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SAMENVATTING 
 

Deze masterproef is het resultaat van het onderzoek dat gevoerd werd naar het (voort)bestaan van de 

vredegerechten, nu talloze hervormingen en voorstellen tot het oprichten van een eenheidsrechtbank in 

het verleden, dit voortbestaan op de helling hebben gezet. De centrale onderzoeksvraag betreft: ‘Is het 

voortbestaan van de vredegerechten bestendigd door de recente wetswijzigingen en hervormingen, en 

is er een noodzaak aan een exit van de vredegerechten?’ 

 

Om op deze vraag een antwoord te kunnen formuleren, wordt er in een eerste deel een algemeen 

historisch inzicht gegeven in het ontstaan en bestaan van de vredegerechten, waarbij aandacht wordt 

besteed aan de maatschappelijke relevantie van de vredegerechten doorheen de tijd. In dat kader wordt 

de nadruk gelegd op de drieledige rol die de vrederechter vervult. Zijn rol als beschermrechter, 

nabijheidsrechter en verzoeningsrechter wordt nader ontleed en besproken.  

 

Vervolgens worden in een tweede deel de evolutie van de vredegerechten en de hervormingen ervan 

doorheen de 20ste en 21ste eeuw belicht. Er wordt stilgestaan bij de hervormingen die werden 

doorgevoerd onder Minister van Justitie Turtelboom, waarbij op een zeer korte tijd, drastische 

veranderingen werden opgestart. Deze veranderingen en hervormingen werden vervolgens gefinaliseerd 

onder het beleid van Minister van Justitie Geens, die middels zijn visie ‘Court of the Future’, zijn 

potpourri-wetten en zijn driefasen-plan voor de vredegerechten, zijn stempel op het juridisch landschap 

heeft gezet. Bij de realisatie van deze hervormingen was de visie van de Hoge Raad van Justitie niet 

onbelangrijk. Een aantal adviezen van deze Hoge Raad komen in dit luik ook aan bod.  

 

In een laatste deel worden de bevindingen van de vrederechters zelf uitvoerig besproken. Door middel 

van een tiental deelvragen en de centrale onderzoeksvraag, die via enquêtes, een duidende 

bevragingslijst en interviews aan de vrederechters werden voorgelegd, worden deze bevindingen 

grondig geanalyseerd. De hervormingen worden op die wijze getoetst aan de praktijk. Het is dan ook 

aan de hand van dit praktijkonderzoek dat tenslotte een antwoord zal gezocht worden op de centrale 

onderzoeksvraag.  
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INLEIDING 

HOOFDSTUK I. KADER 

 

“La justice de paix est une des bases les plus solides, les plus stables de notre organisation judiciaire. 

Elle l’a toujours été, elle le restera." 1 

1. Met deze masterproef wil ik een antwoord bieden op de vraag naar het voortbestaan van de 

vredegerechten in hun huidige constellatie, en dit voornamelijk aan de hand van de praktijkervaring van 

de vrederechters zelf. Deze vraag lijkt dan misschien op dit ogenblik geen heet hangijzer, maar de 

vredegerechten hebben al meermaals als het ware onder vuur gelegen in de hervormingsvoorstellen van 

justitie en het justitieel apparaat. Hun voortbestaan is zeker niet altijd zeker geweest en de vraag stelt 

zich of de toekomst van de vredegerechten al dan niet verzekerd is. 

 

2. Onder meer de idee van een eenheidsrechtbank, waarbij men de vredegerechten wilde integreren 

in een overkoepelende structuur, zorgde voor onzekerheid in het gerechtelijke landschap. Het idee van 

zo’n eenheidsrechtbank is verschillende keren naar voren geschoven als oplossing voor de 

vereenvoudiging en harmonisering van justitie.2 Ook latere voorstellen zorgden voor een vrees dat de 

autonomie van de vrederechters zou verloren gaan.3 

 

3. Vanaf 2013 werden verschillende hervormingen doorgevoerd die een grote impact hadden op 

de vredegerechten. De vraag stelt zich dan ook of deze hervormingen hun doel bereikt hebben. Ook kan 

hier verwezen worden naar de hervormingen die werden doorgevoerd onder Minister van Justitie Geens, 

die zelfs een specifiek plan voorzag voor de vredegerechten waarbij er een hervorming zou plaatsvinden 

in drie fasen.4  

 

 
1 E. KRINGS, “De vrederechter en de rechter in de politierechtbank, gisteren, vandaag en morgen. Redevoering uitgesproken 

ter gelegenheid van het 100- jarig bestaan van het Koninklijk Verbond van de Vrederechters en Politierechters van België”, in 

G. BENOIT, F. LIEVENS, L. LOUSBERG, Bevoegdheden van de Vrederechters en Politierechters 1892-1992, Brugge, die 

Keure, 1992, XXIX-XXXI.  

2 M. STORME, Ik die bij de sterren sliep en ‘t haar der ruimten droeg: de metabletica van het procesrecht, Gent, Mys & 

Breesch, 1995, 68. 
3 S. DE CLERCK, Oriëntatienota, Het Gerechtelijk Landschap. Naar een nieuwe architectuur voor Justitie, Brussel, FOD 

Justitie, oktober 2009, www.just.fgov.be/nl_htm/rechterlijke_orde/h-g-l/orientatienota.pdf , 38-80. 

4 Wetsontwerp van 13 oktober 2017 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons en tot wijziging van de wet van 

15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, Parl.St. Kamer 2017-2018, nr. 2695/001. 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=dn32752
http://www.just.fgov.be/nl_htm/rechterlijke_orde/h-g-l/orientatienota.pdf
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4. Het lijkt er op dat met de laatste hervorming in 2018 een einde gesteld werd aan de lawine van 

wetwijzigingen, waardoor een evaluatie mogelijk wordt van de impact van deze hervormingen voor de 

vredegerechten.   

 

HOOFDSTUK II. WERKWIJZE: 
 

5. Voor dit onderzoek zijn de wetswijzigingen en hervormingen van groot belang, daarom werden 

alle hervormingen die een impact hadden op de vredegerechten opgelijst. Zij kunnen onderverdeeld 

worden in een periode voor 2013 en een periode na 2013.  

 

6. Om de relevantie van de reeds uitgevoerde hervormingen en hun weerslag op het werkterrein te 

toetsen en een antwoord te bieden op de diverse deelvragen, heb ik een enquête opgesteld (bijlage 1). 

Aan de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, de heer 

Kamoen, werd gevraagd om een enquête te willen doorsturen naar alle Nederlandstalige vrederechters.  

 

7. Tevens werd een aparte, duidende bevragingslijst opgesteld (bijlage 2) en doorgestuurd naar 

enkele vrederechters in Oost-Vlaanderen. Door de antwoorden die werden ontvangen op deze 

bevragingslijst, konden de antwoorden van de enquête beter geduid worden en kon er nadere informatie 

verzameld worden. De verkregen antwoorden op de bevragingslijst werden anoniem verwerkt, gezien 

niet elke vrederechter uitdrukkelijk goedkeuring heeft gegeven om zijn of haar naam te vermelden. Het 

komt dan ook passend voor om geen enkele naam te vermelden en zo de anonimiteit te garanderen 

(randnummer 170). De 8 vrederechters die hieraan meegewerkt hebben, zullen benoemd worden als 

‘vrederechter 1-8’.  

 

8. Verder heb ik ervoor gekozen om interviews af te nemen van leidinggevenden, of voorheen 

leidinggevenden. Het betroffen gestructureerde interviews op basis van een vooraf opgestelde lijst 

(bijlage 3). De gestructureerde interviews werden afgenomen van de heer Kamoen, voorzitter van de 

vrederechters en rechters in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, van de heer Rotthier, vrederechter in 

Beveren, voormalig voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Oost- Vlaanderen 

en bezieler van het boek ‘De Vrederechter, Tot uw dienst’5, alsook van de heer Lode Vrancken, 

vrederechter in Genk, die ook erevoorzitter is van het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters 

van België (KVVP). De interviews werden nadien volledig getranscribeerd om een verdere analyse 

mogelijk te maken. Deze interviews werden afgenomen in de tweede helft van januari 2020. Van de 

 
5 K. ROTTHIER (ed.), De vrederechter ‘Tot uw dienst’, Brugge, die Keure, 2018. 
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geïnterviewden werd uitdrukkelijke toestemming verkregen om de naam te vermelden, zodat regelmatig 

zal gerefereerd worden naar datgene wat zij hebben geantwoord. 

 

9. Tevens werden meerdere gegevens verwerkt uit een onderzoeksrapport dat recent gepubliceerd 

werd.6 Dit onderzoek werd geschreven door onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de KU Leuven, 

in opdracht van het Nederlands Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). In 

dit rapport is voornamelijk hoofdstuk 3 van belang voor deze masterproef, omdat in dat hoofdstuk de 

positie van de vrederechter in België wordt toegelicht, en het onderzoek deels gebaseerd is op empirisch 

onderzoek, waarbij op 30 april 2019 een ‘expertmeeting’ doorging te Leuven met vijftien experten.  

 

10. Ik heb de openbare zittingen, zittingen in raadkamer, zittingen in de psychiatrie en bezoeken in 

de woonzorgcentra in het kader van de bewinden mogen meevolgen met de Aalsterse vrederechters. 

Deze kennismaking met de praktijk heeft mij ook leerrijke inzichten gegeven in de werking van een 

vredegerecht.  

 

HOOFDSTUK III. ONDERZOEKSVRAGEN  

 

11. De algemene, centrale onderzoeksvraag waar ik een antwoord op zoek, is de volgende: ‘Is het 

voortbestaan van de vredegerechten bestendigd door de recente wetswijzigingen en hervormingen en is 

er sprake van een exit van de vredegerechten?’ 

Gelet op het belang van de voorbije hervormingen, kunnen de deelvragen geformuleerd worden als 

volgt:  

- Heeft de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (in voege vanaf 1 september 2014) een 

impact op de werking van de vredegerechten? 7 

 

- Heeft de Wet van 26 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 

augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties een 

impact op de werking van de vredegerechten? 8 

 

 
6 E. BAUW, S. VOET, E. VAN DONGEN, J. VAN MOURIK, M.S. THOMAS, Naar een Nabijheidsrechter? Een onderzoek 

naar de inpasbaarheid van de vrederechter in België en Frankrijk in het Nederlandse rechtsbestel, Den Haag, Boom Juridische 

Uitgevers, 2019. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019D34600 
7 Wet 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, BS 27 september 2013.  
8 Wet 26 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van 

de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in 

diverse materies, BS 22 mei 2014.  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019D34600
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- Heeft de Wet van 17 maart 2013 waarbij de bevoegdheden van de vrederechters uitgebreid werd 

inzake de onbekwamen een invloed op het voortbestaan van de vredegerechten? 9 

 

- Heeft de verhoging van de bevoegdheidsgrens van 2500 euro naar 5000 euro invloed op de 

werking van de vredegerechten? 10 

 

- Hebben de recente wetswijzigingen de functie van de vrederechter als nabijheidsrechter in het 

gedrang gebracht? 

 

- Zijn de criteria op basis waarvan de hervormingen doorgevoerd werden/ worden arbitrair? (de 

werklast, het inwonersaantal, de aanwezigheid van instellingen voor geesteszieken, de ligging, 

de staat en het statuut van bestaande gebouwen, de economische activiteit in de regio, de 

oppervlakte van het grondgebied van de betrokken gemeenten en de taalwetgeving)? 11 

- Is de mobiliteit van de vrederechters een goede manier om een efficiënte rechtsbedeling te 

garanderen? Of is het eerder aangewezen met het takenpakket te verschuiven? 

 

- Is er met oog op efficiënte rechtsbedeling nood aan een bijkomende verschuiving van het 

takenpakket? 

 

- Zijn de structurele hervormingen een beperking van de autonomie van de vrederechter? 

 

- Is de hiërarchische plaats van de vredegerechten onderaan de ladder van de rechtbanken 

aanvaardbaar? Is dit niveauverschil zinvol? 

 

HOOFDSTUK IV. DOELSTELLING 
 

12. Om een vernieuwend perspectief toe te kunnen voegen aan de rechtswetenschap, heb ik ervoor 

gekozen om praktijk bij mijn onderzoek te betrekken. Het onderzoek is gericht op de visie van de 

practici, de vrederechters. Dit heeft als nadeel dat er geen onderzoek werd gedaan naar de behoeften of 

de opvattingen van de rechtsonderhorigen. Het is immers niet de bedoeling van deze masterproef om 

 
9 Wet 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe 

beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, BS 14 juni 2013.  
10 Wet 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde, BS 30 mei 2018.  
11 Wet 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen, BS 29 december 

2017.  
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een allesomvattende studie van het bestaan en de werking van de vredegerechten te maken. De focus 

van het onderzoek komt te liggen op de hervormingen en op hun impact op het voortbestaan van de 

vredegerechten en de visie van de vrederechters (althans van een representatief aantal van hen) op de 

toekomst van de vredegerechten. 

 

13. De stroom aan wetswijzigingen in de specifieke bevoegdheidsdomeinen van de vredegerechten, 

zo onder meer de nieuwe onteigeningswet, het nieuw huurdecreet, nieuw mede-eigendomsrecht en de 

nog op til zijnde wijzigingen, zullen niet het voorwerp uitmaken van dit onderzoek, omdat het te ver zou 

leiden en geen antwoord zou bieden op de onderzoeksvraag. Ook dient benadrukt te worden dat het 

onderzoek zijn beperkingen kent zowel wat betreft het aantal geïnterviewden en de beperktheid van de 

cijfergegevens (het voorhanden zijnde cijfermateriaal is, zoals verder zal blijken, niet steeds voorhanden 

of niet steeds actueel).  

 

HOOFDSTUK V. STRUCTUUR 
 

14. In het eerste luik van mijn masterproef zal ik kort het ontstaan van de vredegerechten bespreken 

en hun verdere ontwikkeling in de loop van de jaren. In dat deel zal ik ook stilstaan bij het 

maatschappelijk belang van de vrederechter. 

 

15. In een tweede deel zullen de hervormingen besproken worden die tijdens de 20ste en 21ste eeuw 

plaatsvonden, gevolgd door hervormingen in de periode van 2013-2014, waarbij een aantal wijzigingen 

in de materiële bevoegdheden van de vrederechters gezorgd hebben voor ingrijpende gevolgen. Verder 

staan de hervormingen centraal die later doorgevoerd zijn onder Minister van Justitie Geens, deze 

hervormingen kaderen in het plan dat Geens vooropgesteld heeft voor Justitie. Daarbij kan verwezen 

worden naar de impact van potpourri-I en potpourri-VII voor de vredegerechten.   

 

16. Tenslotte zal ik in een laatste deel de praktijkervaringen van de vrederechters bespreken en aan 

de hand daarvan een conclusie formuleren. 

  



14 

 
 

DEEL I. BEKNOPTE GESCHIEDENIS EN 

MAATSCHAPPELIJK BELANG  

 

"Quand deux hommes veulent plaider l’un contre l’autre, ils sont obligés d’aller d’abord au tribunal 

des conciliateurs, appelés faiseurs de paix. Les faiseurs de paix disent aux parties : “Vous êtes de grands 

fous de vouloir manger votre argent à vous rendre mutuellement malheureux, nous allons vous 

accomoder sans qu’il vous en coûte rien." 12 

 

HOOFDSTUK I. GESCHIEDENIS 

AFDELING I. Franse Revolutie en Ancien Régime 

§1. Ontstaan vredegerechten 

 

17. Na de Franse revolutie, werd door het Decreet van 16-24 augustus 1790, de vrederechter in het 

leven geroepen. Door de Franse Conventie van 17 augustus 1795 gestemde Grondwet (hierna Grondwet 

van het jaar III genaamd), werd het bestaan van de vredegerechten bevestigd. Gemeenten met een 

inwonersaantal hoger dan 5000 inwoners, zouden een kanton vormen met een eigen gemeentebestuur, 

kleinere gemeenten met een beperkter aantal inwoners kregen een agent en een adjunct die samen voor 

enkele gemeenten het gemeentebestuur zouden vormen in een kanton. In elk departement zou een 

vredegerecht worden opgericht.13 

 

Hiermee werd een einde gemaakt aan de gerechtelijke organisatie van het Ancien Régime (vele 

‘heerlijke gerechten’), gekenmerkt door tal van mistoestanden van omkoopbaarheid, verweving en 

inmenging van de drie machten (rechterlijke, wetgevende en uitvoerende machten) en tal van privileges 

met ongelijke behandeling op alle niveaus tot gevolg. 

In 1795 werden de Belgische provincies (voormalige Zuidelijke Nederlanden en het prinsbisdom Luik) 

officieel ingelijfd bij Frankrijk door het Decreet van 1 oktober 1795 en amper twee maanden later, op 1 

 
12 VOLTAIRE, Œuvres complètes de Voltaire, Paris, Garnier, 1883, 127-128. 
13 A. DECEUNINCK,  “De Vredegerechten in het arrondissement Kortrijk vanaf hun ontstaan tot en met de constitutie van het 

jaar VIII”, in G. MARTYN (ed.), Scènes uit de geschiedenis van het vredegerecht, Brugge, die Keure, 2011, 103. 

 

https://fr.wikisource.org/wiki/%C5%92uvres_compl%C3%A8tes_de_Voltaire
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december 1795, werd de Franse Grondwet van het jaar III van toepassing verklaard in deze aangehechte 

gebieden en werden de vredegerechten (naast de andere rechtbanken) ook in ons land ingevoerd. 14 

De schepenbanken uit het Ancien Régime werden daarbij afgeschaft en juridisch werd het latere België 

ingedeeld in departementen, arrondissementen en kantons.15 Het vredegerecht is dus een kind van de 

Franse Revolutie en de Verlichtingsgedachten. 

§2. ‘Vrederechters’ 

 

18. In de vredegerechten zetelden aanvankelijk lokale notabelen die een functie als burgemeester 

of baljuw bekleedden, maar geen juristen waren. Van belang was dat zij dicht bij de bevolking stonden 

en dat zij op de hoogte waren van de plaatselijke gebruiken, de gewoonten van de streek waar zij hun 

bevoegdheden dienden uit te oefenen. Deze ‘vrederechters’ waren dus geen echte rechters, maar veeleer 

bemiddelaars of verzoeners, bevoegd voor kleine geschillen en burentwisten. Het was toen nog niet 

vereist om houder te zijn van een diploma in de rechten. Deze ‘vrederechters’ werden verkozen voor 

een welbepaalde termijn en ze konden onbepaald herverkozen worden.16 

 

19. Aanvankelijk was de vrederechter geen alleenzetelende rechter. Hij werd bijgestaan door twee 

bijzitters of assessoren. In 1801 werden deze twee bijzitters afgeschaft door Napoleon, waarna de 

vrederechter een alleenzetelend rechter zou blijven. Vanaf dan werd de vrederechter niet meer verkozen, 

maar wel benoemd.17 

Van in het begin was het mogelijk om voor de vrederechter te verschijnen in persoon (zonder bijstand 

van een advocaat). In 1967 werd de functie van pleitbezorger afgeschaft, maar zoals reeds gesteld, was 

de tussenkomst van deze pleitbezorger voor de vrederechter nooit vereist. Het procederen voor een 

vrederechter was goedkoper in vergelijking met andere rechtbanken.18 

Er werd door de wetgever van de Franse Revolutie voorzien in een aanzienlijk wetboek van civiele 

rechtspleging met een uitgebreid procedurereglement voor het vredegerecht. Er werd een gedetailleerde 

regeling uitgewerkt voor de toegang tot de vredegerechten (dagvaardingen), de wraking van de 

vrederechters, de verschijning van de partijen en het getuigenverhoor.  

 

14 K. VELLE, De vredegerechten en de politierechtbanken in België (1795-1995): organisatie, bevoegdheden en 

archiefvorming, Brussel, Miscellanea Archivistica Studia (nr. 76), 74. 

15 F.  COENE, Enkele mijlpalen in de geschiedenis van het Zeelse vredegerecht (1796 – 2006), Zele, 2006. 
16 A. DECEUNINCK,  “De Vredegerechten in het arrondissement Kortrijk vanaf hun ontstaan tot en met de constitutie van het 

jaar VIII”, in G. MARTYN (ed.), Scènes uit de geschiedenis van het vredegerecht, Brugge, die Keure, 2011, 104. 
17 C. TEN RAA “Les origines des juges de paix” in S. DAUCHY, S. HUMBERT, J.P. ROYER (ed.), Le juge de paix, Rijsel, 

Centre d’histoire Judiciaire, 1995, 31-32. 
18 G. MARTYN, “Een korte geschiedenis van het vredegerecht”, in De Vrederechter “Tot uw dienst”, K. ROTTHIER (ed.), 

Brugge, die Keure, 2018, 17. 
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20. Merkwaardig genoeg blijkt dat het vertrouwen in de vrederechters toen zeker niet absoluut was. 

Zo werden een aantal bevoegdheden expliciet niet aan de vrederechters toevertrouwd, omdat men 

vreesde dat door het gebrek aan juridische scholing, zij daartoe niet bekwaam zouden zijn. Bijvoorbeeld 

werd de vrederechter onbevoegd geacht om kennis te nemen van een testament dat ontdekt werd (al dan 

niet in gesloten omslag). De vrederechter diende in dat geval het betrokken stuk onmiddellijk te 

bezorgen aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, in wie er wel vertrouwen gesteld werd 

om met kennis van zaken te handelen.19 

 

§3. Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid  

 

21. Democratie, rechtvaardigheid, mensenrechten en een stem voor de burger waren de 

vooropgezette idealen en ter verwezenlijking ervan was er nood aan een toegankelijke rechter die als 

het feitelijke gezicht van Vrouwe Justitia kon fungeren.  

Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid werden hoog in het vaandel gedragen en dienden te worden 

vooropgesteld door de vrederechters bij de uitvoering van hun ambt.20 Naast deze basiswaarden dienden 

tevens de onafhankelijkheid van de magistratuur en de hiermee samenhangende regel van de scheiding 

der machten te worden eerbiedigd: de rechterlijke macht staat los van beide politieke machten 

(uitvoerende en wetgevende macht) en diende zich ook zo te kunnen manifesteren. Men zocht naar een 

rechterlijke macht die vrij van iedere uitwendige druk of beïnvloeding de geschillen beslecht.21  

Het oorspronkelijke doel van het vredegerecht was duidelijk, “de rechter die het dichtst bij de burger 

zou staan”, een ideaal dat tot op vandaag nog steeds van tel is in de steeds complexer wordende 

maatschappij. De vrederechter moest een citoyen parmi les citoyens zijn. De vrede (la paix) diende door 

deze rechter (justice) te worden gegarandeerd en dit vooral door bemiddelend en verzoenend op te 

treden.22 

De benaming ‘vrederechter’ is “kenschetsend”.23 Men wou een rechtspraak verzekeren door rechters die 

dicht bij het volk stonden, toegankelijk waren en die de vrede onder alle burgers zouden herstellen en 

konden bewaren en dit door middel van eenvoudige en begrijpbare vonnissen, zonder 

 
19 E. KRINGS, “De vrederechter en de rechter in de politierechtbank, gisteren, vandaag en morgen” in G. BENOIT, F. 

LIEVENS & L. LOUSBERG, Bevoegdheden van de vrederechters en politierechters 1892-1992, Brugge, die Keure, 1992, 

XXX.  
20 J.P. NANDRIN, "La professionnalisation des justices de paix. De l’utopie à la rigueur”, in G. MARTYN (ed.), Scènes uit de 

geschiedenis van het vredegerecht, Brugge, die Keure, 2011, 85. 
21 H. VUYE, “Vrederechter- eerstelijnsrechter: aanzet tot een alternatieve rechtsbedeling?”, AJT, 2000-01, 485. 

22 G. MARTYN, “Een korte geschiedenis van het vredegerecht”, in De Vrederechter “Tot uw dienst”, K. ROTTHIER (ed.), 

Brugge, die Keure, 2018, 15. 
23  E. KRINGS, “De vrederechter en de rechter in de politierechtbank, gisteren, vandaag en morgen” in G. BENOIT, F. 

LIEVENS & L. LOUSBERG, Bevoegdheden van de vrederechters en politierechters 1892-1992, Brugge, die Keure, 1992, 

XXIX. 
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hoogtechnologische en moeilijk te verstane juridische uiteenzettingen. Leidraad bij het recht spreken 

was de billijkheid en het gezond verstand.24 

 

AFDELING II. Verdere evolutie 

§1. Benoemingsvoorwaarden  

 

22. Na de Belgische onafhankelijkheid in 1830, werden vrederechters officieus geselecteerd op 

basis van een diploma in de rechtswetenschappen. Pas vanaf 1849 werd een rechtendiploma een 

wettelijke basisvereiste.25 Tot 1999 was de benoeming van vrederechters (net zoals die van alle andere 

magistraten) een politieke aangelegenheid: de benoeming gebeurde door de Senaat waarbij de 

traditionele politieke partijen de benoemingen gelijkmatig onder elkaar verdeelden. Pas met de creatie 

van de Hoge Raad voor de Justitie in 1999 werd die benoeming geobjectiveerd.26  

 

23. Om momenteel tot vrederechter te worden benoemd moet de kandidaat minstens 35 jaar oud 

zijn, doctor of licentiaat (master) in de rechten zijn en voor het examen inzake beroepsbekwaamheid 

geslaagd zijn, dan wel de gerechtelijke stage met vrucht hebben doorlopen. De kandidaat moet 

bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen:  

- Ten minste twaalf jaar werkzaam zijn geweest aan de balie, het ambt van magistraat van het 

openbaar ministerie of van rechter of van notaris hebben vervuld (of gedurende twaalf jaar 

juridische functies hebben uitgeoefend, waarvan ten minste drie jaar in een gerechtelijk ambt), 

of; 

- Ten minste vijf jaar een ambt van staatsraad, auditeur, adjunct-auditeur, (referendaris bij het 

Hof van Cassatie), referendaris, adjunct-referendaris bij de Raad van State of een ambt van 

referendaris bij het Grondwettelijk Hof hebben uitgeoefend.  

 

In voorkomend geval wordt de duur van het ambt bedoeld in de tweede voorwaarde in aanmerking 

genomen voor de berekening van de periode van twaalf jaar voorgeschreven in de eerste voorwaarde.27 

Eenieder die gedurende ten minste twintig jaar als voornaamste beroepsactiviteit het beroep van  

 
24 E. KRINGS, “De vrederechter en de rechter in de politierechtbank, gisteren, vandaag en morgen” in G. BENOIT, F. 

LIEVENS & L. LOUSBERG, Bevoegdheden van de vrederechters en politierechters 1892-1992, Brugge, die Keure, 1992, 

XXIX. 
25 J.P. NANDRIN, "La professionnalisation des justices de paix. De l’utopie à la rigueur”, in G. MARTYN (ed.), Scènes uit de 

geschiedenis van het vredegerecht, Brugge, die Keure, 2011, 98; S. VANDENBOGAERDE, “Vive Lejeune! Het Tijdschrift 

van de Vrederechters (1892-2011)” in G. MARTYN (ed.), Scènes uit de geschiedenis van het vredegerecht, Brugge, die Keure, 

2011, 132. 
26 G. MARTYN, “Een korte geschiedenis van het vredegerecht”, in De vrederechter “Tot uw dienst”, K. ROTTHIER (ed.), 

Brugge, die Keure, 2018, 16. 
27 Art. 187 Ger.W. 
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advocaat heeft uitgeoefend of die gedurende ten minste vijftien jaar deze activiteit als voornaamste 

beroepsactiviteit heeft uitgeoefend en gedurende ten minste vijf jaar een functie heeft uitgeoefend die 

een gedegen kennis van het recht vereist, wordt vrijgesteld van het bovengenoemd examen inzake 

beroepsbekwaamheid.28 Deze laatstbedoelde personen dienen wel een mondeling examen af te leggen 

bij de Benoemings- en Aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie.  

 

§2. Autonomie van de vrederechter 

 

24. De vrederechter behield tot de hervormingen van 2013-2014 als enige magistraat zijn volledige 

autonomie. Pas na deze hervormingen dienen ook vrederechters samen te werken in een groter geheel 

en werd er een overkoepelende structuur geïnstalleerd, het Directiecomité voor alle vredegerechten van 

eenzelfde provincie, waardoor de autonomie deels verloren ging (randnummer 109).29 

 

25. De onafzetbaarheid van de vrederechter werd doorheen alle discussies echter nooit in twijfel 

getrokken. De vrederechter kende in vergelijking met andere magistraten, wel een andere renumeratie 

en andere benoemingsvoorwaarden, voor het overige kreeg hij of zij eenzelfde behandeling als alle 

andere magistraten. 30  

 

26. Niettegenstaande de vrederechters hetzelfde opleidingsniveau hadden als hun collega’s bij de 

rechtbanken en hoven, voelden zij zich gedurende lange tijd, en in elk geval tot eind 19e eeuw, 

oncomfortabel als de ‘laagste’ rechters op de hiërarchische ladder waar door de anderen op werd 

neergekeken. Dit aanvoelen werd verklaard door het feit dat de vrederechters zich met geschillen 

dienden bezig te houden van een geringe waarde, alsook door het feit dat de vredegerechten aparte 

eilandjes waren, verspreid op het platteland, ver verwijderd van de hoven en de rechtbanken in de steden 

en het feit dat er zogezegd weinig juridische inhoud weer te vinden was in hun beslissingen.31 

 

27. Daar waar er in de vorige eeuw niet steeds een vol vertrouwen werd geschonken aan de niet-

juridisch opgeleide vrederechters, dient vastgesteld te worden dat vanaf het midden van de 19e eeuw het 

vertrouwen in de (inmiddels wel juridisch opgeleide) vrederechters, toenam en hen een steeds ruimere 

bevoegdheid werd toebedeeld. Het is ook een opvallende vaststelling dat het aantal verzoeningen en 

minnelijke regelingen toenamen. Wat het bevoegdheidspakket van de vrederechters betreft, is de wet 

 
28 Art. 187bis Ger.W. 
29 G. MARTYN, “Een korte geschiedenis van het vredegerecht”, in De vrederechter “Tot uw dienst”, K. ROTTHIER (ed.), 

Brugge, die Keure, 2018, 16. 
30 J.P. NANDRIN, "La professionnalisation des justices de paix. De l’utopie à la rigueur”, in G. MARTYN (ed.), Scènes uit de 

geschiedenis van het vredegerecht, Brugge, die Keure, 2011, 97. 
31 S. VANDENBOGAERDE, “Vive Lejeune! Het Tijdschrift van de Vrederechters (1892-2011)” in G. MARTYN (ed.), Scènes 

uit de geschiedenis van het vredegerecht, Brugge, die Keure, 2011, 132. 
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van 5 oktober 1833 vermeldwaardig, omdat deze aan de vrederechters de bevoegdheid gaf om kennis te 

nemen van vorderingen tot ontbinding van huurovereenkomsten, van de vorderingen tot uitdrijving op 

het einde van de huur (of pacht) en van vorderingen tot geldigverklaring van het pandbeslag32, materies 

(vnml. huur) waarmee vrederechters tot op heden zeer frequent mee geconfronteerd worden.  

 

28. De tweede helft van de 19e eeuw blijkt, na een niet aflatende en trage toename van de materiële 

bevoegdheden van de vrederechters, een echte opleving te zijn geweest voor hen. Vooral door de steun 

van minister Jules Lejeune (minister van Justitie van 1887 tot 1894)33 kwamen de vredegerechten tot 

volle bloei. Het is merkwaardig dat deze minister wel gekend is omwille van de Wet op de 

voorwaardelijke invrijheidstelling van 1888 (die naar hem vernoemd is), maar amper gekend is omwille 

van zijn uitzonderlijke voorliefde voor de vredegerechten. Door zijn opvolger werd hij omwille van die 

voorliefde zelfs ministre de la paix genoemd. Door zijn openlijke steun schonk hij de vrederechters het 

hen op dat ogenblik ontbrekende en nodige vertrouwen. Hij achtte de vrederechters als rechters die het 

dichtst bij de bevolking stonden, de best geplaatsten om met deskundigheid een oordeel te vellen in tal 

van (nieuwe) aangelegenheden. Zo gaf de Wet ter beteugeling van de landloperij en de bedelarij van 

189134 de aanzet tot een ruimere discretionaire bevoegdheid van de vrederechter.35 Het was ook minister 

Lejeune die de vrederechters aanspoorde om jaarlijks een congres te houden en zich verenigend te 

organiseren.36  

 

§3. Oorspronkelijke bevoegdheden  

 

29. De vrederechter had oorspronkelijk twee bevoegdheden, een burgerlijke en een strafrechtelijke. 

Hij trad op als verzoener, rechter en openbaar ambtenaar (burgerlijk) of als politierechter (ook 

strafrechtelijk). De vrederechter oordeelde over kleine overtredingen en wanbedrijven, waaronder ook 

de verkeersinbreuken.37 Tevens fungeerden de vrederechters onder de Grondwet van het jaar III ook als 

officieren van gerechtelijke politie, waarbij deze term niet de lading dekt die deze op vandaag dekt. 

Destijds werd aan officieren van gerechtelijke politie een taak toebedeeld vergelijkbaar met die van de 

 
32 B. DEBAENST, "L’Union fait la force! 125 verbondenheid van vrederechters in België”, in M. VAN WILDERODE (ed.), 

125 jaar nabijheidsrechter: 125 ans de justice de proximité, Brugge, die Keure, 2017, 35.  
33 S. CHRISTIAENSEN, Tussen klassieke en moderne criminele politiek: leven en beleid van Jules Lejeune, Leuven, 

Universitaire Pers, 2004, 700.  
34 Wet van 27 november 1891 tot beteugeling van de landloperij en de bedelarij, BS 3 december 1891, 3531 (opgeheven op 1 

maart 1993). 
35 S. VANDENBOGAERDE, “Vive Lejeune! Het Tijdschrift van de Vrederechters (1892-2011)” in G. MARTYN (ed.), Scènes 

uit de geschiedenis van het vredegerecht, Brugge, die Keure, 2011, 133. 
36 B. DEBAENST, "L’Union fait la force! 125 verbondenheid van vrederechters in België”, in M. VAN WILDERODE (ed.), 

125 jaar nabijheidsrechter: 125 ans de justice de proximité, Brugge, die Keure, 2017, 33. 

37 K. VELLE, De vredegerechten en de politierechtbank in België (1795-1995): organisatie, bevoegdheden en archiefvorming. 

Brussel, Miscellenea Archivistica Studia (nr. 76), 1995, 94.  
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latere onderzoeksrechters.38 De nadruk lag, zoals hoger al gesteld, op zijn functie als ‘bemiddelaar’. Er 

werd bij aanvang een verplichte verzoeningsprocedure door de wetgever voorzien, welke in 1911 zou 

worden afgeschaft en veel later opnieuw zou worden ingevoerd. Op dit moment bestaat die verplichte 

verzoeningspoging alleen nog in enkele wettelijk bepaalde gevallen (o.a. pachtprocedures). De 

verzoeningsprocedure is echter in elk geval mogelijk én kosteloos, hetgeen haar zeer geliefd maakt.  

 

In burgerlijke zaken zetelde de vrederechter inzake betwistingen die een bepaald maximaal bedrag niet 

overschreden. Dit bedrag werd in de loop van de 19e en 20e eeuw meermaals aangepast, tot verruiming 

van de bevoegdheden van de vrederechter. In het kader van zijn bijzondere bevoegdheid sprak de 

vrederechter zich uit over onder meer problemen met huurcontracten, erfdienstbaarheden, onteigeningen 

ten algemene nutte, voogdij en adoptie en later sociale zaken zoals arbeidsongevallen, beroepsziekten, 

kinderbijslagen…  

 

Daarnaast stond de vrederechter ook bekend als voorzitter van familieraden of inzake zegellegging en 

ontzegeling. Hij zag toe op het afleveren van akten van bekendheid, eedafname, het plaatsen van 

geesteszieken…39 De vrederechter is ook de rechter die toezicht hield op de gedwongen opnames van 

personen in een psychiatrische instelling dan wel opname ten huize. Hij diende beschermend op te 

treden, niet alleen met inachtname van de belangen van de geesteszieke persoon, maar ook met 

inachtname van de belangen van de maatschappij. 

 

In familiezaken was er een beperkte en ook tijdelijke bevoegdheid voorzien voor de vrederechter. Zo 

was de vrederechter tijdens de Franse Revolutionaire periode alleen bevoegd voor de verplichte poging 

tot verzoening tussen naaste familieleden. 40 

 

Vanaf 1932 kon de vrederechter een inkomstendelegatie toekennen als natuurlijke rechter voor snelle 

en eenvoudige procedures. In 1935 werd de vrederechter bevoegd inzake alimentatie. Pas in 1976 werd 

hij bevoegd voor dringende voorlopige maatregelen, en dit tot er een familierechtbank zou worden 

opgericht.41 De vrederechter was de bewaker van de belangen van de minderjarigen. Zijn optreden 

binnen de familieraad was soms van doorslaggevend belang. hij was ook de toezichter bij de openbare 

verkoop van goederen van minderjarigen of waarin minderjarigen belangen konden doen gelden. 

 
38  A. DECEUNINCK, “De Vredegerechten in het arrondissement Kortrijk vanaf hun ontstaan tot en met de constitutie van het 

jaar VIII”, in G. MARTYN (ed.), Scènes uit de geschiedenis van het vredegerecht, Brugge, die Keure, 2011, 114. 

39 F. COENE, Enkele mijlpalen in de geschiedenis van het Zeelse vredegerecht (1796 – 2006), Zele, 2006.  
40 C. TEN RAA, “De oorsprong van de vrederechter” in J. BROEKMAN (ed.) Vrederechter. Openbare Dienst, Juge de paix, 

service public. Essay over de rechter- essai sur le juge, Brugge, die Keure, 1989, 1. 
41 F. SWENNEN, “Familierechter en vrederechter: de kool en de geit sparen via de eenheidsrechtbank?”, T. Fam. 2012/9, 194. 
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30. De vrederechter was tevens voor een relatief korte periode, vanaf de Arbeidsongevallenwet van 

1903 en dit tot 1967, met de oprichting van de arbeidsrechtbanken, bevoegd in geschillen van sociaal 

recht.42 De beslissing om de vrederechter in 1903 bevoegd te maken voor de vaststelling van de 

schadevergoeding in die aangelegenheden, sloot enerzijds aan bij de oudere sociaalrechtelijke 

bevoegdheden, maar het was vooral een blijk van vertrouwen in de vrederechter, die het dichtst bij de 

bevolking en dus ook dichtst bij de mensen op de werkvloer stond. De vrederechter was de enige rechter 

die goed vertrouwd was met de omgeving, waardoor hij beter en sneller de omstandigheden van het 

ongeval kon nagaan. Door zijn vertrouwdheid met de lokale industriële activiteiten van de 

onderscheiden kantons, werd de vrederechter als vanzelfsprekend als ervaringsdeskundige beschouwd 

inzake arbeidsongevallen. Bovendien waren de procedures voor de vrederechter snel, performant en 

eenvoudig. De vrederechter trad tot dan op als beschermer van de belangen van de werknemers in 

geschillen aangaande arbeidsongevallen of ongevallen van en naar het werk. De vrederechter was tevens 

bevoegd om uitspraak te doen over individuele arbeidsgerelateerde geschillen, waar hij een 

beschermende en verzoenende taak uitoefende.43 

In strafzaken zetelde de vrederechter als politierechter. De vrederechter behandelde als politierechter 

voornamelijk kleine overtredingen en wanbedrijven (o.a. bedelarij, landloperij, smaad, 

verkeersinbreuken). Door de oprichting van afzonderlijke politierechtbanken werd het ambt van 

vrederechter als politierechter geleidelijk uitgehold en werd ze uiteindelijk afgeschaft in de tweede helft 

van de twintigste eeuw, met de invoering van de Wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk 

Wetboek.44 

 

AFDELING III. Huidige situatie 

§1. Huidige bevoegdheden  

 

31. De huidige bevoegdheden van het vredegerecht, zo’n tachtigtal, zijn terug te vinden in de 

artikelen 590 tot 601 van het Gerechtelijk Wetboek.45 De bevoegdheden werden uitgebreid door tal van 

wetten.46 Opmerkelijk is de vaststelling dat het toewijzen van nieuwe bevoegdheden aan de 

 

42 G. MARTYN, “Een korte geschiedenis van het vredegerecht”, in De Vrederechter “Tot uw dienst”, K. ROTTHIER (ed.), 

Brugge, die Keure, 2018, 17. 
43 B. DEBAENST, “Een ‘accident de parcours’? De bevoegdheid van de vrederechter voor arbeidsongevallen in de wet van 

1903” in G. MARTYN (ed.), Scènes uit de geschiedenis van het vredegerecht, Brugge, die Keure, 2011, 156. 

44 F. COENE, Enkele mijlpalen uit de geschiedenis van het Zeelse vredegerecht, Zele, 2006. 
45 www.justitie.belgium.be  ; Communicatiedienst Federale Overheid Dienst Justitie. Opgefriste brochure De vrederechter: de 

rechter die het dichtst bij de burger staat, Brussel, 7 juni 2019, 6-7. 

46 G. MARTYN, “Een korte geschiedenis van het vredegerecht”, in De Vrederechter “Tot uw dienst”, K. ROTTHIER (ed.), 

Brugge, die Keure, 2018, 16.  

http://www.justitie.belgium.be/
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vrederechters een uiting was van het vertrouwen van de wetgevende macht in de vrederechters, daar 

waar het afnemen van de bevoegdheden en het toewijzen aan andere gerechten van deze afgenomen 

bevoegdheden, niet werd ingegeven door een wantrouwen in de vrederechters, maar wel door 

reorganisatie- en rationalisatieredenen.47 

 

32. Wat betreft hun bevoegdheden op territoriaal vlak, werden de vredegerechten lang relatief 

ongemoeid gelaten. Territoriaal werden de gerechtelijke kantons hervormd in 1869, 1967, 1999, en 

recent in 2017. Het aantal gerechtelijke kantons is door recente hervormingen van 187 naar 162 kantons 

teruggebracht.48 In elk gerechtelijk kanton zetelt een vrederechter, titularis van zijn eigen kanton, maar 

thans ook benoemd in elk kanton van het betrokken gerechtelijk arrondissement. In de provincie Oost-

Vlaanderen zijn er 21 vredegerechten (in de regio Gent 9, in de regio Dendermonde-Waasland 9, in de 

regio Oudenaarde 3). De vijf vredegerechten in Gent, alsook de twee vredegerechten in Aalst, vormen 

samen elk respectievelijk één stadskanton in Gent en in Aalst. 

 

§2. Genderverhouding  

 

33. Tot slot kan ook worden vastgesteld dat het ambt van vrederechters tot en met Wereldoorlog II 

een echt mannenbastion betrof en dat pas nadien het aantal vrouwen die als vrederechter fungeerden, 

gestaag is toegenomen.49 Tot voor kort was de verhouding mannelijke/vrouwelijke vrederechters in 

Oost-Vlaanderen (21 vrederechters), 14/7. Met andere woorden was amper 1/3 van de vrederechters in 

Oost-Vlaanderen een vrouw, wat het mannelijk overwicht nog steeds bevestigt. In het najaar van 2019 

gaf erevrederechter van het kanton Herzele, de heer Souffriau, de fakkel door aan vrederechter Veerle 

De Roeck. Daarmee is het aantal vrouwelijke vrederechters in Oost-Vlaanderen gestegen van 7 naar 8, 

daarmee is nog steeds maar 38% van de zetels in Oost-Vlaanderen ingenomen door een vrouwelijke 

vrederechter.  

 

§3. Vergelijking met andere landen 

 

34. Het vredegerecht en de vrederechter zoals wij deze nu nog kennen, komen alleen nog voor in 

België, Luxemburg en Zwitserland.  

 

 
47 B. DEBAENST, "L’Union fait la force! 125 verbondenheid van vrederechters in België”, in M. VAN WILDERODE (ed.), 

125 jaar nabijheidsrechter: 125 ans de justice de proximité, Brugge, die Keure, 2017, 36.  
48 B. AERTS en D. DE GROOTE, “Vrederechter is én blijft absolute noodzaak”, Juristenkrant, 2018, afl. 372, 10 . 

49 G. MARTYN, “Een korte geschiedenis van het vredegerecht”, in De Vrederechter “Tot uw dienst”, K. ROTTHIER (ed.), 

Brugge, die Keure, 2018, 16. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Luxemburg_(land)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwitserland
https://jura.kluwer.be/secure/showfile.aspx?id=dx2238846.pdf&pdfsearch=vrederechter%20is%20noodzaak&sourceid=dn300206059&sourcetitel=AERTS,%20B.,%20Nieuw%20boek%20schetst%20toekomst%20toegankelijke%20nabijheidsrechter.%20%E2%80%98Vrederechter%20is%20%C3%A9n%20blijft%20absolute%20noodzaak%E2%80%99,%20Juristenkrant%202018,%20afl.%20372,%2010
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35. In Frankrijk werd in 1958 de vrederechter, juge de paix, afgeschaft en vervangen door een juge 

d’instance.50 Het is niet onbelangrijk te vermelden dat in 2003, mede door de nabijheidsproblemen van 

de Tribunaux d’instance, de ‘vrederechter’ opnieuw werd ingevoerd, zij het onder de naam juge de 

proximité.51 Dit was een niet-professionele magistraat, bevoegd voor ‘kleinere geschillen’, met als enige 

beperking dat wanneer deze rechter vindt dat het om een juridisch complexe zaak gaat, hij de zaak toch 

nog mag doorsturen naar de gewone rechtbank. De juge de proximité had een wettelijke en verzoenende 

taak.52 Doch er kwam, net omwille van de niet-professionaliteit heel wat weerstand tegen deze 

jurisdictie. In de periode 2015-2017 werd de juridiction de proximité afgeschaft en verdwenen de juges 

de proximité definitief van het toneel: hun taken werden toebedeeld aan juges d’instance.53 Zeer recent 

is er een wetsvoorstel ingediend om de juges d’instance af te schaffen en een nieuwe instelling te 

creëren, namelijk die van de juge du contentieux de la protection die zich zal richten op de 

beschermingsstatuten maar dit is geen ‘vrederechter’ in de echte zin van het woord. 54 

 

36. In Nederland werd de vrederechter in 1838 vervangen door de kantonrechter die zetelde in zijn 

kantongerecht.55 Met het einde van de Franse rechterlijke organisatie kreeg Nederland vanaf dan zijn 

eigen nationale rechterlijke organisatie en nationale wetgeving, daarmee kwam een einde aan het 

bestaan van 220 vredegerechten in Nederland.56 De kantonrechter werd ingevoerd om snel en goedkoop 

recht te doen.57 De kantonrechter sprak recht in civiele zaken, op basis van het Nederlands Burgerlijk 

Wetboek van 1838. Het grootste verschil tussen de vrederechter en de kantonrechter is dat de 

kantonrechter geen verplichte bemiddelende taak kreeg, wat betekent dat in Nederland de voorafgaande 

verplichte verzoenende taak reeds in 1838 werd afgeschaft. 

 

37. De kantongerechten bleven doorheen de tijd als afzonderlijke entiteiten bestaan tot 2002. De 

kantonrechters hielden veelal zitting in een gemakkelijk toegankelijk gebouw in het centrum van een 

stad. De kantonrechter was gekend met de plaatselijke gebruiken en stond dicht bij de rechtszoekende. 

Na 2002 werden de kantongerechten als zelfstandige gerechten opgeheven en werden zij als sector 

 
50  H. VUYE, “Justitie Morgen: de toekomst van de vredegerechten in een breder perspectief”, T. Vred., 1998, 414. 
51 J. CAUBET, “The ‘juge de proximité’ in France”, in E.K. VON BONE, The justice of the peace in Europe, Rotterdam, 

Erasmus Universiteit, 2013, 51. 
52 H. LAMON, “De blinde rechter en de dove advocaat, de verhouding tussen balie en magistratuur in de 21ste eeuw”, NJW, 

2003, afl. 46, 1104. 
53 https://fr.wikipedia.org/wiki/Juridiction_de_proximité_(France).  
54 Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, www.legifrance.gouv.fr. 
55 E.VON BONE, “De buurtrechter alias de vrederechter: terug van weggeweest?”, in NJB 2009/392, afl. 8. ; E.VON BONE, 

“Herinvoering van de vrederechter in Nederland mogelijk een feit?”, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en 

conflictmanagement 2016-4, 45-49. 
56 E. VON BONE, “Experimenteren met de vrederechter is de moeite waard! Een gesprek met kantonrechter Rik Kruisdijk en 

vrederechter Lode Vrancken”, TMD (22) 2018, afl. 2, 26. 
57 E. VON BONE, “Tweehonderd jaar ontwikkeling van de competentie van de vrederechter/kantonrechter in Nederland(1811-

2011)”, in: G. MARTYN (red.), Scènes uit de geschiedenis van het vredegerecht, Koninklijk Verbond van de vrede- en 

politierechters, Brugge: die Keure/La Charte 2011, 73-82.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juridiction_de_proximité_(France)
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00A9F537&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00A9F537&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00A9F537&cpid=WKNL-LTR-Nav2
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kanton geïntegreerd in de rechtbank (van eerste aanleg).58 Thans vindt kantonrechtspraak meestal plaats 

in een groot kantoorgebouw, waar de toegankelijkheid fel verminderd is  (meestal is er een deurwachter, 

een scanpoort, dient de gebruiker zich te legitimeren...).  

 

38. Bij de reorganisatie doorgevoerd in 2013 (Herziening van de Gerechtelijke Kaart HGK) werd 

het merendeel van de oude kantongerechten als nevenlocatie van de rechtbank gesloten. Door deze 

sluiting werd onbewust een grotere afstand gecreëerd tussen de rechtspraak en de burger. De 

kantonrechter die naar het beeld van de Belgische vrederechter bekend was met de plaatselijke 

omstandigheden en die eenvoudig te benaderen was, is daarmee geschiedenis geworden59. De reeds in 

aantal verminderde en resterende 62 zelfstandige kantongerechten zijn opgegaan in 10 

arrondissementsrechtbanken met vestigingslocaties voor de sector kanton.60  

 

HOOFDSTUK II. MAATSCHAPPELIJK BELANG 

AFDELING I. Algemeen  

 

39. Volgens Rommel, eminent erevrederechter, die gedurende meer dan drie decennia in het kanton 

Sint-Gillis werkzaam was, is het vrederechterschap de sublieme realisatie van het rechterschap. In het 

vredegerecht wordt recht gesproken door de vrederechter, niet door het ‘vredegerecht’. De vrederechter 

zorgt als het ware voor de personalisatie van de rechtspraak binnen zijn vredegerecht. De vrederechter 

is het ‘gelaat’ van zijn rechtspraak: enerzijds onafhankelijk en onpartijdig en dichtbij zijn 

rechtsonderhorigen, anderzijds toch enige afstand respecterend en zich aanpassend aan de niet aflatende 

evolutie van de maatschappij waarbij deontologie en ethiek noodzakelijke bestaans- en 

basisvoorwaarden blijven. Hij schrijft treffend: “Le juge de paix est proche sans être approchable et 

éloigné en demeurant approchable”.61  

Vredegerechten zijn volgens hem kleine KMO’s die zichzelf organiseren en efficiënt werken waardoor 

ze de stijgende werklast blijkbaar onder controle kunnen houden en de gerechtelijke achterstand bij hen 

niet toeneemt. In een interview gaf hij een filosofisch antwoord op de vraag hoe het kwam dat de 

vrederechters geen achterstand hadden, terwijl de werklast in tien jaar tijd bijna verdubbeld was: “Water 

vindt altijd zijn weg. Liever dan een lange en dure rechtszaak aan te spannen, stappen steeds meer 

 
58 S. VOET, “Naar een (nieuwe) nabijheidsrechter in Nederland?”, RW , 2019-2020, 16 november 2019, 402.  

59 J. VELDHUIS, “Return of the Vrederechter”. www.debloggendeadvocaat.nl/2016  
60  E. VON BONE, “Experimenteren met de vrederechter is de moeite waard! Een gesprek met kantonrechter Rik Kruisdijk en 

vrederechter Lode Vrancken”, TMD (22) 2018, afl. 2, 27. 
61 G. ROMMEL, “Verbaliser le juge” in  G. MARTYN (ed.), Scènes uit de geschiedenis van het vredegerecht, Brugge, die 

Keure, 2011, 22. 
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mensen naar de vrederechter omdat ze weten dat het daar vooruit gaat. Een grote troef is dat we echt 

met de mensen in gesprek gaan, omdat we zo toegankelijk zijn. Grote rechtbanken zijn bureaucratische 

ondingen. Stop ons daar weg en het is gedaan met de service.”62 

De vredegerechten zijn van oudsher de rechtbanken die het dichtst bij de bevolking staan, de procedures 

om zich tot de vrederechter te wenden zijn zeer toegankelijk. De vrederechter is de ideale bemiddelaar 

en verzoener gelet op de persoonlijke en rechtstreekse contacten die hij met de rechtsonderhorigen 

heeft. Het hoogste aantal zaken worden ingeleid en behandeld zonder tussenkomst van advocaten bij 

de vredegerechten. Niet voor niets dat de vrederechter de nabijheidsrechter genoemd wordt63. Het 

vredegerecht is het sociale gelaat van justitie waarbij de openbare dienstverlening aan de burger centraal 

staat.64 Vrederechters worden gekenmerkt door een substantieel verschillende rolopvatting.65  

 

40. Doorheen de geschiedenis werden vrederechters omschreven als vaderlandslievend en 

staatsdragend, ook hun ‘psyche’ werd veelvuldig en bewierokend omschreven. Een vrederechter was 

onafhankelijk, wars van elke politieke, religieuze of sociale overtuiging, hij kon luisteren naar eenieder, 

zonder ook maar enig onderscheid te maken naar stand of rang van de burgers die hun geschil bij hem 

aanhangig maakten. De modelvrederechter werd omschreven als een rechter met een groot hart, 

hardwerkend, een verzoener en bovenal een goed jurist, wat hem geliefd en vertrouwd maakte bij de 

rechtsonderhorigen.66  

 

41. Van Hoecke omschreef de rol van vrederechter in zijn onderzoek naar het mens- en 

maatschappijbeeld van de vrederechter als: “Beschermer van de sociaal zwakkere partijen, beschermer 

van het leefmilieu, scheidsrechter en verzoener in conflicten, zoals in het bijzonder tussen familieleden 

of tussen buren, waarbij de Vrederechter oog heeft voor de realiteit en in het licht hiervan het geschreven 

recht soepel, niet-formalistisch toepast.”67  

 

42. Erevrederechter Van den Eeden (voormalig vrederechter van het vredegerecht kanton Kontich) 

omschreef het ‘profiel’ van de vrederechter als volgt: “Het specifieke profiel van de vrederechter wordt 

niet bepaald door wat hierover geschreven of verkondigd wordt, maar wel door de bevoegdheden die 

 
62 G. ROMMEL, “Belg stapt sneller naar vrederechter”, Nieuwsblad 26 augustus 2010. 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/gki2ugra4 

63 R. WAXWEILER, "Le regroupement des justices de paix. Vers la disparition d’un modèle", Pyramides, 2017, 29, 11. 

64 K. ROTTHIER (ed.), De Vrederechter ‘Tot uw dienst’, Brugge, die Keure, 2018, 13. 
65 H. VUYE, “Justitie Morgen: de toekomst van de vredegerechten in een breder perspectief”, T. Vred., 1998, 429. 
66 B. DEBAENST, "L’Union fait la force! 125 verbondenheid van vrederechters in België”, in M. VAN WILDERODE (ed.), 

125 jaar nabijheidsrechter: 125 ans de justice de proximité, Brugge, die Keure, 2017, 41. 

67 M. VAN HOECKE, “Mens- en maatschappijbeeld van de vrederechter” in J. BROEKMAN, P. DRUET, A. EYLENBOSCH 

en G. ROMMEL, Vrederechter, openbare dienst. Juge de paix, service public, Brugge, die Keure, 1989, 171. 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/gki2ugra4
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door hem/ haar uitgeoefend worden. Het is het familiale contentieux dat van hem een gezinsrechter 

maakt, het zijn de vele zakenrechtelijke bevoegdheden die hem typeren als buurtrechter en het is dankzij 

zijn of haar toezicht over de onbekwamen dat hij zich beschermrechter kan noemen. Het is doorheen de 

uitoefening van deze bevoegdheden dat een methodiek ontstaat, dat vaardigheden worden ontwikkeld 

die overeenstemmen met wat men het profiel van de vrederechter is gaan noemen. Het profiel is 

onlosmakelijk verbonden met de bevoegdheden.” 68 

 

43. Ook in de functiebeschrijving of profielbeschrijving van de Hoge Raad voor de Justitie worden 

een aantal van voormelde criteria naar voren geschoven die een kandidaat zeker moet bezitten, wil deze 

in aanmerking komen voor een voordracht als vrederechter door de Hoge Raad voor de Justitie. Zo 

wordt er onder ‘doel van de functie’ uitdrukkelijk vermeld: “Binnen de rechterlijke organisatie neemt 

de vrederechter een laagdrempelige eerstelijnspositie in. Uit zijn wettelijke bevoegdheden volgt dat hij 

optreedt en recht spreekt als buurtrechter, familierechter en beschermrechter voor onbekwamen. De 

vrederechter heeft hierbij vooral de opdracht om de partijen trachten te verzoenen, teneinde een 

oplossing tussen de partijen te bewerkstelligen of te bewaren.” Als kerntaken van de vrederechter wordt 

ook hier verwezen naar het verzoenen, het beschermen, het nabij zijn: “Als verzoener tussen partijen 

een gesprek tot stand brengen, al dan niet ter zitting, teneinde een geschil op te lossen op een voor hen 

aanvaardbare wijze, beschikbaar zijn voor de rechtszoekende en de laagdrempeligheid van de functie 

realiseren teneinde het vertrouwen erin te bevorderen, als toezichthouder controleren van het beheer 

uitgeoefend door de aangestelde voogd of de voorlopige bewindvoerder teneinde de belangen van de te 

beschermen persoon te vrijwaren.” 69 

 

44. De vrederechter heeft thans meer dan honderd verschillende bevoegdheden, en kan gerust de 

meest veelzijdige instelling binnen de gehele gerechtelijke structuur worden genoemd.70 De vrederechter 

heeft naast algemene bevoegdheden, die thans beperkt zijn tot geschillen met een waarde minder dan of 

gelijk aan 5000 euro,71 ook bijzondere bevoegdheden voor (handels) huurzaken, mede-eigendom, 

erfdienstbaarheden, bewinden, levering van nutsvoorzieningen, en dit ongeacht het bedrag. 72 Alsook 

beschikt hij over enkele exclusieve bevoegdheden inzake onteigeningen, verzegelingen en akten van 

bekendheid. 

 

 
68 E. VAN DEN EEDEN, “De vrederechter in volle ontwikkeling, Enkele bedreigingen en evenveel uitdagingen” in G. 

MARTYN (ed.), Scènes uit de geschiedenis van het vredegerecht, Brugge, die Keure, 2011, 311. 
69  http://www.hrj.be/sites/default/files/press_publications/o0018b.pdf (raadpleging op 19 november 2019)  
70 E. VAN DEN EEDEN, “De vrederechter in volle ontwikkeling, Enkele bedreigingen en evenveel uitdagingen” in G. 

MARTYN(ed.), Scènes uit de geschiedenis van het vredegerecht, Brugge, die Keure, 2011, 312. 
71 Wet van 25 mei 2018, BS 30 mei 2018; art. 590 Ger.W.  
72 Art. 591 Ger.W.  

http://www.hrj.be/sites/default/files/press_publications/o0018b.pdf
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45. Door erevrederechter Carens (voorheen vrederechter in Westerlo) werd in een interview het 

belang van de vrederechter benadrukt. Hij liet gelden dat men al te vaak en ten onrechte de vrederechter 

als beslechter van onbeduidende geschillen beschouwt, als een soort ‘kruimelrechter’ daar waar die 

‘kleine geschillen’ slechts een fractie uitmaken van het werk van de vrederechter en de vrederechter 

veel substantiële verschillen op verschillende domeinen dient te behandelen (zoals o.m. huur, 

bekwaamheden, erfdienstbaarheden, pacht, facturen, nutsvoorzieningen, onteigeningen, burenhinder, 

mede- eigendom, consumentenkrediet, geesteszieken...). 73, Tevens benadrukt ook hij de rol van de 

vrederechter als verzoener bij uitstek.74 

 

46. In het onderzoeksrapport van juli 2019, dat werd uitgevoerd in opdracht van het WODC werd 

de ‘maatschappelijke relevantie’ van de vrederechter in België allesomvattend verwoord als: “Speelt in 

alle bevoegdheden van de vrederechter.”75 Er werd in dat rapport niet alleen verwezen naar de relevantie 

van de vrederechter inzake de rechterlijke bescherming van meerderjarige onbekwame personen, maar 

ook naar de relevantie inzake huurgeschillen. In dergelijke geschillen is de vrederechter vaak de laatste 

strohalm voor sociaal zwakkeren in de maatschappij die vaak geen of weinig besef hebben van hun 

rechten en plichten. In dat onderzoek werd opgemerkt dat sommige vrederechters redelijk ver gaan in 

hun beschermende taak, waarbij er op een zeer persoonlijke manier tewerk wordt gegaan. Vaak 

communiceren de vrederechters rechtstreeks met de rechtszoekenden, zonder bijstand van een advocaat. 

Ook inzake bewinden worden de vrederechters vaak rechtstreeks aangesproken als enig direct 

aanspreekpunt.  

 

47. Deze werkwijze van de vrederechters in de uitvoering van hun beschermende taak, heb ik 

duidelijk bevestigd gezien tijdens de zittingen die ik mocht meevolgen met de Aalsterse vrederechters.  

 

AFDELING II. De vrederechter als beschermrechter  

§1. Algemeen  

 

48. Zoals hoger reeds gesteld is de vrederechter van bij zijn ontstaan de beschermrechter van de 

(sociaal) zwakkeren en onbekwamen in de maatschappij. De vrederechter is niet alleen bevoegd inzake 

voogdij, voor de machtiging tot verkoop van roerende en onroerende goederen waar minderjarigen bij 

 

73 M. STORME , “De Kruimelrechter”, TPR, 1980, 350-363. 
74 R. BOONE, “Verzoeningsbevoegdheid van vrederechters mag fors uitgebreid worden” (interview met Ludo Carens), De 

Juristenkrant, 2019, afl. 394, 10-11. 
75 E. BAUW, S. VOET, E. VAN DONGEN, J. VAN MOURIK, M.S. THOMAS, Naar een Nabijheidsrechter? Een onderzoek 

naar de inpasbaarheid van de vrederechter in België en Frankrijk in het Nederlandse rechtsbestel, Den Haag, Boomjuridisch, 

2019, 79. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019D34600&did=2019D34600 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019D34600&did=2019D34600
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betrokken zijn, voor de machtiging van ouders inzake het beheer van de goederen van hun kinderen, 

maar ook inzake vorderingen tot tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld bij feitelijk 

samenwonenden. De vrederechter is de rechter die het dichtst bij de bevolking staat, een rechter die 

vooral de zwakkeren in de maatschappij een luisterend oor biedt. Dit brengt mee dat door de menselijke 

aanpak het strikt juridische vaak dient overstegen te worden, terwijl de invulling van de begrippen 

rechtvaardigheid en billijkheid zal afhangen van de persoonlijke aanpak van de betrokken vrederechter. 

Dit alles dient in overeenstemming te zijn met de voorgeschreven wettelijke bepalingen, binnen dewelke 

de vrederechter zijn handelingen dient te verantwoorden. Dit is een evenwichtsoefening tussen realiteit 

en wettigheid welke van de vrederechter meer vergt dan het louter toepassen van de wettelijke normen.76  

 

§2. Vrederechter als beschermrechter voor minderjarigen  

 

49. De vrederechter was van oudsher de beschermrechter van de minderjarigen, onder ouderlijk 

gezag of voogdij. Minderjarigen (bedoeld wordt de niet ontvoogde- minderjarigen) zijn 

handelingsonbekwaam en hebben niet de geschiktheid om rechten en plichten die ze hebben ook 

daadwerkelijk zelf uit te voeren, zodat zij bescherming nodig hebben.77 Zij dienen vertegenwoordigd te 

worden bij het stellen van rechtshandelingen. 

Indien de minderjarige nog ouder(s) heeft, valt hij onder hun ouderlijk gezag en zal de ouder het 

‘ouderlijk bewind’ uitvoeren over deze minderjarige. Onder ‘ouderlijk bewind’ dient het 

vertegenwoordigen van de minderjarige verstaan te worden alsook het beheren van de goederen van 

deze minderjarige.78 Op basis van artikel 378 §1 BW zullen de ouders een voorafgaande machtiging 

vragen aan de vrederechter voor een welomschreven lijst van beschikkingsdaden. De vrederechter zal 

steeds in het belang van de minderjarige oordelen of deze machtiging al dan niet kan verleend worden. 

Wanneer er geen ouderlijk gezag is voor de minderjarige, hetzij omdat zijn beide ouders overleden zijn, 

wettelijk onbekend zijn of in de voortdurende onmogelijkheid verkeren om het ouderlijk gezag uit te 

oefenen79, dan zal door de vrederechter de voogdij worden ingericht. Ook de voogd zal voor bepaalde 

handelingen omschreven in artikel 410 §1 BW een voorafgaande machtiging dienen te vragen aan de 

vrederechter.80  

50. De voogdij is steeds een belangrijke bevoegdheid van de vrederechters geweest en was 

meermaals het voorwerp van hervorming. Zo springt ook hier de naam van minister van Justitie Lejeune 

 
76 T. LENNAERTS, “De Vrederechter leeft (nog steeds)”, in M. VAN WILDERODE (ed.), 125 jaar nabijheidsrechter: 125 

ans de justice de proximité, Brugge, die Keure, 2017, 43-53. 
77 K. ROTTHIER (ed.), De Vrederechter ‘Tot uw dienst’, Brugge, die Keure, 2018, 60.  
78 K. ROTTHIER (ed.), De Vrederechter ‘Tot uw dienst’, Brugge, die Keure, 2018, 60. 
79 P. SENAEVE, J. GERLO en F. LIEVENS (eds), De hervorming van het voogdijrecht, Antwerpen, Intersentia, 2002, 7-9. 
80 K. ROTTHIER (ed.), De Vrederechter ‘Tot uw dienst’, Brugge, die Keure, 2018, 61. 
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in het oog.81 Hij richtte reeds in 1890 een commissie op met als doel het Burgerlijk Wetboek te 

hervormen, waarbij de voogdij uitgebreid aan bod kwam. Zo werd er toen bijvoorbeeld voorzien dat 

waar in principe de zetel van de voogdij onveranderlijk is, de vrederechter toch de overbrenging van de 

voogdijzetel kon bevelen indien de voogd verhuisde.82 Met de wetten van 27 maart en 29 april 2001 tot 

wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over de minderjarigen werd het 

voogdijrecht grondig hervormd tot de vorm waarop wij deze wetgeving vandaag nog kennen.83 Zowel 

bij het ouderlijk gezag als bij de voogdij is de tussenkomst van de vrederechter steeds gericht op het 

toezien van de belangen van de betrokken minderjarige. 

 

§3.. De vrederechter als beschermrechter voor de meerderjarige onbekwame personen  

 

51. Door de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot 

instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid werd de 

bescherming van de meerderjarige onbekwame personen op innoverende wijze geregeld.84 Een 

behandeling ‘op maat’ werd mogelijk gemaakt, maatregelen kunnen worden aangepast aan de concrete 

situatie van iedere beschermde persoon en de nadruk komt te liggen op de bescherming. Door de brede 

kijk op het statuut van de meerderjarige onbekwamen, werd de bescherming ook mogelijk gemaakt voor 

persoonsgebonden aangelegenheden. Hierdoor werd het mogelijk de andere statuten van 

onbekwaamheid formeel af te schaffen.85 De statuten van de meerderjarige onbekwame personen 

werden geharmoniseerd en er werd meer aandacht besteed aan de individuele noden van de te 

beschermen personen, met waar mogelijk, meer inspraak en participatie. 

 

52. Sinds 1 september 2014 stelt de vrederechter dan ook de bewindvoerder(s) aan over de persoon 

en/of de goederen van wilsonbekwame meerderjarigen. Hiermee heeft de wetgever de vrederechter 

bevestigd in zijn rol van natuurlijke rechter voor de bescherming van de belangen van de meest 

kwetsbaren. De vrederechter is de natuurlijke rechter geworden voor verschillende categorieën van 

onbekwamen die nu ressorteren onder een eenheidsstattuut van ‘meerderjarige onbekwame personen’. 

 

53. Vrederechter Rotthier, vrederechter in Beveren en voormalig voorzitter van de vrederechters en 

politierechters Oost-Vlaanderen, schreef vóór de wetswijzigingen van 2014 reeds: “Het is evenwel 

 
81 S. CHRISTIAENSEN, Tussen klassieke en moderne criminele politiek: leven en beleid van Jules Lejeune, Leuven, 

Universitaire Pers, 2004, 700.  
82 P. SENAEVE, J. GERLO en F. LIEVENS (eds.), De hervorming van het voogdijrecht, Antwerpen, Intersentia, 2002, 3. 
83 P. SENAEVE, J. GERLO en F. LIEVENS (eds.), De hervorming van het voogdijrecht, Antwerpen, Intersentia, 2002, 4. 
84 Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe 

beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, BS 14 juni 2013, 38132. 
85 P. SENAEVE, F SWENNEN en G VERSCHELDEN (eds.), Meerderjarige beschermde personen, Brugge, die Keure, 2014, 

5. 
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minder bekend en dat mag misschien wel als een stille revolutie worden omschreven, dat de wetgever 

in het kader van de bescherming van onbekwamen, de rol van de vrederechter ook inhoudelijk grondig 

heeft gewijzigd. Zijn wettelijke taak om te waken over de belangen van de handelingsonbekwame (ook 

ambtshalve) en waaraan hij zelf inhoud dient te geven, maakt van hem werkelijk een andersoortig 

rechter, die hem onderscheidt van alle anderen.”86 

Erevoorzitter Vrancken van het Koninklijk verbond voor Vrede- en Politierechters schreef: “Het vergt 

een bijzondere attitude: de vrederechter luistert naar de minderjarige, de beschermde persoon en de 

vertrouwenspersoon. Hij heeft begrip voor hun soms heel verschillende culturele achtergronden, 

geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen. Hij tracht redelijke wensen te vervullen, zonder afbreuk 

te doen aan de universele en Europese normen en waarden, zoals gelijkheid, vrije meningsuiting en 

scheiding van kerk en staat, noch aan het Europese recht en het Belgische recht, waartoe het 

internationaal privaatrecht behoort. Hij zoekt creatief naar billijke oplossingen. Hij motiveert oog in 

oog met de burger  in een begrijpelijk Nederlands waarom hij een machtiging weigert of verleent. Maar 

hij zal zich altijd moeten behoeden voor zelfgenoegzaamheid. Deze kerntaak neemt in omvang en in 

moeilijkheidsgraad toe naarmate de bevolking vergrijst en kleurrijker wordt, de burger mondiger wordt, 

het Europese recht en het Belgische recht met zijn wetten, decreten en ordonnanties complexer worden, 

het internationaal privaatrecht door de vluchtelingenstroom vaker wordt toegepast en de voorkeur van 

de vrederechter blijft uitgaan naar familiale bewindvoerders aan wie soms omvangrijke budgetten 

worden toevertrouwd.”87 

 

§4. De vrederechter als beschermrechter voor de geesteszieken 

 

54. Daarnaast treedt de vrederechter ook beschermend op t.a.v. geesteszieken. De vrederechter kan 

de geesteszieke persoon gedwongen laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis als daar nood aan 

is. Eén op vier mensen kampt vroeg of laat met min of meer ernstige psychische problemen en wetende 

dat Vlaanderen een van de hoogste zelfmoordcijfers van Europa heeft, valt het niet te verwonderen dat 

de tussenkomst van de vrederechter in de laatste 10 jaar met meer dan 40% gestegen is voor wat betreft 

de gedwongen opnames van geesteszieke personen.88 Uit deze cijfers blijkt dat steeds minder mensen 

met psychische problemen vrijwillig op zoek gaan naar  (medische) hulp. Wanneer er echter geen ziekte-

inzicht is (en er geen sprake is van enig besef van een geestesstoornis) en er noodzaak is aan behandeling, 

 
86 K. ROTTHIER, “De rol van de vrederechter in de voogdij en het voorlopig bewind: pleidooi voor een gepersonaliseerd 

benadering”, T. Vred., 2009, 418. 
87 L. VRANCKEN, http://kvvp-urjpp.be/assets/media//kvvp/30-mei-2018-de-vrederechter-van-de-toekomst.pdf  
88 https:// www.geestelijkgezondvlaanderen.be  

http://kvvp-urjpp.be/assets/media/kvvp/30-mei-2018-de-vrederechter-van-de-toekomst.pdf
http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/
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zal de vrederechter tussenkomen om een gedwongen behandeling te organiseren conform de Wet 

betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke (kortweg WPG).89 

Alhoewel er geen wettelijke definitie bestaat van het begrip ‘geesteszieke’, wordt algemeen aanvaard 

dat er sprake is van een geestesziekte als er ofwel een significant subjectief lijden aanwezig is bij de 

betrokken persoon dan wel indien er op één of meerdere relevante facetten van het maatschappelijk 

leven (sociaal, relationeel, professioneel) disfuncties optreden door de ‘geestelijke’ aandoening.90 Dit 

begrip evolueert inhoudelijk mee met de vooruitgang in het psychiatrisch onderzoek en het evoluerend 

maatschappijbeeld.  

Een gedwongen opname kan enkel plaatsvinden als de toestand van de geesteszieke het vereist, als hij 

zijn gezondheid en veiligheid ernstig in gevaar brengt of als hij een ernstige bedreiging vormt voor 

andermans leven of integriteit.91 De vrederechter dient hierover te waken en dient na te gaan of er geen 

alternatief voorhanden is. De wet voorziet immers dat de beschermingsmaatregel enkel mogelijk is “bij 

gebrek van enige andere geschikte behandeling.”92 De gedwongen opname dient beschouwd te worden 

als het ultieme redmiddel omdat de impact van deze maatregel verstrekkende gevolgen kan hebben voor 

de persoon in kwestie en zijn omgeving.  

De rol van de vrederechter is niet te onderschatten omdat hij dient te oordelen of een er al dan niet sprake 

is van een ‘geestesziekte’ en of er desgevallend al dan niet een vrijheidsbeperkende maatregel 

noodzakelijk is. Bij deze beoordeling is het advies van een psychiater of klinisch psycholoog onmisbaar. 

Het komt de vrederechter toe samen met het psychiatrisch ziekenhuis in te staan voor de correcte 

toepassing van de wettelijke bepalingen.93 

 

AFDELING III. Vrederechter als nabijheidsrechter 

§1. Algemeen 

 

55. Reeds lang nemen vrederechters het voortouw in de beweging om justitie dichter bij de 

bevolking te brengen. Als nabijheidsrechter staan zij ongetwijfeld het dichtst bij de bevolking in alle 

mogelijke betekenissen van het woord en zijn ze het beste voorbeeld voor de zo gegeerde “justice de 

proximité”.  

 

 
89 Wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, BS 27 juli 1990. 
90 K. ROTTHIER, M. SERVAES, Gedwongen opname van de geesteszieke, Handleiding bij de Wet Persoon Geesteszieke, 

Brugge, die Keure, 2012, 9. 
91 Art. 2 Wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, BS 27 juli 1990.  
92 Wet van 26 juni 1990  betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, BS 27 juli 1990. 
93 K. ROTTHIER (ed.), De Vrederechter ‘Tot uw dienst’, Brugge, die Keure, 2018, 70. 
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§2. Betekenis ‘nabijheid’ 

 

56. Door Vuye94 werd verwezen naar de begripsontleding van “justice de proximité” in drie 

verschillende betekenissen, zoals deze werden ingedeeld door Serverin.95 Als eerste werd een territoriale 

betekenis toegewezen aan “justice de proximité”, de rechter mag niet ver verwijderd zijn van de 

rechtsonderhorige. Het gaat om de aanwezigheid van de rechter ‘in de buurt’, hieraan beantwoordt de 

kantonnale indeling van de vredegerechten volkomen.  

Voorts heeft het begrip een ideologische betekenis, de wens om de symbolische afstand tussen het 

gerecht en rechtsonderhorige te verminderen (hetgeen één van de belangrijkste doelstellingen was bij 

de oprichting van de vredegerechten in 1790).  

Tot slot heeft het begrip ook een procesrechtelijke betekenis, een open toegankelijkheid zodat alle 

rangen en standen van de bevolking snel en eenvoudig toegang kunnen krijgen tot het gerecht. Ook aan 

deze laatste twee begripsinvullingen voldoen de vredegerechten meer dan behoorlijk. Tot slot voegde 

Vuye zelf enkele persoonlijke betekenissen toe aan het begrip en verwees hij naar de personele 

betekenis, het principe dat iedere rechter instaat voor zijn eigen mensen, “de vrederechter als 

verpersoonlijking van zijn kanton”. Ook in de zin van interactionele betekenis staat de vrederechter 

vooraan, op het vredegerecht is er veel meer dan elders interactie tussen vrederechter en 

rechtsonderhorige.96 

 

57. Als nabijheidsrechter staat de vrederechter het dichtst bij rechtzoekenden en is hij makkelijk 

bereikbaar, hij is het best gekend met zijn eigen kanton en de mentaliteit ervan, het ene dorp is het andere 

niet. De vrederechter dient maatwerk te leveren, want de bescherming van de zwakkeren in de 

maatschappij is voor iedere persoon anders.97    De vrederechter heeft een ruime ervaring met procedures 

in crisissituaties en is gekend voor zijn hulp bij het oplossen van vele onderlinge en lokale conflicten.98 

Hij is niet kostelijk, soepel en mobiel, wat een enorme populariteit oplevert.99  

 

58. Vrederechter Van den Eeden omschrijft het zo: “De vrederechter is aanwezig in de kern van het 

dagelijkse leven van de mensen. Hij loopt met hen het huis rond om de toestand op te nemen, staat met 

 
94 H. VUYE, Justitie Morgen: de toekomst van de vredegerechten in een breder perspectief, T. Vred., 1998, 428.  
95 E. SERVERIN, "La proximité comme paradigme de constitution des territoires de la justice" in M. BELLET, T. KIRAT, C. 

LARGERON (ed.), Approches multiformes de la proximité, Paris, Hermès, 1998, 61. 
96 H. VUYE, “Justitie Morgen: de toekomst van de vredegerechten in een breder perspectief”, T. Vred., 1998, 428. 

97 C. E. DE FRESART, "Avant-propos (Les justices de paix)", JJP 2016, 1, p. 3-5. 
98 C. FOURIE, “De rol van de vrederechter in de wet tijdelijk huisverbod”, T. Vred. 2014, afl. 1-2, 9.  

99 B. JANSSENS, “De Vrederechter als het algemeen eenheidsloket van justitie?”, in M. VAN WILDERODE (ed.), 125 jaar 

nabijheidsrechter: 125 ans de justice de proximité, Brugge, die Keure, 2017, 9. 



33 

 
 

hen in de tuin om zich ten volle van de problematiek bewust te worden en zit vervolgens samen het hen 

aan de keukentafel om mogelijke oplossingen te bespreken. De vrederechter is de rechter in de buurt en 

van de buurt.”100   

 

59. Krings besloot zijn redevoering met lovende woorden voor de vrederechters en de 

vredegerechten: “De vrederechters zijn meestal goede juristen, ervaren magistraten die op de frontlijn 

van de praktijk staan. Sedert lang al vormen hun beslissingen een sieraad van onze rechtspraak. Dat 

zal ook in de toekomst, net als vandaag de dag het geval zijn.”101  

 

60. De vrederechter wordt door de recente hervormingen nog meer de nabijheidsrechter en dit door 

zijn bevoegdheid op te trekken tot geschillen met een waarde van maximaal 5000 euro (i.p.v. 2500 euro). 

Daardoor moeten burgers zich minder begeven naar de rechtbank van eerste aanleg maar kunnen zij 

sneller bij de vrederechter terecht.102 De specifieke methodiek waarbij de vrederechter snel toegankelijk 

is en ook gemakkelijk verplaatsbaar is, leidt er toe dat geschillen vaak via een plaatsbezoek of 

plaatsopneming een snelle en werkbare oplossing bereiken, worden aanvaard en gedragen door de 

betrokkenen. Door het ter plaatse te gaan, krijgt de rechtzoekende reeds de overtuiging dat zijn zaak 

ernstig wordt genomen en hierdoor zullen ze vaker open staan voor een oplossing waarbij ze zelf 

inspraak kunnen hebben. Zo beantwoorden de vrederechters duidelijk aan de omschrijving van ‘rechters 

van de toekomst’ zoals omschreven door Haex en Dupont, meer bepaald als ‘de rechters die recht 

spreken in dialoog met partijen’.103  

De vredegerechten zijn dan ook goed gekend bij de burgers, de toegankelijkheid tot de vredegerechten 

is zeer groot. Niet alleen is er de goede bereikbaarheid door de vele en duidelijke bewegwijzeringen 

maar ook zijn er de mondelinge doorverwijzingen. Daarbij denkend aan de doorverwijzingen en 

bekendheid van de vredegerechten via de politie, de OCMW’s, de woon- en zorgcentra, sociale 

verhuurmaatschappijen, de mond-op-mond getuigenissen, het programma ‘De Rechtbank’. Vele burgers 

vinden dan ook gemakkelijk de weg naar de griffie en maken gebruik van de open toegankelijkheid van 

de vredegerechten wanneer ze met probleem of betwisting geconfronteerd worden. 104 

 

 
100 E.VAN DEN EEDEN, “De vrederechter in volle ontwikkeling, Enkele bedreigingen en evenveel uitdagingen” in G. 

MARTYN (ed.), Scènes uit de geschiedenis van het vredegerecht, Brugge, die Keure, 2011, 315. 
101 E. KRINGS, “De vrederechter en de rechter in de politierechtbank, gisteren, vandaag en morgen. Redevoering uitgesproken 

ter gelegenheid van het 100- jarig bestaan van het Koninklijk Verbond van de Vrederechters en Politierechters van België”, in 

G. BENOIT, F. LIEVENS & L. LOUSBERG, Bevoegdheden van de Vrederechters en Politierechters 1892-1992, Brugge, die 

Keure, 1992, XXIX-XXXI. 
102 https://www.koengeens.be/news/2017/07/14/werklastvermindering-zorgt-voor-snelle-en-efficiënte-justitie.  
103 R. HAEX en W. DUPONT, “Verschalkte rechters: over verwachtingen. Een sociologisch perspectief”, AJT, 1997-98, 385. 
104 T. LENNAERTS, “De Vrederechter leeft (nog steeds)”, in M. VAN WILDERODE (ed.), 125 jaar nabijheidsrechter: 125 

ans de justice de proximité, Brugge, die Keure, 2017,  254. 
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§3. Toegankelijkheid en laagdrempeligheid 

 

61. Recent onderzoek toonde aan dat wanneer wordt verwezen naar de ‘vrederechter’, steeds twee 

begrippen centraal staan: de toegankelijkheid en de laagdrempeligheid voor het beslechten van 

eenvoudige geschillen. Waarbij ‘eenvoudig geschillen’ niet mogen geïnterpreteerd worden als simpele, 

complicatieloze, los van juridische of maatschappelijke problematiek, maar als geschillen betreffende 

alledaagse twisten waar eenieder kan mee geconfronteerd worden. De vrederechter staat gekend om het 

beslechten van geschillen die vaak een relatie hebben met de omgeving van partijen en een impact 

kunnen hebben op die omgeving, zodat de laagdrempeligheid en de toegankelijkheid kunnen 

gegarandeerd worden. Het is net dat wat wordt bedoeld met de term ‘nabijheidsrechter’.105 

 

62. Ook bij de omschrijving van de (Belgische) vrederechter in Wikipedia wordt nadruk gelegd op 

de nabijheid: “De gemakkelijkst toegankelijke rechter en het feitelijk gezicht van de rechtspraak bij de 

burger. Wie met het gerecht in aanraking komt, zal meestal met het vredegerecht te maken krijgen, 

omdat de vrederechter een zo ruime bevoegdheid heeft dat bijna alle zaken uit het dagelijkse leven van 

de mensen voor hem gebracht moeten worden.” 106 

 

§4. Vergelijking met Nederland  

 

63. Daar waar ons Belgische systeem het nabijheidscriterium prioritair stelt, werden bij de 

herzieningen in Nederland andere prioriteiten vooropgesteld, die meer gericht zijn op intern 

organisatorische aspecten, bijvoorbeeld de noodzaak van specialisatie die enkel in grotere rechtbanken 

zou kunnen worden gewaarborgd. 107 Men zette in op management van het rechtssysteem. Na deze 

reorganisatie en de doorgevoerde studies, werd de roep tot het fysiek dichter brengen van de rechtspraak 

bij de burger en hierop aansluitend de roep tot herinvoering van de vrederechter naar Belgisch model 

steeds luider.108 De vraag werd gesteld of de rechter niet te ver van de burger was te komen staan 

doorheen de geschiedenis door schaalvergrotingen en besparingen.109  

 

 
105 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019D34600 
106 https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrederechter_(Belgi%C3%AB) 

107 R.J.J. ESHUIS, “De geografische inrichting van de rechtspraak in Rechtspraak om de hoek”, Justitiële verkenningen 2019, 

nr. 1 (thema ‘Rechtspraak om de hoek), 15. 

108 E. VON BONE, “Kruistocht naar de buurtrechter alias de vrederechter”, T. Vred, 2011, nr. 11, 486-488. 
109 A.H.J. LENNAERTS, “De vrederechter leeft (nog steeds)”, Trema 2016, afl. 7, 250-255;  A.H.J. LENNAERTS, “De 

spreekuurrechter”, NJB 2016/596, afl. 12, 802-808. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019D34600
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrederechter_(Belgi%C3%AB)
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64. Na onderzoek is men in Nederland van mening dat een exacte kopiëring van de Belgische 

vredegerechten niet aangewezen is en dat het beter zou zijn te vertrekken van de kantonrechter en deze 

aan te passen tot het gewenste resultaat. Als onderscheid met de bestaande kantonrechters wordt 

voorgesteld het begrip nabijheidsrechter in te voeren. Ook de mogelijkheid om een soort van rijdende 

rechter, naar analogie met onze rechter sous l’arbre, wordt overwogen.  

 

Doorheen het onderzoek is komen vast te staan dat er aanzienlijke kosten gepaard zullen gaan met de 

invoering van de nabijheidsrechter, enerzijds door de duurtijd van zittingen die zal toenemen door een 

groei van het te behandelen aantal geschillen die door die (duurdere) ervaren ‘nabijheidsrechter’ zullen 

moeten afgehandeld worden, anderzijds door een noodzaak tot uitbreiding van het aantal locaties om 

de ‘nabijheid’ te kunnen garanderen. Dit laatste aspect dient beschouwd te worden vanuit het gegeven 

dat in Nederland de reisafstanden naar de rechtspraaklocaties op heden aanzienlijk groter zijn dan in 

ons land zodat er noodzaak zal zijn tot verhoging van het aantal locaties om de nabijheid te garanderen. 

Een verhoging van locaties betekent niet alleen meer kosten voor de locatie zelf, maar ook voor het 

personeel dat er zal dienen tewerkgesteld te worden. Tegenover de kosten wordt gewezen op de baten 

die vooral blijken uit vergelijking met de vrederechter in België: toegankelijk, laagdrempelig, efficiënt 

en snel. Niet alleen geschillenbeslechting, maar minstens even belangrijk is de ontmijning van de 

onderliggende problematiek, die niet altijd juridisch is.110 

 

AFDELING IV. Vrederechter als verzoeningsrechter 

§1. Wettelijk kader  

 

65. Het oorspronkelijke doel van het vredegerecht waarbij de vrede diende te worden gegarandeerd 

en dit vooral door bemiddelend en verzoenend op te treden, kende een grote evolutie.111 

Niettegenstaande de snel evoluerende normering en formalisering van de rechtspleging, en de 

toenemende invloed en bemoeienis van de overheid op de samenleving, is het belang van de 

verzoenende rol van de vrederechter overeind gebleven, zij het dat deze steeds minder verplichtend werd 

voorgeschreven. De kerntaak van de vrederechter kan nog steeds omschreven worden als het helpen bij 

zoeken naar oplossingen van de geschillen en dit hoofdzakelijk door dialoog, bemiddeling en 

verzoening, hetgeen nauw aansluit bij de functie van de vrederechter als nabijheidsrechter.112 

 

 
110 S. VOET, “Naar een (nieuwe) nabijheidsrechter in Nederland?”, RW , 2019-2020, 16 november 2019, 402. 

111 G. MARTYN, “Een korte geschiedenis van het vredegerecht”, in De Vrederechter “Tot uw dienst”, K. ROTTHIER (ed.), 

Brugge, die Keure, 2018, 15. 
112 B. JANSSENS, “De Vrederechter als het algemeen eenheidsloket van justitie?”, in M. VAN WILDERODE (ed.), 125 jaar 

nabijheidsrechter: 125 ans de justice de proximité, Brugge, die Keure, 2017, 9. 



36 

 
 

66. Bij de invoering van het Gerechtelijk Wetboek, werd een algemene regeling betreffende de 

voorafgaande poging tot minnelijke schikking opgenomen onder de artikelen 731-733 Ger.W. en werd 

er in een beperkt aantal gevallen ook een verplichte poging tot minnelijke schikking opgenomen. Toen 

boek VII van het Gerechtelijk Wetboek over de bemiddeling werd ingevoerd, werd in artikel 731 Ger.W. 

verduidelijkt dat de regeling m.b.t. de voorafgaande poging tot minnelijke schikking géén afbreuk doet 

aan de bepalingen op de bemiddeling. 

 

§2. Betekenis ‘verzoening’ 

 

67. De term “verzoening” heeft een algemene betekenis. Het gaat om een verloop waarbij de 

conflictpartijen, die zich verzoenen, een akkoord bereiken waardoor hun geschil tot een einde komt. Dit 

akkoord kan op verschillende manieren bereikt worden. De betrokken partijen kunnen dit doen op eigen 

initiatief of zij kunnen hiervoor de hulp van een externe derde inroepen. Wanneer er sprake is in het 

Gerechtelijk Wetboek van verzoening door een rechter, dan gaat om een rechterlijke verzoening, oftewel 

een minnelijke schikking.113 Verzoening en bemiddeling betekenen dat de rechter niet alleen recht 

spreekt, maar dat hij de rechtsonderhorigen eveneens laat spreken. Het begrippenpaar ‘luisterbereidheid’ 

en ‘dialoog’ komt bij de vrederechter ten volle aan bod. 114  

Essentieel is het vertrouwen in de verzoener. Krings omschreef dit als volgt: “Vertrouwen in de 

verzoener is immers een essentieel bestanddeel. Partijen verlaten zich op de rechter om een minnelijke 

regeling te treffen, omdat ze weten dat hij voor geen van beide partijen bevooroordeeld is. Beide partijen 

moeten zich door hem beschermd voelen tegen elke willekeur…” Hij sprak dan ook consequent over de 

“vrederechter-verzoener” 115 

§3. Verzoening met oog op minnelijke schikking  

 

68. Bij een verzoening worden de partijen voor de vrederechter opgeroepen tot een minnelijke 

schikking. Daarbij doen partijen kosteloos een beroep op de expertise van de vrederechter om te trachten 

tot een oplossing te komen zonder onmiddellijk een volwaardige (en te betalen) gerechtelijke procedure 

op te starten. De rol van de vrederechter is groter dan die van een bemiddelaar. De vrederechter heeft 

de leiding in het voorgebrachte geschil en kan zelf oplossingen voorstellen.116 Omzichtigheid is geboden 

 
113  W. HENSEN, “Alternatieve geschillenoplossing in de nieuwe familierechtbank: een stap voorwaarts of een gemiste   

kans?”, P&B 2014/2, 48.; K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht in hoofdlijnen,  Antwerpen, Maklu, 730-731; T. LYSENS en 

L. NAUDTS, “Deskundige. Verzoener, bemiddelaar of arbiter”, NJW 2010, afl. 222, 338-348.  
114 H. VUYE, “Vrederechter- eerstelijnsrechter: aanzet tot een alternatieve rechtsbedeling?” AJT, 2000-01, 490. 
115 E. KRINGS, “De vrederechter en de rechter in de politierechtbank, gisteren, vandaag en morgen. Redevoering uitgesproken 

ter gelegenheid van het 100- jarig bestaan van het Koninklijk Verbond van de Vrederechters en Politierechters van België”, in 

G. BENOIT, F. LIEVENS & L. LOUSBERG, Bevoegdheden van de Vrederechters en Politierechters 1892-1992, Brugge, die 

Keure, 1992, XXIX-XXXI. 
116  S. OPLINIUS, “De schikkingscomparitie en het her-oraliseren van de civiele procedure”, RW 2009-2010, 1372. 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=dn32752
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omdat de vrederechter zich in het kader van verzoening niet mag uitspreken over het gelijk van één van 

de partijen. De vrederechter stelt zich bij een verzoeningspoging neutraal en onafhankelijk op.117 Wel 

kan een rechter, wanneer dit nodig blijkt, zijn visie te kennen geven over een eventuele oplossing van 

het geschil. Hij kan dus voorstellen formuleren omtrent een mogelijke oplossing maar mag niet kenbaar 

maken hoe hij het geschil zou beslechten.118  

 

69. Wanneer de rechter zich bezighoudt met een poging tot verzoening, treedt hij steeds op als 

rechter, met de erbij horende autoriteit, wat betekent dat de verticale verhouding tussen de partijen en 

de rechter behouden blijft. Net omdat de rechter autoritair optreedt kan hij een zekere druk op de 

betrokkenen uitoefenen om hen zo inschikkelijker te maken ten opzichte van bepaalde, mogelijke 

oplossingen. De rechter kan m.a.w. zijn gezagspositie laten doorwegen.119  

 

Het evenwicht dat in de praktijk moet worden bewaard is delicaat: enerzijds behoort het tot de essentiële 

taak van de vrederechter om partijen trachten te verzoenen, anderzijds mag zijn onpartijdigheid niet in 

het gedrang komen.120 Wanneer de vrederechter er niet in slaagt om partijen tot een minnelijke 

schikking te brengen, zal hij later in een eventuele volwaardige procedure nog in alle onafhankelijkheid 

en onpartijdigheid moeten kunnen oordelen over het geschil. De rechter dient dus tijdens de 

verzoeningsfase vanzelfsprekend onpartijdig te blijven, anders kan hij gewraakt worden op grond van 

wettige verdenking. 121  

 

§4. Actieve of passieve rol vrederechter 

 

70. Erevrederechter Lievens (voormalig vrederechter van het kanton Lennik) meent dat de 

vrederechter zich passief moet opstellen tijdens de verzoeningsprocedure, net omwille van die 

onpartijdigheid. De vrederechter zou wel een “open gespreksklimaat” mogen creëren, maar niet 

tussenkomen in de onderhandelingen of zelf voorstellen formuleren.122   

 

 
117  S. BONTE, S. BRUSSELMANS, T. DEMEYERE, W. HENSEN, E. LANCKSWEERDT, A. PYCK, S. RAES, D. VAN 

DE GEHUCHTE, A-M. WITTERS, Gerechtelijke bemiddeling. Bemiddeling tijdens civiele gerechtelijke procedures, Brugge, 

die Keure, 2016, 33. 
118  B. GAYSE, “Bemiddeling: Een veralgemeende wettelijke grondslag”, NJW 2005, nr. 107, 436. 
119 S. BONTE, S. BRUSSELMANS, T. DEMEYERE, W. HENSEN, E. LANCKSWEERDT, A. PYCK, S. RAES, D. VAN 

DE GEHUCHTE, A-M. WITTERS, Gerechtelijke bemiddeling. Bemiddeling tijdens civiele gerechtelijke procedures, Brugge, 

die Keure, 2016, 32. 
120 C. DANIELS, commentaar bij art. 731 Ger.W., Kluwer, OGR, afl. 113, 2019.  
121 Art. 828, 1° Ger.W. 
122 F. LIEVENS, “Bevoegdheid en onbevoegdheid van de vrederechter inzake minnelijke schikking” in G. BENOIT, F. 

LIEVENS, en L. LOUSBERG (eds.), Bevoegdheden van de Vrederechters en Politierechters 1892-1992, Brugge, die Keure, 

1992 (55) 58. 
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71. Volgens erevrederechter Rommel zou de rechter zich bij aanvang van de verzoening passief 

moeten opstellen tot ná zijn beraad en zou hij zich daarna wel actief mogen opstellen. Op dat ogenblik 

is zijn oordeel immers al gevormd en zou het dus niet langer mogelijk zijn om een schijn van 

partijdigheid te creëren door actief tussen te komen in de verzoeningsgesprekken.123  

 

72. De meerderheid van de vrederechters is evenwel voorstander van een actieve tussenkomst van 

de vrederechter in de gesprekken over een mogelijke minnelijke schikking, de vrederechter mag daarbij 

voorstellen aan partijen voorleggen maar mag hen in geen geval onder druk zetten.124 De belangrijkste 

taak van de vrederechter kan dan ook omschreven worden als een taak van “wheelen en dealen”125, de 

vrederechter zal partijen ertoe aanzetten om met elkaar te overleggen, te communiceren, soms wat water 

bij de wijn te doen, en dit zonder zijn eigen standpunt op tafel te leggen, zonder zelf uitspraak te doen 

om zo partijen tot een akkoord trachten te bewegen. De vrederechter moet tijd nemen om naar de partijen 

te luisteren teneinde goed op de hoogte te zijn van alle aspecten van een hun geschil en van hun 

wederzijdse grieven en wensen. Pas dan kan naar overlegpunten gezocht worden om een overeenkomst 

tot stand te kunnen brengen. De vrederechter luistert niet alleen, maar hij gaat in dialoog met partijen. 

Deze dialoog is heel belangrijk. Zo stelde Vuye: “Enkel een met partijen dialogerend rechter kan de 

machtsverhoudingen tussen partijen verzachten, misschien zelfs neutraliseren.”126 

 

73. Het psychologisch inzicht dat bij het verzoenen van een vrederechter gevraagd wordt, wordt 

niet aangeleerd op de universiteiten en er wordt verwacht dat de vrederechter door zelfstudie en 

levenservaring deze psychologische ervaring zich eigen maakt. Wanneer de vrederechter een verzoening 

leidt, zijn de wettelijke bepalingen steeds zijn rode draad.127  

 

74. In principe is de verzoening facultatief. Echter, ze kan ook verplicht zijn wanneer dit bij wet 

bepaald wordt.128 Indien een verzoening verplicht wordt voorgeschreven, dan wordt ook vermeld wat 

de sanctie is indien de voorafgaande verplichte oproeping tot verzoening niet wordt nageleefd. Een 

voorbeeld kan gevonden worden in artikel 1345 Ger.W. dat bepaalt dat inzake pacht geen 

rechtsvordering wordt toegelaten, indien de eiser de verweerder vooraf niet heeft opgeroepen tot een 

 
123 G. ROMMEL, “De rechterlijke verzoening, Jurisdictionele aard en betekenis”, T. Vred. 2005, afl. 4-5, (216) 221. 
124 W. NIEWOLD, “Bemiddeling en verzoening: verzoening bij de vrederechter als vorm van conflictoplossing” in HRJ, 

Gerechtelijke achterstand: geen noodzakelijk kwaad, Brussel, Bruylant, 2004; M. VERRYCKEN, “Le juge de paix 

conciliateur”, T.Vred. 2002, afl. 9, (435) 438-439; J. LAENENS, “Schikken of beschikken? Pleidooi tegen de privatisering van 

de bemiddeling”, RW 2000-01, (402) 407. 
125 VAN DER LINDEN – VAN VUREN R en MARTIROSOVA L., https://eenvandaag.avrotros.nl/item/een-laagdrempelige-

vrederechter-volgens-de-Belgen-onmisbaar ,1 mei 2018. 
126 H. VUYE, “Vrederechter- eerstelijnsrechter: aanzet tot een alternatieve rechtsbedeling?” AJT, 2000-01, 491. 
127 F. EVERS, “Verzoenen: kostenbesparend conflicten beëindigen”, T.Vred. 2007, afl. 9-10, 371. 
128 Art. 731, lid 3 Ger.W.; B. BEELDENS, "Mediation, conciliation et impartialité du juge de proximité", T. Vred. 2005, nr. 4, 

194. 

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/een-laagdrempelige-vrederechter-volgens-de-Belgen-onmisbaar
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/een-laagdrempelige-vrederechter-volgens-de-Belgen-onmisbaar
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minnelijke schikking.129 De sanctie in deze gevallen is steeds de nietigheid.130 Echter, deze nietigheid is 

niet van openbare orde.131 

 

75. Ook in het recente onderzoeksrapport in opdracht van het WODC wordt de verzoenende taak 

van de vrederechter belicht. De onderzoekers verklaren het succes van de verzoeningsprocedure door 

haar laagdrempeligheid in die zin dat de procedure gratis is, er geen beroep moet gedaan worden op een 

advocaat, en dat de procedure snel en efficiënt is. Door de experten werd bevestigd dat de meeste partijen 

tijdens een verzoeningsprocedure niet vertegenwoordigd worden door een advocaat maar wel 

verschijnen in persoon, waar zij voor de vrederechter in eigen bewoordingen uitleggen hoe de 

vrederechter hen kan bijstaan in het zoeken naar een oplossing voor hun geschil.132  

 

§5. Vergelijking met Nederland 

 

76. In Nederland kregen experimenten zoals een spreekuurrechter in Groningen (Noord-

Nederland), die veel zaken op locatie behandelt, enthousiaste navolging in de vorm van wijk-, buurt- en 

regelrechters.133 Initiatieven als de spreekuurrechter en buurtrechters moesten in Nederland de rechter 

opnieuw dichter bij de mensen brengen, waarbij nadruk werd gelegd op de verzoenende taak.134  

 

De spreekuurrechter werd in 2016 opgestart als een experiment van gerechtelijke geschilbeslechting. 

Als prioriteiten werden de toegankelijkheid, de eenvoudige en snelle geschillenoplossing 

vooropgesteld. Kenmerkend was de mondelinge behandeling op de zitting, zonder voorafgaande 

uitwisseling van processtukken, waardoor een zaak bij aanvang niet was ‘gejuridiseerd’.135 De zaken 

konden niet door om het even wie worden aangebracht. De drempel die gevormd wordt bij de 

spreekuurrechter is de verplichte rechtsbijstandsverzekering die de burger moet hebben om de 

procedure te starten.136 Beide partijen die in een geschil verwikkeld waren, dienden bereid te zijn hun 

geschil in het kader van dit experiment te beslechten. Bij de aanmelding diende enkel een korte 

 
129  B. BEELDENS, “Les modes alternatifs de resolution des litiges. La spécificité de la mediation”, TBBR 2010, nr. 6, 267. 
130 P. DAUW, Burgerlijk procesrecht, Mortsel, Intersentia, 2016, 247-248. 
131 M. DUBOIS, C. MATTHIJS, L. NYSEN, D. VAN DE GEHUCHTE, V. WAETERLOOS, M. WARSON, Praktische gids 

bemiddeling in burgerlijke en handelszaken, Gent, Story Publishers, 2010, 196. 
132 E. BAUW, S. VOET, E. VAN DONGEN, J. VAN MOURIK, M.S. THOMAS, Naar een Nabijheidsrechter? Een onderzoek 

naar de inpasbaarheid van de vrederechter in België en Frankrijk in het Nederlandse rechtsbestel, Den Haag, Boomjuridisch, 

2019, 72,  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019D34600. 

133 R. ESHUIS, M. SCHEEPMAKER, “De geografische inrichting van de rechtspraak”, Justitiële Verkenningen, Rechtspraak 

om de hoek, Boomjuridisch, Den Haag, 2019, 1. 

134 F. MEBIUS, “Leren van de zuiderburen: schikken bij de vrederechter”, Advocatenblad 2018, 03; A. VAN KAMPEN en M. 

LIEVISSE ADRIAANSE, “In België is de rechter ook een beetje therapeut”. www.nrc.nl/nieuws/2018-04-25  
135 W. WETZELS, “De pilot van de Rotterdamse Regelrechter”, Justitiële verkenningen, Rechtspraak om de hoek, 

Boomjuridisch, Den Haag, 2019, 37. 
136 E. VON BONE, “Experimenteren met de vrederechter is de moeite waard! Een gesprek met kantonrechter Rik Kruisdijk en 

vrederechter Lode Vrancken”, TMD (22) 2018, afl. 2, 44. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019D34600
http://www.nrc.nl/nieuws/2018-04-25
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omschrijving van het geschil te worden gegeven. Vervolgens werd een zitting zo spoedig mogelijk 

gepland. De geschillen die bij de spreekuurrechter aanhangig werden gemaakt betroffen vooral 

burenruzies, maar ook andere zaken zoals geschillen betreffende huur-, consumenten- en arbeidszaken. 

Het doel was om mensen met een al dan niet juridisch probleem een luisterend oor te bieden bij een 

ervaren rechter, waarbij zonder ingewikkelde vormvereisten of schriftelijke voorbereiding mensen 

konden vertellen over hun probleem en de gewenste oplossing.137.  

 

De ervaringen van de deelnemende partijen waren overwegend positief, deze laagdrempelige 

geschillenbeslechting bleek goedkoop én efficiënt te zijn: meer dan 80 % van de geschillen werden 

finaal beslecht na tussenkomst van de spreekuurrechter met een minnelijke regeling.138 Dit experiment 

werd niet verlengd wegens een gebrek aan financiële middelen. Evenmin kwam er een vervolg naar 

een permanente oplossing. 

 

77. De verschillende experimenten hebben gemeen dat ze zijn gebaseerd op artikel 96 van het 

Nederlandse Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering. Dit betekent dat beide partijen ermee in 

moeten stemmen dat hun zaak in het kader van een pilot wordt afgerond. In het kader van voornoemd 

artikel worden de zaken tegen een aanzienlijk lager griffierecht behandeld. In de experimenten krijgt de 

rechter een actieve leidende rol toebedeeld en helpt hij partijen bij het zoeken naar oplossingen die voor 

iedereen aanvaardbaar zijn. Communicatie en overleg zijn hier sleutelwoorden. De rechter zal 

verzoeningsvoorstellen doen en aangeven welke oplossingen passen binnen het materiële recht. Als 

partijen er niet in slagen om zelf in overleg een einde aan hun geschil te maken, dan zal de rechter de 

oplossing bepalen. Als leidraad wordt de wet gehanteerd, maar de rechter krijgt de vrijheid om in overleg 

met partijen en binnen dit wettelijke kader, te onderzoeken welke oplossing prefereerbaar is. Binnen de 

experimenten zou de toepassing van rechtspraak niet alleen liggen op het terrein van juridische 

geschillenbeslechting maar ook op het terrein van maatschappelijke geschillenbeslechting, ruimer dus 

dan louter juridisch, met oog voor de achterliggende problematieken. 

 

78. Een ander, vrij recent experiment opgestart op 15 september 2018, in navolging van de pilot 

buurtrechter, is dat van de ‘Rotterdamse regelrechter’. Het belangrijkste criterium om een zaak 

aanhangig te maken bij de Rotterdamse regelrechter is dat partijen samen bereid zijn tot een gesprek en 

als gemeenschappelijk doel de praktische oplossing van het geschil beogen. Het Belgische vredegerecht 

staat daarbij als model, waarbij een actieve rol voor de rechter als bemiddelaar/ verzoener is weggelegd. 

139 Het samen ‘willen’ (een gezamenlijk verzoek is vereist) tot regeling te komen is cruciaal. Bijstand 

 
137 Huizen van het recht, maart 2018, eerste hulp bij sociaal - juridische vraagstukken  (www.sp.nl)  
138  T. LENNAERTS, “De proef (met een) Spreekuurrechter”, NJB 2017, afl. 139. 
139 W. WETZELS, “De pilot van de Rotterdamse Regelrechter”, Justitiële Verkenningen, Rechtspraak om de hoek, 

Boomjuridisch, Den Haag, 2019, 36.  

http://www.sp.nl/
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door een advocaat is niet vereist. Anders dan bij de spreekuurrechter kan iedereen in dit experiment 

stappen, dus ook de burger zelf. Het aanhangig maken is dus niet voorbehouden voor 

rechtsbijstandsverzekeraars of andere welbepaalde categorieën. De regelrechter heeft ook hier een 

actieve en leidende rol in de geschillenbeslechting tussen partijen. Blijkt een minnelijke 

geschillenbeslechting niet haalbaar, dan zal de kantonrechter in een vonnis het geschil beslechten. 

Kenmerkend voor de geschillenbeslechting voor de regelrechter is dat deze snel (wegens de korte 

termijnen), goedkoop (lage griffierechten), eenvoudig (hoofdzakelijk mondeling en burger kan zelf 

optreden) en probleemoplossend is (regelrechter is actief in het overleg tot beslechting van het geschil). 

 

De eerste resultaten van de pilot waren bemoedigend. Van de 10 zaken die op zitting behandeld werden, 

zijn er 9 in een schikking geëindigd.140 Wel dient opgemerkt te worden dat een aantal partijen weigerden 

mee te werken zodat de regelrechter hun geschil niet eens kon beslechten. Dit experiment liep tot 1 

januari 2020. Een grondige evaluatie van deze pilot is op het ogenblik van het schrijven van deze 

masterproef nog niet gepubliceerd. 

 

79. In al deze experimenten komt de focus op snellere en goedkopere procedures, eenvoudige en 

laagdrempelige toegang en een bemiddelende rechter telkens weer naar voor. 141 Doorheen deze 

experimenten wordt de relevantie van de Belgische vrederechter in zijn verzoenende rol door onze 

Noorderburen bevestigd.  

 

80. Het onderzoeksrapport van juli 2019 komt tot de conclusie dat een nabijheidsrechter in 

Nederland gewenst is.142 Er zijn nog enkele pilots lopende en het is dus nog te vroeg om definitieve 

conclusies te trekken.  

 

81. Doorheen de geschiedenis blijkt dat onze Noorderburen, waar zij reeds in 1838 afstapten van 

het instituut ‘vredegerechten’, zij enkele eeuwen later nog steeds op zoek zijn naar datgene wat ze 

destijds overboord gooiden en waarvan ze meer dan ooit bewust zijn dat ze nood hebben aan een snelle, 

goedkope en praktische geschillenbeslechting en effectieve rechtspraak zoals geleverd door onze 

vredegerechten: een rechtspraak die aansluit bij de meest efficiënte vormen van geschilbeslechting, 

 
140 W. WETZELS, “De pilot van de Rotterdamse Regelrechter”, Justitiële Verkenningen, Rechtspraak om de hoek, 

Boomjuridisch, Den Haag, 2019, 49. 
141 K. VAN DER KRAATS, “Experimenten in de civiele rechtspraak: een oplossing voor welk probleem?”, Justitiële 

Verkenningen, Boomjuridisch, Den Haag, 2019, 87. 
142 E. BAUW, S. VOET, E. VAN DONGEN, J. VAN MOURIK, M.S. THOMAS, Naar een Nabijheidsrechter? Een onderzoek 

naar de inpasbaarheid van de vrederechter in België en Frankrijk in het Nederlandse rechtsbestel, Boomjuridisch, Den Haag, 

2019, 86, https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019D34600; S. VOET, “Naar een (nieuwe) 

nabijheidsrechter in Nederland?”, RW , 2019-2020, 16 november 2019, 402. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019D34600
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sneller, efficiënter voor alle actoren, niet alleen voor de burgers, maar ook voor alle professionelen 

werkzaam in dat veld.  

 

82. Zo bezocht de Nederlandse Minister voor rechtsbescherming Dekker vroig jaar samen met de 

Belgische minister van Justitie Geens het vredegerecht in Maasmechelen en diende hij vast te stellen dat 

het Belgische vredegerecht efficiënt functioneert en een voorbeeld vormt voor laagdrempelige, snelle 

en goedkope, gratis (in geval van verzoeningen) rechtspraak. Tevens werd vastgesteld dat het snel en 

tijdig naar de vrederechter stappen dejuridiserend kan werken en formele procedures kan voorkomen.143 

 

83. Het is passend om Von Boné, vurig voorstandster van de herinvoering van de vrederechter in 

het Nederlandse gerechtelijke landschap, te citeren: “Door het voorstel van minister Dekker, die 

experimenten op het gebied van laagdrempelige rechtspraak toelaat, komt de vrederechter misschien 

wel weer terug in de Nederlandse nationale rechterlijke organisatie! Interessant is dat de vrederechter 

die in Nederland was ingevoerd en gebaseerd was op de Leidse vredemakers (feseurs de paix) een 

institutie is van Nederlandse bodem, die haar sporen in het verleden heeft verdiend. Laten rechtbanken 

in Nederland vooral experimenteren met dit type rechter, dat heel dicht bij de burger staat!” 144 

 

  

 
143 M. KNAPEN, “Belgische vrederechter werkt de-juridiserend”, 2 april 2019. https://www.mr-online.nl/belgische-

vrederechter-werkt-dejuridiserend/ 
144 E. VON BONE, “Experimenteren met de vrederechter is de moeite waard! Een gesprek met kantonrechter Rik Kruisdijk en 

vrederechter Lode Vrancken”, TMD (22) 2018, afl. 2, 45.  

https://www.mr-online.nl/belgische-vrederechter-werkt-dejuridiserend/
https://www.mr-online.nl/belgische-vrederechter-werkt-dejuridiserend/
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DEEL II: HERVORMINGEN  

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN 

 

84. Vrederechters beschikken over algemene, bijzondere en exclusieve bevoegdheden 

(randnummer 31) en kunnen op de hiërarchische ladder onderaan gesitueerd worden, op hetzelfde 

niveau als de politierechtbanken (figuur A). In deze positie werden de vredegerechten zeer lang 

ongemoeid gelaten. Het waren aparte entiteiten met een eigen griffie en er was geen overkoepelend of 

controlerend orgaan. Het was een periode waarin de vrederechter gekend stond als leider van zijn eigen 

kleine baronie, elke vrederechter op zijn eigen eiland. 

 

85. Als we denken aan de hervormingspogingen die in het verleden werden ondernomen waarbij 

het idee was om tot een eenheidsrechtbank te komen, dan is het in dat kader een interessant weetje dat 

de Brabantse Omwenteling een opstand was tegen de moderniseringsplannen van de Oostenrijkse keizer 

Jozef II, die reeds in 1789 eenheidsrechtbanken wou invoeren in de Zuidelijke Nederlanden.145 

 

                             146 

 

 
145  R.BOONE , “Geschiedschrijving van de Belgische justitie: met kleine stapjes vooruit”, Juristenkrant 2015, afl. 316, 10-11. 
146 Figuur A: De piramidale structuur van de Belgische gerechtelijke organisatie. 
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HOOFDSTUK II. HERVORMINGEN 20STE EEUW 

§1. De idee van een arrondissementsrechtbank  

 

86. Omstreeks 1930 ontstond het idee om een ruim bevoegde rechtbank van eerste aanleg te creëren, 

waarbij ook het idee werd geopperd om de vredegerechten daar te integreren.147 De reden waarom er 

gezocht werd naar een uniformiserende oplossing, was omdat het naast elkaar bestaan van talrijke 

verschillende rechtscolleges van eenzelfde niveau tot versnippering van middelen en tot 

bevoegdheidsconflicten leidde. Een eerste idee van zo een ruim bevoegde rechtbank van eerste aanleg 

kwam van het Studiecentrum tot hervorming van den Staat, dat de mogelijkheid opperde om een 

algemene rechtsmacht toe te kennen aan de rechtbank van eerste aanleg. Bedoeling was een 

gecentraliseerde, horizontale integratie in één rechtbank te creëren, op één breed niveau, om zo de 

versnippering tegen te gaan van het gerechtelijk landschap.  

Omdat dit te een te ingrijpende wijziging inhield voor de werkrechtersraden en de vredegerechten, werd 

dat idee in 1937 afgevoerd. De roep naar evolutie was ingezet, en een aantal jaren later was er enige 

bereidheid om de rechtbank van eerste aanleg, rechtbank van koophandel en de werkrechtersraden te 

integreren in één “arrondissementsrechtbank”148.  

 

§2. Sociale vredegerechten 

 

87. In 1955 kwam er met de liberaal Lahaye een wetsvoorstel tot inrichting van sociale 

vredegerechten.149 Het doel was om sociale vrederechters bevoegdheid te geven tot oplossen van sociale 

conflicten. Er werd gekozen voor vrederechters omdat deze nauw verwant waren met de wijze waarop 

de werkrechtersraden functioneerden.150 De vrederechter was immers als ‘nabijheidsrechter’ vertrouwd 

met de omgeving, hij werkte bemiddelend en er was een vlotte toegankelijkheid. Andere liberalen 

stelden voor om de sociale geschillen op te nemen onder de bevoegdheid van de rechtbank van eerste 

aanleg. Het bleef bij wetsvoorstellen, er werd niets concreet veranderd aan de bestaande vredegerechten, 

noch aan de werkrechtersraden. 

 

 
147 Voorontwerp van wet betreffende de bevoegdheid van de Rechtbanken van Koophandel, Hervorming van den staat, Brussel, 

Studiecentrum tot hervorming van den staat, 1937, 177; K. CLAYE, Noodzakelijke hervorming van justitie: schaalvergroting 

als deus ex machina, onuitg. Masterproef UGent, 2008-2009, 12.  

148 C. CAMBIER, “Principes de l‟organisation judiciaire”, in P. WIGNY, Annales de droit : le code judiciaire, Brussel, 

Goemaere, 1968, 267-268 ; C. VAN REEPINGHEN, “L’oeuvre d’Henry Vizioz et le 150me anniversaire du Code de procédure 

civile”, JT, 1956, 594. 
149 Wetsvoorstel tot instelling van vredegerechten voor sociale zaken, Parl. St. Kamer 1955-56, nr. 489. 
150 M. VANKEERSBILCK, “Het gerechtelijk wetboek en de emancipatie van het sociaal recht in Belgie”, TSR, 2018/1, 65. 
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§3. Nieuwe roep naar eenheidsrechtbank 

 

88. In 1958 pleitte Van Reepinghen, als Koninklijk Commissaris van de Gerechtelijke Hervorming, 

voor de idee van één arrondissementele rechtbank met drie gespecialiseerde afdelingen: een rechtbank 

van eerste aanleg, een rechtbank van koophandel en een sociale rechtbank.151 Op die manier zou er een 

einde gesteld worden aan het pluralisme van de rechtsbescherming binnen de gewone rechterlijke 

orde.152  

 

89. Vrij snel kwam er felle tegenstand door de vakbonden onder leiding van Major (BSP).153 Zij 

ijverden voor de oprichting van een autonome en afzonderlijke arbeidsrechtbank en slaagden daar ook 

in. De idee van een eenheidsrechtbank leek niet haalbaar en de vredegerechten bleven geruisloos 

ongemoeid. 

  

90. Het bleef op innovatief vlak een hele tijd windstil. Er waren geen initiatieven meer tot het 

oprichten van één horizontale rechtbank tot midden jaren ‘90. Het hek was van de dam toen het Hof van 

Cassatie in 1996 het Spaghetti-arrest velde en onderzoeksrechter Connerotte in de zaak Dutroux 

gewraakt werd. 154 Het wantrouwen in justitie nam toe en er ontstond een enorme druk om justitie te 

hervormen, gevolgd door een Witte Mars in Brussel.155 Het idee van een eenheidsrechtbank, zoals ooit 

voorgesteld door Van Reepinghen, herleefde ten volle.156 Wijlen professor Storme stelde toen als vurig 

voorstander van veranderingen, expliciet: “De tijd is gekomen om het oospronkelijk voorstel van de ene, 

grote arrondissementsrechtbank te hernemen.”157  

 

91. Op vraag van de toenmalige regering werd een studie gevoerd door het Interuniversitair 

Centrum voor Gerechtelijk Recht (ICGR) over de toekomstige organisatie van de hoven en de 

rechtbanken.158 Het ICGR adviseerde voor de oprichting van een arrondissementsrechtbank in 

combinatie met een inleidingskamer.159 De arrondissementsrechtbank zou uit een aantal afdelingen 

 
151 Wetsontwerp houdende het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Senaat, zitting 1963-1964, nr. 60, 68-70.  
152 R. DE CORTE, “Eenheidsrechtbank naar af?”, De Juristenkrant, afl. 5, 15 maart 2000, 2. 
153 E. KRINGS, “La réforme judiciaire”, in S. MARCUS HELMONS, Avancées et confins actuels des droits de l’homme aux 

niveaux international, européen et national. Mélanges offerts à Silvio Marcus Helmons, Brussel, Bruylant, 2003, 169.  

154 A. JACOBS, noot onder Cass. 14 oktober 1996, Rev.dr.pén. 1997, 470.  
155 L. LENAERTS, “Eenheidsrechtbank: een antwoord op de witte mars?”, Juristenkrant, afl. 4, 1 maart 2000, 2. 

156 Verslag bij het ontwerp van wet tot invoering van het Gerechtelijk Wetboek van de heer Charles Van Reepinghen, Parl. St. 

Senaat, 1963-1964, nr. 60, 68-70. 

157 M. STORME, Ik die bij de sterren sliep en ‘t haar der ruimten droeg: de metabletica van het procesrecht, Gent, Mys & 

Breesch, 1995, 68. 
158 Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de minister van Justitie over “de eenheidsrechtbank of eenheidsloket”, Parl. 

St. Senaat, 1998-99, 25 maart 1999. 

https://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=16794411&LANG=nl.  

159 H. VUYE,  Justitie Morgen: de toekomst van de vredegerechten in een breder perspectief, T. Vred., 1998, 429.  

https://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=16794411&LANG=nl
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bestaan die elk hun contentieux beheren en hun inrichting, aard en autonomie behouden: de 

verzoeningsrechtbank, burgerlijke rechtbank, familierechtbank, arbeidsrechtbank, rechtbank van 

koophandel, de correctionele rechtbank, de administratieve rechtbank, de tuchtrechtbank, de 

vredegerechten, de verkeersrechtbank, de rechtbanken van beroep, de kort geding rechtbank, de 

uitvoeringsrechtbank, de procedurerechtbank en de krijgsraad.160 In dit advies werd besloten dat de 

vredegerechten als zodanig zouden behouden blijven, zij het binnen het organieke kader van de 

arrondissementsrechtbank. 161 Vuye was van mening dat het voorstel van het ICGR niets anders was dan 

een afschaffing van de vredegerechten en een doodsteek van de justice de proximité. 162    

 

92. Na de ontsnapping van Dutroux werd het Octopusoverleg gestart, wat uitmondde in het 

Octopusakkoord van 24 mei 1998. Opnieuw werden hervormingen in het justitiële beeld voorgesteld, 

waarbij het eerdere idee van een eenheidsrechtbank of arrondissementsrechtbank met 

afdelingsrechtbanken als oplossing werd voorgesteld voor het falende justitiebeleid.163 Het eerste 

voordeel van een arrondissementsrechtbank zou zijn dat een flexibel personeelsbeleid kan gevoerd 

worden omdat rechters niet benoemd zijn bij specifieke afdelingen maar bij de 

arrondissementsrechtbank zelf. Een tweede voordeel zou de werklast zijn, die kan verspreid worden 

onder alle rechters en griffies door de mogelijkheid om griffies te fuseren. Ook werd gewezen op de 

schaalvoordelen die een arrondissementsrechtbank met zich zou meebrengen, zoals het centraliseren 

van de boekhouding van de griffies.164 Vervolgens zou de toegankelijkheid voor de burger bevorderd 

worden door de transparante structuur die het gerecht krijgt. Ten slotte zou er een efficiënte inzet zijn 

van de middelen want er zou één budget zijn en het zou niet versnipperd worden over de verschillende 

rechtbanken.  

 

93. Bij de uitwerking van dit idee werd gekeken naar Nederland, waar een 

arrondissementsrechtbank al lang bestaat. Voor het concept van een ‘inleidingskamer’ werd inspiratie 

gezocht bij Frankrijk en Engeland.  

 
160 Wetsvoorstel (F. BORGINON) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek tot horizontale integratie van de hoven en 

rechtbanken op het niveau van eerste aanleg en tweede aanleg, Parl St. Kamer 2004-2005, nr. 1571/001, 6.  
161 Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de minister van Justitie over “de eenheidsrechtbank of eenheidsloket”, Parl. 

St. Senaat, 1998-99, 25 maart 1999. 

https://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=16794411&LANG=nl. 
162 H. VUYE, “Justitie Morgen: de toekomst van de vredegerechten in een breder perspectief”, T. Vred., 1998, 429. 

163 Bijlage 3 “Krachtlijnen inzake de hervorming van de gerechtelijke organisatie” bij “Voorstel van resolutie betreffende de 

hervorming van de politiediensten en van de gerechtelijke organisatie”, Parl.St. Senaat 1997-98, nr. 1-994/2, 40. 
164 https://www.dekamer.be/doc/flwb/pdf/51/1571/51k1571001.pdf 

 

https://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=16794411&LANG=nl
https://www.dekamer.be/doc/flwb/pdf/51/1571/51k1571001.pdf
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94. Zowel voorstanders165 als tegenstanders 166 van de eenheidsrechtbank lieten fel van zich horen.  

Onder de tegenstanders stelde Lenaerts de eenheidsrechtbank openlijk in vraag. Hij was van mening dat 

een eenheidsrechtbank haaks stond op de doelstelling om de burger dichter bij justitie te brengen, zoals 

naar voor werd gebracht door de Witte Mars.167 Door de schaalvergroting zou er een onbeheersbare 

mastodont worden gecreëerd die nog verder van de burger af zou komen te staan, in plaats van dichter 

bij de burger. Ook argumenteerde Lenaerts dat iets wat goed werkt, ondanks de verschillen tussen 

bepaalde gerechten, niet zomaar kan weggewerkt worden.  

 

Door de voorstanders werd de eenheidsrechtbank als een logische en noodzakelijke stap in de 

hervorming beschouwd. Volgens de Corte, fervent voorstander, is het doel van procesrecht niet de 

burger dichter bij het gerecht brengen, maar een goede werking van de rechtsprekende functie te 

garanderen in de maatschappij. Ook werd de ‘mastodontangst’ van de tegenstanders afgedaan als een 

loos argument, het werd weggezet als een irreële angst voor het onbekende. De Corte stelde: “Moderne 

kritische mensen ‘zijn teruggekeerd’ van de gevolgen van concentratie en het creëren van mastodonten 

waaronder de gewone burger gebukt gaat en dreigt te verstikken.”168 Voorts stelde hij letterlijk: “De 

vraag is niet of er redenen zijn voor het oprichten van de eenheidsrechtbank, maar of er redenen zijn 

voor het handhaven van de bestaande versplintering.”169 Een andere voorstander, de Koning 

Boudewijnstichting, bejubelde de beoogde verruimde toegankelijkheid en institutionele 

vereenvoudiging.170.  

 

95. Uiteindelijk boekte ook dit Octopusakkoord wat betreft de invoering van een 

“eenheidsrechtbank” geen concreet resultaat. De piste van de eenheidsrechtbank werd in alle stilte 

 

165 A. DUQUESNE, “La restructuration de l’organisation judiciaire”, in J. MATERNE en L. MISSON, Pour une Justice 

nouvelle : propositions de réforme, Diegem, Kluwer, 1999, xiix-xix; R. DE CORTE, “Voorwoord”, in B. SCHOENAERTS 

en M. LAMIROY, De Belgische justitie. Een Kafkaiaanse nachtmerrie. Analyse & Remedie, Gent, Mys & Breesch, 1995, 

x-xi; F. MOEYKENS, “Enkele kritische beschouwingen bij de nieuwe procedureregels vanaf 1 januari 1993”, TVBR 1992, 

145; B. SCHOENAERTS en M. LAMIROY, De Belgische justitie. Een Kafkaiaanse nachtmerrie. Analyse & Remedie, 

Gent, Mys & Breesch, 1995, 175-179; M. STORME, “Slotrede”, in P. LEMMENS en M. STORME, Vertrouwen in het 

gerecht. Confiance dans la justice, Diegem, Kluwer, 1995, 125; R. DE CORTE, “Eenheidsrechtbank naar af?”, De 

Juristenkrant, afl. 5, 15 maart 2000; P. TAELMAN, “Gerechtelijke organisatie in België”, in C.H. VAN RHEE, D. 

HEIRBAUT en M. STORME (eds.),  De Code de procédure civile (1806) na 200 jaar: de traditie van het Frans civiel 

procesrecht in vergelijkend perspectief, Mechelen, Kluwer, 2008, 233-234. 

166 F. ERDMAN en G. DE LEVAL, Justitiedialogen, Brussel, FOD Justitie, 2004, 88-90; L. LENAERTS, “Eenheidsrechtbank: 

een antwoord op de witte mars?”, Juristenkrant, afl. 4, 1 maart 2000, 2; O. VAN ACHTER, “Naar een hervorming van de 

arbeidsgerechten?”, in G. DE LEVAL en J. HUBIN, Espace judiciaire et social Européen. Actes du colloque des 5 et 6 

novembre 2001, Brussel, Larcier, 2003, 91-96.  
167  L. LENAERTS, “Eenheidsrechtbank: een antwoord op de witte mars?”, Juristenkrant, afl. 4, 1 maart 2000. 

168  R. DE CORTE, “Eenheidsrechtbank naar af?”, De Juristenkrant, afl. 5, 15 maart 2000. 

169   R. DE CORTE, “Eenheidsrechtbank naar af?”, De Juristenkrant, afl. 5, 15 maart 2000. 

170 S. PARMENTIER, Het recht van de mensen: naar een kwaliteitsvolle verhouding tussen burger, recht en samenleving, 

Brussel, Koning Boudewijnstichting, 2001, 98. 
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verlaten, tot ergernis van de voorstanders. Wijlen professor Storme schreef hier later over: “Wij riepen 

in de woestijn”.171   

 

HOOFDSTUK III. HERVORMINGEN 21STE EEUW 

§1. Naar een eenheidsrechtbank? 

 

96. Ook de volgende jaren werden nog pogingen tot hervorming ondernomen, doch zonder veel 

succes. Zo was er in 2005 een wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek tot horizontale 

integratie van de hoven en rechtbanken op het niveau van eerste aanleg en tweede aanleg.172 Ook het 

Themisplan van toenmalig minister van Justitie Onkelinckx, was beperkt en ging niet meer in op een 

eerdere geopperde horizontale integratie maar richtte zich tot het decentraliseren van het management.173 

M.a.w. was hier geen grote beweging in het juridische landschap waar te nemen. 

 

97. Met de Oriëntatienota van minister De Clerck werd de herstructurering van de 

eerstelijnsrechtbanken opnieuw op de agenda gezet.174 In deze nota werd een ruimere functionele 

schaalvergroting vooropgezet, waarbij de integratie in de eenheidsrechtbank zowel het niveau van 

beroep, als het niveau van eerste aanleg, inclusief de politierechtbanken en vredegerechten behelsde. De 

vredegerechten zouden worden opgenomen in deze eenheidsrechtbank en geen afzonderlijke entiteiten 

meer vormen. Er werd ook gedacht om een bemiddelingsafdeling op te richten.175 Deze Oriëntatienota 

werd voorwerp van meerdere besprekingen en kritieken. Opnieuw waren er felle voorstanders van deze 

integratie 176 en lieten ook de tegenstanders zich niet onbetuigd.177 Er werd door de tegenstanders op dat 

 

171 M. STORME, “Slotrede”, in J. LINSMEAU en M. STORME, Het gerechtelijk recht. Waarom en waarheen?, Brugge, die 

Keure, 2005, 149; B. HUBEAU en R. BOONE, “Het proces is een begeerlijk lustobject van populisten geworden”, 

samenvatting interview professor Storme, Juristenkrant, 2011, afl. 232, 6-7. 

172 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek tot horizontale integratie van de hoven en rechtbanken op het 

niveau van eerste aanleg en tweede aanleg, Parl. St. Kamer 2004-2005, nr. 1571/001. 

173 L. ONKELINX, Hervorming van de gerechtelijke organisatie: Themisplan, Brussel, FOD Justitie, 10 maart 2006, 

opgenomen in het wetsontwerp tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de 

Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde, Parl. St. Senaat 2005-2006, nr. 3-1720/1. 
174 S. DE CLERCK, Oriëntatienota, Het Gerechtelijk Landschap. Naar een nieuwe architectuur voor Justitie, Brussel, FOD 

Justitie, Oktober 2009, www.just.fgov.be/nl_htm/rechterlijke_orde/h-g-l/orientatienota.pdf , 38-80. 

175    E. LANCKSWEERDT, “Naar een faciliterende wetgeving voor bemiddeling met openbare besturen” , Tijdschrift voor 

Bestuurswetenschappen & Publiekrecht, 2010/9, 512. 

176 ORDE VAN VLAAMSE BALIES, Advies Orde van Vlaamse Balies – Oriëntatienota hertekening gerechtelijk landschap, 

21 september 2009, 7, 3. 

177 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE, Advies over de Oriëntatienota “Het Gerechtelijk Landschap- Naar een nieuwe 

architectuur voor Justitie” van de minister van Justitie, 30 september 2009, 2.; KONINKLIJK VERBOND VAN DE 

VREDE- EN POLITIERECHTERS, Big is not always beautiful, 23 juni 2009, 3. 

http://www.just.fgov.be/nl_htm/rechterlijke_orde/h-g-l/orientatienota.pdf
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ogenblik vooral gevreesd voor het verlies aan autonomie van de vrederechter. De vrederechters droegen 

toen als enige magistraat in hun kanton de volledige verantwoordelijkheid van hun vredegerecht. Zij 

bepaalden zelf de wijze en afhandeling van de geschillen die voor hen werden gebracht, uiteraard binnen 

het wettelijk kader dat hen geboden werd. Er was vooral een wantrouwen van de vrederechters om de 

vredegerechten onder een ondervoorzitter te plaatsen. Volgens het Koninklijk Verbond zou dit aan de 

vrederechter iedere stimulans ontnemen om dezelfde verantwoordelijkheidszin en gedrevenheid aan de 

dag te blijven leggen.178 

De voorstanders van de hervorming veegden deze argumenten van tafel. Er werd gewezen op het feit 

dat de hervorming met het oog op een betere organisatie van het gerechtelijke apparaat enkel kon 

bijdragen aan een transparantere en betere werking door de mobiliteit te verhogen, door kostenbesparend 

te werk te gaan, hetgeen het vertrouwen in justitie enkel kon verhogen. Deze doelstellingen hadden 

bijgevolg niets te maken met het beweerde wantrouwen ten aanzien van de entiteiten van de 

vredegerechten an sich. En bovendien mochten de vrederechters wel hun afzonderlijke zittingsplaats 

behouden en zou er aan de rechtsprekende autonomie van de vrederechter geen afbreuk worden gedaan.  

 

Blijkbaar was de tijd er nog niet rijp voor om daadwerkelijk de geplande hervorming door te voeren.  

98. Na deze Oriëntatienota volgde het Atomiumoverleg in oktober 2009 waarbij de politieke 

partijen overlegden hoe justitie diende gemoderniseerd te worden.179 Hierbij ijverden de Vlaamse 

liberalen voor het behoud van de vredegerechten en politierechtbanken als afzonderlijke entiteiten. Nog 

steeds bleef er een roep aanwezig om de vredegerechten niet langer als afzonderlijke entiteiten te 

behouden, maar om deze te integreren in een groter geheel en zo een einde te maken aan de zelfstandige 

structuur die de vredegerechten tot dan toe kenden. De eenheidsrechtbank zou voor de vrederechters 

betekenen dat zij op het niveau van de arrondissementen worden benoemd en in bijzondere kamers 

binnen de rechtbanken van eerste aanleg zouden zetelen, zij het met zittingen in de locaties van de 

huidige vredegerechten. Dit voorstel heeft niet bepaald op bijval kunnen rekenen van de vrederechters, 

en is ook door de politiek niet aangehouden. 180  

Bij de hervormingen werd vooropgesteld dat er blijvende aandacht diende te worden gegeven aan een 

kwaliteitsvolle en efficiënte justitie, waarbij de gerechtelijke procedures conflictoplossend te werk 

dienden te gaan en waarbij de werking van het gerecht diende gesteund te worden op een kwaliteitsvolle 

wetgeving.181 

 
178 KONINKLIJK VERBOND VAN DE VREDE- EN POLITIERECHTERS, Big is not always beautiful, 23 juni 2009, 2.  

http://www.kvvpurjpp.be/new/pdf/NL/Big%20is%20not%20always%20beautiful%2023%20juni%202009.pdf  

179 S. DE CLERCK, Toespraak – Het Landschap, Brussel, FOD Justitie, 2009, 1-3. 
180 F. SWENNEN, “Familierechter en vrederechter: de kool en de geit sparen via de eenheidsrechtbank?”, T.Fam. 2012/9, 195. 
181 H. BOCKEN, De gerechtelijke hervorming: Een Globale Visie: KVAB Standpunten, Brugge, die Keure, 2013, 8. 

http://www.kvvpurjpp.be/new/pdf/NL/Big%20is%20not%20always%20beautiful%2023%20juni%202009.pdf
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99. De tegenstanders van de eenheidsrechtbank voerden als belangrijkste argument aan dat een 

hoger beroep ten aanzien van een vredegerecht niet kon thuishoren in één en eenzelfde (eenheids) 

rechtbank.182 Dit was blijkbaar niet alleen ethisch niet te verantwoorden, maar was bovendien, en niet 

in het minst strijdig met internationaalrechtelijke regels, zoals artikel 2 Aanvullend Protocol nr. 7 EVRM 

en artikel 14 BUPO.183.  

 

100. Door professor Swennen werd geopperd om de vredegerechten onder te brengen in de 

eenheidsrechtbank en deze op niveau van de arrondissementen te organiseren, met behoud van zittingen 

in de oude locaties van de vredegerechten. Op die wijze zou het behoud van de autonomie van de 

vrederechters gegarandeerd blijven. De burger zou op die wijze verder door ‘zijn’ vrederechter kunnen 

worden geholpen. Volgens hem zouden de vrederechters dit hebben kunnen aanvaarden omdat zij zo 

hun familierechtelijke bevoegdheden verder konden blijven uitoefenen. Hij meende dat op die wijze 

“met de eenheidsrechtbank kunnen de kool en de geit daarbij worden gespaard”.184 

 

§2. Vervolg 

 

101. Wat hier ook van zij, de familierechtbank zou enkele jaren later het daglicht zien en de 

eenheidsrechtbank, in de vooropgestelde vorm, zou er niet komen.185 Dit betekende evenwel niet dat de 

optimalisatie van de gerechtelijke organisatie als een kind met het badwater zou zijn weggegooid. 

Integendeel, er volgde hierna een lawine aan hervormingen en wetswijzigingen, die ook een impact 

hadden op de vredegerechten en hun werking. 

 

  

 

182 ADVIESRAAD VAN DE MAGISTRATUUR (ARM), Advies van de adviesraad van de magistratuur betreffende de 

Oriëntatienota “Het Gerechtelijk Landschap- Naar een nieuwe architectuur voor Justitie, 26 oktober 2009, 7; COLLEGE 

VAN PROCUREURS-GENERAAL, Advies hertekening gerechtelijk landschap, onuitg., Advies op de de Oriëntatienota, 

17 september 2009, 5-6.  
183 S. DE CLERCK, Oriëntatienota: Het Gerechtelijk Landschap. Naar een nieuwe architectuur voor Justitie, Brussel, FOD 

Justitie, Oktober 2009, 106. 

184 F. SWENNEN, “Familierechter en vrederechter: de kool en de geit sparen via de eenheidsrechtbank?”, T.Fam. 2012/9, 195. 

185 S. DE CLERCK, Het gerechtelijk landschap, Luik II: Naar een nieuwe architectuur voor Justitie – Synthese Ontwerp, 

onuitg. ontwerp van de synthesenota van het kernkabinet, 18 december 2009, 1-13. 
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HOOFDSTUK IV. HERVORMINGEN TURTELBOOM  

AFDELING I. Algemeen 
 

102. De eerder vernoemde piramidale structuur van de gerechtelijke organisatie bleef behouden 

(randnummer 84). De vrederechter blijft helemaal onderaan de piramide terug te vinden naast de rechters 

in de politierechtbank.  

 

103. In de periode van 2013 tot 2014 werden er aanzienlijke hervormingen doorgevoerd die een 

impact hadden op de vredegerechten. Zo werden twee wetsontwerpen van toenmalig minister van 

Justitie Turtelboom in 2013 goedgekeurd die voorzagen in een schaalvergroting van de gerechtelijke 

arrondissementen, de mobiliteit van magistraten en in een verzelfstandigd beheer van de rechterlijke 

orde.186 Op deze eerste, plotse hervorming kwam veel kritiek, maar die werd door Turtelboom afgedaan 

als: “Na dertig jaar inspraak was het tijd voor een uitspraak.”187  

 

104. De hervormingen in de loop van 2013 tot 2014 kunnen ondergebracht worden in verschillende 

deelcategorieën die hierna zullen besproken worden. De eerste hervorming betrof organisatorische 

wijzigingen (randnummer 105). Ten tweede betrof het hervormingen betreffende de materiële 

bevoegdheden (randnummer 117).  

 

AFDELING II. Organisatorische wijzigingen  

§1. Algemeen 

 

105. Met deze hervorming beoogde Turtelboom de gerechtelijke achterstand weg te werken, een 

grotere slagkracht te verzekeren door een betere inzet van de middelen en meer specialisatie te 

verkrijgen. Ook werd de doelstelling om een betere dienstverlening en een grotere nabijheid tot de 

burger te garanderen, vooropgesteld. 188 

 

 

 
186 Wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk 

Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, BS 10 december; Wet van 18 februari 

2014 betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechtelijke organisatie, BS 4 maart 2014.  
187 https://justice.belgium.be/sites/default/files/downloads/1416_OVERZICHTWETGEVING_FINAL.pdf  

188 https://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/De%20hervorming%20van%20de%20rechterlijke%20orde.pdf 

https://justice.belgium.be/sites/default/files/downloads/1416_OVERZICHTWETGEVING_FINAL.pdf
https://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/De%20hervorming%20van%20de%20rechterlijke%20orde.pdf
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§2. Schaalvergroting 

 

106. Er werd een schaalvergroting doorgevoerd in de gerechtelijke arrondissementen met het oog op 

een betere en performantere dienstverlening. Het aantal gerechtelijke arrondissementen werd van 27 

naar 12 gereduceerd. 189  

Geografisch is België thans opgedeeld in 5 rechtsgebieden, nl. Brussel, Antwerpen, Gent, Bergen en 

Luik. Elk rechtsgebied heeft een Hof van Beroep.190 Er zijn 12 gerechtelijke arrondissementen, nl. 

Antwerpen, Brussel, Eupen, Henegouwen, Leuven, Limburg, Luik, Luxemburg, Namen, Oost-

Vlaanderen, West-Vlaanderen en Waals-Brabant. De rechtbanken van eerste aanleg en de 

politierechtbanken werden georganiseerd in die 12 gerechtelijke arrondissementen, de vredegerechten 

bleven georganiseerd in de kantons. België telde in 2014 nog 187 gerechtelijke kantons, die later herleid 

zijn bij wet van 25 december 2017 naar 162 kantons (randnummers 165 en 206).191  

 

§3. Verzelfstandigd beheer 

A. Gedecentraliseerde aanpak 

 

107. Naast de schaalvergroting werd een zelfstandig beheer van de gerechtelijke instellingen 

ingevoerd. Dit verzelfstandigd beheer moest toelaten dat een gedecentraliseerde aanpak mogelijk werd 

en dat de rechterlijke orde niet langer afhankelijk was van de Minister van Justitie voor de organisatie 

van haar personeel en middelen. Tot voor de hervorming gebeurde de financiering van elk rechtscollege 

en dus ook deze van de vredegerechten, rechtstreeks door het ministerie van Justitie. Om het 

verzelfstandigd beheer te realiseren, werden nieuwe organen opgericht die verantwoordelijk zijn voor 

de verdeling van de middelen over de lokale entiteiten binnen de rechterlijke orde, nl. het College van 

het Openbaar Ministerie, het College van Hoven en Rechtbanken en directiecomités.192 

 

 

 

 
189 https://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/De%20hervorming%20van%20de%20rechterlijke%20orde.pdf 

190 Art. 156 GW.  
191 Wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen, BS, 29 

december 2017. 
192 https://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/De%20hervorming%20van%20de%20rechterlijke%20orde.pdf 

 

https://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/De%20hervorming%20van%20de%20rechterlijke%20orde.pdf
https://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/De%20hervorming%20van%20de%20rechterlijke%20orde.pdf
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B. College van Hoven en Rechtbanken 

 

108. Een College van de Hoven en Rechtbanken werd opgericht, dat verantwoordelijk is voor het 

management van de rechtbanken. 193 Dit behelst ook het financiële management, gezien het College de 

financiële middelen van de overheid ontvangt. Het College dient onder meer een beheersovereenkomst 

te sluiten met de minister van Justitie, om dan via beheersplannen de toegekende middelen te verdelen. 

Het College kan voor de uitvoering van deze taak een beroep doen op een eigen steundienst, deze 

steundienst wordt samengesteld door verschillende ambtenaren (HRM-dienst, boekhoudkundige 

afdeling, ICT). De budgetten dienen te worden beheerd op een autonome wijze, hetzij zonder inmenging 

van de politiek. 194  

 

C. Directiecomité 

 

109. Hoewel de vredegerechten autonome rechtbanken blijven, elk met hun eigen vrederechter, een 

eigen griffie (sommige griffies werden samengevoegd in de stedelijke kantons) en een eigen locatie, 

werden ze op organisatorisch vlak gegroepeerd per provincie. Er werd een overkoepelende structuur 

opgericht, zijnde het Directiecomité voor alle vredegerechten van eenzelfde provincie met een 

voorzitter-korpschef, een ondervoorzitter en een (arrondissementele) hoofdgriffier. De voorzitter-

korpschef is verantwoordelijk voor de leiding en de organisatie van de vredegerechten met een 

tuchtrechtelijke bevoegdheid ten aanzien van de vrederechters. De voorzitter beslist ook over de 

(tijdelijke) vervanging van de vrederechter, hetzij door een vrederechter van een ander kanton aan te 

wijzen (mobiliteit), hetzij door een plaatsvervangend vrederechter in te schakelen. Het is de voorzitter 

die de taak van het management op zich neemt.195  

 

Met uitzondering van de gerechtelijke arrondissementen Brussel en Eupen is er in elk arrondissement 

een voorzitter en ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank. Het 

voorzitterschap wordt waargenomen door een vrederechter of door een rechter in de politierechtbank. 

De ondervoorzitter is respectievelijk vrederechter of rechter in de politierechtbank, naargelang de 

voorzitter rechter in de politierechtbank dan wel vrederechter is. 

 

110. Deze hervorming is baanbrekend in de geschiedenis van de Belgische rechterlijke macht. Niet 

langer is er een louter streven naar de vooropgestelde doelen, eindelijk werden deze ook verwezenlijkt. 

 
193 Wet van 18 februari 2014, BS 17 november 2014.  
194 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-hoven-en-rechtbanken  
195 J. KAMOEN, Beleidsplan, onuitg., Deurle, 12 april 2018, 9.  

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-hoven-en-rechtbanken
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Door Delvaux en Schoenaers wordt verwezen naar de sporen van het “New Public Management: kosten-

batenanalyse, efficiëntie- en effectiviteitstreven, klantgerichtheid, evaluatiefetisjisme, standaardisering, 

output-targeting en responsabilisering”, die eindelijk binnen de magistratuur vorm krijgen. 196 

 

§4. Versterking van de mobiliteit  

 

111. De doorgevoerde schaalvergroting zorgde voor een betere mobiliteit van magistraten en het 

gerechtspersoneel, magistraten kunnen gemakkelijker circuleren binnen een groter arrondissement.197 

Wat de vrederechters betreft, kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de interne en externe 

mobiliteit.198 

A. Interne mobiliteit 

 

112. Een vrederechter wordt benoemd in een kanton. Evenwel wordt de vrederechter met ingang van 

deze wet tevens, naast zijn benoeming in een specifiek kanton, ook (automatisch) en in subsidiaire orde 

benoemd in elk andere kanton van het gerechtelijk arrondissement waarin hij krachtens de wet op het 

gebruik der talen in gerechtszaken kan worden benoemd. Dit noemt men de interne mobiliteit.199 

 

B. Externe mobiliteit  

 

113. Daarnaast voorziet de wet ook in een externe mobiliteit.200 Dit houdt in dat vanaf de 

inwerkingtreding van de wet van 1 december 2013, de voorzitter van de vrede- en politierechters een 

vrederechter kan aanwijzen om zijn ambt gelijktijdig in een ander kanton uit te oefenen, naargelang de 

behoeften van de dienst. Voorwaarde is dat de betrokken vrederechter eerst dient te worden gehoord. 

Tevens kan de voorzitter van de vrede- en de politierechters een of meer vrederechters aanwijzen om 

dit ambt gelijktijdig in een of meer kantons van het gerechtelijk arrondissement uit te oefenen. Diezelfde 

 
196 D. DELVAUX, F. SCHOENAERS, “Justitie hervormen: leren uit de intrede van de HR-adviseurs”, Orde van de dag 2014, 

afl. 66, 82-91. 
197 https://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/De%20hervorming%20van%20de%20rechterlijke%20orde.pdf 

198 P VAN ORSHOVEN, “De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer” in B. ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, P. VAN 

ORSHOVEN, B. VANLERBERGHE (eds.), Nieuwe justitie, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2014, 27.  
199 E. BAUW, S. VOET, E. VAN DONGEN, J. VAN MOURIK, M.S. THOMAS, Naar een Nabijheidsrechter? Een onderzoek 

naar de inpasbaarheid van de vrederechter in België en Frankrijk in het Nederlandse rechtsbestel, Den Haag, Boom Juridische 

Uitgevers, 2019, 50. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019D34600 
 
200 E. BAUW, S. VOET, E. VAN DONGEN, J. VAN MOURIK, M.S. THOMAS, Naar een Nabijheidsrechter? Een onderzoek 

naar de inpasbaarheid van de vrederechter in België en Frankrijk in het Nederlandse rechtsbestel, Den Haag, Boom Juridische 

Uitgevers, 2019, 50. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019D34600 

 

https://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/De%20hervorming%20van%20de%20rechterlijke%20orde.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019D34600
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019D34600
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voorzitter kan, naargelang de behoeften van de dienst, tijdelijk en met zijn of hun instemming, een of 

meer vrederechters aanwijzen om de functie uit te oefenen van politierechter of een of meer 

politierechters aanwijzen om de functie uit te oefenen van vrederechter in het gerechtelijk 

arrondissement.  De mogelijkheid dat de voorzitter tijdelijk een vrederechter aanwijst die de functie van 

rechter in de politierechtbank moet uitoefenen of omgekeerd is tot op heden nog maar eenmalig benut. 

 

114. Bovendien kan in toepassing van artikel 65, §1, derde lid Ger.W., en dit opnieuw naargelang de 

behoeften van de dienst, én met instemming van de betrokkene, de eerste voorzitter van het hof van 

beroep, op advies van de voorzitter van de vrede- en politierechters, een of meer politierechters of een 

of meer vrederechters opdragen tegelijkertijd een ambt uit te oefenen in een andere politierechtbank van 

het rechtsgebied of in een ander vredegerecht van het rechtsgebied gelegen in een ander arrondissement 

dan dat waarin hij benoemd is.  

 

115. Er dient opgemerkt te worden dat deze mobiliteit haar wettelijke beperkingen heeft omdat 

sommige vrederechters (vnml. de reeds langere tijd benoemde vrederechters) enkel in hun eigen kanton 

benoemd zijn en niet in subsidiaire orde benoemd zijn. 

 

116. Uit praktijkonderzoek is gebleken dat ongeveer de helft van de vrederechters positief staat 

tegenover deze mobiliteit (randnummer 230). 

 

AFDELING III. Belangrijkste wijzigingen in de materiële bevoegdheden  

§1. Algemeen 

 

117. De materiële bevoegdheden van de vrederechters zijn door de hervormingen in de periode van 

2013 tot 2014 aanzienlijk herschikt. Zo zag de vrederechter enerzijds bepaalde materiële bevoegdheden 

verdwijnen en kreeg hij er anderzijds een aantal bevoegdheden bij. De meest belangrijke wijzigingen 

zullen hierna kort worden toegelicht. 

 

§2. Wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank201 

 

118. Sedert 1 september 2014 is de familierechtbank van start gegaan. Door de wet van 30 juli 2013 

betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, werd er een eind gemaakt aan de 

versnippering van de dossiers inzake familieaangelegenheden en werden een aantal ‘familiale’ 

 
201 Wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, BS 27/09/2013, inwerkingtreding 1 

september 2014.  
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bevoegdheden van de vrederechter (bijvoorbeeld de ‘dringende maatregelen’) aan de familierechtbank 

overgedragen. Met de invoering van deze familierechtbank werd ook een einde gemaakt aan de 

wrijvingen die zich volgens Vuye altijd al hadden voorgedaan in de bevoegdheidsafbakening tussen 

rechtbank en vrederechter.202  

Door de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank is de 

vrederechter niet langer de familierechter, hetgeen door de vrederechters gezien werd als een aanslag 

op hun gekende nabijheidsfunctie.203 Opmerkelijk is dat de familierechtbank wordt aangeprezen als 

‘justitie op maat van de burger’.204 Daar waar vóór de invoering van de familierechtbank een belangrijk 

argument voor de toebedeling van het familiale contentieux aan een centrale familierechtbank, de voor 

velen al te divergente rechtspraak van de vrederechters vormde, met hun uiteenlopende opvattingen. Het 

waren net die vrederechters die de dringende en voorlopige maatregelen hadden ontwikkeld tot een 

succesmodel voor (tijdelijke) oplossingen en rust brengen bij gezins- en relatieproblemen, waarbij werd 

vastgesteld dat hun vonnissen er uit zagen als “maatwerk, en niet als confectiepakken”.205   

 

119. Daar waar de vrederechters er in slaagden om in samenspraak met de mensen een voor hen 

pasklare en aanvaardbare oplossing te bieden voor hun geschil, en dit op uiterst korte termijn met veelal 

een evaluatie enige tijd na de beslissing, zijn het nu de familierechters die deze taak hebben 

overgenomen.  Het afnemen van deze bevoegdheid van de vrederechters werd niet overal met evenveel 

enthousiasme onthaald, zoals ook verder nog zal blijken uit de bevraging van de huidige vrederechters 

(randnummer 173) Destijds waarschuwde zowel de HRJ alsook de Adviesraad voor de Magistratuur dat 

de overdracht van de bevoegdheden van de vrederechter naar de familierechtbank, zonder een 

voorafgaande becijfering van de werklast, en zonder onderzoek naar de gevolgen op vlak van personeel 

en middelen, een ware sprong in het duister was (randnummer 155).206 

Of de familierechters een even onverdeeld succes kunnen garanderen als de vrederechters deden, zal de 

praktijk nog moeten aantonen. In alle geval is het voor de burger zelf wel een goede zaak dat alle 

burgerlijke aspecten van familie- en jeugdzaken voortaan samen behandeld worden. 

 

 
202 H. VUYE, “Justitie morgen: De toekomst van de vredegerechten in een breder perspectief”, T. Vred., 1998, 436. 
203 B. JANSSENS, “Woord Vooraf”, Tijdschrift van de vrederechters, 2014, 1; Standpunt van het KVVP van 23 februari 2011; 

E. VAN DEN EEDEN, “De vrederechter in volle ontwikkeling. Enkele bedreigingen en evenveel uitdagingen” in G. MARTYN 

(ed.), Scènes uit de geschiedenis van het vredegerecht, Brugge, die Keure, 2011, 309. 

204 https://justitie.belgium.be ( één familie, één dossier, één rechtbank 23/11/2015).  
205 E. VAN DEN EEDEN, “De vrederechter in volle ontwikkeling, Enkele bedreigingen en evenveel uitdagingen” in G. 

MARTYN (ed.), Scènes uit de geschiedenis van het vredegerecht, Brugge, die Keure, 2011, 313. 
206 www.hrj.be en www.arm-crm.be.  

https://justitie.belgium.be/
http://www.hrj.be/
http://www.arm-crm.be/
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120. Door vrederechter Carens werd gesteld dat hij het aanvankelijk betreurde dat de familiale 

bevoegdheden bij de vrederechter werden weggehaald, doch dat gezien de wijzigingen in de materiële 

bevoegdheden van de vrederechter, en dan inzonderheid de wijzigingen in zake het bewind, met de erbij 

horende bijkomende werklast, de familiale geschillen thans niet meer zouden kunnen worden 

bijgenomen door de vrederechters.207 

 

§3. Wet van 26 maart 2014208  

 

121. Deze wet strekte ertoe de beslechting van bepaalde geschillen toe te bedelen aan de ‘natuurlijke 

rechter’, waardoor de rechtbank van koophandel bevoegd werd voor kleine commerciële geschillen 

tussen ondernemingen en een (klein) takenpakket verdween bij de vrederechters. Het doel van deze wet 

was de kwaliteit van de beslissingen die werden genomen te verhogen.209 Zoals hoger gesteld, werden 

door de hervormingen aan de vrederechter niet enkel bevoegdheden ontnomen, maar werden hem ook 

een aantal bijkomende (materiële) bevoegdheden toegekend.  

Zo werd een belangrijke wijziging aangebracht aan artikel 591 Ger.W., het basisartikel inzake de 

bevoegdheid van de vredegerechten. De bevoegdheid van de rechtbanken van eerste aanleg werd naar 

de vredegerechten overgeheveld voor wat betreft de geschillen tussen enerzijds leveranciers van 

nutsvoorzieningen, en anderzijds, natuurlijke personen die geen onderneming zijn, in verband met de 

invordering van een geldsom bij gebrek aan betaling van een levering van een nutsvoorziening. Artikel 

628, 25° Ger.W. bepaalt nu dat de (vrede)rechter van de woonplaats van de verweerder bevoegd is om 

kennis te nemen van het geschil.210 

 

122. Uit praktijkonderzoek (randnummer 185) is gebleken dat het een goede zaak is dat deze 

geschillen nu tot de bevoegdheid van de vrederechter behoren. 

 

§4. Wetten met betrekking tot de onbekwaamheidsstatuten211  

 

 
207 R. BOONE, “Verzoeningsbevoegdheid van vrederechters mag fors uitgebreid worden (interview met Ludo Carens)”, De 

Juristenkrant, 2019, afl. 394, 10-11. 
208  Wet 26 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding 

van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter 

in diverse materies.  
209 Wet van 26 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding 

van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in 

diverse materies, BS 22 mei 2014.  
210 Art. 628, 25° Ger.W. 

211 Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe 

beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, BS 14 juni 2013 ; Wet van 21 december 2018 Potpourri VII, 
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123. Door de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot 

instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, werd een einde 

gemaakt aan de versnippering van de verschillende beschermingsstatuten zoals de verlengde 

minderjarigheid, het voorlopig bewind, de gerechtelijke onbekwaamverklaring en de bijstand van een 

raadsman. Nu is er één beschermingsstatuut waarbij de vrederechter centraal staat.212  

De vrederechter gaat niet alleen over tot het instellen van een beschermingsstatuut, maar volgt dit ook 

verder op, wat een aanzienlijke bijkomende werklast voor de vrederechters betekende. De bescherming 

van de onbekwame meerderjarige beschermde persoon werd uitgebreid naar de mogelijkheid ook een 

bescherming voor de persoon zelf, naast een bescherming voor diens goederen, te organiseren.  

 

124. Deze wet had vier grote doelstellingen voor ogen, nl. de vroegere onbekwaamheidsstatuten 

hervormen tot een ééngemaakt, duidelijk en begrijpelijk beschermingsstatuut voor meerderjarigen, 

gebaseerd op het voorlopig bewind. 213 Vervolgens moet een juist evenwicht gezocht worden tussen de 

autonomie en de bescherming, met als doel beide onderdelen te versterken.214 Een derde doel is de 

voorwaarden van noodzaak, subsidiariteit en proportionaliteit bij de organisatie van de bescherming 

garanderen. Ten slotte moet men personen met een functiebeperking beschouwen als volwaardige 

deelnemers van de samenleving, met als uitgangspunt hun bekwaamheid.215 

Sedert deze wet kunnen maatregelen ‘op maat’ worden uitgewerkt en aangepast aan de concrete situatie 

van iedere beschermde persoon. Het aantal meerderjarige personen aan wie een bewindvoerder wordt 

toegekend, steeg de laatste jaren zeer sterk in aantal, mede door het afschaffen door de andere statuten 

van handelingsonbekwaamheid. Bijkomend aan de toename van het aantal bewinden, is ook de controle 

van het bewind verscherpt, wat eveneens een gevoelige verhoging van de werklast meebrengt.  

Veel personen die onder bewind staan, zijn bejaarden, die soms niet goed meer te been zijn. Ook worden 

er vaak bewindvoeringen aangevraagd met het oog op het regelen van het verblijf of het beheer van de 

goederen van geesteszieke personen die onder het statuut van gedwongen opname (al dan niet langdurig) 

in een gesloten instelling verblijven. Plaatsopnemingen zijn hierdoor een nog belangrijker onderdeel 

van het werk van de vrederechter geworden.216  

 
BS 31 december 2018. 
212 P. SENAEVE, F. SWENNEN, G. VERSCHELDEN (eds), Meerderjarige beschermde personen, Brugge, die Keure, 2014, 

5.  
213  T. WUYTS, De nieuwe wet op het bewind. De hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en de instelling van 

een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, Mechelen, Kluwer, 2014, 6. 
214 P.SENAEVE, F.SWENNEN, G.VERSCHELDEN (eds.), Meerderjarige  beschermde  personen, Brugge,  die Keure, 2014, 

6.  
215 S. MOSSELMANS, A. VAN THIENEN, “Bescherming en bewind voor meerderjarigen. Commentaar bij de wet van 17 

maart 2013”, T.Fam.2014, 62; T. WUYTS, De  nieuwe  wet  op  het  bewind.  De  hervorming  van  de  regelingen  inzake  

onbekwaamheid  en  de instelling  van  een  nieuwe  beschermingsstatus  die  strookt  met  de  menselijke  waardigheid, 

Mechelen,  Kluwer, 2014,  6-7.  
216 Bevraging vrederechters najaar 2019, opinie vrederechter 8.  
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125. Vier jaar na de toepassing van deze wet werden in de praktijk een aantal lacunes of 

onvolmaaktheden vastgesteld, waardoor een aantal wijzigingen zich opdrongen, hetgeen resulteerde in 

de invoering van een nieuwe, eenvormige procedure bij wet van 21 december 2018.217 

126. Uit praktijkonderzoek is gebleken dat de meerderheid van de vrederechters positief staat 

tegenover deze wetswijziging, maar zij hebben wel gewezen op enkele pijnpunten (randnummer 193).  

 

HOOFDSTUK V. HERVORMINGEN GEENS218 

AFDELING I. ‘Hinkstapsprong’ 
 

“De hertekening van de gerechtelijke kantons is een goede zaak om efficiënter om te gaan met de 

middelen. Door te besparen op de huur van een gebouw kunnen middelen elders worden ingezet. Voor 

de burger die alsnog een zitting wil laten plaatsvinden in een gemeente waar een gebouw werd gesloten, 

is er nog steeds te mogelijkheid om na overleg met de gemeente, de zitting ‘sous l’arbre’ te laten 

doorgaan.” 219 

127. Onder Minister van Justitie Geens werd zowat het gehele gerechtelijke apparaat onder handen 

genomen, in de drang naar vernieuwing en verbetering met een ‘hinkstapsprong’. In zijn 

beleidsverklaring op 18 maart 2015 verduidelijkte minister Geens dat de hinkstapsprong uit drie fasen 

bestond. Een eerste fase, de hink was een hertekening van het gerechtelijk landschap. De tweede fase 

was het Justitieplan, dat een efficiëntere en rechtvaardigere Justie vooropstelde (randnummer 136). Een 

derde fase voorzag in de fundamentele hervormingen van onze basiswetgeving.220 

 

128. Ook de vredegerechten ontsnapten niet aan de hervormings- en besparingsgolf. Door Geens 

werden de vredegerechten beschouwd als de nabijheidsrechtbanken bij uitstek. Het was zijn bedoeling 

om tijdens zijn beleid deze rol van de vrederechter verder uit te bouwen en uit te breiden zodat de 

vrederechter nog toegankelijker zou worden als de rechter die het dichtst bij de mensen staat. Eén van 

de motiveringen daartoe was het belang dat de minister hechtte aan het rechtstreeks contact tussen 

 
217 Wet van 21 december 2018, Potpourri VII, BS, 31 december 2018; D. SCHEERS en C. SCHEERS, Bewind 2.0, 

Artikelsgewijze commentaar bescherming meerderjarige personen na de wet van 21 december 2018, Antwepen, Intersentia, 

2019, 11. 
218 Op 11 oktober 2014 werd Koen Geens aangesteld als Minister van Justitie in de regering Michel I. Na de val van de regering 

werd hij ook bevoegd voor de Regie der gebouwen. Sinds 2 juli 2019 is hij vice- premier van lopende zaken cfm. 

https://www.koengeens.be  
219 https://www.koengeens.be/news/2017/03/07/hervorming-vredegerechten-goedgekeurd  
220 https://www.koengeens.be/policy/beleidsverklaringen/justitieplan  

https://www.koengeens.be/
https://www.koengeens.be/news/2017/03/07/hervorming-vredegerechten-goedgekeurd
https://www.koengeens.be/policy/beleidsverklaringen/justitieplan


60 

 
 

rechter en burger, het vredegerecht is één van de weinige gerechten waar mensen persoonlijk voor de 

rechter verschijnen.221  

 

129. Hij refereerde naar de rol van de vrederechter als beschermrechter, de rechter die de kwetsbare 

burger tegen misbruiken beschermt en de onevenwichtige verhoudingen tussen de burgers tracht te 

herstellen. Als ‘sociaal gelaat’ van justitie waarbij de openbare dienstverlening aan de burger centraal 

staat, diende het werkterrein van de vrederechter zo uitgebreid mogelijk gemaakt te worden teneinde 

zijn nabijheidsfunctie en beschermfunctie te garanderen.222 

 

AFDELING II. Court of the Future 

§1. Betaalbaarheid, nabijheid en stiptheid 

 

130. In een lijvig werkstuk “Court of the future: toegankelijker en stipter, en daarom 

rechtvaardiger”223, heeft minister van Justitie Geens uiteengezet waarom en hoe er verandering en 

hervorming van het gerechtelijk apparaat nodig was.224 In zijn plan werden nabijheid, betaalbaarheid en 

stiptheid naar voren geschoven als belangrijkste parameters van rechtvaardigheid. Justitie diende 

laagdrempelig te worden om toegankelijk te kunnen zijn, dat betekende dat Justitie moest voldoen aan 

de vereisten van nabijheid en betaalbaarheid. Die nabijheid kon gegarandeerd worden als Justitie 

voldoende verstaanbaar en duidelijk was voor de rechtszoekende, enkel op deze manier zou de 

rechtszoekende zijn weg kunnen vinden in de rechtbank van de toekomst, de Court of the Future.225 

 

§2. Fysieke, financiële en digitale nabijheid 

 

131. In de filosofie van zijn Court of the Future, kreeg de nabijheid van de rechtbanken voor de 

rechtszoekenden een prioritaire rol toebedeeld. Als pilootprojecten voor deze rechtbanken van de 

toekomst werden de ondernemingsrechtbanken en de vredegerechten uitgekozen. De ‘nabijheid’ 

betekent meer dan de kilometers afstand tot het gerechtsgebouw. Deze nabijheid doelt niet enkel op de 

fysieke nabijheid, maar ook op de financiële en digitale nabijheid. Er wordt getracht om de fysieke 

afstand tot de rechtbank zo beperkt mogelijk te houden en dit door de vredegerechten als afzonderlijke 

entiteiten te laten zetelen dicht bij en te midden van de rechtsonderhorigen, waar de vrederechter eigen 

zal zijn met de gebruiken en gewoonten van de streek. Verplaatsingen dienen beperkt te worden. 

 
221 K. GEENS, “Ter inleiding” in K. ROTTHIER (ed.), De vrederechter ‘Tot uw dienst’, Brugge, die Keure, 2018, 13.  
222 K. GEENS, “Ter inleiding” in K. ROTTHIER (ed.), De vrederechter ‘Tot uw dienst’, Brugge, die Keure, 2018, 13.  
223 K. GEENS, Visietekst, Court of the future, https://www.koengeens.be/policy/court-of-the-future, 13.  

224 K. GEENS, Visietekst, Court of the future, https://www.koengeens.be/policy/court-of-the-future, 14.  

225 K. GEENS, Visietekst, Court of the future, https://www.koengeens.be/policy/court-of-the-future, 10.  

https://www.koengeens.be/policy/court-of-the-future
https://www.koengeens.be/policy/court-of-the-future
https://www.koengeens.be/policy/court-of-the-future
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Wat betreft de financiële nabijheid of betaalbaarheid, gaat het om de financiële drempel om naar de 

rechtbank te stappen. Die moet zo laag mogelijk gehouden worden, daarom zijn de rolrechten op het 

eind van de procedure geplaatst in plaats van op voorhand. Dit dient enkel als provisie om een procedure 

op te starten en de burger moet uiteraard die kost niet voorschieten. Op dit ogenblik is de regeling reeds 

realiteit en wordt het rolrecht voor alle zaken die ingeleid werden na 1 februari 2019, op het einde van 

de procedure in het eindvonnis van de verliezende partij ten laste gelegd, die deze rechten zal moeten 

betalen aan de FodFin.226  

132. Via de website Just-on-Web wil men digitale nabijheid garanderen door ervoor zorgen dat 

iedereen zijn dossier digitaal kan raadplegen of opstarten waardoor op termijn een recht evenredige 

situatie kan gecreëerd worden en er minder verplaatsingen nodig zijn. Het doel is de digitale 

toegankelijkheid van een dossier te bespoedigen maar er zal rekening gehouden worden met de burger 

die niet over de kennis of middelen beschikt om digitaal met de rechtbank te kunnen communiceren. 

Deze niet digitaal onderlegde burger zal in de kiosken terecht kunnen voor informatie. Deze kioskruimte 

zal enerzijds de burger een betere toegankelijkheid en informatieverstrekking garanderen en anderzijds 

kan de kiosk het griffie-personeel zijn administratieve werklast meer verlichten. Als over enkele jaren 

in elke griffie een kiosk aanwezig is, dan is de dichtstbijzijnde griffie in kilometers de fysieke afstand 

tot de rechtbank. Vandaag zijn daar al eerste stappen gezet. Bijvoorbeeld het inkijken van de 

strafdossiers die gedigitaliseerd zijn, kan nu op elke griffie van een correctionele rechtbank. De 

bedoeling was dat dit ook binnen afzienbare tijd op elk vredegerecht zou kunnen.227  

 

Op het ogenblik van het schrijven van deze masterproef is evenwel er nog geen direct zicht op digitale 

toegankelijkheid van het dossier op de vredegerechten, en wordt dit ook niet direct verwacht. Er zou 

wel inzake bewinden een digitaal dossier komen, maar ook dat is op heden nog toekomstmuziek 

(aanvankelijk werd gesteld dat dit in werking zou treden op 1 januari 2020, maar dat lijkt niet haalbaar, 

momenteel is de datum voor uitvoering uitgesteld naar juni 2020. Doch meerdere vrederechters twijfelen 

of deze datum haalbaar is).228  

 

 
226 https://www.koengeens.be/news/2019/04/01/nederlands-minister-van-rechtsbescherming-komt-inspiratie-opdoen-in-

belgie  
227 K. GEENS, Visietekst, Court of the future, https://www.koengeens.be › Beleid, 14. 
228 Vrederechter D. DE SCHEPPER: Verslaggeving en aanloop naar het elektronisch bewindvoeringdossier, 27 november 

2019, Drongen, https://www.vlaamseconferentie.be/event/opleiding-bewindvoerder-sessie-2.  

https://www.koengeens.be/news/2019/04/01/nederlands-minister-van-rechtsbescherming-komt-inspiratie-opdoen-in-belgie
https://www.koengeens.be/news/2019/04/01/nederlands-minister-van-rechtsbescherming-komt-inspiratie-opdoen-in-belgie
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF2Y3c58XkAhXKbVAKHRGWA34QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.koengeens.be%2Fpolicy%2Fcourt-of-the-future&usg=AOvVaw01Ix7wDxNcx6WSPMhBHbmH
https://www.vlaamseconferentie.be/event/opleiding-bewindvoerder-sessie-2


62 

 
 

§3. Aandachtspunten en uitvoering 

 

133. Verder in Geens zijn omvangrijke werkstuk wordt aandacht besteed aan de vredegerechten en 

in het bijzonder wordt vermeld dat: 

- Iedereen het erover eens is dat het gemiddelde van een jaar voor één aanleg frequent wordt 

overschreden, hetgeen weliswaar niet voor de vrederechter geldt.229 

- De vrederechters reeds benoemd worden in hun eigen vredegerecht, alsook met het oog op meer 

mobiliteit en dus subsidiair, in elk ander vredegerecht van het arrondissement 230. De minister 

wou dit uitbreiden tot de andere magistraten, omdat het zo eenvoudiger wordt om de betrokken 

magistraat, occasioneel of, met zijn instemming, structureel in een andere functie binnen 

hetzelfde ressort tewerk te stellen, zonder dat een hele nieuwe benoemingsprocedure moet 

worden doorlopen. Deze mobiliteit zal slechts in uitzonderlijke gevallen moeten spelen. 

- Door de digitale opstart het dossier automatisch gecreëerd wordt in MaCH, de dossierbeheer- 

applicatie van de griffies. Deze applicatie is reeds werkzaam op de vredegerechten en het is de 

bedoeling dat deze in de nabije toekomst in verschillende andere rechtbanken zal worden 

uitgerold. De uitrol van MaCH is een noodzakelijke tussenstap om tot uniformisering en 

standaardisering van de werkprocessen van de rechtbanken te komen.231  

- De vredegerechten in het verleden steeds voorlopers geweest zijn op het vlak van digitalisering. 

Er wordt verwezen naar het “3-fasenplan Geens” (randnummer 158), waarbij de betere 

werklastverdeling tussen de vredegerechten onderling als doelstelling wordt benadrukt. Geens 

is van oordeel dat de stap  naar een volledig doorgedreven digitalisering, die een noodzakelijke 

voorwaarde is voor de rechtbank van de toekomst, het snelste te realiseren is binnen de 

vredegerechten.232  

- Het de bedoeling van dit plan was om in 2018 de vredegerechten ook bevoegd te maken voor 

alle nieuw op te starten dossiers van collectieve schuldenregeling. Het was tevens de bedoeling 

om op dat ogenblik het centraal register dat de dossiers van de collectieve schuldenregeling zou 

bevatten in verbinding te stellen met het Mach dossier- beheerapplicatie. Door de realisatie van 

deze doelstellingen zou het digitale dossier en de digitale burgerlijke keten moeten afgerond 

zijn, zowel voor de gewone dossiers, voor de dossiers bewindvoering als voor de dossiers 

collectieve schuldenregeling.233 

 

 
229 K. GEENS, Visietekst,  Court of the future, https://www.koengeens.be › Beleid, 7. 
230 K. GEENS, Visietekst,  Court of the future, https://www.koengeens.be › Beleid, 11 en 52. 
231 K. GEENS, Visietekst,  Court of the future, https://www.koengeens.be › Beleid, 35. 
232 K. GEENS, Visietekst,  Court of the future, https://www.koengeens.be › Beleid, 56. 
233 K. GEENS, Visietekst,  Court of the future, https://www.koengeens.be › Beleid, 95. 

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF2Y3c58XkAhXKbVAKHRGWA34QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.koengeens.be%2Fpolicy%2Fcourt-of-the-future&usg=AOvVaw01Ix7wDxNcx6WSPMhBHbmH
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF2Y3c58XkAhXKbVAKHRGWA34QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.koengeens.be%2Fpolicy%2Fcourt-of-the-future&usg=AOvVaw01Ix7wDxNcx6WSPMhBHbmH
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF2Y3c58XkAhXKbVAKHRGWA34QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.koengeens.be%2Fpolicy%2Fcourt-of-the-future&usg=AOvVaw01Ix7wDxNcx6WSPMhBHbmH
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF2Y3c58XkAhXKbVAKHRGWA34QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.koengeens.be%2Fpolicy%2Fcourt-of-the-future&usg=AOvVaw01Ix7wDxNcx6WSPMhBHbmH
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF2Y3c58XkAhXKbVAKHRGWA34QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.koengeens.be%2Fpolicy%2Fcourt-of-the-future&usg=AOvVaw01Ix7wDxNcx6WSPMhBHbmH


63 

 
 

134. De uitvoering van dit ganse Court of the future plan werd echter doorkruist door de val van de 

regering Michel.  

 

135. Bij de bevoegdheidsuitbreiding van de bevoegdheden van de vrederechters, werd de 

bevoegdheid om ook de rechter te worden van de collectieve schuldregeling, niet weerhouden. Het 

digitale dossier is op het ogenblik van het schrijven van deze masterproef nog steeds niet afgerond. 
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AFDELING III. Potpourri –wetten   

§1. Justitieplan 

 

136. De tweede fase van de hinkstapsprong (randnummer 127) voorzag in de uitvoering van het 

Justitieplan door ‘potpourri-wetten’. Met deze wetten maakte minister van Justitie Geens op twee jaar 

tijd een enorme stap voorwaarts met de hervormingen van het justitiële apparaat. Minister Geens koos 

doelbewust voor deze benaming, met ‘potpourri-wetten’ wordt een mengeling van kleine en grote 

ingrepen die Justitie op korte termijn efficiënter en doeltreffender moeten maken, bedoeld.234 In deze 

wetten werden een aantal belangrijke hervormingen voor de vredegerechten doorgevoerd, met als doel 

de snelheid en efficiëntie van de vredegerechten te verhogen en te komen tot een betere 

werklastverdeling. In totaal waren er elf potpourriwetten hiervoor nodig. 235  

 

137. Deze vooropgestelde hervormingen konden op de nodige tegenstand rekenen, zo liet 

Justitiespecialist Flachet (PVDA) gelden: “Een bloedarme justitie zal de rechten van de burger niet 

beschermen, zeker als de macht in de burcht verschuift naar het openbaar ministerie en de uitvoerende 

macht.” 236 

 

§2. Kort overzicht potpourri- wetten  

 

138. Een kort chronologisch overzicht van de potpourri-wetten kan weergegeven worden als volgt: 

- Potpourri I: wijziging burgerlijke rechtspleging en rechterlijke organisatie237; 

- Potpourri II: aanpassing van strafrecht en strafvordering 238; 

- Potpourri III: wettelijk kader voor internering werd aangepast239; 

- Potpourri IV: wijziging rechtspositie van gedetineerden 240; 

 
234 ‘Geens krijgt op twee jaar vijf Potpourriwetten door de Kamer’, De Morgen, 13 juni 2017. 

https://www.demorgen.be/nieuws/geens-krijgt-op-twee-jaar-vijf-potpourri-wetten-door-de-kamer~bba2eb22/; 

https://www.koengeens.be/news/2017/06/13/geens-kreeg-op-nauwelijks-twee-jaar-vijf-potpourri-wetten-door-de-kamer.  

235 Wet van 19 oktober 2015; K. GEENS, Justitie in transitie, Stand van zaken na vierenhalf jaar hervormen, 1. 

https://www.koengeens.be/policy/justitie-in-transitie. 
236 I. FLACHET, “Hervorming Justitie: De potpourri van Geens begint behoorlijk onfris te ruiken”, Knack, 29 mei 2015. 

https://www.knack.be/nieuws/belgie/hervorming-justitie-de-potpourri-van-koen-geens-begint-behoorlijk-onfris-te-

ruiken/article-opinion-574259.html  

237 Wet 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, 

BS 22 oktober 2015. 
238 Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake Justitie), 

werd goedgekeurd op 28/1/2016 met hervormingen in het strafrecht en de strafvorderingen, BS 19 februari 2016.  
239 Wet van vier mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie (o.m. bepalingen inzake de gerechtelijke 

stage) , BS 13 mei 2016. 
240 Wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen 

en houdende diverse bepalingen inzake justitie (o.m. betreffende centraal register Collectieve schuldenregeling en afscherming 

identiteit politiemensen), BS 30 december 2016. 

https://www.demorgen.be/nieuws/geens-krijgt-op-twee-jaar-vijf-potpourri-wetten-door-de-kamer~bba2eb22/
https://www.koengeens.be/news/2017/06/13/geens-kreeg-op-nauwelijks-twee-jaar-vijf-potpourri-wetten-door-de-kamer
https://www.koengeens.be/policy/justitie-in-transitie
https://www.knack.be/nieuws/belgie/hervorming-justitie-de-potpourri-van-koen-geens-begint-behoorlijk-onfris-te-ruiken/article-opinion-574259.html
https://www.knack.be/nieuws/belgie/hervorming-justitie-de-potpourri-van-koen-geens-begint-behoorlijk-onfris-te-ruiken/article-opinion-574259.html
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- Potpourri V: vereenvoudiging en harmonisering van burgerlijk recht, waarbij de focus werd 

gelegd op de mobiliteit tussen vrederechters en rechters in de politierechtbanken241; 

- Potpourri VI242  

- Potpourri VII: werklastvermindering en herverdeling van de werklast, waar de bevoegdheid 

ratione summae van de vrederechter gewijzigd werd243 (randnummer 149);  

- Potpourri VIII: i.v.m. de flexibilisering, beheer mede- eigendom, stimulering alternatieve 

vormen van geschillenbeslechting244;  

- Potpourri IX: met betrekking tot de vereenvoudiging van de wetgeving inzake 

bewindvoering245; 

- Potpourri X 246  

- Potpourri XI.247 

 

Potpourri I en potpourri VII waren van belang bij de hervormingen van de vredegerechten, daarom zal 

ook dieper ingegaan worden op deze wetten.  

 

§3. Potpourri I 

A. Algemeen  

 

139. Met potpourri I werd de burgerlijke rechtspleging en de rechterlijke organisatie gewijzigd om 

snellere en efficiëntere procedures te bekomen.248. Hierin werd voorzien in de afschaffing van de 

vredegerechten met dubbele zetels. (randnummer 159). Tevens werd voorzien in een drastische 

wijziging in verband met de samenstelling van de kamers: in burgerlijke- en strafzaken worden de 

vorderingen in de regel toegewezen aan kamers met één rechter.249  

 

 
241 Wet van 6 juli 2017, betreft de harmonisering, informatisering en modernisering van het familierecht, het burgerlijk 

procesrecht en het notariaat alsook de samensmelting van de griffies van de vredegerechten, BS op 24 juli 2017. 
242 Wet van 18 maart 2018 houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk 

recht, BS 2 mei 2018. 
243 Wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde, BS 30 mei 2018. 
244 Wet van 18 juni 2018 houdende diverse  bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering 

van alternatieve vormen van geschillenoplossing, BS 2 juli 2018. 
245 Wet van 21 december 2018  houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 31 december 2018. 
246 Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten  en tot wijziging van de wet van 28 mei  2002  

betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende  de 

euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek, goedgekeurd in plenaire vergadering op 25 april 2019. 
247 Wet van Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en tot modernisering van het statuut van 

rechters in ondernemingszaken en inzake de Notariële Aktebank, goedgekeurd in plenaire vergadering op 25 april 2019. 
248 Wet 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 

22 oktober 2015; K. GEENS, Justitieplan – Een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid, 2015. 

www.koengeens.be/news/2015/03/18/het-justitieplan-voor-een-snellere-efficiente-en-rechtvaardige-justitie. 
249 Art. 91 Ger.W.  

http://www.koengeens.be/news/2015/03/18/het-justitieplan-voor-een-snellere-efficiente-en-rechtvaardige-justitie
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140. Voor de vredegerechten is de veralgemening van het principe van de alleenzetelende rechter (de 

unus iudex) van belang.250 Door deze wet worden de hogere beroepen tegen de vonnissen van de 

vrederechters in de regel voor een alleenzetelende rechter in eerste aanleg behandeld, in plaats van zoals 

voorheen door een collegiale kamer met drie beroepsrechters. 

B. Advies HRJ 

 

141. In haar advies van 19 oktober 2016 heeft de HRJ zich uitgesproken over de grote lijnen van het 

voorontwerp die vanuit maatschappelijk oogpunt van belang zijn voor de goede werking van de 

rechterlijke orde.251 Wat betreft de vredegerechten, voorzag het ontwerp in een samenvoeging van 

griffies en mobiliteit van het personeel, waarbij voorzien werd dat de Koning in de toekomst “éénzelfde 

griffie aan meerdere vredegerechten van eenzelfde arrondissement kon verbinden en bepalen waar deze 

griffie haar zetel houdt”.252 

 

De HRJ wees er op dat dit te vergaand was, aangezien er geen enkele nabijheidsvoorwaarde werd 

gesteld. “De enige voorwaarde was dat het diende te gaan over vredegerechten binnen hetzelfde 

arrondissement. Sinds de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen, betekent het behoren tot 

hetzelfde arrondissement niet noodzakelijk een geografische nabijheid. Om te vermijden dat de 

uitvoerende macht in de verleiding zou komen om, via deze bepaling de facto gerechtelijke kantons 

samen te voegen, stelde de HRJ voor om deze mogelijkheid te beperken tot vredegerechten die al 

gevestigd waren in hetzelfde gebouw en waar de samenvoeging van griffies een werkelijke meerwaarde 

betekent.”253 

 

 
250 Wet 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, 

BS 22 oktober 2015. 
251 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE, Advies over het voorontwerp van wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, 

informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, 

en houdende diverse bepalingen inzake justitie , 19 oktober 2016. 

http://www.hrj.be/sites/default/files/press_publications/pp5-nl.pdf 

252 Art. 231, 232 en 237 van het Voorontwerp van wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en 

modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse 

bepalingen inzake justitie.  

253 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE, Advies over het voorontwerp van wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, 

informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, 

en houdende diverse bepalingen inzake justitie ,19 oktober 2016, 5. 

http://www.hrj.be/sites/default/files/press_publications/pp5-nl.pdf 

http://www.hrj.be/sites/default/files/press_publications/pp5-nl.pdf
http://www.hrj.be/sites/default/files/press_publications/pp5-nl.pdf
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C. Evolutie  

 

142. Daar waar in 1985 hoger beroep tegen beslissingen van de vrederechter niet langer automatisch 

collegiaal werden behandeld en partijen de mogelijkheid hadden om de verwijzing naar een collegiale 

kamer te vragen wanneer het ging om een hoger beroep tegen een beslissing van de vrederechter, bleek 

het merendeel van de beroepen behandeld door de unus iudex.254 

 

143.  In 1992 kwam de wetgever hierop terug en werd hoger beroep tegen beslissingen van 

vrederechters opnieuw als uitzondering op het principe van enkelvoudige rechtspraak ingevoerd: de 

beroepen werden opnieuw uitgesproken door een collegiale kamer.255 Uit de parlementaire 

voorbereiding van de wet van 3 augustus 1992 blijkt dat het zowel feitelijk als psychologisch moeilijk 

te aanvaarden bleef dat vaak vrij jonge rechters bij de rechtbank van eerste aanleg als enige rechter 

beroepen moesten behandelen tegen beslissingen van oudere en/ of meer ervaren vrederechters.256  

 

144. Door de wet van 25 april 2014 werd het hoger beroep tegen beslissingen van de vrederechter 

opnieuw voor een unus iudex behandeld, tenzij de partijen expliciet vroegen om de behandeling door 

een collegiale kamer van 3 beroepsrechters.257  

 

145. Sinds potpourri I komt daar nog bij dat partijen die het hier niet mee eens zijn, niet meer de kans 

hebben om de verwijzing naar een collegiale kamer te vragen.258 Bijgevolg, door de herinvoering van 

de unus iudex en het ‘nieuwe’ artikel 195 Ger.W. waarin wordt bepaald dat de minimale ervaring die 

vereist is voor rechters in de rechtbank van eerste aanleg om alleen te mogen zetelen voortaan slechts 

één jaar bedraagt, mogen alle (werkende) rechters in de rechtbank van eerste aanleg, die minimaal een 

jaar het ambt van rechter of magistraat van het openbaar ministerie hebben uitgeoefend, als unus iudex 

zetelen.259 Dit betekent ook dat vaak jongere (en nog onervaren) magistraten als unus iudex zullen dienen 

te oordelen in graad van beroep over de vonnissen die door de veelal oudere en meer ervaren 

vrederechters werden gewezen. Deze unus iudex kan op de nodige kritiek rekenen, zoals blijkt uit 

praktijkonderzoek (randnummer 258). Dat een jongere rechter in beroep beslist over vonnissen van 

ervaren, doorgewinterde vrederechters, wordt het meest naar voren geschoven als kritiek. Ook wordt 

het als nuttig beschouwd om te kunnen overleggen met andere collega’s (randnummer 258).  

 
254 Wet 25 juli 1985 tot wijziging van de artikelen 91 en 92 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 14 augustus 1985; M. 

STORME, “De unus iudex in België gewogen”, TPR 1988, 781.  
255 Wet 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, BS 31 augustus 1992.  
256 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Senaat, 1990-91, nr. 1198/1, 3.  
257 Wet 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, BS 14 mei 2014.  
258 Wet 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, 

BS 22 oktober 2015.  
259 Art. 195 Ger.W. 
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146. Bovendien is er een discrepantie tussen de benoemingsvoorwaarden om tot vrederechter 

benoemd te worden en de benoemingsvoorwaarden om tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg 

benoemd te worden.260 Het is duidelijk dat de wetgever strengere voorwaarden heeft opgelegd aan de 

kandidaat-vrederechter (of-politierechter), die minstens 35 jaar oud dient te zijn om benoemd te kunnen 

worden, terwijl er geen minimumleeftijd geldt voor een benoeming als rechter in de rechtbank van eerste 

aanleg. Heel logisch kan het dan toch niet genoemd worden dat de beslissingen van de vrederechter in 

graad van beroep kunnen beslecht worden door een jongere en minder ervaren unusrechter.  

 

147. De Raad van State was van oordeel dat deze discrepantie er zou kunnen toe leiden dat het hoger 

beroep een tweede beoordeling van de zaak door een andere magistraat inhield, waardoor er gevaar 

dreigde dat de legitimiteit van het rechterlijk oordeel zou worden ondermijnd.261 

 

148. De Hoge Raad was van mening dat wanneer een vonnis van een vrederechter bevestigd of 

hervormd wordt in beroep door een kamer van drie rechters, dit de legitimiteit en autoriteit van de 

beslissing in beroep verhoogde, waardoor de rechtszoekende het verdict makkelijker zou kunnen 

aanvaarden.262 

 

§4. Potpourri VII  

A. Bevoegdheid ratione summae en verhoging appellabiliteitsgrens  

 

149. Ook van belang in dit kader voor de vrederechters is potpourri VII. Ingevolge potpourri VII 

werd de bevoegdheid ratione summae van de vrederechters opgetrokken van 2500 euro naar 5000 

euro.263 Met deze bevoegdheidswijziging zouden rechtszoekenden sneller en eenvoudiger hun recht 

doen gelden (vrederechter als nabijheidsrechter), zij moeten zich niet langer begeven naar de rechtbank 

van eerste aanleg voor kleine geschillen maar kunnen naar de vrederechter stappen. Op deze manier 

worden de rechtbanken van eerste aanleg gedeeltelijk ontlast. In de praktijk kwam het er op neer dat een 

deel van de werklast werd verschoven naar de vredegerechten.  

 

150. Het bedrag dat de bevoegdheid van de vrederechter bepaalde, werd in de loop der jaren 

meermaals aangepast. Zo kan verwezen worden naar de wet van 10 oktober 1967 waarbij de 

 
260 Art. 187 Ger.W. en art. 190 Ger.W. 
261 Adv. RvS nr. 57.529/2-3 bij de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende 

diverse bepalingen inzake justitie, BS 22 oktober 2015, 86.  
262 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE (HRJ), Ambtshalve advies over het voorontwerp van wet houdende wijzigingen van 

het burgerlijk procesrecht, 28 mei 2015, 4. www.csj.be/sites/default/files/press_publications/advies17052015-nl_1.pdf  
263 Wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde, BS 30 mei 2018. 

http://www.csj.be/sites/default/files/press_publications/advies17052015-nl_1.pdf
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vrederechter bevoegd verklaard werd voor geschillen met een waarde tot 25 000 BEF, hetzij ongeveer 

620 euro.264 Deze bevoegdheid werd opgetrokken bij wet van 29 november 1979 tot een bedrag van 

50000 BEF, hetzij ca. 1240 euro.265 Nadien bij wet van 3 augustus 1992 naar 75 000 BEF, hetzij ca. 

1860 euro.266 Een meer recente wijziging was de wet van 30 juli 2013 waarbij de bevoegdheid werd 

opgetrokken tot geschillen met een waarde van maximaal 2500 euro.  

 

Artikel 590 Ger.W. werd bij wet van 25 mei 2018, met ingang van 1 september 2018 een laatste keer 

gewijzigd.267 Nu luidt dit artikel als volgt: “De vrederechter neemt kennis van alle vorderingen 

waarvan het bedrag 5000 euro niet te boven gaat, behalve die welke de wet aan zijn rechtsmacht 

onttrekt, inzonderheid de vorderingen bedoeld in de artikelen 569 tot 571, 572bis, 573, 574 en 578 tot 

583. Indien daartoe grond bestaat, geeft hij de zaken die ter kennisneming van scheidsrechters staan, 

uit handen, wanneer een partij de exceptie van onbevoegdheid opwerpt vóór enige andere exceptie of 

verweer.”268 

 

151. Uit praktijkonderzoek is gebleken dat deze bevoegdheidswijziging geen significante impact 

heeft gehad en dat er geen weerstand zou zijn om deze grens in de toekomst nog wat te verhogen indien 

dit nodig zou zijn (randnummer 203). 

 

152. Een tweede belangrijke wijziging die voorzien werd door potpourri VII, is de verhoging van de 

appellabiliteitsgrens van 1860 euro naar 2000 euro, dit geldt ook vanaf 1 januari 2018.269 De 

appellabiliteitsgrens is de minimale waarde die een zaak moet hebben om in beroep te kunnen gaan, dat 

betekent dat vonnissen van vrederechters enkel vatbaar voor hoger beroep zijn als zij de grens van 2000 

euro overschrijden270. Alle andere vonnissen die de grens niet overschrijden, komen niet in aanmerking 

voor hoger beroep.  

 

153. Ook deze tweede wijziging kadert in een streven naar de werklastvermindering voor de 

rechtbank van eerste aanleg, zij kunnen niet langer meer aangesproken worden voor vorderingen tot 

2000 euro als beroepsinstantie.  

 

 
264 Wet 10 oktober 1967 , BS 31 oktober 1967.  
265 Wet 29 november 1979, BS 22 december 1979.  
266 Wet 3 augustus 1992, BS 31 augustus 1992.  
267 Art. 27 en art. 82 wet 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde, BS 30 mei 

2018. 
268 Art. 590 Ger.W. 
269 Art. 28 en art. 80 wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde, BS 30 

mei 2018. 
270 Art. 617, lid 1 Ger.W. 
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B. Advies HRJ  

 

154. In haar advies van 25 februari 2018271 verleende de HRJ advies over de voorgestelde uitbreiding 

van de bevoegdheid ratione summae van de vredegerechten.272 Dit wetsontwerp voorziet in het 

optrekken van de bevoegdheid ratione summae van de vrederechter van 2500 euro naar 5000 euro.273 

Het doel hiervan was een verschuiving van de werklast van de rechtbanken van eerste aanleg. De 

‘kleinere’ dossiers zouden hierdoor dichter bij de burger gebracht worden en de vredegerechten konden 

een snellere doorlooptijd garanderen, hetgeen niet het geval was voor de rechtbank van eerste aanleg.274 

 

155. In dit advies laat de HRJ gelden geen principieel bezwaar te hebben tegen de verhoging van de 

bevoegdheidsgrens van de vredegerechten, maar zij betreurde dat noch de uitgangspunten, noch de 

impact van deze maatregel werden becijferd. Door de HRJ werd aangedrongen op een meetinstrument 

tot concrete meting van de werklast, maar ze was zich ervan bewust dat er enkel resultaten kunnen 

afgelezen worden als in een geijkt systeem correcte gegevens worden ingevoerd. Zo’n systeem lijkt niet 

voorhanden te zijn en daarom heeft de HRJ voorgesteld aan het College van Hoven en Rechtbanken, 

om een werklastmeting te ontwikkelen en uit te voeren.275 

 

De HRJ wijst hier op een zwakte in het systeem van de hervormingen en laat expliciet gelden dat door 

een gebrek aan cijfergegevens waarop de hervormingen worden gebaseerd, er moet vastgesteld worden 

dat de gehele hervorming en de beoogde verschuiving van de werklast van de rechtbanken van eerste 

aanleg naar de vredegerechten niet correct kan ingeschat worden. Om het cru te stellen, gaat het om 

“nattevingerwerk”.276 De loutere veronderstelling dat de rechtbanken van eerste aanleg de zwaarste 

werklast torsen en dat de werklast minder zwaar zou zijn bij de vredegerechten om de verschuiving van 

dossiers te verantwoorden, valt volgens de HRJ, bij gebrek aan een gevalideerde en 

 
271 https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2827/54K2827006.pdf  
272 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE (HRJ), Advies over het wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, 

van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 25 februari 2018, 1. 

http://www.hrj.be/sites/default/files/press_publications/advies-werklastvermindering.pdf 

273 Art. 12 wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van 15 juni 

1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Kamer, 54-2827/001). 
274  https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2827/54K2827006.pdf, memorie van toelichting. 
275 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE (HRJ), Advies over het wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, 

van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 25 februari 2018, 1. 

http://www.hrj.be/sites/default/files/press_publications/advies-werklastvermindering.pdf 

276 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE, Advies over het Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van het 

Burgerlijk Wetboek en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Kamer, 54-2827/001)), 25 

februari 2018, 1.  http://www.hrj.be/sites/default/files/press_publications/advies-werklastvermindering.pdf  

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2827/54K2827006.pdf
http://www.hrj.be/sites/default/files/press_publications/advies-werklastvermindering.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2827/54K2827006.pdf
http://www.hrj.be/sites/default/files/press_publications/advies-werklastvermindering.pdf
http://www.hrj.be/sites/default/files/press_publications/advies-werklastvermindering.pdf
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‘rechtbankoverschrijdende’ werklastmeting, niet te objectiveren.277 Ook wijst de HRJ op het feit dat de 

impact van andere recente hervormingen nog niet geëvalueerd was, zoals de wet van 30 juli 2013, wet 

van 26 maart 2014 en de wet van 25 december 2017 (randnummer 119).278 

156. Verder hekelt de HRJ het gebrek aan een doordachte visie op het ambt van de vrederechter. Het 

is voor de HRJ niet duidelijk of grondig werd onderzocht wat er onder ‘kleinere’ dossiers kan worden 

verstaan. De HRJ wijst er ook hier op dat dossiers met een bij aanvang ‘beperkte’ nominale waarde, 

naderhand behoorlijk complex kunnen worden en een bijzondere specialisatie kunnen vereisen.  

 

Als voorbeeld wordt verwezen naar de vaak ingewikkelde bouwdossiers die bij aanvang een beperkt 

geschil lijken te zijn. Enigszins als troost voor de vrederechters, stelt de HRJ de deskundigheid van de 

vrederechters om een veelheid en complexiteit aan materies aan te kunnen, niet in vraag te stellen.279 

Door de HRJ werd verwezen naar dezelfde vrees die uitging van de Raad van State, waar deze 

stelde:“Het risico dat de achterstand in de rechtsbedeling bij de kantons toeneemt, een risico dat niet 

louter theoretisch is, gelet op het belang van de diverse bevoegdheden van de kantongerechten, kan 

nadelige gevolgen hebben voor de rechtzoekenden, inzonderheid ten aanzien van de verplichting dat 

binnen een redelijke termijn uitspraak moet worden gedaan, met name voor de zogenaamde kleinere 

zaken.”280  

157. Ten slotte steunde de HRJ het idee van een grotere ‘mobiliteit’ van magistraten, op voorwaarde 

dat er voldoende waarborgen voor de onafhankelijkheid van de magistraten zijn. 

 

  

 
277 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE, Advies over het Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van het 

Burgerlijk Wetboek en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Kamer, 54-2827/001)), 25 

februari 2018, 4. http://www.hrj.be/sites/default/files/press_publications/advies-werklastvermindering.pdf 
278 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE (HRJ), Advies over het wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, 

van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 25 februari 2018, 7. 

http://www.hrj.be/sites/default/files/press_publications/advies-werklastvermindering.pdf 

279 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE, Advies over het Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van het 

Burgerlijk Wetboek en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Kamer, 54-2827/001)), 25 

februari 2018, 5. http://www.hrj.be/sites/default/files/press_publications/advies-werklastvermindering.pdf 
280 Adv. RvS nr. 61.935/1/V over een voorontwerp van wet ‘betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons en tot 

wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, BS 18 september 2017. http://www.raadvst-

consetat.be/dbx/adviezen/61935.pdf  

http://www.hrj.be/sites/default/files/press_publications/advies-werklastvermindering.pdf
http://www.hrj.be/sites/default/files/press_publications/advies-werklastvermindering.pdf
http://www.hrj.be/sites/default/files/press_publications/advies-werklastvermindering.pdf
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/61935.pdf
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/61935.pdf
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AFDELING IV.“DRIE-FASENPLAN”  

§1. Algemeen  

 

158. In het Justitieplan van Minister van Justitie Geens werd een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan 

de vredegerechten, daarbij werd voorzien in een plan met drie fasen tot hervorming van de 

vredegerechten.281 Dit werd het “Drie-fasenplan van Geens” genoemd, dat uitvoering zou krijgen in de 

periode van 2016 tot 2018.  

 

159. In een eerste fase werd voorzien in de opheffing van dubbele zetels. Kantons die twee of 

meerdere zetels (zgn. dubbel- en trippelkantons) telden, werden ontdubbeld en men zou op 1 locatie 

centraliseren per kanton. Dit gold voor 35 kantons, goed voor een totaal van 76 zetels, dat herleid werd 

naar 47 zetels.282 

 

160. In een tweede fase werd een fusie van de griffies beoogd van kantons binnen stedelijke gebieden 

die aan elkaar grensden of reeds in hetzelfde gebouw huisden. Deze interne organisatorische maatregel 

is sinds september 2017 gefaseerd uitgevoerd.283 

 

161. In een derde fase werd, conform het regeerakkoord, de kaart zelf van de gerechtelijke kantons 

hertekend om zo te komen tot een betere werklastverdeling, zonder de nabijheid van justitie voor de 

burger in het gedrang te brengen.284 De hertekening heeft voor een vermindering van het aantal kantons 

gezorgd, de 187 kantons in België werden herleid tot 162. 285 In overleg met de korpschefs werden een 

aantal criteria bepaald die daarbij in rekening moesten genomen worden: werklast, inwonersaantal, 

aanwezigheid van instellingen voor geesteszieken, de ligging, staat en statuut van bestaande gebouwen, 

de economische activiteit in de regio, de oppervlakte van het grondgebied. Later zal ingegaan worden 

op deze criteria (randnummer 227).  

 

 

281 Wetsontwerp van 13 oktober 2017 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons en tot wijziging van de wet van 

15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, Parl.St. Kamer 2017-2018, nr. 2695/001. 
282 https://www.vredegerechtenoostvlaanderen.be/site/assets/files/1544/persbericht-ministerie-van-justitie-vredegerechten.pdf  

283 K. GEENS, Justitie in transitie, Stand van zaken na vierenhalf jaar hervormen, 39. https://www.koengeens.be/policy/justitie-

in-transitie  

284 Wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen, BS 29 

december 2017. 

https://www.koengeens.be/news/2015/12/23/groen-licht-voor-de-eerste-fase-van-het-plan-vredegerechten-van-minister-koen-

geens 
285 B. AERTS, D. DE GROOTE, “Vrederechter is én blijft absolute noodzaak”, Juristenkrant,  2018, afl. 372, 10 .  

https://www.vredegerechtenoostvlaanderen.be/site/assets/files/1544/persbericht-ministerie-van-justitie-vredegerechten.pdf
https://www.koengeens.be/policy/justitie-in-transitie
https://www.koengeens.be/policy/justitie-in-transitie
https://www.koengeens.be/news/2015/12/23/groen-licht-voor-de-eerste-fase-van-het-plan-vredegerechten-van-minister-koen-geens
https://www.koengeens.be/news/2015/12/23/groen-licht-voor-de-eerste-fase-van-het-plan-vredegerechten-van-minister-koen-geens
https://jura.kluwer.be/secure/showfile.aspx?id=dx2238846.pdf&pdfsearch=vrederechter%20is%20noodzaak&sourceid=dn300206059&sourcetitel=AERTS,%20B.,%20Nieuw%20boek%20schetst%20toekomst%20toegankelijke%20nabijheidsrechter.%20%E2%80%98Vrederechter%20is%20%C3%A9n%20blijft%20absolute%20noodzaak%E2%80%99,%20Juristenkrant%202018,%20afl.%20372,%2010
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162. Als voordeel van deze gefaseerde hervormingen werd verwezen naar de tijdsbesparing voor de 

vrederechters zelf en hun personeel: minder verplaatsingen en dus efficiëntere tijdsbesteding. Ook voor 

de federale overheid waren er belangrijke voordelen verbonden aan de sluiting van de gebouwen, 

daardoor werd bespaard op huur, onderhoud en vergoedingen. De besparing werd geraamd op 20 

miljoen euro.286  

 

§2. Drie-fasenplan toegepast op de provincie Oost-Vlaanderen 

A. Eerste fase 

 

163. In een eerste fase werden in Oost-Vlaanderen de dubbele zetels Wetteren-Zele, Zottegem-

Herzele, Geraardsbergen-Brakel en Oudenaarde-Kruishoutem opgeheven.  

 

B.  Tweede fase  

 

164. De griffies die zich voor diverse kantons op eenzelfde locatie bevonden, werden 

samengesmolten waarbij één griffie verbonden werd aan verschillende vredegerechten waardoor het 

griffiepersoneel efficiënter kan ingezet worden.287 Tevens werd er voorzien in een mobiliteit van 

personeel. Griffiers, bedienden en medewerkers kunnen worden ingezet in alle kantons van de fusie. 

Thans werd deze fusie doorgevoerd in de stedelijke gebieden. In Oost-Vlaanderen is dit het geval voor 

het stadskanton Gent (5 griffies) en het stadskanton Aalst (2 griffies). Deze operatie maakt het 

theoretisch mogelijk om met minder personeel de werking van de kantons te verzekeren. 

 

C. Derde fase 

 

165. In een derde fase werd voorzien in een schaalvergroting van de kantons, een herschikking van 

de kantongrenzen om een betere werklastverdeling te bewerkstelligen.288 Dit werd gerealiseerd door de 

 
286 https://www.vredegerechtenoostvlaanderen.be/site/assets/files/1544/persbericht-ministerie-van-justitie-vredegerechten.pdf   
287 KB van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk 

besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open 

zijn, BS 25 juli 2017.  

288 Wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen, BS 29 

december 2017; R. WAXWEILER, "Le regroupement des justices de paix. Vers la disparition d’un modèle", Pyramides 2017, 

29, 60.  

https://www.vredegerechtenoostvlaanderen.be/site/assets/files/1544/persbericht-ministerie-van-justitie-vredegerechten.pdf
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wet van 25 december 2017.289 Voor de provincie Oost-Vlaanderen betekende dit het verdwijnen van de 

kantons Zomergem en Ronse en één van de twee kantons van Sint-Niklaas.  

 

166. Uit praktijkonderzoek is gebleken dat er geen evenwichtig kantonnaal landschap gerealiseerd 

werd, de vrederechters hebben aangegeven dat de werklast van kanton tot kanton verschilde. Als reden 

hiervoor werd verwezen naar de politiek die er een zootje heeft van gemaakt (randnummer 206). 

 

167. De hervorming van de kantongrenzen voor de provincie Oost-Vlaanderen trad in werking op 1 

juli 2018.290 De kantongrenzen in het arrondissement Oost-Vlaanderen zijn nu als volgt: 

 

Cluster en inwonersaantal Nieuwe kantongrenzen Bevolkingsaantallen 

Cluster Gent    

Kanton Eeklo met 

inwonersaantal: 82 666 

Eeklo  

Sint-Laureins 

Maldegem  

Zomergem 

Lovendegem 

Kaprijke 

Waarschoot 

 

20 527 

6670 

23 292  

8221 

9618 

6360 

7978 

Kanton Zelzate met 

inwonersaantal: 89 611 met 1 

psychiatrische instelling in 

Zelzate 

Zelzate 

Wachtebeke 

Assenede  

Evergem 

Lochristi 

12 489 

7 279 

13 991 

33 961 

21 891 

 

289 Wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen, BS 29 

december 2017.  
290 KB 17 mei 2018 houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen om hem in overeenstemming te brengen 

met de hervorming van de gerechtelijke kantons, BS 23 mei 2018. 

https://www.vredegerechtenoostvlaanderen.be/site/assets/files/1073/hertekening_kantongrenzen_o-

vlaanderen_versie_juli_2017.pdf 

 

https://www.vredegerechtenoostvlaanderen.be/site/assets/files/1073/hertekening_kantongrenzen_o-vlaanderen_versie_juli_2017.pdf
https://www.vredegerechtenoostvlaanderen.be/site/assets/files/1073/hertekening_kantongrenzen_o-vlaanderen_versie_juli_2017.pdf
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Kanton Deinze met 

inwonersaantal: 78 548 

Deinze 

Knesselare 

Nevele 

Aalter 

Zulte 

22 972 

8264 

11 939 

19 964 

15 409 

 

Kanton Merelbeke met 

inwonersaantal: 72 082 en 1 

psychiatrische instelling in 

Merelbeke 

Merelbeke 

Melle 

Oosterzele 

Gavere 

Nazareth 

 

23 665 

11 016 

13 433 

12 613 

11 355 

Kanton Gent met 

inwonersaantal: 285 017 

Gent 

St-Martens-Latem 

De Pinte 

Destelbergen 

 

ong. 259 000 

8415 

10 257 

17 806 

 

Cluster Dendermonde   

Kanton Beveren met 

inwonersaantal: 83 021 

Beveren  47 378 

 Kruibeke 16 419 

 Sint-Gillis-Waas 19 224 

Kanton Sint-Niklaas met 

inwonersaantal: 72 245 met 

twee psychiatrische instellingen 
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Kanton Lokeren met 

inwonersaantal: 64 451 

Lokeren 40 491 

 Stekene 17 760 

 Moerbeke 6200 

 

Kanton Hamme met 

inwonersaantal: 85 198 

Hamme 24 576 

 Zele 20 794 

 Temse 29 155 

 Waasmunster  10 673 

 

Kanton Dendermonde met 

inwonersaantal: 78 140 

Dendermonde  44 927 

 Lebbeke  18 703 

 Buggenhout 14 510 

 

Kanton Aalst met 

inwonersaantal: 121 594 en 1 

psychiatrische instelling in 

Lede 

Aalst  83 578 

 Lede 18 236 

 Erpe –Mere  19 780 

 

Kanton Ninove met 

inwonersaantal: 75 418 

Ninove  37 927 

 Haaltert 17 945 

 Denderleeuw 19 546 
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Kanton Wetteren met 

inwonersaantal: 63 474 

Wetteren  24 740 

 Laarne  12 393 

 Berlare  14 827 

 Wichelen 11 514 

 

 

 

Cluster Oudenaarde   

Kanton Oudenaarde met 

inwonersaantal: 75 628 

Oudenaarde 30 722 

 Kluisbergen 6415 

 Maarkedal 6310 

 Kruishoutem 8138 

 Zingem 7572 

 Wortegem-Petegem 6321 

 Zwalm 8108 

 Horebeke 2042 

Kanton Herzele met 

inwonersaantal: 60  138 met 1 

psychiatrische instelling in 

Zottegem 

Zottegem  25 870 

 Herzele  17 559 

 Sint-Lievens-Houtem 10 151 

 Lierde 6558 

 

Kanton Geraardsbergen met 

inwonersaantal: 73 508 

Ronse  25 763 
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 Brakel  14 776 

 Geraardsbergen 32 969 
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DEEL III. EXIT VREDEGERECHTEN? 

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN 

 

168. De vredegerechten kennen momenteel geen gerechtelijke achterstand en zij zijn het uithangbord 

van de justitie.291 Deze goede werking zou haar oorzaak vinden in twee specifieke eigenschappen, 

enerzijds de rolopvatting van de vrederechters als beschermer van de sociaal zwakkeren en verzoener 

en anderzijds in hun autonomie. De vrederechter was als enige magistraat in zijn kanton en daarbij droeg 

hij de volledige verantwoordelijkheid van zijn rechtbank en stond hij in voor de goede afhandeling van 

alle zaken die voor hem werden gebracht. 292 

 

De gerechtelijke kantons werden in België hertekend om tot een betere werklastverdeling te komen 

zonder de nabijheid van justitie voor de burger in het gedrang te brengen. De tijdsbesparingen voor 

vrederechter en personeel door het wegvallen van verplaatsingen tussen de verschillende zetels wordt 

als aanzienlijk beschouwd. In de grotere steden werden de griffies samengebracht om efficiënter te 

kunnen werken. Zo delen ze dezelfde infrastructuur dezelfde registers en dezelfde boekhouding. Op die 

manier wordt er een unieke loketfunctie beoogd over de verschillende kantons heen, zodat de burger 

niet meer van het ene loket naar het andere loket dient te hollen. Zoals eerder gesteld is de vrederechter 

dus nooit veraf en werd zijn bevoegdheid doorheen de tijd verruimd.293 

169. Meten om te weten is echter nooit de sterkste kant van Justitie geweest. Recht moest er vooral 

genoeg zijn, en het moest ook goed zijn. Dat het stipt moest zijn leek dikwijls minder belangrijk. Pas in 

2008 begon men met het meten van de stroom van de inkomende en de uitgaande zaken in elke 

rechtbank. Iedereen is het er over eens dat het gemiddelde van een jaar voor één aanleg frequent wordt 

overschreden, weliswaar geldt dat niet voor de vrederechter.294 Dit bevestigt wat eerder in deze 

masterproef reeds meermaals aan bod kwam: de procedures voor de vrederechter waren snel, performant 

en eenvoudig. Vanaf 2008 is men gestart met het meten van de stroom van inkomende en uitgaande 

zaken in elke rechtbank, en dus ook in de vredegerechten. Er werd nagegaan of er een vergelijking 

mogelijk was doorheen de jaren (vanaf 2008 of 2009) met betrekking tot de doorgevoerde hervormingen 

en de weerslag op het aantal zaken behandeld door de vredegerechten. Voor deze vergelijking werd 

gezocht op de gepubliceerde statistieken van de hoven en de rechtbanken, door het College van Hoven 

 
291 S. DE CLERCK, Oriëntatienota: Het Gerechtelijk Landschap. Naar een nieuwe architectuur voor Justitie, Brussel, FOD 

Justitie, Oktober 2009. http://www.just.fgov.be/nl_htm/rechterlijke_orde/h- gl/orientatienota.pdf  
292 B. TRUFFIN, "Les juges de paix belges et la mutation des modèles de justice civile", Droit et société, 2007, 2, 298. 
293  K. GEENS, Visietekst, Court of the future, https://www.koengeens.be › Beleid, 7. 
294 K. GEENS, Visietekst, Court of the future, https://www.koengeens.be › Beleid, 7. 

http://www.just.fgov.be/nl_htm/rechterlijke_orde/h-%20gl/orientatienota.pdf
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF2Y3c58XkAhXKbVAKHRGWA34QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.koengeens.be%2Fpolicy%2Fcourt-of-the-future&usg=AOvVaw01Ix7wDxNcx6WSPMhBHbmH
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en Rechtbanken uitgevoerd.295 Merkwaardig genoeg kon men voor de vredegerechten slechts 

statistieken terugvinden tot 2015. De daaropvolgende jaren werden geen cijfers meer weergegeven.296 

Verder praktijkonderzoek is dan ook aangewezen.  

 

HOOFDSTUK II. PRAKTIJKONDERZOEK 

 

170. De huidige stand van zaken kan best geëvalueerd worden op basis van de praktijkervaring van 

de vrederechters die hebben deelgenomen aan de enquête (21 vrederechters) en de duidende 

bevragingslijst (8 vrederechters), alsook van de geïnterviewden (3 geïnterviewden). De geïnterviewden 

zullen bij naam genoemd worden, daar waar voor de bevragingslijst anonimiteit gerespecteerd wordt 

(randnummer 7). De resultaten van het praktijkonderzoek zullen nader worden besproken. 

 

AFDELING I. Invloed van de invoering van de familie- en jeugdrechtbank op de 

vredegerechten.297 

 

171. Zoals eerder uiteengezet (randnummer 118) werden een aantal ‘familiale’ bevoegdheden van 

de vrederechter aan de familierechtbank overgedragen. 

 

§1. Resultaten enquête  

 

172. Op de vraag of de invoering van een familie- en jeugdrechtbank enige invloed had op de 

werklast van de vrederechters, antwoordde een ruime meerderheid van 14 vrederechters (meer dan 66%) 

dat dit een eerder geringe impact had op zijn werklast, daar waar 5 vrederechters (ongeveer 23%) van 

mening waren dat dit eerder een grote invloed had op de werklast, de overige respondenten hadden hier 

geen uitgesproken mening over.298 

 

 

 

 

 
295 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-hoven-en-rechtbanken. 
296 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-hoven-en-rechtbanken . 
297 Wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, BS 27/09/2013, inwerkingtreding 1 

september 2014.  
298 Bijlage IV: figuur 1. 

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-hoven-en-rechtbanken
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-hoven-en-rechtbanken
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§2. Duiding resultaten 

 

173. Uit duiding die gegeven werd bij deze vraag blijkt dat meerdere vrederechters deze 

hervormingen en de impact ervan betreuren omdat zij van mening zijn dat wat goed functioneert, niet 

moet worden veranderd.  

 

174. Vrederechter 1 wees op het feit dat door de overheveling van de bevoegdheid inzake dringende 

en voorlopige maatregelen naar de familierechtbank, de rechtszoekenden nu dienen te worden 

opgevangen in een “grootrechtbank”,  wat voor sommige mensen een heuse afstand afleggen inhoudt 

en niet de nabijheidsgarantie kan bieden die de vrederechter kon garanderen. Hij meent dat de 

familierechtbank thans nog niet optimaal functioneert om budgettaire redenen en dat dit de efficiëntie 

van de rechtspraak niet ten goede komt. 

 

175. Vrederechter 2 stelt genuanceerd dat aan de bevoegdheidswijziging inzake het bevelen van 

dringende en voorlopige maatregelen zowel positieve als negatieve aspecten verbonden zijn. Deze 

vrederechter stelde: “Positief is alvast dat inzake familiale aangelegenheden één rechtbank bevoegd is.  

Dit bevordert de duidelijkheid. Toch overheersen de argumenten contra. Zo wordt gesteld dat de 

bevoegdheidswijziging niet gepaard is gegaan met een toename aan financiële en personele middelen. 

Hierdoor dienden magistraten (en tevens griffiers en griffiepersoneel) van de rechtbanken van eerste 

aanleg deze bevoegdheden erbij te nemen. Het gevolg hiervan was dat er een veel langere doorlooptijd 

was dan bij de vredegerechten. Nu dringende en voorlopige maatregelen bij uitstek een snelle oplossing 

behoeven, was het dus beter geweest om enkel dit aspect van de familierechtelijke vorderingen bij de 

vrederechters te houden. Ook de functie van de vrederechter als nabijheidsrechter pleit hiervoor. 

Dringende en voorlopige maatregelen werden vooral gevorderd in acute crisissituaties waarbij 

echtgenoten nog niet onmiddellijk een echtscheiding op het oog hadden. Zowel fysiek als moreel is de 

drempel naar de vrederechter een stuk lager dan die naar de familierechtbank. Meer dan de 

familierechtbank heeft de vrederechter ook een expertise als verzoeningsrechter. Hij maakt daar ook de 

nodige tijd voor vrij.”  

 

176. Vrederechter 3 trad deze stelling bij en stelde dat de invoering van de familie- en jeugdrechtbank 

inhoudelijk zeker een positieve stap geweest is. De idee om één familiedossier per gezin te bekomen, is 

op zijn minst lovenswaardig te noemen. Maar ook deze positivist zag een probleem in de uitwerking 

van deze doelstelling. Hij stelde dat de vrederechters op hun zitting in raadkamer de nodige tijd uit 

trokken, en een persoonlijke interactie konden garanderen, daar waar bij de familierechtbank deze 

interactie tussen vrederechter en partijen verloren gaat omdat er onvoldoende tijd kan besteed worden 

aan deze uiterst delicate gebeurtenis binnen het gezin. De wetgever heeft misschien wel goeie 
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bedoelingen gehad maar heeft onvoldoende middelen (gebrek aan magistraten) kunnen vrijmaken om 

deze familierechtbank behoorlijk te laten functioneren wat betreft de voorlopige maatregelen. Hierdoor 

kan enkel met weemoed terug gekeken worden naar de periode waar voor een gezin in een crisissituatie 

de nodige tijd kon worden uitgetrokken. 

 

177. Een even genuanceerd antwoord wordt gegeven door vrederechter 4 die stelt dat het enerzijds 

logisch is dat bij de oprichting van de familierechtbank de dringende en voorlopige maatregelen op 

grond van artikel 223 BW onder de bevoegdheid zijn gevallen van de familierechtbank. Het is coherent 

en meer begrijpelijk voor de burger. Anderzijds is het volgens deze vrederechter jammer dat deze 

materie niet meer  van de nabijheid, snelheid en soepelheid kan genieten, die eigen zijn aan een 

vredegerecht. Er moet heel kort op de bal worden gespeeld omdat er een crisissituatie bestaat, die snel 

moet worden ontmijnd. De familierechtbank is hiertoe minder gewapend dan de vrederechter. 

 

178. Aansluitend op deze visie werd door vrederechter 5 gewezen op de snelle en kwaliteitsvolle 

afhandeling voor de vredegerechten en de grotere toegankelijkheid van de vredegerechten, ingegeven 

door de laagdrempeligheid. Allemaal positieve elementen die op dit ogenblik volgens deze vrederechter 

nog niet blijken uit de afhandeling van de ontnomen bevoegdheden welke thans door de 

familierechtbanken dienen te worden beslecht.  

 

179. Vrederechter 6 stelde formeel negatief te staan tegen deze hervorming. Als reden werd 

opgegeven dat koppels met echtelijke moeilijkheden bij de vrederechter een laagdrempelige, snelle en 

efficiënte toegang tot justitie hadden. De vrederechter kon zijn rol als bemiddelaar ten volle spelen en 

eventuele maatregelen soepel opvolgen en aanpassen indien nodig. Door de territoriale spreiding 

(beperkter aantal zaken per rechter) kon de vrederechter ook voldoende tijd investeren in de behandeling 

van de zaak. De centralisering bij de familierechtbank heeft voor zover deze vrederechter via advocaten 

kon vernemen, negatieve effecten zoals een verdere verplaatsing, dus een hogere drempel, lange 

termijnen voor fixatie en opvolging, lange wachtrijen op de zittingen, weinig tijd per zaak om de partijen 

aan het woord te laten. 

 

180. Enkele vrederechters (vrederechters 5 en 8), die voorheen ooit advocaat waren, schreven dat de 

balie de tussenkomst van de vrederechter bij geschillen betreffende de artikelen 221-223 BW steeds als 

zeer nuttig heeft ervaren. Door de vredegerechten werd zeer snel een inleidingsdatum gegeven, een zeer 

persoonlijke behandeling gegarandeerd, en snel een vonnis ter regeling van dringende en voorlopige 

maatregelen uitgesproken. Die eerste tussenkomst van de vrederechter vormde vaak een basis voor het 

verder verloop, vaak zelfs om dan te komen tot een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT). 

Dergelijke ‘persoonlijke’ beoordeling van een nabijheidsrechter maakte meestal ‘indruk’ op de partijen. 
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Als nadeel over de procedure voor de vrederechter werd gerefereerd naar het feit dat indien een partij 

niet tevreden was met het vonnis van de vrederechter, het volstond om een echtscheidingsprocedure in 

te leiden, en kort daarna opnieuw te proberen bij de voorzitter in kort geding, in de hoop dat die anders 

zou oordelen dan de vrederechter.  

 

§3. Standpunt geïnterviewden 

 

181. Vrederechter Rotthier had bedenkingen bij de bevoegdheidsverschuiving: “Het is een 

verschrikkelijke schande dat men het familiale contentieux heeft overgebracht naar de familierechtbank. 

Het argument één rechter en één dossier te gillen. Ik geloof niet dat er één familie is die  één rechter 

heeft. Maar waarom dan niet één vrederechter voor één familiedossier? De vrederechter blijft bij uitstek 

de familiale rechter: hij kan zeer snel en zeer intiem optreden in een klein vredegerecht, waar de mensen 

niet verloren lopen….” Ook wees hij op het nadeel dat wanneer die mensen beroep willen aantekenen, 

ze naar Antwerpen of Gent moeten en dan een hele lange wachttijd hebben om daar te mogen gaan 

pleiten. En daarmee is volgens hem niemand gediend, en de burger al zeker niet. 299 

 

182. Voorzitter Kamoen liet ook gelden dat hij het jammer vindt dat het pakket verschoven is: “Met 

artikel 223 BW konden we kort op de bal spelen, wat de familierechter niet kan.”300 

 

Vrederechter Vrancken deelde deze mening en stelde dat het bijzonder jammer is dat de vrederechters 

hun familierecht kwijt zijn.  

 

§4. Korte conclusie  

 

183. Het mag dan ook duidelijk zijn dat sommige vrederechters met spijt in het hart de overheveling 

van deze familiale bevoegdheden naar de familierechtbank hebben zien doorgaan. Meerdere 

vrederechters hadden een grote betrokkenheid bij dergelijke familiale geschillen en zijn van mening dat 

zij de tijd hadden om partijen te laten spreken en te luisteren om dan samen te zoeken naar een voor 

iedereen aanvaardbare tussenoplossing. Er werd gewezen op het feit dat de vrederechter, in tegenstelling 

tot bijvoorbeeld de rechtbank van eerste aanleg, veel vlugger kan ageren op dringende situaties en korter 

op de bal kan spelen. Het bekomen van een dringende voorlopige maatregel lijkt nu een redelijk lange 

termijn in beslag te nemen en er kan momenteel door de familierechtbank nog niet gegarandeerd worden 

 
299 Interview met vrederechter Kristiaan Rotthier, 21 januari 2020.  
300 Interview met voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Oost- Vlaanderen, dhr.Jan 

Kamoen, 22 januari 2020. 
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dat binnen de acht dagen na de oproeping, ook daadwerkelijk binnen de week een uitspraak kan worden 

verleend, zoals destijds bij de vrederechter het geval was.  

 

184. Dat de familierechtbank deze bevoegdheid heeft toegewezen gekregen wordt niet door elke 

vrederechter bejubeld en wordt met enig argwaan bekeken. Evenwel wordt ook aangegeven dat de 

hervorming waarbij alle familiale geschillen ondergebracht worden bij één familiale rechtbank niet op 

voorhand dient te worden afgeschreven en dat er tijd dient te worden gegeven om de familierechtbank 

de nodige doorgroei te bieden. 

 

AFDELING II. Invloed wet 26 maart 2014301 

 

185. Met de wet van 26 maart 2014 werden een aantal bevoegdheden toegekend aan de vrederechters 

(randnummer 121), zoals de invordering van geldsommen door leveranciers van nutsvoorzieningen aan 

natuurlijke personen die in gebreke blijven.  

 

§1. Resultaten enquête  

 

186. Op de vraag of de wijzigingen doorgevoerd door deze wet enige invloed hadden op de werklast 

van de vrederechter, hebben 11 vrederechters (52,4%) geantwoord dat deze wet een eerder grote invloed 

heeft gehad op zijn werklast, daar waar 10 vrederechters (47,6%) van mening zijn dat er eerder sprake 

is van een geringe invloed.302 

 

187. Een overduidelijke meerderheid van 20 vrederechters (95,2%) is van mening dat deze 

wetswijziging positief is geweest voor de vredegerechten. Eén vrederechter heeft hierover geen 

uitgesproken mening.303 

 

§2. Duiding resultaten 

 

188. Door vrederechters 1, 5, 6 en 8 werd expliciet gesteld dat het een goede zaak is dat deze 

geschillen nu tot de bevoegdheid van de vrederechter behoren. Als reden daartoe wordt gegeven dat de 

rechtsonderhorigen op eenvoudige wijze toegang hebben tot de vrederechter en zonder probleem in 

persoon kunnen verschijnen en hun verweer kunnen voeren.  

 
301 Wet van 26 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding 

van de betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 22 mei 2014.  
302 Bijlage IV: figuur 3.  
303 Bijlage IV: figuur 4.  
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189. Vrederechter 2 en 3 benadrukten dat natuurlijke personen de consumenten zijn die in onze 

huidige gedigitaliseerde maatschappij vaak het noorden kwijt geraken en dat leveranciers van 

nutsvoorzieningen zich niet zelden schuldig maken aan het misleiden van deze consumenten, minstens 

proberen zij deze door hun machtspositie in het nauw te drijven, zodat de vrederechter hier duidelijk een 

beschermende en controlerende taak te vervullen heeft.  

 

190. Meerdere vrederechters wezen op de belangrijke maatschappelijke rol die de vrederechter in 

deze zaken kan spelen door enerzijds na te gaan of de bedrijven op een correcte manier te werk gaan en 

anderzijds door consumenten in moeilijkheden wat ademruimte te geven. De vrederechter zal naar hen 

luisteren en zal rekening houden met datgene wat wordt aangevoerd, uiteraard binnen de mogelijkheden 

die de wet hem biedt. Vrederechter 4 benadrukte de rol van de vrederechter als rechter van de armoede 

en stelde: “Meestal begint het met het niet betalen van de nutsvoorzieningen, vooraleer andere facturen 

en tenslotte de huur niet kan worden betaald. De vrederechter kan de vinger aan de pols houden, en 

desgevallend de mensen doorverwijzen naar het OCMW, budgetbeheer, collectieve schuldenregeling.” 

 

191. Een interessante visie werd weergegeven door vrederechter 7: “Vermits elk vredegerecht 

omtrent bepaalde onderdelen van de vordering een eigen rechtspraak hanteert (schadebeding, 

aanvangsdatum loop intresten en intrestvoet), komt men tot de ongelukkige situatie dat een consument 

naargelang het vredegerecht, al dan niet zou gehouden zijn tot een bijkomende betaling van een 

schadebeding. Vermits het aantal verstekken in deze materies zeer groot is, en enkel de consumenten 

verschijnen die principiële gronden hebben om te betwisten of die een afbetalingsplan willen, ben ik 

meer en meer te vinden voor de toepassing van een IOS-procedure voor de vredegerechten inzake 

geschillen van invordering van niet betwiste facturen van een onderneming, gericht aan de consument, 

waarbij vooraf precies is bepaald in de mogelijkheid tot afbetalen en de mogelijkheid tot betwisting 

voor de rechtbank. Dit systeem leidt tot een snellere invordering van de niet betwiste schuldvorderingen, 

en laat de rechten van de weinigen die willen betwisten ongemoeid. De resultaten die de procedure bij 

de ondernemingsrechtbanken kent is hoopgevend. De procedure vermijdt ook de ‘ongelukkige situatie’, 

waarvan hoger sprake.” 

 

192. Bijna alle vrederechters zijn voorstanders dat de vrederechter voor alle consumentenzaken 

bevoegd zou moeten worden.  
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AFDELING III. Invloed wet 17 maart 2013304 

§1. Resultaten enquête 

 

193. Door de wet van 17 maart 2013 werden de bevoegdheden van de vrederechters uitgebreid inzake 

de onbekwamen (randnummer 123). Op de vraag welke invloed dit heeft gehad op de werklast van de 

vrederechters antwoordde een duidelijke meerderheid van 18 vrederechters (85,7 %) dat deze 

wetswijziging een grote impact heeft gehad op hun werklast, 2 vrederechters (9,5 %) waren van mening 

dat het een eerder geringe weerslag had op de werklast en één vrederechter had hierover geen 

uitgesproken mening.305 

 

194. Een duidelijke meerderheid van de vrederechters is voorstander van deze wetswijziging, 19 

vrederechters (90,5%) staan eerder positief of volledig positief hiertegenover, daar waar slechts 2 

vrederechters (9,5%) eerder negatief staan tegenover deze wijziging. Hierbij wordt onder meer 

benadrukt dat deze wet veel goede bedoelingen had. Er wordt op gewezen dat zeer recent, sinds begin 

dit  jaar, de procedure ook vereenvoudigd is.306  

 

§2. Duiding resultaten 

 

195. Door vrederechters 5 en 8 werd geantwoord dat de wetgever de werklast van de vrederechters 

aanzienlijk heeft verzwaard door de bevoegdheid inzake onbekwamen integraal toe te vertrouwen aan 

de vrederechter. Deze keuze is volgens deze vrederechters echter de evidentie zelf, aangezien men als 

vrederechter (eerstelijnsrechter) het nauwst betrokken is bij de rechtszoekenden. De lage 

toegangsdrempel maakt een vertrouwelijk contact mogelijk in de zeer persoonlijke materie van het 

bewind. De vrederechter heeft meer dan eender welke andere rechter oog voor de problemen van de 

zwakkeren in de samenleving. Hij kan die ook op een aangepaste en meer persoonlijke manier benaderen 

en neemt de nodige tijd voor persoonlijk contact met de beschermde personen en hun omgeving. De 

bewinddossiers betreffen steeds ‘kwetsbare’ mensen. Dergelijke dossiers vereisen een specifieke 

aanpak, soms een doortastend oordeel maar veelal een persoonlijke, sociale en ‘menselijke’ benadering 

in de wijze waarop wij te beschermen personen en beschermde personen, bewindvoerders en 

vertrouwenspersonen toespreken en behandelen. Kortom, de behandeling is persoonlijker en ‘op maat’, 

zoals het de bedoeling was van deze wetgeving. Ook hier wordt door de vrederechters verwezen naar 

de kernbegrippen ‘nabijheid, laagdrempeligheid en toegankelijkheid’.  

 
304 Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe 

beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, BS 14 juni 2013. 
305 Bijlage IV: figuur 5.  
306 Bijlage IV: figuur 6.  
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196. Vrederechter 7 stelde dat men er wel beter aan gedaan had de verlengde minderjarigen, die reeds 

onder dit statuut waren geplaatst, niet onder te brengen onder het bewind, maar dit statuut te laten 

uitdoven. Het onder bewind brengen van deze categorie onbekwamen heeft bij veel ouders van verlengd 

minderjaringen voor onnodig veel onrust gezorgd, hetgeen door meerdere vrederechters werd bevestigd. 

Vrederechter 4 verklaarde dat het een nobele intentie van de wetgever was om de vrederechter de 

mogelijkheid te geven aan maatwerk te doen. Deze vrederechter wijst er op dat het soms moeilijk is om 

dat om te zetten in de praktijk. Meestal wordt de persoon voor alle handelingen onbekwaam verklaard. 

Het is zelden dat een persoon bekwaam wordt geacht voor één rechtshandeling, bijvoorbeeld kopen, en 

niet voor een andere, bijvoorbeeld huren. De bijstand in plaats van vertegenwoordiging is volgens deze 

vrederechter ook alles behalve handig.Vrederechter 8 trad dit volledig bij en stelde dat de bijstand veelal 

een lege doos blijft en moeilijk werkbaar is in de praktijk. Ook bepaalde machtigingen inzake de persoon 

blijken in praktijk moeilijk uitvoerbaar te zijn indien de beschermde persoon aan de uitvoering van de 

machtiging geen medewerking wil verlenen. 

 

197. Vrederechter 6 somde de pijnpunten die er zijn als volgt op: “Vooreerst zijn er nodeloos 

complexe regels die voortdurend moeten worden bijgestuurd, een periode van rust in de regelgeving is 

nodig om goede implementatie in het werkveld gevolgd door grondige evaluatie mogelijk te maken. Ten 

tweede is er een personeelstekort, een goede opvolging vereist voldoende personeel. Ten derde is er een 

gebrek aan opleiding, zowel vrederechters en griffiepersoneel hebben nood aan een goede opleiding 

voor de concrete toepassing van de regelgeving.” 

 

198. Algemeen beschouwd staat de meerderheid van de vrederechters positief tegenover deze 

wetswijziging maar er wordt gewezen op enkele blijvende pijnpunten.  

 

199. Een meerderheid van elf vrederechters (52%) is tevens van oordeel dat de wijzigingen en de 

mogelijkheid tot uitbreiding van het bewind tot de persoonsgebonden aangelegenheden een grote 

invloed heeft op de werklast, alsook menen achttien vrederechters (85,8 %) dat de werklast aanzienlijk 

is vergroot door het aantal verslagen dat is toegenomen en de ermee gepaard gaande controle die door 

de omvang van de bewinden ook merkelijk is toegenomen.307 Door de vrederechters werd er bijna 

unaniem geantwoord dat het een heikel punt blijft dat het om veel dossiers gaat (één vrederechter stelde 

meer dan 1000 bewinddossiers te hebben, 4 vrederechters hadden tussen 750 en 1000 bewinddossiers 

onder zich, 11 vrederechters hadden tussen de 500 en 750 bewinddossiers en 5 vrederechters hadden 

minder dan 500 bewinddossiers), waarbij het als verzachting kan worden beschouwd dat de voorzitter 

 
307 Bijlage IV: figuren 7 en 8.  
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via zaakmobiliteit de dossiers beter kan spreiden indien nodig. Opgemerkt wordt dat die werklast sterk 

kan verschillen van kanton tot kanton.  

 

§3. Standpunt geïnterviewden 

 

200. Voorzitter Kamoen liet gelden dat gewerkt wordt aan een oplossing om de werklast te verlagen 

Hij stelde: “Er wordt gewerkt aan een Centraal Register van beschermde personen zodat de 

communicatie met het vredegerecht in de toekomst elektronisch kan verlopen. De toegang tot het 

vredegerecht wordt op die manier nog laagdrempeliger en soepeler”.308 Volgens hem heeft deze wet een 

grote impact gehad: “De controle is groter geworden, de instroom is groter geworden, het aantal 

bewindvoeringen stijgt enorm. Dat heeft te maken met de veroudering.” 

 

201. Vrederechter Rotthier betoogde: “Administratief is het zeer omslachtig en mensen die het 

systeem totaal niet kennen wanen zich als Alice in Wonderland in een nieuwe wereld, ze weten niet wat 

een verzoekschrift of een machtiging is. Ik vind het bewind, zoals het nu is, geen goede zaak. Het zou 

fundamenteel moeten herdacht worden.”309 

 

202. Vrederechter Vrancken bevestigde dat de werklast enorm uitgebreid is. “Ikzelf heb 700 

bewinden en het neemt veel tijd in beslag, beschikkingen maken, jaarverslagen diagonaal nakijken, 

machtigingen maken, rusthuizen bezoeken...”310 

 

AFDELING IV. Invloed wet 25 mei 2018311 

§1. Resultaten enquête 

 

203. Op de vraag of de verhoging van de bevoegdheidsgrens bij wet van 25 mei 2018 van 2500 euro 

naar 5000 euro (randnummer 149) een grote impact heeft gehad op de werklast van de vrederechters, 

antwoordden 16 vrederechters (76,2 %) dat het optrekken van deze bevoegdheidsgrens een eerder 

geringe toename van hun werklast heeft teweeggebracht. Drie vrederechters (14,2%) duidden aan dat 

deze wetswijziging eerder een grote invloed had op de werklast, één vrederechter (4,8%) vinkte een 

grote impact aan en ook één vrederechter was van mening dat dit geen invloed had op zijn/haar 

werklast.312 Wat betreft de aard van de geschillen die door deze grensverhoging meer bij de 

vredegerechten terecht komen, blijkt dat het voornamelijk geschillen betreffen omtrent het invorderen 

 
308 https://www.koengeens.be/policy/justitie-in-transitie, stand van zaken na vierenhalf jaar hervormen, 13. 
309 Interview met vrederechter Kristaan Rotthier, 21 januari 2020.  
310 Interview met vrederechter Lode Vrancken, 22 januari 2020. 
311 Wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde BS 30 mei 2018.  
312 Bijlage IV: figuur 10.  

https://www.koengeens.be/policy/justitie-in-transitie
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van facturen en bouwzaken, die voorheen niet tot bij de vrederechters kwamen, maar op het niveau van 

de rechtbanken van eerste aanleg werden beslecht.313 

 

§2. Duiding resultaten 

 

204. Meerdere van de bevraagde vrederechters stelden dat er geen grote toename is gekomen door 

het optrekken van de bevoegdheidsgrens en dat er geen weerstand is om deze grens in de toekomst nog 

wat te verhogen indien dit nodig zou zijn.  

 

§3. Standpunt geïnterviewden 

 

205. Voorzitter Kamoen sloot zich aan bij het meerderheidsstandpunt en liet gelden dat die impact 

geen significante rol heeft gespeeld.314 Vrederechter Rotthier was van mening dat de bevoegdheidsgrens 

voor hem zelfs nog mag verhoogd worden. Ook hij heeft geen grote verschillen gemerkt.315 

 

AFDELING V. Invloed wet 25 december 2017316  

§1. Resultaten enquête 

 

206. Met deze wet werden de gerechtelijke kantons hervormd (randnummer 166) Elf vrederechters 

(52,4 %) zijn van oordeel dat deze wet haar doel niet heeft bereikt, daar waar 6 vrederechters (28,6 %) 

de mening toegedaan zijn dat deze wet haar doel wél heeft bereikt. Het overige deel (4 vrederechters) 

heeft hierover geen uitgesproken mening.317 

 

§2. Duiding resultaten 

 

207. Vrederechter 1 liet optekenen dat de hertekening een goed initiatief was maar dat in bepaalde 

kantons de politieke invloeden er een zootje van maakten. Ook vrederechter 3 is van oordeel dat de 

wetgever hier een mooie kans heeft laten liggen. Onder invloed van tal van drukkingsgroepen is men 

volgens deze vrederechter niet geslaagd in de realisatie van een mathematisch evenwichtig kantonnaal 

landschap. De hele hervorming is grotendeels voor niets geweest en er resten enerzijds te kleine en 

anderzijds te grote kantons, met alle problemen zoals een onevenwicht qua werklast tot gevolg. Deze 

idee komt meermaals naar voren en vrederechter 2 stelde uitdrukkelijk: “Ik was oorspronkelijk een 

 
313 Bijlage IV: figuur 11.  
314 Interview met voorzitter vrederechters en rechters in de politierechtbank Jan Kamoen, 22 januari 2020. 
315 Interview met vrederechter Kristiaan Rotthier, 21 januari 2020.  
316 Wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen, BS 29 

december 2017.  
317 Bijlage IV: figuur 13.  
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sterke voorstander van de wijziging omdat ze een gelijke verdeling van de werklast op het oog had. In 

Oost-Vlaanderen werd door een werkgroep van vrederechters een evenwichtig voorstel uitgewerkt dat 

grotendeels ook door de wetgever is overgenomen maar de politiek heeft hier en daar toch het voorstel 

van de vrederechters gewijzigd, waardoor er opnieuw een aantal onlogische situaties zijn ontstaan. 

Jammer. De bedoeling was nochtans goed.” 

 

208. In het onderzoeksrapport dat werd uitgevoerd in opdracht van het WODC kwam ook dit item 

aan bod en werd door de experten de werklast en de verdeling ervan als pijnpunt aangestipt.318 Als 

mogelijke oplossing voor de werklast die nog steeds erg verschilt van kanton tot kanton, werd in het 

rapport verwezen naar een verdere invoering van digitalisering, waardoor de toegang tot de 

vredegerechten nog efficiënter, sneller en laagdrempeliger zou kunnen verlopen. 

 

§3. Standpunt geïnterviewden 

 

209. Vrederechter Rotthier wees op de gemiste kans van de hervorming: “De kantonnale 

herschikking heeft een kans gemist door toedoen van de politiek die er een boeltje van gemaakt heeft. 

We zijn hier in Beveren nu naar 80 000 inwoners gekomen, maar ik vind niet dat er veel veranderd is 

qua aantal zaken. Je ziet dat er kantons zijn waar dat precies geen effect heeft gehad. Het lijkt alsof er 

geen link is tussen inwoners en aantal zaken… Misschien is een nog verdergaande fusie een 

mogelijkheid. Het ideaal is nog niet van deze wereld. Het is en blijft duidelijk een moeilijk vraagstuk.”319 

Ook in zijn boek wees hij op de impact van de besparingen en de mogelijke problemen die ermee 

gepaard gaan, zo schreef hij: “Modernisering, kwalitatieve normen, efficiënte output en digitale 

middelen hebben nu eenmaal een kostenplaatje. Zoals de volksmond zegt, koken kost geld.” 320 

 

210. In zijn beleidsnota, voor zijn benoeming tot voorzitter, schreef Kamoen: “De vredegerechten 

hebben de reputatie een goede dienstverlening te bieden (zie enquêtes van onder meer Unizo) waarbij 

de nabijheid van de vrederechter, de toepassing van de procedure, de lage kosten en de snelle 

doorlooptijd van maximum zes maanden als belangrijke troeven worden aangeduid. Er heerst een 

terechte ongerustheid omdat het onduidelijk is wat de impact zal zijn van enerzijds de verhoging van de 

algemene bevoegdheid en anderzijds de gebiedsuitbreiding van de meeste kantons. Het is een 

statistische zekerheid dat in het overgrote deel van de kantons, de werklast ernstig zal stijgen. De impact 

ervan is niet berekend noch gesimuleerd zodat de kans niet onbestaande is dat de doorlooptijd van een 

 
318 E. BAUW, S. VOET, E. VAN DONGEN, J. VAN MOURIK, M.S. THOMAS, Naar een Nabijheidsrechter? Een onderzoek 

naar de inpasbaarheid van de vrederechter in België en Frankrijk in het Nederlandse rechtsbestel, Den Haag, Boomjuridisch, 

2019, 60. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019D34600   
319 Interview met Kristiaan Rotthier, 21 januari 2020. 

320 K. ROTTHIER (ed.), De Vrederechter ‘Tot uw dienst’, Brugge, die Keure, 2018, 228. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019D34600
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procedure zal stijgen. Het langer wachten wordt dan geconcipieerd als ‘achterstand’ wat niet de 

gewoonte is bij de vredegerechten waar de doorlooptijd over het algemeen zeer aanvaardbaar is. Dit is 

een situatie die van nabij zal moeten gevolgd worden, niet alleen omdat het belangrijk is voor de 

algemene werking van de vredegerechten maar tevens omdat het een belangrijke impact zal hebben op 

de werkdruk en aldus op het welzijn van alle medewerkers. Flexibiliteit heeft zijn grenzen zodat het 

noodzakelijk zal zijn op tijd de gepaste evenwichten te vinden.” 321 

 

Voorzitter Kamoen vindt thans het huidig systeem zeer nuttig. “We kunnen veel stroomlijnen wat vroeger 

niet was, we zetten in op business procesmanagement. Dat is een nieuw project dat we gestart zijn omdat 

er ongelooflijk veel tijd wordt verloren als iedereen op zijn eiland werkt. Mijn doel is om procesmatige 

structuren te managen en gelijk te schakelen en dat kan pas als er een overkoepelende structuur is. De 

mentaliteit van de kleine structuren van vroeger waar iedereen deed wat hij wou, is voorbij. Er is 

flexibiliteit nodig.”322 

 

211. Vrederechter Vrancken deelde deze mening en stelde dat het maximum bereikt is.“Saneren is 

overal de regel, maar de ondergrens is nu wel bereikt. Het aantal vredegerechten is herleid van 187 

naar 162. De hele hervorming is duidelijk een financiële bezuiniging geweest.”323 

 

AFDELING VI. Invloed van de recente hervormingen op de nabijheidsfunctie 

§1. Resultaten enquête  

 

212. Op de vraag of de recente hervormingen de nabijheidsfunctie van de vrederechter al dan niet 

hebben beïnvloed, antwoordden 5 vrederechters (23,8 %) dat deze hervormingen een grote impact 

hadden, en 6 vrederechters (28,6%) antwoordden dat het om een eerder geringe impact ging terwijl 10 

vrederechters (47,6%) stelden dat de hervormingen nagenoeg geen impact hadden op hun 

nabijheidsfunctie.324 

 

§2. Duiding resultaten 

 

213. Door meerdere vrederechters werd gewezen op hun laagdrempeligheid en grote 

toegankelijkheid, als essentiële kenmerken van hun functie als nabijheidsrechter. De vrederechters staan 

 
321 J. KAMOEN, Beleidsplan, ontuig., Deurle, 12 april 2018, 9.  
322 Interview met voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, dhr. Jan Kamoen, 22 

januari 2020.  
323 Interview met vrederechter Lode Vrancken, 22 januari 2020.  
324 Bijlage IV: figuur 15.  
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het dichtst bij de burgers en de procedures zijn eenvoudig, efficiënt en een snelle doorlooptijd wordt 

gegarandeerd, zowel voor de procedures ten gronde als voor de verzoeningsprocedures. 

 

214. Vrederechter 4 antwoordde: “Tegenstanders zullen de nabijheid van het vredegerecht inroepen 

als argument tegen de hertekening. De nabijheid dient echter niet alleen geografisch te worden gezien 

maar de nabijheid ligt eerder in de laagdrempeligheid, het onthaal, de beschikbaarheid van rechter en 

griffie. Natuurlijk heeft de hertekening negatieve gevolgen voor de zwakkeren zoals bejaarden, 

gehandicapten, mensen zonder auto of internet…” Aansluitend hierbij werd in het onderzoeksrapport 

van het WODC eveneens gewezen op het inhoudelijk gewijzigde begrip. Daar waar vroeger ‘nabijheid’ 

uit geografisch oogpunt werd bekeken (zijnde de lokale, fysiek nabije rechtbank) wordt het begrip 

‘nabijheid’ heden meer benaderd in de zin van ‘klantvriendelijke, digitaal toegankelijke, servicegerichte, 

begrijpbare dienstverlening aan de burger, hetzij een kwaliteitsvolle nabijheid. 325   

 

215. Vrederechter 8 wees op een pijnpunt in de hervormingen en stelde: “Daar waar steeds meer 

nadruk wordt gelegd op de toegankelijkheid van justitie, komt de ongerustheid naar boven dat door de 

recente wetswijzigingen de toegankelijkheid meer in het gedrang komt: de rolrechten werden recent 

verhoogd, de rechtsplegingsvergoeding werd doorheen de jaren ingevoerd en verhoogd, de invoering 

van de BTW voor de advocatuur werd ingevoerd, de registratierechten werden verhoogd, de invoering 

van een bijdrage aan het fonds voor tweedelijnsbestand werd ingevoerd. Het zijn niet direct maatregelen 

die compatibel zijn met de beoogde hogere toegankelijkheid van justitie in het algemeen.” 

 

§3. Standpunt geïnterviewden 

 

216. Voorzitter Kamoen liet gelden dat de nabijheidsfunctie niet in het gedrang is gekomen. “De 

vrederechters kunnen op dezelfde manier werken en de structuur speelt daarbij geen rol.”326 

 

217. Vrederechter Rotthier is van mening dat er een grote achteruitgang is op familiaal vlak. Volgens 

hem is de nabijheid grotendeels verloren gegaan.327 Vrederechter Vrancken deelde deze mening en 

stelde dat de grens wel bereikt is.328  

 

 
325 E. BAUW, S. VOET, E. VAN DONGEN, J. VAN MOURIK, M.S. THOMAS, Naar een Nabijheidsrechter? Een onderzoek 

naar de inpasbaarheid van de vrederechter in België en Frankrijk in het Nederlandse rechtsbestel, Den Haag, Boomjuridisch, 

2019, 60. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019D34600  
326 Interview met voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, dhr. Jan Kamoen, 22 

januari 2020. 
327 Interview met vrederechter Kristiaan Rotthier, 21 januari 2020.  
328 Interview met vrederechter Lode Vrancken, 22 januari 2020.  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019D34600
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AFDELING VII. Actuele berekeningen en/of statistieken betreffende de werklast  

§1. Resultaten enquête 

 

218. Aan de vrederechters werd gevraagd of of zij van mening zijn dat er te weinig transparantie is 

en of de recentste wetswijzigingen, waarvan men poneert dat ze gebaseerd zijn op onder meer 

cijfergegevens van werklast, inwonersaantal, aanwezigheid van een instelling op het grondgebied, de 

economische activiteit van de regio,…. zijn doorgevoerd zonder grondig onderzoek naar de mogelijke 

weerslag, dan wel of zij van mening zijn dat er afdoende gegevens voorhanden waren om de 

hervormingen door te voeren? Tien vrederechters hebben hier bevestigend op geantwoord, daar waar 8 

vrederechters stelden dat deze er niet waren en 3 vrederechters stelden het niet te weten.329 

 

§2. Duiding resultaten 

 

219. Door vrederechters 5 en 8 werd aangegeven dat het onbegrijpelijk is dat er geen recente en 

nauwkeurige nationale statistieken zijn, daar waar het voor Oost-Vlaanderen blijkbaar wel mogelijk is 

om nauwkeurige cijfers en statistische gegevens te hebben.330 In Oost-Vlaanderen heeft een team van 

vrederechters ter voorbereiding van de kantonhertekening uitdrukkelijk de oefening gemaakt op basis 

van bewonersaantallen, aantal psychiatrische instellingen, op basis van het grondgebied. Het op die 

wijze aan de minister geformuleerde voorstel was bijzonder evenwichtig. Op politiek niveau werden 

dan evenwel nog wat wijzigingen aangebracht wat opnieuw onevenwicht creëerde. 

 

220. Vrederechter 7 wenste een onderscheid te benadrukken tussen werklastmeting en het transparant 

communiceren over activiteiten en stelde: “De cijfergegevens over de activiteiten van de vrederechten, 

elk afzonderlijk en in hun geheel, zijn voor Oost-Vlaanderen gemakkelijk te achterhalen en ook 

beschikbaar via de applicatie Mach. De werklastmeting is andere koek, het wordt doorgaans uitgevoerd 

door een firma die niet de minste kaas gegeten had van de werking van een rechtbank. Werklastmetingen 

in het verleden hebben vooral geleerd dat er vertrokken werd van verkeerde premisses (zoals het aantal 

uren die een rechter nodig heeft om een vonnis te maken, wat een moeilijk meetbaar gegeven is). Het 

bedrijf dat instond voor de meting had ook geen besef van wat bij de meting van een activiteit komt 

kijken (zo werd voor het instellen van een bewind uitgegaan van een zeer laag forfait, omdat men zich 

enkel baseerde op de opmaak van de beschikking, zonder rekening te houden met de verplaatsing van 

en naar de woonst van de betrokkene of met het te houden gesprek). De gehanteerde criteria, waarop 

de werklastverdeling ook effectief werd voorbereid, zijn zeker waardevol, doch wat het uiteindelijk 

resultaat van deze hervormingen betreft, werd het verschil in werklast in bepaalde gevallen evenwel 

 
329 Bijlage IV: figuur 16.  
330 Zoals aangegeven werd in het interview met voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Oost-

Vlaanderen, dhr. Jan Kamoen, 22 januari 2020. 
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nog verder geaccentueerd, hetgeen het vermoeden voedt dat de wet vooral een budgettaire reden heeft 

(besparing op gebouwen).”  

 

§3. Standpunt geïnterviewden 

 

221. Voorzitter Kamoen liet gelden dat er zeker statistisch materiaal is maar dat hij dat zelf niet kan 

doorsturen.331 

 

222. Vrederechter Rotthier was van mening dat die werklastmeting een ezelsdracht was: “Het doel 

was een werklastmeting via het College van Hoven en Rechtbanken en daarin is dat financiële luik 

belangrijk. Het is een moeilijk probleem, men is begonnen met een verzelfstandiging van de 

rechtbanken, maar dat heeft veel aarde in de voeten. De voorzitter van de vrederechters zal later de 

financiering moeten doen van de vredegerechten, dit alles ligt al jaren op tafel en het probleem is dat 

dit gekoppeld is aan de werklast en die is op zich al problematisch. Een eerdere werklastmeting gaf 

zulke absurde resultaten, dat iedereen die weglachte en dat de minister er geen rekening mee hield. Het 

is afwachten wat de toekomst zal bieden.”332 

 

223. Vrederechter Vrancken deelde deze mening en stelde dat er al drie werklastmetingen geweest 

zijn. “Bij de werklastmeting van 2015 werden appelen met peren vergeleken. De parameters vormen 

een probleem en ook met de cijfers is er geknoeid, daarom is dat nooit gevalideerd.”333 

 

AFDELING VIII. Toename van de werklast in vergelijking met 5 jaar geleden?  

§1. Resultaten enquête  

 

224. Meer dan de helft van de vrederechters (11 vrederechters) antwoordde niet te weten of de 

werklast al dan niet toegenomen is in vergelijking met 5 jaar geleden.334 Vier vrederechters (19%) 

duidden een grote toename aan, een zelfde aantal (4 vrederechters ) meende dat het om een eerder grote 

toename ging en 2 vrederechters (9,5 %) meenden dat er sprake is van een eerder geringe toename.335 

 

225. Dat meerdere vrederechters niet weten of statistieken voorhanden zijn en of de werklast de 

laatste vijf jaar al dan niet is toegenomen, kan volgens mij verklaard worden door het feit dat de meeste 

vrederechters die de enquête en de bevraging hebben ingevuld, vrederechters zijn van het ressort Oost-

 
331 Interview met de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, dhr. Jan Kamoen, 22 

januari 2020.  
332 Interview met vrederechter Kristiaan Rotthier, 21 januari 2020. 
333 Interview met vrederechter Lode Vrancken, 22 januari 2020. 
334 Bijlage IV: figuur 17.  
335 Bijlage IV: figuur 18.  
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Vlaanderen, waar zoals reeds gesteld, wél concrete en nauwkeurige cijfergegevens voorhanden zijn en 

waar de laatste jaren meerdere vredegerechten nieuwe vrederechters werd toegewezen, zodat het voor 

deze laatsten uiteraard niet evident is om een vergelijking te maken met vijf jaar geleden. 

 

§2. Standpunt geïnterviewden 

 

226. Voorzitter Kamoen en vrederechter Rotthier lieten gelden dat een vergelijk met 5 jaar geleden 

niet mogelijk is.336 

 

AFDELING IX. Zijn de criteria op basis waarvan de hervormingen werden doorgevoerd, 

correct?337  

§1. Resultaten enquête 

 

227. Zoals eerder beschreven (randnummer 161) werden de hervormingen doorgevoerd op basis van 

een aantal criteria. Een meerderheid van 14 vrederechters is hier helemaal dan wel grotendeels mee 

akkoord. Vijf vrederechters zijn hier eerder niet of helemaal niet mee akkoord en 2 vrederechters hebben 

hier geen uitgesproken mening over.338 

 

§2. Duiding resultaten 

 

228. Vrederechter 4 liet gelden dat de werklastmeting een oud zeer is, maar ook een onmisbaar 

instrument. De aanwezigheid van instellingen is wel een objectief gegeven die de werklast zeker kan 

beïnvloeden maar deze vrederechter was niet zeker of hier echt rekening mee werd gehouden.  

 

§3. Standpunt geïnterviewden 

 

229. Voorzitter Kamoen liet gelden dat de criteria correct waren en evenwichtig opgesteld werden 

maar dat om politieke redenen daar in sommige gevallen van afgeweken is, waardoor het arbitrair is 

geworden. Voor hem is het een raadsel waarom de politiek een andere richting insloeg.339 Vrederechter 

Vrancken sloot zich hierbij aan, volgens hem kan de mobiliteit een oplossing bieden voor kantons die 

 
336 Interview met de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, dhr. Jan Kamoen, 22 

januari 2020; Interview met vrederechter Kristiaan Rotthier, 21 januari 2020.  
337 Het betreft volgende criteria: werklast, het inwonersaantal, de aanwezigheid van een instelling op het grondgebied, de 

economische activiteit in de regio, de oppervlakte van het grondgebied van de betrokken gemeenten en de taalwetgeving. 
338 Bijlage IV: figuur 19.  
339 Interview met de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, dhr. Jan Kamoen, 22 

januari 2020. 



96 

 
 

een zeer zware werklast hebben.340 Vrederechter Rotthier was echter van mening dat deze criteria niet 

goed zijn. “Volgens mij is een betere onderbouwing en onderzoek noodzakelijk.”341 

 

AFDELING X. Invloed van de mobiliteit op een efficiënte rechtsbedeling 

§1. Resultaten enquête  

 

230. Door de hervormingen worden de vrederechters voortaan benoemd in een groter rechtsgebied 

en niet langer in een bepaald kanton. Dit leidde tot een grotere mobiliteit van de vrederechter 

(randnummer 111). Elf vrederechters duidden aan dat zij helemaal niet, dan wel eerder niet akkoord 

gaan met de stelling dat deze mobiliteit een manier is om een efficiënte rechtsbedeling te garanderen. 

Negen vrederechters zijn er wel mee akkoord en één vrederechter heeft hierover geen uitgesproken 

mening.342 

 

§2. Duiding resultaten 

 

231. Door vrederechters die de mobiliteit zien als een positief middel om een efficiënte 

rechtsbedeling te garanderen werd aangeven dat deze mobiliteit een goed hulpmiddel is, maar dat het 

nog te weinig wordt toegepast. Opvallend is dat dit positief wordt onthaald door de ‘kleinere’ 

vredegerechten, daar waar de ‘grotere’ vredegerechten eerder terughoudend staan tegenover deze 

mobiliteit. Door enkele vrederechters wordt gewezen op de vergroeiing van een vrederechter met zijn 

kanton en de optimale functionering van een kanton wanneer er een vrederechter zetelt die het reilen en 

zeilen van het kanton en de specifiek kantongebonden problematieken kent.  

 

232. Vrederechter 4 stelde een grote voorstander van mobiliteit te zijn. Hij lichtte nader toe dat de 

mobiliteit de solidariteit vergroot: “Het is ook goed dat een vrederechter ziet hoe er gewerkt wordt op 

een ander vredegerecht. Het haalt de vrederechter uit zijn isolement en gewoontes. Om dit systeem goed 

toe te passen moet er echter een eerlijke werklastmeting gebeuren. Zoals het nu is, is de mobiliteit eerder 

theoretisch, en kan die dienen om brandjes te blussen. Mobiliteit is ideaal als het kader gevuld is. Indien 

iedereen op het tandvlees zit, is het veel moeilijker om links en rechts in te springen.” Momenteel is 

deze mobiliteit volgens deze vrederechter dus nog niet optimaal te benutten. 

 

 
340 Interview met vrederechter Lode Vrancken, 22 januari 2020. 
341 Interview met vrederechter Kristiaan Rotthier, 21 januari 2020.  
342 Bijlage IV: figuur 24.  
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233. Andere vrederechters komen hier terug op de onevenwichten die er nog zijn en laten gelden dat 

de mobiliteit van de vrederechters en de toebedeling van dossiers met betrekking tot bewind buiten de 

kantongrenzen de enige manier is om de gemiste kans tot herverdeling bij de hervorming enigszins te 

corrigeren.  

 

234. Vrederechter 2 beschouwt de mobiliteit van de vrederechters niet als een probleem, voor zover 

ze met de nodige zuinigheid wordt gehanteerd. Deze vrederechter stelde dat één van de belangrijkste 

troeven van de vrederechter is, dat hij ‘het gelaat’ vormt van justitie: “Herkenbaarheid is van groot 

belang. Deze herkenbaarheid is overigens wederzijds, inwoners van het kanton zullen naderhand 

vertrouwd geraken met ‘hun’ vrederechter en de vrederechter zal naderhand vertrouwd geraken met 

‘zijn’ kanton. Op de mobiliteit kan dus best enkel beroep worden gedaan bij crisissituaties. Niet om een 

langdurig probleem op te lossen.” 

 

235. In het onderzoeksrapport uitgevoerd in opdracht van het WODC wordt ook de kritiek van de 

experten op de versterkte mobiliteit aangehaald. Daar lieten de experten gelden dat “wegens de lokale 

beschikbaarheid en verankering, een kanton niet bestaat uit onderling vervangbare rechters”. Zij 

wijzen (zoals vrederechter 8 uitdrukkelijk antwoordde op mijn bevraging) op de noodzaak om de 

mobiliteit in de hand te houden om zo de kwaliteit van de maatschappelijke dienstverlening van de 

vrederechters te kunnen blijven garanderen.343 

 

236. De werkwijze in Oost-Vlaanderen waarbij de vrederechters in eerste instantie zelf met een 

collega afspreken, met vervolgens bevestiging door de voorzitter, wordt als positief ervaren omdat dit 

de collegialiteit versterkt. Voorzitter Kamoen liet gelden dat hij voorstander is van de mobiliteit, in die 

zin dat er geen misbruik mag van gemaakt worden. “Ik heb al enkele malen vrederechters gevraagd 

ergens een zitting over te nemen, ze hebben dat met plezier gedaan.”344 

 

§3. Standpunt geïnterviewden 

 

237. Vrederechter Rotthier was van mening dat de mobiliteit een goede zaak is, maar wel binnen 

bepaalde grenzen: “Ik ben wel geen voorstander van mobiliteit tussen een vrederechter en een rechter 

 
343 E. BAUW, S. VOET, E. VAN DONGEN, J. VAN MOURIK, M.S. THOMAS, Naar een Nabijheidsrechter? Een onderzoek 

naar de inpasbaarheid van de vrederechter in België en Frankrijk in het Nederlandse rechtsbestel, Den Haag, Boomjuridisch, 

2019, 58. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019D34600  

 
344 Interview met de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, dhr. Jan Kamoen, 22 

januari 2020. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019D34600
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in de politierechtbank, alhoewel dat in het verleden al gebeurd is. Het is goed dat de mobiliteit bestaat 

en die mogelijkheid er is.”345  

 

238. Vrederechter Vrancken deelde deze mening en stelde: “Rechters benoemen en waar nodig ze 

inzetten, dat is het idee van Geens. Met wat goede wil kan dat maar enige flexibiliteit is wel vereist. Je 

kan ook niet verwachten dat een psychiater plots hartoperaties gaat doen.”346 

 

AFDELING XI. Nood aan een bijkomende verschuiving van het takenpakket? 

§1. Resultaten enquête 

 

239. Twaalf vrederechters zijn van mening dat er geen nood is aan nog een verschuiving van het 

takenpakket, 6 vrederechters menen dat er wél nog nood is aan een (beperkte) verschuiving en 3 

vrederechters hebben hierover geen uitgesproken mening.  

 

§2. Meningen geïnterviewden  

 

240. Voorzitter Kamoen liet gelden dat er geen verschuiving meer nodig is van het takenpakket. Deze 

mening werd niet gedeeld door vrederechter Rotthier. Volgens hem mocht het takenpakket wel nog 

verschoven worden:“Zoals eerder gezegd ben ik voorstander dat het familiaal contentieux door een 

vrederechter behandeld zou worden, de korte termijn van behandeling kan niet gegarandeerd worden 

bij de familierechtbank.”347 Vrederechter Vrancken trad hem daarin bij en stelde: “De taak van de 

vrederechter als verzoeningsrechter is zeer belangrijk, daarom pleit ik er ook voor om familierecht bij 

de vrederechter te laten.”348 En hij voegde daar nog aan toe: “Ook de collectieve schuldenregeling zou 

ik graag bij de bevoegdheid van de vrederechter zien. De vrederechter is de rechter van de armoede, ik 

zie dat de collectieve schuldenregeling en de bewindvoering veel raakpunten hebben en daarom zou het 

wel interessant zijn om de vrederechter ook bevoegd te maken voor de collectieve schuldenregeling.”349 

  

 
345 Interview met vrederechter Kristiaan Rotthier, 21 januari 2020. 
346 Interview met vrederechter Lode Vrancken, 22 januari 2020 
347 Interview met vrederechter Kristiaan Rotthier, 21 januari 2020.  
348 Interview met vrederechter Lode Vrancken, 22 januari 2020.   
349 Interview met vrederechter Lode Vrancken, 22 januari 2020.   
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AFDELING XII. Invloed van de structurele hervormingen op het werk van de vrederechters 

§1. Resultaten enquête 

 

241. Twaalf vrederechters (57,1%) staan positief tegenover de structurele hervormingen, 

5vrederechters (23,8%) eerder negatief, één vrederechter (4,8%) volledig negatief en 3 vrederechters 

(14,3%) hebben hierover geen uitgesproken mening.350  

 

242. Op de vraag of de vrederechters de structurele hervormingen als beperking van hun autonomie 

als vrederechter beschouwden, antwoordde een meerderheid van 13 vrederechters (61,9%) de 

hervormingen niet als een beperking van zijn autonomie te beschouwen. Zeven vrederechters (33,3%) 

zien dit daarentegen wél als een beperking van zijn autonomie. Eén vrederechter (4,8%) heeft hierover 

geen uitgesproken mening.351 

 

§2. Duiding resultaten  

 

243. Uit het geanalyseerde onderzoeksrapport van het WODC blijkt dat op de expertmeeting 

geconcludeerd werd dat gerechtelijke hervormingen ertoe hebben geleid dat er een redelijke balans is 

gevonden tussen “de maatschappelijke baten (één vrederechter die als eerste en laatste 

verantwoordelijk is voor een te overzien kanton met een efficiënte en toegankelijke rechtsbedeling inzake 

een beperkt aantal materies zonder dat de last onhaalbaar is) en kosten (de inbedding van die 

vrederechter in een groter geheel waarbij hij, en het ondersteunend gerechtspersoneel, op een efficiënte 

wijze kunnen worden ingezet in dit groter geheel)”352.  

 

244. Doorheen de hervormingen heeft onze wetgever de autonomie van het instituut vrederechter in 

zijn rechtsprekende functie bevestigd. De vrederechters zijn het er over eens dat de maatschappelijke 

evolutie tevens een weerslag heeft gekregen op de organisatie van het justitieel apparaat. Vrederechters 

3, 4, 5, 6 en 8 vinden het in geen geval een aantasting van hun autonomie in hun rechtsprekende functie 

dat er thans per provincie een overkoepelende structuur werd georganiseerd. Zij zijn tevreden dat zij tot 

op heden nog niet zijn opgegaan in een grotere (arrondissementele) eenheidsrechtbank, waar hun 

autonomie wat betreft hun rechtsprekende functie daadwerkelijk zou kunnen worden aangetast. Zij 

geven ook aan dat het goed is dat er werd afgestapt van de mentaliteit ‘elk op zijn eiland’ en dat er een 

 
350 Bijlage IV: figuur 25.  
351 Bijlage IV: figuur 27.  
352 E. BAUW, S. VOET, E. VAN DONGEN, J. VAN MOURIK, M.S. THOMAS, Naar een Nabijheidsrechter? Een onderzoek 

naar de inpasbaarheid van de vrederechter in België en Frankrijk in het Nederlandse rechtsbestel, Den Haag, Boomjuridisch, 

2019, 58. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019D34600 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019D34600
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grotere structuur werd ingevoerd waar ze als het ware teamspelers zijn geworden, zij het met behoud 

van autonomie in hun rechtsprekende functie, waar ze nog steeds in volle onafhankelijkheid kunnen 

‘recht’ spreken. Zij menen dat door de opname in een groter gestructureerd geheel (per arrondissement) 

standpunten en visies gemakkelijke kunnen uitgewisseld worden, waardoor er verdieping van kennis en 

eenheid van rechtspraak, waar nodig, mogelijk is. 

 

245. Vrederechter 2 formuleerde zijn genuanceerd antwoord als volgt: “Onder het oude regime viel 

de vrederechter onder het gezag van de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg, die trok hem 

van de werking van de vrederechter weinig aan, zodat elk vredegerecht eigenlijk op zichtzelf 

functioneerde. Door de vrederechters en rechters in de politierechtbank onder te brengen in één korps, 

aangestuurd door een volwaardige en eigen voorzitter, is de bemoeienis ongetwijfeld groter. Dit heeft 

voor- en nadelen. Enerzijds beperkt het een stuk de autonomie van elke vrederechter (vermits die meer 

dan vroeger rekening moet houden met ‘instructies van hogerhand’). Anderzijds heeft de nieuwe 

structuur ook een aantal voordelen: professionalisering, uniformisering van de werkprocessen, centraal 

beheer van financiële, personele en materiële middelen.” 

 

246. Vrederechters 6 en 8 gaven aan dat de limieten stilaan bereikt zijn, dat de vrederechter gekend 

is met zijn kanton en er als het ware mee vergroeid is zodat een verdere schaalvergroting niet meer aan 

de orde zou mogen zijn. Zij stelden dat het belangrijk is dat iedereen, zowel magistraten als 

rechtsonderhorigen hun weg vinden in de hervormde justitiële wereld. Nog meer veranderingen 

doorvoeren zou eerder contraproductief zijn.  

 

247. In het eindrapport uitgevoerd in opdracht van de WODC kwam deze vraag ook aan bod en werd 

er door de toen bevraagde experten geconcludeerd dat de gerechtelijke hervormingen van 2013-2014  

de autonomie van de vrederechter in zijn rechtsprekende functie bevestigd hebben. Er werd gewezen op 

het feit dat de vrederechter (beheersmatig gezien) deel uitmaakt van een grootschaliger geheel, van een 

korps. Hij is mobiel en heeft een korpschef (voorzitter van vrederechters en rechters in de 

politierechtbank) boven zich. De vroegere eilandmentaliteit is volledig verlaten. Het gegeven dat de 

vrederechter, als nabijheidsrechter, deel uitmaakt van een groter geheel wordt grotendeels als positief 

ervaren,353 hetgeen een bevestiging inhoudt van het onderzoek uitgevoerd in het kader van deze 

masterproef.  

 

 
353 E. BAUW, S. VOET, E. VAN DONGEN, J. VAN MOURIK, M.S. THOMAS, Naar een Nabijheidsrechter? Een onderzoek 

naar de inpasbaarheid van de vrederechter in België en Frankrijk in het Nederlandse rechtsbestel, Den Haag, Boomjuridisch, 

2019, 58. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019D34600. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019D34600
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248. Ook de stelling van de bevraagde vrederechters, dat de grenzen van de schaalvergroting vandaag 

zijn bereikt, wordt letterlijk bevestigd in het onderzoeksrapport. In dat rapport wezen enkele experten 

uitdrukkelijk op het feit dat vrederechters ‘verankerd’ zijn met hun kanton door de jarenlange 

rechtsprekende functie die ze in hun kanton uitoefenden. Er werd gewezen op het feit dat elk kanton zijn 

eigen specificiteit heeft (zoals de kantons in grootsteden waar vaker een allochtone bevolking huist in 

huurpanden, plattelandskantons met veel landbouwers en bijhorende problematieken, rijkere kantons 

waar veel handelspanden en de ermee gepaard gaande problemen van handelshuur…). Het belang van 

de beschikbaarheid van de vrederechter in zijn eigen kanton dient volgens de experten gevrijwaard te 

worden. Er werd uitdrukkelijk gesteld: “Een nog grotere schaalvergroting kan dit alles op de helling 

zetten”.354 

 

§3. Standpunt geïnterviewden 

 

249. Voorzitter Kamoen liet gelden dat hij zich deels kan vinden in de huidige regeling: “Ik ben niet 

volledig ontevreden, onze werking wordt niet platgelegd, maar er zijn nog remmingen. Als we ons eigen 

budget zouden kunnen beheren, zou het beter zijn.”355 Vrederechter Vrancken deelde deze mening en 

stelde: “De autonomie kan er maar kan komen als er ook financiële autonomie is, en die is er nog 

niet.”356 Ook vrederechter Rotthier sloot zich aan bij dit standpunt.357  

 

AFDELING XIII. Plaats van de vrederechters op de hiërarchische ladder 

§1. Resultaten enquête  

 

250. Momenteel staan de vrederechters nog steeds onderaan de hiërarchische ladder (randnummer 

84) van de rechtbanken en hoven in België, dit samen met de politierechtbanken. Hierbij komt de impact 

van de veralgemening van de unus iudex ingevolge de potpourri I -wet kijken (randnummer 139).358  

 

251. Op de vraag of de plaats van de vrederechters onderaan de hiërarchische ladder als storend wordt 

ervaren, antwoordde een ruime meerderheid van 19 vrederechters (90,5 %) zich niet aan deze plaats te 

storen, daar waar slechts 2 vrederechters (9,5%) aangaven zich hieraan wél te storen.359 Zestien 

 
354 E. BAUW, S. VOET, E. VAN DONGEN, J. VAN MOURIK, M.S. THOMAS, Naar een Nabijheidsrechter? Een onderzoek 

naar de inpasbaarheid van de vrederechter in België en Frankrijk in het Nederlandse rechtsbestel, Den Haag, Boomjuridisch, 

2019, 58. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019D34600. 
355 Interview met de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, dhr. Jan Kamoen, 22 

januari 2020.  
356 Interview met vrederechter Lode Vrancken, 22 januari 2020. 
357 Interview met vrederechter Kristiaan Rotthier, 21 januari 2020. 
358 Wet 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 

22 oktober 2015, in werking getreden op 1 november 2015. 
359 Bijlage IV: figuur 28.  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019D34600
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vrederechters (76,2%) vonden het niet zinvol waar de vrederechter juist gepositioneerd staat op de 

hiërarchische ladder. Vier vrederechters (19%) hadden hierover geen mening en slechts één vrederechter 

(4,8%) vond deze plaats onderaan de hiërarchische ladder wel zinvol.360 

 

§2. Duiding resultaten 

 

252. Vrederechter 1 liet gelden dat de vrederechter een uitzondering was op het principe van een 

drieledig rechtscollege. Omdat meer ervaring en onafhankelijkheid vereist was, was het ook een 

promotiebenoeming. Het is volgens deze vrederechter jammer dat dit idee verloren is gegaan. Het statuut 

van de vrederechter zou zeker nog kunnen worden verbeterd.  

 

Vrederechter 4 stelde resoluut zich niet te storen aan de plaats onderaan de ladder. Deze vrederechter 

stelde dat de nabijheid en eerstelijnsjustitie de fierheid is van de vrederechter en dat het overige er niet 

toe doet. 

253. Vrederechter 2 zag de plaats van de vrederechter niet onderaan de hiërarchische ladder. Deze 

vrederechter liet gelden dat het korps van vrede- en politierechters een afzonderlijke entiteit vormt. Niet 

onder, maar wel naast andere entiteiten zoals de rechtbank van eerste aanleg, het Hof van Beroep, de 

ondernemingsrechtbank en de arbeidsrechtbank. Het feit dat tegen een vonnis van de vrederechter 

beroep kan worden aangetekend bij de rechtbank van eerste aanleg betekent niet dat deze hiërarchisch 

boven de vredegerechten staat. Het betreffen volgens deze vrederechter stuk voor stuk hiërarchisch 

gelijkwaardige korpsen.  

 

254. Op de vraag of de vrederechters zich storen aan het feit dat hun vonnissen in graad van beroep 

thans worden beoordeeld door een unusrechter antwoordde het merendeel van de vrederechters zich hier 

niet aan te storen. Vrederechters 4, 5, 7 en 8 gaven aan dat ook zij hun loopbaan in de magistratuur 

gestart zijn als rechter in de Rechtbank van eerste aanleg en dat alvorens tot rechter voorgedragen en 

benoemd te kunnen worden, er al een grote selectie plaatsvindt, zodat niet noodzakelijk negatief dient 

gestaan te worden tegenover het feit dat een jonge magistraat als alleen zetelende zou dienen te oordelen 

in graad van beroep tegen een vonnis dat geveld werd door een vrederechter. Er is volgens hen geen 

reden om te twijfelen aan de bekwaamheid en geschiktheid van de alleensprekende rechter louter 

omwille van het feit dat deze jonger zou zijn en minder ervaring zou hebben. De huidige vorming en 

opleiding van magistraten dient volgens hen daarvoor garant te staan.  

 

 
360 Bijlage IV: figuur 29.  
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255. Vrederechter 2 liet optekenen dat collegialiteit niet noodzakelijk recht evenredig met kwaliteit 

is en er geen wetenschappelijk bewijs voorhanden is dat de kwaliteit van de vonnissen van een 

unusrechter minder zouden zijn dan deze van een kamer met drie rechters.  

 

256. Wel werd door vrederechter 8 geopperd dat er een onderscheid dient gemaakt te worden tussen 

eenvoudige en complexe dossiers en dat de vroegere collegiale behandeling vaak overbodig was voor 

eenvoudige dossiers, daar waar voor de complexere dossiers het wel verantwoord zou zijn om deze door 

een collegiale kamer te laten behandelen. Hij verwees daartoe naar het verleden en het feit dat men 

eerder al eens teruggekomen is op de unus iudex voor de behandeling van de beroepen van de vonnissen 

van de vrederechters.  

 

§3. Standpunt geïnterviewden 

 

257. Voorzitter Kamoen liet gelden dat de vrederechters niet echt onderaan de ladder staan. “Die 

piramidestructuur is er omdat onze territoria kleiner zijn. Hiërarchisch is er geen ondergeschikte rol, 

ik sta op dezelfde plaats als een voorzitter van eerste aanleg of ondernemingsrechtbank, ik heb zelfs  

meer mensen dan eerste aanleg en ondernemingsrechtbank, dat is dus ook geen gevoel van 

ondergeschiktheid, ook onder mijn vrederechters zal niemand dat vinden.”361 Deze stelling werd 

bevestigd door vrederechters Rotthier en Vrancken.362   

 

258. Wat betreft de unus iudex, stelde voorzitter Kamoen: “Het stoort me niet als die rechters hun 

materie kennen. Kennis is uiteraard een basisvereiste. Algemeen zijn jongeren beter opgeleid dan 

ouderen, ouderen hebben meer ervaring. Jongeren kennen vaak de materie ook goed.”363 Deze stelling 

werd niet volledig gevolgd door vrederechter Rotthier: “Volgens mij is het niet verantwoord dat een 

jeugdige, onervaren rechter in graad van beroep dient te oordelen over vonnissen die doorwinterde 

vrederechters nemen. Iedere rechtszoekende mag toch verwachten dat in beroep er een ervaren rechter 

zal oordelen. Toen er nog drie rechters in beroep zetelden, werd dat probleem toch veel beter 

opgevangen. Het zou niet slecht zijn om de huidige beroepsrechters een soort stage te laten lopen op 

een vredegerecht.”364 Vrederechter Vrancken deelde deze mening: “Het is volgens mij geen goede zaak. 

Toen men met drie was, was er overleg mogelijk. Ik vind dat iemand in beroep meerwaarde moet 

betekenen en ik zie dat nu niet altijd.”365 

 
361 Interview met de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, dhr. Jan Kamoen, 22 

januari 2020. 
362 Interview met Kristiaan Rotthier, 21 januari 2020; interview met Lode Vrancken, 22 januari 2020.  
363 Interview met de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, dhr. Jan Kamoen, 22 

januari 2020. 
364 Interview met vrederechter Kristiaan Rotthier, 21 januari 2020. 
365 Interview met vrederechter Lode Vrancken, 22 januari 2020. 
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AFDELING XIV. Naar een exit?  
 

259. Wetende dat onze Noorderburen ijveren voor een eerherstel van de door hen destijds afgeschafte 

vredegerechten en verwijzend naar de evolutie in België, is duidelijk dat het voortbestaan van de 

vredegerechten op de helling gestaan heeft en dat de recente hervormingen lijken aan te geven dat hun 

voortbestaan is verzekerd. De vraag is of dit alleen zo maar lijkt, of dit werkelijk ook zo is? Sommigen 

lijken alvast van oordeel te zijn dat het voortbestaan van de vredegerechten zoals wij die nu kennen, 

werkelijk in gevaar is.366 Het is belangrijk te benadrukken dat op de vraag of de hervormingen door de 

jaren heen werkelijk het voortbestaan van de vredegerechten in hun huidige constellatie hebben 

bewerkstelligd dan wel of dit alleen maar zo lijkt, geen sluitend antwoord zal kunnen worden gegeven. 

 

260. Aan de hand van onderzoek ten velde is duidelijk geworden dat er onder de vrederechters toch 

enige ongerustheid heerst over het al dan niet verzekerd zijn van hun voortbestaan in hun huidige 

constellatie.  

 

§1. Resultaten enquête  

 

261. Op de vraag of de vredegerechten moeten behouden blijven in hun huidige constellatie 

antwoordden 17 vrederechters (81%) positief, slechts 4 (19%) vrederechters waren van mening dat de 

vrederechters niet in hun huidige constellatie dienden behouden te blijven.367 Één (4,8%) vrederechter 

was van mening dat de vredegerechten dienden te worden afgeschaft.368 Twee vrederechters (9,5%) 

waren voorstanden om de vredegerechten op te nemen in een soort eenheidsrechtbank en verder te 

evolueren naar Nederlands model.369 

 

§2. Duiding resultaten 

 

262. In de veronderstelling dat de vredegerechten zouden worden opgenomen in een soort 

eenheidsrechtbank antwoordden 5 vrederechters (23,8%) dat in dat geval de beroepen tegen de 

vonnissen van de vredegerechten dienen te worden doorgeschoven naar het Hof van Beroep. 

 

263. Vrederechters 2 en 8 stelden radicaal voorstander te zijn van de vredegerechten zoals die 

vandaag functioneren. Een centralisering brengt volgens hen het vredegerecht zowel fysisch als moreel 

 

366 R. WAXWEILER, "Le regroupement des justices de paix. Vers la disparition d’un modèle", Pyramides, 2017, 301-302, 66. 
367 Bijlage IV: figuur 20.  
368 Bijlage IV: figuur 21.  
369 Bijlage IV: figuur 22.  
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veel verder van de rechtszoekende. Het vredegerecht als onderdeel van de eenheidsrechtbank zou zonder 

twijfel de drempel verhogen. Zij benadrukten dat de sterkte van de vrederechter zijn nabijheid is en dus 

ook zijn toegankelijkheid. Deze moet volgens hen ten allen prijze worden gevrijwaard, zeker in tijden 

dat de bevolking bijzonder kritisch staat tegenover de justitie. Bovendien heeft de vrederechter nog een 

menselijk gelaat en kan hij zich niet verschuilen achter grotere structuren. Hierdoor is hij voor de 

rechtszoekende herkenbaar en vertrouwd. De nabijheidsrechter is volgens hen het gelaat van justitie. 

Als de vrederechter zou worden ingekapseld in een grotere eenheidsrechtbank, dreigt justitie dat gelaat 

te verliezen en helemaal onherkenbaar te worden. Beiden stelden zich ervan bewust te zijn dat de 

vredegerechten een grote economische kost vertegenwoordigen (in elk kanton, op een afzonderlijke 

locatie een vredegerecht, met eigen personeel en dus een hoge personeelskost). Zij zijn van mening dat 

deze kosten verantwoord werden en gecompenseerd werden door het grote voordeel dat de 

vredegerechten opleveren door hun nabijheid en toegankelijkheid, hun snelle en efficiënte rechtspraak. 

Door de hervormingen werd er kostenbesparend gewerkt waar mogelijk (samenvoeging van de 

stedelijke kantons) waardoor er een aanvaardbaar evenwicht is tussen kosten en baten. Beide 

vrederechters zijn van mening dat de idee van de eenheidsrechtbank momenteel totaal achterhaald is en 

dat de huidige hervormingen het voortbestaan van de vredegerechten hebben bevestigd.  

 

264. Een bijna identieke stelling werd door vrederechter 3 weergegeven die onderstreepte: “Ik ben 

absoluut voorstander van het behoud van de vredegerechten in hun huidige constellatie. Het 

vredegerecht is immers tot op heden het enige juridisch niveau waartoe rechtsonderhorigen zich op een 

eenvoudige en laagdrempelige manier kunnen richten. De bevoegdheden van de vrederechter 

(huurzaken, consumentenkrediet, bewindvoering) maken het daarenboven noodzakelijk dat de 

vrederechter dichtbij zijn rechtsonderhorigen kan handelen, een opname in een eenheidsrechtbank zou 

dit moeilijk tot onmogelijk maken.” 

 

265. Een zelfde stelling vinden we terug bij vrederechter 4. Hij stelde voor het behoud van de 

vredegerechten te zijn zoals deze vandaag functioneren, op voorwaarde dat er clusters opgesteld worden 

in grote steden, waarbij verschillende kantons in één gebouw worden ondergebracht. De kantons blijven 

elk afzonderlijk bestaan, maar dan is er één griffie voor het geheel. 

 

266. Vrederechter 3 zag de toekomst voor de vredegerechten positief en stelde dat de hervormingen 

het voortbestaan van de vredegerechten hebben verzekerd. De specifiek toebedeelde materies en de 

manier waarop deze binnen de vredegerechten worden aangepakt, zal volgens deze vrederechter het 

voortbestaan van de vredegerechten garanderen. De materie van de bewindvoering zal in de toekomst 

enkel maar aan belang winnen gelet op de vergrijzing  van de bevolking en de noodzaak aan 
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bescherming van deze kwetsbare groep. De vredegerechten hebben op die manier een onmisbare positie 

verworven binnen het justitieel apparaat. 

 

267. Vrederechter 2 poneerde: “De bestaansreden van de territoriaal sterk gedecentraliseerde 

vredegerechten is altijd een punt van discussie geweest en zal dat wellicht ook blijven. Het Nederlandse 

model leert ons echter dat het niet verstandig is om deze verregaand territoriaal gedecentraliseerde 

rechtbanken zonder meer te bundelen in een eenheidsrechtbank. De roep naar een terugkeer naar de 

kantongerechten “oude stijl” klinkt in Nederland steeds luider. Dit betekent echter niet dat in België het 

gevaar van de eenheidsrechtbank is geweken. Zij die beweren dat één en ander een aanzienlijke 

besparing zou opleveren gaan voorbij aan het gegeven dat verhoudingsgewijs de vredegerechten het 

meest aantal dossiers verwerken per magistraat. De persoonlijke betrokkenheid van elke vrederechter 

is daar niet vreemd aan en riskeert te verdwijnen wanneer men de vrederechter zou onderbrengen in 

een eenheidsrechtbank.” 

  

268. Op de vraag of de hervormingen voldoende verregaand zijn, of er nog meerdere en of andere 

hervormingen dienen doorgevoerd te worden, suggereerde vrederechter 6: “De positie van de 

vrederechter kan versterkt worden door hem bevoegdheid te verlenen een proces-verbaal van minnelijke 

schikking te akteren in alle geschillen. Ik ben van mening dat de vrederechter in de laagdrempelige 

procedure van minnelijke schikking zijn ervaring als bemiddelaar en verzoener ten volle kan aanwenden 

in alle geschillen, waardoor gerechtelijke procedures worden vermeden. Dat de partijen hun bereidheid 

tonen om mee te werken aan een poging tot minnelijke regeling door te laten oproepen en/ of te 

verschijnen in minnelijke schikking en de rol van de vrederechter als bemiddelaar aanvaarden, verhoogt 

de kans op succes. Voor velen is dit bovendien een eerste ervaring met justitie, wanneer blijkt dat de 

vrederechter luistert, efficiënt bemiddelt en zich inzet voor een akkoord, kan dit het vertrouwen in justitie 

algemeen en de nabijheidsrechter in het bijzonder versterken, ook al blijkt geen akkoord mogelijk.” 

 

269. Vrederechter 5 merkte op: “De tot nu toe doorgevoerde hervormingen lijken mij te volstaan. Ik 

hoop, maar vrees ervoor dat vrederechters nu een aantal jaren hervormingsvrij zijn, en over een 

voldoende lange periode van een aantal jaren hun nut en hun meerwaarde voor justitie kunnen 

bewijzen.”  

 

270. Belangrijk hierbij is te vermelden dat waar de vrederechters positief staan ten opzichte van de 

doorgevoerde hervormingen, zij menen dat de grenzen stilaan bereikt zijn, zowel wat betreft de grenzen 

van de schaalvergroting als de grenzen van de bevoegdheidshervormingen en organisatorische 

hervormingen. De afgelopen jaren was er naast de organisatorische hervorming, waar eenieder zijn weg 
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diende te vinden en zijn nieuwe plaats gewoon diende te worden, een stortvloed aan hervormingen op 

wetgevend vlak. Menig vrederechter stelt dat hij eigenlijk volledige delen van de wet opnieuw dient in 

te studeren, wat naast de werkdruk niet steeds evident is.  

 

§3. Standpunt geïnterviewden 

 

271. Voorzitter Kamoen liet gelden dat hij nooit het gevoel gehad heeft dat het bestaan van de 

vredegerechten op de helling stond. “Men heeft angst ingeboezemd door te spreken van een 

eenheidsrechtbank, maar ook toen had ik niet het idee dat de vredegerechten op de helling stonden. Er 

mag zeker hervormd worden, kantons mogen samengevoegd worden, er is flexibiliteit nodig.”370 

 

272. Vrederechter Rotthier stelde dat: “De vraag naar de eenheidsrechtbank bestaat nog steeds, 

maar het vredegerecht gewoon weggooien vind ik totaal verkeerd. Als men de vredegerechten opheft, 

zal de kloof met de burgers alleen groter worden; de positie van de vrederechters is wel enigszins 

gevrijwaard, maar we moeten blijven opletten. De staatskas staat altijd in het rood en er moet steeds 

bespaard worden. Het is wel zo dat louter economisch gezien de vrederechters een te zware kost vormen 

(zittingszaal, afzonderlijk gebouw, verwarming, personeel). Het zou economisch gezien veel efficiënter 

kunnen, maar de vraag is of het economisch mantra dient doorgetrokken te worden in een vredegerecht 

of in justitie in het algemeen: we zijn geen confituurfabriek waar er elk jaar een hogere omzet moet 

worden bereikt. Dat economisch aspect is dus niet volledig toepasbaar op de vredegerechten. De 

productiviteit in een vredegerecht is niet confituur maken. Een werknemer op de werkvloer mag geen 

tijd verliezen, wij moeten juist tijd hebben: er is tijd nodig om een vonnis te maken. Justitie is geen louter 

economische activiteit, het is een werk dat rustig en doordacht moet gebeuren. Justitie moet niet steeds 

zoals een manager doet, becijferd worden.  

De nabijheid die de vrederechters nu zo belangrijk maakt voor de burgers, mag niet in het gedrang 

komen. Ook mag gezegd worden dat de vrederechters de enige zijn die verzoeningszittingen houden en 

dat systeem werkt uitstekend. Het is bovendien kosteloos en de rechtszoekenden vinden op deze weg hun 

toegang tot justitie, hetgeen zeer positief is. Het grote voordeel van de vredegerechten is ook dat de 

vrederechter een soort persoonsgebonden verantwoordelijkheid heeft, wat zorgt voor een 

responsabilisering om het goed te doen. Als er op het vredegerecht iets mis gaat, is het de vrederechter. 

Als op een Hof iets misgaat, dan is helemaal niet duidelijk kan men zich achter de gehele organisatie 

verschuilen.” 371 

 

 
370 Interview met voorzitter van de vrede- en rechters in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, dhr. Jan Kamoen, 22 januari 

2020.  
371 Interview met vrederechter Kristiaan Rotthier, 22 januari 2020.  
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273. Vrederechter Vrancken deelde deze mening en stelde dat waakzaamheid steeds geboden blijft, 

Zo verwees hij naar een passage in een vrij recent handboek waarin geschreven werd over de 

vrederechter, als volgt:372 "De geografische mobiliteit van de magistraten van verschillende 

rechtscolleges wordt nog aangescherpt en stapsgewijs en geruisloos wordt het ambt van vrederechter 

omgebouwd tot een bijzonder mandaat binnen de rechtbank van eerste aanleg, waarbij de vrederechter 

zal rondtrekken langs de verschillende zittingsplaatsen die hem in bepaalde gemeenten ter beschikking 

worden gesteld". Vrancken voegde hier aan toe dat het standpunt van deze Antwerpse doctrine haaks 

staat op het standpunt van het KVVP. Hij stelde voorts: “Die eenheidsrechtbank is achterhaald, het 

beleidsplan van de minister is duidelijk: de vrederechters hebben zin van bestaan. Het zou zijn alsof 

men alle huisartsen samen zet.”373 

  

 
372 J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, vijfde 

editie, Antwerpen, Intersentia, 2020, 169, nr. 295. 

373 Interview met vrederechter Lode Vrancken, 22 januari 2020.  
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HOOFDSTUK III. CONCLUSIE PRAKTIJKONDERZOEK 

 

274. Analyse van de antwoorden op de gestelde deelvragen leert dat de meerderheid van de 

vrederechters de recente hervormingen vrij positief heeft ervaren. Er worden geen radicale negatieve 

responsen weergegeven, maar er wordt door de vrederechters wel gewezen op onvolkomenheden, op 

onevenwichten en op een gebrek aan politieke durf om een evenwichtig geheel te realiseren.  

 

275. Daar waar enerzijds betreurd wordt dat belangrijke contentieux (zoals de familiale geschillen 

inzake dringende en voorlopige maatregelen) werden overgeheveld naar de familierechtbank, wordt 

anderzijds veel begrip opgebracht voor de beslissing om familiale geschillen allemaal onder te brengen 

bij één familiale rechtbank, zodat de rechtsonderhorigen in het algemeen zich niet langer dienen af te 

vragen welke rechter voor hun specifiek geschil bevoegd is, met vaak tijdverlies op de meest kritische 

momenten tot gevolg.  

 

276. Omtrent de nieuwe bevoegdheden die aan de vrederechters werden toegewezen is een 

overduidelijke meerderheid van de vrederechters positief tot zeer positief. De vrederechters zijn 

tevreden dat hun nabijheidsfunctie en hun laagdrempeligheid de weg voor vele rechtsonderhorigen heeft 

vrijgemaakt om op een eenvoudige en snelle manier hun geschil behandeld te zien worden. De 

rechtszoekenden als consumenten in de hedendaagse consumptiemaatschappij, waarbij (nuts-) 

leveranciers soms misbruik maken van hun machts- en monopoliepositie de nodige bescherming en 

duidelijkheid te kunnen bieden, wordt door de vrederechters als zeer belangrijk ervaren. 

 

277. Wat betreft de bescherming van de categorie meerderjarige onbekwame personen, zijn de 

vrederechters nagenoeg unaniem tevreden met de recentste wetswijzigingen, zij het dat zij daardoor hun 

werklast aanzienlijk hebben zien verhogen.  

 

278. De vrederechters zijn zich duidelijk bewust van hun functie als nabijheids- en beschermrechter. 

De lokale verankering is nog steeds van belang. Het begrip ‘nabijheid’ heeft  een duidelijke evolutie 

doorgemaakt en de nadruk is van een ‘geografische’ nabijheid  komen te liggen op een ‘kwalitatieve’ 

nabijheid, zij het een nabijheid waar andere, kwaliteitsgerichte aspecten, meer dan geografische 

aspecten, centraal staan.  

 

279. De mobiliteit van de vrederechters wordt met matig enthousiasme onthaald waarbij wordt 

gewaarschuwd deze niet onbeperkt toe te passen, zodat de kwaliteit van de maatschappelijke 

dienstverlening en maatschappelijk effectieve rechtspraak van de vrederechters (die gekend zijn met de 
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plaatselijke gebruiken) kan gegarandeerd blijven en de vrederechters deel kunnen blijven uitmaken van 

het maatschappelijke netwerk van hun werkterrein, waarmee ze vaak als het ware vergroeid zijn. 

 

280. De plaats op de hiërarchische ladder en het feit dat de beroepen tegen de vonnissen van de 

vrederechter thans door een unus iudex behandeld worden, die veelal jonger en onervarener is dan de 

vrederechter, is voor de vrederechters geen issue. Er wordt wel gewezen op de strikt noodzakelijke 

vereiste van juridische kennis als basisvoorwaarde voor een degelijke rechtspraak, dit zowel voor de 

vrederechter, alsook voor de unus iudex die in graad van beroep zal dienen te oordelen.  

 

281. Meerdere vrederechters blijven onzeker over de toekomst maar lijken enigszins (en voorlopig) 

gerustgesteld door de recente hervormingen waar de positie van de vrederechters werd bevestigd en 

geherstructureerd. Er wordt geschreven dat redelijkerwijze, met de gedane investeringen in de nieuwe 

structuur, men deze niet op korte termijn zal terugdraaien. Niets is echter zeker in het justitielandschap. 

Waakzaamheid is een woord dat door meerdere vrederechters wordt gehanteerd omdat er volgens hen 

nog steeds stemmen opgaan bij bepaalde politieke partijen om de vrederechter te laten opgaan in een 

groter geheel, waarbij de vredegerechten an sich uit het straatbeeld zouden verdwijnen en zouden 

worden ondergebracht binnen de rechtbanken van eerste aanleg.  

 

Daar waar iedereen wel overtuigd lijkt van de maatschappelijke relevantie van de vredegerechten, mede 

bepaald door hun laagdrempeligheid en toegankelijkheid, snelheid en efficiëntie, en de recente 

hervormingen, lijkt het erop te wijzen dat de vredegerechten in  hun huidige vorm voorlopig zullen 

blijven bestaan. De meerderheid van de vrederechters is zich duidelijk bewust dat hun toekomst zeker 

niet gegarandeerd is en er bestaat nog steeds een (beperkte) roep om de vrederechters alsnog onder te 

brengen binnen een vorm van eenheidsrechtbank, dan wel de vredegerechten af te schaffen in hun 

huidige constellatie. 

 

282. Doorheen de antwoorden die geboden werden op de deelvragen is komen vast te staan dat de 

vrederechters gemotiveerde juristen zijn, die zeer dicht bij de rechtszoekenden staan. Ze voelen zich niet 

over-, noch ondergewaardeerd en geven aan dat de plaats die ze innemen in de piramidale structuur van 

de jurisdictie totaal geen belang heeft voor hen, daar waar ze maatschappelijke dienstverlening, en hun 

functies als nabijheidsrechter, beschermrechter en verzoeningsrechter, des te belangrijker vinden. De 

laagdrempeligheid en toegankelijkheid worden door de vrederechters naar voren geschoven als 

belangrijkste elementen van hun nabijheid en bereikbaarheid. De eilandmentaliteit is verlaten en de 

meeste vrederechters zijn tevreden dat zij in het grotere geheel hun standpunten en visies kunnen 

uitwisselen, waardoor verdieping van kennis en eenheid van rechtspraak, waar nodig, mogelijk is. 
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283. De hedendaagse vrederechters zijn goed gevormde juristen, communicatief, empathisch en 

oplossingsgericht. De hervormingen van de laatste jaren lijken de maatschappelijke relevantie van de 

vrederechters te hebben bevestigd: de hervormingen en hertekeningen van het gerechtelijk landschap 

hebben hun autonomie in hun rechtsprekende functie erkend doch hier en daar zijn er nog 

onvolkomenheden, vermoedelijk te wijten aan een gebrek aan politieke moed.  
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DEEL VIII: SLOTBESCHOUWING  

 

284. Het doel van deze masterproef was op een kritische en analytische wijze na te gaan of het 

voortbestaan van de vredegerechten in hun huidige constellatie bestendigd is. Om een antwoord te 

bieden op deze vraag, was het tevens noodzakelijk na te gaan wat het nut en de functie is van de 

vredegerechten, samenhangend met de vraag of de hervormingen die tot heden zijn doorgevoerd zijn, al 

dan niet voldoende zijn. In deze masterproef werd gepoogd om een antwoord te bieden op deze vragen 

door vooreerst onderzoek te voeren naar de ontstaansgeschiedenis en het maatschappelijk belang van de 

vredegerechten.  

 

285. De vrederechter zoals wij die kennen, is een creatie van de Franse Revolutie. De bevoegdheden 

zijn in de loop der jaren meermaals gewijzigd en op vandaag lijkt een ruime meerderheid overtuigd van 

het bestaan en het nut van de vrederechter. Het vertrouwen in de vrederechters is zeker niet altijd een 

evidentie geweest, we zien doorheen de wetswijzigingen dat de vrederechters een ruimere bevoegdheid 

toegewezen kregen, in een overkoepelende structurele organisatie werden opgenomen en bij het grote 

publiek erkend worden als de meest toegankelijke rechters van het justitieel apparaat, waarbij de nadruk 

ligt op hun functies als nabijheidsrechter, beschermrechter en verzoeningsrechter. De toegankelijkheid 

en laagdrempeligheid zorgen ervoor dat de rechtszoekenden snel de weg naar de vredegerechten vinden. 

 

286. In deze masterproef werd ook gerefereerd naar de de situatie in Nederland omdat men bij onze 

noorderburen de laatste jaren aan het overwegen is om vredegerechten naar Belgisch model opnieuw in 

te voeren. Wanneer men over de grenzen heen kijkt en vaststelt dat onze buren, die het instituut van de 

vredegerechten hadden afgezworen, op hun stappen teruggekomen zijn en alles in het werk stellen om 

de vrederechters opnieuw aan zet te laten, waarbij het Belgische systeem van de vredegerechten als 

ultieme voorbeeld wordt voorop gesteld, dan kan er geen twijfel bestaan over de relevantie van de 

vredegerechten. Wat betreft de maatschappelijke relevantie van de vredegerechten, kan gesteld worden 

dat het afschaffen van de vredegerechten, een zware impact zou hebben op onze samenleving.   

 

287. In een volgend deel werden de hervormingen in de vorige eeuw besproken waaruit blijkt dat er 

een drang naar hervorming dan wel afschaffing (zij het een opname in een eenheidsrechtbank) was van 

de vredegerechten, maar waar uit praktische en politieke overwegingen er geen ingrijpende wijzigingen 

in de constellatie van de vredegerechten werd doorgevoerd.  
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288. Verder werden de meer recente hervormingen belicht, waaruit blijkt dat ook dan de 

vredegerechten niet ontsnapten aan de drang tot hervorming van het justitieel apparaat, met oog op 

efficiëntie, transparantie en toegankelijkheid.  

 

289. De hervormingen van Minister van Justitie Geens hebben in elk geval de vredegerechten 

opnieuw duidelijk op de kaart gezet, zij het in licht aangepast jasje en het mag duidelijk zijn dat door de 

aandacht die gepaard ging met deze hervormingen, tal van artikels, werken en folders zijn uitgegeven, 

waardoor de maatschappelijke relevantie van de vrederechters werd belicht. Door de vrederechters 

worden de hervormingen als positief ervaren, maar zij geven aan dat momenteel het verzadigingspunt 

van hervormingen en wetswijzigingen bereikt is, wil men hun efficiëntie niet op het spel zetten. Een 

inwerkperiode met tijd voor het instuderen van de vernieuwde wetgeving, om deze zo goed mogelijk 

toe te passen bij de rechtsbedeling is nu aan de orde.  

 

290. Voorts heeft praktijkonderzoek aangetoond dat er heel wat op het spel stond voor de 

vrederechters. Door de recente hervormingen inzake de materiële en territoriale bevoegdheden van de 

vrederechters, lijken de vrederechters het pleit te hebben gewonnen en lijken zij hun voortbestaan, zij 

het meer (en beter) gereglementeerd, te hebben verzekerd. Ondanks, of net dankzij de hervormingen 

blijven de vrederechters de meest toegankelijke (nabijheids)rechters die in staat zijn op een snelle, 

efficiënte, vrij goedkope en klantvriendelijke wijze in te staan voor de rechtsbedeling. Bij de 

vredegerechten blijft de geografische nabijheid een cruciale factor. Daarom lijkt het wenselijk om de 

huidige zittingsplaatsen (zoals reeds gereduceerd) te behouden. De doelstellingen van de recente 

hervormingen (beter inzet van personeel en middelen) zijn grotendeels bereikt. Het gerechtspersoneel 

kan veel gemakkelijker en met meer efficiëntie in verschillende kantons worden ingezet. Als er nog enig 

vertrouwen van de burger in justitie aanwezig is, dan is dat wel op het niveau van de vredegerechten, 

daar waar de rechter dichtbij de burgers staat, waar er een grote toegankelijkheid is en waar er zelfs nog 

kosteloze verzoeningsprocedures kunnen gevoerd worden, waar men open staat voor dialoog en waar 

wederzijds respect hoog in het vaandel wordt gedragen.  

 

291. Daar waar door sommige rechtspractici gewezen werd op het financiële nadeel dat bestaat 

wanneer de vredegerechten behouden blijven in hun huidige constellatie (afzonderlijke entiteiten in 

afzonderlijke locaties, telkens voorzien van het nodige personeel, gepaard met hoge personeelskosten) 

werd doorheen deze masterproef aangetoond dat de baten van de vredegerechten (laagdrempeligheid, 

snelle, transparante en efficiënte rechtspraak) zwaarder doorwegen in de hervormingen die werden 

doorgevoerd en waarbij het voortbestaan van de vredegerechten lijkt verzekerd te zijn.  
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292. Bij het afnemen van de interviews, het communiceren via enquête en bevragingslijsten en het 

volgen van de zittingen en werking bij de Aalsterse vredegerechten, was ik een bevoorrecht getuige van 

de toegankelijkheid en nabijheid van de vrederechters, van hun dossierkennis maar vooral van hun 

empathie en menselijkheid, hun sociaal voelendheid en hun beroepsfierheid. De vredegerechten hebben 

alvast hun maatschappelijke relevantie in de praktijk onomstootbaar aangetoond. 

 

293. Als algemene conclusie kan gesteld worden dat onze wetgever de autonomie van de 

vrederechters in hun rechtsprekende functie heeft bevestigd, zij het binnen een groter, overkoepelend 

geheel met een korpchef als manager. De vrederechter is nu een teamspeler geworden, met behoud van 

autonomie in zijn rechtsprekende functie. Dit groter geheel leidt tot meer eenheid en uniformiteit. De 

vrederechters zijn zich vandaag duidelijk bewust van hun precaire situatie, van het feit dat niets 

onveranderlijk is en dat waakzaamheid steeds geboden blijft. Er kan dan ook besloten worden dat de 

exit van de vredegerechten (voorlopig) niet (meer) aan de orde is. De fundamenten van het instituut 

vredegerecht en de vrederechter zijn rol als als ‘nabijheidsrechter’, zijn duidelijk erkend in de recente 

hervormingen.  

 

294. Aan het begin van deze masterproef citeerde ik de woorden van Krings. Ook om af te sluiten, 

blijken deze woorden, vooralsnog, meer dan ooit toepasselijk: "La justice de paix est une des bases les 

plus solides, les plus stables de notre organisation judiciaire. Elle l’a toujours été, elle le restera.”374 

 

  

 
374 E. KRINGS, “De vrederechter en de rechter in de politierechtbank, gisteren, vandaag en morgen. Redevoering uitgesproken 

ter gelegenheid van het 100- jarig bestaan van het Koninklijk Verbond van de Vrederechters en Politierechters van België”, in 

G. BENOIT, F. LIEVENS, L. LOUSBERG, Bevoegdheden van de Vrederechters en Politierechters 1892-1992, Brugge, die 

Keure, 1992, XXIX-XXXI.  

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=dn32752
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welk probleem?”, Justitiële Verkenningen, Boomjuridisch, Den Haag, 2019. 

• VANKEERSBILCK M., “Het gerechtelijk wetboek en de emancipatie van het sociaal 

recht in Belgie”, TSR, 2018/1. 

• VAN REEPINGHEN C., “L‟oeuvre d‟Henry Vizioz et le 150me anniversaire du Code 

de procédure civile”, JT, 1956. 

• VERRYCKEN M., “Le juge de paix conciliateur”, T. Vred. 2002, afl. 9. 

• VOET S., “Naar een (nieuwe) nabijheidsrechter in Nederland?”, RW, 2019-2020. 

• VON BONE E., “Herinvoering van de vrederechter in Nederland mogelijk een feit?”, 

Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement 2016. 

• VON BONE E., “Experimenteren met de vrederechter is de moeite waard! Een gesprek 



126 

 
 

met kantonrechter Rik Kruisdijk en vrederechter Lode Vrancken”, TMD (22) 2018.  

• VON BONE E., “Kruistocht naar de buurtrechter alias de vrederechter”, T. Vred, 2011, 

nr. 11. 

• VON BONE E., “Signalement: Herinvoering van de vrederechter in Nederland 

mogelijk een feit?”, TMD 2016, afl. 4. 

• VON BONE E., “De vrederechter alias de buurtrechter: terug van weggeweest”, NJB 

2009. 

• VUYE H., “Justitie Morgen: de toekomst van de vredegerechten in een breder 

perspectief”, T. Vred., 1998. 

• VUYE H., “Vrederechter- eerstelijnsrechter: aanzet tot een alternatieve 

rechtsbedeling?”, AJT, 2000-01. 

• WAXWEILER R., "Le regroupement des justices de paix. Vers la disparition d’un 

modèle", Pyramides, 2017. 

• WETZELS W.J.J., “De pilot van de Rotterdamse Regelrechter”, Justitiële 
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BIJLAGEN 
 

Bijlage I. Enquête zoals voorgelegd aan de Nederlandstalige vrederechters  

 

1) Door de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (in voege vanaf 1 september 2014), werden 

onder meer de geschillen betreffende de dringende en voorlopige maatregelen aan de bevoegdheid van 

de vrederechter onttrokken en overgeheveld naar de familie – en jeugdrechtbank.  

Heeft deze wetswijziging een impact op uw werklast? 

• Geen impact 

• Eerder geringe impact 

• Eerder grote impact 

• Grote impact 

• Geen mening 

 

Hoe staat u tegenover deze wetswijziging? 

• Volledig negatief 

• Eerder negatief 

• Eerder positief 

• Volledig positief 

• Geen mening 

 

2) Door de Wet van 26 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 

2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties worden aan de 

vrederechters een aantal nieuwe bevoegdheden toegekend (o.a. invordering van geldsommen door 

leveranciers van nutsvoorzieningen aan natuurlijke personen die in gebreke blijven).  

Heeft deze wetswijziging een impact op uw werklast? 

• Geen impact 

• Eerder geringe impact 

• Eerder grote impact 

• Grote impact 

• Geen mening 
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Hoe staat u tegenover deze wetswijziging? 

• Volledig negatief 

• Eerder negatief 

• Eerder positief 

• Volledig positief 

• Geen mening 

 

3) Door de wet van 17 maart 2013 werden de bevoegdheden van de vrederechters uitgebreid inzake de 

onbekwamen. 

Heeft deze wetswijziging een impact op uw werklast? 

• Geen impact 

• Eerder geringe impact 

• Eerder grote impact 

• Grote impact 

• Geen mening 

 

Hoe staat u tegenover deze wetswijziging? 

• Volledig negatief 

• Eerder negatief 

• Eerder positief 

• Volledig positief 

• Geen mening 

 

Heeft de ‘nieuwe’ bescherming mbt de persoon zelf van de onbekwame een impact op uw werklast? 

• Geen impact 

• Eerder geringe impact 

• Eerder grote impact 

• Grote impact 

• Geen mening 
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Heeft de nieuwe regelgeving mbt verslagen en controle ervan een impact op uw werklast? 

• Geen impact 

• Eerder geringe impact 

• Eerder grote impact 

• Grote impact 

• Geen mening 

 

Hoeveel bewinddossiers heeft u in uw kanton? 

• Van 0 tot 250 

• Van 250 tot 500 

• Van 500 tot 750 

• Van 750 tot 1000 

• Meer dan 1000 

 

4) De bevoegdheidsgrens werd bij wet van 25/5/2018 van 2500 euro verhoogd naar 5000 euro. Is er in 

uw kanton een toename van het aantal geschillen?  

• Geen toename 

• Eerder geringe toename 

• Eerder grote toename 

• Grote toename 

• Geen mening 

 

Indien u op de vorige vraag antwoordde dat er een toename is: is deze specifiek  merkbaar voor een 

bepaalde aard van zaken? 

• Ja  

• Nee  

• Geen mening 

 

Indien uw antwoord op de vorige vraag “ja” is: voor welke aard van zaken? 

• Bouwzaken/aanneming 

• Facturen 
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• Lening 

• Koopovereenkomsten 

• Andere 

 

5) Door de wet van 25 december 2017 werd, wat de vredegerechten betreft, het kantonnaal landschap 

hertekend met het oog op een efficiëntere rechtsbedeling. 

Heeft deze wet haar doel bereikt? 

• Ja 

• Nee 

• Geen mening 

 

Bent u voorstander van deze wijzigingen? 

• Ja 

• Nee 

• Geen mening 

 

6) Hebben de de recente hervormingen een impact gehad op uw nabijheidsfunctie? 

• Geen impact 

• Eerder geringe impact 

• Eerder grote impact 

• Grote impact 

• Geen mening 

 

7) Zijn er thans reeds actuele berekeningen/ statistieken betreffende de werklast van de vrederechters? 

• Ja 

• Nee 

• Niet op de hoogte 

 

Indien u op de vorige vraag “ja” gaf als antwoord: Is er een vergelijking mogelijk tussen de werklast in 

2018/19 en deze van bijvoorbeeld 5 jaar geleden?  
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• Ja  

• Nee 

• Geen mening 

 

Indien u op de vorige vraag “ja” gaf als antwoord: is de werklast toegenomen in vergelijking met 5 jaar 

geleden? 

• Eerder geringe toename 

• Eerder grote toename 

• Grote toename 

• Geen mening 

 

8) De hervormingen werden doorgevoerd op basis van onder andere de werklast, het inwonersaantal, de 

aanwezigheid van een instelling op het grondgebied, de economische activiteit in de regio, de 

oppervlakte van het grondgebied van de betrokken gemeenten en de taalwetgeving… Zijn deze criteria 

correct? 

• Helemaal niet akkoord 

• Eerder niet akkoord 

• Eerder akkoord 

• Helemaal akkoord 

• Geen mening 

 

9) Moeten de vredegerechten behouden blijven in hun huidige constellatie? 

• Ja 

• Nee 

• Geen mening 

 

Indien u op de vorige vraag “Nee” gaf als antwoord: Moeten de vredegerechten afgeschaft worden? 

• Ja 

• Nee 

• Geen mening 
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Indien u op de vorige vraag “Nee” gaf als antwoord: moeten de vredegerechten opgenomen worden in 

een soort eenheidsrechtbank en evolueren naar Nederlands model? 

• Ja 

• Nee 

• Geen mening 

 

Indien u op de vorige vraag “ja” gaf als antwoord: dient het beroep tegen de vonnissen van de 

“vredegerechten” te worden doorgeschoven naar het Hof van Beroep? 

• Ja 

• Nee 

• Geen mening 

 

10) Is de mobiliteit van de vrederechters een goede manier om een efficiënte rechtsbedeling te 

garanderen? 

• Helemaal niet akkoord 

• Eerder niet akkoord 

• Eerder akkoord 

• Helemaal akkoord 

• Geen mening 

 

11) Is er met oog op efficiënte rechtsbedeling nood aan een bijkomende verschuiving van het 

takenpakket? 

• Ja 

• Nee 

• Geen mening 

 

12) Hoe ervaart u de structurele hervormingen? 

• Volledig negatief 

• Eerder negatief 

• Eerder positief 
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• Volledig positief 

• Geen mening 

 

13) Ziet u de structurele hervormingen als beperking van uw autonomie als vrederechter? 

• Ja 

• Nee 

• Geen mening 

 

14) Momenteel staan de vrederechters nog steeds onderaan de hiërarchische ladder ( onder de rechtbank 

van eerste aanleg) van de rechtbanken en hoven in België, dit samen met de politierechtbanken.  

Stoort deze plaats in de hiërarchie u?  

• Ja 

• Nee 

• Geen mening 

 

Is dit niveauverschil naar uw mening zinvol? 

• Ja 

• Nee 

• Geen mening 
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Bijlage II. Bevraging ter duiding van de enquête zoals voorgelegd aan enkele vrederechters  

 

1. Door de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (in voege vanaf 1 september 2014), werden 

onder meer de geschillen betreffende de dringende en voorlopige maatregelen aan de bevoegdheid 

van de vrederechter onttrokken en overgeheveld naar de familie – en jeugdrechtbank.  

De antwoorden die totnogtoe blijken uit de reeds ingevulde enquêtes, of de vrederechter positief 

dan wel negatief staat tegenover deze wijziging, zijn opvallend verschillend: bijna evenveel 

vrederechters staan positief tegenover deze wijziging als het aantal vrederechters dat er negatief 

tegenover staan. 

Kan u duiden waarom u deze wetswijziging positief dan wel negatief beoordeelde? 

 

2. Door de Wet van 26 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 

augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties 

worden aan de vrederechters een aantal nieuwe bevoegdheden toegekend (o.a. invordering van 

geldsommen door leveranciers van nutsvoorzieningen aan natuurlijke personen die in gebreke 

blijven).  

Hoe staat u tegenover deze wetswijziging? Bent u van mening dat de behandeling van deze 

geschillen op een andere manier/ plaats zou dienen afgehandeld te worden?  

3. Door de wet van 17 maart 2013 werden de bevoegdheden van de vrederechters uitgebreid inzake 

de onbekwamen (persoon en goederen).  

De meerderheid van de vrederechters die de enquête reeds invulden, gaven unaniem aan dat dit 

een grote toename betekende in hun werklast.  

Kan u duiden waarom u positief of negatief staat tegenover deze wetswijziging en of u een aantal 

pijnpunten ziet met eventuele oplossingen? 

 

4. Door de wet van 25 december 2017 werd, wat de vredegerechten betreft, het kantonnaal landschap 

hertekend met het oog op een efficiëntere rechtsbedeling. 

Kan u duiden waarom u voor/ of tegenstander bent van deze wijziging?  

5. Op de vraag of er thans reeds actuele berekeningen/ statistieken betreffende de werklast van de 

vrederechters bestaan, antwoordde een aantal vrederechters ja, waar anderen van mening zijn dat 

er geen cijfers bestaan.  
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Bij een onderzoek naar de cijfergegevens van de laatste jaren, kan men, merkwaardig genoeg, voor 

de vredegerechten slechts statistieken terugvinden tot 2015.  

De daaropvolgende jaren werden geen cijfers meer weergegeven.  

In 2016 worden de vredegerechten gewoonweg niet vermeld. In 2017 wordt gesteld dat er geen 

gegevens zijn omdat er overgeschakeld wordt naar een nieuwe applicatie en in 2018 wordt 

meegedeeld dat er geen statistieken zullen gepubliceerd worden, maar dat het de bedoeling is deze 

in 2019 opnieuw te publiceren. 

 

Bent u van mening dat er te weinig transparantie is en dat de recentste wetswijzigingen, waarvan 

men poneert dat ze gebaseerd zijn op onder meer cijfergegevens van werklast, inwonersaantal, 

aanwezigheid van een instelling op het grondgebied, de economische activiteit van de regio,…. 

zijn doorgevoerd zonder grondig onderzoek naar de mogelijke weerslag, of meent u dat er 

afdoende gegevens voorhanden waren om de hervormingen door te voeren?  

 

6. Op de vraag of de vredegerechten moeten behouden blijven in hun huidige constellatie, 

antwoordde een overgrote meerderheid totnogtoe bevestigend. Niemand wou de afschaffing van 

de vredegerechten, en op de vraag of de vredegerechten dienen opgenomen worden in een soort 

eenheidsrechtbank en dienen te evolueren naar Nederlands model, antwoordde een deel 

vrederechters positief. 

Kan u duiden waarom u voorstander bent van het behoud van de vredegerechten zoals deze 

vandaag functioneren, dan wel waarom u opteert voor een wijziging en indien u opteert voor een 

wijziging, heeft u dan een suggestie? 

 

7. Kan u enige toelichting geven of de mobiliteit van de vrederechters (Vanaf de inwerkingtreding 

van de wet van 1 december 2013 (Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en 

tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van 

de rechterlijke orde, in werking treding 1/4/2014) kan de voorzitter, naargelang de behoeften van 

de dienst, een vrederechter aanwijzen om zijn ambt gelijktijdig in een ander kanton uit te oefenen.   

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor de voorzitter tijdelijk een vrederechter aan te wijzen om 

de functie van rechter in de politierechtbank uit te oefenen of omgekeerd. Dit kan enkel met 

instemming van de betrokken rechter) naar uw mening al dan niet een goede manier is om een 

efficiënte rechtsbedeling te garanderen? 
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8. Indien u de structurele hervormingen als een beperking van uw autonomie als vrederechter 

beschouwt, kan u dat kort toelichten? 

 

9. Momenteel staan de vrederechters nog steeds onderaan de hiërarchische ladder (onder de 

rechtbank van eerste aanleg) van de rechtbanken en hoven in België, dit samen met de 

politierechtbanken.  

Een absolute minderheid vond deze plaats storend. Mocht ook u dit als storend ervaren, kan u dat 

duiden en heeft u enige suggestie tot aanpassing? 

 

10. Wanneer we kijken naar de stortvloed aan hervormingen die de laatste decennia werden 

doorgevoerd, inzonderheid wat betreft de vredegerechten, dan lijkt het erop dat het voortbestaan 

van de vredegerechten op de helling heeft gestaan (denken we aan de pogingen om de 

vredegerechten deel te laten uitmaken van de éénheidsrechtbank). Door de recentste wijzigingen, 

territoriale hervormingen, bevoegdheidswijzigingen, structurele wijzigingen, lijkt het dat de 

toekomst van de vredegerechten verzekerd is.  

Bent u van mening dat dit ook zo is? Bent u met andere woorden van mening dat het voortbestaan 

van de vredegerechten verzekerd is?  

Meent u dat de hervormingen voldoende vergaand zijn of dienen er nog meerdere en of andere 

hervormingen doorgevoerd te worden? 
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Bijlage III. Vragen van de interviews zoals voorgelegd aan voorzitter van de vrede- en rechters 

in de politierechtbank, de heer Jan Kamoen, vrederechter Kristiaan Rotthier en vrederechter 

Lode Vrancken 

 

1. Een vrederechter heeft doorgaans, meer dan andere rechters, persoonlijk contact met de 

rechtzoekende en dient aandacht te hebben voor aan een correcte communicatie zodat de 

rechtzoekende ook een correcte perceptie heeft over justitie. 

 

Wordt er bij de opleiding tot vrederechter voorzien in hoe te communiceren met de rechtzoekende? 

Zo ja, vindt u dit noodzakelijk? Zo neen, vindt u dat deze opleiding verplicht dient te worden 

opgenomen of bent u van mening dat deze dit niet zozeer door een opleiding dan wel door de 

praktijk dient te worden aangeleerd? Is er een persrechter voor de vrederechters aangesteld? 

 

2. Vindt u dat de vrederechters moeten behouden blijven en welke argumenten zou u daarvoor 

aanvoeren? 

 

3. De vredegerechten werden door een stortvloed aan wetswijzigingen, voornamelijk vanaf 2013, 

grondig hervormd.  De vredegerechten blijven autonome rechtbanken met een eigen vrederechter, 

een eigen griffie en een eigen locatie, maar op organisatorisch vlak werden ze gegroepeerd per 

provincie. Er werd een overkoepelende structuur opgericht, meer bepaald een directiecomité voor 

alle vredegerechten van eenzelfde provincie met een voorzitter-korpschef, een ondervoorzitter en 

een (arrondissementele) hoofdgriffier. 

Het directiecomité, wie maakt daar deel van uit en wat zijn de specifieke bevoegdheden? Hoe 

worden binnen het directiecomité de beslissingen genomen (wellicht meestal bij consensus) 

 

Wat is het huidig (bv. 1 juli 2019) kader voor de vredegerechten van het arrondissement? 

(Voorzitter, aantal vrederechters, (waarnemend) hoofdgriffier, aantal griffiers-hoofd van dienst, 

aantal griffiers, assistenten, medewerkers…)  

 

Is dit kader volledig gevuld of is er een onderbezetting?  

 

4. Vindt u dat deze structurele hervorming zijn nut heeft bewezen of vindt u dat er nog te veel 

beperkingen zijn? Ik bedoel daarmee dat een voorzitter geen volstrekte autonomie heeft (ik denk 

bijvoorbeeld aan het feit dat er beperkingen zijn op financieel vlak als ook op vlak van het 

personeelsbeleid waar er een wettelijk kader vastgesteld is). Bent u van mening dat er een 
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volstrekte autonomie wenselijk of noodzakelijk is of kan u zich vinden in de huidige regeling?  

 

5. Vanaf de inwerkingtreding van de wet van 1 december 2013 (Wet tot hervorming van de 

gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een 

grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, inwerkingtreding 1/4/2014) kan de 

voorzitter, naargelang de behoeften van de dienst, een vrederechter aanwijzen om zijn ambt 

gelijktijdig in een ander kanton uit te oefenen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor de 

voorzitter tijdelijk een vrederechter aan te wijzen om de functie van rechter in de politierechtbank 

uit te oefenen of omgekeerd. Dit kan enkel met instemming van de betrokken rechter.  

 

Bent u voorstander van deze ‘mobiliteit’ vindt u deze te beperkt of net te ruim en heeft u reeds 

gebruikt gemaakt van deze mogelijkheid? Zo ja, heeft u daar cijfergegevens over? 

 

Het ‘Justitieplan’ van de minister van Justitie Koen Geens voorzag in bijkomende 

hervormingsmaatregelen met betrekking tot de vredegerechten, zijnde: 

- De opheffing van de dubbele zetels (fase 1)  

- De fusie van de griffies (fase 2, in arrondissement Oost-Vlaanderen sinds 1 januari 2018) 

- De schaalvergroting van de kantons (fase 3). Het grondgebied van de kantons wordt uitgebreid 

zodat het aantal kantons in België vermindert van 187 naar 162. Dit werd gerealiseerd door de wet 

van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalen teneinde de gerechtelijke kantons te 

hervormen.  

De vraag kan gesteld worden of deze hervorming enkel tot doel had te besparen? Bent u van 

mening dat Justitie hierdoor ook gemoderniseerd is? 

 

Theoretisch gezien zouden deze hervormingen ertoe leiden dat met minder personeel de werking 

van de kantons verzekerd wordt. Ervaart u dit ook zo in de praktijk of heeft u de indruk dat er een 

personeelstekort is ontstaan waardoor het bestaande personeel een te hoge werklast aangeboden 

krijgt?  

 

6. Er werd door de recente hervormingen ingezet op efficiëntie en besparingen. Wat betreft 

efficiëntie, kan u zeggen wat de gemiddelde doorlooptijd van een dossier is voor een vredegerecht 

in 2019 en wat deze doorlooptijd was in pakweg 10 jaar geleden, 2009? Aan wat zijn volgens u de 

eventuele tragere dan wel snellere afwikkeling van zaken volgens u toe te schrijven? 

 

7. Wanneer we kijken naar de stortvloed aan hervormingen die de laatste decennia werden 

doorgevoerd, inzonderheid wat betreft de vredegerechten, dan lijkt het er op dat het voortbestaan 
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van de vredegerechten op de helling heeft gestaan (denken we aan de pogingen om de 

vredegerechten deel te laten uitmaken van de éénheidsrechtbank). Door de recentste wijzigingen, 

territoriale hervormingen, bevoegdheidswijzigingen, structurele wijzigingen, lijkt het dat de 

toekomst van de vredegerechten verzekerd is.  

 

Bent u van mening dat dit ook zo is? Bent u met andere woorden van mening dat het voortbestaan 

van de vredegerechten verzekerd is? Meent u dat de hervormingen voldoende vergaand zijn of 

dienen er nog meerdere en of andere hervormingen doorgevoerd te worden? 

Is er nood aan een overkoepelend onderzoek en kan dit uitgewerkt worden aan de hand van de 

huidige digitale informatie? Is er volgens u voldoende en adequaat statistisch materiaal 

voorhanden om weloverwogen beslissingen op dit vlak te nemen? 

 

8. Bij wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke 

kantons te hervormen, B.S.29 december 2017 werd, wat de vredegerechten betreft, het kantonnaal 

landschap hertekend.  

Bent u van mening dat deze wet haar doel heeft bereikt en bent u voorstander van de wijzigingen 

of hield u meer aan het ‘oude’ systeem? + Redengeving 

 

9. Zijn er thans reeds actuele berekeningen/ statistieken betreffende de werklast van de vrederechters 

en is er reeds een vergelijking mogelijk tussen de werklast in 2019 en deze van bijvoorbeeld 5 of 

10 jaar geleden?  

 

10. Wat betreft de werklastmeting, aangenomen dat er een meting bestaat; zijn er parameters? Welke 

zijn die en zijn die wetenschappelijk onderbouwd?  

 

11. Bent u van mening dat de nabijheidsfunctie in het gedrang is gekomen door de recente 

hervormingen of net niet? 

 

12. De hervormingen werden doorgevoerd op basis van onder andere de werklast, het inwonersaantal, 

de aanwezigheid van een instelling op het grondgebied, de economische activiteit in de regio, de 

oppervlakte van het grondgebied van de betrokken gemeenten en de taalwetgeving… Vindt u deze 

criteria correct of eerder arbitrair (in theorie en/of in de praktijk)? 

 

13. Door de wet van 17 maart 2013 werden de bevoegdheden van de vrederechters uitgebreid inzake 

de onbekwamen. Heeft deze wetswijziging een grote impact op het aantal bewinden? Is er 

uniformiteit wat betreft de controle van de verslaggeving, de vergoeding van de bewindvoerders? 
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14. Door de wet van 25 mei 2018 werd de bevoegdheidsgrens verhoogd naar 5000 euro; ziet u een 

toename van het aantal geschillen die voor de vredegerechten komen? Hoe is de evolutie van de 

instroom van nieuwe zaken in de voorbije jaren? Cijfermateriaal voorhanden? Aan wat schrijft u 

de stijging of daling toe? 

 

15. Bent u voorstander van het behoud van de vredegerechten zoals deze thans georganiseerd zijn of 

meent u dat een afschaffing en /of opname in een éénheidsrechtbank (zoals voorgesteld op het 

einde van de vorige eeuw (jaren ’90)), waarbij de vrederechter een mandaatfunctie zou uitoefenen 

een betere garantie zou zijn op het recht spreken als nabijheidsrechter?  

 

16. Bent u voorstanden om het takenpakket te verschuiven?  

 

17. Momenteel staan de vrederechters nog steeds onderaan de hiërarchische ladder (onder de 

rechtbank van eerste aanleg) van de rechtbanken en hoven in België, dit samen met de 

politierechtbanken. Stoort deze plaats in de hiërarchie u? Is het niveauverschil naar uw mening 

zinvol? 

 

18. Stoort het u dat thans, door de veralgemening van de unus iudex, de hogere beroepen tegen de 

vonnissen van de vrederechters in de regel voor een alleenzetelend rechter in de rechtbank van 

eerste aanleg (die vaak jonger en minder ervaren is dan de vrederechter) zullen worden behandeld?  
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Bijlage IV. Resultaten enquête 
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