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T olken en vertalers zorgen ervoor dat 
de communicatie met hun klanten 

ondanks een taalbarrière zo normaal 
mogelijk verloopt. Velen zijn goed op-
geleid, maar in de meeste talen bestaan 
er geen opleidingen. Buitenstaanders 
kunnen de kwaliteit doorgaans niet 
beoordelen. De afgelopen decennia 
heeft het ministerie van Justitie beleid 
ontwikkeld om de kwaliteit van juri-
disch tolken en vertalen te benoemen, 
aantoonbaar te maken en te verbeteren. 
Maar maatregelen als kwaliteitscriteria, 
kwaliteitscontracten, scholing en regis-
ter3 waren te vrijblijvend. Justitie-afne-

1 Wet van 11 oktober 2007, houdende regels 
inzake de beëdiging van tolken en vertalers en 
de kwaliteit en integriteit van beëdigde tolken 
en vertalers, Staatsblad 2007, nr 375.

2 Han von den Hoff is binnen de Raad voor 
Rechtsbijstand sinds 2002 verantwoordelijk 
voor het beheer van het Kwaliteitsregister 
tolken en vertalers.

3  Het beheer van dit Kwaliteitsregister tolken 
en vertalers (Ktv) is in 2002 opgedragen aan de 
Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch, 
die al veel ervaring had met vergelijkbare 

mers gebruikten naast het register hun 
eigen lijsten, en veel tolken en vertalers 
zagen niet de noodzaak om een toets 
af te leggen, omdat ze toch wel werden 
ingezet.
 De minister diende in december 2004 
het voorstel voor de ‘Wet gerechtstolken 
en beëdigde vertalers4’ in, dat vier jaar 
later als Wet beëdigde tolken en verta-
lers in werking is getreden. In deze wet 
wordt het eerdergenoemde register om-
gevormd tot het Register beëdigde tol-
ken en vertalers (Rbtv). Een deel van de 
reeds ingeschreven tolken en vertalers 
en alle vertalers die onder de oude wet al 

registers. Naast een bestand van gekwalifi-
ceerde rechtsbijstandverleners en mediators die 
gesubsidieerde rechtsbijstand mogen verlenen, 
beheert de Raad ook een register van gekwalifi-
ceerde bewindvoerders in het kader van de Wet 
Schuldsanering Natuurlijke Personen.

4 Kamerstukken 2004-2005, 29 936, nr 2.

waren beëdigd, kunnen op basis van een 
overgangsregeling5 zonder inhoudelijke 
beoordeling in het nieuwe register wor-
den opgenomen als zij een Verklaring 
omtrent gedrag (Vog) 6 aanleveren. De 
overige tolken en vertalers moeten per 
taalcombinatie aantonen dat zij voldoen 
aan de wettelijke competenties7. 

Beëdiging en afnameplicht
Na inschrijving in het register moeten 
de tolken en vertalers worden beëdigd 

5 Art. 37 Wbtv. Vertalers die onder het oude 
regime zijn beëdigd, mogen vanaf 1 januari 
2009 alleen nog beëdigde vertalingen maken als 
ze staan ingeschreven in het Rbtv. Volgens de 
overgangsregeling kunnen zij tot 1 januari 2011 
op basis van hun oude beëdiging in het nieuwe 
register worden ingeschreven en hoeven zij dan 
niet opnieuw te worden beëdigd.

6 In de Beleidsregels Vog-NP-RP 2008 van 1 april 
2008 is de terugkijktermijn voor de Wbtv op 10 
jaar gesteld.

7 Art. 3 Wbtv.

Wbtv

Nieuwe wet voor tolken en vertalers

Advocatuur kan kwaliteit 
tolken en vertalers stimuleren
Sinds 1 januari jl. beoogt de 
Wet beëdigde tolken en verta-
lers (Wbtv) het tolken en ver-
talen in het straf- en vreemde-
lingenrecht te verbeteren.1  
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Congres
Actualiteiten Procesrecht, Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht 
11 februari 2009, Ahoy Rotterdam
Voor advocaten die ook van toptennis houden. 
Op 11 februari 2009 organiseert Kluwer Opleidingen in samen werking 
met ABN AMRO en de Stichting Jonge Balie Nederland een congres 
voor  advocaten en notarissen over actualiteiten in het arbeidsrecht, 
burgerlijke procesrecht en ondernemings recht /  fi nancieel recht. 
Toonaangevende  sprekers behandelen de  actuele ontwikkelingen en 
trends op de  genoemde vak gebieden. Dit  congres vindt plaats tijdens het 
ABN AMRO World  Tennis Tournament. 

U ontvangt 3 NOvA PE-punten of 3 KNB-punten voor het bijwonen van dit 
 congres. Aansluitend kunt u genieten van een spannende tenniswedstrijd 
op het ABN AMRO World Tennis Tournament. De inschrijf kosten bedragen 
€199,- (exclusief btw) per persoon. Indien u Preferred Banking-klant bent 
bij ABN AMRO, dan  bedraagt het  inschrijfgeld €149,- (exclusief btw). 

U kunt zich aan melden op www.kluwer.nl/abnamro

Stichting
Jonge Balie
Nederland
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door de rechtbank.8 Met de beëdiging 
verklaren zij nauwgezet en onpartijdig 
te zijn, zich te gedragen zoals het een 
goed tolk of vertaler betaamt en geheim-
houding te betrachten jegens vertrouwe-
lijke informatie.
 De inschrijving in het register en de 
beëdiging zijn vijf jaar geldig9 en kun-
nen telkens voor vijf jaar worden ver-
lengd. Daartoe moet de tolk of vertaler 
een nieuwe Vog aanleveren en aantonen 
dat hij voldoende werkervaring heeft 
opgedaan en relevante bijscholing heeft 
gevolgd.
	 Opdrachtgevers van tolk- en vertaal-
diensten uit het justitiedomein10 zijn 
verplicht om een beëdigde tolk of ver-
taler in te zetten11. Alleen wanneer geen 
aanbieder uit het register beschikbaar 
is, mogen zij hiervan afwijken. De op-
drachtgever dient dat dan in een schrif-

8 Art. 12 e.v. Wbtv.
9 Art. 8 Wbtv.
10 De wet noemt de politie, de tot de rechterlijke 

macht behorende gerechten, de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst, de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State en de Koninklijke 
Marechaussee. De minister kan nog andere 
instanties aanwijzen.

11  Art. 28 Wbtv.

telijke verklaring toe te lichten. Boven-
dien moeten zij vooraf controleren of de 
niet-geregistreerde tolk of vertaler een 
recente Vog kan overleggen. In spoedei-
sende situaties kan dat ook achteraf nog 
gebeuren.
 Voor talen waarin tolken en vertalers 
hun vaardigheden niet kunnen aanto-
nen door het ontbreken van toetsing, 
voorziet de wet in een zogenaamde uit-
wijklijst.12 Daarop kunnen tolken en ver-
talers worden ingeschreven die een Vog 
hebben aangeleverd en gedeeltelijk aan 
de criteria voldoen. De eerdergenoemde 
afnameplicht voor het register geldt niet 
voor de uitwijklijst.

Openbaarheid en klachten
De gegevens in het register en op de 
uitwijklijst zijn in beginsel openbaar.13 
Hierdoor kunnen ook andere opdracht-
gevers tolken en vertalers inzetten met 
een gegarandeerd kwaliteitsniveau. 
Daarnaast helpt dit openbare karakter 
belanghebbenden om te toetsen of de 
afnameplicht is nageleefd. 
 Met het oog op hun veiligheid kun-
nen tolken en vertalers ervoor kiezen 
een deel van hun openbare gegevens 
(adres en bereikbaarheid) af te scher-
men. Advocaten kunnen echter altijd 
vaststellen dát een tolk of vertaler staat 
geregistreerd. Opdrachtgevers met een 

12  Art. 2, lid 3 Wbtv.
13  Art. 2, lid 4 Wbtv.

afnameplicht hebben uiteraard wel toe-
gang tot alle gegevens. 
 De Wbtv introduceert een landelijke 
klachtencommissie die klachten volgens 
een uniform protocol zal behandelen en 
de Raad voor Rechtsbijstand in het uiter-
ste geval kan adviseren een inschrijving 
(tijdelijk) door te halen.14

Advocatuur kan kwaliteit stimu-
leren
Het is de bedoeling dat advocaten zullen 
ervaren dat de kwaliteit van strafrech-
telijke en vreemdelingenprocedures 
toeneemt doordat vaker gekwalificeerde 
tolken en vertalers worden ingezet. Zij 
kunnen dit proces stimuleren door te 
controleren of opdrachtgevers de wet-
telijke afnameplicht nakomen en als dat 
niet gebeurd is, dit voldoende is gemo-
tiveerd en de tolk of vertaler die wel is 
ingezet een Vog heeft overgelegd.
 Door het openbare karakter van het 
register en de uitwijklijst kunnen advo-
caten ook zelf opdrachten uitzetten bij 
gekwalificeerde tolken en vertalers. Waar 
zij vóór 1 januari 2009 gebruikmaakten 
van vaste beëdigde vertalers, is het zaak 
na die datum te verifiëren of die verta-
lers staan ingeschreven in het Register 
btv. Alleen dan mogen zij beëdigde ver-
talingen maken. Ook kunnen advocaten 
klachten indienen over beëdigde tolken 
en vertalers. 

14  Art. 16 e.v. Wbtv.

Over de Wbtv
Meer informatie over de Wbtv is te vinden op www.bureaubtv.
nl. Via deze site is sinds 1 januari jl. ook het openbare Register 
btv te raadplegen.
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