro per uur)8 dat niet
toereikend genoeg is om tegemoet te komen aan de hoge eisen van het beroep en de
financiële zelfredzaamheid van tolken.
Meer dan de helft van de tolken (57%) in hoofdberoep stelt duidelijk dat de huidige
verloning niet voldoende is om financieel onafhankelijk te zijn. Bijna 12% geeft aan
dat de huidige verloning volstaat.
Volgens ongeveer 30% van de tolken in hoofdberoep is de huidige verloning net
voldoende, omdat ze kunnen rekenen op bijkomende financiële middelen naast hun
tolkensalaris. Deze extra financiële middelen komen voort uit hun tweede job (o.a. een
lesopdracht of een andere zelfstandige activiteit), tolkopdrachten op factuur (waarbij
het gehanteerde tarief ruim boven het overheidstarief ligt) of het loon van de partner.
Uit de groep van tolken die het huidige uurloon als nipt voldoende beoordeelt, stelt
ook meer dan 10% dat het huidige uurloon hen niet toelaat om financiële reserves op
te bouwen ondanks het hoge aantal uren dat ze investeren in het uitvoeren van
tolkopdrachten en in de verplaatsingen ernaartoe. Dat zorgt ervoor dat de druk
toeneemt om meer uren te presteren dan (fysiek en mentaal) wenselijk is om een
eventuele financiële tegenslag te kunnen opvangen.
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http://www.cabvlaanderen.be/f_main.aspx?pag=gebruik
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Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 42 tolken in hoofdberoep de vraag naar een
loonsverhoging unaniem positief beantwoorden.

De belangrijkste reden die wordt aangehaald, is de onbillijke verloning die momenteel
niet in verhouding staat tot de hoge eisen van het beroep en die van de gebruikers.
De mentale en fysieke belasting die het tolkwerk met zich meebrengt, wordt op dit
moment niet evenredig vergoed.
Vele tolken in hoofdberoep geven aan dat ze in verhouding een (te) hoog aantal uren
moeten presteren om een aanvaardbaar loon te vergaren, wat op zijn beurt een
negatieve invloed heeft op de kwaliteit van het tolkwerk en de eigen fysieke en mentale
gezondheid.
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Daarnaast speelt de onzekerheid een niet te miskennen rol. Als tolk VGT is het haast
niet mogelijk om een klassieke achturendag te presteren (o.a. door verplaatsingstijd,
het niet-aansluiten van opdrachten) en bovendien moeten de tolkluwe periodes (zoals
schoolvakanties) financieel overbrugd kunnen worden.

“Als er geen loonsverhoging komt, ga ik deze job in hoofdberoep niet lang meer
doen. Ik hou heel veel van mijn job, maar ik kan niet voldoende sparen om later
een mooi pensioen te kunnen garanderen.”
“Er is heel weinig financiële zekerheid, zo is er bijvoorbeeld weinig werk in
vakantieperiodes waardoor mijn loon in die maanden betrekkelijk lager ligt. Op
deze manier is het onmogelijk om financieel onafhankelijk te zijn.
Daarnaast zijn er enorm veel uren die niet vergoed worden, maar waarin ik wel
tijd investeer of bezig ben met mijn job - bijvoorbeeld voorbereidingstijd en
verplaatsing. Een loonsverhoging kan tegemoet komen aan deze knelpunten
in het beroep als tolk VGT.”

Verder worden verscheidene aspecten die nu niet vergoed worden, aangehaald om
een loonsverhoging te rechtvaardigen. Hoewel voorbereiding voor de aanvang van
een tolkopdracht onontbeerlijk is om een kwaliteitsvolle vertolking voor zowel de dove
als niet-dove partij mogelijk te maken, staat er tegenover deze noodzakelijke
voorbereidingstijd geen verloning. Dit zorgt ervoor dat tolken zich geregeld ettelijke
uren vrijmaken om een tolkopdracht degelijk voor te bereiden zonder hiervoor betaald
te worden, waardoor ze op deze momenten niet vrij zijn om betaalde tolkopdrachten
aan te nemen.
Daarbovenop maakt de niet-betaalde reistijd het beroep nog minder aantrekkelijk, net
omdat de vele verplaatsingen deel uitmaken van de job en een klassieke werkweek
van 38 of 40 uren niet mogelijk maken.
Deze factoren leiden ertoe dat tolken niet voldoende kunnen investeren in bijscholing,
de noodzakelijke zelfzorg en een kwalitatieve uitoefening van het beroep.
Daarnaast wordt ook de vergelijking gemaakt met de financiële voorwaarden van
tolken gebarentaal uit buurlanden. Wanneer we over de (taal)grens heen kijken, zien
we opmerkelijke verschillen wat het uurloon betreft.
In Wallonië bedraagt het tarief voor gediplomeerde en erkende tolken gebarentaal 55
euro per uur.9
9

Convention de collaboration entre le SISW (Service d’Interprétation des Sourds de Wallonie asbl) et
l’interprète en langue des signes. Persoonlijke communicatie Sylvia Leclerc, voorzitter ABILS
(Association Belge des Interprètes en Langue des Signes), 12 oktober 2019.
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In Brussel wordt het tarief per uur voor tolken LSFB (Langue des Signes de Belgique
Francophone) bepaald op basis van het diploma van de desbetreffende tolk. Het tarief
voor tolken LSFB met een masterdiploma bedraagt 59 euro per uur; voor tolken
zonder masterdiploma tolk LSFB is dat 52 euro per uur (telkens zonder rekening te
houden met de verplaatsingstijd).10
In Nederland is het uurloon van tolken Nederlandse Gebarentaal (NGT) afhankelijk
van het domein waarbinnen de tolkprestatie geleverd wordt.
In werk- en onderwijssettings bedraagt het tarief 54,94 euro per uur (exclusief btw); in
privésituaties is dat 56,44 euro per uur (exclusief btw).11

“Als je vergelijkt met de onmiddellijke buurlanden (of zelfs Wallonië) lopen wij ver
achter. Ook in vergelijking met andere zelfstandige beroepen.
Ik wil betaald worden naar mijn diploma.
Ik kan nu zeker goed overleven, maar dat is omdat ik hard werk, harder dan normaal.
Nu is dat ok, maar ik weet dat dat niet vol te houden is.”
“Tolken VGT worden al jaren onderbetaald tegenover zowel collega's gesproken taal
als collega's gebarentaal. Er moet dringend een loonsverhoging komen. Dove
personen krijgen steeds meer tolkuren ter beschikking, maar de groep tolken groeit
niet aan door het onaantrekkelijke statuut van tolken VGT en vele tolken in bijberoep
durven de overstap niet te maken naar hoofdberoep door de financiële onzekerheid.”

10https://phare.irisnet.be/aides-à-l-inclusion/aides-individuelles/interprétariat-en-langue-des-signes-et-

translittération/
11

https://www.uwv.nl/zakelijk/Images/normbedragen-voorzieningen-2019.pdf
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Vanwege de nadrukkelijke vraag naar een loonsverhoging werd bij de tolken gepeild
naar wat zij een billijk uurtarief voor standaardopdrachten zouden vinden om financiële
zekerheid te verwerven. In de volgende grafiek worden hun antwoorden
weergegeven.

In navolging daarvan werd bevraagd in welke situaties in het bijzonder een
loon(sverhoging) 12 wenselijk is. Meer dan 80% van de tolken vindt dit absoluut nodig
in de volgende settings:
-

tolkopdrachten in het weekend en op feestdagen;
voorbereidingstijd van een tolkopdracht;
tolken van en naar andere talen13.

Daarnaast is volgens 70% deze loonsverhoging eveneens noodzakelijk voor
tolkopdrachten tussen 21u ‘s avonds en 8u ‘s morgens.
De resultaten over de invoering van een reistijdvergoeding worden verder in dit rapport
besproken, meer bepaald in deel vier.
12

Met een loonsverhoging wordt een verhoging van het uurloon voor standaardopdrachten bedoeld.

13

Dit gaat om het tolken tussen VGT en andere gesproken talen dan het Nederlands.
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In Wallonië wordt een verhoogd uurtarief (standaardtarief van 55 euro per uur
vermeerderd met tien euro per uur) voorzien in de volgende situaties14:
-

tolkopdrachten op zondag;
tolkopdrachten op feestdagen;
tolkopdrachten na 22u.

Bovendien beschouwt de SISW15 de voorbereidingstijd in het algemeen als deel van
de tolkopdracht. Hierdoor hebben tolken LSFB de mogelijkheid om verloond te worden
voor deze voorbereiding aan 20 euro per uur.
Daarnaast wordt ook een vergoeding van de wachttijd voorzien die eveneens 20 euro
per uur bedraagt.16
In Nederland is voor tolken NGT een verhoging van de uurvergoeding van kracht voor
buitengewone werktijden. Het normbedragenbesluit en de Landelijke regeling
tolkvoorziening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben de volgende
tarieven per uur voor deze situaties bepaald17:
1) maandag tot en met vrijdag
- 24u tot 6u: 140%
- 6u tot 8u: 120%
- 18u tot 22u: 120%
- 22u tot 24u: 140%
2) zaterdag
- 24u tot 6u: 140%
- 6u tot 22u: 130%
- 22u tot 24u: 140%
3) zondag/feestdag
- 24u tot 24u: 145%.
14

Convention de collaboration entre le SISW (Service d’Interprétation des Sourds de Wallonie asbl) et
l’interprète en langue des signes. Persoonlijke communicatie Sylvia Leclerc, voorzitter ABILS (Association Belge
des Interprètes en Langue des Signes)
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Service d’Interprétation des Sourds de Wallonie asbl
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Convention de collaboration entre le SISW (Service d’Interprétation des Sourds de Wallonie asbl) et
l’interprète en langue des signes. Persoonlijke communicatie Sylvia Leclerc, voorzitter ABILS (Association Belge
des Interprètes en Langue des Signes), 12 oktober 2019.
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http://www.nbtg.nl/tolken/over-de-nbtg/faq#119 en Vereniging van Nederlandse Gemeenten. (2014).
Landelijke regeling tolkvoorziening voor mensen met een zintuiglijke beperking 2015 + toelichting via
https://vng.nl/files/vng/20141212_landelijke_regeling_tolkdiensten.pdf
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3. Tolken in bijberoep
Deze enquête werd ingevuld door 107 tolken, van wie 65 tolken in bijberoep.
Net zoals bij de tolken in hoofdberoep loopt het aantal jaren waarin deze groep van
tolken VGT in bijberoep actief zijn uit elkaar. In de onderstaande grafiek worden deze
verschillen weergegeven.

Uit de enquête blijkt ook dat 17% van deze 65 tolken in bijberoep voorheen actief was
als tolk in hoofdberoep.

In absolute cijfers betekent dit dat 11 respondenten besloten om van tolk in
hoofdberoep om te schakelen naar tolk in bijberoep. 9 van hen schoven uitdrukkelijk
het lage loon en de grote financiële onzekerheid naar voren als beweegredenen
hiervoor.
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De hoge werkdruk en de daarbijhorende inboeting aan tolkkwaliteit en eigen
gezondheid speelden bij 1 tolk eveneens een rol in deze beslissing.
1 tolk gaf aan dat ze meer tijd besteedde aan de verplaatsing dan aan het tolken,
1 tolk besloot een andere professionele weg in te slaan.

Tolkprestaties
De meeste tolken VGT (38%) in bijberoep tolken tot 5 uren per week. Daarnaast tolkt
een vierde 5 tot 10 uren op wekelijkse basis en nog eens bijna een vierde van deze
groep werkt 10 tot 15 uren. 14% presteert 15 tot 20 uren per week.

Net zoals bij de tolken in hoofdberoep wordt een deel van deze tolkuren in bijberoep
gepresteerd tijdens weekends en/of feestdagen. De onderstaande grafiek toont aan
om hoeveel tolkuren het gaat op maandbasis. Meer dan 65% van de tolken in
bijberoep tolkt minder dan 5 uur per maand op deze tijdstippen. Bijna 30% werkt
maandelijks tot 10 uren tijdens het weekend en/of feestdagen. 5% presteert 10 tot 15
uren en 1 tolk (1%) tolkt per maand meer dan 15 uren tijdens weekends en/of
feestdagen.

18

Ruim een derde van de tolken in bijberoep neemt geen tolkopdrachten aan tussen
21u en 8u. Meer dan de helft van hen tolkt maandelijks minder dan 5 uren tussen de
bovenvermelde tijdstippen. Net geen 10% van de tolken in bijberoep presteert meer
dan 10 tolkuren per maand tussen 21u en 8u.

In tegenstelling tot de tolken in hoofdberoep besteedt de ruime meerderheid van tolken
in bijberoep (ruim 75%) minder dan 5 uren aan verplaatsing op weekbasis. Eén vijfde
van hen is 5 tot 10 uur onderweg en 2 tolken bevinden zich meer dan 10 uren op de
weg.
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Verloning
Zowat alle tolken in bijberoep vinden dat een loonsverhoging nodig is.

Net zoals de groep van tolken in hoofdberoep vinden 63 tolken in bijberoep (op een
totaal van 65) dat het huidige uurtarief niet in verhouding staat tot de inspanningen en
eisen die het beroep vergt. Ook zij voelen de noodzaak om een hoog aantal tolkuren
te presteren om onder andere ietwat financiële zekerheid te verkrijgen en de nietbetaalde reis- en voorbereidingstijd op te vangen.
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11 respondenten antwoordden expliciet dat een loonsverhoging onontbeerlijk is om
het beroep aantrekkelijker te maken en hen de stap te doen zetten naar het tolken in
hoofdberoep.

“Ik heb een master- en postgraduaatdiploma, maar maak mij toch zorgen om
mijn inkomsten van mijn tolkopdrachten. Dat zou niet mogen. Als de
werkomstandigheden beter waren, zou ik misschien wel in hoofdberoep zijn
gebleven, omdat ik de job heel graag doe.
Bovendien werk je als tolk vaak alleen en is het een beroep dat niet veel andere
mensen kunnen. Het loonverschil met tolken gesproken taal is groot.”
“Omdat het eigen is aan de job dat je qua uren niet aan een voltijds inkomen
kan geraken aangezien het heel wat gepuzzel en heen en weer rijden inhoudt.
Vaak ook langere afstand en meerdere ritten per dag. Ook eigen aan de job
dat je inkomensverlies hebt tijdens vakantieperiodes. Het houdt me zeker tegen
niet voltijds als tolk aan de slag te gaan.”

Om het nijpende tekort aan actieve tolken VGT op te lossen is het absoluut nodig om
meer tolken van bijberoep naar hoofdberoep te brengen. Deze vaststelling blijkt ook
uit het jaarrapport 2018 van het CAB18. In dit rapport pleit ze voor dringende
maatregelen om het huidige potentieel aan actieve tolken te verhogen, omdat een
heel aantal tolken minder dan 300 tolkuren op jaarbasis presteren en dus de stap naar
het hoofdberoep (nog) niet zetten.
Uit de enquête blijkt dat 30% van de tolken in bijberoep bereid zou zijn om deze
overstap te maken. Toch is bij een grote meerderheid het (te) lage loon de grootste
drempel om de omschakeling te willen en kunnen maken. De financiële
zelfredzaamheid en andere voordelen (o.a. volwaardig en stabiel inkomen, opbouw
pensioenrechten, werkzekerheid ook tijdens bv. schoolvakanties, ruimte voor zelfzorg
zonder financiële druk om meer uren dan wenselijk te presteren, vele verplaatsingen
niet nodig, minder stress om financiële onafhankelijkheid,...) wegen niet op tegen het
onaantrekkelijke statuut als tolk in hoofdberoep.

18

Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven, vzw. (2018). CAB - Speciaal rapport tekort
tolken VGT (p.54).. In Jaarverslag 2018 via http://www.cabvlaanderen.be/doc/CAB%20%20Jaarrapport%202018.pdf
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Aangezien uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de bredere activering van tolken
VGT voornamelijk botst op financiële obstakels, werd aan de tolken in bijberoep
gevraagd vanaf welk uurtarief voor standaardopdrachten ze bereid zouden zijn om te
schakelen naar hoofdberoep.
Meer dan 60% van hen geeft aan dat het uurloon minstens 50 euro per uur zou moeten
bedragen. Ruim een derde vindt dat het minimumbedrag 55 euro per uur of meer zou
moeten zijn.

Vanwege de verschillende financiële obstakels is bijna 70% van de tolken VGT in
bijberoep momenteel niet bereid om de stap te zetten naar het tolken in hoofdberoep
(zie grafiek bovenaan deze pagina).
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Wanneer deze financiële obstakels buiten beschouwing worden gelaten, blijkt dat nog
slechts 15% van de tolken VGT in bijberoep geen overstap zou maken en
dus ook geen extra uren in hoofdberoep zou presteren. Meer dan de helft van de
tolken zou bij een omschakeling naar hoofdberoep meer dan 15 uren extra per week
willen presteren. Ruim een vijfde van hen zou wekelijks 10 tot 15 bijkomende uren
willen tolken.

Net zoals bij tolken in hoofdberoep werd ook aan tolken in bijberoep gevraagd in welke
situaties een loonsverhoging19 in het bijzonder wenselijk is. Meer dan 80% vindt dit
nodig in de volgende settings:
-

tolkopdrachten in het weekend;
tolkopdrachten op feestdagen.

Verder is volgens ruim 70% dit ook noodzakelijk voor
-

tolkopdrachten tussen 21u en 8u;
voorbereidingstijd.

Ten slotte meent ook meer dan 65% dat het tolken van en naar andere talen een
hoger uurtarief verdient20.

19
20

Met een loonsverhoging wordt een verhoging van het uurloon voor standaardopdrachten bedoeld.
Dit gaat om het tolken tussen VGT en andere gesproken talen dan het Nederlands.
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4. Andere knelpunten voor tolken VGT in hoofdberoep en bijberoep
Naast de specifieke vragenlijst voor enerzijds de groep van tolken VGT in hoofdberoep
en anderzijds de groep van tolken VGT in bijberoep werd een aantal thema’s ook aan
de volledige groep van tolken voorgelegd. In dit onderdeel zullen de volgende
aspecten achtereenvolgens aan bod komen:
-

kilometervergoeding;
reistijdvergoeding;
tolkopdrachten van korte duur.

A. Kilometervergoeding
De huidige kilometervergoeding voor tolken VGT bedraagt 0,25 euro per
kilometer en wordt uitbetaald door de verantwoordelijke overheidsinstellingen
via het CAB. Dit bedrag is al jaren geplafonneerd en zou volgens vele tolken
evenredig vergoed moeten worden met de effectieve kosten die verplaatsingen
vandaag met zich meebrengen. Meer dan 90% van de 107 respondenten vindt
dan ook dat de huidige kilometervergoeding niet volstaat, omdat ze momenteel
niet aan die effectieve kosten tegemoetkomt.

Vele tolken geven aan dat de kilometervergoeding al verscheidene jaren
onveranderd blijft, hoewel de kosten voor verplaatsingen (zowel met het
openbaar vervoer als met de wagen) enkel zijn toegenomen. Bovendien geven
de respondenten aan dat het op deze manier moeilijk is om deze
verplaatsingskosten te dekken, omdat op dit moment de reistijd niet wordt
vergoed.
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Aangezien de vraag om de kilometervergoeding te verhogen op grote bijval kan
rekenen bij zowel de tolken VGT in hoofd- als in bijberoep, werd gepeild naar
welk bedrag deze vergoeding zou moeten evolueren volgens hen. De
onderstaande grafiek geeft hun antwoorden weer.

Het tarief van 0,5397 euro per uur in de grafiek komt overeen met de
kilometervergoeding die een tolk VGT ontvangt van de federale
overheidsdienst justitie wanneer hij/zij tolkt in het kader van strafzaken21.
In Wallonië bedroeg de kilometervergoeding in 2017 0,3595 euro22 per
kilometer. Recent werd dit bedrag verhoogd naar 0,37 euro per kilometer23.
Wanneer een tolk een verre verplaatsing moet maken (= meer dan 50 kilometer
voor een enkele reis), wordt een extra tolkuur betaald.

21

Het uurloon voor deze tolkopdrachten bedraagt 48,91 euro per uur; de wachttijd wordt vergoed aan
34,65 euro per uur. Omzendbrief 131/5 via
http://www.ordeexpress.be/UserFiles/ArtikelDocumenten/Omzendbrief_2018%2009%2025_Gerechts
kosten%20in%20strafzaken.pdf
22

Convention de collaboration entre le SISW (Service d’Interprétation des Sourds de Wallonie asbl)
et l’interprète en langue des signes. Persoonlijke communicatie Sylvia Leclerc, voorzitter ABILS
(Association Belge des Interprètes en Langue des Signes)
23

Persoonlijke communicatie Sylvia Leclerc, voorzitter ABILS (Association Belge des Interprètes en
Langue des Signes), 12 oktober 2019.
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In Brussel bestaat de kilometervergoeding uit een vast bedrag dat varieert
naargelang de locatie van de tolkopdracht. Voor een tolkopdracht binnen het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt een tolk 6 euro per verplaatsing, voor een
tolkopdracht buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om 13 euro
per verplaatsing.
In Nederland wordt een reisvergoeding uitbetaald die een kilometervergoeding
en een reistijdvergoeding omvat, omdat deze tijd deels als werktijd van de tolk
wordt beschouwd. De verplaatsingstijd maakt het voor tolken immers niet
mogelijk om een klassieke werkweek van 40 uren te hebben24. De
kilometervergoeding bestaat dus enerzijds uit de reiskosten en een vergoeding
voor de reistijd.
Dat betekent dat tolken NGT voor tolkopdrachten in privésituaties een
reisvergoeding ontvangen van 0,60 euro per kilometer (excl. btw) en 0,69 euro
per kilometer (excl. btw) voor tolkopdrachten in werk- en onderwijssettings25.

B. Reistijdvergoeding
Uit de bevraging blijkt dat voornamelijk tolken VGT in hoofdberoep een
belangrijk aandeel van hun werktijd onderweg zijn en op deze tijdstippen dus
ook niet beschikbaar zijn om te tolken. Aangezien deze reistijd niet als
onderdeel van de tolkopdracht wordt beschouwd, ontvangen tolken VGT hier
momenteel geen vergoeding voor. Daarnaast vormt de niet-betaalde reistijd
voor tolken VGT in bijberoep een aanzienlijk financieel obstakel om de overstap
naar het hoofdberoep te maken. De cumulatie van een niet-betaalde reis- en
voorbereidingstijd en een loon dat niet in verhouding staat tot de hoge eisen
van het beroep, zorgen voor financiële onzekerheid en een toenemende druk
om meer tolkuren te presteren dan wenselijk is voor een kwaliteitsvolle
uitoefening van het beroep.
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat maar liefst 85% van alle respondenten
vindt dat een reistijdvergoeding noodzakelijk is. Meer dan 70% van hen vindt
bovendien
dat
deze
reistijdvergoeding
bovenop
een
correcte
kilometervergoeding voorzien zou moeten worden. 13% van alle tolken vindt
een kilometervergoeding voldoende.

24

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. (2014). Landelijke regeling tolkvoorziening voor mensen
met een zintuiglijke beperking 2015 + toelichting via
https://vng.nl/files/vng/20141212_landelijke_regeling_tolkdiensten.pdf
25

https://www.uwv.nl/zakelijk/Images/normbedragen-voorzieningen-2019.pdf
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15% van alle respondenten is van mening dat een correcte reistijdvergoeding
zou moeten volstaan om de kosten te dekken (dus zonder een bijkomende
kilometervergoeding). In de onderstaande grafiek worden de verschillende
meningen visueel getoond.

C. Tolkopdrachten van korte duur
Naast de kilometer- reistijdvergoeding werd er bij alle tolken VGT eveneens
gepeild naar het aantal korte tolkopdrachten (maximaal 1 uur) dat ze per maand
tolken. Vanuit het werkveld wordt vaak het signaal gegeven dat het erg moeilijk
is om voor zulke opdrachten een tolk te vinden. Vanwege de onaantrekkelijke
financiële voorwaarden geven vele tolken VGT de voorkeur aan langdurende
opdrachten om op die manier meer uren te kunnen presteren. Bij korte
tolkopdrachten weegt de verloning hiervan niet op tegen het verlies aan nietvergoede verplaatsing en het niet kunnen aannemen van andere
tolkopdrachten. Toch is bij deze korte tolkopdrachten een vlotte communicatie
tussen de dove en niet-dove partij van absoluut belang, maar is het voor tolken
VGT op dit moment financieel moeilijk om hun agenda te reserveren voor
tolkopdrachten waarbij ze slechts het loon ontvangen van één tolkuur.
In de onderstaande grafiek wordt weergegeven hoe vaak tolken VGT dergelijke
opdrachten per maand uitvoeren.
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De steeds verbeterende digitale mogelijkheden van het communiceren op
afstand zouden een mogelijk antwoord kunnen bieden op deze vraag. Wanneer
alle voorwaarden op o.a. technisch, organisatorisch en deontologisch gebied
het afstandstolken vanuit de eigen woning zouden verantwoorden, blijkt dat de
bereidheid bij tolken om deze korte opdrachten uit te voeren aanzienlijk hoog
is.
Vanuit de BVGT dringen we dan ook aan om deze mogelijkheid te onderzoeken
met de betrokken partijen.
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5. Aanbevelingen voor een professioneel statuut voor tolken VGT
De resultaten van de vragenlijst tonen aan dat dringende maatregelen nodig zijn om
het tekort aan actieve tolken VGT terug te dringen én tolken VGT in het algemeen van
correcte loon-en arbeidsomstandigheden te voorzien.
In een eerste fase bevelen we de volgende maatregelen ten zeerste aan:

! verhoging van het uurtarief voor standaardopdrachten naar 55 euro per uur;
! verhoging van de kilometervergoeding naar 0,3653 euro per kilometer26 en
jaarlijkse aanpassing volgens de desbetreffende federale omzendbrief wat de
vergoeding van reiskosten betreft;
! invoering van een reistijdvergoeding voor alle tolkopdrachten.

In een tweede fase zouden de volgende maatregelen nodig zijn:
! verhoging van het standaarduurtarief (d.w.z. hoger dan het voorgestelde
standaarduurtarief van 55 euro per uur) voor tolkopdrachten in het weekend,
op feestdagen en tussen 21u ’s avonds en 8u ‘s morgens;
! invoering van verloning van voorbereidingstijd van een tolkopdracht;
! verhoging van het standaarduurtarief (d.w.z. hoger dan het voorgestelde
standaarduurtarief van 55 euro per uur) voor het tolken van en naar andere
talen.

26

Omzendbrief nr. 673 van 24 juni 2019 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding
2019 via http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2019-0627&caller=list&numac=2019013256
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6. Besluit
Uit cijfers van het CAB blijkt dat het aantal tolkaanvragen waarvoor geen tolk VGT
wordt gevonden alarmerend toeneemt. Bovendien geven tolken VGT zelf steeds
nadrukkelijker aan dat de huidige situatie niet langer houdbaar is, omdat de vraag het
aanbod ruimschoots overstijgt. Uit deze enquête bij 107 tolken VGT komt duidelijk
naar voren dat de te kleine groep actieve tolken op die manier sterk onder druk komt
te staan.
Steeds meer tolken worden overstelpt met aanvragen via verschillende kanalen, maar
kunnen niet verhinderen dat dagelijks talloze dove en niet-dove partijen in de
communicatieve kou blijven staan.
We vragen daarom met aandrang om zeer dringend werk te maken van maatregelen
die meer tolken VGT stimuleren om voltijds aan de slag te gaan als tolk VGT.
Uit deze enquête blijkt duidelijk dat een belangrijk deel van de 65 tolken VGT in
bijberoep bereid is om de stap naar het hoofdberoep te zetten wanneer het beroep
financieel aantrekkelijker wordt gemaakt. Bovendien zijn verbeterde loon-en
arbeidsomstandigheden eveneens onontbeerlijk voor de huidige tolken in
hoofdberoep om hun werk kwaliteitsvol te kunnen uitvoeren.
De Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal onderstreepte in haar memorandum
“Recht op Vlaamse Gebarentaal”27, naar aanleiding van de verkiezingen in 2014,
reeds de noodzaak aan bijkomende inspanningen om de actieve instroom te
vergroten. Centraal stond hierbij de prioritaire loonsverhoging om onder andere zo het
recht op kwaliteitsvolle tolken VGT te verzekeren. Naar aanloop van de verkiezingen
van 26 mei 2019 herhaalde zij haar vraag voor een prioritaire loonsverhoging om meer
tolken VGT te activeren28, net zoals de BVGT dat deed in haar eigen ambitienota.
Als Beroepsvereniging van Vlaamse GebarentaalTolken dragen we een kwaliteitsvolle
en professionele uitoefening van ons beroep hoog in het vaandel.
Om deze doelstellingen te kunnen realiseren zijn correcte loon-en
arbeidsomstandigheden absolute vereisten.
Met dit rapport hebben we de voorwaarden in beeld gebracht om te kunnen evolueren
naar dat professionele en volwaardige statuut voor tolken VGT.
Het BVGT-bestuur
oktober 2019
Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal. (2013). Recht op kwaliteitsvolle tolken. In Memorandum
Recht op Vlaamse Gebarentaal via http://www.adviesvgt.be/recht-op-kwaliteitsvolle-tolken
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Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal. (2019). Zorg voor meer actieve tolken en gesubsidieerde
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