
 

NIEUWSBRIEF JANUARI 2016 

Naam, statuten en reglement 

Het was al een lang bestaande wens om ook de schrijftolken te benoemen in de statuten en in de 

naam van het RTG. Dit heeft op 18 september 2015 geresulteerd in nieuwe statuten en daarmee een 

nieuwe  naam: 

Stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS). 

Van het één komt het ander en we hebben dus ook een nieuw logo laten ontwerpen. Dit moest  in de 

stijl van het bestaande logo om niet ook nog de hele stijl van bijvoorbeeld de website aan te hoeven 

passen. Dit logo is er inmiddels, maar we moeten met onze automatiseerder nog plannen wanneer het 

op onze website geplaatst kan worden. Het logo ziet er nu als volgt uit: 

 

 

 

 

Het vorige reglement dateerde van 1 juni 2013 en moest alleen al door de naamswijziging worden 

aangepast. Tegelijkertijd hebben wij een aantal verbeteringen in het reglement doorgevoerd. 

Er zijn artikelen opgenomen over de Commissie Permanente Educatie, over Klachten en over 

Bezwaar en Beroep. Het nieuwe reglement en de nieuwe statuten staan op onze website. 

 

 

Vlieguren 

Het reglement van het RTGS verplicht ingeschreven tolken momenteel alleen tot periodieke 

nascholing om hun inschrijving te behouden. In 2015 heeft de Raad van Toezicht van het RTGS 

geconcludeerd, dat nascholing alleen te weinig is om de tolkkwaliteit te borgen, die ingeschreven 

staan in het register veronderstelt. Zoals in vele andere beroepsregisters gebruikelijk, is ook een eis 

omtrent jaarlijkse tolkervaring aangewezen. Het RTGS heeft die conclusie neergelegd bij alle beroeps- 

en gebruikersverenigingen en bij al die partijen daarvoor instemming verworven. Begin 2016 leidt dat 

tot voorlegging aan dezelfde partijen van het concept van een reglementswijziging. De strekking 

daarvan is, dat ingeschreven tolken jaarlijks tenminste een minimaal aantal uren tolkactiviteiten 

moeten verantwoorden. Ook (her)inschrijving wordt gebonden aan een bewijs van recente 

tolkervaring. Het RTGS streeft naar inwerkingtreding met ingang van 2017. 

Verbeteringen website RTGS 

Onze website is in 2014 opnieuw opgezet door een nieuwe automatiseerder. Naar aanleiding van een 

aantal klachten en onze eigen waarneming, zijn inmiddels op de volgende onderdelen  verbeteringen 

aangebracht:  

- het algemene overzicht van de nascholingen ; 

- het individuele overzicht van nascholingspunten; 

- het aanbieden van herhalingen van nascholingen. 

Een gevolg van de omzetting is, dat de woonplaats standaard niet getoond wordt, omdat bij de 

conversie voor de optie  “niet publiek”  is gekozen. Willen diegenen die hun woonplaats niet geheim 

willen houden, deze keuze wijzigen in “publiek”? 

Dit kan als je bent ingelogd via: overige profielgegevens, profiel beheren, NAW-gegevens, 

plaatsnaam.   



Hiermee wordt het voor bezoekers van onze site, die een tolk zoeken, gemakkelijker om een keuze te 

maken. 

 

Registratiegeld 2016 

Zoals het er nu naar uitziet, laat de exploitatie van 2015 een behoorlijk overschot zien. Dit overschot  

gebruiken we om onze financiële positie te verbeteren, hetgeen de continuïteit ten goede komt. Dit 

betekent, dat het registratiegeld voor 2016 niet verhoogd hoeft te worden en gehandhaafd wordt op 

het niveau van 2015, zijnde € 155,==.  

Wij sturen geen facturen; omdat we zijn vrijgesteld van BTW is dit ook niet noodzakelijk. Een bewijs 

van betaling is voor de Belastingdienst voldoende.  

Wij zullen dit bedrag  in de tweede week van februari van je rekening incasseren. Het verzoek is dan 

ook om voor voldoende saldo te zorgen. Als het registratiegeld onverhoopt wordt teruggeboekt, wil je 

dan zelf voor betaling zorgen? Ons rekeningnummer is NL19 ABNA 0499 1749 25. 

 

Bedankt voor de medewerking. 

 

Bart van der Weijden en Alie Larkworthy 


