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Een indexsprong te ver
Brussel, 28 april 2015 – De Belgische Kamer van Vertaler en Tolken evenals het Institut des
experts judiciaires hebben vastgesteld dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers vorige week
de indexsprong heeft goedgekeurd (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2015). Deze
zal binnen afzienbare tijd zal plaatsvinden.
Wij willen erop wijzen dat wij – vertalers, tolken en gerechtsdeskundigen – in strafzaken nog
steeds worden vergoed op basis van het tarief dat werd bepaald door de ministeriële
omzendbrief 131quater van 1 januari 2013 en wij dringen erop aan dat deze voor het jaar 2016
zou worden herzien.
--- EINDE ---
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De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken werd
opgericht in 1955. Ze is een Koninklijke vereniging
zonder winstoogmerk en de enige
beroepsorganisatie die vertalers en tolken in heel
België verenigt en officieel vertegenwoordigt in de
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. Ze
heeft tot doel natuurlijke personen die een beroep
uitoefenen dat rechtstreeks verband houdt met
vertaal- of tolkwerk, te groeperen, hun wederzijdse
belangen te verdedigen, de professionele kennis te
vervolmaken door middel van permanente vorming,
het prestige te verhogen van de beroepen die onder
de statuten vallen en de collectieve beroepsbelangen
van de leden te verdedigen.

Het ’Institut des experts judiciaire’ is een
professionele vereniging die ijvert voor de erkenning
van de experts binnen Justitie. Wij, de
gerechtsdeskundigen, zijn de enigen die binnen
Justitie de bevoegdheid hebben om de juistheid in
technische aangelegenheden te bevestigen.

De BKVT is lid van de Fédération internationale des
traducteurs (FIT).
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