
DE VREDERECHTER
NABIJHEIDSRECHTER BIJ UITSTEK



Situering binnen het gerechtelijke 

landschap

 rechter die het dichtst bij de burger staat: dus voor problemen in verband 

met uw buurt, uw eigendom, en bepaalde problemen in de gezinssfeer

 Hoofddoel: oplossing op mensenmaat

- bij voorkeur in overleg met de partijen → verzoening

- als dit niet lukt → procedure → Vonnis

 een burgerlijk gerecht

dus géén: - strafzaken, sociale of fiscale zaken

- administratieve zaken

Nabijheidsrechter: komt ook ter plaatse (bv. plaatsbezoek, bewind,…)



Gerechtelijke kantons

 187 gerechtelijke kantons in België met 229 zetels

 Een kanton → één of meerdere gemeenten

uitzondering : in de grote steden (opdeling over meerdere kantons)

concreet: Vredegerecht van eerste kanton Mol-Geel → bevoegd voor  :

- Mol, Balen, Meerhout

- sedert eind 2019 : ook Dessel en Retie



Bevoegdheid
1. Materiele bevoegdheid- soort zaken

 Algemene bevoegdheid : alle vorderingen, waarvan het bedrag 5.000 

euro niet te boven gaat

veelal geschillen over algemene bevoegdheid, onbetaalde facturen, verzekeringsgeschil- en 

premies, nutsfacturen, fitnessabonnementen, parkeerretributies, onderhandse leningen…

 Bijzondere bevoegdheid :  ongeacht het bedrag van de vordering :

- alle geschillen inzake huur van onroerende goederen, d.i. gewone huur, 

woninghuur, handelshuur, pacht en bezetting zonder recht of titel



- Problemen i.v.m., mede-eigendom en appartementsrecht

- Erfdienstbaarheden 

recht van overgang of uitweg

Modaliteiten, verjaring…



- Afpalingen



− Burenruzies en burenhinder



- Betwistingen inzake nutsvoorzieningen (water, gas elektriciteit en telecom)

- consumentenkrediet

- Ruilverkavelingen  en onteigeningen 

- Jachtzaken  en schade aan vruchten

- Koopvernietigende gebreken bij verkoop van dieren

- Summiere rechtspleging om betaling te bevelen

- Verzegeling en ontzegeling



 Bescherming van zwakkeren in de samenleving:

- Het bewind   



- Minderjarigen : ouderlijk goederenbeheer en voogdij

- Collocatie van geesteszieken



 Maatregelen van gerechtelijk bestuur:

- aanwezig/ betrokken bij bepaalde 

openbare verkopingen;

- Organisatie van de verkiezingen

- Afleveren van akten van bekendheid

- de beëdiging van bepaalde personen,

zoals dijk- en sluiswachters, ijkmeesters, 

veldwachters, enz. 



Bevoegdheid
2. Territoriale bevoegdheid :

Welke vrederechter is bevoegd ?

- Algemene regel: Artikel 624 Ger. Wb.→ naar keuze van eiser :

- woonplaats verweerder

- plaats ontstaan of uitvoering verbintenis waarover het gaat

- door partijen gekozen plaats voor de uitvoering van de verbintenis

- plaats waar de gerechtsdeurwaarder de verweerder heeft gesproken indien deze geen gekende  

woonplaats heeft

- Dwingende  territoriale bevoegdheid: wet bepaalt het uitdrukkelijk

bv.   - bewind: verblijfplaats beschermde persoon

- geschil over appartementsmede-eigendom :  plaats appartement

- huurgeschil: plaats van het onroerend goed



Organisatie

1. Vrederechter

- Magistraat

- Alleenzetelend rechter

- Zittende magistratuur

Opgelet: in principe geen aanwezigheid Openbaar Ministerie op zitting

2. Griffie

- Staat de vredegerechter bij in 
uitoefening van zijn Ambt

- “secretaris” van de rechter

- Notuleert en verleent authenticiteit

- Bijkomend ook administratief personeel



Procedure

1. Verzoeningsprocedure

- Op éénvoudig verzoek 

(soms verplicht bv. bij pacht )

- Gratis

- Uitnodiging partijen 

→verschijnen in raadkamer

opgelet : beide partijen moeten verschijnen om te kunnen verzoenen !

- Poging tot verzoening → geschil op te lossen

- Bij verzoening → Proces-verbaal met waarde van een vonnis



Procedure

2. Proces

- Inleiding : bij dagvaarding, 
verzoekschrift of vrijwillige 
verschijning

- In openbare zitting

- Zaken worden gepleit, al dan 
niet met bijstand van advocaten

vredegerecht → vaak mensen in persoon zonder advocaat !

- Vonnis door de vrederechter

- Verzet (bij verstekvonnis)  of hoger beroep (bij vonnis op tegenspraak)

Uitzondering : Vonnis over vordering die 2000,00 euro niet  overschrijdt →

gewezen in eerste en laatste aanleg → geen hoger beroep mogelijk !



Slot.


