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Geachte heer Barendse, 
 
Naar aanleiding van ons gesprek op 3 april jl. waarin u de Nubveto en FNV heeft 
gevraagd om de bezwaren van de beroepsgroep tegen de uitvoering van het 
programma Tolken in de Toekomst kenbaar te maken, doen wij u hierbij de onderhavige 
bezwaren en knelpunten toekomen. Deze bezwaren en knelpunten zijn tijdens het 
congres van 21 april jl. ter bespreking voorgelegd aan de achterban. 
 
 

Uitvoering van het programma 
 

1. De beroepsgroep heeft grote moeite om het programma tolken in de toekomst te 
erkennen waarvan het rapport “Don’t Tolk Too Much” de basis vormt. De 
uitkomsten in dit rapport geven de beroepsgroep reden tot grote zorgen. In de 
eerste plaats vanwege het ontbreken van voldoende vertrouwen in de 
onafhankelijkheid en deskundigheid van ABDTOPConsult als uitvoerder van het 
onderzoek. Dit is mede ingegeven door de wijze waarop is omgegaan met de 
beroepsgroep bij de uitvoering van het onderzoek. Hoewel er in december 2016 
tijdens een bijeenkomst toezeggingen zijn gedaan over het betrekken van de 
visie van tolken en vertalers, is deze belofte niet nagekomen. Wij kunnen niet tot 
een ander oordeel komen dan dat onze visie bewust is genegeerd.  
De beroepsgroep heeft deze conclusie meteen na het verschijnen van het 
rapport “Don’t Tolk Too Much” getrokken en deze per brief aan de Tweede 
Kamer laten weten. Tevens is dit standpunt kenbaar gemaakt middels een petitie 
aangeboden aan de Tweede Kamer op 26 september 2017.  

 
2. Er heerst grote onrust onder tolken en vertalers door een gebrek aan 

transparantie en informatieverstrekking vanuit uw ministerie. De doelgroep van 
het programma- tolken en vertalers- tast tot op heden volledig in het duister ten 
aanzien van de plannen. Ook de directe afnemers, zoals de rechterlijke macht, 
zijn niet voldoende geïnformeerd. Dit is o.a. gebleken tijdens een bijeenkomst die 
is georganiseerd door de tolkencommissie van de rechtbank Amsterdam op 19 
maart jl.  
 



3. Er worden in het kader van het programma bijeenkomsten georganiseerd terwijl 
er geen agenda met de te bespreken onderwerpen wordt verstrekt. Hierdoor 
wordt een goede voorbereiding voor de beroepsgroep onmogelijk gemaakt.  
 

4. Om te komen tot de juiste conclusies waarin alle partijen zich kunnen vinden, 
dient de belangrijkste factor- tolken en vertalers- volledig te worden betrokken 
waarbij volledige openheid van zaken dient te worden gegeven over de plannen.  
 

5. Het afzonderlijk betrekken van bemiddelaars, afnemers en een selectieve groep 
tolken en vertalers, doet grote afbreuk aan de geloofwaardigheid van het 
programma. Ook hier geldt dat omwille van juiste conclusies waarin alle partijen 
zich kunnen vinden, de afnemers, de beroepsgroep en de bemiddelaars 
gezamenlijk moeten worden betrokken bij bijeenkomsten en niet afzonderlijk van 
elkaar.  
 

6. De beroepsgroep wil intensief worden betrokken bij alle aspecten van dit 
programma waarbij zijn inbreng dient te worden gerespecteerd. Immers, de 
beroepsgroep zal de uiteindelijke uitvoerder zijn van de plannen. 
 

7. De vertegenwoordiging van de beroepsgroep moet in de gelegenheid worden 
gesteld om een volledige verslaglegging uit te voeren en deze te kunnen delen 
met de achterban. 
 

 
 

Wijziging Wbtv en het register 
 
Het rapport “Don’t Tolk Too Much” adviseert om de Wbtv te wijzigen om differentiatie 
in het register mogelijk te maken. In dit scenario wordt gekeken naar de mogelijkheid 
om het register toegankelijk te maken voor alle tolken en vertalers waarbij 
onderscheid wordt gemaakt in specialisatie etc. De beroepsgroep acht dit onnodig 
en onverstandig gezien de grote gevolgen die dit met zich meebrengt voor de 
kwaliteit van vertolking en vertaling in Nederland. Immers, de praktijk heeft 
uitgewezen dat overheidsdiensten zoals OM, IND, Politie etc. ondanks de 
afnameplicht, de Wbtv niet uitvoeren en de nadelige gevolgen hiervan voor de 
kwaliteit op de koop toe nemen. Niet het vermeende tekort aan registertolken geeft 
hierin de doorslag, maar de evidente onwil en gemakzucht van de genoemde 
instanties. De beroepsgroep is ervan overtuigd dat de Wbtv door de heldere wijze 
waarin deze is opgesteld, eenvoudig uit te voeren is. In hetzelfde rapport wordt bij 
wijze van tussenstap geadviseerd om de hoge kwaliteit van het register te behouden 
en differentiatie van de uitwijklijst mogelijk te maken. Hieruit blijkt dat een 
wetswijziging niet nodig is om de nodige verbeterstappen te kunnen uitvoeren: 
 
“De voorwaarden voor inschrijving in het Rbtv kunnen alleen via een wijziging van de Wbtv geïmplementeerd 
worden. Gezien de huidige problematiek met versnipperde werkwijzen en risico’s rond integrale 
integriteitsborging lijkt het wenselijk om een aantal verbeterstappen binnen de huidige kaders al in gang te 
zetten. Dit zou inhouden dat het huidige hoge niveau van inschrijving in het Rbtv gehandhaafd blijft, maar dat de 



Uitwijklijst opnieuw wordt ingericht met verschillende inschrijfniveaus. Anders gezegd: er worden binnen de 
Uitwijklijst verschillende kwaliteitsniveaus geïntroduceerd (dan wel er worden verschillende Uitwijklijsten 
gehanteerd). Voor elke lijst gelden een minimaal vereiste tolkvaardigheid en integriteitsniveau. Vervolgens zullen 
alle afnemers zich moeten committeren aan gebruik van het Rbtv en de Uitwijklijst. Dit zou niet bezwaarlijk 
hoeven zijn aangezien zij de tolken van hun huidige lijsten naar alle waarschijnlijkheid zullen aantreffen in het 
Rbtv of de Uitwijklijst.” 
 

 
Nu gebleken is dat het huidige stelsel voldoende mogelijkheden biedt, om te komen 
tot verbeteringen ten aanzien van beschikbaarheid en efficiëntie, eist de 
beroepsgroep het volgende: 
 

 De voorgenomen wetswijziging volledig achterwege laten 

 De voorgenomen differentiatie in het register volledig achterwege laten  
 
Het instrument uitwijklijst is sinds de instelling ervan nooit voldoende benut door 
overheidsdiensten voor dit doel. Jarenlang heeft men geweigerd om tolken en 
vertalers in te schrijven in de uitwijklijst waardoor men kan spreken van schaarste. 
Voor de beroepsgroep is het onacceptabel dat op welke wijze dan ook aan het 
register wordt getornd. 
 

 

Doorstroom uitwijklijst 
 

Het oorspronkelijke doel van de uitwijklijst is, naast een middel om te kunnen 
voorzien in de behoefte aan tolken en vertalers in tijden van schaarste, ook het 
stimuleren van tolken en vertalers om door te stromen naar het register. De 
uitwijklijst biedt tolken en vertalers die niet kunnen voldoen aan opleidingseisen 
vanwege het ontbreken van opleidingen of toetsingsmogelijkheden, een tijdelijke 
mogelijkheid om hun diensten uit te voeren voor overheidsinstanties. Ondertussen 
kunnen ze werken aan de verbetering van hun vaardigheden middels cursussen en 
opleidingen om zo te kunnen doorstromen naar het register. Echter, is ook hier niet 
geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen door de beheerder van het register. 

 
Hoewel er in de beginjaren na de inwerkingtreding van de Wbtv een mogelijkheid tot 
toetsing was, is deze tot teleurstelling van de beroepsgroep kort daarna afgeschaft. 
Ook is er niet geïnvesteerd in beroepsopleidingen voor tolken en vertalers of 
taalopleidingen in het algemeen. Tot deze conclusie is ook de Koninklijke 
Nederlandse Akademie Van Wetenschappen in zijn rapport “Talen Voor Nederland” 
in januari 2018 gekomen. 

 
Zo heeft de overheid de subsidie voor erkende en goed functionerende opleidingen 
voor tolken en vertalers stopgezet. Dit met als gevolg dat het aanbod en 
beschikbaarheid van hoogwaardige tolk- en vertaalopleidingen in Nederland 
drastisch zijn afgenomen. Een voorbeeld hiervan is het SIGV Instituut.  

 



 De beroepsgroep ziet voor de doorstroom van tolken en vertalers naar het 
 register de volgende oplossingen: 

 

 Toetsing door officieel erkende opleidingsinstituten, niet zijnde aanbieders van 
PE-cursussen 

 Investeren in beroepsopleidingen voor tolken en vertalers 

 Mits er opleidingen beschikbaar zijn, het instellen van een verplichte 
maximumtermijn van anderhalf jaar waarbinnen doorstroming moet hebben 
plaatsgevonden.  

 
De beroepsgroep ziet het bovengenoemde als strikt noodzakelijk om te 
komen tot een samenwerking binnen het programma. 

 

Aanbesteding diensten OM, IND en Politie 
 
In de eerste plaats willen we onze teleurstelling uitspreken ten aanzien van de 
wetswijziging die in 2016 heeft plaatsgevonden. Als beroepsgroep hadden wij 
hiervan op de hoogte gesteld moeten worden en geconsulteerd moeten worden. Nu 
de wet gewijzigd is, zien wij nog steeds bezwaren tegen de aanbesteding van dit 
type diensten. Wij zijn van mening dat de aanbesteding hiervan aan 
investeringsmaatschappijen en overige grote commerciële partijen grote gevolgen 
heeft en zal houden voor de kwaliteit van vertolking en vertaling. Op grond van 
ervaringen met andere aanbestedingen zoals de diensten voor de Raad voor 
Rechtsbijstand, is de afgelopen jaren gebleken dat bij de inzet van tolken en 
vertalers, niet de kwaliteit de doorslag geeft, maar de prijs. Deze situatie heeft 
ervoor gezorgd dat tot op heden tolken en vertalers worden ingezet die aan geen 
enkele kwaliteitseis van de wet voldoen. Dit ondanks de afnameplicht. Het huidige 
aanbestedingsbeleid van de overheid is op dit onderdeel mislukt.  
 
De beroepsgroep ziet dat bij het aanbesteden van deze diensten de kwaliteit alleen 
gegarandeerd kan worden wanneer men zou kiezen voor een systeem waarbij op 
geen enkele wijze concessies worden gedaan ten aanzien van kwaliteit. Dit kan 
bereikt worden door:  
 

 Percelen zo klein mogelijk te maken 

 Voorkomen van een monopolie, duopolie of oligopolie  

 Harde afspraken ten aanzien van de afnameplicht Wbtv 

 Onafhankelijke controle op de naleving van de afnameplicht Wbtv 

 Het hanteren van strafmaatregelen indien de afnameplicht niet wordt 
nageleefd 

 Het instellen van een klachtencommissie nalevering afnameplicht. Deze 
commissie dient te beschikken over bevoegdheden om de genoemde 
strafmaatregelen toe te passen. 
 
De beroepsgroep ziet het bovengenoemde als strikt noodzakelijk om te 
komen tot een samenwerking binnen het programma. 



 
 

Tarieven en indexering 
 
Het staat buiten kijf dat goede kwaliteit valt of staat met een goede beloning voor 
de inzet. De diensten van Tolken en Vertalers vallen inmiddels langer dan vier 
decennia onder het Besluit Tarieven in Strafzaken of te wel Btis. Gedurende 
deze periode heeft er geen verhoging of indexering plaatsgevonden van de 
tarieven, terwijl er voor andere beroepsgroepen die eveneens onder dit besluit 
vallen wel verhogingen en indexeringen hebben plaatsgevonden. Dit heeft als 
gevolg dat het beroep niet meer aantrekkelijk is waardoor er steeds minder 
aanwas van jong talent is. Hierdoor is er sprake van een ernstige vergrijzing 
binnen de beroepsgroep. Indien de overheid niet bereid is om te investeren in het 
beroep, moet er serieus rekening worden gehouden met het uitsterven ervan. 
Voor de beroepsgroep is de grens inmiddels bereikt en eist aanpassing van het 
systeem van vergoedingen waarbij rekening moet worden gehouden met het 
volgende: 
 

 Een indexering met terugwerkende kracht 

 Het aanpassen van het systeem van vergoedingen waarbij een tarief van € 85,10 

per uur wordt gehanteerd. Dit tarief is gebaseerd op het FUWA onderzoek van 

30 september 2013, uitgevoerd door AWVN, geïndexeerd naar de huidige tijd 

 Een starttarief van minimum één uur (€ 85,10) 

 Een reis- en verblijfskostenvergoeding van € 2,50 per gereden kilometer 

 Bij annulering binnen 24 uur wordt de volledig gereserveerde tijd betaald 

  
 De beroepsgroep ziet het bovengenoemde als strikt noodzakelijk om te komen 
 tot een samenwerking binnen het programma. 
 
 
Zoals afgesproken tijdens ons overleg van 3 februari jl. geeft u een bestuurlijke reactie 
op onze knelpunten. Wij zullen deze bestuurlijke reactie bespreken met onze achterban 
en geven u dan een terugkoppeling.   
 
Hoogachtend, 
 
 
Mustapha Loukili 
 
Voorzitter 
NUBVETO  
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Bestuurder 
FNV-zelfstandigen Sectie tolken en vertalers 
 


