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Voorwoord

De Coördinatiewerkgroep vreemdelingenketen heeft de Directie Bestuurszaken (DBZ) van
het Ministerie van Justitie gevraagd een onderzoek te laten uitvoeren om vast te stellen hoe
de inzet van tolken en vertalers binnen de werkingssfeer van Justitie verloopt. De reden
hiervoor is onder andere de vermeende (frictie)schaarste van tolken en vertalers. Oorzaken
hiervan kunnen zijn een diffuus geregelde planning en het bestaan van verschillende
tolkenlijsten bij de verschillende gebruikers. Anderzijds is DBZ gevraagd te bezien wat de
mogelijkheden zijn om efficiencybesparingen te realiseren. Beide vragen zijn
ondergebracht in het voorliggende onderzoek.

Het doel van het onderzoek is:-
(a) in de eerste plaats inzicht krijgen in de inzet en kosten van tolken en vertalers

werkzaam binnen de werkingssfeer van het Ministerie van Justitie;
(b) ten tweede: het ontwikkelen van een model voor het meten van de inzet en kosten,

de kwaliteit en de klachten(-afhandeling) van tolken en vertalers. Dit model wordt
ingevuld naar de huidige stand van zaken (nulmeting);

(c) en tot slot een systematiek voor het verdelen van de kosten naar de gebruikers van
de tolk- en vertaaldiensten.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) heeft
PricewaterhouseCoopers N.V. Management Consultants gevraagd het onderzoek uit te
voeren. Het onderzoek is uitgevoerd door:-
(a) Sirikit Noordam;
(b) Edwin Beckers;
(c) Jan-Willem Radstaak;
(d) Rob Vennekens.

Het onderzoek is begeleid door een begeleidingscommissie, waarin de volgende personen
zitting hebben genomen:-
(a) Peter Ierschot, voorzitter (Ministerie van Justitie, departementale

accountantsdienst);
(b) Darinka Boulonois (Ministerie van Justitie, WODC);
(c) Udo Oelen (Ministerie van Justitie, DBZ);
(d) Heleen Keijzer-Lambooy (Instituut Tolken en Vertalers/hogeschool voor tolken en

vertalers);
(e) Thea Schmitz (Rechtbank Rotterdam).
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In het voorliggende hoofdrapport zijn de resultaten van het onderzoek vastgelegd. De
resultaten betreffen de conclusies van de analyses die uitgevoerd zijn op basis van de
nulmeting. Gekeken is naar de inzet en kosten van tolken en vertalers binnen de
werkingssfeer van Justitie.

Omdat het ontwikkelde meetmodel niet binnen de onderzoekstermijn volledig gevuld kon
worden is het in incidentele gevallen niet mogelijk gebleken om harde en/of volledig
betrouwbare conclusies te trekken, die antwoord geven op de vooraf aan de onderzoekers
gestelde vragen. Daar waar mogelijk zijn de conclusies aangevuld met de ‘expert opinion’
van de onderzoekers.

Voor meer details over het onderzoek - onder andere het gevulde meetmodel per gebruiker
- wordt verwezen naar het bijlagenrapport.

Het volledige rapport heeft de instemming van de begeleidingscommissie.
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Managementsamenvatting

1 In de huidige situatie heeft het Ministerie van Justitie onvoldoende inzicht in de
inzet, kosten en kwaliteit van tolken en vertalers binnen de werkingssfeer van Justitie. Met
het kwaliteitstraject tolken en vertalers is de noodzaak tot het verkrijgen van meer inzicht
hieromtrent nog nadrukkelijker naar voren gekomen.

2 Het gebrek aan inzicht en transparantie wordt in de praktijk in de hand gewerkt
door de grote verschillen tussen de verschillende gebruikers met betrekking tot:-
(a) de te onderscheiden tolk- en vertaaldiensten;
(b) de tarieven ("vergoedingen") voor tolken en vertalers;
(c) de aanleiding voor de inzet van tolken en vertalers (inclusief wettelijke

verplichtingen);
(d) de organisatievorm (wel/geen centrale planning, wel/geen centrale tolkenlijst);
(e) de schaalgrootte van de verschillende gebruikers;
(f) de wijze van bekostiging van tolk- en vertaaldiensten en de daaruit resulterende

geldstromen.
Deze verschillen zijn nader uitgewerkt in hoofdstuk 1 van dit rapport.

3 Harmonisatie van tarieven tussen de verschillende gebruikers is dan ook één van de
belangrijkste aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren is gekomen (hoofdstuk 6,
alinea 607 tot en met 616). Deze harmonisatie heeft zowel betrekking op de hoogte van de
vergoedingen aan tolken en vertalers als op de aard van de vergoedingen, dat wil zeggen de
grondslag van de vergoeding en de componenten waaruit de vergoeding bestaat. Tegelijk
met de harmonisatie van de tarieven zal het noodzakelijk zijn te definiëren welke tolk-en
vertaaldiensten er bij de verschillende gebruikers worden onderscheiden.

4 Ondanks de geconstateerde verschillen, verloopt het proces van de inzet van tolken
en vertalers bij alle gebruikers volgens dezelfde vijf hoofdstappen: selectie, vraagstelling,
planning, levering en administratie (hoofdstuk 2, alinea 202 en 203 en afbeelding 2
bladzijde 30). Deze vijf hoofdstappen hebben de basis gevormd voor de ontwikkeling van
het meetmodel om de inzet, kosten en kwaliteit van tolken en vertalers te meten en een
nulmeting met dit model uit te voeren.

5 Tijdens het onderzoek is gebleken dat de beschikbaarheid van gegevens voor het
uitvoeren van de nulmeting beperkt is (hoofdstuk 2, alinea 204 tot en met 208). Voor een
belangrijk deel zijn benodigde gegevens in het geheel niet beschikbaar, terwijl de wel
beschikbare gegevens in veel gevallen niet electronisch beschikbaar zijn. Ook hier zijn
wederom grote verschillen tussen gebruikers geconstateerd in de gebruikte plannings- en
registratiesystemen, de wijze van registratie en de presentatievorm van de gegevens.
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6 Om binnen afzienbare tijd een succesvolle 1-meting (volwaardige nulmeting) met
het meetmodel te kunnen uitvoeren, is het zinvol activiteiten in gang te zetten die
resulteren in een betere en meer uniforme (electronische) registratie van informatie over
het proces van tolken en vertalers. Ook zullen in bijvoorbeeld subsidievoorwaarden regels
en afspraken moeten worden vastgelegd met betrekking tot de periodieke aanlevering van
relevante informatie voor de beleidsmatige aansturing van het werkveld tolken en vertalers
vanuit het Ministerie van Justitie, Directie Rechtsbijstand Juridische Beroepen (DRJB).
Tenslotte zullen afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop het ontwikkelde
meetmodel in de praktijk zal worden gehanteerd (hoofdstuk 6, alinea 648 en 649).

7 Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat in de nulmeting gegevens over
de inzet (hoofdstuk 4) en kosten (hoofdstuk 5) van tolken en vertalers vaker beschikbaar
zijn gebleken dan gegevens over de kwaliteit (hoofdstuk 4, alinea 422) van tolk- en
vertaaldiensten. Tevens is gebleken dat bij de gebruikers weinig tot geen gegevens
beschikbaar zijn over de planning, waardoor het niet mogelijk is de leveringsgegevens met
de planningsgegevens te vergelijken. Dit maakt het niet mogelijk uitspraken te doen over
de mate waarin in de huidige situatie optimaal gepland wordt bij de verschillende
gebruikers. Dat besparingen door een meer optimale planning mogelijk zijn, is wel uit het
onderzoek naar voren gekomen, maar een kwantificering van deze voordelen is met de
resultaten van dit onderzoek niet te geven. Wel is door de onderzoekers ingeschat dat de
impact van de harmonisatie van tarieven op de totale kosten groter zal zijn dan eventuele te
behalen efficiencyvoordelen.

8 Geconcludeerd wordt dat de beschikbaarheid van gegevens bij het Tolk- en
Vertaalcentrum Nederland (TVCN) relatief goed is (hoofdstuk 2, alinea 204 en 205) , als
gevolg van een goed registratiesysteem. Aandachtspunt is de definitie van de gehanteerde
werkvelden en clusters en het vastleggen van de werkvelden en instellingen die diensten
afnemen van het TVCN.

9 Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat binnen het Ministerie van Justitie weinig
inzicht bestaat in het financiële beheer van TVCN. Het door het TVCN gemaakte
onderscheid tussen tarieven en honoraria, en het gegeven dat TVCN ook diensten levert
aan derden, niet binnen de werkingssfeer van Justitie, zijn naar de mening van de
onderzoekers voldoende aanleiding om meer helderheid en inzicht trachten te verkrijgen in
de bestedingen van de door TVCN (hoofdstuk 4, alinea 425 toe en met 427) ontvangen
rijksmiddelen, zonder dat daarbij overigens op voorhand indicaties zijn verkregen dat met
die besteding iets niet in orde zou zijn.
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10 Bij de arrondissementen blijft de registratie veelal beperkt tot de boekingen in de
financiële administratie voor vergoedingen aan tolken en vertalers. De beschikbare
informatie voor het meetmodel is daarom bij de arrondissementen zeer beperkt gebleven.
Naast het ontbreken van (uniforme) registratiesystemen speelt ook het gebrek aan
organisatie rondom tolken en vertalers daarbij een rol. Het merendeel van de
arrondissementen kan besparingen realiseren op de directe kosten van tolken en vertalers
door het opstellen van één tolkenlijst en het inrichten van een centrale planning per
arrondissement of per groep van arrondissementen. De te besparen kosten zijn echter op
basis van de huidige gegevens niet te kwantificeren.

11 Bij de IND bestaat een goed zicht op de totale omvang van de kosten van tolken en
vertalers. Meer gedetailleerde informatie over de inzet, kosten en kwaliteit van tolken en
vertalers blijkt in de praktijk minder eenvoudig te achterhalen. Hoofdoorzaken zijn het niet
electronisch vastleggen van de declaratiegegevens en een weinig uniforme
planningsregistratie.

12 Op basis van de gegevens uit de nulmeting zijn de financiële gevolgen van het
kwaliteitstraject berekend (hoofdstuk 3). Hieruit blijkt dat de gevolgen voor het totale
Justitiebudget voor tolken en vertalers lager zullen uitvallen dan oorspronkelijk was
gedacht door het Ministerie van Justitie (hoofdstuk 3, alinea 325 tot en met 336). Daarbij
moet worden opgemerkt dat vooralsnog alleen de consequenties van het hogere uurtarief
voor tolkdiensten in de berekening zijn meegenomen. De nieuwe tarieven (in het kader van
het kwaliteitstraject) voor reiskosten, reistijd, wachttijd en vertaaldiensten zijn op dit
moment nog niet bekend. Hierdoor zal het in een later stadium pas mogelijk zijn de
volledige financiële gevolgen van het kwaliteitstraject tolken en vertalers te bepalen. Naar
de mening van de onderzoekers zullen de kosten voor tolken en vertalers nog lager worden
naarmate er sprake is van verdere harmonisatie.

13 Bij de berekening van de financiële consequenties van het kwaliteitstraject is
uitgegaan van een stabiele vraag naar tolk- en vertaaldiensten. Indien de vraag naar tolk-
en vertaaldiensten stijgt zullen de kosten voor de inzet van tolken en vertalers ook stijgen.
Voor een belangrijk deel is de vraagontwikkeling gekoppeld aan de instroom van
asielzoekers, maar tijdens het onderzoek is ook latente behoefte gesignaleerd in de
gezondheidszorg. Structurele schaarste in het aanbod van tolken en vertalers is niet
geconstateerd, frictieschaarste komt in de praktijk wel voor voornamelijk in de
vakantieperiodes (hoofdstuk 4, alinea 418).
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14 Tijdens het onderzoek is een systematiek ontwikkeld voor het verdelen van de
kosten van tolken en vertalers over de gebruikers van tolk- en vertaaldiensten (hoofdstuk
6). De systematiek heeft de vorm van een budgetverdeelmodel. De belangrijkste
kenmerken van het budgetverdeelmodel zijn dat het model alleen van toepassing is op de
gebruikers binnen de werkingssfeer van Justitie en dat iedere gebruiker zijn eigen budget
krijgt (alinea 618 tot en met 625). Consequentie is dat de huidige subsidieregeling tussen
DBZ en TVCN komt te vervallen. Daarvoor in de plaats kunnen/moeten gebruikers
diensten bij het TVCN gaan inkopen, afhankelijk of er sprake is van gedwongen
winkelnering van gebruikers bij het TVCN of niet. Het TVCN zal hierdoor te maken
krijgen met een andere wijze van bekostiging, niet meer via het Ministerie van Justitie
maar via de gebruikers. Echter het Ministerie van Justitie zal nog wel een toezichtrelatie
willen houden naar het TVCN. Wij vragen het Ministerie van Justitie aandacht hiervoor.

15 Met het kwaliteitstraject tolken en vertalers is een eerste stap gezet naar kwalitatief
betere tolken en vertalers binnen de werkingssfeer van Justitie (alinea 302 tot en met 314).
Hoewel de kwaliteitsovereenkomst en het standaardtarief voor tolkdiensten zich
vooralsnog richten op de "voorkant" van het proces (selectie, vraagstelling en planning),
zal in de toekomst ook aandacht moeten worden gegeven aan de ontwikkeling van
kwaliteitszorgsystemen voor de levering en administratieve afhandeling van tolk- en
vertaaldiensten (de "achterkant").

16 Daarnaast moet worden bedacht dat met het kwaliteitstraject tevens een
ontwikkeling in gang is gezet, waarbij tarieven worden geharmoniseerd, één landelijke
tolkenlijst wordt aangelegd en meer beleidsmatige sturing vanuit het Ministerie van
Justitie, Directie Rechtsbijstand Juridische Beroepen plaatsvindt. Hoewel deze
ontwikkelingen zich niet direct richten op de (kwaliteit van de) tolk of vertaler zelf, hebben
zij naar de mening van de onderzoekers indirect een niet te onderschatten invloed op de
kwaliteit van de geleverde tolk- en vertaaldiensten.

17 De onderzoeksvragen naar de inzet en kosten van tolken en vertalers binnen de
werkingssfeer van het Ministerie van Justitie zijn helaas door het ontbreken van gegevens
niet allemaal geheel kwantitatief onderbouwd beantwoord. Echter, op hoofdlijnen kan
geconcludeerd worden dat er op dit moment geen sprake is van schaarste van tolken en
vertalers. De kosten van tolken en vertalers kunnen omlaag. Dit zal echter vooral
gerealiseerd kunnen worden door de harmonisatie van tarieven van tolken en vertalers
(inclusief wacht- en reistijd en reiskosten) en door het vaststellen van een normbedrag voor
de ondersteunende activiteiten rondom tolken en vertalers (selectie, planning,
administratie). Grote besparingen als gevolg van efficiencymaatregelen zijn naar de
mening van de onderzoekers niet te verwachten.
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Inleiding

Achtergrond en aanleiding

Tolken en vertalers zijn een belangrijke intermediair in de communicatie tussen burgers en
(semi-)overheid, zeker wanneer er grote belangen voor de burger op het spel staan. In de
rechtspleging, bij individuele beschikkingen, de maatschappelijke zorg, de
volksgezondheid, de rechtshulp en de opvang van asielzoekers wordt veelvuldig gebruik
gemaakt van tolken en vertalers.

Het Ministerie van Justitie heeft door PricewaterhouseCoopers N.V. Management
Consultants een onderzoek uit laten voeren om vast te stellen hoe de inzet van tolken en
vertalers binnen de werkingssfeer van Justitie verloopt en welke kosten hiermee zijn
gemoeid.

De reden voor dit onderzoek is onder andere de vermeende (frictie)schaarste van tolken en
vertalers binnen de werkingssfeer van Justitie. Oorzaken hiervan kunnen zijn: een diffuus
geregelde planning en het bestaan van verschillende tolkenlijsten bij de verschillende
gebruikers van tolk- en vertaaldiensten.

Verder is bekend dat er nog geen uniforme kwaliteitseisen worden gesteld aan tolken en
vertalers die binnen de werkingssfeer van Justitie werkzaam zijn. Ook is er nog geen
sprake van uniforme tarieven voor tolken en vertalers. Dit zou ertoe kunnen leiden dat
tolken en vertalers in de praktijk uit verschillende (anders betaalde) opdrachten kiezen.

De ontwikkeling van uniforme kwaliteitseisen alsmede de harmonisatie van tarieven heeft
in de afgelopen periode gestalte gekregen. Dit heeft ertoe geleid dat op 20 juni 2000 aan de
tolken en vertalers die werkzaam zijn binnen de werkingssfeer van Justitie, het aanbod is
gedaan om te participeren in het kwaliteitstraject tolken en vertalers.

Het Ministerie van Justitie legt thans een bestand aan, waarin de tolken en vertalers worden
opgenomen die door middel van de kwaliteitsovereenkomst partner zijn geworden in het
kwaliteitstraject. De tolken in dit bestand kunnen vanaf 2003 aanspraak maken op een
tarief van circa f 83,- per uur (prijsniveau 1999, exclusief BTW; prijspeil 2000: f 85,24
exclusief BTW). Voorafgaande aan 2003 zullen de tarieven die lager zijn, geleidelijk
worden verhoogd.
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Voor de vertalers zal een tariefregeling gaan gelden, die hiervan is afgeleid.

Tolken en vertalers die geen kwaliteitsovereenkomst sluiten, zullen geen aanspraak kunnen
maken op het hogere tarief. De tolken die thans al met een hoger tarief werken dan f 83,-
per uur behouden hun persoonsgebonden aanspraak op deze hogere vergoeding voor hun
diensten tot het moment dat het hogere tarief gelijk is aan het geïndexeerde
geharmoniseerde tarief.

Volgens de berekeningen van het Ministerie van Justitie heeft de verhoging van de tarieven
voor tolkdiensten tot gevolg dat de totale directe kosten die met de inzet van tolken en
vertalers gemoeid zijn, zullen toenemen. De stijging van deze kosten wordt geraamd op
circa f 25 miljoen structureel op jaarbasis in 2003.

Deze directe kosten zullen (deels) terugverdiend moeten worden doordat er kwalitatief
betere tolken worden ingezet, waardoor de indirecte kosten zullen afnemen. Te denken valt
aan een vermindering van de benodigde tolkperiode, minder klachten, minder
beroepsprocedures, gestroomlijnde planning, etc.

Om vast te kunnen stellen of deze inverdieneffecten te realiseren zijn, zal er eerst inzicht
verkregen moeten worden in de kosten die daadwerkelijk worden gemaakt bij de inzet van
tolken. Hierbij gaat het dus niet alleen om de directe kosten, maar ook om indirecte kosten
zoals personele kosten van de andere partijen die bij een procedure zijn betrokken,
planningskosten en overige administratieve lasten, huisvestingskosten, etc.

Het doel van het onderzoek is drieledig

Het doel van het onderzoek is drieledig, te weten:-
(a) inzicht verkrijgen in vraag en aanbod (volume) van tolken en vertalers werkzaam

binnen de werkingssfeer van het Ministerie van Justitie;
(b) het ontwikkelen van een model voor het meten van inzet en kwaliteit aan de hand

van het aantal klachten van en over tolken en vertalers; dit model wordt
overgedragen aan het Ministerie van Justitie dat het model zelfstandig kan hanteren
bij toekomstige metingen;

(c) een systematiek voor het verdelen van de kosten naar de gebruikers van tolken en
vertalers binnen de werkingssfeer van Justitie.
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Uitgangspunten van het onderzoek

Het onderzoek betreft een nulmeting. Ervaring wijst uit dat het te bereiken inzicht in vraag
en aanbod, alsmede in proces en kosten qua juistheid en volledigheid sterk afhankelijk is
van de (kwaliteit) van de informatie die voor dit onderzoek beschikbaar is.

Het model voor het meten van de inzet en de kwaliteit van tolken en vertalers is
gedifferentieerd naar de verschillende diensten die de tolken en vertalers leveren. Door de
diensten aan de verschillende gebruikers te koppelen is een model ontwikkeld waarmee
inzicht verkregen wordt in de totale kosten van alle diensten van tolken en vertalers. Deze
kosten worden tevens gedifferentieerd naar gebruiker en naar dienst. Daarnaast is een
onderscheid aangebracht in de aard van de kosten (direct of indirect).

Tenslotte biedt het onderzoek ook inzicht in het proces van selectie van de (juiste) tolk of
vertaler, in de vraagformulering door een gebruiker, in de planning van de inzet, de
daadwerkelijke dienstverlening door tolk en vertaler en in de eventuele administratieve
afhandeling.

Gehanteerde aannames bij het onderzoek

De processen voor de planning en levering van tolken en vertalers zijn per gebruiker
verschillend. Ook de kosten verschillen per gebruiker en/of per tolk- en vertaaldienst.
Bovendien zijn de kosten voor een zelfde dienst niet voor iedere gebruiker gelijk.

De geschetste verschillen zijn voor het meetmodel van belang, aangezien het onderzoek
een betrouwbare onderbouwing van bevindingen over de inzet en kosten van tolken en
vertalers dient te bieden. Vanwege de verschillen dienen de belangrijkste combinaties
voldoende in de steekproef vertegenwoordigd te zijn.

In het onderzoek is ervan uit gegaan dat er een beperkt aantal diensten is voor een beperkt
aantal gebruikers - zoals ook is aangegeven in het rapport van de werkgroep tolk- en
vertaaldiensten (commissie Raaphorst). In het onderzoek worden beperkte verschillen in
type diensten (vertalingsactiviteiten bijvoorbeeld) niet verbijzonderd, de belangrijkste
tolkdiensten wel.
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Om inzicht te krijgen in de huidige situatie is kwalitatief inzicht alsmede kwantitatief
inzicht nodig in de wijze van selectie, inzet en uitvoering van tolk- en vertaaldiensten.
Voor dit laatste is inzicht in kosten nodig, in termen van tijd (directe dienstverlening) en
overige kosten. In het voorliggende onderzoek is ervan uitgegaan dat inzicht in (overige)
kosten snel en eenduidig te verzamelen is en dat inzicht in de factor tijd (wachttijd,
voorbereidingstijd, directe tolk- en vertaaltijd) door de gebruikers geleverd kan worden. De
medewerking van de gebruikers was dan ook op voorhand een essentiële voorwaarde voor
het onderzoek.

Gehanteerde onderzoeksmethode

Gegeven de door het WODC geformuleerde doelstellingen en de reikwijdte van het
onderzoek is een gefaseerde aanpak gevolgd. Deze aanpak omvatte vijf fasen:-
(a) projectvoorbereiding;
(b) oriëntatie;
(c) ontwikkeling meetmodel;
(d) gegevensverzameling en analyse;
(e) conclusies en rapportage.

Onderstaand wordt op ieder van de afzonderlijke fasen ingegaan.

Projectvoorbereiding

Ter begeleiding van het onderzoek is door het Ministerie van Justitie een
begeleidingscommissie opgericht, die gedurende het onderzoek op gezette momenten
geïnformeerd is over de stand van zaken van het onderzoek. Tijdens de eerste bijeenkomst
van de begeleidingscommissie is het plan van aanpak voor het onderzoek besproken en
vastgesteld. De begeleidingscommissie heeft tijdens het onderzoek ook een aantal
beslissingen moeten nemen over:-
(a) de volledigheid van de inventarisatie van gebruikers;
(b) de vorm van het meetmodel (volledig op basis van het proces of een resultante van

de beschikbare gegevens);
(c) de wijze van verzamelen van de gegevens;
(d) de wijze van analyseren van de gegevens;
(e) de acceptatie van de onderzoeksresultaten op basis van de beschikbare gegevens.
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Oriëntatiefase

In de oriëntatiefase van het onderzoek is het relevante schriftelijke materiaal verzameld en
bestudeerd, zijn er interviews met gebruikers van tolk- en vertaaldiensten en overige
sleutelpersonen gehouden, en zijn de beschikbare gegevensbronnen geïnventariseerd. Op
die manier is een zo gedetailleerd mogelijk inzicht verkregen in het werkterrein van de
tolken en vertalers binnen de werkingssfeer van het Ministerie van Justitie.

Daarbij heeft de nadruk gelegen op het verkrijgen van inzicht in:-
(a) het proces van de inzet van tolken en/of vertalers die werkzaam zijn binnen de

werkingssfeer van het Ministerie van Justitie;
(b) de kosten die gemoeid zijn met het inzetten van tolken en/of vertalers binnen de

werkingssfeer van het Ministerie van Justitie;
(c) de beschikbaarheid, verkrijgbaarheid en kwaliteit van de data- en gegevensbronnen

bij de verschillende gebruikers van tolk- en vertaaldiensten.

In de oriëntatiefase van het onderzoek zijn interviews gehouden met medewerkers van het
Ministerie van Justitie en gebruikers van tolk- en vertaaldiensten. Aan het einde van het
hoofdrapport vindt u een overzicht van de geïnterviewde personen.

Er zijn ook diverse (telefonische) interviews gehouden en gesprekken gevoerd met overige
sleutelpersonen in het werkveld van de tolken en vertalers binnen de werkingssfeer van
Justitie.

Aan het einde van de oriëntatiefase zijn aan de hand van de beschikbare gegevens de te
verwachten diepgang en de kwaliteit van de eindresultaten met de begeleidingscommissie
besproken en zijn de vervolgactiviteiten en aandachtsgebieden van het onderzoek bepaald.
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Ontwikkelen en toetsen van het meetmodel

Op basis van de verkregen inzichten in het proces en de kosten van tolken en vertalers, is
door de onderzoekers een meetmodel ontwikkeld dat tot doel heeft de inzet, de kwaliteit en
de kosten van tolken en vertalers te meten. Omdat uit de oriëntatiefase reeds naar voren
was gekomen dat de beschikbaarheid van gegevens een knelpunt zou worden voor de
nulmeting, is ervoor gekozen om een theoretisch zo optimaal mogelijk meetmodel te
ontwikkelen en dit meetmodel vervolgens zo goed als mogelijk in te vullen. Er is bewust
voor gekozen om het meetmodel niet als een resultante van de beschikbare gegevens te
ontwikkelen omdat het gevulde meetmodel inzicht dient te geven in alle aspecten rondom
de inzet en kosten van tolken en vertalers en niet alleen inzicht dient te geven over
aspecten van inzet en kosten waarvoor op dit moment gegevens beschikbaar zijn.

Het conceptmeetmodel is bij verschillende gesprekspartners uit de oriëntatiefase van het
onderzoek getoetst en uiteindelijk door de begeleidingscommissie vastgesteld.

Verzamelen en analyseren van gegevens

Op basis van het in de vorige fase opgestelde overzicht van beschikbare gegevens zijn door
de onderzoekers bij de arrondissementen, de IND en het TVCN gegevens verzameld.

In het algemeen kan worden gesteld dat een groot deel van de gegevens die voor de
nulmeting nodig zijn, überhaupt niet beschikbaar is, terwijl het merendeel van de gegevens
die wel beschikbaar zijn, niet in electronische vorm aanwezig is. Om die reden is bij het
verzamelen en analyseren van de gegevens telkens een afweging gemaakt tussen de
benodigde tijd voor het verzamelen/analyseren van de gegevens versus het belang en de
kwaliteit (waaronder de betrouwbaarheid) van de informatie. In de praktijk heeft de focus
daarbij vooral gelegen op de financiële gegevens in het meetmodel.

In overleg met de begeleidingscommissie is de periode waarop de nulmeting betrekking
heeft, bepaald op het eerste halfjaar van 2000. De keuze van deze periode is ingegeven
door de beschikbaarheid van gegevens.
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Formuleren conclusies en aanbevelingen en opstellen eindrapportage

Op basis van de analyse van de gegevens uit de nulmeting, zijn vervolgens conclusies
getrokken en aanbevelingen gedaan voor de toekomst.
Gelet op het ontbreken van (elementaire) gegevens in de nulmeting, is het in incidentele
gevallen niet mogelijk gebleken om harde en/of volledig betrouwbare conclusies te
trekken, die antwoord geven op de vooraf aan de onderzoekers gestelde vragen. Daar waar
mogelijk zijn de conclusies aangevuld met de 'expert opinion' van de onderzoekers.

Het ontbreken van gegevens in de nulmeting neemt niet weg dat naar de mening van de
onderzoekers een sterk verbeterd inzicht is verkregen in de inzet, de kosten en de kwaliteit
van tolken en vertalers binnen de werkingssfeer van Justitie.

Behalve conclusies hebben de onderzoekers ook aanbevelingen geformuleerd. Eén van de
belangrijkste aanbevelingen van de onderzoekers is om op zeer korte termijn de condities
te scheppen om in de toekomst een 1-meting uit te voeren, waarbij het volledige
meetmodel met gegevens gevuld kan worden.

De resultaten van het onderzoek zijn in een concepteindrapportage vastgelegd, die na
bespreking met de begeleidingscommissie in de vorm van een eindrapportage is
aangeboden aan de opdrachtgever van het onderzoek, het WODC.

De resultaten betreffen de conclusies van de analyses die uitgevoerd zijn op basis van de
nulmeting. De resultaten zijn vastgelegd in de volgorde van de gestelde onderzoeksvragen
door het Ministerie van Justitie, welke in onderstaande tabellen zijn weergegeven.

De inzet van tolken en vertalers

De casus waarin tolken en vertalers worden ingezet
De tolken- en/of vertalersbestanden die in elk van deze situaties worden gehanteerd
De gehanteerde (plannings)systemen
De mate waarin (frictie)schaarste optreedt en de redenen hiervan
De gehanteerde registratiesystemen
De gehanteerde kwaliteitseisen
Afspraken met gebruikers buiten de werkingssfeer buiten Justitie
Klachten over tolken en vertalers en de afhandeling daarvan
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De kosten die gepaard gaan met de inzet van tolken en vertalers

De wijze van financiering van tolken en vertalers door de verschillende onderdelen van het Ministerie van
Justitie
Kosten die gemoeid zijn met de tolk- en vertaalwerkzaamheden zelf
Kosten die gemoeid zijn met de reis- en wachttijden van tolken
Kosten die gemoeid zijn met het plannen van tolken en vertalers
Kosten van andere betrokken actoren tijdens een procedure
Kosten als gevolg van no-show van tolken en vertalers
Kosten als gevolg van klachten van tolken en vertalers
Kosten als gevolg van beroepsprocedures die zijn ingezet

Mogelijkheden om besparingen te realiseren bij de inzet van tolken en vertalers

Een andere financieringswijze door het Ministerie van Justitie
Een andere organisatorische vormgeving van de planning van tolken en vertalers
Betere kwaliteit van tolken en vertalers als gevolg van het kwaliteitstraject

Indeling van de rapportage

In hoofdstuk 1 van deze rapportage zijn de gebruikers van tolk- en vertaaldiensten binnen
de werkingssfeer van Justitie geïnventariseerd en op hoofdlijnen beschreven. Hoofdstuk 2
beschrijft het meetmodel dat voor de nulmeting ontwikkeld en gehanteerd is. Tevens is in
dit hoofdstuk een beschrijving opgenomen van de beschikbare gegevens voor het uitvoeren
van de nulmeting.

De financiële consequenties als gevolg van het kwaliteitstraject tolken en vertalers worden
in hoofdstuk 3 aangegeven. In hoofdstuk 4 en 5 zijn de resultaten van de nulmeting inzake
de inzet en de kosten van tolken en vertalers samengevat.

Hoofdstuk 6 staat in het teken van het geadviseerde budgetverdeelmodel van kosten van
tolken en vertalers naar gebruikers.

Het rapport eindigt met een overzicht van de gebruikte afkortingen en een lijst van
personen die door de onderzoekers geïnterviewd zijn.

Op diverse plaatsen in het voorliggende hoofdrapport wordt gemakshalve en ter informatie
verwezen naar de bijlagen in het afzonderlijke bijlagenrapport.
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1 Gebruikers van tolk- en vertaaldiensten zijn divers

101 In dit hoofdstuk is het resultaat vastgelegd van de inventarisatie van de gebruikers
van tolk- en vertaaldiensten binnen de werkingssfeer van Justitie.

Drie groepen gebruikers: TVCN, arrondissementen en IND

102 De reikwijdte van het voorliggende onderzoek is gedefinieerd als: de tolken en
vertalers die binnen de werkingssfeer van Justitie opereren. Hieronder vallen bijvoorbeeld
de tolken en vertalers die diensten leveren aan de arrondissementen en de Immigratie- en
Naturalisatie Dienst (IND). Het betreft op afstand geplaatste dan wel verzelfstandigde
onderdelen van Justitie en gesubsidieerde instellingen, die voor het uitvoeren van hun
specifiek opgedragen taken en verantwoordelijkheden een beroep moeten doen op de
diensten van tolken en vertalers. Zij zijn de gebruikers van tolk- en vertaaldiensten.

103 De aansturing van de diverse op afstand geplaatste of verzelfstandigde Justitie-
onderdelen of gesubsidieerde instellingen vindt plaats vanuit de verschillende directies van
het Ministerie van Justitie. Zij zijn de opdrachtgever van tolk- en vertaaldiensten. De
opdrachtgever financiert de kosten voor de inzet van tolken en vertalers. In sommige
gevallen is de verplichte inzet van tolken en vertalers bij wet geregeld.

104 In afbeelding 1 zijn de verschillende opdrachtgevers en belangrijkste gebruikers van
tolk- en vertaaldiensten schematisch weergegeven. Uit de afbeelding blijkt dat de
verschillende gebruikers niet allemaal zelf de coördinatie, de planning en de administratie
van tolken en vertalers uitvoeren. Een groot deel van de gebruikers maakt gebruik van de
diensten van het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN). Een gedeelte van de
gebruikers neemt zelf de uitvoerende werkzaamheden voor zijn rekening en betrekt zijn
tolk- en vertaaldiensten rechtstreeks van tolken en vertalers zelf. In de huidige situatie lopen
de geldstromen voor tolk- en vertaaldiensten van het Ministerie van Justitie (gedeeltelijk)
naar:-
(a) gebruikers die geen gebruik maken van het TVCN;
(b) naar het TVCN zelf.
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Afbeelding 1: Gebruikers tolk- en vertaaldiensten

105 Uit de afbeelding blijkt dat een groot deel van de gebruikers zijn diensten betrekt via
het TVCN. Tevens blijkt uit afbeelding 1 dat de IND, de arrondissementen, Justitiële
Inrichtingen, de Orde van Advocaten en de Reclassering hun tolk- en vertaaldiensten niet
(uitsluitend) van het TVCN betrekken.

106 Behalve een geldstroom naar het TVCN, loopt er voor tolk- en vertaaldiensten ook
een geldstroom van het Ministerie van Justitie naar de IND en de arrondissementen.

107 Voor de arrondissementen zijn de kosten voor tolk- en vertaaldiensten opgenomen
onder de budgetten gerechtskosten die in de huidige situatie door de directie Rechtspleging
(DRp) gefinancierd worden. De kosten voor de planning, de coördinatie en de administratie
zijn opgenomen in de formatie van de arrondissementen en worden ook door DRp
gefinancierd. Deze kosten worden op dit moment niet als kosten voor tolk- en
vertaaldiensten aangemerkt.
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108 Bij de IND zijn de tolk- en vertaaldiensten een onderdeel van de
programmabegroting van de IND. De kosten voor de uitvoering van de planning, de
coördinatie en de administratie van tolk- en vertaaldiensten zijn onderdeel van de
apparaatskosten van de IND en worden op dit moment niet als kosten voor tolk- en
vertaaldiensten aangemerkt.

109 Alle gebruikers die van de diensten van het TVCN gebruik maken, worden voor de
inzet van tolken en vertalers niet zelf gefinancierd door het Ministerie van Justitie of
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De geldstroom voor tolk- en vertaaldiensten
loopt rechtstreeks van de Ministeries naar het TVCN. Deze geldstroom wordt op dit moment
niet naar verschillende gebruikers gedifferentieerd. In de subsidieregeling voor het TVCN
wordt wel onderscheid gemaakt naar kosten voor tolken en vertalers, administratieve
ondersteuning en directievoering. De normbedragen die hiervoor worden gehanteerd,
omvatten tevens overige indirecte kosten.

110 In de volgende alinea’s wordt per gebruiker van tolk- en vertaaldiensten de volgende
aspecten besproken:-
(a) organisatie en werkingsveld;
(b) geldstromen;
(c) tolk- en vertaaldiensten.

Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN)

Organisatie en werkingsveld

111 In het veld van opdrachtgevers en opdrachtnemers van tolk- en vertaaldiensten wordt
door het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN) een bijzondere positie ingenomen. Het
TVCN heeft primair een bemiddelende rol om de vraag naar tolken en vertalers af te
stemmen op het aanbod van tolken en vertalers die bij het TVCN zijn ingeschreven. De
toegevoegde waarde van het TVCN ligt in een optimale toewijzing van (schaarse) tolken en
vertalers aan de diverse Justitiegebruikers.

112 Het TVCN wordt nagenoeg volledig gesubsidieerd door de directie Bestuurszaken
(DBZ) van het Ministerie van Justitie. In de subsidieregeling staat vermeld dat het TVCN op
aanvraag tolk- en vertaaldiensten dient te leveren aan personen en instellingen bij de (semi-
)overheid. De tolk- en vertaaldiensten zijn bedoeld voor de cliënten van de aanvrager die
naar diens oordeel de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen.
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113 De personen en instellingen die van het TVCN (een Stichting) gebruik kunnen
maken, zijn in artikel 7 van de Subsidieregeling TVCN opgenomen. Het betreft onder
andere:-
(a) gemeenten;
(b) provincies;
(c) gemeentelijke en provinciale instellingen;
(d) instellingen, instanties en personen op terreinen die vallen onder de Ministeries van:-

(i) Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS);
(ii) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK);
(iii) Justitie;
(iv) Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW);
(v) Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW);
(vi) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

114 Het TVCN is georganiseerd in zes regionale tolkencentra. De zes instellingen in
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Velp, Hengelo en Eindhoven vormen gezamenlijk een
landelijk dekkend netwerk. Tot voor kort kende ieder tolkencentrum zijn eigen bestuur en
vormden de zes tolkencentra een samenwerkingsverband, de Stichting Landelijk Overleg
Tolkencentra (LSOT). Binnen dit verband werden afspraken gemaakt (in de vorm van een
door de Minister van Justitie goedgekeurd reglement) over een doelmatige dienstverlening
en over kwaliteitsbevordering van de tolk- en vertaaldiensten. Recentelijk zijn de zes
besturen tot één bestuur omgevormd, waaronder een Stichting valt, die uit zes regionale
uitvoeringsorganisaties bestaat.

Geldstromen

115 De subsidieregeling voor het TVCN is gebaseerd op de Wet Justitiesubsidies. In
bijlage B is een beschrijving van de subsidieregeling voor het TVCN opgenomen.

Tolk- en vertaaldiensten

116 Het TVCN biedt vier vormen van dienstverlening: persoonlijke tolkhulp,
telefonische tolkhulp, het tolkspreekuur en schriftelijk vertalen. In de Subsidieregeling
tolkencentra worden slechts drie vormen van dienstverlening onderscheiden. Het
tolkspreekuur en het groepsgesprek vormen in de subsidieregeling een onderdeel van de
persoonlijke tolkhulp.
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117 Persoonlijke tolkhulp is het verlenen van een dienst waarbij de tolk persoonlijk bij
het gesprek tussen de cliënt en de gebruiker aanwezig is. Het betreft veelal gesprekken van
langere duur. Er kan ook als telefonische tolkhulp niet mogelijk of niet gewenst is, voor
persoonlijke tolkhulp worden gekozen.

118 Spreekuurtolken is een specifieke vorm van persoonlijk tolken. Bij deze vorm van
tolken ontvangt een hulpverlener in aanwezigheid van een tolk tijdens een spreekuur
meerdere cliënten die dezelfde taal spreken. De inzet van de tolk kan plaatsvinden bij
individuele gesprekken of ten behoeve van een groepsgesprek waarbij meerdere
belanghebbenden gelijktijdig aanwezig zijn en die dezelfde taal spreken.

119 Telefonische tolkhulp is het verlenen van een tolkdienst per telefoon. In de praktijk
geldt de algemene regel dat aanvragen voor tolkdiensten korter dan een uur telefonisch
afgehandeld dienen te worden. Telefonisch tolken vereist een adequate infrastructuur. Deze
vorm van tolkdienst wordt gekenmerkt door zakelijke, korte gesprekken. Tevens worden
reis- en wachttijden vermeden en wordt de anonimiteit van alle betrokkenen gegarandeerd.

120 Schriftelijke vertalingen betreffen in principe uitsluitend stukken van geringe
omvang, die van direct belang zijn voor de hulpverlening aan de cliënt. Er worden twee
verschijningsvormen onderscheiden:-
(a) vertalen vanuit het Nederlands naar een vreemde taal;
(b) vertalen vanuit een vreemde taal naar het Nederlands.

Gebruikers van het TVCN

121 Het TVCN bedient een aantal gebruikers binnen en buiten de werkingssfeer van
Justitie. Tot de belangrijkste gebruikers behoren:-
(a) het Ministerie van VWS;
(b) het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers;
(c) de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland;
(d) de Raden voor Rechtsbijstand;
(e) de Orde van Advocaten;
(f) de Stichting Rechtsbijstand Asiel;
(g) de Stichting Reclassering Nederland;
(h) de Dienst Justitiële Inrichtingen.

122 In bijlage A is een globale beschrijving van deze gebruikers van tolk- en
vertaaldiensten opgenomen.
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Arrondissementen

Organisatie en werkingsveld

123 De negentien arrondissementen in Nederland maken gebruik van tolken en vertalers
in straf-, civiele en bestuursrechtelijke zaken. Het betreft niet alleen het Openbaar Ministerie
(OM) ook wel parket genoemd of de Zittende macht (ZM) ook wel rechtbank genoemd van
de arrondissementale rechtbank zelf maar ook kantonrechtbanken, het hof, landelijke
diensten en andere bijzondere organisaties die onder het arrondissement zijn ondergebracht.
Een voorbeeld is het paleis van Justitie bij het arrondissement Den Haag of de landelijke
dienst CJIB bij het arrondissement Leeuwarden.

124 In een aantal situaties is de verplichte inzet van een tolk en/of vertaler bij wet
geregeld, zoals in het Wetboek van Strafvordering (artikel 101 en 306) en in de richtlijn van
het OM over de inzet van tolken gedurende het voorbereidend onderzoek.

125 De kosten voor het gebruik van tolken en/of vertalers in straf- en bestuursrechtelijke
zaken komen voor rekening van de staat voor zover de tolken en/of vertalers door de rechter
zijn opgeroepen. In civiele zaken worden de kosten óf door de staat vergoed, indien de
inschakeling van een tolk en/of vertaler geschiedt op verzoek van de rechter, óf door de
partij die veroordeeld wordt tot betaling van de kosten van de civiele zaak (waartoe de
kosten van de inzet van tolken en/of vertalers worden gerekend).

Geldstromen

126 De kosten voor de inzet van tolken en/of vertalers vormen een onderdeel van het
budget gerechtskosten, één van de begrotingsartikelen die onder het hoofdbeleidsterrein
wetgeving, rechtspleging en rechtsbijstand vallen. Onder het budget gerechtskosten worden
specifieke uitgaven van de rechtsprekende colleges en het OM opgenomen, die
samenhangen met civiele, bestuursrechtelijke en strafzaken. Naast de kosten voor de inzet
van tolken en/of vertalers behoren hiertoe afluisterkosten, de kosten voor vergoedingen aan
getuigen en deskundigen, en kosten voor de verzending van gerechtelijke brieven.

127 Het budget gerechtskosten bedraagt in 2001 circa f 88 miljoen . In 1999 zijn
afspraken gemaakt tussen het OM en ZM. Afgesproken is dat de directie Rechtspleging
budgethouder is voor de uitgaven in civiele en bestuursrechtelijke zaken en dat het College
van Procureurs-Generaal budgethouder is voor de uitgaven in strafzaken.
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Tolk- en vertaaldiensten

128 Binnen de arrondissementen kunnen verschillende tolk- en vertaaldiensten worden
onderscheiden, hoewel deze in de praktijk niet als zodanig worden beleefd. Binnen ieder
arrondissement wordt een onderscheid gemaakt tussen tolk- en vertaaldiensten. Dit komt
voor een belangrijk deel voort uit het verschil in aard van de diensten en het verschil in het
wettelijk vastgestelde tarief. Dit tarief maakt onderscheid naar enerzijds tolk- en anderzijds
vertaaldiensten.

129 Door arrondissementen wordt een drietal tolkdiensten onderscheiden:-
(a) tolkdiensten ter zitting, rechter commissaris en politierechter;
(b) tolkdiensten ten behoeve van rogatoire commissies, waarvoor per arrondissement in

het Tolkenreglement specifieke tariefafspraken zijn gemaakt;
(c) taptolken, die veelal door de politie worden ingezet.

Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND)

Organisatie en werkingsveld

130 De Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) is een agentschap van het Ministerie
van Justitie. De IND is belast met de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. Tot de
belangrijkste taken van de IND behoren:-
(a) asiel;
(b) regulier verblijf;
(c) visa;
(d) vreemdelingentoezicht;
(e) naturalisatie;
(f) grensbewaking.
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131 Voor de reguliere verblijfsaanvragen en de verblijfsaanvragen van asielzoekers
wordt gebruik gemaakt van de diensten van tolken en vertalers. Reguliere aanvragen worden
doorgaans bij de Vreemdelingendienst ingediend. Op het moment dat de IND een tolk inzet
ten behoeve van een reguliere verblijfsaanvraag, bevindt de procedure zich doorgaans al in
de bezwaarfase. Bij verblijfsaanvragen van asielzoekers wordt op meerdere momenten een
tolk ingeschakeld. Tijdens het eerste gehoor wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een
persoonlijke tolkdienst (alternatief telefonisch). Vervolgens wordt bij het nader gehoor
wederom een tolk ingezet. Afhankelijk van de aanvraag vindt dit reeds binnen 48 uur plaats
of na een periode van zes weken. Het komt tevens voor dat een asielzoeker tijdens het nader
gehoor binnen 48 uur wordt overgeplaatst naar een Opvang en Onderzoekcentrum, waar de
asielzoeker na een periode van 6 weken nogmaals wordt gehoord. Tenslotte bestaat de
mogelijkheid dat een asielzoeker bij afwijzing bezwaar aantekent. In de bezwaarfase wordt
vervolgens wederom een tolk ingeschakeld. De mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen
vervalt per 1 april 2001.

132 Aanvragen voor naturalisatie worden voor wat betreft het fysieke gedeelte door de
gemeente uitgevoerd, waardoor de IND hier (per definitie) geen tolken en vertalers hoeft in
te zetten. Daarbij speelt een rol dat personen op het moment dat zij een naturalisatieverzoek
indienen geacht worden de Nederlandse taal te beheersen.

133 Aanvragen voor een visum komen voor een deel uit het buitenland. Daarvoor hoeft
de IND geen tolken in te zetten. Voor visumaanvragen die in Nederland worden ingediend,
zet de IND slechts incidenteel tolken in. Dit komt alleen voor in situaties waarin de persoon
die door de IND gehoord wordt, niet de Nederlandse nationaliteit heeft en korter dan vijf
jaar in Nederland is.

134 Voor het vreemdelingentoezicht en de grensbewaking wordt geen gebruik gemaakt
van tolken en/of vertalers binnen de werkingssfeer van Justitie.

Geldstromen

135 Het Ministerie van Justitie stelt de IND jaarlijks een budget ter beschikking voor de
inzet van tolken en vertalers. Door de regionale directies wordt jaarlijks een jaarplan en een
jaarbegroting opgesteld. In deze jaarbegroting is een aparte post voor de inzet van tolken en
vertalers opgenomen. De verschillende begrotingen worden samengevoegd tot de IND-
begroting. De totale kosten voor de inzet van tolken en vertalers bij de IND worden vergoed
middels een budget van het Ministerie van Justitie, Directoraat Generaal internationale
aangelegenheden en vreemdelingenzaken. Indien ten aanzien van de inzet van tolken en
vertalers een afwijking op de begroting plaatsvindt, wordt dit gerapporteerd (inclusief
oorzaken en redenen) en door het Ministerie van Justitie gedekt. Het jaarbudget 2000 voor
de inzet van tolken en vertalers bij de IND bedraagt ƒ 37,75 miljoen. Het totale IND-budget
voor 2000 bedraagt ƒ 631 miljoen.



Fout! Opmaakprofiel niet gedefinieerd.
(26)

Tolk- en vertaaldiensten

136 Binnen de IND wordt onderscheid gemaakt tussen tolk- en vertaaldiensten. Daarbij
wordt er een aanvullend onderscheid wordt gemaakt tussen telefonische tolkdiensten en
tolkdiensten die fysiek ter plaatse worden verricht. Het onderscheid tussen telefonisch
tolkdiensten en tolkdiensten fysiek ter plaatse komt echter niet expliciet terug in de tarieven.

Proces van de inzet van tolken en vertalers

137 De inzet van tolken en/of vertalers vindt in de praktijk plaats langs een vijftal fasen:-
(a) selectie: fase waarin een lijst met tolken en vertalers wordt aangelegd en beheerd, die

hun diensten aan Justitie aanbieden;
(b) vraagstelling: fase waarin de behoefte aan een tolk- of vertaaldienst bij de gebruiker

van Justitie ontstaat;
(c) planning: fase waarin een geschikte (lever)datum en een gekwalificeerde tolk of

vertaler wordt gekozen - rekening houdend met een zo efficiënt mogelijke inzet van
beschikbare tolken en/of vertalers;

(d) levering: fase waarin de daadwerkelijke levering van de dienst plaatsvindt;
(e) administratie: fase waarin de financiële afhandeling van de geleverde dienst

plaatsvindt, alsmede de eventuele afhandeling van klachten van tolken, cliënten of
gebruikers naar aanleiding van de geleverde dienst.

138 De arrondissementen en de IND worden als gebruiker met alle genoemde fasen
geconfronteerd. De gebruikers die voor tolk- en vertaaldiensten een beroep doen op het
TVCN komen uitsluitend in beeld in de vraagstellingsfase. Met de selectie, planning,
levering en administratieve afhandeling worden deze gebruikers niet geconfronteerd. Deze
activiteiten worden door het TVCN verzorgd. In bijlage N is op hoofdlijnen een beschrijving
gegeven van het proces van de inzet van tolken en vertalers bij het TVCN.
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139 De negentien arrondissementen in Nederland kennen een redelijk grote autonomie,
hetgeen onder andere tot uitdrukking komt in de wijze waarop de inzet van tolken en
vertalers is georganiseerd. Op onderdelen bestaan er qua organisatie kleine en soms grote
verschillen tussen de verschillende arrondissementen. Op hoofdlijnen zijn door
PricewaterhouseCoopers vier organisatievormen onderkend met betrekking tot de inzet van
tolken en vertalers. Aangezien niet met alle arrondissementen over de wijze van organisatie
is gesproken, is niet bekend hoe de verschillende vormen over de arrondissementen zijn
verdeeld. De onderscheiden organisatievormen zijn:-
(a) de ‘traditionele’ organisatievorm zonder coördinatie en centrale planning;
(b) het gebruik van een lokaal tolkenbureau;
(c) onderlinge samenwerking tussen arrondissementen en overige overheidsinstellingen;
(d) uitbesteding van tolk- en vertaalwerkzaamheden.

140 In bijlage C zijn deze organisatievormen nader beschreven. In de bijlagen D, E en F
zijn procesbeschrijvingen op hoofdlijnen opgenomen voor respectievelijk de
arrondissementen Amsterdam, Haarlem en Den Haag.

141 Voor de IND is eveneens een globale procesbeschrijving opgesteld met betrekking
tot de inzet van tolken en vertalers. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage L.

Tarieven

142 Voor het leveren van tolk- en vertaaldiensten aan het TVCN, de arrondissementen en
de IND bestaan (wettelijke) afspraken en regelingen, waarin de hoogte van de
normvergoeding voor de tolk of vertaler wordt bepaald. Het TVCN bepaalt zelf de tarieven
die zij aan de tolken en vertalers vergoedt.

143 Uit deze regelingen wordt duidelijk dat de tarieven van het TVCN, de
arrondissementen en de IND sterk verschillen. Enerzijds bestaat er een onderscheid tussen
de aard van de vergoedingen, dat wil zeggen de grondslag van de vergoeding en de
componenten waaruit de vergoeding bestaat. Anderzijds bestaat er een groot verschil in de
absolute hoogte van het tarief voor vergelijkbare diensten. Ter illustratie: de vergoedingen
per tolkuur variëren van f 46,80 per uur voor diensten verleend voor het TVCN tot maximaal
f 119,- per uur voor tolkdiensten die zijn verleend voor de arrondissementen.



Fout! Opmaakprofiel niet gedefinieerd.
(28)

144 In onderstaande tabel zijn de belangrijkste kenmerken van de verschillende
regelingen weergegeven voor het TVCN, de arrondissementen en de IND.

TVCN Arrondissementen IND

Tolkdiensten

Diensten Onderscheid naar:

- telefonische tolkdienst

(toeslag van f 12,- p/u boven

op standaardtarief van f

46,80 p/u– persoonlijke

tolkdienst

– groepsgesprekken

– spreekuur

Onderscheid naar:

- beroepsmatig vs. niet-

  beroepsmatig,

- vijf taalcategorieën

Onderscheid naar:

- laag versus hoog tarief

- laag tarief als de tolk op

de proeflijst van de IND

staat

- hoog tarief als de tolk

op de definitieve lijst

van de IND staat

Vergoeding per uur - f 46,80 – f 58,80 p/u - f 67,88 - f 119 p/u

 afhankelijk van de taal

- f 66,60 – f 88,50 p/u

Vergoeding voor

reistijd

- f 36,- p/u

– op basis van reële

  inschatting

- opgenomen in

retourkilometervergoeding

- aantal reisuren minus

  één tegen 50% van het

  uurtarief

Vergoeding voor

wachttijd

- f 36,- p/u

- maximaal 0,5 uur per

  dienst

- tijdverzuim: f 10 – f 119

p/u

- maximaal 9 uur per dag

- maximaal 1 uur per dag

  tegen 50% van het

  uurtarief

Vergoeding voor

stand-by tijd

- f 36,- p/u - geen - geen

Vergoeding voor

reiskosten

- f 0,60 per km of werkelijke

  kosten OV

- f 3,40 per retourkilometer

(inclusief reistijd)

- f 0,60 per km of werkelijke

 kosten OV

Vertaaldiensten

Diensten Onderscheid naar:

- vertalingen van versus

  naar- karakterschrift

  versus niet- karakterschrift

-Onderscheid naar:

- vijf taalcategorieën

- n.v.t.; bij eventuele

vertaalwerkzaam-

heden worden tolken

ingezet (zie

tariefregeling)

Grondslag voor

vergoeding

- per woord - per regel - n.v.t.

Tarief - f 0,30 – f 0,60

- afhankelijk van wel/geen

  karakterschrift

- f 1,73 – f 3,72 per regel

 afhankelijk van taal

- n.v.t.
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145 Het TVCN maakt in zijn tariefstelling onderscheid tussen tarieven en honoraria.
Tarieven worden in rekening gebracht aan gebruikers buiten de werkingssfeer van Justitie en
vallen derhalve buiten de reikwijdte van het onderzoek. Honoraria betreffen de
vergoedingen die aan de tolken en vertalers worden uitbetaald. Ten behoeve van de
consistentie in de terminologie is ook voor het TVCN de term 'tarieven' gehanteerd.

146 De tariefstructuur die door de arrondissementen wordt gehanteerd kent een wettelijke
basis. De Wet Tarieven in Strafzaken, het Besluit Tarieven in Strafzaken en de Ministeriële
voorschriften Tarieven in Strafzaken vormen de basis voor de vergoedingen aan onder
andere tolken en vertalers in strafzaken. De Wet Tarieven in Strafzaken is laatst gewijzigd
op 19 april 1999 (Stb. 194), terwijl de laatste aanpassing van het Besluit Tarieven in
Strafzaken en de Ministeriële voorschriften Tarieven in Strafzaken (met terugwerkende
kracht) van toepassing is op de tarieven met ingang van 1 oktober 2000.

147 De Wet Tarieven in Strafzaken maakt onderscheid tussen tarieven voor de tolk- en
vertaalwerkzaamheden, tijdverzuim en reis- en verblijfskosten. Op basis van deze definities
zijn bandbreedtes voor de vergoedingen van tolk- en vertaalwerkzaamheden in het Besluit
Tarieven in Strafzaken weergegeven. In de Ministeriële voorschriften Tarieven in Strafzaken
zijn deze bandbreedtes vervolgens nader uitgewerkt.

148 In de Regeling Tolkenvergoeding Immigratie- en Naturalisatiedienst zijn regels
opgenomen voor de vergoeding van tolkwerkzaamheden en reiskosten van tolken die door
het Ministerie van Justitie en door de politiekorpsen bij het horen van vreemdelingen ter
uitvoering van de Vreemdelingenwet worden ingeschakeld. In de Regeling zijn geen regels
opgenomen over vertaalwerkzaamheden die ten behoeve van de IND worden verricht. De
bedragen (uurtarieven) in de Regeling worden periodiek aangepast als gevolg van
prijsstijgingen. De laatste aanpassing is met ingang van 1 oktober 2000 van kracht
geworden.
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2 Een volledig meetmodel dat nog niet geheel is gevuld

201 In dit hoofdstuk wordt het meetmodel beschreven dat door de onderzoekers
ontwikkeld is en gebruikt is voor de nulmeting.

Beschrijving van het meetmodel

202 Voor het ontwikkelen van het model is aansluiting gezocht bij de vijf fasen die in het
proces van levering van tolk- en vertaaldiensten binnen de werkingssfeer van Justitie
onderscheiden kunnen worden:-
(a) selectie;
(b) vraagstelling;
(c) planning;
(d) levering;
(e) administratie.

vraagstellingvraagstellingselectieselectie planningplanning leveringlevering administratieadministratie

• aantal
  aanvragen 
• aantal
  (interne)
  gebruikers
• aantal
  diensten
• gemiddelde
  duur tussen
  aanvraag en
  levering
• geplande
  duur dienst 
• gemiddelde 
  tijd per
  aanvraag
• aantal fte
  vraagstelling 
• kosten
  vraagstelling

• aantal 
  op lijst
• aantal aan-
  meldingen
• aantal
  instroom
• aantal
  uitstroom
• gemiddelde
  periode op
  lijst
• selectie-
  criteria bij
  aanmelding
• tarieven
• aantal fte
  selectie 
• kosten
  selectie

• aantal
  geplande
  tolken en
  vertalers
• kosten
  planning

• aantal
  geleverde
  uren
• reistijd
• stand-by tijd
• wachttijd
• aantal 
  regels/
  woorden
• aantal
  no-shows
• gemiddelde
  reisafstand
• aantal fte
  levering
• kosten
  levering

• kosten uren
  geleverde
  diensten
• kosten
  reistijd
• kosten
  stand-by tijd
• kosten
  wachttijd
• reiskosten
• vertaal-
  kosten
• aantal
  klachten
• aantal
  declaraties
• aantal fte
  administratie
• kosten
  administratie

Afbeelding 2: Schematische weergave van het meetmodel

203 Het meetmodel is schematisch weergegeven in afbeelding 2. Voor elk van de te
onderscheiden fasen is een aantal variabelen gedefinieerd, die inzicht geven in de inzet, de
kwaliteit en de kosten van tolken en vertalers binnen de werkingssfeer van Justitie. In bijlage
H is een volledige beschrijving gegeven van (de variabelen in) het meetmodel.
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Beschikbaarheid van gegevens voor nulmeting

204 Bij het verzamelen van gegevens voor het vullen van het meetmodel is gebleken dat
niet alle benodigde gegevens op dit moment (electronisch) beschikbaar zijn. Dit betekent dat
onderdelen van het meetmodel niet of niet volledig zijn ingevuld. Hierdoor zijn
vergelijkingen tussen het TVCN, de arrondissementen en de IND lang niet in alle gevallen
mogelijk en kunnen (eenvoudige) dwarsverbanden tussen variabelen in het model veelal niet
worden gelegd.

205 Door het TVCN zijn relatief de meeste variabelen van het meetmodel gevuld, terwijl
voor de arrondissementen de beschikbare gegevensverzameling relatief beperkt is gebleven,
doordat gegevens niet of niet electronisch worden geregistreerd.

206 De variabelen in het model die betrekking hebben op de inzet en kosten van tolken
en vertalers zijn relatief vaker gevuld dan de variabelen die betrekking hebben op de
kwaliteit van tolk- en vertaaldiensten. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt
doordat inzet en kosten eenvoudig gekwantificeerd kunnen worden en terwijl er op het
gebied van kwaliteit überhaupt nog weinig gemeten kan worden door het ontbreken van
kwaliteitssystemen.

207 In bijlage I is een globale beschrijving opgenomen van de registratiesystemen voor
de inzet van tolken en vertalers bij het TVCN, de arrondissementen en de IND. In genoemde
bijlage wordt tevens dieper ingegaan op de beschikbaarheid van gegevens voor de
nulmeting.

208 In de volgende tabellen is een schematisch overzicht opgenomen van de beschikbare
gegevens per gebruiker per variabele. Onderstaand is voor iedere variabele in het meetmodel
weergegeven of de desbetreffende variabele wel of niet geregistreerd wordt bij het TVCN,
de arrondissementen en de IND, en zo ja, of de registratie ook electronisch of op papier
beschikbaar is. Het betreft een overzicht in samenvattende vorm.

Variabele TVCN Arrondissementen IND
Selectie
Aantal tolken en/of vertalers op lijst, per dienst Electronisch Papier Electronisch
Aantal tolken en/of vertalers op lijst, per interne
gebruiker, per dienst

Niet beschikbaar Niet beschikbaar Electronisch

Aantal tolken en/of vertalers op lijst, per taal, per
dienst

Electronisch Papier Electronisch

Aantal tolken en/of vertalers op lijst, zelfstandige
versus commercieel bureau

Electronisch Papier Electronisch

Aantal aanmeldingen voor lijst, per dienst Electronisch Papier Papier
Aantal instroom op lijst, per dienst Electronisch Papier Papier
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Variabele TVCN Arrondissementen IND
Aantal uitstroom op lijst, per dienst Electronisch Papier Papier
Gemiddelde periode op lijst, per dienst Electronisch Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Selectiecriteria bij aanmelding, per dienst Papier Papier Papier
Tariefafspraken, per dienst Electronisch Papier Papier
Aantal fte's beheer en onderhoud lijst Electronisch Niet beschikbaar Papier
Kosten fte's beheer en onderhoud lijst Electronisch Niet beschikbaar Papier

Vraagstelling
Aantal aanvragen, per dienst Electronisch Papier Niet beschikbaar
Aantal aanvragen, per interne gebruiker Electronisch Papier Niet beschikbaar
Aantal aanvragen, per interne gebruiker, per
dienst

Electronisch Papier Niet beschikbaar

Aantal aanvragen, per taal, per dienst Electronisch Papier Niet beschikbaar
Aantal aanvragen per locatie, per dienst Niet beschikbaar

(privacybescherming)
Papier Niet beschikbaar

Gemiddelde duur tussen moment van aanvraag
en moment van levering van dienst, per dienst

Niet beschikbaar
(privacybescherming)

Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Gemiddelde geplande duur van een tolkdienst,
per interne gebruiker

Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Gemiddelde geplande duur van een tolkdienst,
per locatie

Niet beschikbaar
(privacybescherming)

Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Gemiddeld aantal woorden/regels per
vertaaldienst, per dienst

Electronisch Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Aantal aanvragen personen/loketten, per dienst Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Aantal fte's vraagstelling Niet beschikbaar

(niet van toepassing)
Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Kosten fte's vraagstelling Niet beschikbaar
(niet van toepassing)

Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Gemiddelde benodigde tijd per aanvraag, per
dienst

Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Planning
Aantal geplande tolken en vertalers (personen,
geen diensten!), per interne gebruiker, per dienst

Niet beschikbaar Niet beschikbaar Electronisch

Aantal geplande tolken en vertalers (personen,
geen diensten!), per taal, per dienst

Niet beschikbaar Niet beschikbaar Electronisch

Aantal geplande tolken en vertalers (personen,
geen diensten!), per locatie, per dienst

Niet beschikbaar
(privacybescherming)

Niet beschikbaar Electronisch

Aantal fte's planning Electronisch Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Kosten fte's planning Electronisch Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Levering
Aantal geleverde uren, per interne gebruiker, per
dienst

Electronisch Papier Niet beschikbaar
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Variabele TVCN Arrondissementen IND
Aantal geleverde uren, per taal, per dienst Electronisch Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Aantal geleverde uren, per locatie, per dienst Niet beschikbaar

(privacybescherming)
Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Aantal geleverde uren, per tolk en/of vertaler, per
dienst

Niet beschikbaar Papier Niet beschikbaar

Reistijd, per interne gebruiker, per dienst Electronisch
(niet van toepassing)

Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Reistijd, per taal, per dienst Electronisch
(niet van toepassing)

Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Reistijd, per locatie, per dienst Niet beschikbaar
(privacybescherming)

Niet beschikbaar
(niet van toepassing)

Niet beschikbaar

Reistijd, per tolk en/of vertaler, per dienst Niet beschikbaar
(niet van toepassing)

Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Stand-by tijd, per gebruiker, per dienst Electronisch Niet beschikbaar
(niet van toepassing)

Niet beschikbaar
(niet van toepassing)

Stand-by tijd, per taal, per dienst Electronisch Niet beschikbaar
(niet van toepassing)

Niet beschikbaar
(niet van toepassing)

Stand-by tijd, per locatie, per dienst Niet beschikbaar
(privacybescherming)

Niet beschikbaar
(niet van toepassing)

Niet beschikbaar
(niet van toepassing)

Stand-by tijd, per tolk en/of vertaler, per dienst Niet beschikbaar Niet beschikbaar
(niet van toepassing)

Niet beschikbaar
(niet van toepassing)

Wachttijd, per interne gebruiker, per dienst Electronisch Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Wachttijd, per taal, per dienst Electronisch Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Wachttijd, per locatie, per dienst Niet beschikbaar

(privacybescherming)
Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Wachttijd, per tolk en/of vertaler, per dienst Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Aantal woorden/regels, per interne gebruiker, per
dienst

Electronisch Papier Niet beschikbaar

Aantal woorden/regels, per taal, per dienst Electronisch Papier Niet beschikbaar
Aantal woorden/regels, per vertaler, per dienst Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Aantal no-shows, per dienst Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Gemiddelde reisafstand in kilometers, per dienst Niet beschikbaar Papier Niet beschikbaar
Aantal fte's levering Niet beschikbaar

(niet van toepassing)
Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Kosten fte's levering Niet beschikbaar
(niet van toepassing)

Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Administratie
Kosten van uren diensten, per interne gebruiker,
per dienst

Electronisch Papier Electronisch

Kosten van uren diensten, per taal, per dienst Electronisch Niet beschikbaar Papier
Kosten van uren diensten, per locatie, per dienst Niet beschikbaar

(privacybescherming)
Niet beschikbaar Papier

Kosten van uren diensten, per tolk en/of vertaler,
per dienst

Niet beschikbaar Papier Electronisch
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Variabele TVCN Arrondissementen IND
Kosten reistijd, per interne gebruiker, per dienst Electronisch

(niet van toepassing)
Niet beschikbaar Electronisch

Kosten reistijd, per taal, per dienst Electronisch
(niet van toepassing)

Niet beschikbaar Papier

Kosten reistijd, per locatie, per dienst Niet beschikbaar
(privacybescherming)

Niet beschikbaar
(niet van toepassing)

Papier

Kosten reistijd, per tolk en/of vertaler, per dienst Niet beschikbaar
(niet van toepassing)

Niet beschikbaar Electronisch

Kosten stand-by tijd, per interne gebruiker, per
dienst

Electronisch
(niet van toepassing)

Niet beschikbaar Niet beschikbaar
(niet van toepassing)

Kosten stand-by tijd, per taal, per dienst Electronisch
(niet van toepassing)

Niet beschikbaar Niet beschikbaar
(niet van toepassing)

Kosten stand-by tijd, per locatie, per dienst Niet beschikbaar
(privacybescherming

Niet beschikbaar
(niet van toepassing)

Niet beschikbaar
(niet van toepassing)

Kosten stand-by tijd, per tolk en/of vertaler, per
dienst

Niet beschikbaar Niet beschikbaar
(niet van toepassing)

Niet beschikbaar
(niet van toepassing)

Kosten wachttijd, per interne gebruiker, per
dienst

Electronisch Niet beschikbaar Electronisch

Kosten wachttijd, per taal, per dienst Electronisch Niet beschikbaar Papier
Kosten wachttijd, per locatie, per dienst Niet beschikbaar

(privacybescherming)
Niet beschikbaar Papier

Kosten wachttijd, per tolk en/of vertaler, per
dienst

Niet beschikbaar Niet beschikbaar Electronisch

Reiskosten, per interne gebruiker, per dienst Niet beschikbaar Papier Electronisch
Reiskosten, per taal, per dienst Niet beschikbaar Niet beschikbaar Papier
Reiskosten, per locatie, per dienst Niet beschikbaar

(privacybescherming)
Niet beschikbaar Papier

Reiskosten, per tolk en/of vertaler, per dienst Niet beschikbaar Papier Electronisch
Vertaalkosten, per interne gebruiker, per dienst Electronisch Papier Niet beschikbaar
Vertaalkosten, per taal, per dienst Electronisch Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Vertaalkosten, per vertaler, per dienst Niet beschikbaar Papier Niet beschikbaar
Aantal klachten, per dienst Electronisch Papier Papier
Aantal declaraties, per dienst Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Aantal fte's klachtenafhandeling Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Kosten fte's klachtenafhandeling Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Aantal fte's financiële administratie Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Kosten fte's financiële administratie Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
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3 Financiële consequenties kwaliteitstraject

301 In dit hoofdstuk wordt de laatste stand van zaken omtrent het kwaliteitstraject tolken
en vertalers geschetst. Daarnaast zijn op basis van de huidige informatie (meetmodel en
harmonisatietarieven) de financiële consequenties van het kwaliteitstraject berekend.

De stand van zaken van het kwaliteitstraject

302 In februari 1998 is het rapport Met Recht tolken en vertalen van de werkgroep tolk-
en vertaaldiensten (commissie Raaphorst) verschenen. In dit rapport worden voorstellen
gedaan om te komen tot een verbetering van onder andere de kwaliteit en de tarifering van
tolken en vertalers die binnen de werkingssfeer van het Ministerie van Justitie werkzaam
zijn.

303 Op 16 maart 1998 is het rapport aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze heeft
ingestemd met de inhoud van het rapport. De nadere uitwerking van de genoemde
voorstellen heeft onder andere geresulteerd in de start van het kwaliteitstraject tolken en
vertalers en de oprichting van het Kwaliteitsbureau Tolken en Vertalers (KTV).

Kwaliteitsbureau Tolken en Vertalers

304 De Staatssecretaris van Justitie heeft in juli 1999 aan de directie Bestuurszaken van
het Ministerie van Justitie opdracht gegeven tot oprichting van het Kwaliteitsbureau Tolken
en Vertalers. Het Bureau is verantwoordelijk voor de coördinatie, ontwikkeling en
implementatie van het kwaliteitstraject tolken en vertalers. In opdracht van het
kwaliteitsbureau worden onder andere toetsen en bijscholingsmodules ontwikkeld. Ook
wordt er een registratie van tolken aangelegd en bijgehouden die in het kwaliteitstraject
participeren.

Kwaliteitsovereenkomst tolken en vertalers

305 Tolken zijn per brief van 20 juni 2000 uitgenodigd om deel te nemen aan het
kwaliteitstraject tolken en vertalers door het ondertekenen van een kwaliteitsovereenkomst.
Met deze kwaliteitsovereenkomst wordt beoogd dat de tolken en vertalers die binnen de
werkingssfeer van het Ministerie van Justitie ingezet worden aan bepaalde kwaliteitseisen
voldoen. In de kwaliteitsovereenkomst zijn onder andere de eisen beschreven waaraan een
tolk en een vertaler moeten voldoen. Ook is er een gedragscode voor tolken en vertalers in
opgenomen.
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306 Om partner te kunnen worden in het kwaliteitstraject moeten tolken en vertalers
aantoonbaar voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld door het KTV. Aantoonbaar maken kan
door het overleggen een diploma of door het met succes afleggen van een schriftelijke
kennistoets en een praktijktoets. Ter voorbereiding op deze toetsen bestaat voor tolken en
vertalers de mogelijkheid om door middel van bijscholingsmodules, het bestuderen van
speciale syllabi of door zelfstudie lacunes in de vaardigheid weg te werken.

307 De ondertekening van de kwaliteitsovereenkomst door de tolken en vertalers heeft
tot 2003 een vrijwillig karakter. De verschillende onderdelen van Justitie zullen tolken en
vertalers die partner zijn in het kwaliteitstraject, met voorrang vragen voor het leveren van
hun diensten, boven hen die geen partner zijn in het kwaliteitstraject. Tolken en vertalers
hebben tot 2003 de tijd om de schriftelijke kennistoets en de praktijktoets met positief
resultaat af te ronden. Als de tolk of vertaler alle onderdelen van de toets met goed gevolg
heeft afgelegd, blijft hij/zij tot 2005 partner in het kwaliteitstraject, zonder nadere
opleidingen te hoeven volgen. Eventueel zullen er tussen 2003 en 2005 nog wel
bijscholingsmodules worden aangeboden.

308 Vanaf 2003 zullen tolken en vertalers die niet aan de gestelde eisen van het
kwaliteitstraject voldoen, geen diensten meer mogen leveren aan de verschillende
onderdelen van Justitie. Tolken en vertalers die een, nader te specificeren, erkende opleiding
hebben gevolgd, hebben een uitzonderingspositie: zij kunnen tot 2005 hun diensten blijven
leveren aan Justitie, alvorens zij aan de kwaliteitseisen moeten voldoen.

309 De tolken en vertalers die deelnemen aan het kwaliteitstraject zullen worden
opgenomen in een bestand, dat zal worden aangelegd en beheerd door het Kwaliteitsbureau
Tolken en Vertalers. Het bestand wordt ter beschikking gesteld aan de verschillende
onderdelen van Justitie.

310 In ruil voor de ondertekening van de kwaliteitsovereenkomst kunnen tolken in het
bestand vanaf 2003 aanspraak maken op een tarief van circa f 83,- per uur (prijsniveau 1999
exclusief BTW; f 85,24 prijspeil 2000 exclusief BTW). Tot die tijd zullen de tarieven die
lager zijn geleidelijk worden verhoogd. Hiertoe is bij de kwaliteitsovereenkomst een
conceptharmonisatietraject tarieven bijgesloten. Voor de vertalers zal een hiervan afgeleide
tariefregeling gaan gelden, die nog nader moet worden uitgewerkt.

311 Overigens behouden tolken die nu al werken met een hoger tarief dan f 83,- per uur
na 2003 een persoonsgebonden aanspraak op deze hogere vergoeding, mits zij partner zijn
geworden in het kwaliteitstraject. Ook is niet uitgesloten dat er in de toekomst een hoger
tarief wordt geboden aan tolken en vertalers aan wie specialistische eisen worden gesteld.
Hier wordt door de onderdelen van Justitie momenteel onderzoek naar gedaan.
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Harmonisatietraject tarieven als gevolg van het kwaliteitstraject

312 Als gevolg van het kwaliteitstraject tolken en vertalers zijn er afspraken gemaakt
over de stijging van de tarieven voor tolkdiensten die lager zijn dan de in de
Kwaliteitsovereenkomst gegarandeerde f 83,- per uur (prijspeil 1999 exclusief BTW). Deze
afspraken zijn in concept als bijlage bij de Kwaliteitsovereenkomst gevoegd en in bijlage G
opgenomen.

313 Een voorstel voor de harmonisatie van de tarieven voor de vertaaldiensten is op dit
moment in voorbereiding. Dit geldt ook voor een voorstel voor harmonisatie van de
reiskostenregeling.

314 Het is op dit moment niet bekend of er ook nagedacht wordt over een harmonisatie
van de wachttijden-regelingen. De regelingen die op dit moment gehanteerd worden, zijn
per gebruiker zeer verschillend.

Financiële consequenties als gevolg van het kwaliteitstraject

315 Als onderdeel van het kwaliteitstraject tolken en vertalers is besloten tot een
geharmoniseerd tolkdienstentarief voor partners in het kwaliteitstraject. De afspraken
hebben zowel betrekking op het tarief waarop tolken vanaf 2003 aanspraak kunnen maken
als op de geleidelijke overgang naar dit nieuwe tarief vanaf oktober 2000 tot aan 2003. Het
hogere tarief voor tolkwerkzaamheden bedraagt f 83,- per uur (prijsniveau 1999, exclusief
BTW). Dit heeft financiële consequenties voor het Ministerie van Justitie.

316 Volgens berekeningen van het Ministerie van Justitie heeft de verhoging van de
tarieven voor tolkdiensten tot gevolg dat de totale directe kosten die met de inzet van tolken
en vertalers gemoeid zijn, structureel zullen toenemen met circa f 25 miljoen op jaarbasis per
2003.

317 Om de werkelijke financiële consequenties van het kwaliteitstraject voor het
Ministerie van Justitie inzichtelijk te maken, zijn gegevens noodzakelijk over de aantallen
geleverde uren per type dienst en per gebruiker op jaarbasis. Deze gegevens zijn in het kader
van de nulmeting verzameld.

318 Vervolgens zijn per gebruiker (TVCN totaal en per werkveld, arrondissementen en
IND) voor de huidige situatie en de jaren 2000 tot en met 2004 de benodigde budgetten voor
tolk- en vertaaldiensten berekend.
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319 De berekeningen betreffen alleen de directe kosten die met tolk- en vertaaldiensten
zijn gemoeid. Hieraan ligt de veronderstelling ten grondslag dat de indirecte kosten
(planning, coördinatie en administratie) ongewijzigd blijven door het kwaliteitstraject. Een
andere veronderstelling, die aan de berekening ten grondslag ligt, is dat de huidige omvang
in uren tolkdiensten en aantallen woorden die vertaald moeten worden (zoals gemeten in de
periode januari tot en met juni 2000) niet zullen wijzigen vanwege het kwaliteitstraject.

320 De laatste veronderstelling betreft het tijdstip waarop de verhoging van de tarieven
zal plaatsvinden. Omdat de tarieven in 2000 pas per 1 oktober 2000 zijn verhoogd, is er in
de berekeningen van uitgegaan dat de tarieven in 2001 tot en met 2003 ook per 1 oktober
verhoogd worden. Dat betekent dat 2004 het eerste stabiele jaar is waarin in het gehele jaar
sprake is van de volledige tariefharmonisatie.

Berekende kosten niet geheel betrouwbaar door onvolledige datasets gebruikers

321 In bijlage P is voor het TVCN, de arrondissementen en de IND beschreven op welke
wijze de basisgegevens voor de berekeningen zijn verkregen. Nadrukkelijk moet worden
gesteld dat de berekeningen die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd niet los gezien
kunnen worden van de wijze waarop de basisgegevens zijn bepaald.

322 In een aantal gevallen worden door PricewaterhouseCoopers vraagtekens gezet bij de
betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens. In het kort komt het erop neer dat voor het
verkrijgen van de aantallen bij de IND een aantal veronderstellingen zijn gemaakt, die in
belangrijke mate bepalend zijn voor de uitkomst maar waarvan de juistheid niet volledig
geverifieerd kan worden. Bij de arrondissementen zijn door PricewaterhouseCoopers zelf
bewerkingen op de gegevens uitgevoerd, hetgeen ten koste is gegaan van de volledige
betrouwbaarheid van de uitkomsten.

323 Voor het TVCN zijn door PricewaterhouseCoopers geen aanwijzingen gevonden dat
de betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens te wensen over laat.
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Gehanteerde uitgangspunten en veronderstellingen bij de berekeningen

324 Bij het doorrekenen van de financiële gevolgen van het kwaliteitstraject zijn de
volgende veronderstellingen gemaakt:-
(a) de uit de nulmeting afkomstige geleverde uren in het eerste half jaar van 2000 zijn

representatief voor het tweede halfjaar, zodat eenvoudige extrapolatie naar jaarbasis
mogelijk is;

(b) de omvang van de dienstverlening op jaarbasis blijft ongewijzigd en er treedt geen
wijziging op in de verdeling van het volume over de verschillende vormen van
diensten. De weergegeven gevolgen betreffen derhalve uitsluitend een prijseffect,
geen volume-effect;

(c) het tarief van f 83,- per uur (prijspeil 1999, exclusief BTW) gaat in met ingang van 1
oktober 2003;

(d) de overgangsmaatregelen om te groeien naar het hogere tarief gaan in per 1 oktober
2000, en in daaropvolgende jaren vindt telkens op 1 oktober een verhoging van het
tarief plaats;

(e) het inflatiepercentage waarmee de tarieven van het prijspeil 1999 naar het prijspeil
2000 zijn berekend, bedraagt 2,7% en resulteert in een tarief van f 85,24 (prijspeil
2000, exclusief BTW).

Directe kosten van tolk- en vertaaldiensten stijgen minder dan verwacht

325 Volgens de berekeningen van het Ministerie van Justitie heeft de verhoging van de
tarieven voor tolkdiensten tot gevolg dat de totale directe kosten die met de inzet van tolken
en vertalers gemoeid zijn, structureel zullen toenemen met circa f 25 miljoen op jaarbasis in
2003.

326 De berekeningen op basis van de huidige informatie uit het meetmodel geven aan dat
de directe kosten in totaal met een bedrag van f 15,9 miljoen stijgen.

Huidig 2000 2001 2002 2003 2004
Totale kosten (NLG) 95.828 97.990 102.246 104.135 108.390 111.767
Stijging (absoluut) 2.162 6.418 8.307 12.562 15.939
Stijging (in %) 2% 7% 9% 13% 17%
Bedragen afgerond op duizenden guldens, percentages afgerond op gehele procenten, prijspeil 2000
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Stijging directe kosten bij het TVCN: 39%

327 In onderstaande tabel zijn de financiële gevolgen van het kwaliteitstraject voor het
TVCN weergegeven. In de huidige situatie - dat wil zeggen zonder hogere tarieven als
gevolg van het kwaliteitstraject - bedragen de totale directe kosten voor tolken en/of
vertalers afgerond f 33,1 miljoen . Voor de jaren 2000 tot en met 2004 zijn vervolgens de
financiële consequenties weergegeven. De totale directe kosten voor tolk- en vertaaldiensten
stijgen tot f 45,9 miljoen op jaarbasis. De structurele stijging bedraagt per 2004 f 12,8
miljoen op jaarbasis.

Huidig 2000 2001 2002 2003 2004
Totale kosten (NLG) 33.100 34.974 37.921 39.341 42.979 45.907
Stijging (absoluut) 1.874 4.821 6.241 9.879 12.807
Stijging (in %) 5% 15% 19% 30% 39%
Bedragen afgerond op duizenden guldens, percentages afgerond op gehele procenten, prijspeil 2000

328 De kostenstijging als gevolg van de tariefverhoging tussen 2000 en 2004 bedraagt
f 12,8 miljoen. Gedifferentieerd per dienst levert dit het volgende op:-
(a) persoonlijke tolken: van f 8,8 miljoen naar f 13,3 miljoen in 2004 (= 35% van de

totale stijging);
(b) telefonisch tolken: van f 9,2 miljoen naar f 12,6 miljoen in 2004 (= 27% van de totale

stijging);
(c) groepsgesprekken: van f 1,3 miljoen naar f 2,1 miljoen in 2004 (= 6% van de totale

stijging);
(d) spreekuur tolkdiensten: van f 6,4 miljoen naar f 10,5 miljoen in 2004 (= 32% van de

totale stijging);
(e) vertaaldiensten in en uit de Nederlandse taal worden verondersteld gelijk te blijven.
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Stijging directe kosten bij de arrondissementen: 4%

329 In onderstaande tabel zijn de financiële gevolgen van het kwaliteitstraject voor de
arrondissementen weergegeven. In de huidige situatie - dat wil zeggen zonder hogere
tarieven als gevolg van het kwaliteitstraject - bedragen de totale directe kosten voor tolken
en/of vertalers afgerond f 22,6 miljoen. Voor de jaren 2000 tot en met 2004 zijn vervolgens
de financiële consequenties weergegeven. De totale directe kosten voor tolk- en
vertaaldiensten stijgen tot f 23,6 miljoen op jaarbasis. De structurele stijging bedraagt per
2004 f 0,9 miljoen op jaarbasis.

Huidig 2000 2001 2002 2003 2004
Totale kosten (NLG) 22.628 22.780 23.260 23.371 23.484 23.574
Stijging (absoluut) 152 632 743 856 946
Stijging (in %) 1% 3% 3% 4% 4%
Bedragen afgerond op duizenden guldens, percentages afgerond op gehele procenten, prijspeil 2000

330 De stijging van de directe kosten van tolken en/of vertalers wordt veroorzaakt door
de volgende effecten:-
(a) een stijging van het tarief voor tolkwerkzaamheden in categorie 1 van f 68,00 per uur

(prijspeil 1999, exclusief BTW) naar f 83,- per uur (prijspeil 1999, exclusief BTW)
na 1 oktober 2003;

(b) een stijging van het tarief voor tolkwerkzaamheden in categorie 2 van f 85,- per uur
(prijspeil 2000, exclusief BTW) naar f 85,24 per uur (prijspeil 2000, exclusief BTW)
na 1 oktober 2003;

(c) een stijging van het tarief voor niet-beroepsmatige tolken, omdat het onderscheid
tussen niet-beroepsmatige en beroepsmatige tolken komt te vervallen.

331 Daarnaast zal er een effect ontstaan doordat de tarieven voor tolken die in het hoge
tarief werken, niet meer gecorrigeerd worden voor inflatie. Dit effect is in de bovenstaande
tabel niet meegenomen, doch resulteert in een daling van de directe kosten voor tolken en
vertalers.
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Stijging directe kosten bij IND: 5%

332 In onderstaande tabel zijn de financiële gevolgen van het kwaliteitstraject voor de
IND weergegeven. In de huidige situatie - dat wil zeggen zonder hogere tarieven als gevolg
van het kwaliteitstraject - bedragen de totale kosten voor tolken en/of vertalers afgerond f
40,1 miljoen. Voor de jaren 2000 tot en met 2004 zijn vervolgens de financiële
consequenties weergegeven. De kosten voor tolk- en vertaaldiensten voor de IND stijgen tot
f 42,3 miljoen op jaarbasis. De totale structurele stijging bedraagt per 2004 f 2,2 miljoen op
jaarbasis.

Huidig 2000 2001 2002 2003 2004
Totale kosten (NLG) 40.100 40.236 41.065 41.423 41.917 42.286
Stijging (absoluut) 136 829 1.323 1.817 2.186
Stijging (in %) 0% 2% 3% 5% 5%
Bedragen afgerond op duizenden guldens, percentages afgerond op gehele procenten, prijspeil 2000

333 De stijging van de kosten van tolken en/of vertalers wordt veroorzaakt door de
volgende effecten:-
(a) een stijging van het lage tarief voor tolkwerkzaamheden van f 66,60 per uur (prijspeil

1999, exclusief BTW) naar f 83,- per uur (prijspeil 1999, exclusief BTW) na 1
oktober 2003;

(b) een stijging van de kosten van de reistijd en wachttijd voor tolken die in het lage
tarief werken, omdat de tarieven voor reistijd en wachttijd aan het tolktarief
gekoppeld zijn.

334 Daarnaast zal er een effect ontstaan doordat de tarieven voor tolken die in het hoge
tarief werken niet meer gecorrigeerd worden voor inflatie. Dit effect is in de bovenstaande
tabel niet meegenomen, doch resulteert in een daling van de directe kosten voor tolk- en
vertalers.

335 Het hogere tarief voor partners in het kwaliteitstraject heeft in de periode 2000 tot en
met 2004 nog geen consequenties voor tolken die in het hoge tarief werken, omdat dit hoge
tarief in genoemde periode hoger is dan het verhoogde tarief voor partners in het
kwaliteitstraject. Dit geld ook voor niet aangesloten partners.

336 In bijlage P is een nadere specificatie gegeven van de financiële gevolgen van het
kwaliteitstraject tolken en vertalers voor de gebruikers van het TVCN.
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Impact van het kwaliteitstraject op de aantallen directe tolkuren is
onbekend

337 Door het Ministerie van Justitie was verondersteld dat door het kwaliteitstraject de
directe inzet van tolken en vertalers, in de vorm van aantallen directe tolk- en vertaaluren
zouden kunnen gaan dalen. Deze daling zou ook een daling van de directe kosten tot gevolg
kunnen hebben.

338 Op basis van de huidige informatie is geen uitspraak mogelijk over de impact van het
kwaliteitstraject op de aantallen directe tolkuren.
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4 Inzet van tolken en vertalers

401 In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de (specifieke) onderzoeksvragen die voor het
onderzoek geformuleerd zijn en die betrekking hebben op de inzet van tolken en vertalers
binnen de werkingssfeer van Justitie. De onderzoeksvragen zijn afkomstig uit de startnotitie
van het WODC (d.d. juli 2000), die voor het voorliggende onderzoek de basis heeft
gevormd.

402 Achtereenvolgens zal worden ingegaan op de volgende onderwerpen:-
(a) de inzet van tolken en vertalers is niet volledig meetbaar;
(b) per gebruiker worden verschillende (tolken)lijsten gehanteerd;
(c) de optimalisatiegraad van huidige planningssystemen is onduidelijk;
(d) er is geen schaarste in het aanbod van tolken en vertalers geconstateerd;
(e) door gebruikers worden verschillende kwaliteitscriteria gehanteerd;
(f) het TVCN levert ook tolk- en vertaaldiensten voor derden buiten de werkingssfeer

van Justitie.

Inzet van tolken en vertalers is niet volledig meetbaar

403 Het meetmodel is ontwikkeld vanuit de gedachte dat een volledig gevuld model
gebruikt kan worden om analyses uit te voeren inzake de inzet van tolken en vertalers. Een
voorbeeld van een dergelijke analyse betreft het vergelijken van gegevens op het niveau van
een individuele tolk of vertaler tussen de fasen levering en planning. Hierdoor kan
bijvoorbeeld informatie worden verkregen over het aantal no-shows of kan op basis van het
aantal geleverde diensten per tolk en/of vertaler per dag geconcludeerd worden dat de
planning van de verschillende tolken en vertalers wel of niet optimaal is uitgevoerd.

404 Zoals in de vorige hoofdstukken reeds is geconstateerd, is het niet mogelijk gebleken
het meetmodel op dit moment volledig te vullen. Op het aspect inzet van tolken en vertalers
zijn hierdoor nauwelijks kwantitatief onderbouwde conclusies te trekken. Veelal zijn de
gestelde onderzoeksvragen daarom beantwoord op basis van de deskresearch en de
uitgevoerde interviews (kwalitatief) en zijn de antwoorden daar waar mogelijk kwantitatief
onderbouwd.
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Per gebruiker worden verschillende (tolken)lijsten gehanteerd

405 Door de gebruikers van tolk- en vertaaldiensten worden in de huidige situatie
verschillende tolkenlijsten gehanteerd. De negentien arrondissementen hanteren elk een
eigen tolkenlijst, waarbij in sommige gevallen een centrale tolkenlijst op het niveau van het
individuele arrondissement zelfs ontbreekt. Het TVCN en de IND werken wel met een
landelijke lijst, maar om op beide lijsten te komen moet de tolk en/of vertaler zich nog altijd
bij beide aanmelden.

406 Met de komst van het kwaliteitstraject tolken en vertalers zal worden overgegaan
naar één landelijke lijst met partners in het kwaliteitstraject voor alle gebruikers van tolk- en
vertaaldiensten binnen de werkingssfeer van Justitie. Het verdient aanbeveling deze lijst aan
het meetmodel te koppelen. Door de invoering van één centrale lijst zullen er bij de
gebruikers efficiencyvoordelen in de planning behaald kunnen worden. De beschikbare
gegevens zijn echter niet volledig genoeg om kwantitatief onderbouwde uitspraken over de
hoogte van deze efficiencyvoordelen te doen.

407 Indien in de toekomst per gebruiker geïndividualiseerde gegevens beschikbaar
komen en de leveringsgegevens per dag per tolk in het meetmodel eveneens beschikbaar
zijn, kunnen wel gedetailleerde analyses worden uitgevoerd. Hiermee kan onder andere
antwoord worden gegeven op de vraag of tolken hun diensten leveren aan de gebruiker, die
het meeste betaalt.

Optimalisatiegraad van huidige planningssystemen is onduidelijk

408 Op basis van de beschikbare gegevens uit de nulmeting is geconstateerd dat de
huidige planningssystemen niet optimaal zijn. Aan de hand van het verkregen inzicht in de
processen van de verschillende gebruikers kan worden gesteld dat er verbeteringen mogelijk
zijn, die zouden kunnen resulteren in een meer efficiënte planning van tolken en vertalers
(en dientengevolge in lagere kosten).

TVCN heeft de instrumenten om optimaal te plannen

409 Het TVCN heeft de beschikking over een centraal planningssysteem per regionaal
tolkencentrum. In dit planningssysteem is per tolk en/of vertaler zijn/haar agenda
opgenomen met de reeds gemaakte afspraken. Hierdoor is het mogelijk een match uit te
voeren op de vraag naar en het aanbod van een tolk- of vertaaldienst, alsmede op de
beschikbaarheid van een tolk of vertaler. Zo kan een optimale planning worden gerealiseerd.
In de nulmeting is het niet mogelijk gebleken om een optimale planning vast te stellen,
doordat er geen gegevens per tolk en/of vertaler beschikbaar gesteld zijn.
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Centrale coördinatie en planning ontbreekt bij merendeel van de arrondissementen

410 Bij het merendeel van de arrondissementen ontbreekt een centrale coördinatie en
planning van tolk- en vertaaldiensten. Op grond van deze constatering kan worden
geconcludeerd dat een efficiëntere planning bij de arrondissementen tot een kostenreductie
zou kunnen leiden.

411 Momenteel kennen de arrondissementen Amsterdam, Den Haag en Haarlem een
centrale planning. Tevens is in deze arrondissementen een centrale tolkencoördinator
aangesteld, die onder andere verantwoordelijk is voor de centrale planning. In het
arrondissement Rotterdam wordt gewerkt met een zelf ontwikkeld planningssysteem. Ook
Amsterdam is bezig een eigen planningssysteem te ontwikkelen.

412 Bij de overige arrondissementen bestaan veelal wel ideeën over het oprichten van
een centrale planning en in sommige gevallen is de functie van centrale tolkencoördinator
benoemd. De planning ligt in de praktijk nog bij meerdere personen binnen het
arrondissement, zonder dat er afstemming plaatsvindt bij het plannen van tolk- en
vertaaldiensten.

413 Ter informatie is in bijlage C een beschrijving van de verschillende
organisatievormen van de arrondissementen gegeven met betrekking tot de inzet van tolken
en vertalers.

Tolkendiensten bij de IND zoveel mogelijk op één dag gepland

414 Uit de beschikbare planningsgegevens en uit de gesprekken met medewerkers van de
IND blijkt dat tolken zoveel mogelijk voor een hele dag worden ingepland en daarbinnen
zoveel mogelijk diensten leveren. Gelet op de lengte van een tolkdienst zijn dit in de praktijk
veelal twee tolkdiensten. Zoveel mogelijk wordt gewerkt met standaardtijden, dat wil
zeggen een tolkdienst begint 's ochtends standaard om 09.30 uur. Om 13.30 uur wordt er dan
vaak nog een tolkdienst gepland. Dit vertaalt zich dan in een vergoeding, bestaande uit
zeven uur tolktijd en één uur wachttijd.

415 Doordat er geen gegevens beschikbaar zijn over de werkelijke duur van een
tolkdienst, is uit de nulmeting niet gebleken wat de productiviteit van een tolk is per dag en
hoe efficiënt er gepland wordt of kan worden.

416 Bij de planning van tolk- en vertaaldiensten bij de IND moet er rekening gehouden
worden met de wettelijke norm dat er in sommige gevallen binnen 48 uur een tolkdienst
geregeld moet worden. Dit heeft nadelige consequenties voor de mate waarin een optimale
planning kan worden gerealiseerd.
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417 In bijlage I is een beschrijving gegeven van de beschikbare registratiesystemen. In
onderstaande tabel is een samenvattend overzicht gegeven van de registratiesystemen die bij
het TVCN, de arrondissementen en de IND worden gebruikt.

Fase TVCN Arrondissementen IND
Selectie Database

(landelijk)
Vraagstelling

Planning Planning (decentraal
ontwikkeld, spreadsheet)

Levering

Tolkdiensten Aanname
Systeem (TAS)

Tolk-applicatie
(landelijk)

Administratie Financiële administratie Jurist
(financiële administratie)

Financiële administratie
(SAP)

Geen schaarste in aanbod tolken en vertalers geconstateerd

418 Uit de interviews met gebruikers is naar voren gekomen dat geen sprake is van
schaarste in het aanbod van tolken en vertalers binnen de werkingssfeer van Justitie. Deze
conclusie is door een gebrek aan gegevens niet kwantitatief te onderbouwen. Door enkele
gebruikers is wel aangegeven dat er in vakantieperiodes en op momenten dat er veel
vreemdelingen gelijktijdig in Nederland aankomen, sprake is van frictieschaarste.

Door gebruikers worden verschillende kwaliteitscriteria gehanteerd

419 De kwaliteit van tolk- en vertaaldiensten wordt in de huidige situatie door de
gebruikers hoofdzakelijk getoetst bij de aanmelding van de tolk en/of vertaler voor de lijst.
De kwaliteitscriteria zijn dan ook een onderdeel van de selectiecriteria van tolken en
vertalers. Daarbij worden per gebruiker verschillende criteria gehanteerd.

420 Het TVCN vereist een afgeronde middelbare schoolopleiding (HAVO of hoger) in
Nederland of in het buitenland. Bij voorkeur beschikt de kandidaat tevens over een
afgeronde HBO-opleiding. Daarnaast vereist het TVCN een aantal persoonsgebonden
eigenschappen van de kandidaat, zoals een stabiele persoonlijkheid. Het TVCN voert
diverse testen uit alvorens een tolk of vertaler tot het bestand van het TVCN wordt
toegelaten.
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421 Door de arrondissementen wordt hoofdzakelijk een SIGV-diploma gevraagd. De
IND vraagt om een HBO-opleiding (niet nader gespecificeerd in welke richting of
vakgebied) en een NT-2 opleiding (Nederlands als tweede taal). Selectie van de tolk vindt
bij de arrondissementen en de IND uiteindelijk op basis van een gesprek plaats.

422 Genoemde kwaliteitscriteria hebben betrekking op de selectie van tolken en vertalers
aan de voorzijde van het proces. Het meten en waarborgen van de kwaliteit in de
leveringsfase van de tolk- en vertaaldiensten staat bij alle gebruikers in de kinderschoenen of
is überhaupt niet aanwezig. Daar waar wel aanwezig, gaat het om het periodiek organiseren
van evaluatiegesprekken met tolken en vertalers of het systematisch registreren van klachten
van en over tolken en vertalers. Het verdient aanbeveling - wellicht als vervolg op de
kwaliteitsovereenkomst uit het kwaliteitstraject - de aandacht voor kwaliteit te verbreden
naar de 'achterkant' van het proces, omdat dit kan bijdragen aan een stabiel kwaliteitsniveau
van tolken en vertalers.

423 Niet bij alle gebruikers is sprake van een heldere klachtenprocedure voor tolken en
vertalers. Door de onderzoekers wordt aanbevolen voor alle gebruikers een zelfde
klachtenprocedure voor tolken en vertalers te ontwikkelen en te implementeren. Door de
verschillende procedures was het moeilijk om alle klachten eenduidig te inventariseren en
op te meten in het meetmodel. Informatie over klachten is in dit onderzoek verzameld in de
uitgevoerde interviews met gebruikers.

424 Het aantal ingediende klachten van en over tolken en vertalers is bij alle gebruikers
in de onderzoeksperiode (eerste helft 2000) van de nulmeting zeer gering. Bij het TVCN zijn
door tolken en vertalers 14 klachten ingediend en door aanvragers 27 klachten. Ten opzichte
van het totaal aantal geleverde tolk- en vertaaldiensten zijn deze aantallen klachten gering.
In het arrondissement Amsterdam zijn in de periode 1999/2000 vier klachten door
aanvragers ingediend. Bij de IND zijn in 2000 in totaal 49 klachten binnengekomen en
behandeld.

TVCN levert ook tolk- en vertaaldiensten aan derden buiten de
werkingssfeer van Justitie

425 Behalve voor gebruikers die rechtstreeks onder de verantwoordelijkheden van het
Ministerie van Justitie vallen, werkt het TVCN ook voor andere publieke organisaties, zoals
openbare instellingen onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van VWS. Bij deze aan
VWS gerelateerde instellingen wordt hetzelfde tarief voor tolk- en vertaaldiensten in
rekening gebracht als voor gebruikers binnen de werkingssfeer van Justitie.
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426 Daarnaast werkt het TVCN ook voor derden buiten de werkingssfeer van Justitie.
Door het TVCN is aangegeven dat het bij deze gebruikers andere tarieven in rekening brengt
dan bij de gesubsidieerde gebruikers. Details ten aanzien van deze derden-tarieven zijn niet
bekend en vallen buiten de reikwijdte van het onderzoek. Het TVCN heeft aangegeven dat
op dit moment minder dan 5% van de omzet op derden gebruikers van tolk- en
vertaaldiensten betrekking heeft.

427 Vanwege het ontbreken van een goed inzicht in de tarieven, kosten en opbrengsten
uit derden activiteiten in relatie tot de gesubsidieerde activiteiten, is het zinvol dat het
Ministerie van Justitie met het TVCN nadere afspraken maakt over het werken voor
organisaties buiten de werkingssfeer van Justitie. Deze afspraken kunnen bijvoorbeeld
betrekking hebben op:-
(a) de hoogte van de tarieven voor commerciële activiteiten;
(b) de aanwending van commerciële opbrengsten;
(c) een exacte(re) definiëring van de instellingen die onder de werkingssfeer van Justitie

vallen.
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5 Kosten inzet tolken en vertalers

501 In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de (specifieke) onderzoeksvragen die betrekking
hebben op de kosten van de inzet van tolken en vertalers binnen de werkingssfeer van
Justitie. De onderzoeksvragen zijn afkomstig uit de startnotitie van het WODC (d.d. juli
2000), die de basis heeft gevormd voor het voorliggende onderzoek.

502 Achtereenvolgens zal worden ingegaan op de volgende onderwerpen:-
(a) lagere kosten voor de inzet van tolken en vertalers is mogelijk;
(b) de IND is de grootste gebruiker van tolk- en vertaaldiensten;
(c) er zijn uitschieters in de uitgekeerde vergoedingen bij de IND;
(d) indirecte kosten zijn niet rechtstreeks uit het model te herleiden;
(e) bij de arrondissementen is sprake van relatief korte diensten.

Lagere kosten voor de inzet van tolken en vertalers zijn mogelijk

503 Het meetmodel is voor wat betreft de variabelen uit de fasen levering en
administratie relatief goed gevuld in vergelijking met de andere fasen in het model. Dit
wordt grotendeels veroorzaakt doordat in deze fasen veelal financiële gegevens benodigd
zijn voor het vullen van het model en alle gebruikers over een financiële administratie
beschikken.

504 Het TVCN heeft de kosten voor tolken en vertalers bepaald door de geleverde uren
te vermenigvuldigen met de tarieven voor tolk- en vertaaldiensten. Bij de arrondissementen -
met uitzondering van Amsterdam - is het uiteindelijk alleen mogelijk gebleken om gegevens
uit de financiële administratie van het arrondissement te verkrijgen voor de nulmeting. Bij
de IND zijn de kosten van tolk- en vertaaldiensten afkomstig van een door de IND
beschikbaar gesteld overzicht van per tolk uitgekeerde vergoedingen.

505 Harmonisatie van tarieven voor tolk- en vertaaldiensten, en voor reis-, wacht- en
(eventueel) stand-by-tijden in combinatie met normering van indirecte kosten (bijvoorbeeld
planning en administratie) zal tot lagere kosten voor de inzet van tolken en vertalers leiden,
mits het een bijstelling naar beneden dan wel een bevriezing op een maximum tariefniveau
betreft.



Fout! Opmaakprofiel niet gedefinieerd.
(51)

506 Daarnaast kunnen wellicht efficiencyvoordelen worden bereikt door een
optimalisatie van de planningssystemen van de gebruikers van tolken en vertalers.
Kwantificering van deze mogelijke voordelen is met de huidige gegevens niet mogelijk.
Indien het budgetverdeelmodel (zie hoofdstuk 6) op korte termijn gekwantificeerd kan
worden, geven de uitkomsten hiervan de mogelijke besparing op de kosten voor de inzet van
tolken en vertalers weer.

IND is grootste gebruiker van tolk- en vertaaldiensten

507 In de onderstaande tabel zijn de kosten die zijn gemoeid met de inzet van tolken en
vertalers voor de verschillende gebruikers op een rij gezet. De totale directe kosten voor de
inzet van tolken en vertalers in 2000 bedragen f 95,8 miljoen per jaar. Deze bedragen zijn
berekend door de waarnemingen in de eerste helft van 2000 met factor twee te
vermenigvuldigen. Afwijkingen met werkelijke cijfers voor het jaar 2000 worden door deze
methodiek veroorzaakt. Uit de tabel blijkt dat de IND de grootste gebruiker van tolk- en
vertaaldiensten is met een aandeel van f 40,1 miljoen .

TVCN Arrondissementen IND
Totale directe kosten tolk-
en vertaaldiensten op
jaarbasis (NLG)

ƒ 33,1 miljoen ƒ 22,6 miljoen ƒ 40,1 miljoen

Aandeel BTW (in %) 14,7% 15,0% 12,1%
Aandeel reiskosten (in %) 11,5% 21,6% 13,1%
Aandeel vergoeding (in %) 73,8% 63,4% 74,8%

508 Opvallend is dat het aandeel reiskosten bij de arrondissementen ten opzichte van de
IND en het TVCN hoger is. Dit kan worden veroorzaakt door een verschil in tarief (f 3,40
per retourkilometer inclusief reistijd versus f 0,60 per kilometer of werkelijke kosten
openbaar vervoer) en/of het ontbreken van een centrale planning bij de meeste
arrondissementen.

Uitschieters in de uitgekeerde vergoedingen bij de IND

509 Op basis van de gegevens die door de IND zijn aangeleverd, is een aantal
kengetallen bepaald met betrekking tot de uitgekeerde vergoedingen aan individuele tolken.
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510 Hieruit kan geconcludeerd worden dat vergoedingen die gemiddeld aan tolken
uitgekeerd worden, op een niveau liggen dat vergelijkbaar is met het TVCN. Wel is er
sprake van extreme uitschieters naar boven:-
(a) gemiddeld heeft de IND in het eerste halfjaar van 2000 f 75.000,- per tolk uitgekeerd

aan vergoeding (inclusief reiskosten, reistijd, wachttijd en BTW) voor geleverde
diensten;

(b) circa een derde van de tolken heeft over het eerste halfjaar van 2000 van de IND een
vergoeding (inclusief reiskosten, reistijd, wachttijd en BTW) ontvangen van meer
dan f 50.000,-;

(c) een kleine 9% van de tolken heeft meer dan f 100.000,- aan vergoeding (inclusief
reiskosten, reistijd, wachttijd en BTW) ontvangen over het eerste halfjaar.

511 Daarnaast wordt uit de analyse duidelijk dat tolken in de praktijk nog in veel van de
zes regio's worden ingezet, terwijl verwacht zou mogen worden dat de reisafstanden en
daarmee de inzet in meerdere regio's bij een optimale planning beperkt zouden kunnen
blijven.

Indirecte kosten niet rechtstreeks uit het model te herleiden

512 Uit de resultaten van de nulmeting kan voor het TVCN worden afgeleid dat de
kosten voor het plannen van tolken en vertalers in totaal f 5,0 miljoen bedragen. Dit zijn
zowel de brutosalarissen als de overige toegerekende kosten (overhead). Het percentage
indirecte kosten ten opzichte van directe kosten komt hiermee op circa 16%. Omgerekend
naar uren wil dit zeggen dat ieder tolkuur door ruim negen (indirecte) minuten wordt
ondersteund.

513 Op basis van de procesbeschrijvingen is de verhouding tussen de indirecte en directe
kosten van het arrondissement Amsterdam berekend op circa 13%. Dit betreft zowel het
bijhouden van het tolken- en vertalersbestand, als de tijd die gemoeid is met plannen en
financiële administratie. Het inzicht ontbreekt om te kunnen bepalen of het arrondissement
Amsterdam representatief is voor alle arrondissementen in Nederland.

514 Op basis van de procesbeschrijvingen van de inzet van tolken en vertalers binnen de
IND blijkt dat iedere regionale directie een planningsafdeling heeft met een bezetting van
vijf à zes fte’s. Eén regionale directie heeft de beschikking over een planningsafdeling van
11 fte’s.
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515 De aanmeldcentra hebben eveneens een eigen planningsafdeling met een gemiddelde
bezetting van 12 fte’s. Hiernaast heeft het bureau 'Dublin' additioneel nog
vier fte aan planners in huis. Het totaal komt hiermee op 87 fte’s. De kosten voor de
planning, berekend op basis van schaal 8 BBRA en de Handleiding Overheidstarieven
bedragen f 7,2 miljoen voor salariskosten en f 3,9 miljoen voor overhead. Dit levert een
totaal op van f 11,1 miljoen .

516 Het is niet bekend hoeveel tijd (en kosten) contactambtenaren besteden aan het
opstellen van declaraties. Het is ook niet bekend wat het aantal fte’s is dat zich bezig houdt
met de financiële administratie. Bij de IND is het percentage indirecte kosten ten opzichte
van directe kosten op basis van bovenstaande informatie circa 28%. Indien 87 fte’s omgezet
worden in uren (één fte is 1.350 uur) is het percentage indirect ten opzichte van direct circa
47%. Dat betekent dat ieder tolkuur door ruim 28 (indirecte) minuten wordt ondersteund.

517 Opgemerkt moet worden dat de kosten die samenhangen met het annuleren van een
tolk- of vertaaldienst bij geen enkele gebruiker geregistreerd worden en derhalve ook niet in
de vorenstaande berekeningen zijn meegenomen.

Bij de arrondissementen is sprake van relatief korte diensten

518 Doordat tolken en vertalers bij de arrondissementen veelal bij zittingen en gehoren
worden ingezet, zijn de te leveren tolk- en vertaaldiensten relatief kort van duur (korter dan
1,5 uur). In combinatie met de beperkte schaalgrootte van de arrondissementen zou dit een
oorzaak kunnen zijn van niet-optimale planning.
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6 Geadviseerde systematiek voor de verdeling van kosten

601 Eén van de onderzoeksvragen heeft betrekking op de mogelijk te hanteren
systematiek voor het verdelen van de kosten van tolken en vertalers over de gebruikers van
tolk- en vertaaldiensten.

602 Op basis van de analyses en conclusies uit de nulmeting (zie vorige hoofdstukken)
wordt in dit hoofdstuk een mogelijke kostenverdeelsystematiek binnen de werkingssfeer van
Justitie geschetst. Een en ander betekent dat de huidige regels inzake tarieven, bekostiging
etc. van gebruikers buiten de werkingssfeer van Justitie onveranderd blijven.

603 De voorliggende systematiek is uitgewerkt in de vorm van een budgetverdeelmodel,
aan de hand waarvan de budgetten verdeeld worden naar de verschillende gebruikers van
tolk- en vertaaldiensten binnen de werkingssfeer van Justitie. Dit model kan door het
Ministerie van Justitie gebruikt worden om op basis van de budgetten per gebruiker het
totaal benodigde budget voor de inzet van tolken en vertalers te bepalen en vervolgens de
budgetten per gebruiker aan de verschillende gebruikers te bekostigen.

604 Het model is nadrukkelijk bedoeld om de budgetten per gebruiker te bepalen. Het
model schrijft niet de daadwerkelijke vergoeding aan tolken en vertalers voor. Dit is
uitdrukkelijk een verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie en de gebruikers.

605 Achtereenvolgens zal in dit hoofdstuk worden ingegaan op de volgende elementen
van de kostenverdeelsystematiek:-
(a) uitgangspunten van het budgetverdeelmodel;
(b) het budgetverdeelmodel;
(c) spelregels rondom het gebruik van het budgetverdeelmodel;
(d) adviezen inzake de implementatie van het budgetverdeelmodel.



Fout! Opmaakprofiel niet gedefinieerd.
(55)

Uitgangspunten voor het budgetverdeelmodel

606 In de volgende alinea’s worden de uitgangspunten voor het geadviseerde
budgetverdeelmodel weergegeven.

Geharmoniseerde standaardtarieven voor tolk- en vertaaldiensten

607 In het ontwikkelde budgetverdeelmodel wordt gebruik gemaakt van
standaardtarieven. Deze tarieven worden voor alle gebruikers gehanteerd. De
standaardtarieven zijn:-
(a) één tarief voor alle tolkdiensten;
(b) één tarief voor alle vertaaldiensten;
(c) één regel/tarief voor de reiskosten.

608 Het gevolg van deze standaardtarieven is dat voor de bepaling van het budget het
onderscheid tussen de verschillende tolk- en vertaaldiensten verdwijnt en per dienst het
onderscheid tussen verschillende gebruikers verdwijnt. Tevens vervallen in het
budgetverdeelmodel de verschillende regels voor de vergoeding van reiskosten.

609 Het budgetverdeelmodel zal pas goed kunnen werken op het moment dat alle
tarieven daadwerkelijk geharmoniseerd zijn en de geharmoniseerde tarieven gelijk zijn aan
de persoonsgebonden tarieven die nu hoger zijn. Deze persoonsgebonden tarieven worden
bevroren totdat zij gelijk zijn aan de geharmoniseerde tarieven.

Standaardtarieven zijn integrale tarieven

610 De tarieven die in het budgetverdeelmodel gehanteerd worden, zijn integrale
tarieven, dat wil zeggen dat zijn zowel de directe tolk- en vertaalkosten (woorden of uren
inclusief wachttijd, reiskosten en BTW) als de indirecte kosten voor bijvoorbeeld planning,
coördinatie en financiële administratie.

611 Het standaardtarief is in het model opgebouwd uit een direct en een indirect deel. Het
directe deel bestaat uit twee componenten:-
(a) het tarief voor tolken en vertalers dat zij per gewerkte eenheid en per

standaardeenheid voor wachttijd in rekening kunnen brengen;
(b) een standaardvergoeding voor reistijd en reiskosten.
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612 Voor de reiskosten wordt een geharmoniseerde vergoeding voor gereisde kilometers
gehanteerd (enkele afstand). Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen reizen met
eigen auto of openbaar vervoer. De vergoeding betreft zowel reistijd als reiskilometers. De
vergoeding voor reistijd betreft een standaarddeel van een vastgesteld uurloon per blokken
van aantallen kilometers. De vergoeding per kilometer is gelijk aan het fiscale tarief ad f
0,60. Het maximale aantal kilometers dat voor vergoeding in aanmerking komt, bedraagt
201 kilometer

613 Op hoofdlijnen zou de reiskostenvergoeding er als volgt uit kunnen zien. Een vast
bedrag per blok van 25 reiskilometers (enkele reis), af te rekenen tegen de fiscale
reiskostenvergoeding van f 0,60 per afgelegde enkele reiskilometer. Een minimaal aantal uit
te betalen kilometers (tot 10 kilometer een vast bedrag) en een maximaal uit te betalen
kilometers (vanaf 201 kilometer een vast bedrag).

614 Het indirecte deel betreft de ‘apparaatskosten’ voor de gebruikers. Het gaat hierbij
om de kosten voor planning en coördinatie, de opmaak van declaraties en de administratieve
verwerking van tolk- en vertaalactiviteiten, zoals de financiële administratie en het beheer
van de (tolken)lijst. Tevens is rekening gehouden met de kosten die gemoeid zijn met de
planning- en control-cyclus van de gebruiker.

615 Alle tarieven in het budgetverdeelmodel worden eenmalig vastgesteld en jaarlijks
geïndexeerd.

616 Berekeningstechnisch wordt in het model gewerkt met een direct tarief dat wordt
verhoogd met een opslag voor de indirecte kosten. De opslag voor indirecte kosten kan op
twee manieren berekend worden, namelijk:-
(a) op basis van de huidige, werkelijke kosten met of zonder een efficiencytaakstelling;
(b) op basis van de handleiding overheidstarieven 2000.

617 Indien wordt uitgegaan van de handleiding overheidstarieven 2000 wordt uitgegaan
van de volgende veronderstellingen:-
(a) een jaar bestaat uit 42 werkweken;
(b) het aantal productieve uren per week bedraagt 25;
(c) een tolk of vertaler levert een dienst conform schaal 10 bovenste trede van de BBRA.
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Budget wordt bepaald per gebruiker

618 In het budgetverdeelmodel wordt per gebruiker een budget bepaald door de volgende
componenten bij elkaar op te tellen:-
(a) het aantal geplande, af te nemen diensten vermenigvuldigd met het integrale

standaardtarief;
(b) het aantal blokken kilometers vermenigvuldigt met het vastgestelde uurtarief;
(c) het aantal reiskilometers vermenigvuldigt met het voor die periode vastgestelde

fiscale kilometertarief.

619 Het totale budget voor het Ministerie van Justitie betreft een optelsom van de
budgetten per gebruiker.

Gebruikers kopen diensten in bij het TVCN

620 Voor de gebruikers die in de huidige situatie gebruik maken van de diensten van het
TVCN, wordt voor de toekomst gedacht aan een gedwongen winkelnering bij het TVCN.
Voor de huidige gebruikers die (nog) geen gebruik maken van de diensten van het TVCN
(IND en arrondissementen, met uitzondering van het arrondissement Almelo) wordt op dit
moment over deze verplichte winkelnering nog discussie gevoerd.

621 De uitkomst van deze discussie is niet van invloed op het voorliggende
verdeelmodel. Alle gebruikers krijgen in de vorm van een opslag voor indirecte kosten een
budget ter beschikking voor de planning, coördinatie en financiële afwikkelingen van de
inzet van tolken en vertalers. Of de gebruikers met dit budget de diensten van het TVCN of
een andere organisatie inkopen of deze werkzaamheden zelf uitvoeren is een
verantwoordelijkheid van de gebruiker.

622 De geldstroom voor genoemde werkzaamheden verandert wel ten opzichte van de
huidige situatie. De geldstroom loopt dan niet meer rechtstreeks naar het TVCN, maar via de
gebruikers naar het TVCN (of andere organisaties).

623 Voor de inkoop van diensten bij het TVCN dient een dienstverleningsovereenkomst
afgesloten te worden tussen de gebruiker en het TVCN. De financiële vergoeding voor de
diensten van het TVCN wordt vastgesteld middels een afspraak tussen de gebruiker en het
TVCN, en kan door de gebruiker betaald worden uit de opslag voor indirecte kosten.

624 Bovenstaande heeft als consequentie dat het huidige bekostigingsmodel voor het
TVCN voor de gebruikers binnen de werkingssfeer van Justitie vervalt. Het budget voor
tolken en vertalers heeft een gesloten karakter.
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625 Het budget voor diensten van tolken en vertalers wordt gekenmerkt als een lump sum
per gebruiker. Deze lump sum wordt jaarlijks bepaald op basis van de planningen die door
de gebruikers worden aangeleverd. Elke gebruiker verantwoordt het toegekende budget door
middel van een jaarverantwoording.

Het budgetverdeelmodel

Algemeen

626 Het ontwikkelde budgetverdeelmodel is een eenvoudig model dat zowel door het
Ministerie van Justitie als door de gebruikers gemakkelijk te hanteren is.

627 Berekeningen per gebruiker betreffen eenvoudige P*Q-berekeningen. De P heeft
betrekking op standaardtarieven, die eenmalig worden vastgesteld door het Ministerie van
Justitie en jaarlijks geïndexeerd worden. De Q heeft betrekking op de geplande uren en
aantallen woorden voor tolk- en vertaaldiensten, die door de gebruikers zelf geraamd
worden.

628 Het model is gebaseerd op de huidige beleidslijnen en toekomstige
beleidsveranderingen inzake het ingezette kwaliteitstraject tolken en vertalers. Slechts
majeure beleidswijzigingen rondom tolken en vertalers, zoals bijvoorbeeld de situatie dat
tolk- en vertaaldiensten niet meer worden gefinancierd door het Ministerie van Justitie,
zouden aanleiding kunnen geven het voorliggende model te veranderen.

629 Overige beleidswijzigingen, zoals veranderingen in de geharmoniseerde tarieven of
de opslag voor indirecte kosten, zorgen slechts voor aanpassingen in de hoogte van de
variabelen in het model.
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De formule

630 Het reeds in woorden beschreven model kan als volgt in een wiskundige formule
vertaald worden:-

Budget Justitie = � G

Totaal budget Justitie = totale som van budgetten per gebruiker

G = a*w + b*x + c*0,25*y + d*z

 A = aantal tolkuren
 b = aantal vertaaleenheden
 c = aantal blokken van kilometers
 d = aantal kilometers

 w = standaardtarief tolkuur
 x = standaardtarief vertaaleenheid
 y = standaardtarief reiskosten
 z = fiscaal kilometertarief

Totaal budget per gebruiker =
    aantal tolkuren * standaardtarief
 + aantal vertaaleenheden * standaardtarief
 + aantal blokken van kilometers * 0,25 maal speciaal standaardtarief
    voor reiskosten
 + aantal kilometers * fiscaal kilometertarief

631 De parameter van 0,25 in de formule is ontleend aan een voorstel zoals beschreven in
alinea’s 612 en 613. In dit voorstel wordt als reistijd 0,25 keer een speciaal
standaarduurtarief vergoed, afhankelijk van de gereisde afstand (in blokken van kilometers).

Omgangsregels voor het geadviseerde budgetverdeelmodel

632 Het budgetverdeelmodel heeft betrekking op de relatie tussen het Ministerie van
Justitie en de gebruikers van tolk- en vertaaldiensten. Deze gebruikers zijn taakorganisaties
van het Ministerie van Justitie, waarbij het Ministerie van Justitie de beleidsorganisatie is.
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633 Een taakorganisatie is niet gericht op een specifieke juridische vorm, maar kenmerkt
zich als uitvoerder van een publieke taak en wordt geheel of voor een substantieel deel
bekostigd door het beleidsorgaan. Het beleidsorgaan bepaalt het beleid en is de
eigenaar/bekostiger van de taakorganisatie. Een taakorganisatie levert producten of diensten
aan afnemers/klanten in opdracht van het beleidsorgaan. Hieronder is de relatie tussen het
beleidsorgaan, de taakorganisatie en de afnemer/klant schematisch weergegeven.

Beleid + Geld Verantwoording

Output

(Prijs)

634 Uitgaande van het bovenstaande schema kan worden gesteld dat zowel het
beleidsorgaan als de gebruiker van belang zijn voor de bekostiging van de taakorganisatie.
De sterkte van de bekostigingsystematiek als stuurinstrument voor het beleidsorgaan is
afhankelijk van de mate waarin de kosten door het beleidsorgaan worden bekostigd. Hierbij
geldt dat de taakorganisatie voor een substantieel deel wordt bekostigd door het
beleidsorgaan. Een afnemer/klant hoeft niet altijd een (echte) prijs te betalen voor de output
van de taakorganisatie.

635 Een budgetverdeelmodel is meer dan alleen een bekostigingsformule. De formule
dient te zijn ingebed in een aantal omgangsregels. Hieronder wordt ingegaan op de
omgangsregels rondom het budgetverdeelmodel voor de inzet van tolken en vertalers binnen
de werkingssfeer van Justitie.

636 De eerste omgangsregel betreft de geldigheidsduur van de bekostigingsformule. De
formule is ontwikkeld voor een langere periode. Voorgesteld wordt de formule voor
minimaal vier jaar te laten gelden, zodat de formule overeenkomt met de meerjarencycli van
de rijksoverheid.

637 De tweede omgangsregel gaat in op het herijken of corrigeren van de formule.
Wijzigingen in taken en geldstromen kunnen ertoe leiden dat de formule tussentijds wordt
herijkt of gecorrigeerd. Voorgesteld wordt de formule jaarlijks te indexeren en elke vier jaar
te herijken.

Taakorganisatie Afnemer/klant

Beleidsorgaan
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638 De derde omgangsregel gaat in op de relatie tussen de jaarplancyclus van de
taakorganisatie en de begrotingscyclus van het beleidsorgaan, in casu de gebruikers van
tolk- en vertaaldiensten en het Ministerie van Justitie. Deze twee cycli moeten op elkaar
aansluiten vanwege de bekostigingsrelatie tussen het Ministerie en de gebruikers.

639 De gebruikers zijn verantwoordelijk voor het leveren van een planning van de af te
nemen diensten. Het tijdstip van planning dient te passen in de begrotingscyclus van het
Ministerie van Justitie.

640 De vierde omgangsregel betreft de verdeling van de risico’s tussen het beleidsorgaan
en de taakorganisaties. Dit vraagt om het creëren van een financiële buffer. Als een
taakorganisatie de verantwoordelijkheid krijgt om mogelijke risico’s op te vangen, is daar
een buffer voor nodig. Een mogelijk risico kan worden veroorzaakt door verschillen tussen
een jaarbudget, het werkelijke bekostigingsbedrag en de werkelijke kosten van de
taakorganisatie. De buffer kan de mogelijke positieve en negatieve verschillen opvangen.

641 De gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun budget en dienen wijzigingen in de
levering van diensten die aangemerkt worden als normale bedrijfsvoering/bedrijfsrisico zelf
op te vangen. Wat normaal is, dient gekwantificeerd te worden (meetbaar). Hiertoe dienen
de gebruikers de beschikking te hebben over een buffer, die ze zelf kunnen opbouwen uit
overschotten van budgetten. Daarnaast dient het Ministerie van Justitie bij de aanvang van
de werking van het budgetverdeelmodel per gebruiker een startbuffer beschikbaar te stellen.

642 De vijfde omgangsregel heeft betrekking op eventueel meer- en minderwerk
gedurende een lopend jaar. De wijzigingen in de geplande vraag van de opdrachtgever(s)
kunnen consequenties hebben voor de hoogte van de bekostiging.

643 Nadat het Ministerie van Justitie het budget per gebruiker heeft vastgesteld, kan het
budget alleen aangepast worden indien er sprake is van nieuwe ontwikkelingen als gevolg
van beleidswijzigingen of politieke besluitvorming, die resulteren in een verhoogde of
verlaagde afname van tolk- en vertaaldiensten.
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644 De zesde omgangsregel betreft het werken voor organisaties buiten de werkingssfeer
van Justitie. Voor de bekostiging is het van belang om te weten of een taakorganisatie werkt
voor en bekostigd wordt door actoren binnen de rijksoverheid (de zogenaamde ‘tweeden’).
Een taakorganisatie zou ook kunnen werken voor en bekostigd kunnen worden door
marktpartijen (de zogenaamde ‘derden’). Het werken voor derden door taakorganisaties is
beperkt door het rapport van de commissie Cohen en de regels die daarvan afgeleid zijn
vanuit het Ministerie van Economische Zaken1. Het is voor de bekostigingsrelatie tussen het
beleidsorgaan en de taakorganisatie van belang om na te gaan welke geldstromen richting de
taakorganisatie gaan.

645 Deze omgangsregel is niet van toepassing op de gebruikers van tolk- en
vertaaldiensten, maar wel voor het TVCN. Het TVCN mag ook voor tweeden werken. Dit is
overigens al in de praktijk gerealiseerd, daar het TVCN reeds ook voor het Ministerie van
VWS werkzaam is. Behalve voor tweeden is het TVCN ook werkzaam voor derden.

Advies over de implementatie van de geadviseerde systematiek

646 De implementatie van het budgetverdeelmodel dient in twee fasen te geschieden.
Ten eerste kan het model met ingang van het begrotingsjaar 2003 gebruikt worden om het
benodigde budget voor de kosten van tolken en vertalers te bepalen en de verdeling van het
budget over de verschillende gebruikers.

647 Voor het daadwerkelijk verleggen van de geldstromen van het Ministerie van Justitie
naar de gebruikers van het TVCN dient een aantal voorbereidende activiteiten uitgevoerd te
worden. Dit betreft onder meer het opstellen van dienstverlenings-overeenkomsten tussen de
gebruikers en het TVCN en het ontwikkelen van een resultaatgerichte planning en control-
cyclus voor de gebruikers.

648 Aanbevolen wordt het meetmodel zo snel mogelijk geheel te vullen zodat
diepgaande analyses uitgevoerd kunnen worden inzake de inzet en de kosten van tolken en
vertalers. Het meetmodel levert ook de gegevens op die benodigd zijn om het
budgetverdeelmodel te kwantificeren.

                                                
1 De commissie Cohen gaat in het rapport ‘Markt en Overheid’ in op het werken voor derden. Naar aanleiding
van dit rapport heeft het Ministerie van Economische Zaken een aantal richtlijnen geformuleerd met betrekking
tot het verrichten van marktactiviteiten door de rijksdienst.
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649 Gezien de ervaringen van de onderzoekers met het verzamelen van de benodigde
gegevens, verdient het aanbeveling om de benodigde gegevens als een verplichte
informatiestroom op te nemen in de subsidievoorwaarden van de verschillende gebruikers.
Tot het moment dat de geldstroom van het TVCN naar de gebruikers wordt verlegd, is deze
aanbeveling ook van toepassing op het TVCN.
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Lijst van gebruikte afkortingen

BBRA - Besluit Bezoldiging Rijksambtenaren
BTW - Belasting Toegevoegde Waarde
BZK - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
COA - Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
DAD - Departementale Accountants Dienst van het Ministerie van Justitie
DBZ - Directie Bestuurszaken van het Ministerie van Justitie
DJI - Dienst Justitiële Inrichtingen
DPJS - Directie Preventie Jeugd en Sanctiebeleid
DRJB - Directie Rechtsbijstand Juridische Beroepen van het Ministerie van Justitie
DRp - Directie Rechtspleging van het Ministerie van Justitie
DVB - Directie Vreemdelingenbeleid van het Ministerie van Justitie
HAVO - Hoger Algemeen Voorbereidend Onderwijs
HBO - Hoger Beroepsonderwijs
IND - Immigratie- en Naturalisatie Dienst
ITV - Instituut tolken en vertalers (hogeschool voor tolken en vertalers)
KTV - Kwaliteitsbureau Tolken en Vertalers
LSOT - Stichting Landelijk Overleg Tolkencentra
MOA - Medische Opvang Asielzoekers
NT-2 - Nederlands als Tweede Taal
OCenW - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OGM - Overlegorgaan Gezondheidszorg Migranten
OM - Openbaar Ministerie
PI - Penitentiaire inrichting
SIGV - Stichting Instituut gerechtstolken en -vertalers
SRA - Stichting Rechtsbijstand Asielzoekers
SRN - Stichting Reclassering Nederland
SZW - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TVCN - Tolk- en Vertaalcentrum Nederland
VROM - Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu
VWS - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WODC - Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum
ZM - Zittende Magistratuur
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Lijst met geïnterviewde personen

Met de volgende personen zijn persoonlijke interviews afgenomen:-
(a) U. Oelen (Kwaliteitsbureau Tolken en Vertalers);
(b) M. de Graaf (Ministerie van Justitie, DBZ);
(c) G. Kerkhofs (Tolk- en Vertaalcentrum Nederland);
(d) M. Vonk (Tolk- en Vertaalcentrum Nederland);
(e) T. Bedaux (Overlegorgaan Gezondheidszorg Migranten);
(f) W.C. Voogd (Inspectie Gezondheidszorg);
(g) F. Lemmers (Stichting Reclassering Nederland);
(h) S. Gerritsen (Immigratie- en Naturalisatiedienst);
(i) E. Davidson (Arrondissement Amsterdam);
(j) A. Duin (Arrondissement Haarlem);
(k) H. Olthof (Arrondissement Assen);
(l) C. Gielen (Arrondissement Breda);
(m) J. Minkenberg (Arrondissement Roermond);
(n) A. Franken (Arrondissement Den Bosch);
(o) W. v.d. Graaf (Arrondissement Den Haag).

Tevens zijn met een aantal personen telefonische interviews gehouden. Deze interviews
hebben onder andere plaatsgevonden met een vertegenwoordiger van de Orde van
Advocaten en een medewerker van de PI Vught.
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