
Woordenlijst heldere taal 

Mwah, zou je dat nou doen? … gebruik liever 

aan de hand van met, door 

aangaande over 

aangezien omdat 

aanhouden de beslissing in de zaak uitstellen 

aanleggen beginnen, maken 

aanstonds dadelijk, meteen, direct 

aanvangen / aanvang nemen beginnen 

aanvankelijk eerst, eerder, in het begin 

aanwenden gebruiken 

achten vinden, van mening zijn 

adstrueren verduidelijken, toelichten 

afgezien van behalve 

afschrift kopie 

aldaar daar, op die plek 

aldus zo of volgens 

alsdan dan 

alsmede en (ook) 

alvorens voordat 

alwaar waar 

anderszins anders 

anderzijds aan de andere kant 

appel hoger beroep 

  

beduidend aanzienlijk 

behelzen gaan over, bevatten, inhouden 

behoeven moeten, hoeven, nodig hebben/zijn 

behoudens behalve, met uitzondering van 

beogen bedoelen  

bescheiden documenten, stukken 

betreffen gaan over, soms ook: zijn 

betreffende over (bijwoord) of die/dat (aanwijzend 

voornaamwoord) 

betrekking hebben op gaan over 

beweerdelijk gesteld 

bij brief/besluit van .... in een brief/besluit van ... 

blijkens zoals blijkt uit 

bovenstaand deze, dit, wat hierboven staat 

bovengenoemd / bovenvermeld het/de hiervoor genoemde  

  

circa ongeveer 

complex moeilijk, ingewikkeld 



conform in overeenstemming met, zoals, volgens 

creëren maken,  

criterium eis 

c.q. of 

  

daadwerkelijk feitelijk 

daar omdat 

daarenboven bovendien 

dan wel of 

derhalve daarom, dus 

derven mislopen, verliezen 

desalniettemin toch, maar 

desbetreffende die/dat 

de dato van 

desondanks toch 

destijds toen 

dienaangaande daarover 

dienen te moeten 

doen toekomen toesturen, opsturen, sturen 

door middel van door, met 

dusdanig zo 

  

echter maar, toch 

eerst pas 

eerstbedoeld die/dat 

eerstens ten eerste 

enerzijds aan de ene kant 

enkel alleen 

evenbedoeld(e) dit, deze  

eveneens ook 

evenmin ook niet 

evenwel maar, toch 

evenzeer ook, net zo 

evenzo ook, net zo 

evident (meteen) duidelijk 

ex (artikel) volgens, op grond van 

expliciet uitdrukkelijk, nadrukkelijk 

  

formaliteit formeel punt 

  

geëigend geschikt 

geenszins niet, zeker niet 

gelet op (het feit dat) omdat 



genoegzaam voldoende 

gezien daarom, met het oog op 

  

hangende (besluitvorming) zolang nog niet is besloten (over) 

heden vandaag 

hetgeen wat 

hieromtrent hierover 

hiertoe hiervoor 

  

immers toch, ook, namelijk 

impliciet niet uitdrukkelijk 

indien als, wanneer 

ingeval als, wanneer 

inzake over 

in acht nemen voldoen aan 

in verband met door, omdat 

  

jegens tegenover 

juncto (gelezen) in samenhang met 

jurisprudentie rechtspraak of uitspraken 

  

laatstbedoeld deze/dit 

litigieus betwist 

locatie plaats, gebouw 

  

maatgevend bepalend, beslissend 

mede ook, onder andere 

mededelen meedelen 

meerdere (germanisme) meer, verschillende, meer dan één 

meergenoemd al eerder genoemd 

met betrekking tot over, op, van, bij, wat ... betreft  

middels door (middel van) 

mits als, op voorwaarde dat, zolang 

mitsdien daarom, dus 

  

naar aanleiding van omdat ... is gebeurd, na ... 

nadien daarna, vervolgens 

nagenoeg bijna 

navolgende volgende 

nopen noodzakelijk maken 

nu omdat 

  

ofschoon hoewel, al, toch, maar 



oftewel of 

omtrent over 

om niet gratis 

om reden van omdat 

ondanks het feit dat hoewel, toch 

onderbouwing toelichting, motivering 

onderhavig(e) dit, deze 

onderscheidenlijk of (tenzij je specieke volgorde bedoelt, dan 

respectievelijk) 

op na te melden wijze op de hierna genoemde wijze 

  

partieel gedeeltelijk 

pogen proberen 

prevaleren voorgaan of gaan boven 

preventief om ... te voorkomen 

primair (behalve bij onderwijs) in de eerste plaats 

pro forma formeel, zonder te zeggen waarom het gaat, zonder 

gronden in te dienen 

projecteren (is geprojecteerd) plannen (is gepland) of omschrijven (zoals: het plan is 

om .... te bouwen) 

  

realiseren maken, bouwen, behalen, bereiken 

reeds (alleen) al 

rechtens volgens het recht, rechtmatig 

respectievelijk of 

resulteren in leiden tot 

  

schrijven brief 

sedert sinds, vanaf 

slechts alleen 

successievelijk achtereenvolgens 

  

te (plaatsnaam) in (plaatsnaam) 

teneinde om 

ten aanzien van over, op, van, bij, wat ...... betreft  

ten tijde van toen, op het moment van 

terdege wel, nauwkeurig 

ter zake over 

ter zitting op/tijdens de zitting 

tevens ook, bovendien 

te meer daar zeker omdat 

thans nu 

toekomen (doen -) toesturen, opsturen, sturen 



toentertijd toen, 

trachten proberen 

  

valide geldig, krachtig, betrouwbaar 

vandaar daarom 

vanwege omdat 

van mening zijn vinden 

veelal vaak 

veelvuldig vaak 

verhandelde ter zitting wat besproken is op de zitting 

verscheidene meer, verschillende 

verschuldigd zijn moeten betalen 

verwerven kopen, krijgen, verdienen 

verzuimen niet doen wat iemand zou moeten doen 

vigeren(d) gelden(d) 

voldoen betalen 

voor wat betreft over, wat ...... betreft 

vooraleer voordat 

vooralsnog voorlopig, tot nu toe 

voorheen eerder, vroeger 

voorliggen (rechtsvraag) te beantwoorden (rechtsvraag) 

voorliggend deze, dit 

voormeld hierboven vermeld 

voornemens van plan 

voornoemd hiervoor genoemd 

voorshands voorlopig, nu 

voorts verder, en, ook, bovendien 

voorzien mogelijk maken, plannen  

vorenbedoelde deze, dit, hiervoor genoemde 

vorenstaande deze, dit, hiervoor genoemde 

vrijwel bijna 

  

waterscheiding sloot 

wederom weer, opnieuw 

wederpartij de andere partij 

weliswaar natuurlijk 

welke (als betr. vnw) die, dat  

werkzaam zijn werken 

willens en wetens bewust 

woonachtig zijn wonen 

  

zien op gaan over 

zich verstaan met overleggen met 



zijdens van de kant van, door 

zoals bedoeld in als bedoeld in  

zodanig zo 

zodanige zo'n 

zodoende dus, zo 

zonder uitzondering altijd, helemaal 

  


