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Geacht raadslid, 
 
Betreft : uw vraag van 11.04.2012 i.v.m. de tolkendienst 2008-2011 
 
In antwoord op uw vragen kunnen wij het volgende meedelen. 
In de onderstaande tabel staat het aantal aanvragen van bijstand, evenals de geleverde tolkdiensten 
(in uren) en vertalingen (in regels: in 2009 op experimentele basis, daarna structureel).  
Daaronder staan de financiële gegevens. De totale begroting bedroeg 348.972 euro in 2011. 
 
Het tarief voor afnemers bedraagt 25 euro per tolkuur. De opbrengsten staan hieronder weergegeven 
als 'inkomsten uit prestaties'. De rest van de middelen wordt bijgelegd door Vlaanderen en de 
provincie. Vlaanderen voorziet in een subsidiëring van de loonkosten van de tolk- en vertaaldienst. 
Daarbovenop wordt vanuit het reservefonds van het provinciaal integratiecentrum (dus eveneens 
Vlaams subsidiegeld) een variabel deel bijgelegd.  
De provinciale bijdrage is 60.000 euro op jaarbasis. Dit bedrag is opgenomen in de provinciale 
enveloppe voor het PRIC. 
 
 2008 2009 2010 2011 
tolken     
aantal aanvragen 1.788 1.636 2.417 3.058 
uren 4.143 3.444 3.809 3.429 
vertalen     
aantal aanvragen 0 22 41 71 
regels 0 929 5.040 7.250 
     
uitgaven (euro)     
personeelskosten  162.532 117.509 187.306 137.457 
honoraria (tolken/vertalers + vervoer) 189.147 203.441 179.335 200.251 
werking 9.394 9.294 7.695 11.264 
TOTAAL 361.073 330.244 374.336 348.972 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

 



 

In	  het	  kader	  van	  de	  vervulling	  van	  onze	  taak	  van	  openbaar	  belang	  nemen	  wij	  uw	  relevante	  persoonlijke	  gegevens	  op	  in	  onze	  
bestanden.	  	  
U	  kunt	  deze	  inzien	  en	  verbeteren	  conform	  de	  Wet	  Verwerking	  Persoonsgegevens	  van	  8	  december	  1992.	  
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inkomsten (euro)     
provincie 34.000 60.000 60.000 60.000 
uit prestaties 112.730 117.832 126.597 134.662 
subsidie vlaanderen (deels PRIC-reservefonds) 214.343 152.412 187.739 154.310 
TOTAAL 361.073 330.244 374.336 348.972 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de deputatie, 
 
 
 
 
 
 
Marc Collier, 
provinciegriffier 
 


