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UIT 11539 COMM/BdU
Begrijpelijke taal

Geachte minister Dekker,
U heeft ons gevraagd u te informeren over het gebruik van begrijpelijke taal in de Rechtspraak naar
aanleiding van de motie Groothuizen (kamerstuk 35000-V1-58). Net als D66-kamerlid Maarten
Groothuizen hecht de Rechtspraak groot belang begrijpelijke taal in vonnissen, maar ook in brieven,
brochures en op de website van de Rechtspraak. Begrijpelijke taal draagt bij aan het vertrouwen in de
Rechtspraak en in een betere toegankelijkheid van de Rechtspraak.
Binnen de Rechtspraak is in toenemende mate aandacht voor het gebruik van begrijpelijke en klare taal.
Het uitgangspunt voor teksten op de website, in brochures en brieven is B 1-taalniveau. De inzet van
visuele communicatiemiddelen, zoals infographics of voorlichtingsvideo’ s, maakt rechtspraak
begrijpelijk en toegankelijk. Op www.rechtvoorou.nl is voor jongeren in begrijpelijke taal uitleg te
vinden over de rechtspraak en het rechtspreken.
Daarnaast zijn er verschillende initiatieven die het gebruik van begrijpelijke taal in vonnissen
bevorderen. Jaarlijks reikt een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van gerechten en onder
voorzitterschap van de president van de Hoge Raad de Klare Taal Bokaal uit aan de opstellers van een
begrijpelijk vonnis. De eerstvolgende uitreiking vindt dit voorjaar plaats, ruim 30 vonnissen zijn
ingezonden om mee te dingen naar deze prijs. De winnaars worden in tekst en beeld zowel intern als
extern in het zonnetje gezet om zo ook anderen te stimuleren klare taal te gebruiken.
Er is ook sprake van verschillende lokale projecten, zoals bijvoorbeeld bij de rechtbank Amsterdam.
Binnen het rechtsgebied bestuursrecht hebben rechters en griffiets het project Wieb (‘Wat-Ik-Eigenlijk
Bedoel’) opgestart. Dit project moet de leesbaarheid en begrijpeljkheid van de bestuursrechtelijke
uitspraken in de rechtbank Amsterdam vergroten. Dit project heeft bij een tweetal andere gerechten
navolging gekregen. Bij verschillende rechtbanken en gerechtshoven worden workshops en trainingen
Begrijpelijke taal gegeven, bijvoorbeeld bij het Hof Den 1-laag. Zij stellen deze training verplicht voor
raadsheren en griffiers bij familie- en belastingrecht.

Persoonsgegevens worden, voor zover nodig voor een goede procesvoeiing, opgenomen in een registratiesysteem van de Raad voor de rechtspraak
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De landelijke vakgroep van bestuursrechters heeft afgesproken landelijke modellen aan een klare taal
toets te onderwerpen en te onderzoeken op welke manier de structuur en de opbouw van een uitspraak
kan bijdragen aan het helder overbrengen van een boodschap. De strafrechters maken steeds vaker
gebruik van een voorleesvonnis, een publieksvriendelijke samenvatting die zij gebruiken bij het doen
van mondelinge uitspraak.
Op landelijk niveau is binnen de rio-opleiding aandacht voor begrijpelijke taal en heeft SSR, het
opleidingsinstituut van de Rechtspraak, een cursus ontwikkeld voor strafrechters en griffiers voor een
betere en begrijpelijkere motivering van het strafvonnis. Van dit trainings-/cursusaanbod wordt nu door
gerechten gebruik gemaakt. De Raad voor de rechtspraak stimuleert deze ontwikkelingen en monitort
het effect van deze inspanningen.
Tenslotte kan niet onvermeld blijven dat een aantal collega’s zich persoonlijk inzet om het gebruik van
klare taal te stimuleren, waarvan rechter Joyce Lie (@Judgejoyce] de bekendste is. Zij groeien uit tot
ware ambassadeurs, de Raad waardeert dit zeer.

Hoogachtend,
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