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Juridisch woordenboek J. Moors:
de BKVT zorgt voor haar leden
Brussel, 25 januari 2016 – De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) en uitgeverij
Die Keure sloten een samenwerkingsverband af voor de online versie van het Juridisch
woordenboek J. Moors, Frans-Nederlands en Nederlands-Frans. Sinds 15 januari 2016 kunnen de
leden de online versie van het woordenboek raadplegen tegen een heel interessant jaarlijks
voordeeltarief. Standaard kost dit online woordenboek € 115.
Sinds haar oprichting in 1955 verdedigt de BKVT de rechten en belangen van beëdigde vertalers
en tolken met hand en tand. Via dit aanbod wil de grootste beroepsvereniging van de sector het
comfort verhogen van deze belangrijke categorie leden, net als van alle andere taalkundigen
actief in de juridische sector.

De referentie bij uitstek
Het juridische woordenboek Nederlands-Frans, Frans-Nederlands van Joseph Moors werd voor
het eerst uitgegeven in 1953 en is vandaag toe aan zijn 7e druk. Het woordenboek is de referentie
bij uitstek in de wereld van juridische vertalingen. Het telt tienduizenden lemma’s en
taalkundigen vinden er snel en gemakkelijk de vakterm die ze zoeken. Het woordenboek is dan
ook onmisbaar voor juridische vertalers. Een troef waarvan de leden van de BKVT graag gebruik
zullen maken, zoveel is zeker.
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De BKVT
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. Meer informatie op: www.cbti-bkvt.org
De BKVT is lid van de Fédération internationale des traducteurs (FIT).
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