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De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media behandelde op 20 februari 2014 het
ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 5 mei 2006
houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal. Het ontwerp van decreet werd op 20
februari 2014 toegelicht, besproken en gestemd.
1.

Toelichting door mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en
Cultuur

Minister Joke Schauvliege wijst erop dat het decreet houdende erkenning van de Vlaamse
Gebarentaal reeds dateert van mei 2006. In 2008 werd op grond daarvan een adviescommissie voor de Vlaamse Gebarentaal opgericht. Die moest adviezen uitbrengen en
voorstellen formuleren over het gebruik van de Vlaamse Gebarentaal. In 2012 heeft de
commissie op eigen initiatief haar samenstelling, opdracht en werking geëvalueerd. De
minister stelde in de beleidsbrief Cultuur van 2012-2013 (Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr.
1771/1) overigens een brede evaluatie in het vooruitzicht. Hiervoor werd onder meer overlegd met de adviescommissie, het Vlaams GebarentaalCentrum (VGTC, kennis- en informatiecentrum) en de Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties (Fevlado).
Uit de brede consultatieronde is gebleken dat de Vlaamse dovengemeenschap bijzondere
verwachtingen en vragen heeft over de mogelijkheden om de Vlaamse Gebarentaal te verwerven of te leren voor diverse doelgroepen, doven zowel als horenden. Ook op andere
vlakken, onder meer in het kader van media, signaleerde de Vlaamse dovengemeenschap
een aantal noden en behoeften. Deze werden in het memorandum van de adviescommissie
Vlaamse Gebarentaal gebundeld en aan alle parlementaire fracties bezorgd.
De wijzigingen in het ontwerp van decreet behelzen enkele technische aanpassingen. De
vragen met betrekking tot taalverwerving kunnen niet meer in de lopende legislatuur
bestudeerd en aangepakt worden. De minister is trouwens niet overtuigd dat het decreet
houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal het juiste decreet is om bijvoorbeeld
het onderwijs in de Vlaamse Gebarentaal te regelen.
De vooropgestelde wijzigingen pakken de taalkundige aanpassingen aan en aanpassingen
aan de regels rond de samenstelling van de adviescommissie voor de Vlaamse Gebarentaal met het oog op de verbetering van haar werking. Ze voeren ook een wijziging door
in de opdracht van het kenniscentrum. Concreet betreft het volgende aanpassingen: het
omschakelen van de term Vlaamse Gebarentaalgebruikers naar de term Vlaamse Gebarentaligen, de actualisering van de categorieën van vereiste expertise bij de samenstelling
van de adviescommissie voor de Vlaamse Gebarentaal, en een verandering in het verplichte aantal commissieleden van 15 naar ‘minimaal 10 en maximaal 15’ teneinde de
werkbaarheid van de commissie te verbeteren. Tot slot worden de opdrachten eveneens
geactualiseerd.
Verdere aanpassingen ziet de minister graag in een volgend regeerakkoord opgenomen
zodat zij tijdens de volgende legislatuur kunnen worden doorgevoerd.
2.

Algemene bespreking

Mevrouw Helga Stevens juicht de wijzigingen toe inzake samenstelling van de adviescommissie voor de Vlaamse Gebarentaal. Het doel is een verbeterde werking van deze adviescommissie. Daarnaast zijn er ook enkele taalkundige aanpassingen en kleine wijzigingen
in de opdracht van het kenniscentrum. Mevrouw Stevens is tevreden over de betrokkenheid van en overleg met de sector en het advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
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Het lid begrijpt de aanpassing inzake het aantal leden van de adviescommissie. Vanuit
de politiek moet er echter over gewaakt worden dat de adviescommissie zo maximaal en
divers mogelijk wordt ingevuld, als waarborg voor het brede draagvlak. De ervaring van
de voorbije jaren toonde aan dat het niet vanzelfsprekend is om voldoende leden voor
de adviescommissie te vinden, met de vereiste kennis en het nodige engagement voor een
periode van vier jaar. De aanpassing van het aantal leden van de adviescommissie is vanuit deze optiek best te verantwoorden.
De categorieën van de adviescommissie voor de Vlaamse Gebarentaal – en dus de kennis
waaraan minstens één lid moet voldoen – worden uitgebreid. Het totaal komt zo op zeven
voor onderzoek en expertise op het vlak van Deaf-studies en acht voor mensen met expertise inzake artistiek gebruik van gebarentaal, dovencultuur en gebarenmedia. Dat vindt
mevrouw Stevens positief, net als de vereiste dat minstens de helft van de adviescommissie
Vlaams Gebarentalig moet zijn. De zorg inzake de zo divers mogelijke samenstelling van
de adviescommissie wordt meegenomen in de uitvoeringsbesluiten.
Mevrouw Stevens is het eens met de minister dat het decreet houdende de erkenning van
de Vlaamse Gebarentaal niet het juiste decreet is om onderwijsbepalingen in op te nemen.
Daarom werd in het voorliggende wijzigingsdecreet een opdrachtwijziging doorgevoerd.
Enerzijds werd de opdracht geschrapt voor het zelf ontwikkelen van leermiddelen voor
het onderwijs van de Vlaamse Gebarentaal. Deze oorspronkelijke opdracht was zeer
ambitieus in verhouding tot het budget voor het VGTC dat bovendien een ruime doelgroep heeft. Anderzijds stipuleert de nieuwe opdracht het actief ontsluiten van de toegepaste wetenschappelijke onderzoekskennis van gebarentaal voor de dovengemeenschap,
de bredere maatschappij en de academische wereld. Die opdracht is meer op maat gesneden voor het VGTC. Wie de onderwijsopdracht dan moet en kan opnemen, dient in de
volgende legislatuur te worden bepaald.
De adviescommissie voor de Vlaamse Gebarentaal is ook bevoegd voor aanvragen inzake
subsidiëring van projecten en dergelijke. De behandeling van dossiers dient uiteraard zo
objectief en transparant mogelijk te gebeuren. Mevrouw Stevens zou dan ook graag zien
dat dit expliciet in het huishoudelijk reglement en de uitvoeringsbesluiten wordt opgenomen, teneinde te voorzien in een heldere basis voor subsidiëringsaanvragen.
De heer Bart Caron en mevrouw Yamila Idrissi sluiten zich aan bij het betoog van mevrouw Stevens. In de voorgaande legislatuur is gezamenlijk gewerkt aan het decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal. De voorliggende wijzigingen genieten
eveneens een breed draagvlak.
3.

Artikelsgewijze bespreking en stemming

Er worden geen specifieke opmerkingen geformuleerd. De artikelen 1 tot en met 4 worden
unaniem aangenomen met 9 stemmen.
4.

Eindstemming

Het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 5 mei
2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal wordt unaniem aangenomen
met 9 stemmen.
Philippe DE COENE,
voorzitter
Helga STEVENS,
verslaggever
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