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Op dit ogenblik zijn er geen concrete bepalingen in de regelgeving opgenomen omtrent 
voorzieningen voor doven en slechthorenden. 

Wat de openbare omroep betreft zijn er in de beheersovereenkomst geen specifieke 
bepalingen te vinden, wel wordt de algemene opdracht omschreven om aandacht te 
hebben voor een specifiek beleid voor minderheden. 

Vrij recent nog werd door de Algemeen Directeur Televisie een overzicht bezorgd van 
welke inspanningen de VRT momenteel levert om doven en gehoorgestoorden een 
behoorlijke service te verlenen.  
Op TV1 worden dagelijks 5 tot 8 programma’s ondertiteld, voornamelijk in prime time. 
De belangrijkste zijn het Journaal en weerbericht en de eigen series zoals Thuis, Recht op 
Recht, FC De Kampioenen, Ooggetuige, Afrit 9 om er maar een paar te noemen. Ook het 
wielrennen wordt ondertiteld. 
Op Ketnet/Canvas worden dagelijks gemiddeld 3 programma’s ondertiteld, waaronder 
een paar kinderprogramma’s en het nieuwsoverzicht. 
Daar kan nog aan worden toegevoegd dat bijvoorbeeld naar aanleiding van het komende 
WK voetbal 2002 in Korea en Japan VRT 17 voetbalwedstrijden rechtstreeks zal 
ondertitelen ten behoeve van doven en gehoorgestoorden. 

De afgelopen jaren heeft de VRT fors geïnvesteerd in nieuwe apparatuur voor de 
teletekst-ondertiteling. Door gebruik te maken van “spraakherkenningtechnologie" bij de 
ondertiteling van live-uitzendingen (nieuwsuitzendingen, sportreportages, evenementen) 
heeft de VRT binnen de Europese Omroeporganisatie het voortouw genomen. Een verder 
perfectioneren van dit systeem zal in de toekomst allicht ook een gunstige invloed 
kunnen hebben op het volume uitzendingen dat kan worden ondertiteld. 
VRT-teletekst onderhoudt ook goede contacten met de diverse verenigingen voor doven 
en gehoorgestoorden: jaarlijks wordt een delegatie van deze verenigingen uitgenodigd op 
de VRT voor overleg. 

De VRT maakt geen gebruik van gebarentaal om volgende redenen: 
- een gebarentolk in beeld brengen veronderstelt een speciale beeldregie voor elk 
programma waarbij de tolk zou worden ingezet; 
- de gewone kijker zou te veel gehinderd worden door de permanente “uitsnijding” in het 
beeld en technisch is het nog niet mogelijk een tweede beeld met de gebarentolk “op 
verzoek” toe te voegen aan het gewone beeld; 
- slechts een klein aantal doven heeft echt leesproblemen, bij kinderprogramma’s die 
ondertiteld worden, wordt de presentatietijd van de ondertitel wel aangepast, kinderen 
krijgen voor evenveel tekst zowat 30% meer leestijd dan volwassenen. 
Tot slot volgt nog een citaat uit de beleidsnota media 2004 - 2009 van de minister, 
bevoegd voor het mediabeleid. 

"De openbare omroep heeft een specifieke opdracht naar doven en slechthorende 
toe. Ik wil daarenboven nagaan in hoeverre de verplichtingen van de openbare 
omroep m.b.t. doelgroepenbereik en ondertiteling kunnen worden uitgebreid en 
gaandeweg ook decretaal kunnen worden opgelegd aan de particuliere 
televisieomroepen." 


