
 

OP ZOEK NAAR RECHT: VERKLARENDE WOORDENLIJST 
 
Advocaat: geeft rechtsbijstand en juridisch advies en treedt voor cliënten op in rechtszaken. Deze wordt in een 
procedure ook wel raadsman of raadsvrouw genoemd.  
 
Bewijslast: is de verplichting ergens het bewijs van te leren. De verplichting om aan te tonen dat bepaalde 
gebeurtenissen, omstandigheden, hoedanigheden, oorzaken of feiten waarop iemand zich beroept, zich ook 
daadwerkelijk hebben voorgedaan dan wel aanwezig of van invloed zijn.  In de Belgische context ligt de 
bewijslast bij strafrechtelijke misdrijven bij het Openbaar Ministerie. Het is aan het Ministerie om bewijs te 
verzamelen en zo de schuld van de beklaagde te bewijzen.  
 
Foltering: iemand opzettelijk pijn doen om hem of haar zo te dwingen iets te doen of te zeggen om zo deze 
persoon vervolgens te bestraffen of informatie in te zamelen.  
 
Gerechtigheid: toestand waarin/waarbinnen iets rechtvaardig is. Een term die niet alleen inhoudt dat recht 
wordt gedaan aan iemand die het slachtoffer is van onrecht, maar ook aangeeft dat de pleger/veroorzaker van 
dit onrecht hiervoor wordt gestraft.  
 
Getuigenis: de verklaring van een getuige over wat hij of zij vernomen heeft.  
 
Gevangenis: zwaar bewaakt gebouw waar mensen opgesloten zitten. 
 
Mensenrechten: de fundamentele rechten en vrijheden die alle mensen bezitten. 
 
Onrecht: iets dat volgens de wet of je gevoel niet eerlijk is.  
 
Onschuldig: niet schuldig, zonder dat je iets hebt gedaan dat niet mag. 
 
Opgesloten: iemand achter slot gevangen zetten. 
 
Proces: rechtszaak; een bijeenkomst voor onderzoek naar iemands schuld voor het plegen van een misdrijf.  
 
Rechtbank: instelling waar rechters beoordelen of iemand schuldig is aan een misdrijf en welke straf hij of zij 
krijgt.  
 
Rechten: zoals mensenrechten, beschermen je en zorgen ervoor dat je in veiligheid kan leven.  
 
Rechter: iemand die als beroep bij een rechtbank oordeelt of een verdachte schuldig is en zo nodig een straf 
oplegt.  
 
Rechtvaardigheid: is juist en eerlijk handelen naar de situatie; in overeenstemming handelen met het recht. 
 
Schuldig: als je verantwoordelijk bent voor een fout of iets dat je gedaan hebt.  
 
Straf: vervelende maatregel omdat je iets deed wat niet mocht  
 
Verdediging: bijvoorbeeld in de rechtbank verdedigt een advocaat zijn cliënt door op te komen voor zijn rechten 
en ervoor te zorgen dat hij een eerlijk proces krijgt. 


