
 

 

Utrecht, 11 mei 2017 

 

 

Betreft: regeerakkoord 

 

Geachte mevrouw Schippers, 

 

Dovenschap is de nationale belangenorganisatie van doven, slechthorenden en 

gebarentaalgebruikers. Door middel van deze brief willen wij u vragen om in de 

formatiebesprekingen ook aandacht te besteden aan de positie van doven en slechthorenden in het 

algemeen, en van gebarentaligen in het bijzonder. Hierbij gaat het om drie punten: toegankelijkheid, 

tolkvoorzieningen en erkenning van de Nederlandse Gebarentaal (NGT).  

 

Per 1 januari 2017 is het VN-verdrag inzake de Rechten van mensen met een beperking in werking 

getreden in Nederland. Op 13 maart 2017 is het implementatieplan bekend gemaakt. Daarin wordt 

vermeld om voorzieningen voor doven en slechthorenden, zoals gebarentaal en ondertiteling, mee 

te nemen binnen de werkwijze van toegankelijkheidskeurmerken. Wij pleiten ervoor dat in het 

Regeerakkoord expliciet benoemd wordt dat toegankelijkheid de norm is, ook wat betreft taal. Een 

voorbeeld om dat uit te drukken is door het regeerakkoord ook in de Nederlandse Gebarentaal 

(NGT) beschikbaar te stellen. Een ander voorbeeld is om ondertiteling te verplichten bij alle vormen 

van media: televisie, bioscoopfilms, internetfilmpjes en andere vormen van filmmateriaal.  

 

Om volwaardig te kunnen participeren is de tolkvoorziening onmisbaar voor doven en 

slechthorenden. Op 8 maart 2017 stuurde staatssecretaris Van Rijn een kabinetsreactie op het 

onderzoek naar de harmonisatie van de tolkvoorziening (die nog altijd abusievelijk 

doventolkvoorziening genoemd wordt). In die brief wordt geconcludeerd dat het onderzoek naar de 

tolkvoorziening inzichten heeft opgeleverd en er wordt ook aangegeven dat verbeteringen nodig 

zijn. In samenwerking met belanghebbenden zullen vervolgstappen ondernomen worden om de 

tolkvoorziening te verbeteren en te harmoniseren. Dovenschap vraagt de partijen in de formatie tot 

een nieuw kabinet ruim baan te geven voor dit traject, met toegankelijkheid als norm.  

 

Er zijn in Nederland naar schatting 12.000 tot 20.000 vroegdoven, personen voor wie de 

Nederlandse Gebarentaal (NGT) de eerste taal is. Het aantal gebarentaligen is echter vele malen 

groter: ouders van dove kinderen, horende kinderen van dove ouders, tolken en docenten NGT en 

mensen die uit interesse de taal leren. Op 3 oktober 2016 is door de Kamerleden Van Laar (PVDA) en 

Dik-Faber (ChristenUnie) een wetsvoorstel ingediend voor de erkenning van de NGT. Nederland 

heeft in het kader van het Europees Handvest voor Regionale en Minderheidstalen al een aantal 

talen erkend: het Fries, Nedersaksisch, Limburgs, Jiddisch en de talen van de Sinti en Roma. 

Dovenschap pleit ervoor dat de nieuwe regering ook de NGT als minderheidstaal erkent, als 

onderdeel van het Nederlandse culturele en linguïstische erfgoed. De erkenning van de NGT 

betekent ook de erkenning van gebarentaligen als volwaardig Nederlands burger. We vragen de 

partijen in de formatie om dit wetsvoorstel als één van de eerste zaken te behandelen in het nieuwe 

kabinet. 



 

 

Mevrouw Schippers, Dovenschap vraagt u en de onderhandelaars van de partijen uit de formatie om 

bij de totstandkoming van het Regeerakkoord rekening te houden met de positie van dove en 

slechthorende burgers, en van gebarentaligen. Zo kunnen wij ook een bijdrage leveren aan de 

Nederlandse samenleving.   

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het bestuur van Dovenschap 

 

 

 

Corrie Tijsseling 

voorzitter 

 


