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NGTV – Position Paper 

In het afgelopen jaar is er veel onrust ontstaan onder de groep tolken die voor de overheid 

werkzaam is. Tot nu toe wordt er door diverse overheidsdiensten, die een 

aanbestedingsplicht hebben, voor de inzet van tolken gebruik gemaakt van bemiddelaars. 

Daarnaast zijn er andere overheidsdiensten zoals de IND en het OM, die gebruik maken van 

eigen tolkenlijsten. Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat de overheid de huidige 

werkwijze m.b.t. de tolkeninzet wil aanpassen. Hiervoor is sinds het voorjaar 2017 het 

programma Tolken in de Toekomst actief en, na veel input opgehaald te hebben bij diverse 

marktpartijen, zijn door het programma de eerste plannen gepresenteerd. Deze plannen 

hebben betrekking op de uitbreiding van het Register voor beëdigde tolken en vertalers. 

Voor het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) en haar leden staat de 

kwaliteit centraal. In de loop der tijd is het echter duidelijk geworden dat het huidige 

kwaliteitsregister niet de doelstelling behaalt waarvoor het in het leven is geroepen. Bij 

verschillende instanties liggen ‘voorkeurslijstjes’ met te benaderen tolken, die al dan niet in 

het Register zijn opgenomen of mensen geven zich uit voor tolk, terwijl zij dit niet zijn. Hier is 

in de huidige situatie te weinig zicht op.    

Daarnaast vereist  de diversiteit van de tolkopdrachten (incidenteel) een verruiming van het 

kwaliteitsregister. Door het internationale karakter van het beroep tolk en de onderlinge 

contacten zijn nagenoeg alle betrokkenen goed op de hoogte van de aanbestedingen in het 

Verenigd Koninkrijk en wat hiermee misging. Dit heeft onder meer voor onrust onder de 

tolken in Nederland gezorgd. 

Reden genoeg voor het NGTV om de ontwikkelingen in Nederland in een goed kader voor 

mogelijke aanbestedingen te willen plaatsen en de volgende aandachtspunten naar voren te 

brengen. Dit moet het risico verkleinen dat het kwaliteitsniveau door deze verruiming, c.q. 

differentiatie verder onder druk komt te staan of zelfs omlaag gaat. Daarnaast beoogt het 

NGTV een oplossing met meer toezicht en minder losse ‘lijstjes’. 

 

Toetsing  

Het huidige hbo- en wo-niveau van de Nederlandse en buitenlandse opleidingen kan worden 

getoetst. De vraag is echter hoe een lager niveau wordt of kan worden getoetst. Bedoeld 

wordt hier de categorie ‘crisistolken’, die o.a. ontstaat door een grote instroom van 

vluchtelingen. Op welke manier wordt bij hen de kwaliteit gewaarborgd?  

Voor instromers op mbo-niveau zijn toetsingscriteria, toetsingen en cursussen op hoog 

niveau nog niet aanwezig, maar wel nodig. Reden hiervoor is dat de tolken, die zijn 

afgestudeerd en een licentiaat en/of master hebben, ten eerste al een investering in een 

meerjarige opleiding hebben gedaan en ten tweede na het afronden van de opleiding nog 

jaarlijks veel geld en tijd steken in bijscholingscursussen om alle vereiste vaardigheden op 

niveau te houden. Dit mag dan minimaal ook van de tolken op het zogenaamde ‘crisisniveau' 

worden verlangd. Voor hen geldt nu een basiseis van een VOG en kennis van de 

Nederlandse taal op B2-niveau volgens het Europees Referentiekader (ERK).  

Differentiatie in kennis 

Onder tolken met een hbo- en/of wo-opleiding bestaat ook een grote differentiatie in kennis 

door de verschillende opleidingen die zij hebben gevolgd en afgesloten. Het zou voor hen 

logisch zijn dat er een hogere categorie zou bestaan naar gelang de opdrachten, waarbij te 
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denken valt aan grote processen of opdrachten met een uitzonderlijk karakter. Hiermee zou 

recht gedaan worden aan die differentiatie.  

Als door de diversiteit in de tolkopdrachten een verruiming van het kwaliteitsregister 

noodzakelijk is, stellen wij deze voor met twee of drie niveaus . Van groot belang is daarbij 

wel dat de crisistolken, die een niet toetsbare (exotische) taal beheersen, niet in het Register 

in dezelfde categorie wordt opgenomen als de tolken met een hbo- of wo-niveau, maar op 

een zogenoemde ‘crisislijst' of als aparte categorie. 

Crisistolken 

Voor de crisistolken zou ook een beperking in de tijd moeten gelden; zij zouden maximaal 

drie jaar op deze lijst mogen staan. Op deze wijze ontstaat de prikkel om door bijscholing te 

promoveren naar een hogere categorie in het Register. Van hen mag namelijk dezelfde 

inspanningsverplichting worden gevraagd als van de tolken op het hogere niveau, die 

immers ook hun vaardigheden en kwaliteit moeten aantonen. Op deze wijze kunnen ook de 

crisistolken toewerken naar opname in het reguliere Register. 

Indien het Register, zonder bovenstaande in acht te nemen, zomaar wordt verruimd, bestaat 

er geen kwaliteitsborging meer. Voor deze kwaliteitsborging moet worden voldaan aan 

nationale en internationale normen. Een aangepast kwaliteitsniveau zou dit danig in gevaar 

brengen. 

Aanbestedingen 

Percelen 

Als differentiatie in het Register met toevoeging van een ‘crisislijst' wordt nagestreefd, vereist 

dit automatisch ook een differentiatie in de aanbestedingen. De beroepsgroep vindt het tot 

aanbeveling strekken dat de aanbestedingen per sector, c.q. per afnemer, bijvoorbeeld de 

IND, worden verdeeld. De afnemers kunnen vervolgens weer verdeeld worden in kleine 

percelen, denk daarbij bijvoorbeeld aan de rechtbank Amsterdam, opdat ook kleinere partijen 

in Nederland de mogelijkheid wordt geboden om hierop te kunnen inschrijven en deze ook 

kunnen winnen. 

Eisen per sector 

Eveneens dient er een duidelijke afbakening van de eisen per sector te komen. Het moet 

voor iedereen helder zijn uit welk niveau mag of moet worden geput. Bij de rechtbank mogen 

alleen tolken worden opgeroepen die in het Register staan, vanaf Hbo-niveau en hoger. Voor 

opdrachten in Europees verband wordt voorgesteld alleen tolken op wo-niveau op te roepen. 

Als het om opdrachten gaat van o.a. COA en IND kunnen zowel tolken uit het Register als 

tolken van de crisislijst worden benaderd. Het verdient uiteraard de aanbeveling zeer 

voorzichtig te zijn met (ongeschoolde) tolken van de crisislijst, zeker bij complexe materie.  

Handhaving 

Er bestaan nu al duidelijke voorschriften, maar ofwel is er geen handhaving, ofwel bestaan er 

mogelijkheden om deze te ontduiken. Het is bekend dat er mazen zijn, waardoor partijen 

kans zien zich ongestraft niet aan deze condities te houden. Transparantie is van groot 

belang voor alle partijen, zeker ook voor de tolken die het werk leveren. Handhaving zal 

middels een onafhankelijke partij moeten plaatsvinden en er zal inzage mogelijk moeten zijn. 
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Meer efficiency betekent meerwaarde 

Intermediairs 

Als wordt gekeken naar de diensten die de intermediair of de bedrijfscombinatie van 

verenigde tolken levert, kan de vraag worden gesteld of zij efficiënt werken. Hierbij 

opkomende vragen zijn of de intermediair en/of bedrijfscombinatie snel kan schakelen per 

taal, per specialisme, (waaronder niet uitsluitend vreemdelingenrecht c.q. strafrecht), per 

regio en op basis van beschikbaarheid van de tolk. 

Meerdere belangen 

Een zwaarwegende factor is dat er door de intermediair of bedrijfscombinatie niet alleen 

wordt gekeken naar de efficiency, maar naar de belangen van de uiteindelijke cliënt én de 

tolk. Als voorbeeld hiervoor kan dienen, dat er meerdere zittingen op eenzelfde locatie 

binnen een bepaald tijdsbestek zijn. In het kader van de efficiency is het inzetten van 

dezelfde tolk een meerwaarde. Op deze manier zouden de intermediairs en de 

bedrijfscombinaties hun onderscheidend vermogen, hun “unique selling point” aan kunnen 

tonen en bewijzen zij hun kwaliteit. Een efficiënte inzet van tolken is bovendien een eis van 

de inschrijvers. 

Andere factoren 

De efficiency zou echter niet alleen via de kosten voor de tolken moeten lopen, en mogen 

niet op hen worden afgewenteld. Efficiency heeft zeer zeker ook betrekking op de planning 

en op andere factoren, zoals de hiervoor al genoemde efficiënte inzet van de tolken en het 

tegengaan van tijdverlies door inzet van simultaantolken in een cabine. Doelmatigheid kan 

ook bewerkstelligd worden door videoconferenties met strikte technische eisen, waarbij wij 

verwijzen naar de rapporten Avidicus 1, 2 en 31, de internationale normen2 en 

praktijkvoorbeelden waarbij deze zijn ingezet. 

Tarieven en bemiddelingskosten 

De beroepsgroep vindt het van belang dat in de aanbesteding(en) duidelijk en transparant 

wordt vermeld wat de bemiddelingskosten van de intermediair en/of de bedrijfscombinatie 

zijn, wat de hoogte van het tarief voor de tolken is en dat dit tolktarief exclusief de reistijd, 

reis- en verblijfskosten is. De gegarandeerde tolktarieven voor een opdracht zullen in de 

aanbesteding geregeld moeten worden. Deze tarieven staan los van de bemiddelingsfee. 

De overheid kan een bemiddelingsbureau selecteren op grond van de bemiddelingsfee. 

De opbouw van het uiteindelijke kostenplaatje voor de verschillende segmenten zou voor 

iedereen inzichtelijk moeten zijn, zodat van meet af aan duidelijk is dat de concurrentie 

plaatsvindt op basis van de bemiddelingsfee en niet op basis van de vergoedingen voor de 

                                                           
1 http://wp.videoconference-interpreting.net/ en http://wp.videoconference-
interpreting.net/?page_id=180  https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso:20108:ed-1:v1:en 
https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso:20109:ed-1:v1:en 
2 Bijbehorende NENs: 

NEN-ISO 18841:2018 en 
Tolkdiensten – Algemene eisen en aanbevelingen NEN-EN-ISO 20108:2018 en Simultaan tolken – Kwaliteit en 
transmissie van input van geluid en beeld – Eisen NEN-EN-ISO 20109:2016 en Simultaan tolken - Uitrusting - 
Vereisten 

 

http://wp.videoconference-interpreting.net/
http://wp.videoconference-interpreting.net/?page_id=180
http://wp.videoconference-interpreting.net/?page_id=180
https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso:20108:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso:20109:ed-1:v1:en
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tolken. De bemiddelingsfee kan worden uitgedrukt in een percentage, waaraan wel een 

maximum moet worden gekoppeld.  

Het moet voor ogen worden gehouden dat het Wbtv-register immers door de overheid is 

gecreëerd en ook door haar wordt beheerd. Het is niet redelijk om alleen tegen hoge kosten 

de beschikbaarheid op te vragen. 

Oud tarief 

Het huidige tarief voor de tolken zal een sprong omhoog moeten maken, omdat dit al vijftien 

jaar op hetzelfde niveau staat en ook niet is geïndexeerd: het Btis-tarief3 (Besluit tarieven in 

strafzaken) is uit 2003 en staat sindsdien op € 43,89 per uur voor tolken.  

Opbouw nieuw tarief 

De tolken werken als ZZP-er en moeten voor hun eigen pensioen zorgen. Dit geldt ook voor 

hun eigen beroeps- (en bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering. Om in het Register te 

mogen en kunnen blijven staan, zullen de tolken moeten kunnen aantonen dat zij op 

regelmatige basis bijscholen (de verplichte PE-punten). Het verband tussen het tolktarief en 

de kwaliteit van de tolken is hiermee evident en goede, geaccepteerde bijscholing kost geld. 

Dit zal tot uitdrukking moeten komen in het tarief voor de tolken.  

Aanbestedingen 

Hoe aan de aanbesteding wordt vormgegeven en wat het uiteindelijke tarief voor de tolken 

zal zijn, zal van invloed zijn op de in- en uitstroom van nieuwe en/of ervaren tolken in deze 

sector. Het resultaat hiervan zal de beschikbare kwaliteit beïnvloeden.  

De rijksoverheid staat namelijk niet op zich, maar concurreert ook met anderen: in eerste 

instantie met het bedrijfsleven, met de lokale overheden, de internationale gerechtshoven, 

tribunalen en organisaties in ’s-Gravenhage, maar ook met naburige overheden, zoals 

Duitsland4, Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en België, waar doorgaans hogere tarieven 

worden betaald dan de tarieven die op dit moment gehanteerd worden door het Nederlandse 

Ministerie van Justitie & Veiligheid. 

Conclusie 

Volgend uit bovenstaande is het dus belangrijk dat:  

• er faire criteria en vergoedingen komen die in verhouding staan tot de door de tolken 

geleverde prestaties, alsmede de vereisten waaraan zij moeten voldoen 

• het aanbestedingsproces duidelijk en transparant is 

• de aanbesteding in kleine percelen wordt opgedeeld 

• de aanbesteding plaatsvindt op basis van de juiste kwalitatieve selectiecriteria  

Het kwaliteitsregister moet hiervoor op de juiste wijze op opleidingsniveau gedifferentieerd 

worden in meerdere categorieën en met een stimulans voor de tolken op de crisislijst om bij 

                                                           
3 http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015481&paragraaf=2&artikel=4&z=2013-01-01&g=2013-01-01, 

https://pure.uva.nl/ws/files/1733926/139090_409696.pdf 

4 NB: binnen de wet JVEG (voor het justitieel domein) bestaat een vast uurtarief (zonder intermediair): voor consecutief 70 

euro/uur; voor simultaan 75 euro/uur. Zie: https://www.gesetze-im-internet.de/jveg/__9.html (wet; lid 3) en 
http://www.bdue.de/fileadmin/files/PDF/Publikationen/BDUe_Leitfaden_JVEG.pdf  (folder met rekenvoorbeeld p.7, Duits) 

 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015481&paragraaf=2&artikel=4&z=2013-01-01&g=2013-01-01
https://pure.uva.nl/ws/files/1733926/139090_409696.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/jveg/__9.html
http://www.bdue.de/fileadmin/files/PDF/Publikationen/BDUe_Leitfaden_JVEG.pdf
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te scholen. Zodoende wordt de kwaliteit gewaarborgd en kan de beroepsgroep uitgebreid 

worden op de juiste manier.  

 

 

Het NGTV-bestuur 
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