
 

Geachte heer Von den Hoff, 

 

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 mevrouw (-) (hierna: beklaagde), tolk Nederlands <-> (-) 

(Wbtv nr. (-)). 

 

 

Verloop van de procedure 

 

Bij e-mail van 9 januari 2018, heeft mevrouw (-) (hierna: klaagster), een klacht 

ingediend bij Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: Bureau Wbtv) over 

gedragingen van beklaagde. 

 

Bij brief van 11 januari 2018 zijn klaagster en beklaagde door de commissie op de 

hoogte gesteld van de ontvangst van de klacht. Zij zijn door de commissie uitgenodigd 

om in het kader van een hoorzitting op 28 februari 2018 een toelichting te geven. 

Beklaagde heeft aangegeven gebruik te willen maken van het recht om te worden 

gehoord. Klaagster heeft aangegeven geen mogelijkheid te hebben om naar de 

hoorzitting te komen, maar was telefonisch aanwezig. 

 

Beklaagde heeft per e-mail van 16 januari 2018 een verweerschrift ingediend. 

Klaagster heeft hierop per e-mail van 31 januari 2018 gereageerd. 

Per e-mail van 13 februari 2018 heeft beklaagde een aanvullend verweerschrift 

ingediend met nog een aanvulling op 14 februari 2018. 

 

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 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. 

 

De gronden voor de klacht 

 

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

 

a. Beklaagde is partijdig 

b. Beklaagde vertaalde niet duidelijk en/of niet goed 

 

Toelichting op klacht door klaagster 

 

Toen klaagster de kamer verliet om wat te drinken te gaan halen, zei beklaagde tegen 

haar cliënten die zijn gevlucht voor het regime in (-). ‘(-) is een goed persoon, heeft hij 

niets voor jullie gedaan?’ en ‘(-) heeft een goed beleid gevoerd voor (-)’. 
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Beklaagde liet hiermee haar onpartijdigheid merken ten aanzien van de positie van (-) 

in (-). (-) heeft een lange arm, haar cliënten zijn hierdoor bang geworden voor 

beklaagde. Haar cliënten zijn in (-) gemarteld door het (-) regime. 

 

Klaagster merkte dat er niet duidelijk en goed vertaald werd. Haar cliënten moesten 

veel herhalen en begonnen op een gegeven moment maar in het Engels. 

 

Klaagster merkt nog op dat het een gesprek betrof met haar twee (-) cliënten, een (-) 

echtpaar. Beiden zijn hoogopgeleid in (-) en spreken vloeiend (-). 

 

Verweer door beklaagde 

 

Beklaagde geeft aan dat er slechts één cliënte was, een (-). Toen klaagster de kamer 

verliet vertelde deze cliënte ondertussen verder over de vele misstanden, vervolgingen 

etc. Beklaagde reageerde daarop met een opmerking in de trant van ‘en heeft (-) ook 

nog goede dingen gedaan voor de (-)?’. Beklaagde ontkent gezegd te hebben dat ‘(-) 

een goed beleid (heeft) gevoerd voor de (-)’. 

Beklaagde heeft cliënte vervolgens gezegd dat ze niet op de informatie kan ingaan, en 

dat ze slechts de inhoud van het gesprek tussen haar en haar gemachtigde vertaalt. Bij 

terugkeer van klaagster heeft ze inderdaad het gesprek beëindigd om haar 

tolkwerkzaamheden te hervatten. 

Beklaagde is niet partijdig in haar denken en doen als tolk. 

 

Beklaagde heeft de opmerking gemaakt in een soort van ‘zucht’. Ze probeerde neutraal 

te reageren. Ze wenste voor de cliënte dat (-) goede dingen voor de (-) zou doen. 

Wellicht had ze beter haar mond kunnen houden. Cliënte voelde zich door haar 

achtergrond angstig en heeft haar opmerking daardoor – ten onrechte – vergroot, 

aldus beklaagde.  

 

Cliënte was gevlucht voor het regime in (-). 95% van de (-) behoren tot het (-), 

Cliënte van klaagster is een (-) en behoort tot de minderheden in (-). De meeste 

overzeese (-) zijn ook van het (-). Cliënte is hoofdzakelijk gevlucht voor de (-). Cliënte 

heeft wellicht de indruk dat een tolk een verlengstuk is van de (-), dat is in onze 

maatschappij niet het geval. Door deze achtergrond meent zij dat cliënte extra 

gevoelig en wantrouwend is ten opzichte van (-) van het (-). 

 

Beklaagde geeft aan dat het niet mogelijk was om simultaan te tolken omdat de 

antwoorden van de cliënte niet eenduidig waren. Zij was daardoor genoodzaakt om te 

verifiëren wat zij bedoelde. Dat is niet ongebruikelijk in asielprocedures. Er werd heel 

kort in het Engels gesproken tussen klaagster en haar cliënte. 

 

Beklaagde heeft 30 jaar ervaring als tolk en vertaler in de (-) taal en een gedegen 

opleiding. Ze heeft goede referenties overgelegd. Ze is van mening dat ze objectief 

vertaalt zoals een goed tolk naar eer en geweten behoort te doen. 

 

Beoordeling van de klacht 

De commissie stelt voorop dat klachtonderdeel b door klaagster verder niet is 

onderbouwd. Er zijn geen voorbeelden of andere informatie verstrekt op basis waarvan 

de commissie dit klachtonderdeel kan beoordelen. De commissie beschouwt 

klachtonderdeel b dan ook als ongegrond. 

 

Ten aanzien van klachtonderdeel a, heeft beklaagde ontkend de uitspraak gedaan te 

hebben zoals vermeld in de klachtbrief. Beklaagde verklaarde een opmerking te 

hebben gemaakt in de trant van:  

‘en heeft (-) ook nog goede dingen gedaan voor de (-)?’.  
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Beklaagde geeft aan dit te hebben gezegd als ‘in een zucht’, zij wenste dat (-) ook 

goede dingen voor hen zou doen. De commissie ziet geen wezenlijk verschil in de 

strekking van de bewoordingen in de klachtbrief en de bewoordingen zoals aangegeven 

door beklaagde zelf. 

 

De commissie is van oordeel dat deze bewoordingen kunnen worden opgevat als een 

blijk van vooringenomenheid bij beklaagde. Hoewel beklaagde blijkens haar uitlatingen 

tijdens de hoorzitting wist dat er bij de (-) minderheid in (-) sprake is van wantrouwen 

en angstgevoelens ten aanzien van het heersende regime, heeft zij zich niettemin 

uitgelaten in deze bewoordingen. Dit valt haar aan te rekenen.  

 

Door deze uitlating kon bij de cliënte(n) van klaagster de vrees ontstaan dat de tolk 

niet onafhankelijk en onpartijdig was, waardoor het vertrouwen in haar 

beroepsuitoefening en daarmee ook in de beroepsgroep werd geschaad.  

 

Beklaagde heeft zich daarvan geen rekenschap gegeven en heeft integendeel tijdens 

de hoorzitting verklaard het wantrouwen onterecht te vinden. Het gaat er echter niet 

om of het wantrouwen van de cliënte(n) van klaagster terecht of onterecht was: de 

uitlating van beklaagde kon, zoals hiervoor is vastgesteld, worden opgevat als een blijk 

van vooringenomenheid bij beklaagde, waardoor de cliënte(n) van klaagster niet 

langer vertrouwden op de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van beklaagde als 

beëdigd tolk. Dat blijkt voor de Klachtencommissie ook uit het feit dat zij hebben 

verzocht om voor het vervolg een andere tolk in te schakelen. 

 

Afzonderlijk wijst de klachtencommissie er nog dat de Gedragscode Wbtv in artikel 

4.3.2 bepaalt dat tolken geen voorafgaand dan wel opeenvolgend overleg voeren met 

anderstalige derden. Deze bepaling kan moeilijk anders worden gelezen dan dat de 

tolk zich dient te onthouden van apart overleg met degenen voor wie wordt getolkt, in 

dit geval de cliënte(n) van klaagster. Had beklaagde zich daaraan gehouden, dan zou 

de onderhavige situatie zich naar alle waarschijnlijkheid niet hebben voorgedaan. 

 

Op grond van deze overwegingen is de klachtencommissie van oordeel dat beklaagde 

heeft gehandeld in strijd met de artikelen 1.1, 1.3 en 4.3.2 van de Gedragscode Wbtv.  

 

Tijdens de hoorzitting is aan de Klachtencommissie niet gebleken van een 

daadwerkelijke vooringenomenheid bij beklaagde, en de commissie wil ook wel 

aannemen dat beklaagde met haar uitlating eerder een verzuchting heeft bedoeld dan 

de uiting van een persoonlijke mening. Dit neemt niet weg dat de commissie om 

vorenstaande redenen de klacht gegrond acht, maar dit is wel van invloed op haar 

advies met betrekking tot de toe te passen sanctie. 

 

 

Advies 

 

De commissie adviseert Bureau Wbtv om klachtonderdeel a gegrond te verklaren en 

klachtonderdeel b ongegrond. 

 

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

hiervoor is overwogen, adviseert de commissie de minister om te volstaan met een 

waarschuwing aan beklaagde en het dringende advies om in het kader van de 

verplichte permanente educatie, bijscholing te gaan volgen die ziet op een cursus met 

aandacht voor de gevoeligheden rondom asielprocedures, hierbij kan gedacht worden 

aan een cursus ‘tolkethiek’. 

 

De commissie heeft bij haar advies en bij het bepalen van de maatregel, naast al het 

voorgaande in aanmerking genomen dat er geen eerdere klachten over beklaagde 
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bekend zijn. Er zijn geen aanwijzingen dat beklaagde voor het overige tekortschiet in 

de uitvoering van haar tolkwerkzaamheden. 

 

 

Tot slot 

 

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

ontvangen.  

 

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

het Bureau Wbtv 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. 02-2018) 

 

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. 

 

1.3. Onpartijdigheid en onafhankelijkheid 

Tolken en vertalers zorgen ervoor dat hun vrijheid, onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid bij de uitoefening van hun beroep niet in gevaar kunnen komen. 

In de uitoefening van hun beroep onthouden zij zich van het tot uitdrukking brengen 

van een persoonlijke mening. 

Voor hun diensten ontvangen zij uitsluitend de met hun opdrachtgever 

overeengekomen beloning. 

 

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. 

 


