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Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Art. 2. In het artikel 2, eerste lid, van het decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning
van de Vlaamse Gebarentaal worden de woorden “Dove mensen en Vlaamse Gebarentaalgebruikers” vervangen door de woorden “dove en horende Vlaamse Gebarentaligen”
en worden de woorden “Dove mensen behoren” vervangen door de woorden “Vlaamse
Gebarentaligen behoren”.
Art. 3. In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° aan paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “en op de ontwikkeling en zichtbaarheid van Dovencultuur” toegevoegd;
2° in paragraaf 2 worden de woorden “vijftien leden” vervangen door de woorden “minimaal tien en maximaal vijftien leden”;
3° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt:
“§3. De Vlaamse Regering bepaalt de samenstelling van de commissie en kan daarvoor
expertise inroepen. De commissie bevat minstens één lid uit elk van de volgende categorieën:
1° verenigingen van dove Vlaamse Gebarentaligen;
2° ouders die Vlaamse Gebarentaal een plaats geven in de opvoeding van hun kind;
3° personen met expertise op het vlak van onderwijs en opvoeding aan dove kinderen
die gebruik maken van Vlaamse Gebarentaal;
4° lesgevers Vlaamse Gebarentaal;
5° personen met expertise op het vlak van tolken Vlaamse Gebarentaal-Nederlands en
Nederlands-Vlaamse Gebarentaal;
6° onderzoekers met expertise op het vlak van Vlaamse Gebarentaal;
7° onderzoekers met expertise op het vlak van Deaf Studies;
8° personen met expertise op het vlak van artistiek gebruik van gebarentaal, Dovencultuur of gebarentaalmedia.
Minstens de helft van de leden zijn dove Vlaamse Gebarentaligen. Als er te weinig
geschikte kandidaten zijn, wordt een nieuwe oproep gelanceerd.
Ten hoogste twee derde van de leden zijn van hetzelfde geslacht.”;
4° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden “hun bevoegdheid of hun beroepservaring” vervangen door de woorden “hun expertise”.
Art. 4. In artikel 6 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1 wordt punt 3° vervangen door wat volgt:
“3° het actief ontsluiten van het toegepast wetenschappelijk onderzoek en de kennis
van de Vlaamse Gebarentaal voor de Dovengemeenschap, de brede maatschappij
en de academische wereld;”;
2° aan paragraaf 1, punt 4°, worden de woorden “voor wat betreft de kennis van de
Vlaamse Gebarentaal en het wetenschappelijk onderzoek naar de Vlaamse Gebarentaal” toegevoegd;
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3° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden “de gebruikers van de Vlaamse Gebarentaal” vervangen door de woorden “Vlaamse Gebarentaligen”;
4° in paragraaf 4 worden de woorden “een vierjarige subsidie” vervangen door de woorden “een vierjarige subsidie voor personeel, werking en activiteiten”.
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