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Voorwoord 
 

Beste VLOK-CI leden, 

De vakantieperiode is voor ons geen komkommertijd, de voorliggende nieuwsbrief, 

die jullie weliswaar enkele weken later dan voorzien ontvangen, is daar het bewijs 

van. 

Vooreerst is er een verduidelijking met betrekking tot de aangepaste 

garantievoorwaarden voor een spraakprocessor. We vernamen dat het hiaat dat in de 

wetgeving geslopen was (maar dat ondertussen werd rechtgezet) een aantal leden 

genoodzaakt heeft op eigen kosten een dure herstelling te laten uitvoeren. We willen 

graag weten of er meerdere gedupeerden zijn en trachten een sociaal verantwoorde 

oplossing uit te werken voor deze gezinnen.  

De spelregels betreffende het afgelasten van een gebarentolk werden uitgebreid 

beschreven door het CAB, we vonden het belangrijk deze tekst integraal op te nemen 

in deze nieuwsbrief. Ook de regels voor het aanvragen van een (schrijf)tolk worden 

kort toegelicht.  

Deze keer denken we niet enkel aan de jongere kinderen, met aan kort artikeltje over 

‘(h)oorbellen’, maar richten we ons ook specifiek naar de tieners en twintigers, we 

hebben dan ook een toelichting voorzien over het rij-examen voor doven en 

slechthorenden.  

Daarnaast is er de hulpkreet van een hopeloze moeder die raad vraagt inzake het 

beroep doen op een schrijftolk. De ervaring leert dat dit allesbehalve evident is.  

We willen jullie er ook op wijzen dat de batterijverkoop die VLOK-CI reeds enkele 

jaren organiseert, binnenkort wordt stopgezet. Veel CI’s werken met herlaadbare 

batterijen, de vraag naar wegwerp batterijen is te klein om dit nog als vereniging te 

kunnen aanbieden. 

Zoals steeds sluiten we af met informatie van onze sponsoren. 

Maar eerst nog een dubbele oproep aan de leden. Hou vooral zaterdag 1 novermber 

vrij, want dan organiseren we terug onze najaarsfamiliedag. Daarnaast ook een 

warme oproep naar ondersteuning van het bestuur. U leest er verder in de 

nieuwsbrief meer over.   

 

We wensen jullie veel leesgenot.  

De redactie 
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Najaarsfamiliedag 2014 
 

Hou de datum vrij! De najaarsfamiliedag zal dit jaar doorgaan op zaterdag 1 

november 2014 in Pairie Daiza waar we te gast zullen zijn bij Hao Hao en Xing Hui! 
 

 
 

Verdere info volgt! 

 

Aanvraag van (schrijf)tolken 

 

We brengen graag ook de omzendbrief NO/2009/02 “Ondersteuning van leerlingen 
met een auditieve handicap in het gewoon basis- en secundair onderwijs” in 

herinnering. Dit is een omzendbrief uitgegeven door het ministerie van onderwijs en 

bepaalt onder welke voorwaarden een VGT-tolk, schrijftolk of combinatie van beiden 

kan aangevraagd worden. Naast de evidente vereisten is een belangrijke vereiste om 
tijdig de aanvraag te doen. De deadline is dit jaar bepaald op 15 augustus 2014. De 

aanvraag kan vervolledigd worden tot 15 oktober 2014. 

 
 

Verduidelijking aanpassing garantievoorwaarden spraakprocessor 
 
 

In het lentenummer publiceerden we een artikel over de aanpassing van de 
garantievoorwaarden voor de spraakprocessor. De precieze wijziging van de 

garantievoorwaarden houdt in dat na de leeftijd van 8 jaar een kind nog 1x zijn 

spraakprocessor binnen de 3 jaar kan veranderen. 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14091
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14091
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VLOK-CI vzw roept hierbij ook op dat de gezinnen die gedupeerd zijn door het hiaat 

dat bestond in de regelgeving zich bij het bestuur melden. Dat kan op vlok-ci-

bestuur@googlegroups.be De wijziging van 1 oktober 2012 bracht kinderen tussen 8 
en 12 in een mogelijks probleem: de garantie op de spraakprocessor ontvangen voor 

de leeftijd van 8 jaar was 3 jaar, maar na de leeftijd van 8 kon men maar na 5 jaar 

recht hebben op een nieuwe spraakprocessor. Was er dus een ernstig defect minstens 

3 jaar na ontvangst van een spraakprocessor voor de leeftijd van 8, maar terwijl men 
op het moment van het defect meer dan 8 jaar oud was, dan was er maar één 

zinvolle mogelijkheid: de spraakprocessor op eigen kosten laten repareren. 

 

VLOK-CI vzw vraagt dat de gedupeerde leden zich bij het bestuur melden om zo een 
sociaal verantwoorde oplossing uit te werken tov. die gezinnen die door dit hiaat 

meer dan 350 € hebben moeten ophoesten voor een herstelling op eigen kosten. 

 

Pieter Bolle 
 

Schrijftolken: het verhaal van een hopeloze moeder 
 

Zijn er bij de kinderen die een schrijftolk gebruiken ook zoveel problemen om iemand 

te vinden en te kunnen houden. 

 
Onze dochter zit in het 1ste middelbaar en heeft sedert dit jaar recht op een 

schrijftolk voor het volledig lessenpakket. 

 

Wij zijn gestart met 20 uur aan te vragen. 

 
Dan kregen we de opdracht via de gon om zelf iemand te zoeken als schrijftolk (een 

diploma middelbaar onderwijs is voldoende). Natuurlijk moet die persoon wel snel 

kunnen typen. 

 
De school, wijzelf en de gon juf zijn dan op zoek gegaan naar iemand die 20 uur per 

week naast onze dochter zit om te typen. De uren zijn natuurlijk niet altijd 

aansluitend want als ze LO heeft moet er geen schrijftolk zijn. 

 
We hebben dan iemand gevonden die zich 1 trimester wou inzetten maar als ze ander 

werk had zou stoppen. 

 

Na het 1ste trimester is ze gestopt. 
 

Weer iemand moeten zoeken maar nu maar voor 15 uur want onze dochter wou meer 

vrijheid en ze kan mee op school. 

 

Nu waren de uren nog meer gespreid. 
 

We hebben dan terug iemand gevonden maar na 2 weken is ze gestopt. 

 

Weer zoeken .Dan hebben we 2 personen gezocht iemand voor 5 uur en de andere 
voor 10 uur. 1 van de 2 geeft het nu weer op . Dus weer zoeken. 

 

file:///C:/Users/gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/8YXBFJYJ/vlok-ci-bestuur@googlegroups.be
file:///C:/Users/gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/8YXBFJYJ/vlok-ci-bestuur@googlegroups.be
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Het is echt om zot te worden. Schrijftolken worden nog niet zo erkend als 

doventolken. En voor een doventolk moet je zelf niet zoeken je krijgt iemand uit de 

buurt of je kan zelf kiezen . Ik ben nu niet meer zeker. 
 

Ook wat de verloning betreft alles gaat via de school maar eerst langs de overheid . 

Voor de school een zeer ingewikkeld systeem. 

 
Ook de overheid moet de persoon die je opgeeft als schrijftolk goedkeuren wat ook 

tijd vraagt. 

 

Ook zijn er mensen geweest die eigenlijk niet snel genoeg waren of niet wisten wat 
die taak eigenlijk inhoudt. 

 

Er is niets duidelijk voor een schrijftolk er is geen statuut. 

 
Allé ik ,de school en de gon worden er zot van maar vooral voor Lisa is het een 

probleem .Altijd iemand anders en vooral gaat er vandaag iemand zijn voor mij? 

 

Ook voor de leerkrachten vraagt dit een inspanning. Is er iemand die de les volgt of 

niet? 
 

Zijn er mensen met hetzelfde probleem? En kunnen we daar via de vereniging niets 

aandoen om dat eenvoudiger te maken? 

 
Een hopeloze moeder, 

Naam gekend bij de redactie 
 
 

Het rijexamen voor doven en slechthorenden 
 

Het theorie-examen 

Om bepaalde voertuigen te mogen besturen, hebt u een rijbewijs nodig. 

Om een rijbewijs te verkrijgen, moet u examens afleggen. 

Om een voertuig te mogen besturen van de categorie B, moet u vooreerst slagen in 

het theorie-examen. De minimumleeftijd om het theorie-examen af te leggen is 17 

jaar. 

Hoe verloopt het theorie-examen? 

Het theorie-examen wordt afgelegd met een audiovisueel systeem (koptelefoon en 

beeldscherm). 

Het theorie-examen bestaat uit examenvragen die de reële verkeerssituaties 

benaderen. De vraag wordt op duidelijke wijze voorgelezen en verschijnt ook op het 

scherm van de computer. Tussen de 2 of 3 mogelijkheden die worden gegeven, moet 

u dan het juiste antwoord kiezen. 
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U legt het examen af volgens uw eigen ritme, met maximum 15 seconden 

antwoordtijd per vraag. Deze 15 seconden gaan in nadat de vraag werd voorgelezen. 

Het examen duurt ongeveer 30 minuten. 

Voor de cat. B zijn er 50 vragen. Om te slagen moet u tenminste 41 punten op 50 

behalen. Elke vraag is 1 punt waard. Een geslaagd theorie-examen blijft 3 jaar geldig. 

Wanneer u niet geslaagd bent voor het theorie-examen mag u zich dezelfde dag niet 

meer aanmelden voor een nieuw theorie-examen van dezelfde categorie. 

Onmiddellijk na het theorie-examen hebt u de keuze: enkel de foutief beantwoorde 

vragen met het correcte antwoord bekijken of geen enkele vraag bekijken. 

Op het einde van het theorie-examen en indien u geslaagd bent en nog niet in het 

bezit van een rijbewijs, legt u een leestest af. De kandidaat die niet voldoet aan de 

leestest, moet een onderzoek bij een vrij gekozen oogarts ondergaan. 

U kan het theorie-examen afleggen in het examencentrum van uw keuze. In het 

Nederlands kan u hiervoor terecht in 18 examencentra. De adressen hiervan kan u 

terugvinden op de website van GOCA (www.GOCA.be) 

Na tweemaal niet slagen voor het theorie-examen van de categorie B (examens 

afgelegd vóór 03/02/2014 komen niet in aanmerking) moet u minimum 12u theorie-

onderricht volgen in een erkende rijschool. Deze verplichting is niet van toepassing 

op:  

1/ kandidaten die een attest van een keel-, neus- en oorarts voorleggen waarin wordt 

bevestigd dat zij een zodanige gehoorhandicap hebben dat zij het theorieonderricht 

niet in normale omstandigheden kunnen volgen; 

2/ kandidaten die een getuigschrift of attest van een centrum voor 

leerlingenbegeleiding, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een 

instituut voor buitengewoon onderwijs, een centrum voor observatie of begeleiding of 

een centrum voor beroepsoriëntering voorleggen waarin wordt bevestigd dat hun 

mentale of intellectuele vermogen, of hun graad van alfabetisme ontoereikend is om 
het audiovisuele theorie-examen onder de voorgeschreven vorm af te leggen. 

Voorwaarde is wel dat zij deelnemen aan een speciale sessie van het theorie-examen. 

3/ kandidaten die ten minste vijfmaal opeenvolgend niet slaagden voor het theorie-

examen (examens afgelegd vóór 03/02/2014 komen wél in aanmerking), op 

voorwaarde dat deze kandidaten deelnemen aan een speciale sessie van het theorie-

examen. 

Kandidaten die beantwoorden aan bovenvermelde voorwaarde 2 of 3 maar toch 
deelnemen aan een normale sessie van het theorie-examen, zijn niet vrijgesteld van 

de verplichting om theorie-onderricht te volgen na tweemaal opeenvolgend niet 

slagen voor het theorie-examen cat. B en dienen bijgevolg wel een nog geldig 

getuigschrift van theorie-onderricht afgeleverd door een erkende rijschool te kunnen 

voorleggen. 

http://www.goca.be/
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Speciale zittingen voor het theorie-examen 

 

Verloop:  

alle kandidaten krijgen dezelfde reeks vragen. Na het formuleren van iedere vraag 

beschikt de examinator over de nodige tijd om te antwoorden op de vragen van de 

kandidaten. De antwoordtijd van 15 seconden per vraag gaat dus pas in wanneer 

iedereen de vraag voldoende begrepen heeft en er geen vragen meer over heeft. 

Voor wie? 

--de kandidaten waarvan het mentale en/of intellectuele vermogen en/of de graad 

van alfabetisme ontoereikend is, kunnen op hun verzoek, het examen afleggen in een 
speciale zitting. De betrokkene levert het bewijs dat hij zich in één van deze gevallen 

bevindt d.m.v. een getuigschrift of attest van een centrum voor leerlingenbegeleiding, 

een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een instituut voor buitengewoon 

onderwijs, een centrum voor observatie of begeleiding of een centrum voor 

beroepsoriëntering. 

--kandidaten die ten minste vijfmaal opeenvolgend niet slaagden voor het theorie-

examen kunnen eveneens op hun verzoek dit examen in een speciale zitting afleggen. 

--doven en/of spraakgestoorden kunnen het theorie-examen afleggen met een tolk 

Vlaamse Gebarentaal (VGT) 

--kandidaten die geen van de drie landstalen machtig zijn, leggen eveneens het 

examen af met een beëdigde tolk. 

 

Geneeskundig onderzoek. 

 

--de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de cat. AM, A1, A2, A, B, BE of G 
ondertekent op het formulier “Aanvraag om een voorlopig rijbewijs” of “Aanvraag om 

een rijbewijs”, een verklaring waarin hij op zijn woord van eer bevestigt, bij zijn 

weten niet te lijden aan een van de, in de wetgeving genoemde lichaamsgebreken of 

aandoeningen. Een folder met de medische minimumnormen betreffende de 
lichamelijke en geestelijke geschiktheid zal aan de kandidaat overhandigd worden na 

het geslaagde theorie-examen. 

--de kandidaat die oordeelt dat hij de verklaring betreffende de algemene lichamelijke 

en psychische geschiktheid en de verklaring betreffende de visuele functies niet kan 

ondertekenen, moet een onderzoek ondergaan bij een vrij gekozen geneesheer. 
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Nog meer gedetailleerde info kan u terugvinden op de website van GOCA 

(www.GOCA.be) onder “Categorie B: theorie-examen.” 

Bron: GOCA 

 

(H)oorbellen: maak een sieraad van je hoortoestel 
 

(H)oorbellen: leuk, stoer, lief, gaaf maar bovenal dé 
manier om van je hoortoestel een sieraad te maken.   

Een hoortoestel helpt je om beter te horen en is voor 
veel mensen een heel belangrijk hulpmiddel. Net als 

een bril dat is voor iemand die minder goed 

ziet. Waarom is een bril er dan in allemaal trendy 
vormen, kleuren en merken maar een hoortoestel 

moet zo “onzichtbaar” mogelijk zijn? 

Bij (H)oorbellen.nl denken ze daar gelukkig héél anders over. Laat zien dat je een 

hoortoestel draagt! Het helpt mensen zonder gehoorbeperking rekening te houden 

met jou! In de winkel vind je daarom een diversiteit aan (H)oorbellen, oorbellen voor 

je hoortoestellen! 

 

 

Bron: doof.nl 

 

Warme oproep: nieuwe bestuursleden zijn welkom 
 

Beste ouders, 

 
U bent lid van een vereniging die heel wat te bieden heeft: 4x per jaar een 

nieuwsbrief, een voorjaarsweekend, een najaarfamiliedag, website, facebookgroep en 

het onderhouden van vele contacten met diverse organisaties om de belangen te 

behartigen van onze dove kinderen. Dit alles op een goede manier doen vergt inzet 
en actieve medewerking van een aantal ouders. Binnen de raad van bestuur is er een 

http://www.goca.be/
http://www.hoorbellen.nl/
http://hoorbellen.nl/


        VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 41, jaargang 12, nr. 2. 10 

versterking nodig, nu het aantal bestuursleden daalt. Zin om mee te bouwen aan de 

vereniging? Stuur dan een mail naar vlok-ci-bestuur@googlegroups.com. Zowel kleine 

als grote bijdragen zijn welkom. 
 

Nieuwe regels bij het afgelasten van een tolkopdracht in werk, 

welzijn en onderwijs vanaf 1 mei 2014 
 

Er bestaan verschillende soorten van afgelastingen.  

 

1. De gewone “tijdige afgelasting” door een gebruiker. 
 
Wat is dat ?  De gebruiker last bij het CAB een tolkopdracht af, meer dan 48u voor 

het tijdstip van de tolkopdracht. Die 48u worden alleen geteld tijdens de werkdagen. 

De weekends worden niet meegeteld. Ook de volledige sluitingsdagen van het CAB 

worden niet meegeteld : deze lijst met sluitingsdagen kan men lezen op 

www.cabvlaanderen.be, rubriek “Contact & openingsuren”. 
 

De gebruiker last de tolkopdracht “online” af (via www.tolkaanvraag.be) . Dan 

ontvangt de tolk automatisch een verwittiging. Dat is veilig. Als de gebruiker geen pc 

kan gebruiken, kan hij een mail, fax of sms naar de gewone gsm lijn van het CAB 
sturen. De 48u wordt geteld vanaf het precieze ogenblik dat de afgelasting online is 

gebeurd, of het tijdstip dat de sms of fax ontvangen wordt. 

 

Bij een tijdige afgelasting ontvangt de tolk een afgelastingsmail. Als de dove 
gebruiker online heeft afgelast, ontvangt de tolk automatisch een mailbericht. Is dit 

niet online gebeurd, dan ontvangt de tolk van het CAB spoedig een gewone mail (het 

eerste werk van het CAB is de behandelingen van TLA, daarna komen de tijdige 

afgelastingen aan de beurt). De tolk heeft geen recht op een vergoeding.  

 
Voorbeeld : 

De gebruiker plant een opdracht op dinsdag 17 december om 14.00. De gebruiker  

last af op vrijdag 13 december om 11.10. De opdracht gaat dus 98u50min later door. 

98u50min-48 weekenduren = 50u50min. Dat is 2u50min meer dan 48u. 
Besluit : de afgelasting is oké. De tolk ontvangt geen vergoeding.  

Indien de gebruiker de opdracht aflast op vrijdag 13 december om 14.08, dan is dat 

te laat. Dan ontvangt de tolk wel de vergoeding. 

 

2. De “te late afgelasting” door een gebruiker(vaak “TLA” 

genoemd ) 
 

2.1. Wat is een TLA? 
 
Alle opdrachten die men niet tijdig afgelast, zijn te late afgelastingen. 
 

Bij een TLA heeft de gebruiker de tolkopdracht te laat “online” (via 

www.tolkaanvraag.be) afgelast. Het is ook mogelijk dat de gebruiker gewoon 

vergeten heeft om het CAB te verwittigen. 

mailto:vlok-ci-bestuur@googlegroups.com
http://www.tolkaanvraag.be/
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In deze situatie heeft de tolk recht op een vergoeding, want de late afgelasting heeft 

meestal tot gevolg dat de tolk geen andere tolkopdracht kan vinden en inkomens 

verlies lijdt. 
 

Voorbeeld 1: 

De gebruiker plant een opdracht op woensdag 18 december om 14.30. De gebruiker 

last af op maandag 16 december om 14.37 . De opdracht gaat dus 47u53min later 
door. Dat is minder dan 48u. De tolk ontvangt een vergoeding. 

 

Voorbeeld 2 : 

De gebruiker plant een opdracht op vrijdag 30 mei 2014 om 14.00. De gebruiker last 
af op woensdag 28 mei om 12.00. De afgelasting gebeurt 50u voor het begin van de 

tolkopdracht. 

Maar opgelet! 29 mei is een sluitingsdag van het CAB wegens feestdag (OLH 

hemelvaart). Die 24u wordt niet meegerekend. Resultaat : 50u – 24u = 26u. Dit is 
minder dan 48u. Het is een te late afgelasting. De tolk ontvangt een vergoeding. Na 

de datum van de afgelaste tolkopdracht bezorgt het CAB een kopie van het  

prestatieblad van de tolk aan de gebruiker . Zo kan de gebruiker zien hoe er 

gerekend is.  

 

2.2. Welke vergoeding ontvangt de tolk ? 
 
Als het begin van de tolkopdracht in de 48u valt, dan worden alle aangevraagde 

Uren uitbetaald aan de tolk. 

 

Voorbeeld 1 
De gebruiker vraagt op donderdag 12 december een tolk aan voor een opdracht op 

dinsdag 17 december van 13.00 tot 19.00u. Het CAB vindt de volgende dag een tolk 

en boekt tolk A voor 6u. De gebruiker last de opdracht af op maandag 16 december, 

dus te laat. De tolk ontvangt 6u vergoeding. 
 

Voorbeeld 2 

De gebruiker vraagt op maandag 9 december een tolk aan voor een opdracht op 

vrijdag 13 december van 13.00 tot 19.00. Het CAB vindt tolk A en boekt tolk A voor 

6u. De gebruiker last de opdracht af op woensdag 11 december om 15.00. De 
opdracht begint dus 46u later. Ontvangt de tolk hier 2u of 6u ? De tolk ontvangt in dit 

voorbeeld 6u. 

 

Een aanvraag kan bestaan uit meerdere opdrachten. Bij een afgelasting van een hele 
aanvraag, wordt per opdracht bekeken of het tijdstip van afgelasting groter of kleiner 

is dan 48u. 

 

Voorbeelden 
De gebruiker vraagt op dinsdag 3 december een tolk aan voor een cursus van 3 

dagen : maandag 9 december, dinsdag 10 december en woensdag 11 december, 

telkens van 13.00 tot 19.00 

 
De aanvraag bestaat dus uit 3 opdrachten, telkens van 6u. Het CAB vindt tolk A 

en boekt tolk A voor 18 u. De gebruiker last de opdracht af op donderdag 5 december 

om 19.00. Dat is te laat, want de eerste tolkopdracht begint 43u later (weekend niet 
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inbegrepen). De tolk ontvangt hier 6u (van opdracht 1 op maandag 9 december). De 

tolk ontvangt geen vergoeding voor opdracht 2 en opdracht 3.  

 
Leerling X vraagt een tolk op woensdag 11 december van 8u30 - 09u20 voor PAV  en 

van 10u20 - 12u00 voor Nederlands. Tolk A tolkt is toegekend voor beide opdrachten. 

Maandag 09 december om 9.00 ontvangt het CAB bericht dat de  leerling ziek is. Dit 

is 47u 30min voor de aanvang van de opdracht PAV en  49u20min voor de aanvang 
van de opdracht Nederlands. Tolk A ontvangt hier 1 u (van opdracht PAV). De tolk A 

ontvangt geen vergoeding voor de opdracht  Nederlands, want dit is een tijdige 

afgelasting. 

 
Leerling X vraagt een tolk op woensdag 11 december van 08u30-10u10 voor 

Mechanica en van 10u20 - 11u10 voor Frans. Dit zijn 2 opdrachten. Tolk A tolkt 

Mechanica; Tolk B tolkt Frans. Maandag 09 december om 9.00 ontvangt het CAB 

bericht dat de leerling ziek is. Dit is 47u30min voor de opdracht Mechanica en 
49u20min voor de opdracht Frans. De opdracht Mechanica is dus een TLA en tolk A 

ontvangt hier 2 u . De tolk B ontvangt geen vergoeding voor de opdracht Frans, want 

dit is een tijdige afgelasting. 

 

Cursist X vraagt een tolk op woensdag 11 december van 18u30-22u00 voor 
bedrijfsbeheer. Tolk A tolkt de hele avond voor leerling X. Maandag 09 december om 

20.00 ontvangt de noodlijn van het CAB bericht dat de cursist ziek is. Dit is 46u30min 

voor het begintijdstip van de cursus. Dit is een TLA. Er is geen pauze 

voorzien, dus de opdracht staat in één blok genoteerd. Tolk A ontvangt 3,5 u 
vergoeding voor deze opdracht. 

 

Gebruiker X vraagt een tolk voor een studiedag op woensdag 11 december. Er moet 

niet doorgetolkt worden tijdens de middagpauze. De opdracht duurt van 09u - 16u; 
de middagpauze is voorzien van 12u - 12u30. Tolk A tolkt de hele studiedag. Op  

maandag 09 december om 10.00 verwittigt de gebruiker dat hij ziek is. Dit is 47 u 

voor het begintijdstip van de voormiddagopdracht. Dit is een TLA. De 

namiddagopdracht start pas om 12u30. Voor de namiddagopdracht is de  

afgelastingsmelding tijdig want is 50u30min voor de opdracht. De tolk heeft recht 
Op 3u vergoeding van de voormiddagopdracht. 

 

2.3. Wordt de tolk altijd betaald met de tolkuren van de gebruiker ? 
 
Dat hangt af van “overmacht” van de gebruiker en van “vervangingsopdrachten” voor 

tolken. 

 
2.3.1. Wat is overmacht ? 

 

Overmacht wil zeggen : het afgelasten van de opdracht is het gevolg van een  

oorzaak waar de gebruiker niet kan aan doen. Voorbeelden van overmacht : 
- De gebruiker of zijn gesprekspartner wordt plots ziek 

- De gebruiker of gesprekspartner kan door een ongeval niet komen 

- De werkgever verplaatst plots de geplande vergadering 

- Staking van de NMBS: gebruiker geraakt niet op plaats tolkopdracht 

- De leerkracht van de dove leerling is plots afwezig. 
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Als de gebruiker een bewijs van die overmacht aan het CAB afgeeft, dan kunnen 

de tolkuren van de gebruiker (*) aangewend worden om de tolk te betalen : 

 
- Is het een afgelasting in de werksituatie, dan worden A of B of S-tolkuren van de 

gebruiker aangewend 

- Is het in onderwijs, dan worden de O-tolkuren of VO-tolkuren van de gebruiker 

aangewend 
- Is het in welzijn (privé), dan worden de L-uren van de gebruiker niet gebruikt. De 

Minister van Welzijn en het VAPH hebben beslist dat het CAB in 2014 in deze situatie 

de tolk mag uitbetalen met een aparte subsidie van het CAB. 

 
(*) op voorwaarde dat die gebruiker het recht op tolkuren heeft ontvangen van de verantwoordelijke overheid. 

 
Het schriftelijk bewijs van overmacht moet binnen de tien werkdagen na de  

tolkopdracht aan het CAB bezorgd worden. Enkele voorbeelden van schriftelijke 

bewijzen : doktersbriefje dat dove gebruiker of zijn/haar gesprekspartner ziek was, 
verklaring op mail van werkgever dat de vergadering verdaagd is door duidelijk 

omschreven omstandigheid, bewijs staking openbaar vervoer of autopech, 

afwezigheid leerling of leerkracht geattesteerd via mail van de school aan CAB, ... 

 
Als de tolk zich voor de afgelaste tolkopdracht verplaatst heeft, dan zal het CAB de 

reiskosten van de tolk betalen met het geld van de verantwoordelijke overheid : 

- VDAB in werksituatie 

- Onderwijs in onderwijssituatie 

- VAPH in sociale/privé situatie : opgelet, in deze situatie kan het CAB maar 
uitbetalen van af de datum dat het daartoe aangepaste Besluit van de Vlaamse 

Regering 2014 start. Die datum zal bekend gemaakt worden op 

www.cabvlaanderen.be. 

 
Als de gebruiker geen bewijs van die overmacht aan het CAB geeft, dan moet de  

gebruiker de tolkrekening zelf betalen. Ook als de gebruiker nog tolkuren over heeft 

moet hij/zij dat zelf betalen. 

 
Het uur bedrag in 2014 is in Welzijn en Werk 36,35 € en in Onderwijs 

36,31 €. 

 

Enkele voorbeelden : 
- De gebruik heeft uit slordigheid de tolkopdracht vergeten 

- De gebruiker wist al lang dat de tolkopdracht niet zou doorgaan, maar heeft 

vergeten om de tolkopdracht af te gelasten 

- De dove student heeft zich verslapen 

- De docent verwittigt een week vooraf (in de les of via de online studentenkalender 
van de school) dat de les de volgende week niet doorgaat. De student vergeet dat te 

melden aan het CAB. 

 

Als de tolk zich voor de afgelaste tolkopdracht verplaatst heeft, dan moet de 
gebruiker de reiskosten ook zelf betalen. 

In Werk en Onderwijs : dit is 0,25 € per afgelegde km tussen de woonplaats 

van de tolk en de tolkopdracht. 
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In Welzijn : dit is 0,20 € /km als de dove gebruiker zelf rechtstreeks aan de tolk 

betaalt. Als door het CAB een factuur opgemaakt moet worden (bv. omdat de 

gebruiker niet aanwezig was ende tolk niet direct kon betalen) , dan bedraagt dit 0,25 
€ / km. 

 

2.3.2.Wat is een “vervangingsopdracht” voor tolken ? 

 
Als de gebruiker een tolk te laat afgelast, dan is die tolk plots weer vrij. De tolk 

heeft dan in principe recht op een vergoeding. Maar de kans is groot dat er op 

hetzelfde ogenblik van de afgelaste opdracht nog andere tolkopdrachten zijn 

waarvoor het CAB geen tolk gevonden heeft. De Vlaamse overheid is van mening dat 
de vrijgekomen tolk dan moet proberen om een andere opdracht uit te voeren. Die 

andere opdracht wordt hier een “vervangingsopdracht” genoemd. 

 

Voorbeeld : 
Gebruiker X last een tolkopdracht van 4u voor tolk A te laat af. A neemt een andere 

tolkopdracht (vervangingsopdracht) van het CAB aan voor gebruiker Y. De opdracht 

voor Y duurt 2u. In dat geval ontvangt tolk A uitbetaling van 4 tolkuren : 

- 2 tolkuren van gebruiker X 

- 2 tolkuren van gebruiker Y. 
 

Daardoor lijdt tolk A geen inkomensverlies. 

 

Het blijft belangrijk dat gebruiker X een opdracht altijd zo snel mogelijk afgelast, ook 
al is dat binnen de laatste 48u. Daardoor kunnen het CAB en de tolk misschien een 

andere gebruiker Y bijstaan. Zo verliest X misschien ook minder/geen tolkuren. 

 

Moet de tolk gelijke welke vervangingsopdracht van het CAB aanvaarden ? Neen. 
Het principe van een vervangingsopdracht is : de totale som van de verplaatsingstijd 

en tolktijd van de “vervangingsopdracht” moet kunnen gebeuren binnen dezelfde  

tijdsperiode van de afgelaste opdracht. 

 

Een voorbeeld : 
Een afgelaste tolkopdracht ging door van 14.00 tot 16.00. De tolk plande om zich van 

13.30 tot 14.00 te verplaatsen van huis naar de tolkplaats. De tolk plande om van 

16.00 tot 16.30 terug naar huis te reizen. Totaal tolktijd en verplaatsing : 3 

uren. De verplaatsingstijd en de tolktijd van de vervangingsopdracht mogen 
samengeteld 3 uren duren. 

 

Voorbeeld van een passende vervangingsopdracht : 

 De tolk verplaatst zich van 13.30 tot 14.30 naar de tolkplaats 
 De tolk tolkt 1 uur 

 De tolk verplaatst zich van 15.30 tot 16.30 huiswaarts. 

 

Als de tolk de passende vervangopdracht niet wil aanvaarden, dan wordt de afgelaste 
tolkopdracht niet vergoed aan die tolk. 

 

Voorbeeld van een niet passende vervangingsopdracht : 

 De tolk verplaatst zich van 13.30 tot 14.30 naar de tolkplaats 

 De tolk tolkt 2 uur 
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 De tolk verplaatst zich van 16.30 tot 17.30 huiswaarts. 

(Als de tolk in dit voorbeeld zelf akkoord gaat om toch een uur langer actief te 

zijn , dan kan de  vervangingsopdracht wel doorgaan. Maar de tolk heeft hier 
het recht om deze vervangingsopdracht te weigeren, omdat het totaal 4 uren is 

in plaats van 3u. Als de tolk weigert, wordt hij/zij toch vergoed voor de 

afgelaste opdracht). 

 
Bestaan er andere uitzonderingen voor tolken om een vervangingsopdracht te 

weigeren en toch betaald te worden ? 

 

Het CAB heeft een gegevensfiche van iedere tolk. Daarop vult de tolk op voorhand 
in of hij/zij sommige categorieën van opdrachten wil tolken of niet. Als het CAB een 

vervangingsopdracht aanbiedt aan een tolk, maar die tolk verwijst naar zijn 

ondertekende fiche waar staat dat hij/zij dat soort opdrachten niet wil uitvoeren, dan 

mag de tolk de opdracht weigeren. 
 

Eén voorbeeld : 

een tolk die bij het begin van het schooljaar via zijn/haar fiche het CAB heeft 

verwittigd dat hij/zij nooit wil tolken voor Onderwijs, kan niet verplicht worden om 

een vervangingsopdracht in Onderwijs uit te voeren. 
 

3. De “tijdige afgelasting” door een tolk 
 

Een tolk is freelancer en heeft het recht om aanvaarde tolkopdrachten tijdig 

(buiten de 48u vooraleer de opdracht begint) terug af te gelasten. Zowel de 
overheden als het CAB als de BVGT als FEVLADO dringen er evenwel sterk op aan bij 

tolken om gemaakte afspraken tussen tolken en gebruikers uit respect voor de 

gebruikers zoveel mogelijk na te leven. 

 

4. De “te late afgelasting” door een tolk 
 

Net zoals bij de gebruiker “overmacht” kan leiden tot afgelasting, kan dat ook bij de 

tolk gebeuren, bv. wegens ziekte of autopanne. Een tolk kan in de TLA-periode van 

48u echter geen opdracht afgelasten om snel een andere tolkopdracht te aanvaarden. 
 

Voorbeeld 

Tolk A heeft een opdracht van gebruiker X van 14.00 tot 16.00. 

Maar de dag voor de tolkopdracht bij X ziet de tolk een tolkopdracht van gebruiker Y 
van 11.00 tot 17.00. A last de opdracht bij gebruiker X af. 

In dat geval mag het CAB de tolkopdracht van A bij gebruiker Y niet uitbetalen. 

 

De enige uitzondering kan erin bestaan dat het CAB tolk A heeft geboekt voor een 
opdracht in Welzijn en Werk, en dat A vooraf aan X vraagt of hij/zij de opdracht in 

Welzijn of Werk voor X mag schrappen om een opdracht uit te voeren voor Y in Werk, 

Welzijn of Onderwijs. Als X akkoord gaat, moet hij dat onmiddellijk in een bericht 

(online via zijn tolkopdracht) laten weten aan het CAB. In die situatie mag het CAB 

het werk van A voor gebruiker Y wel vergoeden. 
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Bron: 

http://www.cabvlaanderen.be/doc/Nieuwe%20regels%20bij%20te%20late%20afgela

sting%20tolkopdrachten%20vanaf%20%2001-05-2014.pdf 
 

 

Batterijverkoop VLOK-CI 
 

VLOK-CI is verschillende jaren geleden begonnen met samenaankoop van batterijen 
voor de leden. 

We merken echter dat de laatste jaren de verkoop steeds minder wordt. Dit vooral 
omdat de nieuwe apparaten voorzien zijn van oplaadbare batterijen. Natuurlijk 

juichen wij dit toe omdat zo de kosten gedrukt worden voor de gebruikers. 

Omdat wij de batterijen steeds in grote aantallen moeten aankopen en omdat ook 
deze batterijen vervallen zijn wij genoodzaakt de batterijverkoop te stoppen. 

De batterijen die nu nog in stock zijn zullen verder verkocht worden, vanaf oktober 

tegen verminderd tarief (10 euro ipv 27,5 euro voor 10 blisters), tot uitputting 
van de voorraad. De vervaldatum van deze batterijen is september 2014. De 

procedure van verkoop blijft nog steeds dezelfde. Wel kan het dat een aantal 

afhaalouders vermindert als de stock te klein wordt. 

De verantwoordelijke voor aan- en verkoop van de batterijen is David Luys. Bij hem 

kan je terecht met al je vragen en opmerkingen over de batterijverkoop. 

Op de website is er een link geplaatst naar een online bestelformulier. Je dient op dit 
bestelformulier alle velden in te vullen en daarna enkel het formulier te verzenden 

door op “verzenden” te klikken. 

De werkwijze gaat als volgt:  

• Surf naar onze site http://www.vlok-ci.eu/, klik daarna op de link batterijen. 

Hier vind je de uitleg en het online bestelformulier dat je correct en volledig dient in 

te vullen. 

• Na het verzenden van het bestelformulier ontvang je automatisch een mail van 

de bestelling op het door jou ingegeven mailadres. In deze mail staan de gegevens 
van de bestelling samen met een bestelnummer. 

• Daarna wordt het gepaste bedrag overgemaakt op onze rekening  

735-0064782-71 (BE49 7350 0647 8271 BIC: KREDBEBB) met vermelding ‘naam + 

voornaam + bestelnummer’. 

 Minimum 10 blisters! 

• David bevestigt via e-mail de betaling aan jullie en aan de verantwoordelijke 

ouder waarna jullie telefonisch met deze persoon kunnen afspreken. 

• De afhaalplaatsen kan je hieronder zien. Let er dus goed op dat je de juiste 

persoon kiest op het bestelformulier.  

 

http://www.cabvlaanderen.be/doc/Nieuwe%20regels%20bij%20te%20late%20afgelasting%20tolkopdrachten%20vanaf%20%2001-05-2014.pdf
http://www.cabvlaanderen.be/doc/Nieuwe%20regels%20bij%20te%20late%20afgelasting%20tolkopdrachten%20vanaf%20%2001-05-2014.pdf
http://www.vlok-ci.eu/
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Gent (Hamme)  Luc en Greta Van Nuffel (052/52.03.87.) 

Diest    David Luys     (0476/42.20.45.) 

Roeselare   Pieter Bolle    (051/25.28.20.) 

 

Voor verdere inlichtingen kan je terecht op: 

E-mail: batterij.vlok-ci@telenet.be  

Om batterijen (Rayovac Zinc-Air extra Ultra) voor de oorhanger te kunnen bestellen, 

moet je lid zijn van onze vereniging. 

Lid worden kan je door € 10 op rekeningnummer 735-0064782-71 (BE49 7350 0647 

8271 BIC: KREDBEBB) van VLOK-CI te storten met vermelding van “naam + lidgeld 

VLOK-CI 2013”. 

 

 
 

Heb jij, als lid van VLOK-CI, als vertegenwoordiger van een revalidatiecentrum, als 

arts, sponsor of als geïnteresseerde in onze vereniging een artikel voor een van de 
volgende nieuwsbrieven? 

Wij nemen dit artikel graag op!  

 

Ben je naar een studiedag geweest waarvan je denkt dat ouders van 
dove/slechthorende kinderen die informatie ook kunnen gebruiken? 

Heeft jouw kind op school of in de jeugdbeweging iets ongelofelijk meegemaakt?  

 

Deel dit met de andere lezers van onze nieuwsbrieven. 
 

Heb jij op internet of in de krant iets gevonden over doven of slechthorenden, al dan 

niet CI dragers waarvan je denkt: dit wist ik nog niet….  

 

Laat het ons weten! 
 

Gewoon een tekst, foto’s of gegevens doorsturen via info@vlok-ci.eu en wij doen het 

nodige om er een leuk artikel van te maken. 

 
De redactie. 

 
 

Jouw bijdrage in onze nieuwsbrief? 

Nieuws van onze sponsors 

mailto:info@vlok-ci.eu
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Gegevens VLOK-CI. 
 
 

Het webadres www.vlok-ci.eu 

Het mailadres van de voorzitter voorzitter@vlok-ci.eu 

Het mailadres van het bestuur vlok-ci-bestuur@googlegroups.com 

Het mailadres voor vragen en 

opmerkingen over de website 

webmaster@vlok-ci.eu 

Algemene vragen en opmerkingen 
over/van VLOK-CI 

info@vlok-ci.eu 

Facebook groep http://goo.gl/CR3k8e 

Op deze nieuwsbrief is een disclaimer van toepassing. U kan deze raadplegen op: http://www.vlok-
ci.eu/vlok-ci%20disclaimer.html   

 

 

 

Onze sponsors. 
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