
 

 

 

 

Atlas sociaal tolken en vertalen 
DEONTOLOGISCHE CODE SOCIAAL VERTALEN 

 

 
Deze deontologische code is een ethische code die een kader aanreikt waarbinnen men kan handelen en denken. Ze geeft een houvast die de vertaler 
enerzijds richting geeft met betrekking tot hoe hij best optreedt en biedt ook een bescherming van het beroep en hemzelf. De code kan ingeroepen 
worden als één van de partijen (dienstverlener-opdrachtgever, cliënt-inwoner, Atlas sociaal tolken en vertalen en vertaler) hierop inbreuk plegen. 

 
In de eerste kolom staat het algemene ethische principe. De tweede kolom geeft een aantal concretere richtlijnen en in de derde kolom kunnen 
werkafspraken komen te staan die eigen zijn aan Atlas sociaal tolken en vertalen. 

 
Deontologische principes Richtlijnen Werkafspraken Atlas sociaal tolken en vertalen 

De vertaler verhoudt zich op integere wijze tot 
Atlas sociaal tolken en vertalen waarvoor hij 
opdrachten uitvoert 

De vertaler geeft zijn vertaling niet in 
onder-vertaling zonder expliciet akkoord van 
Atlas sociaal tolken en vertalen 

vertalers nemen vertaalopdrachten van 
opdrachtgevers/gebruikers/afnemers van de Atlas 
slechts aan via de Atlas sociaal tolken en vertalen 



 

 

 

 

De vertaler vertaalt zo accuraat mogelijk de 
tekstboodschap uit de brontaal in de doeltaal 

- De vertaler signaleert onduidelijkheden 
of onleesbare tekstdelen aan de 
vertaaldienst 

- In vertalingen van officiële documenten 
worden onleesbare delen niet vertaald 
maar aangeduid met “onleesbaar” 

- Bij vertalingen trekt de vertaler waar 
nodig de correcte schrijfwijze of 
transcriptie na van namen 

- Namen van rivieren, bergen, steden, 
straten, pleinen, gebouwen, 
monumenten e.d.m. worden alleen 
vertaald indien er in de doeltaal een 
geijkt equivalent bestaat 

- Instellingen en organisaties worden in de 
doeltekst in de vreemde taal met hun 
Nederlandse term aangeduid 

- Termen waarvoor in de doeltaal geen 
exact equivalent bestaat, worden met 
een zo accuraat mogelijke omschrijving 
aangeduid 

- Bij vertaling van data en jaartallen wordt 
de tijdrekening van de brontekst 
behouden. Hoogstens wordt een noot 
toegevoegd met vermelding dat het om 
een andere kalender of tijdrekening gaat 
(maar geen omrekening, dus) 

- Valuta’s, aanduidingen van gewicht, 
afmetingen e.d.m. worden niet 
omgerekend 

De vertaler aanvaardt dat zijn vertalingen bij wijze 
van steekproef anoniem ter controle op 
accuraatheid worden voorgelegd aan experts- 
revisoren met een relevante achtergrond 



 

3 
 

 
 
 
 

De vertaler neemt geheimhouding in acht. Hij zal 
de tijdens de opdracht verworven kennis of 
identiteitsgegevens op geen enkele wijze 
onthullen noch gebruiken. 

De vertaler mag niets van de inhoud van de 
vertalingen meedelen aan anderen, tenzij bij 
uitdrukkelijke goedkeuring van opdrachtgever en 
Atlas sociaal tolken en vertalen. 
De identiteitsgegevens van de cliënt mogen in 
geen geval gedeeld worden met anderen of 
misbruikt worden. 

 

De vertaler aanvaardt enkel opdrachten 
waarvoor hij over de vereiste kwaliteiten beschikt 
en waarvan hij de goede afwerking van 
garanderen 

- De vertaler gebruikt relevante 
naslagwerken die tot de kwaliteit van zijn 
vertalingen bijdragen 

- De vertaler houdt zich continu op de 
hoogte van de nieuwste ontwikkelingen 
en naslagwerken in zijn talen 

- De vertaler beschikt over de mogelijkheid 
om vertalingen per e-mail attachment (in 
word of pdf) te leveren aan de 
vertaaldienst 

- De vertaler weet het internet adequaat te 
gebruiken als vertaaltool 

De vertaler heeft het recht om een 
vertaalopdracht te weigeren ten gevolge van een 
gewetensconflict, belangenvermenging, andere 
persoonlijke redenen of onvoldoende 
vertrouwdheid met de gebruikte terminologie of 
met het onderwerp van de tekst 

De vertaler meldt de weigering aan Atlas sociaal 
tolken en vertalen 
 

De vertaler meldt de weigering zo snel mogelijk na 
ontvangst van de vertaling en ten laatste op de 
dag van ontvangst van de te vertalen tekst 

De vertaler maakt onder geen beding gebruik 
van zijn machtspositie en aanvaardt geen 
cadeaus of tegenprestaties van de 
opdrachtgever/cliënt 

De vertaler moet er zich bewust van zijn dat het 
aanvaarden van geschenken een schijn van 
partijdigheid of corruptie kan wekken en 
voorwerp kan uitmaken van een klacht bij de 
deontologische commissie 

 

De vertaler verbindt er zich toe de gemaakte 
afspraken en deadlines te respecteren. Indien dit 
door onvoorziene omstandigheden onmogelijk is, 
brengt hij Atlas sociaal tolken en vertalen zo vlug 
mogelijk op de hoogte 

 De vertaler laat elke vertaling in een vreemde taal 
voorafgaan door “VERTALING UIT HET 
NEDERLANDS IN (vreemde taal) VAN (titel 
Nederlands origineel)” 

 
 

Tekst: Atlas sociaal tolken en vertalen 
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