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Voorwoord
Dit is de tweede en compleet herziene versie van Vastgelegd. We zijn veel dank
verschuldigd aan onze collega–docenten die waardevolle tips hadden voor de
herziening. Dank Letty Appel, Susanne Gruyters, Pascal Jacobs, Thea van Lent en
Miekske van der Sman! Speciale dank aan het servicecentrum van Rechtspraak.nl dat
toestemming verleende voor het gebruik van een van hun modellen ‘procesinleiding’
en behulpzaam was bij de uitleg van de nieuwe terminologie. We hopen dat het boek
nu nog beter bruikbaar is. In deze versie zijn verbeteringen en actualiseringen aangebracht. Het hoofdstuk over ‘de aanvraag’ is weggelaten omdat aanvragen tegenwoordig digitaal moeten worden aangeleverd, of dat nu om subsidies of vergunningen
gaat. De digitale aanvragen geven automatisch aan in welke volgorde welke wettelijke
vereisten ingevuld moeten worden. Omdat de wet telkens wijzigt, bevelen we overigens
aan de wet regelmatig online te raadplegen. Bijvoorbeeld via wetten.overheid.nl.
Omdat adequate juridische teksten zo belangrijk zijn binnen het recht, is het essentieel
voor juristen om goed te schrijven. Een vaardigheid in het algemeen leer je door te
oefenen en schrijfvaardigheid in het bijzonder leer je dus door te schrijven. In dit boek
vind je tal van concrete aanwijzingen om je schrijftaak aan te pakken. Daarmee beoogt
het boek een praktijkboek te zijn. Niet de theorie staat centraal, maar juist praktische
tips die leiden tot een adequate tekst. De kunst die we je in dit boek willen bijbrengen
is het schrijven van juridisch adequate teksten, die ook nog begrijpelijk zijn.
Belangrijk is om te vermelden dat we zoveel mogelijk streefden naar voorbeeldteksten
in begrijpelijk Nederlands. Echter, in juridische contexten is het niet altijd mogelijk
vaktermen te vervangen door begrijpelijke woorden. Exploot, curator, curatele zijn
bijvoorbeeld termen die niet zo makkelijk te vermijden zijn. Ook zijn sommige wettelijke vereisten (zoals het in woorden weergeven van jaartallen of geldbedragen) in
strijd met de leesbaarheid maar onontkoombaar vanwege juridische zorgvuldigheid.
Daarnaast hechten sommige juridische organisaties nog steeds aan formele taal; het
zou niet realistisch maar ook niet verstandig zijn onze studenten daar niet mee in
aanraking te brengen. Uiteindelijk gaat het erom dat zij zich met ons onderwijs kunnen
handhaven in hun toekomstige werkkring.
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Hoofdstuk 1 Inleiding
Een jurist slaat een brug tussen de dagelijkse werkelijkheid en het recht. Bij het
schrijven van teksten moet hij rekening houden met tal van factoren. Als eerste is
er natuurlijk de juridische inhoud. De jurist moet gebeurtenissen in een juridisch
kader plaatsen. Daarbij is kennis van het recht onmisbaar, zowel op inhoudelijk als
op procedureel vlak. Een dagvaarding die inhoudelijk adequaat is, maar niet aan
alle procedurele vereisten voldoet, wordt immers niet-ontvankelijk verklaard.
In deze inleiding gaan we eerst in op de casuscontext (1.1). Vervolgens presenteren
we een grondplan voor elke juridische tekstsoort (1.2). Het hoofdstuk eindigt met
een leeswijzer (1.3).

1.1 De casuscontext
Bij elke juridische casus moet een jurist eerst de gedragingen in de werkelijkheid
analyseren en de juridische interpretatie van die gedragingen bepalen. Er gebeurt
iets in de werkelijkheid en daar vindt het recht iets van. Een voorbeeld kan dat
verhelderen.
Casus
Peter en zijn kersverse vriendin Ilse zijn aan het stappen in het centrum van
Breda. Terwijl Peter aan de bar enkele drankjes bestelt, ziet hij dat Ilse wordt
lastiggevallen door Jort, een jongen die hij kent van de basketbalclub. Als Peter
vraagt of Jort op wil houden met zijn gedrag, slaat Jort hem op zijn gezicht. Het
resultaat is een gebroken neus.

Als het voorval in de casus leidt tot een juridisch conflict, dan zal de jurist de
gedraging in de werkelijkheid (het slaan met een gebroken neus tot gevolg)
juridisch moeten kwalificeren en interpreteren. Hij zal daarbij ontdekken dat er
een strafrechtelijke norm wordt overtreden. De gedraging valt aan te merken als
‘mishandeling’ zoals bedoeld in artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht.
Overigens is het in de voorbeeldcasus ook mogelijk een civielrechtelijke bril op te
zetten. Daarbij valt de gedraging (het slaan met een gebroken neus tot gevolg)
aan te merken als een ‘onrechtmatige daad’ zoals bedoeld in artikel 6:162 van het
Burgerlijk Wetboek.
Op basis van de juridische analyse (kwalificeren en interpreteren van gedragingen)
kan de jurist concluderen dat Jort civielrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk
strafbaar is. Op basis van dat standpunt kan er vervolgens bijvoorbeeld een schadevergoeding worden geëist.
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analyseren

De context waarbinnen een juridische tekst geschreven wordt, is schematisch weergegeven in figuur 1.1.

Juridische
interpretatie

Gedragingen in
de werkelijkheid

concluderen

communiceren
Figuur 1.1. De casuscontext voor een jurist
Een jurist zal dus voortdurend uit moeten maken welke feiten relevant zijn binnen
een casus. Uit die analyse trekt de jurist immers zijn conclusie. Daarna kan de jurist
gaan communiceren.
Het probleem bij het schema is dat het proces van analyse en interpretatie tamelijk
lineair wordt voorgesteld. In de praktijk lopen deze fasen telkens door elkaar. Om
immers te kunnen bepalen welke feiten relevant zijn, moet je de wet kennen. En om
te bepalen welke rechtsregel van toepassing is, moet je de feiten hebben geanalyseerd. Er is dus veeleer sprake van een cyclisch dan van een lineair denkproces.

1.2 Grondplan voor elke juridische tekstsoort
Een jurist moet een brug slaan tussen gebeurtenissen in de werkelijkheid en het
recht. Als je de vaardigheid bezit om deze brug op schrift te stellen, dan heb je het
belangrijkste aspect van elke juridische tekst onder de knie.
De verschillende juridische tekstsoorten hebben echter meer gezamenlijke kenmerken. Als je die kent en herkent, zie je enerzijds de overlap tussen de tekstsoorten en
de benodigde vaardigheden en hoef je niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden.
Aan de andere kant leer je ook de verschillen kennen en op die manier kun je je
juridische kennis meteen doeltreffend inzetten. Aan elke juridische tekst ligt een
tamelijk eenduidig grondplan ten grondslag. Dit grondplan zie je terug in tabel
1.1. Het bestaat uit een inleiding, een kern en een slot. Dit is de uiterlijke vorm van
elke juridische tekst. In de verschillende hoofdstukken gaan we vervolgens naar de
inhoudelijke aspecten per tekstsoort kijken.
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Tabel 1.1. Grondplan juridische tekstsoort
Inleiding

Standaard/semistandaard

Afhankelijk van het doel van de
tekst in de juridische procedure.

Kern

Algemeen deel

Hier wordt een brug geslagen tussen
de relevante feiten (gebeurtenissen
die hebben plaatsgevonden) en
de juridische aspecten (de wijze
waarop het recht deze gebeurtenissen interpreteert).

Specifiek deel

Hier wordt aangegeven wat je van
de ander verwacht of wat je de ander
opdraagt of adviseert.

Standaard/semistandaard

Afhankelijk van het doel van de
tekst in de juridische procedure.

Slot

1.3 Leeswijzer
In dit boek wordt een aantal typisch juridische tekstsoorten behandeld. In ieder
hoofdstuk komt een tekstsoort aan de orde, zoals een ingebrekestelling of een
dagvaarding. Elk hoofdstuk heeft dezelfde opbouw. Eerst wordt de tekst geplaatst
binnen het recht (juridische positionering). Daarbij wordt beschreven wat het
(procedurele) doel van de tekst is in de juridische procedure en in welk rechtsgebied en op welk terrein je de tekstsoort tegenkomt. Daarna wordt gekeken welke
eisen de wet stelt aan de tekstsoort. Als we de schrijftaak met alle voorgaande informatie hebben voorbereid, volgen er concrete handvatten. Daarbij geven we voor
de tekstsoort een format. Dit is een stramien dat aan de ene kant voldoende sturing
geeft, maar aan de andere kant niet knelt. Het geeft voldoende ruimte om te komen
tot authentieke teksten. Tot slot volgen een of meer voorbeelden van de tekstsoort.

11

VastgelegdBinnenwerk_150x220_10-18.indd 11

15-11-18 13:06

Hoofdstuk 2 Juridisch schrijven,

hoe pak je dat aan?

‘Hoe moet ik in hemelsnaam beginnen?’ Veel mensen geven aan dat ze zich deze
vraag geregeld stellen als ze een tekst moeten schrijven. Het antwoord is eenvoudig: begin eerst na te denken over het onderwerp waarover je wilt schrijven.
Daarmee roepen we feitelijk een andere vraag op: ‘Wat moet ik schrijven?’. Een
schrijftaak beweegt zich voortdurend tussen deze twee vragen. De eerste vraag
(Hoe moet ik beginnen?) gaat vooral over het schrijfproces. De tweede vraag
(Wat moet ik schrijven?) gaat over het schrijfproduct, namelijk de uiteindelijke
tekst. In dit hoofdstuk behandelen we het schrijfproces, dat we opdelen in drie
fasen. In de vervolghoofdstukken worden de kenmerkende eigenschappen en
vereisten van elke tekstsoort verder uitgewerkt.

2.1 Drie fasen
In de juridische praktijk is datgene waarover geschreven wordt altijd een concrete
casus. Een cliënt is bijvoorbeeld in de stad aangereden door een dronken man en
deze man weigert de schade aan haar fiets te vergoeden. Om de cliënt te kunnen
helpen door middel van een juridische tekst zul je drie fasen moeten doorlopen:
Fase 1: Casusanalyse

Hierin worden de relevante feiten tegen het licht
van het recht gehouden. Uiteindelijk volgt daar een
juridische casusconclusie uit.

Fase 2: Communicatie

Als de casusconclusie helder is, is de (impliciete of
expliciete) vraag van de cliënt beantwoord. De vraag
is nu welke informatie ook daadwerkelijk in de tekst
moet komen. Dit is deels afhankelijk van het doel en
de functie van de tekst.

Fase 3: Realisatie

Nu de inhoud van de tekst bepaald is, moet die
inhoud nog gepresenteerd worden. Daarvoor dient
daadwerkelijk geschreven te worden. De slag die
gemaakt moet worden van analyse naar tekst blijkt
in de praktijk vrij groot. Weten wat je wilt zeggen,
betekent niet automatisch dat dat ook lukt.
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