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Aan de heer B. Dalle
Vlaamse minister van Brussel, Jeugd 
en Media
Koolstraat 35
1000 Brussel

Betreft : Journaal in VGT - beheersovereenkomst VRT 2021-2025
Uw kenmerk: JV/KL/cr/2020/059 – 20200709-152

Geachte Minister Dalle,

Bedankt voor uw brief d.d. 9 juli 2020 betreffende het journaal in VGT als reactie op ons 
advies m.b.t. de beheersovereenkomst VRT 2021-2025. Wij zijn verheugd dat de conclusies 
van het onderzoeksrapport VGT op VRT door u gevolgd worden. Dit rapport geeft voor de 
eerste keer op basis van empirisch onderzoek inzicht aa, wat de doelgroep zelf vindt van de 
huidige ‘toegankelijkheid’ in VGT, en wat de doelgroep verkiest m.b.t. informatievoorziening 
op de VRT. 

Met dit schrijven willen wij nog even en ingaan op enkele punten in uw brief, en daarmee 
onze belangrijkste prioriteiten herhalen. 

● Uiteraard zijn ook wij overtuigd van de noodzaak aan real-time toegankelijkheid in 
VGT van bepaalde uitzendingen met een urgent karakter of grote maatschappelijke 
relevantie. Deze real-time toegankelijkheid in urgente situaties, die verschilt van 
dagelijkse nieuwsuitzendingen met tolken VGT, kan perfect samengaan met een 
samenvattend journaal in VGT. Wat de afgelopen periode ons immers ook leerde, is 
dat voor dove mensen de live persconferenties met tolken, hoewel een uiterst 
belangrijke bron, uiteindelijk maar één bron van informatie zijn, en de 
samenvattingen van de nieuwe maatregelen online in VGT (op dit moment 
voornamelijk een gevolg van vrijwilligerswerk door VisualBox), een even belangrijke 
rol speelden. Dit hoeft dus geen of-of verhaal te zijn.

● Het nieuwe concept kan ons inziens ook perfect samengaan met het bestaande 
aanbod op Karrewiet met VGT door dove tolken. Onze bezorgdheid is echter dat het 
Journaal met VGT met tolken zoals het nu aangeboden wordt (en dat dus negatief 
geëvalueerd werd cf. het onderzoeksrapport) behouden blijft, waardoor het nieuwe 
concept (het samenvattend journaal) slechts een bijkomstigheid wordt. 
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Het samenvattend journaal, als het echt in inclusie en terdege informatievoorziening 
wil voorzien, moet dagelijks aangeboden worden. Dit houdt een nieuwsredactie in, 
een team van presentatoren en redacteurs die bij voorkeur voltijds werken - niet dus 
zoals de televisietolken die maar enkele uren per week werken. Het vereist dus een 
andere aanpak die losstaat van het huidige aanbod. Het gaat immers om twee 
verschillende technieken: tolken (vertalen van bestaande teksten in real-time) en 
presenteren (maken en brengen van nieuws op maat van dove gebarentaligen). Dit 
nieuwe team van presentatoren en redacteuren, die in bepaalde teams zullen 
werken, dient samengesteld te worden op basis van andere criteria dan het huidige 
team van televisietolken, in overleg met de belangrijkste stakeholders (Doof 
Vlaanderen, het VGTC, en de Adviescommissie VGT).

● In de laatste beheersovereenkomsten viel VGT steeds onder het luik 
‘toegankelijkheid’. Tolken VGT worden post-productie toegevoegd aan het bestaande 
aanbod van de VRT zodat dit ‘toegankelijk’ wordt, net zoals bv. ondertiteling. Dat 
heeft niet alleen invloed op de kwaliteit van het taalaanbod en de vertolking (cf. 
onderzoeksrapport), maar heeft ook budgettaire gevolgen. Het nieuwe concept zoals 
voorgesteld in het onderzoeksrapport behelst een journaal in VGT dat een 
volwaardige productie is van de VRT (door de VRT zelf of door een extern 
productiehuis), geen post-productie aanpassing van het bestaande aanbod. Dit is een 
punt dat mogelijk niet genoeg naar voren komt in het onderzoeksrapport en we hier 
graag nog eens benadrukken.

In de aanloop naar eerdere beheersovereenkomsten is gebleken dat de formuleringen 
omtrent VGT en ‘toegankelijkheid’ vaak opgesteld werden zonder inspraak of feedback van 
de dovengemeenschap. Dit is niet in navolging van het NOOZO-principe (‘niets over ons, 
zonder ons’) en willen we deze keer vermijden. Wij zijn dus steeds bereid om hierover met u 
en/of uw medewerkers in gesprek te gaan.

Met vriendelijke groet,

Geert Dirickx
Voorzitter Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal 


