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KLARE TAAL
Volledig in de traditie van hun toegankelijkheid 

hebben de Oost-Vlaamse vrederechters in een 

eenvoudige taal een overzichtelijk boek ge-

schreven waarin ze rechtzoekenden gidsen. Ze 

beschrijven de manier waarop huurgeschillen, 

conlicten tussen buren, betwistingen over re-

keningen en maatregelen over bewind worden 

afgehandeld door middel van verzoening, open-

bare zitting en/of plaatsbezoeken. Naast een 

korte schets van de historiek van het vredege-

recht en heldere uitleg aan de hand van con-

crete cases krijgt de lezer trefende illustraties 

en cartoons voorgeschoteld. Rode draad door-

heen het boek: het belang van de vrederechter 

benadrukken.

‘Ondanks de hervormingen blijven wij de toe-

gankelijke nabijheidsrechter die in staat is op 

een snelle, goedkope en klantvriendelijke wijze 

in te staan voor de rechtsbedeling’, argumente-

ren de auteurs. ‘In tijden waarin de sociale ver-

bondenheid en het menselijk contact onder 

druk staan, is daar meer dan ooit nood aan. De 

hervorming heeft de vredegerechten gemoder-

niseerd, maar heeft ook minstens impliciet het 

bestaansrecht en de meerwaarde van de vrede-

gerechten erkent.’

KOKEN KOST GELD
Geens bevestigde de voorbije maanden her-

haaldelijk het belang van de vrederechter en 

meer bepaald de sterke rol die hij speelt in veel 

aspecten van het dagelijkse leven van de burger. 

‘De auteurs van dit boek omschrijven alle func-

ties en bevoegdheden van het vredegerecht 

mooi  aan de hand van concrete casussen’, 

schrijft Geens in het voorwoord. ‘Ook de rol van 

de betrokken actoren wordt uitvoerig beschre-

ven. Het is daarom een geschikt instrument 

voor zowel de burger die met een conlict of een 

vraag over bescherming wordt geconfronteerd 

als de professionele actor van het vredegerecht.’

Kritische bedenking in het boek: de vredege-

rechten verwachten wel dat ze de nodige mid-

delen ter beschikking zullen krijgen om te vol-

doen aan de verwachtingen en al hun taken te 

kunnen volbrengen. ‘Modernisering, kwalita-

tieve normen, eiciënte output en digitale mid-

delen hebben nu eenmaal een kostenplaatje’, 

schrijven de vrederechters. ‘Zelfs de beste kok is 

niet in staat een culinaire maaltijd te bereiden 

zonder ingrediënten of zoals de volksmond 

zegt: koken kost geld.’

‘De vrederechter Tot uw dienst’,  

eindredacteur: Kristiaan Rotthier, auteurs:  

Koenraad De Greve, Dirk De Groote,  

Danny De Schepper, Björn De Vriese, Koen D’Hondt, 

Jan Kamoen, Georges Martyn, Kristiaan Rotthier en 

Mathieu Vanfleteren, uitgever: die Keure, 228 blz.
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NIEUW BOEK SCHETST TOEKOMST TOEGANKELIJKE NABIJHEIDSRECHTER

‘Vrederechter is én blijft 
absolute noodzaak’

Een man heeft problemen met zijn verhuurder. Een moeder wordt weduwe en 

kan geen geld beheren. Een echtpaar ziet een deel van hun tuin onteigend. Eén 

ding hebben deze rechtzoekenden allemaal gemeen: zij kunnen allemaal terecht 

bij de vrederechter. In een nieuw boek schetsen de vrederechters van Oost-Vlaan-

deren de veranderende rol en het groeiende belang van de vrederechter in onze 

samenleving: ‘De vrederechter tot uw dienst’. Ook in tijden van besparingen.

Bart Aerts

‘D
e vrederechter is de rechter die 

nog altijd het dichtst bij de burger 

staat’, vertelt vrederechter Dirk De 

Groote, één van de auteurs van het 

boek ‘De vrederechter tot u dienst’. 

‘De vrederechter speelt een rol in alle aspecten 

van het dagelijks leven’, zegt De Groote. ‘En hij 

probeert een oplossing te zoeken op mensen-

maat. Een vrederechter probeert altijd tot een 

verzoening te komen tussen verschillende par-

tijen. Dat is de eerste zorg. De drijfveer is het 

zoeken naar een vredelievende oplossing.’

De vrederechters stellen vast dat steeds meer 

burgers zelf de stap zetten naar het vredege-

recht. ‘De vredegerechten zijn geograisch zo 

georganiseerd dat er altijd een vredegerecht in 

de buurt is. En het gebeurt vaak, in sommige 

gevallen is het zelfs wettelijk verplicht, dat de 

vrederechter ook ter plaatse gaat om een be-

paalde situatie te kunnen bekijken.’

MENSELIJK CONTACT ONDER DRUK
Het boek is er volgens de auteurs gekomen 

omdat justitie een tsunami aan hervormingen 

kent sinds 2014. Sommigen zien het bos niet 

meer door de bomen. Ook de vredegerechten 

ontsnappen niet aan de besparingsgolf. De 

Groote: ‘Het aantal gerechtelijke arrondisse-

menten is in 2014 herleid van 27 naar 12. 

Sindsdien beschikken de vredegerechten over 

een eigen korpsoverste. Het aantal vredege-

rechten is gedaald van 187 naar 162.’

Ook de bevoegdheden van de vrederechters 

zijn herschikt. ‘De vrederechter is niet langer 

de familierechter’, zegt De Groote. ‘En com-

merciële geschillen komen niet meer bij ons 

terecht. Daar staat tegenover dat we wel enke-

le bevoegdheden extra hebben gekregen. Zoals 

het optrekken van onze bevoegdheid ratione 

summae tot 5.000 euro vanaf 1 september 

2018. Dat maakt dat iedere burger de kans 

loopt ooit wel eens of zelfs meermaals terecht 

te komen op het vredegerecht voor één of an-

der probleem.’

NOODZAKELIJKE HERVORMING
Volgens minister van Justitie Koen Geens is de 

hertekening van de vredegerechten erg nodig 

geweest. ‘De vredegerechten hebben de voor-

bije twee jaren in drie fasen het voorwerp uit-

gemaakt van een beperkte maar noodzakelijke 

concentratie en rationalisatie’, schrijft minis-

ter Geens in het voorwoord van het boek. ‘De 

eerste fase betrof de centralisering naar één 

zetel voor de kantons met twee of meer zetels. 

Naast tijdsbesparingen voor vrederechters en 

personeel ingevolge het wegvallen van ver-

plaatsingen tussen de verschillende zetels, 

heeft dit ook een eiciënter gebruik van de 

griies, het onthaal en het onderhoud tot ge-

volg. Deze voordelen kan men overigens ook 

terugvinden in de tweede fase, waarbij de grif-

ies van voornamelijk stadskantons worden 

samengevoegd om vooral een betere werking 

en een vlottere dienstverlening voor de burger 

te garanderen. De derde fase voorziet een be-

perkte vermindering en herverdeling van de 

kantons om zo te komen tot een betere werk-

lastverdeling zonder de nabijheid van justitie 

voor de burger in het gedrang te brengen.’

Inspiratie voor jonge juristen
KU Leuven-studenten die op het punt staan af te studeren in de rechten,  

luister goed: u krijgt een inspirerend boek cadeau van uw Alma mater.  

Aan de kar trokken Sébastien De Rey en Bernard Tilleman, het resultaat zijn 

56 brieven van juristen op een hoogtepunt in hun carrière aan jonge juristen  

die er net aan beginnen.

Annelien Keereman

D
e promovendi krijgen het boek op de 

promotie van 8 juli of die in septem-

ber. Wie is op het idee gekomen? Sé-

bastien De Rey: ‘Ik was in Hamburg 

en stootte op zo’n boekje. Toen is het 

idee ontstaan om een Belgische variant te ma-

ken. Ik heb Bernard Tilleman weten te overtui-

gen om in het verhaal mee te stappen. Het leek 

ons inspirerend om niet alleen professoren aan 

het woord te laten, maar ook vooraanstaande 

juristen met verschillende invalshoeken en ver-

schillende professionele achtergronden. De be-

doeling was om jonge juristen te inspireren met 

wat recht biedt, door juristen die op een hoogte-

punt in hun carrière zijn informatie te laten 

doorgeven die zij belangrijk vinden. Net daarom 

is het heel verscheiden.’

De Rey nam de coördinatie op zich, en is samen 

met Bernard Tilleman de editor van het boek. 

‘We zijn eraan begonnen in juli 2017 en ik ben er 

een heel jaar intensief mee bezig geweest. Het 

resultaat is heel mooi. In het totaal hebben er 56 

auteurs meegewerkt. Dat was niet evident, maar 

ik ben heel blij met wat er ligt.’

Was het moeilijk om mensen te overtuigen om 

mee te doen? ‘Het enthousiasme was vrij groot, 

zelfs bij mensen die wat onbereikbaar leken. Je 

richt je pijlen best hoog, want in hun vlucht da-

len ze toch. Het was ook absoluut onze ambitie 

om het boek vòòr de promotie klaar te hebben, 

dus we konden niet wachten op enkelingen die 

niet klaar geraakten. Zo zijn we uiteindelijk ge-

land op 56.’

‘Het proiel van de briefschrijvers is heel ver-

schillend: we hebben zowel mensen uit de poli-

tiek - eerste minister Michel, Vlaams minister-

president Bourgeois, minister van Justitie Geens, 

minister van Onderwijs Crevits, partijvoorzit-

ster Gwendolyn Rutten - als uit de klassieke juri-

dische beroepen, en mensen die niet meer wer-

ken als jurist. Zo zijn er uit de magistratuur de 

president van het Europees Hof van Justitie 

Koen Lenaerts, Cassatievoorzitter Jean de Codt, 

voorzitter van het Grondwettelijk Hof André 

Alen. Daarnaast ook de verkozen stafhouder 

van de Brusselse balie, advocaten, notarissen, 

gerechtsdeurwaarders, diplomaten. Maar ook 

de intendant van de Vlaamse Opera Aviel Cahn, 

ondernemers zoals homas Leysen en Bart Ver-

haeghe, maar ook Bert Kruismans, Wim De Vil-

der, de woordvoerster van bpost. Academici…’

Het boek is ook een erg mooie uitgave. ‘We wil-

den graag een mooi boek, dat je een zeker gevoel 

geeft als je het vasthoudt. Het is heel mooi geïl-

lustreerd met oude foto’s uit de juridische wereld 

en met fantastische portretten van magistraten 

en professoren door Diego Franssens. Het is een 

leuk hebbeding, dat artistiek is vormgegeven en 

inhoudelijk 'eten en drinken' biedt.’

Een van de schrijvers van het boek zal op de pro-

motie ook komen spreken. ‘De Leuvense rechtsfa-

culteit organiseert inderdaad al een aantal jaar, 

sinds 2012, commencement speeches, naar Ameri-

kaans voorbeeld, waarbij er een prominente ju-

rist de jonge juristen komt toespreken. Zo zijn 

Catherine De Bolle en Jan Peter Balkenende al 

komen spreken. Dit jaar komt James Q. Whitman, 

zijn speech is ook al opgenomen in het boek. 

Twee jaar geleden kreeg hij een eredoctoraat van 

de KU Leuven. Hij vliegt speciaal over uit de VS 

voor de promotie. Whitman is een alom geres-

pecteerd cultuur ilosoof, hoogleraar aan Yale 

Law School met een zeer brede opleiding in de li-

teratuur, (intellectuele) geschiedenis, 

recht(sgeschiedenis) en rechtsvergelijking, die 

zeer scherp de eigen Amerikaanse maatschappij 

en (rechts)cultuur analyseert in vergelijking met 

de Europese samenleving. In zijn speech analy-

seert Whitman de diepere oorzaak van hoe de 

Amerikaanse juridische traditie precies een voe-

dingsbodem kon zijn voor de verkiezing van 

Trump. ‘Het kan verleidelijk zijn om te denken 

dat dit alles het resultaat is van één rampzalige 

verkiezing en om te hopen dat een volgende ver-

kiezing Amerika weer op het rechte pad kan bren-

gen. Dat zou een vergissing zijn. De Amerikaanse 

rule of law was al lang voor 2016 zwak en dat komt 

door tekortkomingen in de Amerikaanse rechts-

cultuur die ten minste twee eeuwen oud zijn…’’

Sébastien De Rey en Bernard Tilleman (eds.), 

Brieven aan jonge juristen, die Keure - Hannibal, 

2018, 336 p. Verschijnt in de eerste week van juli. 

Ook te verkrijgen bij de klassieke boekhandels.
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