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1. Ontstaan 
 
Atlas, sociaal tolken en vertalen (verder in de tekst Atlas STV genoemd) werd formeel opgericht in 1982 door 
de stad Antwerpen om tolk- en vertaalwerk te verzekeren voor dienstverleners van en in de stad t.a.v. een 
destijds vooral Turks- en Berberstalig publiek. Atlas STV was de eerste sociaal tolk- en vertaaldienst in 
België en één van de eerste in Europa. 
 
2. Wat doen wij? 
 
Atlas STV ondersteunt via het sociaal tolken en vertalen anderstaligen bij hun mondelinge en schriftelijke 
communicatie met sociale en openbare organisaties en besturen zodat zij aanspraak kunnen maken op hun 
rechten en hun plichten kunnen nakomen. 
 
De hoofdopdracht van de Atlas, sociaal tolken en vertalen bestaat uit: 
- het beoordelen van de aanvragen voor sociaal tolken en vertalingen, 
- het toewijzen en opvolgen van sociaal tolk- en vertaalopdrachten aan de meest geschikte 

tolk/vertaler, 
- de kwaliteitsbewaking van deze opdrachten, 
- de administratieve afhandeling van de opdrachten, 
- en het afstemmen van de dienstverlening op de huidige behoeften en op nieuwe evoluties. 
 
Alle communicatie over tolk- en vertaalopdrachten gebeurt via Atlas STV. Tenzij uitdrukkelijk anders 
afgesproken, contacteert de tolk/vertaler dus altijd Atlas STV en nooit de opdrachtgever of de anderstalige 
cliënt. 
 
3. In welke situaties leveren we tolken en vertalers? 
 
3.1 Soorten tolkgesprekken 
 
Het ideale gesprek met een tolk vindt plaats in een klassieke triade, waarbij hulpverlener en cliënt het woord 
aan elkaar richten en de tolk vanuit een neutrale positie tolkt 
 
Specifieke tolksituaties: 
 
a. huisbezoeken 
Bij huisbezoeken is het belangrijk om de deontologische code extra te bewaken. Doordat je bij de 
anderstalige thuis tolkt, is de setting immers informeler. Je gaat nooit alleen naar binnen bij de anderstalige 
cliënt, maar je wacht tot je samen met de hulpverlener naar binnen kunt gaan. 
 
b. cursus maatschappelijke oriëntatie 
Een goede afstemming met de lesgever en een goede voorbereiding (terminologie) is belangrijk. Er bestaat 
ook een specialisatiemodule ‘inburgering’ die je kunt volgen als aanvulling op je certificaat voor sociaal 
tolken. 
 
c. groepsgesprekken 
Bij vergaderingen of therapieën in groep tolk je de interactie tussen deelnemers, wanneer ze deel uitmaakt 
van het gesprek. 
 
d. infomomenten in een grote groep 
Meld je altijd bij je aankomst aan als tolk, zodat het duidelijk is voor de aanvrager dat je aangekomen bent. 
Steek je hand op wanneer je klaar bent met tolken, zo weet de spreker vooraan wanneer hij/zij verder kan 
gaan met de presentatie (spreek dit op voorhand met de spreker af indien mogelijk). Bij infomomenten in 
groep tolk je alleen wat de spreker vooraan zegt en niet de interactie tussen deelnemers. 
Je kunt met de aanvrager afspreken dat hij/zij de introductie in het Nederlands zegt en dat de aanwezige 
tolken nadien deze tegelijkertijd tolken. 
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e. taalanalyse 
STA is partner in het project ‘taalanalyse in een meertalige context’. Bij het voorstellen van deze opdrachten, 
krijg je vooraf documentatie. Op basis van deze informatie kan je beslissen of je deze opdrachten al dan niet 
aanneemt. 
 
f. geestelijke gezondheidszorg 
Hierbij gelden een aantal specifieke afspraken: 
- Tolken die de specialisatiemodule voor geestelijke gezondheid volgden, krijgen voorrang bij 

aanvragen voor nieuwe begeleidingen. 
- Voor lopende begeleidingen mag je al een datum afspreken met de hulpverlener. Nadien doet het 

CGG een aanvraag bij Atlas STV en zal je de tolkfiche toegestuurd krijgen. Als je geen fiche ontving, 
laat ons dan altijd iets weten! 

 
3.2 Soorten vertalingen 
 
- Informatieve vertalingen (reglementen, infobrochures, …) van het Nederlands naar de vreemde taal. 
- Beëdigde vertalingen van officiële documenten (diploma’s, rijbewijzen, identiteitspapieren, …) van de 

vreemde taal naar het Nederlands. 
 
 
4. Wie zijn onze klanten? 
 
- stedelijke diensten 
- onderwijs 
- geestelijke gezondheidszorg 
- algemene gezondheidszorg 
- gezin en maatschappelijk welzijn 
- sociale huisvesting 
- onthaal, integratie en inburgering 
- werkgelegenheid  
 
 
 
5. Praktische werking 
 
5.1 Tolkopdrachten 
 
- De aanvrager vult een aanvraag via het webportaal in. 
- De aanvraag wordt geregistreerd. 
- De matchers selecteren de meest geschikte tolk (o.a. op basis van kwalificaties, gevolgde 

specialisaties, afstand en het verloop van samenwerking bij vorige opdrachten). 
- De matchers kunnen per e-mail of per sms vragen of je de opdracht kunt uitvoeren. 
- Je reageert binnen de 24u via e-mail/sms (met vermelding van het opdrachtnummer)/telefoon, 

anders kunnen we de opdracht aan een andere tolk voorstellen. Ook wanneer je de opdracht niet 
kunt aanvaarden, breng je Atlas STV zo snel mogelijk op de hoogte. 

- Als je de opdracht kunt uitvoeren, ontvang je na je bevestiging een tolkfiche per e-mail. 
- Je voert de opdracht zelf uit. 
- Je drukt de tolkfiche af en neemt ze mee naar de opdracht. 
- Na de tolkopdracht vul je samen met de aanvrager de fiche in (juiste begin- en einduur, aantal 

kilometers, …) en je ondertekent ze ook samen. De uren mogen niet afgerond worden. 
- Je bezorgt ons de ingevulde en ondertekende tolkfiche via Dropbox. Het origineel houd je minstens 

6 maanden bij. 
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5.2 Vertaalopdrachten 
 
 
- De aanvrager vult een aanvraag via het webportaal in of de cliënt komt na doorverwijzing naar ons 

loket met zijn/ haar document. 
- De aanvraag wordt geregistreerd. 
- De matchers selecteren de meest geschikte vertaler (o.a. op basis van kwalificaties, specialisatie en 

het verloop van samenwerking bij vorige opdrachten). 
- De matchers kunnen per e-mail vragen of je de opdracht kunt uitvoeren. Hierbij worden de 

brondocumenten en de vertaalfiche ineens aan jou bezorgd. 
- Je reageert binnen 24u via e-mail/per telefoon, anders kunnen we de opdracht aan een andere 

vertaler voorstellen. Ook wanneer je de opdracht niet kunt aanvaarden, breng je Atlas STV zo snel 
mogelijk op de hoogte. 

- Je voert de opdracht zelf uit. 
- Bij de brondocumenten vind je soms een document, met in de documentnaam ‘info’. Dit document 

bevat bijkomende informatie voor het maken van de vertaling, maar hoef je zelf niet te vertalen. 
- Als je de opdracht kunt uitvoeren, bezorg je ons de vertaling binnen de gevraagde termijn in Word 

met de standaard kop- en voettekst (of in een ander formaat indien dit voor jou mogelijk is en 
gevraagd werd door de opdrachtgever). Je werkt zoveel mogelijk met tabs i.p.v. met spaties (vraag 
naar de handleiding als je niet weet hoe dit te doen). 

 
Informatieve teksten worden gereviseerd om de kwaliteit van de vertaling te garanderen aan de 
opdrachtgever. De procedure verloopt zoals hierboven beschreven voor de vertaalopdrachten. Het is de 
bedoeling dat je de vertaling grondig naleest en corrigeert zodat spelling, taal, interpunctie, de toepassing 
van de afbreekregels en woordkeuze correct zijn en de tekst stilistisch homogeen is en vlot leest. Niets mag 
doen vermoeden dat men te maken heeft met een vertaling. Eventuele opmerkingen van algemene aard 
mag je apart, los van de tekst, aan de dienst bezorgen. Nadat de tekst gelay-out werd, zal aan de revisor of 
de vertaler gevraagd worden om het resultaat te proeflezen. 
 
 
5.3 Annulaties 
 
Op het moment dat je een opdracht aanvaardt, kan je deze niet meer annuleren, tenzij door overmacht. 
Breng in dat geval Atlas STV zo snel mogelijk op de hoogte. Tolken of vertalers die toch herhaaldelijk 
annuleren worden onderaan de tolken- of vertalerslijst geplaatst en ontvangen minder opdrachten. In geval 
van buitensporige annulering door de sociaal tolk of vertaler kan STA de samenwerking eenzijdig stopzetten. 
Ga dus op voorhand altijd goed na of je de opdracht zeker kunt uitvoeren. 
 
Wanneer de aanvrager/Atlas STV de opdracht minder dan 24u op voorhand annuleert, betaalt Atlas STV de 
tolk voor de volledig aangevraagde tijd. Dit geldt ook wanneer de cliënt/hulpverlener niet aanwezig is op de 
afspraak. Indien een tolkopdracht hierdoor niet kan starten, dan meld je dat telefonisch aan Atlas STV na 
maximum 15 minuten wachten. Atlas STV contacteert de hulpverlener dan en probeert ervoor te zorgen dat 
het tolkgesprek toch zo snel mogelijk kan beginnen. Indien je na 30 minuten nog niet kunt starten, dan meld 
je aan de dienst of de hulpverlener én aan Atlas STV dat je wachttijd om is en dat je zal vertrekken (tenzij 
anders overeen gekomen met Atlas STV). Dit mag ook per sms (naar +32 495 918 961) met de tekst ‘no 
show’ i.p.v. te bellen. Indien je voor meerdere cliënten moet tolken, blijf je wel wachten. Wanneer je Atlas 
STV niet kunt bereiken, wacht je minstens 30 minuten. 
 
Als de opdracht niet kan doorgaan omdat jij afwezig bent, kan de aanvrager beslissen om de opdracht te 
annuleren na een wachttijd van 15 min. In dit geval word je niet vergoed. 
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5.4 Andere afspraken 
 
De freelancer heeft geen recht op een minimum aantal opdrachten en is niet verplicht een minimum aantal 
opdrachten te aanvaarden. 
 
Aanvragers kunnen enkel tolkopdrachten bij Atlas STV aanvragen wanneer een medewerker van de 
organisatie bij het gesprek aanwezig is en deze medewerker tevens de regie over het gesprek voert. Als je 
merkt dat dit niet het geval is, breng je Atlas STV op de hoogte en verlaat je de opdracht. Je wordt in dit 
geval vergoed voor de volledig aangevraagde tijd. 
 
 
6. Vergoeding 
 
6.1 Tolkopdrachten 
 
6.1.1  Algemene informatie 
 
Een tolkopdracht duurt standaard 1 uur. Het eerste uur wordt altijd volledig uitbetaald. Wanneer de opdracht 
langer dan 1 uur duurt, wordt 9 euro per extra kwartier betaald. 
 
De tolk wordt in principe enkel vergoed voor de tolktijd die op de tolkfiche staat, tenzij na overleg met en 
toestemming van Atlas STV. 
 
Tolkopdrachten kunnen uitzonderlijk 15 min. uitlopen en in echte crisissituaties langer. In dat laatste 
geval breng je Atlas STV altijd op de hoogte. 
 
 
6.1.2  Tarieven 
 
Tolkopdracht: 36 euro/uur (de minimumvergoeding bedraagt 36 euro) 
Kilometervergoeding:  
- Openbaar vervoer: forfait van 4,00€ voor freelancers die in stad Antwerpen wonen of de eigenlijke 

prijs van je ticket openbaar vervoer voor freelancers die buiten Antwerpen wonen. 
- Fiets: 0,21 euro/km 
- Wagen: 0,3460 euro/km 
 
Sociaal tolken is vrijgesteld van Btw. 
 
 
6.2 Vertaalopdrachten 
 
6.2.1  Algemene informatie 
 
Informatieve vertalingen: De vergoeding voor informatieve vertalingen en voor revisie wordt berekend op 
basis van het aantal tekens van de (Nederlandse) brontekst. 
 
Vertalingen van officiële documenten: De vergoeding voor vertalingen van officiële documenten wordt 
berekend op basis van het aantal tekens van de doeltekst. 
 
6.2.2  Tarieven 
 
Vertaling : 0,82 euro/regel (1 regel = 60 tekens inclusief spaties). De minimumvergoeding bedraagt 14 
euro per vertaling. Proeflezen maakt deel uit van de opdracht indien van toepassing. 
Revisie: 0,47 euro/regel (1 regel = 60 tekens inclusief spaties). De minimumvergoeding bedraagt 14 
euro per revisie. Proeflezen maakt deel uit van de opdracht indien van toepassing. 
Legalisatie : + 5 euro per dossier indien je het document zelf laat legaliseren bij de rechtbank. 
 
Sociaal vertalen is vrijgesteld van Btw. 
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6.3 Statuut 
 
Je werkt voor Atlas STV als freelancer. Het in orde brengen van je statuut valt onder je eigen 
verantwoordelijkheid. 
 
Om voor Atlas STV te werken ben je: 
 
- Ingeschreven bij SmartBe 
- Zelfstandige in hoofd- of in bijberoep 
- Occasioneel tolk/vertaler: je werkt met vergoedingsnota’s 
 
6.4 Prefacturatie 
 
Wij sturen je tijdens de eerste week van de maand een prestatiestaat. Dit is een overzicht van de opdrachten 
die je de voorbije maand(en) voor Atlas STV uitvoerde en waarvoor je nog geen factuur/vergoedingsnota 
stuurde. Je vindt er het volgende op terug: 
 
- tolkopdrachten: prestaties waarvoor we de ingevulde en ondertekende tolkfiches ontvingen. De 

fiches kun je ons via Dropbox bezorgen of persoonlijk komen afgeven. Ze moeten vóór de 8e van 
elke maand na uitvoering van de opdracht in ons bezit zijn. Ook fiches van laattijdig geannuleerde 
opdrachten moeten aan Atlas STV bezorgd te worden. 
Bv. De tolkfiches van opdrachten die je in augustus uitvoerde, moeten vóór 8 september in Dropbox 
zitten of persoonlijk aan ons overhandigd zijn. 

- vertaal- en/of revisieopdrachten: deze komen in het overzicht van de maand waarin we de 
vertaling/revisie ontvangen hebben. 

 
6.5 Facturatie 
 
Wie geen ondernemingsnummer heeft, gebruikt de benaming ‘vergoedingsnota’. Wie wel een 
ondernemingsnummer heeft, gebruikt de benaming ‘factuur’. Wanneer je niet de juiste benaming 
gebruikt, kan er geen betaling plaatsvinden. 
 
Vermeld naast je eigen gegevens en onze facturatiegegevens minimaal het volgende: 
-  Het totaalbedrag van de Prestatiestaat  
-  Het referentienummer van de prestatiestaat (PS/20../….) 
-  De regel i.v.m. BTW-vrijstelling (zie hieronder) 
 
Stuur je factuur of vergoedingsnota en alle vragen over facturatie 
naar: atlas.stvfacturatie@stad.antwerpen.be  . 
 
Atlas STV stelde enkele sjablonen voor facturen/vergoedingsnota’s op. Het gebruik hiervan is niet verplicht, 
maar als je dit wel doet, dan ben je er zeker van dat alle nodige gegevens op je factuur/vergoedingsnota 
staan. 
 
BTW-vrijstelling: 
 
Sociaal tolken en vertalen is vrijgesteld van BTW. Op elke factuur moet het volgende staan:  
BTW-Wetboek, art. 44, §2, 2°: Diensten met betrekking tot maatschappelijk werk en sociale zekerheid: “de 
prestaties verricht door sociaal tolken of vertalers die, in opdracht van een Vlaamse Sociaal Tolk- en 
Vertaaldienst, anderstaligen helpen bij hun contacten met scholen, openbare diensten, ziekenhuizen en 
dergelijke, op het vlak van administratieve, juridische of sociale handelingen”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:atlas.stvfacturatie@stad.antwerpen.be
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7.  Ondersteuning voor tolken en vertalers 
 
Problemen, klachten en onregelmatigheden (bijvoorbeeld een zeer moeizaam gesprek, foutief 
aangevraagde taal, je hebt opmerkingen over de brontekst bij een vertaling, je wordt gecontacteerd door een 
cliënt die een beëdigde vertaling aanvroeg, …) meld je nooit aan de opdrachtgever, maar altijd aan Atlas 
STV. Dit kan via atlas.stv@stad.antwerpen.b e of 03/338 5444  
of via de coördinatie heleen.vanopstal@stad.antwerpen.be of 03 338 7131.  
Het is heel belangrijk dat deze informatie telkens bij Atlas STV terecht komt om de samenwerking met 
aanvragers, tolken en vertalers te kunnen verbeteren. 
 
 
Andere initiatieven ter ondersteuning van tolken en vertalers : 
 

a. Ontmoetingsmomenten : gemiddeld 2 keer per jaar een bijeenkomst tussen tolken en vertalers. 
b. Intervisie : deelname minstens 1 keer per jaar aangeraden voor tolken. Je wordt uitgenodigd 

wanneer er een intervisie wordt georganiseerd. 
c. Psychosociale ondersteuning : recht op 3 sessies per jaar bij de psychotherapeut (voorwaarde: 

werkgerelateerd probleem). Je kunt een afspraak met haar maken via e-
mail: leen_lemmens@live.be  . 

d. Wiki vertaaltechnische werkafspraken sociaal vertalen: De cel opleiding en certificering van het 
Agentschap Integratie en Inburgering stelde een wiki samen waarin alle algemene werkafspraken en 
voorkomende vertaalproblemen bij elkaar werden gezet. Vertalers worden geacht deze 
werkafspraken te kennen en na te leven. 
De link hiernaartoe: https://sites.google.com/site/werkafsprakensociaalvertalen/home  
 
 

 
8. Contactgegevens 
 
Atlas - sociaal tolken en vertalen 
Carnotstraat 110 
2060 Antwerpen 
BTW BE 0421 722 346 
 
Aanmelden kan in Atlas op de 4e verdieping. 
 
Tel 03 338 54 44 
Gsm 0495 918 961 (enkel sms’en – bellen niet mogelijk) 
 
e-mail algemeen: atlas.stv@stad.antwerpen.be    
e-mail facturatie: atlas.stvfacturatie@stad.antwerpen.be    
 
Elke wijziging aan deze samenwerkingsafspraken zal door Atlas, sociaal tolken en vertalen aan haar 
freelancers gemeld worden. 
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