
29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit
van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die
werkzaam zijn binnen het domein van justitie en
politie (Wet gerechtstolken en beëdigd vertalers)

Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN EGERSCHOT
Ontvangen 3 oktober 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 3 wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen

algemene maatregel van bestuur wordt niet gedaan dan nadat het
ontwerp in de Staatscourant is bekendgemaakt en aan ieder de
gelegenheid is geboden om binnen vier weken na de dag waarop de
bekendmaking is geschied, wensen en bedenkingen ter kennis van Onze
Minister te brengen. Gelijktijdig met de bekendmaking wordt het ontwerp
aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd.

Toelichting

Het is wenselijk vertalers en tolken in de gelegenheid te stellen zich te
uiten over de specifieke regels die voor vermelding in het register gelden.
Gekozen is voor een vorm van gecontroleerde delegatie. Het wetsvoorstel
laat immers de regeling en uitwerking van een groot aantal essentiële
punten over aan de AMvB. Het betreft:

(art.3.1) de te stellen regels ten aanzien van het register;
(art 3.2 en art. 6) de wijze waarop een tolk of vertaler kan aantonen over

de vereiste competenties te beschikken
(art.4.5) de te stellen regels ten aanzien van de over te leggen gegevens

en bescheiden, de wijze van indiening van de aanvraag en de kosten;
(art. 7.3c) de te stellen regels ten aanzien van verlenging van de

inschrijving;
(art. 7.5) de te formuleren criteria op grond waarvan bijhouden

noodzakelijke kennis en voldoende werkervaring kan worden aangetoond.
(art. 16 t/m 27) de onafhankelijkheid en evenwichtigheid van de

klachtenregeling.
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