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VOORWOORD 
 

Dit glossarium is het resultaat van jarenlange vertaalarbeid van 
juridische en administratieve teksten uit het Nederlands in het 
Arabisch en omgekeerd. Het betreft teksten die afkomstig zijn uit 
het Nederlandstalige rechtsstelsel van België. 
 
Omdat Nederlands-Arabische en Arabisch-Nederlandse vertaal-
woorden die met de verschillende juridische en administratieve 
stelsels rekening houden, tot op heden een desideratum blijven, 
wordt de vertaler van juridische teksten voortdurend met twee 
complexe problemen geconfronteerd: het probleem van het 
rechtssysteem en dat van de rechtssysteemgebonden terminolo-
gie. Deze problemen worden helemaal niet verholpen door het 
raadplegen van algemene vertaalwoordenboeken, of via een derde 
taal (bijvoorbeeld via het Engels, het Frans of het Duits). De ver-
taler van juridische teksten moet de termen van het rechtssysteem 
van de bronrechtstaal begrijpen en hun functionele equivalenten 
in het rechtssysteem (of de rechtssystemen) van de doelrechtstaal 
(of doelrechtstalen) opzoeken. En net zoals het Nederlands voor 
meerdere rechtssystemen benut wordt, wordt ook het Arabisch 
voor meerdere rechtssystemen benut. De rechtspraak in de Ara-
bische wereld is deels geïnspireerd op de islamitische rechtsge-
leerdheid, de Sharia, deels op het Code Napoléon, deels op de 
Common Law en deels op het lokale gewoonterecht. Zo is het 
rechtssysteem van Marokko nagenoeg hetzelfde als het Franse (en 
het Belgische) rechtssysteem, terwijl dat van Saoedi-Arabië over-
wegend op de Sharia is gebaseerd. Bijgevolg vertoont de rechts-
terminologie van het Marokkaanse en het Saoedische rechtsstelsel 
in de meeste rechtsgebieden verschillen. Bij de definiëring van de 
Nederlandse termen werd zo veel mogelijk rekening gehouden 
met de terminologie van verschillende Arabische rechtssystemen 
en administratieve stelsels. 
 
Het glossarium bevat een tweeduizendtal juridische termen af-
komstig uit de Belgische rechtsspraak. De termen die tot de meest 
frequente termen in de Belgische rechtsspraak behoren, werden 
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zorgvuldig geselecteerd uit een uitgebreid corpus van juridische 
documenten afkomstig uit de volgende domeinen:  
(a) gerechtelijke stukken (vonnissen, beschikkingen, arresten, ver-
zoekschriften, conclusies, verklaringen, politionele stukken, klach-
ten, processen-verbaal e.d.);  
(b) gerechtsdeurwaardersexploten (dagvaardingen; betekeningen; 
aanmaningen e.d.);  
(c) notariële akten (verkoopakten, huwelijkscontracten, contrac-
ten, volmachten, erfenisakten e.d.);  
(d) burgerlijke stand (geboorteakten, overlijdensakten, huwelijks-
akten, attesten van woonst, inschrijving en adressenhistoriek; sa-
menstelling van het gezin en allerlei uittreksels uit het burgerlijk 
register en het bevolkingsregister e.d.) en  
(e) overige juridische en/of administratieve stukken (douane-
documenten; verzekeringsdocumenten; bankwezen, belastings-
documenten en aanverwante domeinen e.d.).  
Tevens hebben we een driehonderdtal termen en woorden opge-
nomen die in de vakliteratuur over Vlaamse sociaal tolken voorko-
men. Termen en woorden als ‘oudercontact’, ‘ziekteverzekering’, 
‘maatschappelijke oriëntatie’, ‘studieprogramma’ en ‘leerplicht’ 
hebben ongetwijfeld  raakpunten met juridische en administratieve 
terminologie. 
 
Het glossarium is een gespecialiseerde termenlijst;  derhalve 
wordt er geen taalinformatie (zoals geslacht, meervoud, vervoe-
ging e.d.) over de Nederlandse en Arabische termen en woorden 
gegeven. De trefwoorden zijn alfabetisch gerangschikt. Homo-
niemen zijn in afzonderlijke trefwoorden geordend. Ze worden 
met een nummer in superscript gemarkeerd (zie o.a. ‘aanne-
ming’, ‘bankroet’, ‘besluit’, ‘orde’ en ‘zegel’). 
 
Bij de vermelding van de Arabische equivalenten van de Neder-
landse termen zijn de woorden, met inbegrip van de synoniemen, 
de varianten en de regionalismen, door een (;) van elkaar ge-
scheiden.  
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Bij een nadere beschrijving van een begrip, wordt de be-
schrijving door een (:) voorafgegaan. (Zie bijvoorbeeld ‘eiser’, 
‘verweerder’ en ‘vruchtgebruik’). 

Tussen (): nader bepaling van betekenis en voorzetsels.  

Graag danken we tot slot Zenah Shady-Ismail en Sihem Lah-
chaichi, allebei studentes in de Master in het Vertalen aan de 
Subfaculteit Taal en Communicatie (Lessius/KU-Leuven), voor 
hun typografische bijdrage aan dit glossarium. 

 

Abied Alsulaiman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


