
De vrederechter ‘Tot uw dienst’ 
Persdossier 

Een man die problemen heeft met zijn verhuurder…  
Een moeder die pas weduwe werd en geen geld kan beheren…  
Een echtpaar ziet een deel van hun tuin onteigend worden…  
Een zelfstandige studente die haar lening niet meer kan afbetalen… 

Een ding hebben ze gemeen: zij kunnen allemaal terecht bij de vrederechter. Niet alleen kunnen ze dat, maar 
ze verkiezen het meestal ook. Het vredegerecht is niet alleen minder duur en geeft een sneller resultaat dan de 
andere rechtbanken, het is ook de rechtbank die het dichtst bij de mensen en hun leefwereld staat. De 
vrederechter bevordert de communicatie tussen burgers, luistert naar de mensen en streeft verzoening na. 

Nabijheidsrechter in een nieuw gerechtelijk landschap 
 
De laatste jaren kent justitie een tsunami aan hervormingen. Ook de vredegerechten konden er niet aan 
ontsnappen en hebben een beperkte maar noodzakelijke rationalisatie en concentratie van de zetels van de 
kantons ondergaan (herleiding van 187 naar 162 kantons). Maar ook al is de rol van de vrederechter veranderd 
door de hervormingen van het gerechtelijk landschap, hij blijft de nabijheidsrechter bij uitstek. In tijden waarin 
de sociale verbondenheid en het menselijk contact onder druk staan, is er meer dan ooit nood aan een 
toegankelijke nabijheids-, verzoenings- en beschermrechter, die in staat is op een snelle, goedkope en 
klantvriendelijke wijze in te staan voor de rechtsbedeling. 
 
Ondanks de recente bevoegdheidswijzigingen (onttrekking familiale bevoegdheden en commerciële geschillen) 
heeft de vrederechter nog altijd een zeer omvangrijk takenpakket. Dit maakt dat iedere burger de kans loopt 
ooit wel eens of zelfs meermaals terecht te komen op het vredegerecht voor één of ander probleem.  
 
Menselijk gelaat van justitie 
 
Minister Koen Geens bevestigde in het voorwoord voor het boek De vrederechter ‘Tot uw dienst’ de belangrijke 
rol die hij weggelegd ziet voor de vrederechter in het hervormde gerechtelijk landschap. Een plaats, vindt de 
minister, waarbij de rol van de vrederechter als nabijheidsrechter nog verder versterkt moet worden. Het 
vredegerecht staat dicht bij de mensen, is zeer laagdrempelig en heel toegankelijk. De minister schrijft:  
 
“Ik blijf overtuigd van het belang van het vredegerecht en zie hiervoor ook een duidelijke rol binnen de justitiële 
keten in de toekomst. Het is één van de weinige gerechten waar mensen persoonlijk voor verschijnen. Het 
vredegerecht beschermt de kwetsbare burger tegen misbruiken en herstelt onevenwichtige verhoudingen tussen 
burgers. Het is het sociaal gelaat van Justitie waarbij de openbare dienstverlening aan de burger centraal staat.” 
 
Het boek 

Om de burger en professionele actoren die in contact komen met de vrederechter wegwijs te maken, schreven 
de Vrederechters van Oost-Vlaanderen het boek De Vrederechter ‘Tot uw dienst’.  

In het boek worden alle functies en bevoegdheden van het vredegerecht mooi omschreven aan de hand van 
concrete casussen en cartoons.  

  



Zo vind je in het hoofdstuk De vrederechter op de openbare terechtzitting een case om aan te tonen dat als 
mensen een geschil aan de vrederechter wensen voor te leggen, ze eerst dienen na te gaan of dat soort geschil 
behoort tot de bevoegdheid van de vrederechter (materiële bevoegdheid) en zo ja, voor welke vrederechter dit 
geschil moet worden ingeleid (territoriale bevoegdheid): 

Jan is eigenaar van een huis in Melle dat hij verhuurt aan Claire. Na drie maanden 
betaalt Claire de huur niet meer. Jan heeft dit te lang aanvaard waardoor de 
huurachterstand is opgelopen tot 6.250 euro. Als Jan aan het huis passeert, ziet hij 
ook hoe de tuin verwaarloosd is. Dus beslist Jan een procedure te starten tegen 
Claire. 

 

Huurgeschil over een onroerend goed: 

a. De materiële bijzondere bevoegdheid ligt bij de vrederechter ongeacht het bedrag. 
b. De territoriale bevoegdheid wordt bepaald door de ligging van het onroerend goed, in casu Melle, dus 

de bevoegdheid ligt bij de vrederechter van het kanton Merelbeke waartoe Melle behoort. 

Het boek geeft een overzicht van alle mogelijke geschillen die door de vrederechter worden behandeld zoals 
betwiste rekeningen, huurzaken, pacht, erfdienstbaarheden, burengeschillen, onteigeningen, voogdij, 
geesteszieken tot maatregelen inzake bewind, en nog veel meer. 

Het boek besteedt tevens aandacht aan de wijze waarop de geschillen worden afgehandeld, de zogenaamde 
procedure. Zo gaan de auteurs in op o.a. verzoening, de openbare zitting, de raadkamer, plaatsbezoeken, ... 

Kortom: dit boek is een handige en nuttige handleiding voor elke rechtszoekende. Geschreven in een heldere 
en toegankelijke taal, door een team van rechtspractici die al vele jaren dagelijks betrokken zijn bij het reilen en 
zeilen van een vredegerecht, geeft De Vrederechter ‘Tot uw dienst’ een antwoord op al uw vragen. 

 

 

Titel: De vrederechter ‘Tot uw dienst’ 
Editor: Kristiaan Rotthier 
Auteurs: Koenraad De Greve, Dirk De Groote, Danny De Schepper, 
Björn De Vriese, Koen D'Hondt, Jan Kamoen, Georges Martyn, 
Kristiaan Rotthier, Mathieu Vanfleteren 
Prijs: €30 

Beschikbaar op www.diekeure.be/professional. 

  

https://www.diekeure.be/nl-be/professional/8893/de-vrederechter-tot-uw-dienst
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Meer weten?   

Naar aanleiding van het nieuwe boek, stellen de auteurs het boek in aanwezigheid van minister Koen Geens 

voor op 30 mei 2018 in Brussel. Want de tijd is rijp om eens grondig na te denken over de plaats en het nut van 

de nabijheidsrechter in tijden waarin de toegang tot het gerecht alsmaar smaller wordt.  

Programma 

9u.15-9u.45: Onthaal deelnemers met koffie en thee 

9u.45-10u.00: Verwelkoming door de voorzitter Georges Martyn, Hoogleraar Rechtsgeschiedenis UGent en 

plaatsvervangend vrederechter 

10u.00-10u.15: Openingswoord door Koen Geens, Minister van Justitie 

10u.15-10u.45: Kritische kijk op de rechtstoegang door Stefan Rutten, Hoofddocent Universiteit Antwerpen, 

Advocaat 

10u.45-11u.15: De vrederechter van de toekomst door Lode Vrancken, Vrederechter van het kanton Genk en 

erevoorzitter van het Koninklijk Verbond van Vrederechters en Politierechters vzw 

11u.15-11u.45: Reflexies rond de functie van het voorzitterschap vrederechter door Kristiaan Rotthier, 

Voorzitter vrederechters en rechters in de politierechtbank Oost-Vlaanderen 

11u.45-12u.15: Q&A 

12u.15: Slotdrink 

Datum & locatie 

Woensdag 30 mei 2018 van 9u.45 tot 12u. 

FOD Justitie - Auditorium Bordet A 

Waterloolaan 115 

1000 Brussel 

Prijs 

Het inschrijvingsgeld voor deze studievoormiddag bedraagt 128,10 euro (excl. 21% btw) / 155 euro (incl. 21% 

btw) en omvat: 

• de deelname 

• de bijhorende publicatie “Vrederechter ‘Tot uw dienst!’ 

• de documentatiemap 

• de catering 

 

Een studievoormiddag onmisbaar voor eenieder die wil meedenken over de toekomst van justitie in het 

algemeen en de nabijheidsrechter in het bijzonder.  

Schrijf u in via www.diekeure.be/opleidingen.  

https://www.diekeure.be/nl-be/opleidingen/8907/de-vrederechter-tot-uw-dienst


Over die Keure 

Met meer dan 70 jaar ervaring in uitgeven en drukken is die Keure een toonaangevend bedrijf met Vlaamse roots 
waarvan de wortels ondertussen al over de landsgrenzen heen reiken. 

Doorheen alle afdelingen stroomt onze passie voor het vak. Ons vakmanschap en onze ervaring, dat is onze 
sterkte. Maar leren is groeien. Daarom houden we in functie van de kwaliteit steeds onze ogen open voor u. Om 
zelf te groeien, maar vooral om u te doen groeien. 

Om de kwaliteit doorheen de uitgeef- en drukprocessen te bewaren, houden we bewust zo veel mogelijk alles 
onder één dak: 

• Die Keure Educatief: gedrukte en digitale leermiddelen, voor basis-, secundair- en deeltijds 
kunstonderwijs, waarmee we leerlingen klaarstomen en zich laten ontplooien 

• Die Keure Professional: relevante publicaties binnen de vakgebieden recht, management en fiscaliteit 
die professionals sterker maken in hun vak 

• Die Keure Opleiding: met onze auteurs en partners bieden we opleidingen, vaak als aanvulling op onze 
publicaties, om u als professional te doen groeien 

• Die Keure Printing: gespecialiseerd drukwerk dat dankzij onze expertise in drukken, onze geavanceerde 
prepress-afdeling en ons hoogtechnologisch machinepark resulteert in kunstwerken op zich 

Over die Keure Professional Publishing 

Kennis delen en kennis opdoen. Bijleren zit in onze genen en dat is bij die Keure Professional Publishing niet 
anders. Want leren is groeien. Samen met onze gereputeerde auteurs blijven we elke dag innoveren, in de 
breedste zin van het woord. 

Dag in dag uit ontmoeten we auteurs en vakspecialisten van universiteiten en onderzoekscentra. Dankzij deze 
samenwerking houden we een vinger aan de pols in allerlei vakdomeinen. Om u sterker te maken in uw vak 
zetten we deze kennis om in bruikbare en voor u nuttige content. In de juiste vorm, op het moment waarop u 
het nodig hebt. 

Tijdens uw zoektocht naar relevante en kwaliteitsvolle kennis reikt die Keure Professional Publishing u inzichten 
aan binnen de vakgebieden recht, management en fiscaliteit. Als uitgeverij bieden wij een totaalpakket waarbij 
we bruggen slaan tussen de academische wereld en de praktijk. 

Zo bouwden onze uitgevers en auteurs, die beiden experten zijn in hun vakgebied, al een mooie tweetalige 
bibliotheek uit met: 

• Diepgravende en beschouwende analyses en academische publicaties 

• Wetboeken, met of zonder annotaties 

• Praktijkrelevante publicaties die de theorie vertalen naar de praktijk 

 

Heeft u nog vragen voor ons als uitgeverij? Wenst u een reviewexemplaar van het boek?  
Aarzel niet om ons te contacteren via nele.meulemans@diekeure.be.  

Heeft u nog inhoudelijke vragen? Contacteer gerust Vrederechter Dirk De Groote via 
Dirk.DeGroote@just.fgov.be of 0473/81 15 87.  

mailto:nele.meulemans@diekeure.be
mailto:Dirk.DeGroote@just.fgov.be

