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Dames en heren, 
Beste collega’s, 
 
Het is een grote eer om te mogen werken in een van de belangrijkste domeinen binnen onze 
samenleving, namelijk dat van justitie en politie. Tegelijk rust er op ons een zware 
verantwoordelijkheid. Registertolken en -vertalers dragen bij aan en staan garant voor 
succesvolle communicatie tussen partijen in de opsporing, bij de immigratiedienst en bij de 
rechtbanken. Door ons werk dragen wij bij aan de veiligheid van onze Nederlandse 
samenleving.  
 
Het is vanzelfsprekend dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid hoge eisen stelt aan de 
kwaliteit die wij moeten leveren. Als wij ons werk goed en professioneel verrichten, worden 
wij door niemand opgemerkt en verloopt de communicatie vlekkeloos. Helaas krijgen wij 
daarvoor niet de waardering die wij verdienen. Voor vertalingen zijn de tarieven sinds 1963 
nagenoeg niet geïndexeerd, voor gerechtstolken sinds 1981 slechts één maal met 2%. De 
aanbestedingen onder het mom van bezuinigen op de tolk- en vertaalkosten staan 
symbool voor het flagrante gebrek aan waardering voor ons werk. Door de 
aanbestedingen zullen de kosten voor de overheid oplopen. Maar voor de tolken en vertalers 
die het werk verrichten, levert dit niets op. Alleen de bemiddelaars (lees 
investeringsmaatschappijen) zullen er over de rug van de tolken en vertalers beter van 
worden. En wie wil blijven werken, zal mee moeten in de race to the bottom. Een triest 
dieptepunt werd bereikt met het rapport met de titel “Don’t tolk too much” van 31 januari 2017 
(oftewel “Hou je mond”). Een totale miskenning van onze beroepsgroep.  
 
Op 1 april 2017 ging het programma “Tolken in de Toekomst” binnen het Ministerie van J&V 
van start met als ambitieus doel een “efficiënte inzet en professionele inkoop van kwalitatief 
goede tolken binnen de overheid”. Uit niets blijkt van enig positief effect van dit programma in 
de praktijk. De financiële verantwoordelijkheid voor de tolk- en vertaaldiensten wordt door de 
overheid langzamerhand aan derden uitbesteed (aanbesteding). Nu zijn de laatste 3 
domeinen van het ministerie voor aanbesteding van de tolk- en vertaaldiensten aan de beurt, 
namelijk: het OM, de politie en de IND.    
 
Het ministerie beweert dat er “schaarste” is aan beëdigde tolken en vertalers en is daarom 
van plan het nationale Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers open te stellen voor 
mensen met een taalbeheersing op niveau B2, te vergelijken met HAVO- of MBO4-
niveau. Dit is in strijd met de Europese richtlijn 2010/64/EU.  
 
Het Ministerie van J&V spreekt over hoge kwaliteit, maar wil voor een dubbeltje op de eerste 
rang. Kwaliteit voor een dubbeltje is echter niet meer te koop. De maat is vol! Gerechtstolken 
worden opgeroepen voor zittingen van veelal slechts een halfuur. Toch moeten zij daarvoor 
een dagdeel reserveren. Armoede is het lot van de gerechtstolken als ze alleen voor de 
overheid werken met de huidige lage vergoeding en de hoge bijscholingskosten. Dit geldt zo 
mogelijk nog meer voor de vertalers. De beschikbare hooggekwalificeerde tolken en 
vertalers willen om die reden nu vaak niet meer voor de overheid werken, hetgeen door het 
ministerie als “schaarste” wordt aangeduid. Die schijnschaarste wil het ministerie wegwerken 
door tolken met taalbeersingsniveau B2 in het Register te laten opnemen. Deze tolken 
voldoen niet aan het niveau dat in de richtlijn 2010/64/EU wordt vereist, hetgeen betekent dat 
de rechten die aan verdachten op grond van art. 6 EVRM toekomen niet meer kunnen 
worden gegarandeerd. Registertolken en -vertalers wijzen het ministerie dan ook op de 
gevaren die door dit handelen op de loer liggen en willen het ministerie daarvoor behoeden.  



De huidige en geplande situatie is voor Registertolken en -vertalers onaanvaardbaar.  
 
Wij protesteren tegen: 
 

 het gebrek aan transparantie bij het nemen van beslissingen over onze toekomst 
binnen het programma “Tolken in de Toekomst” van het Ministerie van Justitie & 
Veiligheid; 

 de door het Ministerie van J&V voorgenomen aanbestedingen van tolk- en 
vertaaldiensten voor het OM, de politie en de IND; 

 de  monopolistische positie die het ministerie op de markt inneemt. Niet alleen de 
tolken en de vertalers, maar ook de bemiddelaars moeten uit dezelfde vijver vissen. 

 de met het Europese recht strijdige uitbreiding van het nationale Register beëdigde 
Tolken en Vertalers met mensen met een taalbeheersingsniveau B2 onder het mom 
van kwaliteitsverbetering en het tegengaan van “schaarste”; 

 de huidige financiële waardering voor ons werk en de aangekondigde veel te lage 
minimumtarieven. 

 
Wij eisen het volgende: 

 
 

1. Geen toelating van tolken met talenkennis op B2-niveau in het Rbtv. Toelating van 
tolken met talenkennis op B2-niveau is in strijd met de richtlijn 2010/64/EU. 

2. Tarieven voor Registertolken en -vertalers die werken voor politie, OM, IND en 
aanbestedingspartijen minimaal naar hetzelfde niveau als in Duitsland (§ 9 en § 11 
Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, JVEG) en dat wettelijk vastleggen.  

 Tolken: Er is naar onze mening geen sprake van ‘schaarste’ aan C1-tolken in 
Nederland, maar steeds meer C1-tolken wensen niet voor de na 1981 slechts één 
maal met 2% geïndexeerde tarieven te werken, waardoor het lijkt alsof er een 
schaarste aan C1-tolken is.  

 Vertalers: Wettelijke definiëring van een regel als zijnde 55 aanslagen (doeltekst). 
Regelvergoeding naar het niveau van Duitsland.  
Het huidige regeltarief in Nederland is sinds 1963 niet geïndexeerd en de regeltelling 
op basis van handmatige telling van de brontekst, ongeacht het aantal woorden, past 
al lang niet meer in ons huidige computertijdperk. Die methode is oneerlijk en om die 
reden onaanvaardbaar. Juridisch vertalers wensen voor het tarief van 1963 niet meer 
te werken. 

Voorstel nieuw in te voeren tarieven naar Duits model: zie bijlage.  
3. Stopzetten van de voorgenomen aanbestedingen van tolk- en vertaaldiensten voor 

het OM, de politie en de IND. Aanbestedingen zullen voor de overheid aantoonbaar 
duurder zijn; C1-beroepstolken en -vertalers zullen het beroep ontvluchten, hetgeen de 
kwaliteit van de geleverde diensten ernstig zal aantasten.  

4. Dialoog op basis van gelijkwaardigheid, waarbij werkelijk naar onze beroepsgroep 
wordt geluisterd en de beroepsgroep regelmatig via nog vast te stellen kanalen van 
informatie wordt voorzien. Kortom: wij willen meepraten, meedenken en meebeslissen. 

5. Veiligheidsmaatregelen voor Registertolken en -vertalers in risicozaken. Advocaten 
en rechters krijgen bij risicozaken bescherming. Wij eisen eenzelfde bescherming. 

6. Wettelijke erkenning en bescherming van het beroep van beëdigd tolk en beëdigd 
vertaler. 

 

Let’s Tolk and make Translation great again! 


