Begrijpelijke rechtstaal
Gelijke toegang tot het recht voor elke
burger, ook de anderstalige
De inzet van de gerechtstolk/vertaler

Loop niet voor mij;
misschien volg ik niet.
Loop niet achter mij;
misschien leid ik niet.
Maar loop naast mij en
wees mijn vriend.
Toegeschreven aan
Albert Camus

Yolanda Vanden Bosch
Advocaat, KuLeuven & Karel de Grote Hogeschool

1

Law is a profession of words
D. Mellinkoff, The Language of the law

Begrijpelijke
rechtstaal

Recht is een kwestie van taal, recht is taal, het komt altijd op woorden aan
Prof.dr. F. De Pauw (†), ondervoorzitter VJV
Repelsteeltje-syndroom
Prof. M. Storme, U Antwerpen

Gelijke toegang tot het
recht voor elke burger,
ook de anderstalige
De inzet van de
gerechtstolk/vertaler
Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.
Ludwig Wittgenstein (Oostenrijks - Engels filosoof (1889-1951)
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Begrijpelijke
rechtstaal
Gelijke toegang tot
het recht voor elke
burger, ook de
anderstalige

 Inleiding
 Recht op informatie in een verstaanbare taal

 Praktijk
 Tips voor juridische actoren & overheid
 Besluit

De inzet van de
gerechtstolk/vertaler
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Begrijpelijke
rechtstaal

 Groeiend aantal nationaliteiten en talen
 Juridische communicatie
 Alle beroepsgroepen
 Buiten / binnen procedures

de anderstalige
rechtszoekende

 Rechtstreekse communicatie (schriftelijk, mondeling)

 Via gerechtstolken/-vertalers
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 Internationale regelgeving

Begrijpelijke
rechtstaal

Recht op informatie in
een verstaanbare taal

 Verenigde Naties
 UVRM, BUPO, IVRK
 Raad van Europa
 EVRM/EHRM
 Richtsnoeren
Kindvriendelijke
Justitie
 EU
 Handvest
 EU richtlijnen
strafzaken
 2010/64 VT
 2012/13
informatie
 2012/29
slachtoffers
 2013/48 advocaat
 2016/.. kinderen

 Communicatie

 effectief & efficiënt
 duidelijk

 Taal

 taal die hij verstaat
 verstaanbare taal
 eenvoudige en niettechnische taal
 klare, duidelijke,
toegankelijke, niettechnische taal
 eenvoudige en
toegankelijke taal
 kindvriendelijke taal - cfr
ontwikkeling,
taalvaardigheid,taalachtergrond, taal en vorm voor
kinderen begrijpelijk,
vertolkings- en
vertaalbehoeften
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Begrijpelijke
rechtstaal

België

 Toepassing internationale regelgeving
 Taalwet gerechtszaken
 Taalwet bestuurszaken

 Overheid: motiveringsplicht – verstaanbare taal
 Aanbevelingen ombudsdiensten
 Administratieve vereenvoudiging

…
Recht op informatie in een
verstaanbare taal
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Begrijpelijke
rechtstaal

Dagvaarding
“Wij, Procureur des Konings, gelasten en bevelen aan elke hiertoe
bevoegde gerechtsdeurwaarder of agent van de openbare macht te
dagvaarden: ….
Om te verschijnen de …. om …
Voor de Politierechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen, zitting
houdend te Antwerpen .., om aldaar zijn/haar verweermiddelen
voor te dragen en op onze besluiten het vonnis te horen uitspreken.

Beklaagd als hebbende … “

Processtukken
Terminologie
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Begrijpelijke
rechtstaal

Vonnis

“Het Hof van Beroep, zitting houdend te XX, eerste kamer, recht doend in
burgerlijke zaken, heeft het volgend arrest gewezen
Gelet op Onze beschikking tot rechtsdagbepaling en de oproeping bij
gerechtsbrief van zelfde datum ter verschijning van partijen op de terechtzitting
in raadkamer van … , datum waarop de behandeling der zaak op verzoek van
partijen werd uitgesteld naar de zitting van … en vervolgens naar de zitting van
…, datum waarop de zaak werd behandeld en in beraad genomen.”

Processtukken
Terminologie
Zinsconstructie

“Gelet op de door wet vereiste processtukken, in behoorlijke vorm overgelegd,
waaronder het bestreden vonnis, de kennisgeving ervan door de griffier aan
beide appellanten op x april x , alsmede het verzoekschrift ter griffie van dit hof
ingediend op x mei x waarmee een naar vorm en termijn regelmatig en
ontvankelijk hoger beroep ingesteld werd;”
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Begrijpelijke
rechtstaal

Vonnis

“veroordeelt gedaagde om aan eisende partij te betalen de som van ...
vermeerderd met een schadebeding van 10% en vermeerderd met de
verwijlintresten berekend aan de intrestvoet zoals bepaald overeenkomstig
de Wet van 2 augustus 2002 op betalingsachterstand bij handelstransacties
op het factuurgedrag vanaf de vervaldatum der factuur tot de dag der
dagvaarding en met de gerechtelijke intresten op de hoofdsom sedertdien.”
“Uit de behandeling ter zitting is gebleken dat de verstandhouding tussen

partijen ernstig verstoord is en op dit ogenblik blijkt geen verzoening
mogelijk zodat het aangewezen voorkomt dringende en voorlopige
maatregelen te bevelen.

Processtukken
Terminologie
Zinsconstructie

1 Er is geen betwisting nopens de door eiseres op verzet gevorderde
machtiging tot afzonderlijk verblijf zodat hieromtrent wordt gestatueerd
zoals hierna bepaald.
2 Beide partijen vorderen de exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag
over de persoon en het beheer van de goederen van de beide minderjarige
kinderen .. geboren te op december en ... geboren te ..op ..”
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Verklaring van rechten

“U mag een advocaat naar keuze raadplegen.
“Onder bepaalde wettelijke voorwaarden kan u een beroep doen op een
advocaat via het systeem van de juridische rechtsbijstand die geheel of
gedeeltelijk kosteloos is. U kan het formulier met deze voorwaarden
opvragen. De aanstelling van een advocaat vraagt u dan bij het bureau
van juridische bijstand van de balie.
“In uitzonderlijke omstandigheden en bij dwingende redenen, kan de
procureur des Konings of de onderzoeksrechter beslissen om uw recht
op voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg of bijstand van een advocaat
tijdens het verhoor niet toe te kennen. Hij moet deze beslissing
motiveren.”

Processtukken
terminologie

Vertaling 46 talen
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“Tijdens een controle op… werd door de politie van PZ Antwerpen
City vastgesteld dat de genaamde XX, geboren te Y op .. met de
nationaliteit van Bangladesh, bij U tewerkgesteld was zonder de
vereiste toelating.
Met het oog op verwijdering werd betrokkene ter beschikking van
de Dienst Vreemdelingenzaken vastgehouden in een gesloten
centrum.
In toepassing van de bepalingen van art. 13 van de wet van 30 april
1999 is de werkgever gehouden de kosten van het verblijf in het
gesloten centrum en de vervoerskosten te betalen. ….”

Briefwisseling
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Begrijpelijke
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“ De deurwaarder kan tegenpartij uitdrijven op 30 mei en treft
daarvoor de nodige voorbereidingen. U gelieve 1.000 euro te
deponeren bij gerechtsdeurwaarder X.“

Briefwisseling
Gesprek

YvdB – VJV BR16
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 Stadsloketten - informatie

Begrijpelijke
rechtstaal

 Affiches, flyers of brieven, een website of een
telefoonnummer
 Nood: sociale infopunten voor een
intake/begeleidingsgesprek
 Verplichte telefonische afspraken en via internet
 Nood: de stad dient zelf de toegang tot haar
dienstverlening te faciliteren (rechtszekerheid,
toegankelijkheid en bereikbaarheid) (Ombudsvrouw)

overheid

 Nood: voldoende personeel voor de begeleiding van
burgers aan de digipunten, en communicatie via nietdigitale weg

YvdB – VJV BR16
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Begrijpelijke
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 Seponeren
 Verstek
 Wraken
 Vonnis uitvoerbaar bij voorraad

 Advocaat
 Advocaat-generaal
 Comparanten
 Vervallenverklaring van het recht tot sturen

 Heling / diefstal
 Voogd

Juridische begrippen

 …..
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“Op … verlaat X , 14 jaren oud en wonende in Y, het gemeentelijk
zwembad en laat er haar vriendinnen achter zeggende dat ze naar huis
keert. Haar moeder ze niet ziende terugkomen begint zich zorgen te
maken.
De drie onderschepte personen negeren zich op gelijk welke dag dan
ook naar X begeven te hebben en natuurlijk ook voor gelijk wat iets te
maken hebben met de verdwijning.
Zelfs indien hij hem, in geen enkele ontvoering betrekt, noch als dader
noch commanditaire en indien hij aandringt iom te zeggen dat hij nooit
gelijk welk gesekwestreerd meis ontmoet heeft, …” (F/N)
“mijn Frank is gevallen’ – ‘Mijn vriend Frank is gevallen’

vertaling
vertolking

“Vous appel comment?”- ‘non, non, j’ai fait opposition, pas d’appel’
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16

taaldiversiteit
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 Interlinguale communicatie

Begrijpelijke
rechtstaal
Juridische actoren
Overheid

woordkeuze
° volgorde van ideeën
° lichaamstaal
° intonatie
° hoedanigheid gesprekspartner
° bedoeling van je boodschap
° externe factoren
(achtergrondgeluid)
° interne factoren (humeur van
de zender of ontvanger,
relatie/afstand tussen partijen)

 gedeelde taal en cultuur
 gedeelde taal maar niet dezelfde cultuur
 gedeelte taal maar kwetsbare groepen

°

 gemeenschappelijke taal- één die de taal zeer goed beheerst,
de andere minder
 andere taal – dezelfde cultuur
 andere taal – cultuur
 andere taal – kwetsbare groepen
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 Inter-Linguale Communicatie - via JVT/BVT
 Betrokkenheid in communicatieproces
 Invloed
 Boodschapper  VT  ontvanger
 Boodschapper
 VT

Juridische actoren
Overheid
Vertaler
Tolk

 ontvangt/decodeert de boodschap van de spreker
 herformuleert de gedecodeerde boodschap in de doeltaal (kenmerken
oorspronkelijke bericht)
 Verwoordt de geherformuleerd boodschap in de doeltaal

 Ontvanger
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 Let op de zinsbouw
 Gebruik actieve zinnen
 Vermijd
 Passiefvormen
 Lange zinnen, stapeltechnieken
 Aanloopformules
 Tangconstructies
 Deelwoordconstructies
 Latijn
 Verouderd taalgebruik
 Gallicismen

Juridische actoren
Overheid

 Zegswijzen, uitdrukkingen, spreuken
 Gebruik lidwoorden

Taal & rechtstaal
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 Formuleer nauwkeurig, begrijpelijk, duidelijk
 Denk aan de wijze van vraagstelling
 Hanteer normaal woordgebruik
 Vermijd streektaal

 Zorg voor herhaling van uw boodschap
 Vermijd onnodig gebruik van technische termen, waar een niet-technische term mogelijk is
 Vermijd dubbelzinnig woordgebruik, uitdrukkingen, afkortingen, grappen, word-plays,
figuurlijk woordgebruik
 Visualiseer: gebruik pictogrammen, icoontjes, kleuren, …
 Maak eventueel gebruik van ‘Audio’
 Denk aan stoorzenders

Juridische actoren
Overheid
Anderstalige

 het cultuurverschil, de sociale achtergrond, het opleidingsniveau van de ontvanger, gender,
leeftijd, geslacht, religie, ….
 de mogelijke angst, stress, vergissingen, verkeerde interpretatie bij de ontvanger
 mogelijk gebrek in vertrouwen

 Schakel indien nodig een professionele VT in, of een interculturele bemiddelaar
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Onderzoek/controle taalkennis

 Nood aan een VT?

 Keuzerecht?
 Verificatie taal
 Burgerlijke / administratieve procedures, bemiddeling

 Strafzaken – EU richtlijn 2010/64:
 controleprocedure of mechanisme taal

Juridische actoren
Overheid
anderstaligen

 beroeps- / klachtenprocedure

 Register? Beëdigd vertaler/tolk, sociaal tolken/vertalers, …
 Opleiding? GVT project KuLeuven, campus Antwerpen

vertaler/tolk
YvdB – VJV BR16
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Kwaliteit
 Inschakeling professionele vertaler / tolk (V/T)
 Geen familie, vrienden, kinderen
 Professionele vertaler/tolk, specialisatie

 Nood: maatregelen overheid
 Strafzaken EU-richtlijn 2010/64: controle, vervanging, register, ..
 EU-projecten V/T – kwaliteit
 Kwaliteitsvolle VT
 Screening N & vreemde taal, training vertaal/tolktechniek – recht,
rechtsterminologie & deontologie, eindscreening, bijscholing

Juridische actoren
Overheid
vertaler/tolk

 Register BVT!
 Sociaal tolken/vertalen
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 Tolk
 Tolkkeuze

Begrijpelijke
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 Vaardigheden voor communicatie met tolkbijstand
 Briefing
 Plaatsopstelling
 Leiding

 Directe rede
 Onderbreking / Protest
 Spreektempo
 Pauze voor tolk
 Namen, plaatsnamen, ….

juridische actoren
overheid
vaardigheden
training

 Vertaling van blad
 Deontologische code

 Nieuwe communicatiemiddelen telefoon / videotolken
 Vertaler
 Nood aan vertaling
 Keuze vertaler
YvdB – VJV
 BR16
Vertaalproblemen

bij schriftelijke communicatie
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 Training (taal, tolk/vertaaltechnieken, juridische
terminologie)

 Professioneel (opleiding / bijscholing – specialisatie)
 Betrouwbaar
 Kwaliteit
 Neutraal, objectief, onpartijdig, onafhankelijk
 Letterlijk vertalen, zonder samen te vatten of andere
nuances
 Notities

Tolk/Vertaler
vaardigheden
training

 Vragen verduidelijking

 Vertrouwelijkheid
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 J. Laenens† (voorzitter VJV) - De jurist als taelman
 …. De advocaat …. redeneert, argumenteert en overtuigt anderen met
klare woorden. Hij adviseert, notuleert en beoordeelt in leesbare zinnen.
…..
 Keurig taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk, is … wél een
basisvereiste. Talrijke gallicismen, anglicismen, belgicismen en kromtaal
ontsieren vandaag nog de geschriften van vele juristen (én
rechtenstudenten). De indirect stijl, de ellenlange volzinnen, de passieve
zinsconstructies, de ambtelijke stijl en archaïsmen kenmerken nog
steeds teksten en uitspraken.
 …..De VJV wil wél ijveren voor een betere taalbeheersing en voor een
correct gebruik van termen en uitdrukkingen. Wat juristen zeggen en
schrijven, moet uiteraard voor de burger verstaanbaar zijn. De VJV
bestrijdt echter elk voorstel tot afschaffing van de rechtstaal. De
juridische taalarmoede van de burger moet integendeel dringend
worden verholpen. De jurist is de taalman bij uitstek.
 VJV - Prijs recht en communicatie - CJB Antwerpen

Recht op informatie in een
verstaanbare taal

 Van Deurzen (minister van Justitie 2008) … De rechtstaal kan veel
duidelijker, en dat is onze betrachting
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Yolanda Vanden Bosch
Advocatenkantoor Van der Mussele – Vanden Bosch, Antwerpen
KuLeuven & Karel de Grote Hogeschool
Law.vdm.vdb@online.be; yolanda.Vandenbosch@kuleuven.be
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