
 

Geachte heer de Nas,  

 

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), vertaler Nederlands -> (-) en 

(-) -> Nederlands (Wbtv nr. (-)). 

 

Verloop van de procedure 

 

Bij e-mail van 16 september 2018, heeft mevrouw (-) (hierna: klaagster), een klacht 

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

beklaagde. 

 

Bij brief van 28 september 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 19 oktober 2018 een toelichting te geven. Op 

verzoek van beklaagde is de hoorzitting vervolgens verzet naar 16 november 2018. 

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, zij wordt vertegenwoordigd door haar echtgenoot de heer (-)  

(hierna: klaagster). 

 

Beklaagde heeft per e-mail van 31 oktober 2018 op verzoek van de commissie een 

uittreksel van de Kamer van Koophandel toegezonden.  

Beklaagde heeft per e-mail van 6 november 2018 een verweerschrift ingediend.  

 

De klacht is op 16 november 2018 behandeld door een kamer van de commissie, die 

als volgt is samengesteld: 

 

dhr. mr. R.M. Peters     voorzitter, 

dhr. drs. S.J.A.M. van den Langenberg lid, 

mw. drs. H. Kulisanova   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 voor het uitbrengen van advies gestelde termijn is door de Klachtencommissie 

overschreden. De reden is, dat de klacht betrekking heeft op een praktijk die in de 

wereld van vertalers meer wordt toegepast, zodat de effecten van een oordeel hierover 

de casus te buiten kunnen gaan. Er heeft, los van de casus, over deze praktijk breder 

overleg plaatsgevonden binnen de gehele klachtencommissie. Deze zorgvuldigheid 

kostte tijd. De leden van de klachtencommissie die over de casus hebben te adviseren, 

hebben vervolgens unaniem tot dit advies besloten. 

 

De gronden voor de klacht 

 

De klacht is naar oordeel van de commissie als volgt samen te vatten: 
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Beklaagde heeft klaagster voorgesteld mee te werken aan een werkwijze die het 

vertrouwen in de beroepsgroep kan schaden. De klacht is op die gedraging gericht, 

maar ook op de werkwijze van beklaagde op zich. Die werkwijze is als volgt. 

 

Beklaagde heeft een vertaalbureau, waarbij zij klanten de mogelijkheid biedt om 

binnen korte tijd (binnen een dag of zelfs binnen een aantal uur) een gewaarmerkte 

vertaling van een document te ontvangen.  

Deze vertalers leveren op voorhand een afgesproken aantal blanco vellen aan het 

vertaalbureau met daarop zijn of haar handtekening en stempel.  

 

Het vertaalbureau stuurt een scan van het brondocument per e-mail naar de vertaler. 

Deze vertaalt de tekst en stuurt de vertaling per e-mail retour aan het vertaalbureau. 

Het vertaalbureau print de vertaling op het reeds ontvangen papier met de stempel en 

handtekening van de vertaler.  

De vertaling wordt met het brondocument aaneengehecht, voorzien van een voorblad 

van het vertaalbureau en per pagina voorzien van een droogstempel van het 

vertaalbureau. Het brondocument bevat geen stempel van het vertaalbureau. 

Beklaagde stuurt van iedere pagina een scan naar de vertaler. Deze weet aldus 

hoeveel vellen er zijn gebruikt. 

 

Toelichting op de klacht door klaagster 

 

Klaagster geeft aan dat het verstrekken van blanco vellen voorzien van een 

handtekening en stempel de deur wagenwijd openzet voor bedrog. Een vertaler kan 

niet controleren wat daarmee gebeurt. Een vertaalbureau kan zijn handtekening 

hechten aan een vertaling die hij niet heeft gemaakt maar waar hij vervolgens wel 

verantwoordelijk voor gesteld kan worden.  

Klaagster geeft aan dat de motivatie die beklaagde hiervoor geeft irrelevant is (‘’U 

heeft geen print kosten, geen verzendkosten, geen reiskosten, om naar het 

postkantoor te gaan en uiteraard geen kosten voor enveloppen’’). 

Deze kosten en werkzaamheden behoren tot de normale taken van een vertaler. Zelf 

de gewaarmerkte vertaling naar de klant sturen is controleerbaar en vraagt nauwelijks 

tijd en geld.  

De door beklaagde gehanteerde werkwijze, en het verzoek aan klaagster daaraan mee 

te werken, zijn volgens klaagster beide een schending van artikel 1.1 van de Wbtv (de 

commissie begrijpt ‘van de Gedragscode Wbtv’). 

 

Verweer door beklaagde 

 

Beklaagde geeft aan het niet eens te zijn met de klacht. 

 

Wat betreft het verzoek aan klaagster om aan het door beklaagde gehanteerde 

systeem mee te werken: de e-mail die zij heeft verstuurd was eigenlijk niet bedoeld 

voor klaagster. De e-mail is ten onrechte door haar assistente aan meerdere vertalers 

gestuurd die niet door haar kantoor zijn goedgekeurd.  

 

Wat betreft de werkwijze van beklaagde op zich: beklaagde geeft aan dat de wijze 

waarop de meeste gewaarmerkte vertalingen door vertalers geleverd worden erg 

fraudegevoelig is, dat zet naar haar idee juist de deuren open voor fraude en bedrog.  

Beklaagde heeft juist geprobeerd dit te voorkomen door op haar kantoor maatregelen 

toe te passen die nodig zijn om haar kantoor en haar vertalers te beschermen. 

Beklaagde is de enige persoon die toegang heeft tot de kast waarin de blanco papieren 

worden bewaard. De vertalers krijgen een terugkoppeling hoeveel blanco vellen papier 

voor een opdracht zijn gebruikt en een scan van de gebruikte bladen. Op die manier is 

het voor vertalers gemakkelijk te volgen hoeveel papieren zijn gebruikt en hoeveel er 

nog in het bezit zijn van het vertaalbureau. 
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Met de hechtwijze die haar kantoor hanteert is fraude niet meer mogelijk of in ieder 

geval moeilijker. Beklaagde meent hiermee juist te voldoen aan artikel 1.1 van de 

Gedragscode Wbtv.  

 

Een andere reden waarom beklaagde deze werkwijze hanteert is omdat de post vaak 

beschadigd aankomt waardoor een gewaarmerkte vertaling onbruikbaar raakt. De 

meeste vertalers gebruiken 80 grams papier en versturen de post onzorgvuldig 

verpakt. Zij vergoedt 120 grams papier voor haar vaste vertalers omdat ze veel 

waarde hecht aan de kwaliteit. 

 

Door deze werkwijze kan het vertaalbureau de brontekst per e-mail naar de vertaler 

sturen en de vertaling ook weer per e-mail ontvangen. Het vertaalbureau zorgt 

vervolgens voor het onlosmakelijk samenvoegen van de brontekst met de vertaling. 

Beklaagde voegt ook een voorblad toe van haar vertaalbureau en een droogstempel op 

de bladen. Hierdoor is het vertaalbureau is staat om ook spoedvertalingen te leveren 

die binnen een paar uur klaar moeten zijn. Het vertaalbureau ontvangt veel 

opdrachten tot spoedvertalingen van (-). Deze vertalingen moeten binnen een paar uur 

geleverd kunnen worden, dat is niet mogelijk als de vertalers de stukken zelf moeten 

samenvoegen. Want dan zijn ze afhankelijk van de post. 

Het gaat om ongeveer 7 tot 9 opdrachten per week. 

Zij heeft een bestand van 139 vertalers die aan haar systeem mee kunnen werken. 

Er zijn ook vertalers die er niet aan mee willen werken. 

 

Beklaagde heeft deze werkwijze in 2015 teruggekoppeld met de afdeling legalisaties 

van de centrale balie van de rechtbank Den Haag, de heer (-). Die heeft geen bezwaar 

gemaakt. 

 

Overwegingen 

 

De centrale vraag is of de door beklaagde gehanteerde werkwijze vertalingen aflevert 

die – ook voor de klant - onmiskenbaar het werk zijn van de vertaler wiens 

handtekening er onder staat. Een beantwoording van die vraag begint dan ook bij de 

vertaler, en zal dus ook de werkwijze van de met beklaagde samenwerkende vertalers 

raken. 

 

Als de klachtencommissie de kwaliteit van het werk van vertalers beoordeelt, is een 

belangrijk uitgangspunt, dat het vertrouwen in de beroepsgroep niet geschaad mag 

worden. Dan immers – afgeleid daarvan - mag voor de afnemer van de vertaling het 

vertrouwen in het product uitgangspunt zijn. Daarop is de Wbtv gericht. Als de 

gevolgde werkwijze rond maken en waarmerken van vertalingen aanmerkelijke risico’s 

voor misbruik of fouten meebrengt, is deze niet toegestaan en is meewerken daaraan 

door een beëdigde vertaler klachtwaardig. Of deze nu bemiddelaar is tussen de 

inhoudelijke vertaler en de klant, of de inhoudelijke vertaler zelf. 

 

art. 1.2 van de Gedragscode Wbtv, luidt: 

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. 

 

De term ‘werk’ uit de gedragscode Wbtv omvat hetgeen onder verantwoordelijkheid 

van de vertaler aan de opdrachtgever wordt verstrekt, ter voldoening aan de opdracht. 

Dat betreft niet alleen de inhoud van de vertaling, maar ook de werkwijze bij de 

totstandkoming van het aan te leveren eindproduct; dat laatste voor zover die 
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werkwijze de band tussen opdracht en eindproduct raakt. Dat wil dus zeggen: ook de 

werkwijze waarop een vertaling wordt gehecht aan het brondocument om er een 

gewaarmerkte vertaling van te maken. 

 

Verantwoordelijkheid voor het werk van derden 

 

Het staat aan de vertaler vrij om bij de uitvoering van de opdracht een derde in te 

schakelen. De Commissie begrijpt daar ook onder: het opmaken en printen van een 

door hem gemaakte vertaling en deze hechten aan de brontekst, alsmede het 

aanbieden van het eindproduct aan de opdrachtgever, mits dit onmiskenbaar het 

product van de vertaler is.  

 

Zie de Gedragscode art. 3.5:  

De bepalingen van deze gedragscode zijn eveneens en onverminderd van toepassing 

op medewerkers en onderaannemers van tolken en vertalers. Tolken en vertalers 

zorgen ervoor dat deze medewerkers en onderaannemers op de hoogte worden 

gebracht van de inhoud van deze gedragscode.  

 

Maar de vertaler blijft dan wel zelf verantwoordelijk voor het eindproduct, inclusief de 

kwaliteit van de vertaling. Immers, gelet op zijn waarmerking is het zijn product. Als 

de ingeschakelde derde technisch werk verricht zoals het printen of hechten van de 

gewaarmerkte vertaling, dan blijft de eindverantwoordelijkheid van de vertaler bestaan 

voor hetgeen aan de opdrachtgever verschaft wordt.  

 

Art. 3.5 van de Gedragscode neemt die verantwoordelijkheid niet weg: Tolken en 

vertalers zorgen ervoor dat deze medewerkers en onderaannemers op de hoogte 

worden gebracht van de inhoud van deze gedragscode. Dit  betekent niet dat de 

verantwoordelijkheid wordt overgedragen aan de derde; die valt op grond van art. 3.5 

formeel wel onder de Gedragscode, maar het sanctiesysteem van de Wbtv raakt hem 

slechts als hij zelf in het Rbtv staat. Art. 3.5 betekent dat de vertaler slechts een derde 

mag inschakelen die de gedragscode kent en bereid is zich daaraan te houden. Zo kan 

voorkomen worden dat de vertaler zich verschuilt achter onoorbaar handelen van de 

ingeschakelde derde. De vertaler komt dus niet onder art. 1.2 uit: de vertalers zijn 

volledig aanspreekbaar op de kwaliteit van hun werk. 

 

 

 

Verantwoordelijkheid voor “zijn werk’’ 

 

Dat betekent dat de verantwoordelijkheid van de vertaler niet ophoudt bij het voltooien 

van de vertaling. “Zijn werk’’ is het voldoen aan de vertaalopdracht op zo’n wijze, dat 

de afnemer er op mag vertrouwen dat hetgeen hij in handen krijgt daadwerkelijk de 

gewaarmerkte vertaling van het door hem verschafte brondocument is. 

 

De gebruikelijke procedure van onlosmakelijk fysiek aaneenhechten van brondocument 

en vertaling, plus waarmerking van het geheel, door de vertaler (tekenen en 

stempelen), staat daar – naar algemene acceptatie – borg voor. Het waarmerken 

(beëdigen) van een vertaling wil zeggen dat de vertaler er met zijn stempel, 

handtekening en vertalersverklaring voor instaat dat de geleverde vertaling een 

getrouwe weergave is van de aangehechte brontekst.  

Een vertaler kan daarvoor bij papieren documenten slechts instaan, als hij, na het 

aaneenhechten, zelf een laatste controle heeft gedaan, alvorens het geheel te 

waarmerken. Het moet bij een gewaarmerkte vertaling niet alleen lijken alsof de 

vertaler die controle zelf heeft gedaan, het moet ook feitelijk het geval zijn geweest en 

die controle moet voor de afnemer kenbaar zijn.  
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Het samenvoegen en aldus waarmerken van een vertaling door iemand anders dan de 

vertaler – maar wel uit naam van deze vertaler – is in strijd met de gedragscode en 

kan onder omstandigheden zelfs gezien worden als fraude. 

 

Hier kan naar het oordeel van de commissie alleen van af worden geweken, als de 

vertaling wordt gecontroleerd en gewaarmerkt door een andere beëdigde vertaler in 

dezelfde vertaalrichting. Deze neemt dan de verantwoordelijkheid voor de juistheid van 

de gewaarmerkte vertaling over.  

 

Het verstrekken van blanco vellen met stempel en handtekening van een vertaler aan 

een vertaalbureau, is dus een praktijk die minstens op gespannen voet staat met de 

eindverantwoordelijkheid van de vertaler voor zijn werk. En daardoor op gespannen 

voet met artikel 1.1 van de Gedragscode Wbtv (Tolken en vertalers gedragen zich 

zodanig dat het vertrouwen in de beroepsgroep waartoe zij behoren en in hun eigen 

beroepsuitoefening niet wordt geschaad). 

 

 

De noodzaak van nieuwe ontwikkelingen 

 

Het is de commissie noch uit de stukken, noch uit het behandelde op de hoorzitting 

duidelijk geworden hoe groot de behoefte is aan het binnen een dag leveren van een 

gewaarmerkte vertalingen. Beklaagde heeft aangegeven wekelijks 7 tot 9 

spoedopdrachten te ontvangen. Het is de commissie echter niet duidelijk geworden of 

er in deze gevallen sprake is van noodzaak tot een spoedvertaling of dat het aanbod de 

vraag naar deze spoedvertalingen zelf heeft gecreëerd. Tevens vraagt de commissie 

zich af of er geen andere mogelijkheden zijn om aan deze vraag te voldoen. Zo kunnen 

vertalingen bijvoorbeeld ook door een koerier bij de vertalers worden opgehaald. 

Beklaagde heeft aangegeven dat veel vertalers de blanco gestempelde bladen ook zelf 

naar haar kantoor komen brengen. De afstand tot haar kantoor kan in dat geval geen 

rol spelen. 

De commissie begrijpt dat het voor opdrachtgevers prettig kan zijn als vertalingen snel 

geleverd kunnen worden. Zeker in de gevallen waarvoor zij anders (ver) moeten 

reizen. Dat maakt echter nog niet altijd dat er sprake is van een noodzaak voor een 

spoedvertaling. 

 

De commissie ziet dat er door voortschrijdende technologische ontwikkelingen wellicht 

ook mogelijkheden zijn voor digitale gewaarmerkte vertalingen met digitale 

handtekeningen. Dit kan een oplossing bieden voor die gevallen waarbij het niet 

mogelijk is om snel een papieren vertaling te leveren. Dat is momenteel echter nog 

geen ingeburgerde praktijk en valt bovendien buiten het kader van deze 

klachtbehandeling. 

 

Als “de markt’’ van opdrachtgevers, bemiddelaars, vertaalbureaus en vertalers om de 

mogelijkheid van een andere procedure vraagt, eventueel middels digitale technieken, 

moet de eindverantwoordelijkheid van de vertaler voor het aan te leveren eindproduct 

voorop blijven staan en voor de afnemer kenbaar zijn. 

 

Rol van de Klachtencommissie Wbtv 

 

Bij de beoordeling van een - van het gebruikelijke afwijkende - procedure toetst de 

Klachtencommissie de gedraging van de vertaler aan diens eindverantwoordelijkheid 

voor het afgeleverde eindproduct, dat immers naast de inhoud ook de procedure 

omvat. 

 

Daarbij vindt de Klachtencommissie thans geen houvast in wet of regelgeving.  

 

Ook de Memorie van Toelichting op art. 34 van de wet (Wbtv) biedt geen soelaas: 
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“Dit artikel biedt de grondslag voor een ministeriële regeling waarbij nadere 

regels gesteld kunnen worden waaraan de vertaling en de administratie van de 

beëdigd vertaler dienen te voldoen. Met de eisen inzake de vertaling wordt 

gedoeld op de vorm van de vertaling. Het kan voor de afnemers en de beëdigde 

vertalers van belang zijn helderheid te verkrijgen omtrent de vorm die een 

vertaling heeft. Op deze wijze kan voorkomen worden dat er tal van 

verschillende documenten bestaan met elk een eigen opmaak. Bij het opstellen 

van de eisen ten aanzien van de vorm van de vertaling zullen de organisaties 

van de beëdigd vertalers worden betrokken. Het is bekend dat op dit terrein 

reeds tal van initiatieven zijn ontplooid die op deze wijze hun neerslag kunnen 

vinden in een ministeriële regeling.’’ 

 

Van enig resultaat van de hier bedoelde actie is de commissie niet gebleken. Niettemin 

is de behoefte aan houvast bij het hanteren van vernieuwende werkwijzen bij het 

maken van gewaarmerkte vertalingen steeds groter, gezien de maatschappelijke 

behoefte aan snelheid en gelet op de voortschrijdende technologische mogelijkheden. 

Het is niet aan de Klachtencommissie om dergelijke regels bij het beoordelen van een 

casus te gaan opstellen. Wel dringt de commissie, middels dit advies, bij de minister 

aan op regelgeving, eventueel na ingewonnen advies van het Kwaliteitsinstituut Wbtv.  

 

Thans heeft de Klachtencommissie slechts als houvast dat de eindverantwoordelijkheid 

van de vertaler voor inhoud en procedure rond het verschaffen van het eindproduct 

intact moet blijven. Hoe die vormgegeven kan en mag worden, is een 

uitwerkingskwestie. Daarbij staat wel voorop dat die eindverantwoordelijkheid objectief 

toetsbaar moet zijn en voor de opdrachtgever kenbaar moet zijn. Daarop is het 

vertrouwen in de beroepsgroep immers gebaseerd, en daar begon deze beschouwing 

mee. 

 

De commissie beoordeelt de bestreden gedraging als volgt. 

 

De werkwijze zoals beklaagde die hanteert, borgt niet de eindverantwoordelijkheid van 

de vertaler voor het totale eindproduct, en maakt die in ieder geval niet kenbaar voor 

de opdrachtgever. Los van een beoordeling van het meewerken daaraan door de 

vertaler zelf, betekent dat, dat beklaagde – als beëdigd vertaler vallend onder de 

Gedragscode – door die werkwijze te hanteren en deze zelfs te propageren (door 

klaagster voor te stellen daaraan mee te werken) heeft gehandeld in strijd met de 

gedragscode. 

 

 

Conclusie 

 

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

heeft gehandeld in strijd met artikel 1.1 van de Gedragscode Wbtv. Beklaagde wordt er 

nadrukkelijk niet van verdacht misbruik te plegen door middel van deze werkwijze. 

Deze werkwijze zorgt er echter wel voor dat er (door het vertaalbureau) misbruik 

gemaakt kan worden, of dat er door het vertaalbureau simpelweg fouten gemaakt 

kunnen worden, waar de vertaler vervolgens verantwoordelijk voor is. Hierdoor kan 

het vertrouwen in de beroepsgroep en in de uitoefening van het beroep worden 

geschaad. 

 

Advies 

 

De commissie adviseert Bureau Wbtv om de klacht gegrond te verklaren. 

 

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

hiervoor is overwogen, adviseert de commissie om te volstaan met een waarschuwing 
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aan beklaagde en het dringende advies om haar werkwijze met betrekking tot 

gewaarmerkte (spoed)vertalingen aan te passen. 

 

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

naast al het voorgaande, in aanmerking genomen dat er geen eerdere klachten over 

beklaagde bekend zijn met betrekking tot de werkwijze rondom het waarmerkten van 

vertalingen. Er zijn geen aanwijzingen dat beklaagde voor het overige tekortschiet in 

de uitvoering van haar vertaalwerkzaamheden. 

 

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. R.M. Peters 

secretaris      voorzitter 
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Bijlage bij het advies van de Klachtencommissie Wbtv (klachtnr. 06-2018) 

 

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. 

 

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. 

 

3.5. Medewerkers en onderaannemers 

De bepalingen van deze gedragscode zijn eveneens en onverminderd van toepassing 

op medewerkers en onderaannemers van tolken en vertalers. Tolken en vertalers 

zorgen ervoor dat deze medewerkers en onderaannemers op de hoogte worden 

gebracht van de inhoud van deze gedragscode. 

Tolken en vertalers betalen aan medewerkers en onderaannemers een passende en 

van tevoren overeengekomen beloning voor de door hen geleverde diensten. In het 

geval dat tolken en vertalers werkgever zijn, gedragen ze zich zoals een goed 

werkgever betaamt. 

 

4.3.1 Vertalen 

Vertalers streven er steeds naar aan de hoogste kwaliteitsnormen te voldoen, met 

name wat betreft de inhoudelijke getrouwheid aan de brontekst en het gebruik van het 

juiste taalregister, behalve bij uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever om daarvan 

af te wijken. 

Vertalers overleggen met de opdrachtgever over de te volgen procedure bij ernstige 

fouten en/of dubbelzinnigheden in de brontekst voor zover zij dit noodzakelijk achten 

voor het op verantwoorde wijze uitoefenen van hun beroep. 

Indien de opdrachtgever als tussenpersoon optreedt, treedt de vertaler niet in contact 

met de cliënt van de opdrachtgever dan met diens toestemming. 

Vertalers onthouden zich van iedere vorm van plagiaat. 
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Wet beëdigde tolken en vertalers 

Artikel 34 

Onze Minister kan regels stellen waaraan de wijze van vertalen en de 

administratie van de beëdigde vertaler dienen te voldoen. 

 

Toelichting: 

Dit artikel biedt de grondslag voor een ministeriële regeling waarbij nadere regels 

gesteld kunnen worden waaraan de vertaling en de administratie van de beëdigd 

vertaler dienen te voldoen. Met de eisen inzake de vertaling wordt gedoeld op de vorm 

van de vertaling. Het kan voor de afnemers en de beëdigde vertalers van belang zijn 

helderheid te verkrijgen omtrent de vorm die een vertaling heeft. Op deze wijze kan 

voorkomen worden dat er tal van verschillende documenten bestaan met elk een eigen 

opmaak. Bij het opstellen van de eisen ten aanzien van de vorm van de vertaling 

zullen de organisaties van de beëdigd vertalers worden betrokken. Het is bekend dat 

op dit terrein reeds tal van initiatieven zijn ontplooid die op deze wijze hun neerslag 

kunnen vinden in een ministeriële regeling. 


