
 

Geachte mevrouw van Berckel, 

 

Met deze brief adviseert de Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers 

(hierna: de commissie) middels u de minister van Justitie en Veiligheid over een klacht 

die is ingediend tegen de heer (-) (hierna: beklaagde), tolk Nederlands <-> (-) (niet 

ingeschreven in het Rbtv). 

 

 

Verloop van de procedure 

 

Klaagster heeft reeds op 1 augustus 2017 in de Correcties en Aanvullingen (hierna: 

C&A) op het nader gehoor een klacht ingediend bij de IND. Op de voet van de bepaling 

omtrent Klachten in de Gedragscode Tolken van de IND (2014) heeft de coördinator 

tolken van de IND getracht om tot een afhandeling op informele wijze te komen. 

Klaagster kon zich echter niet vinden in het voorstel van de IND om bij beklaagde de 

komende periode evaluatieformulieren in te laten vullen door de gehoormedewerkers. 

De klacht is daarom voor een formele behandeling voorgelegd aan de commissie.  

 

Bij e-mail van 5 januari 2018, heeft mevrouw mr. (-), namens haar cliënte mevrouw (-

) (hierna: klaagster), een klacht ingediend bij Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers 

(hierna: Bureau Wbtv) over gedragingen van beklaagde. 

 

Bij brief van 8 januari 2018 is klaagster door de commissie op de hoogte gesteld van 

de ontvangst van de klacht. Beklaagde is per brief van 11 januari 2018 geïnformeerd.  

Zij zijn door de commissie uitgenodigd om in het kader van een hoorzitting op 28 

februari 2018 een toelichting te geven. Zowel klaagster als beklaagde hebben 

aangegeven gebruik te willen maken van het recht om te worden gehoord. Beklaagde 

zal worden bijgestaan door een tolk Nederlands <-> (-), mevrouw (-). 

 

Beklaagde heeft per e-mail van 24 januari 2018 een verweerschrift (gedateerd op 16 

januari 2018) ingediend. Klaagster heeft daarop per mail van 19 februari 2018 nog 

gereageerd. 

 
De commissie heeft tevens de e-mail correspondentie ontvangen tussen de heer (-), 
coördinator tolken van de IND en klaagster met betrekking tot deze klacht.  

 

De klacht is op 28 februari 2018 behandeld door een kamer van de commissie, die als 

volgt is samengesteld: 

 

dhr. mr. P.H. Louwers   voorzitter, 

dhr. G.A. Roodenrijs Btr.  lid, 

mw. mr. M.H.R. de Boer  lid. 

 

De commissie heeft zich bij de behandeling van de klacht doen bijstaan door dhr. J.J.L. 

Link als secretaris. 

 

Het verslag van de hoorzitting is als bijlage bij dit advies gevoegd. 
 
De commissie heeft met toepassing van artikel 10 van het Reglement 
Klachtencommissie Wbtv besloten om mevrouw (-) (hierna: getuige), 
gehoormedewerker van de IND, uit te nodigen voor de hoorzitting. 

 

De commissie heeft kennisgenomen van de stukken van het klachtdossier en van 

hetgeen door klaagster en beklaagde tijdens de hoorzitting naar voren is gebracht. De 

commissie overweegt naar aanleiding daarvan als volgt. 
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De gronden voor de klacht 

 

De klacht is naar oordeel van de commissie als volgt samen te vatten: 

 

a. beklaagde was regelmatig onverstaanbaar waardoor de gehoormedewerker 

regelmatig moest vragen het antwoord te herhalen. 

b. Beklaagde vertaalde regelmatig (-) woorden naar het Engels in plaats van naar 

het Nederlands. Zoals ‘meetingen’ in plaats van ‘Bijeenkomsten’ en ‘issues’ in 

plaats van ‘zaken’ of ‘kwesties’. 

c. Beklaagde vertaalde het (-) woord ‘(-)’ met het Engelse woord ‘blue’, de 

betekenis is echter ‘groen’. 

d. Beklaagde heeft niet juist en niet letterlijk vertaald naar het Nederlands. De 

verklaringen van klaagster zijn niet volledig, niet juist, dan wel in simpele 

bewoordingen vertaald door beklaagde. Beklaagde heeft samenvattend, 

beknopt dan wel in steekwoorden vertaald. 

e. Vragen van de IND zijn niet juist van het Nederlands naar het (-) vertaald. 

Verklaringen zijn hierdoor niet goed in het rapport terecht gekomen. 

f. Beklaagde beheerst het Nederlands onvoldoende. 

 

 

Toelichting op klacht door klaagster 

 

De klacht vloeit voort uit de asielprocedure van klaagster. Beklaagde is als tolk 

opgetreden bij het eerste en het nader gehoor van klaagster, gehouden op 10 en 12 

juli 2017 in de Zorginstelling (-). 

 

Klaagster stelt voorop dat zij beklaagde tijdens de gehoren goed kon verstaan in het (-

) en dat de sfeer tijdens de gehoren goed was. Tijdens het nader gehoor viel het 

gemachtigde van klaagster wel op dat beklaagde regelmatig onverstaanbaar was 

waardoor de gehoormedewerker regelmatig moest vragen om het antwoord te 

herhalen. Hij vertaalde ook regelmatig (-) woorden in het Engels in plaats van in het 

Nederlands. Beklaagde gebruikte consequent Engelse woorden voor bepaalde termen. 

In het rapport van het gehoor heeft de gehoormedewerker dit een aantal keer zelf 

aangepast naar het Nederlands.  

Klaagster zelf is tijdens het gehoor alleen met beklaagde in discussie geraakt over de 

vertaling van het woord ‘(-)’ dat ‘groen’ betekent. De tolk vertaalde dit met het 

Engelse woord ‘blue’, omdat klaagster dit kon verstaan verbeterde zij de vertaling met 

het Engelse woord ‘green’. Klaagster neemt beklaagde deze fout erg kwalijk omdat het 

om de kleuren van de (-)-vlag ging en het dus een belangrijk onderdeel is van haar 

asielaanvraag.  

 

Klaagster kwam er pas bij de nabespreking met een andere tolk achter dat haar 

verklaringen helemaal niet juist in het rapport terecht zijn gekomen. Haar antwoorden 

zijn beknopt en diverse keren verkeerd vertaald. Bepaalde vragen zijn ook niet juist 

van het Nederlands naar het (-) vertaald. Klaagster zou anders een andere reactie 

hebben gegeven op bepaalde vragen. 

 

Door een onjuiste en onvolledige vertaling naar zowel het (-) als naar het Nederlands 

door beklaagde, zijn de verklaringen van klaagster niet goed in het rapport 

terechtgekomen en is klaagster in haar belangen geschaad. Hierdoor is verwarring 

ontstaan over de betrokkenheid van klaagster bij de verboden organisatie genaamd ‘(-

)’ in (-) en haar activiteiten bij de (-) en (-) en (-) hier te lande. 

 

Aanvulling klachtbrief en reactie op verweer door klaagster 

 

Klaagster heeft het (-) als moedertaal, zij is opgegroeid in (-) gebied en beheerst het 

(-) dus uitstekend. Nergens blijkt uit dat haar beheersing van het (-) niet optimaal is. 
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Klaagster heeft niet aangegeven dat zij blij is met beklaagde als tolk omdat hij 

hetzelfde dialect spreek. Dat is ook niet het geval aangezien ze uit verschillende 

provincies afkomstig zijn. 

De klacht is niet zozeer gericht tegen het feit dat beklaagde het (-) niet goed beheerst 

maar met name tegen het feit dat beklaagde de verklaringen niet juist en niet volledig 

heeft vertaald, waardoor de verklaringen vaag, beknopt en onjuist in de verslaglegging 

zijn terechtgekomen. 

 

Verweer door beklaagde 

 

In zijn verweerschrift van 16 januari 2018 merkt beklaagde op dat hij zich niet kan 

vinden in de klacht van klaagster. 

 

Engelse woorden als ‘issues’ en ‘meetingen’ zijn tegenwoordig gebruikelijke woorden in 

de Nederlandse taal. 

Beklaagde geeft aan dat klaagster afkomstig is uit een provincie gelegen naast de 

provincie waar hij geboren is. Zij konden goed met elkaar communiceren. Klaagster 

had zelfs aangegeven blij te zijn met een tolk die hetzelfde dialect beheerst. Het (-) 

van klaagster is echter niet optimaal, waarschijnlijk omdat zij in (-) woonde waar het 

(-) de voertaal is, aldus beklaagde. 

Er was geen sprake van een discussie of miscommunicatie met de gehoormedewerker. 

Alleen tijdens het typen heeft de medewerker soms gevraagd om de antwoorden te 

herhalen maar niet omdat zij het niet begreep. 

Beklaagde geeft aan dat hij zeer secuur en zorgvuldig is in zijn werk als tolk. Hij 

vertaalt het asielverhaal letterlijk, dat moet ook volgens de gedragscode. 

Beklaagde is het er niet mee eens dat hij vaag vertaald zou hebben. Als klaagster vaag 

is in het antwoord kan het zo zijn dat de vertaling ook vaag wordt. Het resultaat van 

de vertaling is afhankelijk van de antwoorden van klaagster. 

  

Beklaagde doet altijd zijn best om zijn tolkvaardigheden verder te verbeteren. Hij weet 

dat zijn Nederlandse taalvaardigheid, vooral de zinsopbouw nog kan verbeteren. Ook 

kan het gebeuren dat hij bepaalde woorden niet helemaal goed uitspreekt. 

 

Reactie van de getuige  

 

De getuige geeft aan verbaasd te zijn over de klacht en de omvang van de correcties 

en aanvullingen. Ze had een goed gevoel over het gesprek. Er waren genoeg 

momenten voor klaagster om haar verhaal goed te vertellen. 

Ze herkent niet dat de antwoorden samenvattend zijn vertaald. De antwoorden waren 

niet heel beknopt en bondig en gaven vaak wel antwoord op haar vragen. Er bleek 

geen onbegrip uit de antwoorden. Het is niet ongebruikelijk om te vragen om herhaling 

van hetgeen is gezegd. Zij moet exact noteren wat er is gezegd. 

 

Beoordeling van de klacht 

 

Klachtonderdeel a 

ongegrond 

De commissie heeft geen bevestiging gevonden van de stelling van klaagster dat 

beklaagde regelmatig onverstaanbaar was. Zowel klaagster als de gehoormedewerker 

hebben aangegeven dat het gehoor ontspannen is verlopen en dat zij beklaagde goed 

hebben kunnen verstaan. Dat de gehoormedewerker desondanks regelmatig aan 

beklaagde moest vragen om het antwoord te herhalen heeft blijkens haar verklaring 

ermee te maken dat zij de antwoorden tegelijkertijd letterlijk moet noteren in het 

verslag. Tijdens het typen mist zij soms wat er precies wordt gezegd en vraagt dan om 

herhaling.  

De commissie beschouwt dit klachtonderdeel als ongegrond. 
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Klachtonderdeel b 

ongegrond 

Beklaagde heeft erkend soms Engelse termen te gebruiken, termen die volgens hem  

tegenwoordig vrij algemeen zijn in het Nederlandse taalgebruik. De commissie is van 

mening dat de betekenis van deze woorden duidelijk is en met name het gebruik van 

woorden als ‘meetingen’ en ‘issues’ niet heeft geleid tot misverstanden. Bovendien 

leert kennisneming van Van Dale’s Nederlands Woordenboek dat deze beide woorden 

tot het gangbaar Nederlands moeten worden gerekend: 

 

mee·ting (de; v(m); meervoud: meetings)1openbare bijeenkomst 

 

is·sue (de/het; m en o; meervoud: issues)1kwestie; = onderwerp 

 

De commissie beschouwt dit klachtonderdeel als ongegrond, hoewel het zeker de 

voorkeur verdient om een juist Nederlands woord te gebruiken. 

 

Klachtonderdeel c 

gegrond 

Uit het verslag van het Nader gehoor blijkt dat er een vergissing werd gemaakt 

betreffende de kleur van de (-) vlag: 

 

“Kent u het logo van de (-)? 

Een (-) kleur. In het midden blauw. Met een (-). Nee, in het midden groen.” 

 

Hoewel uit het verslag niet blijkt of het een vergissing is van beklaagde of van 

klaagster, acht de commissie het niet aannemelijk dat klaagster zelf per ongeluk zou 

hebben gezegd dat de vlag blauw is, al was het maar omdat uit de stukken aan de 

commissie is gebleken dat klaagster bij een of meer demonstraties juist met die vlag 

heeft gezwaaid. Het lijkt de commissie dan ook wél aannemelijk dat beklaagde zich 

heeft vergist bij de vertaling van ‘(-)’ in ‘blue’. Doordat beklaagde ook hier een Engelse 

term heeft gebruikt heeft klaagster dat direct kunnen corrigeren in ‘green’, zodat de 

fout geen nadelige gevolgen heeft gehad.  

  

De commissie beschouwt niettemin dit klachtonderdeel als gegrond. Dit soort details 

kan juist in asielprocedures van bijzonder belang zijn. Dat moest voor beklaagde 

duidelijk zijn en had hem eens te meer van deze slordigheid dienen te weerhouden. 

 

Klachtonderdeel d 

gegrond 

Dit klachtonderdeel betreft met name het verwijt van niet juist, niet letterlijk, beknopt 

of samenvattend en soms in simpele bewoordingen vertalen.  

 

Het enkele feit dat klaagster bij de C&A aanvoert dat bepaalde passages onjuist, 

beknopt, samenvattend of in (te) simpele bewoordingen zijn vertaald en/of dat zij 

anders heeft verklaard dan wat werd vertaald, acht de commissie niet voldoende om 

tot gegrondbevinding van deze klacht te komen. Hetzelfde geldt voor het argument dat 

de C&A 13 pagina’s beslaan, zoals in de klacht wordt aangevoerd.  

 

Bij gebreke van geluidsopnamen van de gehoren beschikt de commissie over weinig 

middelen om vast te stellen of deze klacht gegrond is en de commissie heeft deze 

klacht slechts kunnen onderzoeken aan de hand van de stukken en hetgeen partijen en 

de getuige op de hoorzitting hebben verklaard. 

 

De commissie heeft derhalve met name fragmenten van het eerste en het nader 

gehoor bekeken mede in het licht van de C&A van de gemachtigde van klaagster.  
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Zinsopbouw 

Bij bestudering van deze stukken is de commissie gebleken dat de zinsopbouw van de 

vertaalde verklaringen in het Nederlands niet altijd optimaal is, maar bij de 

geconstateerde voorbeelden is niet gebleken dat alleen daaruit een misverstand kon 

ontstaan. 

 

Samenvattend/beknopt vertalen 

Gevraagd over de activiteiten van (-) beweging (-) verklaarde klaagster in het nader 

gehoor onder andere:  

 

“Dus ze concentreerden zich op de bewustmaking van de onderdrukking.”  

 

 Op de vervolgvraag “Op welke manier deden ze dat?” volgt als antwoord:   

“Ze probeerden mensen bewust te maken, dat mensen het recht hadden om hun 

taal te gebruiken. Niet alleen dat, maar ook sommige dingen door mensen bewust 

te maken.”  

 

Over de vraag “Op welke manier kwam de organisatie hiervoor op?” heeft klaagster in 

de C&A opgemerkt: 

“Ook hier zijn haar verklaringen samenvattend vertaald. Cliënte heeft meer 

gezegd. Ze heeft gezegd dat ze alles in het geheim deden, omdat de (-) 

overheid hen niet toestond om bij elkaar te komen. Ze werden in de gaten 

gehouden. Waarschijnlijk zijn er infiltranten van de overheid geweest en zijn ze 

zo achter de bijeenkomsten gekomen waardoor haar man werd opgepakt. Haar 

man is onder het mom van brandstichting aangehouden, maar dit was niet de 

echte reden. Nadat haar man was opgepakt, kwamen zij een tijd lang niet meer 

bij elkaar, omdat het te gevaarlijk was. Na een tijd zijn de bijeenkomsten 

langzamerhand weer hervat, maar de groep is een stuk kleiner geworden. 

Cliënte is nog maar een paar keer geweest.” 

 

Mede gelet op deze opmerkingen is het geciteerde antwoord op de vervolgvraag voor 

de commissie een voorbeeld van samenvattend/beknopt vertalen, temeer omdat ook 

elders uit de gehoren blijkt dat klaagster juist over dit onderwerp gedetailleerd weet te 

verklaren. 

 

Gebrekkig Nederlands 

Op de vraag “Hoeveel jaar bent u betrokken geweest bij deze organisatie?” vermeldt 

het verslag van het Nader Gehoor:  

“De organisatie heeft niet lang geleefd. Had geen hoge leeftijd. Meteen na mijn 

aankomst in (-), de vier jaar erna ben ik betrokken geraakt bij deze organisatie. 

Enz..” 

De vertaling dat een organisatie niet lang heeft geleefd, geen hoge leeftijd had, is geen 

goed Nederlands. De formulering laat evenwel geen ruimte voor misverstand, en kan 

naar de mening van de commissie niet anders worden verstaan dan als “de organisatie 

heeft niet lang bestaan”. 

 

Onjuiste vertaling 

“Toen mijn man in de gevangenis zat, had ik last van intimidaties en 

bedreigingen. Ze zeiden tegen mij dat mijn man een vijand van hen is, van de 

overheid. Niet alleen dat, hij was een belediging.”  

In de (C&A) Nader Gehoor vermeldt klaagster dat dit een onjuiste vertaling is, 

aangezien zij heeft gezegd dat zij werd beledigd door de agent. Wat de commissie 

betreft, kan echter zowel het ene, als het andere gezegd zijn. Uit de tekst kan de 

commissie geen eenduidige conclusie trekken voor de ene of de andere uitleg, ook al 

moet gezegd worden dat de versie die klaagster in de C&A verwoordt niet 

onaannemelijk is. De commissie acht dit echter onvoldoende om op dit onderdeel tot 

gegrondbevinding van de klacht te komen. 
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“Hier in Nederland hadden we dezelfde problemen met deze man.”  

Deze vertaling valt wat de commissie betreft mede gelet op de context moeilijk anders 

te begrijpen dan dat er voortgaande problemen waren met haar man, die haar in haar 

eerdere verblijfplaats (op (-)) ook reeds had lastig gevallen. Ook dit voorbeeld 

beschouwt de commissie dan ook niet als een gegrond klachtonderdeel. 

 

Onjuist naar het (-) vertaalde vraag  

“Werd hij betaald door de organisatie? 

“Ja, ze krijgen ook financiële ondersteuning vanuit het buitenland. De leden 

betaalden contributies.” 

 

Het antwoord van klaagster, zoals opgenomen in het rapport, sluit evident niet goed 

aan op de vraag. Dit had de contactambtenaar overigens ook kunnen constateren.  

In de C&A licht klaagster toe: 

“Aan cliënte is door de tolk niet gevraagd of haar man betaald werd. Er is aan 

haar gevraagd of haar man financieel de organisatie steunde. Daarop heeft zij 

geantwoord dat hij inderdaad de organisatie financieel steunde en dat de 

organisatie ook ondersteuning kreeg vanuit het buitenland. Zij heeft niet 

gezegd dat haar man zelf betaald werd.”  

De commissie acht het aannemelijk dat de vraag hier niet goed naar het (-) is 

vertaald. De klacht hierover acht de commissie dan ook terecht. 

 

Beoordeling 

De commissie is van mening dat beklaagde inderdaad fouten heeft gemaakt in zijn 

vertaling van hetgeen door de hoormedewerkster is gevraagd, respectievelijk door 

klaagster is gezegd.  

De commissie beschouwt dit klachtonderdeel in zoverre als gegrond. Zie echter ook de 

meer algemene overwegingen hierna. 

 

Klachtonderdeel e 

ongegrond 

Tijdens het Nader gehoor is er verwarring ontstaan over het onderscheid tussen (-), (-

), (-) en (-).  

De commissie constateert dat er hier sprake is van een communicatiestoornis tussen 

klaagster en de gehoormedewerker. Ook bij de hoorzitting van de klachtencommissie 

is het onderscheid tussen de verschillende organisaties niet geheel duidelijk gemaakt. 

De commissie heeft echter niet kunnen vaststellen of dat te wijten is aan klaagster, de 

gehoormedewerker, beklaagde of aan een combinatie daarvan. Het is derhalve ook 

niet komen vast te staan dat de ontstane miscommunicatie te wijten is aan de wijze 

waarop beklaagde heeft getolkt. 

De commissie beschouwt dit klachtonderdeel daarom als ongegrond.  

 

Klachtonderdeel f 

Ongegrond 

Beklaagde heeft zelf aangegeven dat zijn beheersing van het Nederlands nog niet 

perfect is. Beklaagde heeft vaak nog moeite met de juiste zinsopbouw en uitspraak. 

Dat kan volgens de commissie leiden tot een onjuiste vertaling dan wel een onjuist 

begrip, maar daarvan is de commissie in deze zaak niet concreet gebleken. 

Ook heeft de commissie geen ernstige tekortkomingen kunnen constateren in de 

beheersing van het Nederlands van beklaagde en de getuige was juist tevreden met 

het verloop van de gehoren.  

De commissie beschouwt dit (algemeen geformuleerde) klachtonderdeel daarom als 

ongegrond.  

 

Algemene overwegingen 
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De commissie stelt voorop dat aan de complexiteit van de verklaringen tijdens de 

gehoren, de dynamiek van het tolkproces en de vluchtigheid van het gesproken woord 

inherent is dat zich bij het tolken onvolkomenheden voordoen, waardoor het getolkte 

kan afwijken van de oorspronkelijke verklaring. Een tolk kan slechts een verwijt 

worden gemaakt als de aard en/of het aantal van de onjuistheden en 

onvolkomenheden van dien aard zijn dat moet worden geconcludeerd dat sprake is van 

ernstige aan de tolk toerekenbare tekortkomingen.  

 

Daarbij weegt de commissie mee, dat beklaagde een niet-register tolk is zonder een 

tolkopleiding, dit als gevolg van het feit dat er voor het (-) in Nederland ook geen 

tolkopleidingen of cursussen beschikbaar zijn. Daar komt nog bij dat beklaagde pas 

relatief kort – 2 ½ jaar – werkzaam is als tolk Nederlands <-> (-). Bij de beoordeling 

van het functioneren van beklaagde kan om die reden niet dezelfde maatstaf worden 

aangelegd als bij de beoordeling van een beëdigde registertolk. 

 

Alle betrokkenen wisten dat beklaagde geen beëdigde registertolk is en dat hij geen 

tolkopleiding Nederlands <-> (-) heeft kunnen volgen. Dit vergt van de tolk, de 

gehoormedewerker, de vreemdeling en de gemachtigde extra zorg voor een goed 

verloop van de gehoren.   

 

De commissie refereerde hiervoor al aan het feit dat er geen geluidsopnamen van de 

gehoren beschikbaar zijn. Daarmee is ook gegeven dat de controle achteraf op het 

functioneren van de tolk ernstig wordt bemoeilijkt. De bedoelde extra zorg zou behalve 

in evaluaties ook in het maken van geluidsopnamen gevonden kunnen worden. 

Daardoor zou immers een extra waarborg (controleerbaarheid achteraf) zijn ingebouwd 

dat de communicatie tussen de vreemdeling en de gehoormedewerker ongestoord en 

met een juiste vertaling is verlopen. 

 

Alles in aanmerking genomen zijn het aantal, en de aard van de onvolkomenheden in 

het onderhavige geval ondanks de gegrondbevinding van een aantal klachtonderdelen 

niet zodanig dat de commissie het opleggen van een sanctie wenst te adviseren.  

 

Ten overvloede merkt de commissie op dat beklaagde er tijdens de hoorzitting 

genoegzaam blijk van heeft gegeven zich bewust te zijn van zijn verantwoordelijkheid 

als tolk en actief te willen investeren in het verbeteren en op peil houden van zijn tolk- 

en taalvaardigheden, ook al kan hij niet in Register Beëdigde Tolken en Vertalers 

worden ingeschreven. 

 

 

Advies 

 

De commissie adviseert de IND om klachtonderdelen a, b, e en f ongegrond te 

verklaren en de klachtonderdelen c en d gegrond. 

 

Gelet op de aard en ernst van de aan beklaagde verweten gedragingen en de onder de 

Algemene overwegingen benoemde omstandigheden adviseert de commissie de IND 

om te volstaan met een waarschuwing aan beklaagde. Beklaagde heeft reeds 

aangegeven te blijven werken aan het verbeteren van zijn Nederlandse 

taalvaardigheid. De commissie meent gezien de verantwoordelijkheid die op iedere tolk 

rust, dat van beklaagde mag worden verlangd dat hij zich daarin en in meer specifieke 

(taal overstijgende) tolkvaardigheden (verder) schoolt.   

 

Tot slot 

 

Klaagster en beklaagde zullen van de commissie een afschrift van dit advies 

ontvangen.  
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De commissie stelt het op prijs te zijner tijd te vernemen op welke wijze de klacht door 

de IND is afgehandeld. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele 

nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de commissie, 

bereikbaar onder bovengenoemd telefoonnummer en e-mailadres. 

 

Hoogachtend, 

de Klachtencommissie Wbtv                                                

 

 

 

 

dhr. J.J.L. Link    dhr. mr. P.H. Louwers 

secretaris     voorzitter 
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Bijlage bij het advies van de Klachtencommissie Wbtv (klachtnr. 01-2018) 

 

Toepasselijke artikelen uit de Gedragscode voor tolken en vertalers in het 

kader van de Wbtv (september 2009) 

 

 

1.1. Algemeen 

Tolken en vertalers gedragen zich zodanig dat het vertrouwen in de beroepsgroep 

waartoe zij behoren en in hun eigen beroepsuitoefening niet wordt geschaad, ook 

wanneer zij niet beroepshalve optreden. 

 

1.2.Kwaliteit 

Tolken en vertalers streven ernaar, in het besef van hun verantwoordelijkheid voor de 

kwaliteit van hun werk, steeds naar vermogen de beste kwaliteit en een optimale 

dienstverlening te leveren. Zij verrichten nimmer opzettelijk een onjuiste vertolking of 

vertaling. Zij zijn volledig aanspreekbaar op de kwaliteit van hun werk. Eventuele 

beperkingen van hun aansprakelijkheid jegens opdrachtgevers voor de gevolgen van 

geleverde prestaties worden uitsluitend schriftelijk vastgelegd. 

 

4.3.2 Tolken 

Tolken zorgen tijdens het tolken, voor zover redelijkerwijs mogelijk, voor een volledige 

en doeltreffende communicatie tussen de partijen voor wie zij werken, onder meer 

door zo nodig actief op te treden om — al dan niet cultureel bepaalde — misverstanden 

en onbegrip te voorkomen of op te heffen. 

Tolken getuigen van respect jegens personen met wie ze beroepsmatig omgaan en 

onthouden zich daarbij met name van iedere vorm van ongewenste fysieke en verbale 

intimiteiten. 

Tolken melden iedere poging tot benadering door derden strekkende tot beïnvloeding 

van hun optreden onverwijld bij hun opdrachtgever. 

Tolken voeren geen voorafgaand dan wel opeenvolgend overleg met anderstalige 

derden. 

 

 

Toepasselijke artikelen uit de Gedragscode tolken van de IND (januari 2018) 

 

Vakuitoefening 

 

3. U neemt uitsluitend opdrachten aan en verricht alleen tolkdiensten in de 

ta(a)l(en)/taalvariëteit(en) waarvoor u in het IND-tolkenbestand bent opgenomen. 

 

4. Als de vreemdeling voor wie u als tolk wordt ingezet een andere taal- (variëteit) 

spreekt dan de taal waarvoor u bent gevraagd de tolkopdracht uit te voeren, dan meldt 

u dit ongeacht of u deze taal(variëteit) beheerst, direct bij de IND-medewerker die 

beoordeelt of het gesprek kan doorgaan. 

 

6. U vertaalt niet samenvattend. 

 

7. U vertaalt alles wat de vreemdeling tijdens het gesprek opmerkt, ook als het geen 

reactie op een vraag van de IND-medewerker betreft, of als de vreemdeling het woord 

rechtstreeks tot u richt. 


