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De organen van het RTGS 
 
Directeur/bestuurder 
De uitvoerende taak van het RTGS – beheer register, bewaken procedures en besluiten inzake 
ingeschreven tolken en betrokken aanbieders – ligt bij de directeur, ondersteund door een 
bureau(medewerker). De directeur neemt daarbij de bepalingen van het Reglement in acht. De 
directeur vertegenwoordigt het RTGS naar buiten. Als leden van de CPE of de RvT hem/haar daarbij 
vergezellen doen zij dat als adviseur van de directeur. 
 
CPE 
De CPE is ons inhoudelijk geweten. Zij toetst de aanvragen m.b.t. nascholingen en accreditaties aan 
het Reglement en de leden geven hun visie aan de directeur. Uiteindelijk beoordeelt en beslist de 
directeur. 
 
Raad van Toezicht 
De RvT is niet slechts toezichthouder, maar bij zo’n klein bureau ook klankbord van de directeur. De 
RvT beschouwt zich tevens als “houder” en hoeder van het Reglement1. Uit dien hoofde is zij ook 
beroepsinstantie voor besluiten op bezwaar inzake (kandidaat-) ingeschrevenen.  
 
 
De instrumenten van RTGS 
 

1. Statuten 
2. Reglement 

Statuten en Reglement bepalen samen het bestaan en functioneren van het register. De inhoud van 
beide is het resultaat van draagvlak onder stakeholders: beroepsverenigingen van tolken en 
gebruikersverenigingen. Wijzigingen behoeven derhalve altijd (voldoende) draagvlak bij diezelfde 
stakeholders. Wijzigingen op inhoud vergen om die reden een consultatieprocedure, uitmondend in 
goedkeuring door de RvT.  
Goedkeuring gebeurt in twee stappen. Eerst goedkeuring op de conceptwijziging voorafgaande aan 
consultatie – na de consultatie volgt al dan niet definitieve goedkeuring. 
 

3. Uitvoeringsregels 
In de praktijk zijn voor de continuïteit van besluitvorming uitvoeringsregels ontstaan m.b.t. de 
accreditatie van nascholingen, coaches en intervisoren – op procedures zowel als op inhoud. 
Uitvoeringregels komen tot stand in de praktijk van werken tussen CPE en bureau. De directeur 
bevordert de totstandkoming en bewaakt de handhaving van uitvoeringsregels. 
De uitvoeringsregels behoren – gezien de rechtsgevolgen naar tolken – openbaar te zijn. Het RTGS 
maakt ze openbaar via de website. Omdat uitvoeringsregels binnen de bepalingen van het 
Reglement blijven, vraagt wijziging geen procedure met stakeholders. 

                                                
1 Formeel is volgens de statuten de directeur RTGS bevoegd tot vaststellen en wijzigen van het Reglement, zij het met 

aansluitende goedkeuring door de Raad van Toezicht. 


