
§ 9 lid 3 JVEG 

(3) De vergoeding van de tolk bedraagt voor ieder uur 70 euro en, indien hij uitdrukkelijk voor 
simultaantolken wordt opgeroepen, 75 euro; doorslaggevend is uitsluitend de vooraf bij de 
oproeping medegedeelde tolkwijze. Een beroepstolk ontvangt een annuleringsvergoeding indien 
door annulering van de tolkdienst waartoe hij was opgeroepen - behoudens na annulering door 
hemzelf - sprake is van inkomstenderving en deze annulering pas op de dag van de tolkdienst of 
op een van de beide daaraan voorafgaande dagen aan hem is medegedeeld. De vergoeding 
wegens inkomstenderving wordt toegekend voor ten hoogste twee uren.  

§ 11 lid 1 en 3 JVEG 

(1) De vergoeding voor een vertaling bedraagt 1,55 euro per begonnen 55 aanslagen van de 
schriftelijke tekst (basisvergoeding). Bij niet elektronisch ter beschikking gestelde bewerkbare 
teksten wordt de vergoeding verhoogd naar 1,75 euro per begonnen 55 aanslagen (verhoogde 
vergoeding). Indien de vertaling meer vergt van de vertaler wegens bijzondere omstandigheden 
van het geval, met name vanwege veelvuldig gebruik van vakterminologie, moeilijke 
leesbaarheid van de tekst, bijzondere spoedeisendheid of als het een in Duitsland zelden 
voorkomende vreemde taal betreft, dan bedraagt de basisvergoeding 1,85 euro en de verhoogde 
vergoeding 2,05 euro. Het aantal aanslagen in de doeltaal is maatgevend. Wordt echter alleen in 
de brontaal van het Latijnse alfabet gebruik gemaakt, dan is het aantal aanslagen van de tekst in 
de brontaal maatgevend. Mocht de telling van het aantal aanslagen een onevenredige inspanning 
vergen, dan wordt het aantal aanslagen bepaald op grond van het aantal regels, dit met 
inachtneming van het gemiddelde aantal aanslagen per regel.  

(3) Voor zover de prestatie van de vertaler bestaat uit het op bepaalde inhoud controleren van 
documenten of tapgesprekken zonder dat hij daarbij een schriftelijke vertaling behoeft te maken, 
ontvangt hij een vergoeding die gelijk is aan die van een tolk. 


