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evolutie uit de vorige barometer is helemaal verdwenen 
(of was er sowieso al niet). 

Meteen dook ook de traditionele tegenreactie op dat ju-
risten vrezen dat duidelijk taalgebruik onherroepelijk tot 
fouten zal leiden. In De Standaard (15 september 2016) 
zei een gezaghebbende stem binnen de advocatuur: “Dat 
is een kwestie die je niet zomaar kunt oplossen. Het recht is 
helaas vrij complex, je kunt er niet in kleutertaal over spre-
ken”. In de Juristenkrant (28 september 2016) viel een 
soortgelijke reactie te lezen: “Schrijf en praat ik te moei-
lijk en lig ik daarom mee aan de basis van het wantrouwen 
van de burger? Het debat verdient toch wel wat nuancering.
[…] Moet de rechter niet bij uitstek ook rekening houden 
met de complexiteit van het recht […] Het recht wordt, on-
der meer als gevolg van het Europees recht, alsmaar inge-
wikkelder. Moeten we dat dan maar, onder druk van de al-
omtegenwoordige perceptie, naast ons neerleggen? De vraag 
stellen, is ze al beantwoorden. Natuurlijk mag dat ook niet 
betekenen dat we geen aandacht moeten hebben voor een cor-
rect taalgebruik, maar in die perceptiediscussies dreigt men 
het recht zelf soms te willen negeren”.

Ook deze stellingen vragen “toch wel wat nuancering”. 
De klassieke dooddoener in elke discussie over duide-
lijke rechtstaal is de reactie dat we toch geen kleutertaal 
gaan gebruiken zeker? Dan zitten we binnen de kortste 
keren in de juridische chaos en bovendien tonen we zo 
een flagrant gebrek aan respect voor onze communicatie-
partners, door hen grof te onderschatten. Dan stopt de 
discussie uiteraard, want niemand vraagt dat de juristen 
kleutertaal gaan gebruiken. Een degelijke kwaliteitskrant 
is veel leesbaarder dan een juridische akte en is toch niet 
in kleutertaal geschreven. Laat ons niet vervallen in een 
zwart-witdiscussie, er zijn echt wel tinten grijs te vinden 
waarin juridische precisie te verzoenen valt met taalge-
bruik dat toegankelijker is dan dat van vele akten nu. 

In hetzelfde vaarwater zit het argument dat de juristen 
zich moeten blijven focussen op hun kerntaak, nl. degelijk 
recht beoefenen, en zich niet mogen laten leiden door 
wat dan een ‘perceptieprobleem’ heet en wat naar voren 
zou komen in allerlei enquêtes, waarbij je tussen de regels 
kunt lezen dat dergelijke enquêtes alleen goed zijn voor 
de ‘boekskes’, mediageile politici en marketingspecialis-
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Juridische taal opnieuw 
struikelblok

TAAL EN WETGEVING

De juridische taal maakt opnieuw een slechte beurt. Bij de 
opening van het gerechtelijk jaar verschenen onheilspel-
lende berichten in de kranten: uit een nieuwe, grote en-
quête bij burgers en advocaten blijkt dat er een kloof blijft 
tussen de burger en justitie. Het slechtst scoort daarbij 
het juridische taalgebruik: van de gewone burgers vindt 
maar liefst 86 % dat de juridische taal te moeilijk is en twee 
derde van de magistraten gaat daarmee akkoord.1

Die beruchte kloof tussen de burger en justitie komt sinds 
de affaire-Dutroux met de regelmaat van de klok naar bo-
ven. Maar uit de opeenvolgende Justitiebarometers bleek 
het met het algemene vertrouwen van de burgers in justi-
tie alvast de goede kant uit te gaan. Terwijl in 2002 maar 
41 % van de burgers verklaarde vertrouwen te hebben in 
justitie, steeg dat percentage in de edities 2007-2010-
2014 telkens tot boven de 60 %. 

Erger was het gesteld met het oordeel over het juridische 
taalgebruik: dat bleef in alle edities tot 2014 op een abso-
luut dieptepunt van rond de 25 %. Driekwart van de bur-
gers vond de juridische taal onduidelijk. Hetzelfde gold 
voor communicatie en informatieverstrekking: ook daar 
vond maar een kwart van de ondervraagden dat justitie 
voldoende informatie gaf over haar werking. In 2014 was 
er echter een opvallende kentering en stegen de percen-
tages hoopgevend naar boven de 35 %. Meteen conclu-
deerde de Justitiebarometer in 2014 dan ook dat dit de 
twee meest markante evoluties waren in de antwoorden: 
de communicatie vanuit justitie en de duidelijkheid van 
de juridische taal verbeterden ‘bemoedigend’, hoewel de 
Justitiebarometer meteen en terecht eraan toevoegde dat 
het merendeel van de ondervraagden bleef vinden dat het 
zwakke punten zijn.

In het nieuwe onderzoek wordt dus het slechtste resultaat 
van al geboekt op het vlak van taalgebruik. De positieve 

(*) Taaladviseur Rekenhof en docent Rechtstaalbeheersing 
UA en KU Leuven

(1) De enquête werd gehouden in het kader van de herden-
king van de 400ste verjaardag van de oprichting van de 
Grote Raad in Mechelen, binnen het stadsfestival ‘Oprecht 
Mechelen’, en werd voorgesteld op het congres ‘Beter 
worden door Justitie’ op 21 oktober 2016. Meer informa-
tie is te vinden op www.oprechtmechelen.be.
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geformuleerd te krijgen: de verplichte taalcontrole bij de 
Vlaamse overheid, het helaas verdwenen maar tot voor-
beeld strekkende ‘leescomité’ in de Senaat waar juristen, 
taalkundigen en politici samen een regelgevende tekst 
multidisciplinair beoordeelden, en uiteraard de Raad van 
State. Maar het is natuurlijk niet voldoende om dergelijke 
instanties en procedures te creëren; ze moeten ook au sé-
rieux worden genomen en de kans krijgen om hun op-
dracht goed en volledig uit te voeren. De overheid moet 
de meerwaarde van hun werk inzien en ook daadwerkelijk 
ermee aan de slag gaan. Maar al te vaak wordt verwezen 
naar tijdsdruk of moeilijke politieke compromissen om 
toch maar niets meer aan de tekst te moeten wijzigen. Op 
lange termijn wordt het effect van een dergelijke korte-
termijnvisie duidelijk: de kloof tussen burger en justitie, 
maar ook tussen burger en politiek, vergroot.

ten. Een echte jurist laat zich niet uit het lood slaan en 
kijkt alleen naar de complexiteit van de wet. Als echter 
uit alle Justitiebarometers sinds 2002, het klantvriende-
lijkheidsonderzoek uit 2012 in opdracht van het hof van 
beroep van Antwerpen en deze nieuwe enquête telkens 
opnieuw blijkt dat dit een van de belangrijkste struikel-
blokken vormt voor rechtzoekenden, kun je dit niet maar 
afdoen als een ‘perceptieprobleem’ dat het echte recht 
‘dreigt te negeren’.

In de tweede reactie hierboven komt nog een ander tra-
ditioneel tegenargument naar boven, zij het niet zo ex-
pliciet: “Wij als advocaten, magistraten, gerechtsdeurwaar-
ders, kunnen er nu eenmaal niets aan doen dat onze teksten 
zo ingewikkeld en ouderwets zijn, want alles staat nu een-
maal zo in de wet en wij zijn verplicht de wet te volgen”. 

Dat argument houdt meer steek dan de vorige. Als de 
wetgeving, die de basis van de juridische piramide vormt, 
slecht is opgesteld, is het heel moeilijk om de zware ter-
men en uitdrukkingen achteraf in afgeleide teksten te we-
ren, uit vrees voor problemen met de rechtsgeldigheid en 
rechtszekerheid. Als de wetgeving daarentegen duidelijk is 
opgesteld, zal dat doorwerken in de dagvaardingen, con-
clusies en vonnissen. En dat leidt op zijn beurt ertoe dat 
de beslissingen in die documenten sneller worden begre-
pen en ook aanvaard. En dat komt het vertrouwen van de 
burger in justitie ten goede. 

De overheid moet dus het goede voorbeeld geven en 
investeren in duidelijke regelgeving, door zich te laten 
bijstaan en adviseren door experts. Dat moet op verschil-
lende vlakken gebeuren, bij de politieke beslissing over de 
inhoud van de wet, bij de procedures om een wet te laten 
goedkeuren, bij de redactie van de finale tekst en bij de 
ontsluiting van de goedgekeurde tekst. 

De voorbeelden uit het buitenland die ik vorig jaar in 
deze taalcolumn besprak, tonen dat veel mogelijk is op dit 
vlak. In Noorwegen worden een aantal wetteksten vol-
ledig herschreven op basis van gebruikersonderzoek en 
vervolgens opnieuw ter goedkeuring voorgelegd aan het 
parlement. In het Verenigd Koninkrijk laten wetgevings-
ambtenaren burgers verschillende formuleringen van een-
zelfde wetsinhoud beoordelen op helderheid en schakelt 
de overheid de mogelijkheden van het internet (hyper-
links, pop-upschermen enz.) in om de tekst van een wet 
te verhelderen met achterliggende uitleg.

Er is dus nog marge voor verbetering in België. Onze 
overheid heeft echter al experts aangesteld en procedu-
res uitgewerkt om regelgeving helder en toegankelijk 


