VERKLAREND WOORDENBOEK
aanranding van de eerbaarheid
advocaat

dit is de raadsman van een verdachte, die instaat voor de juridische belangen van zijn cliënt. Hij houdt ook het pleidooi
voor de verdachte in de rechtszaal.

ambulante begeleiding

begeleiding waarbij de persoon thuis kan verblijven en enkel voor de tijd van de gesprekken naar een centrum komt

beroepsgeheim

In sommige beroepen geldt het beroepsgeheim. Dat betekent dat personen met bepaalde functies niets mogen
bekendmaken (tenzij in uitzonderlijke omstandigheden waarin iemand gevaar loopt) van wat hen in hun functie verteld
werd. Psychologen en dokters hebben bijvoorbeeld beroepsgeheim.

daderhulp

hulpverlening voor personen die zedenfeiten gepleegd hebben

dagvaarding

officieel stuk waarin de verdachte opgeroepen wordt om op een bepaalde dag voor de rechter te verschijnen.

detentie

als straf in de gevangenis moeten zitten

eed

plechtige verklaring van een getuige bijvoorbeeld op de zitting dat hij/zij de waarheid zal spreken. Hij/zij is dit verplicht.
Indien iemand niet de waarheid spreekt, noemen we dat meineed. Dit is strafbaar.

exhibitionisme

seksueel genieten van in het openbaar zijn/haar geslachtsdelen te tonen

forensisch
in beroep gaan

wanneer iemand het niet eens is met de beslissing van een rechter, kan hij/zij in beroep gaan. Hierbij wordt de
rechtszaak min of meer overgedaan en wordt bekeken of de uitspraak van de rechter moet veranderen of niet.

incest

seksueel misbruik binnen het gezin (bijvoorbeeld door een ouder op een kind)

intake

een eerste (kennismakings)gesprek met een hulpverlener

justitieassistent

de justitieassistent speelt min of meer de ogen van de rechter, en begeleidt iemand in het naleven van voorwaarden
bijvoorbeeld

kinderpornografie

pornografie waarbij kinderen deelnemen aan de seksuele activiteiten

met voorbedachten rade

dit houdt in dat iemand op voorhand al van plan was een misdrijf te plegen en het in mindere of meerdere mate gepland
heeft

ongewenste seksuele intimiteiten

in je gedrag of taal seksuele dingen uiten waar een ander zich niet goed bij voelt (bijvoorbeeld bij een collega op het
werk)

openbaar ministerie

Het Openbaar Ministerie is het onderdeel van de rechterlijke macht dat ervoor moet zorgen dat strafbare feiten worden
opgespoord en vervolgd.

parket

regionaal of speciaal kantoor van het openbaar ministerie

pedofilie

een pedofiel is een persoon die enkel aangetrokken is tot kinderen, en niet tot volwassenen.

pleidooi

betoog van de advocaat waarin hij/zij voor de rechter uitlegt hoe hij/zij vindt dat de rechter moet oordelen

probatie
psycholoog

iemand die opgeleid is om hulp te verlenen door middel van gesprekken

Psychosociale Dienst
raadkamer

rechter
residentiële begeleiding

rechtbank die, meestal achter gesloten deuren, beslissingen neemt in rechtszaken. Dit kunnen tussenbeslissingen zijn,
zoals die over de voorlopige hechtenis
een rechter is degene die uiteindelijk beslist in een rechtszaak. Hij/zij is onafhankelijk en spreekt recht op grond van
wetten.
begeleiding waarbij de persoon opgenomen wordt in een centrum en daar voor een bepaalde tijd verblijft

seksueel misbruik

Seksueel misbruik omvat alle seksuele handelingen die iemand gedwongen wordt uit te voeren, te ondergaan of getuige
van te zijn. Alle vormen van seksueel misbruik zijn strafbaar.

slachtofferhulp

dit is de hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven, ongevallen en rampen.

stalking

iemand bedreigen, vaak lastigvallen, …

strafblad/strafregister

In het strafregister worden de misdrijven van mensen bijgehouden. Je strafblad is jouw "dossier" in dat register.

therapie

behandeling met de intentie om een niet-fysiek probleem op te lossen of te verbeteren, vaak door middel van
gesprekken

verstek

het niet verschijnen van de verdachte op de strafzitting

Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling
vonnis

zij bieden hulpverlening aan bij kindermishandeling, zonder tussenkomst van justitie.

voorlopige hechtenis

het opsluiten van een verdachte van een ernstig misdrijf nog voordat de zaak op zitting is geweest. Bijvoorbeeld omdat
het nodig is voor het onderzoek van de politie of omdat hij/zij anders zou vluchten.

voorwaardelijke invrijheidsstelling

soms hoeft de veroordeelde niet de volledige straf uit te zitten, maar kan, onder voorwaarden, vervroegd de gevangenis
verlaten.
wanneer een rechter een voorwaardelijke straf uitspreekt, moet de dader niet in de gevangenis zitten. Hij/zij moet zich
wel voor een bepaalde termijn aan voorwaarden houden die de rechter oplegt, anders zal er toch nog een
gevangenisstraf komen.

voorwaardelijke straf

uitspraak door een rechtbank

voorwaarden

een rechter kan iemand voorwaarden opleggen, dit zijn regels die uitgeschreven worden en waar iemand zich aan moet
houden. Wanneer hij/zij dat niet doet, kan hij/zij gearresteerd worden.

VOV (vrij onder voorwaarden)

maatregel waarbij het gerecht de verdachte, in plaats van hem (verder) aan te houden, op vrije voeten laat of stelt, maar alleen indien
hij/zij aan bepaalde voorwaarden voldoet.

voyeurisme

seksueel begluren van anderen

zedenfeiten

misdrijven die betrekking hebben op het seksuele

zitting

wanneer de betrokkenen van een rechtszaak bij elkaar komen in een rechtszaal

