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Inleiding 

Samenstelling algemene vergadering  

De algemene vergadering werd bijeengeroepen voor het opstellen van het werkingsverslag (artikel 340 §2 en §3 Gerechtelijk Wetboek). Daartoe werden de 
leden van de algemene vergadering uitgenodigd (artikel 341 §1, 7° Gerechtelijk Wetboek): 

- de voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven, benoemd tot vrederechter van het 
eerste kanton Leuven en bijkomend benoemd tot politierechter van het gerechtelijk arrondissement Leuven; 
- de zeven vrederechters van de gerechtelijke kantons Aarschot, Diest, Zoutleeuw, Tienen, Leuven 1-2-3; 
- de vier rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven 
- de rechter met een opdracht (Comité P) artikel 341 §1, 3de lid Gerechtelijk Wetboek. 
 
Het ontwerp werkingsverslag werd aan de leden van de algemene vergadering voorafgaandelijk aan de algemene vergadering van 31 maart 2021 overgemaakt 
en de opmerkingen werden opgenomen. 
 
Conform artikel 341 §3 Gerechtelijk Wetboek woont de procureur des Konings de algemene vergadering bij ter goedkeuring van het werkingsverslag.  
 
Conform artikel 344 van het Gerechtelijk Wetboek wordt op de algemene vergadering dienst gedaan door de hoofdgriffier die een PV opstelt. 
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HOOFDSTUK I: PERSONELE MIDDELEN 

 

1.MAGISTRATEN 
 
1.1.Magistraten vredegerechten  
 

Gemiddelde 
personeels- 
Formatie 

Gemiddelde 
bezetting van 
de 
personeelsform
atie  

Delegatie of 
externe 
opdrachten  

Afwezigheden 
om medische 
redenen  

Afwezigheden 
ziekte,  wraking of 
verhindering met 
weerslag op de 
werking van het 
rechtscollege  

Andere afwezigheden  
Niet-rechtsprekende 
taken 

      Opleiding 
verstrek 
ken 

Deelname 
aan 
commissie 

Opleiding 
volgen 

beheer, mandaten, 
evaluatie, DC, enz.  

Magistraten 7  
 
 

7 / 25 d 29 d 5 d 20 d 28 d 
 

1  voorzitter  
1 ondervoorzitter  
2 vrederechters-
evaluatoren  

Plaatsvervangen
de rechters 

42  35 / / / / / / / 

 

1.2. Magistraten politierechtbank  
Magistraten 4  4 / 4 d 11 d / 10 d 16 d 

 
1  voorzitter  
1 persrechter  
2 rechters in de 
politierechtbank-
evaluatoren 
 

Plaatsvervangen
de rechters 
 

6 4 / / / / / / / 
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2. GERECHTSPERSONEEL 
 
 

2.1. Gerechtspersoneel vredegerechten  
 
 
1) Personeelsformatie Aarschot 

 
 
 

Gemiddelde 
personeelsfor
matie 

Gemiddelde 
bezetting van 
de 
personeelsform
atie  

Delegaties of 
externe 
opdrachten  

Afwezigheden 
om medische 
redenen  

Afwezigheden om 
medische redenen 
die een weerslag 
hebben op de 
werking van het 
rechtscollege  

Andere afwezigheden  Niet rechtsprekende taken 

 T T T T T 
Opleidinge
n geven 

Deelneme
n aan 
commissie
s 

Opleidinge
n volgen 

evaluatie, beheer, enz.  

Griffiers / 3.73 
 

/ 
 
 
 
  

10 10 / / 1.5 40 à 45 % leidinggevend griffier 

Ander administratief 
personeel 

/ 2.53 / 7 7 / / / / 

Correctie - 2 kantons werden samengevoegd (Haacht en Aarschot). Administratief personeel mocht een kanton kiezen en kon niet verplaatst worden. In een eerste fase werden beide 

teams ook samen gehouden. 

 
 
 
2) Personeelsformatie Diest 

Griffiers  / 3 1 contrac-tueel 
mede-werker 

38 38 / / 23 70% leidinggevend griffier 

Ander administratief 
personeel  

/ 2.5 / 156 156 / / 0.5 / 

Correctie - 1 vte aftrekken wegens ziektedagen. 

- Lokale lg griffier staat bijkomend in voor website en statistieken van het arrondissement en is lid van het dircom. Hij is verder lpu voor het arrondissement en is back-up voor 

onze mach-apg-vertegenwoordigster. 
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3) Personeelsformatie Tienen 

Griffiers / 4.33 2 assistenten 
(1 iemand tot 
einde april 
2020)  

26 26 / / 11 100% afdelingsgriffier 
(leidinggevende taken over de 
griffie komen er nog eens 
bovenop buiten de werkuren) 

Ander administratief 
personeel  

/ 2.36 / 201 201 / / 1 / 

Correctie - 1 vte aftrekken wegens ziektedagen 

- Afdelingsgriffier is quasi uitsluitend werkzaam binnen mach-apg en staat ten dienste van alle kantons van het arrondissement en het Rijk. 

- Zij staat  als experte ook het kabinet van de FOD Justitie bij. 

- Zij geeft les binnen het arrondissement. 

- Zij beheert de website leuven.mach.opmerkingen@just.fgov.be  

- Zij is ook actief als lpu voor het arrondissement. 

 
 
 
4) Personeelsformatie Zoutleeuw 

Griffiers   / 2.91 1 
medewerker 
tot 30/11 

205 205 / / 9 50% leidinggevend 
griffier 

Ander 
administratief 
personeel  

 / 1.08 / 0 0 / / 2 / 

Correctie -  - 1 vte aftrekken wegens ziektedagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:leuven.mach.opmerkingen@just.fgov.be
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5) Personeelsformatie Leuven 1-2-3 

Griffiers  / 9.47 / 38 38 / / 23 95% leidinggevend griffier van drie 
vredegerechten  

Ander 
administratief 
personeel  

/ 4.16 / 12 12 / / 9 / 

correctie - Correctie 0.25 vte (ziektedagen) 

- De stadsgriffie werd geconfronteerd met 1 pensioen van een griffier en 1 plots ontslag van een griffier. 2 vertrekken waarvoor 1 geen vervanging werd voorzien vanuit vacatureplannen 

en 2 waarvoor binnen het arrondissement geen plotse oplossing kon gevonden worden. 

 
 
 
2.2 Gerechtspersoneel politierechtbank 

Griffiers  / 4.88 (1 assistent 
vanaf 
25/11/2020) 

200 200 / / 9 20% leidinggevend griffier uit noodzaak. 
Nog zeer operationeel actief. Veel 
leidinggevende taken gebeuren na de 
uren en thuis. 

Ander 
administratief 
personeel  

/ 5.79 / 176 176 / / 1  

Correctie - Tussen de 1 en 2 vte aftrekken wegens ziektedagen 

- Lokale leidinggevende lid dircom en lid apg politierechtbank. Lpu. Draait operationeel nog mee uit noodzaak. Draait extra uren thuis om rond te komen. 

 
 
3. BIJKOMENDE TOELICHTINGEN 
 
3.1 Toelichting vrederechters 
 
3.1.1. Vrederechters 
Het korps telt zeven vrederechters, zoveel als er kantons zijn. 
De één-op-één-vervanging is een noodzaak gezien de territoriale spreiding van de vredegerechten. Deze noodzaak werd ook erkend door de voormalige 
minister van Justitie, Koen Geens.  
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Aan de vooravond van 2020, vanaf 1 december 2019, is het aantal kantons teruggebracht naar zeven kantons waarbij het kanton Haacht bij het kanton Aarschot 
werd ondergebracht. In het voormalig kanton Landen-Zoutleeuw, met dubbele zetel in Landen en Zoutleeuw,  werd de zetel te Landen overgebracht naar de 
zetel van het nieuw kanton Zoutleeuw.   
 
Drie van de zeven vrederechters zijn mobiel inzetbaar in toepassing van artikel 59, 3e lid van het Gerechtelijk Wetboek: één vrederechter in overtal van het 
kanton Zoutleeuw, één vrederechter van het kanton Tienen en één vrederechter van het kanton Aarschot. Zij  zijn in subsidiaire orde benoemd in alle kantons 
van het arrondissement.  
De vier overige vrederechters kunnen niet mobiel in andere kantons worden ingezet tenzij met hun toestemming (artikel 149 van de Wet van 1 december 
2013). Van deze mogelijkheid werd geen gebruik gemaakt in 2020. 
 
Eén vrederechter was voor een maand afwezig wegens ziekte. 
De coronapandemie had een zeer beperkte afwezigheid van magistraten voor gevolg behalve tijdens de lockdown van 16 maart tot 17 mei 2020 en omwille 
van 10 dagen quarantaine later op het jaar. 
 
Verschillende vrederechters zijn actief werkzaam in werk- en stuurgroepen en in taken gelinkt aan het KVVP. Zie Hoofdstuk. II Logistieke middelen. Onder punt 
2. Informatica en vermelding van de werk- en stuurgroepen. 
 
3.1.2. Plaatsvervangende rechters in een vredegerecht 
 
In de regel heeft elk vredegerecht kanton zes plaatsvervangende rechters. Hierna wordt een overzicht gegeven van het aantal plaatsvervangende rechters 
waarover elk vredegerecht kan beschikken, met dien verstande dat sommige plaatsvervangende rechters “bijkomend benoemd”  zijn in een ander vredegerecht 
dan in hun basisvredegerecht in toepassing van artikel 64 Gerechtelijk Wetboek. 
 
- Aarschot acht;  
- Diest  drie,  waarvan twee plaatsvervangende rechters (advocaten Schrevens en Minnart) nadien bijkomend werden benoemd  in het vrederecht van 

kanton Tienen én van kanton Zoutleeuw; 
- Zoutleeuw vier plus twee plaatsvervangende rechters waarvan één uit het basisvredegerecht van het kanton Diest (advocaten Schrevens en Minnart) en 

één uit het basisvredegerecht van het kanton Tienen (advocaat Van Lindt) die nadien bijkomend werden benoemd in het vredegerecht van het 
kanton Zoutleeuw; 

- Tienen  vier plus dezelfde twee plaatsvervangende rechters uit het basisvredegerecht van het kanton Diest (advocaten Schrevens en Minnart) die nadien 
bijkomend werden benoemd in het vredegerecht van het kanton Tienen. 

- Leu I   vier 
- Leu II   zes 
- Leu III zes 
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Ook in 2020 zijn de functies van drie plaatsvervangende rechters na hun 67 jaar verlengd bij toepassing van artikel 383 par.2 en 390 Gerechtelijk Wetboek: in 
het vredegerecht van de kantons Diest, Zoutleeuw en Leuven 1. 
 
In 2020 werd, behalve 30 werkdagen voor elke vrederechter in de grote vakantie, slechts in uitzonderlijke omstandigheden en met gemotiveerde 
aanwijzingsbeschikkingen 19 keer een plaatsvervangende rechters ingezet om de effectieve vrederechters te vervangen. Het betreft hoofdzakelijk vervangingen 
voor het volgen van een ziekte/opleiding/wrakingen/onverenigbaarheden.  
 
Van artikel 71, 2e lid Gerechtelijk Wetboek diende nog geen gebruik gemaakt te worden. Dit artikel bepaalt dat de voorzitter de mogelijkheid heeft om binnen 
het gerechtelijk arrondissement plaatsvervangende rechters met hun toestemming aan te wijzen in een ander kanton dan dat van hun benoeming.  
 
De noodzaak van het behoud van de plaatsvervangende rechters/kanton moet worden beklemtoond, omwille van de territoriale spreiding van de 
vredegerechten en omwille van de noodzaak tot snelle inzet van lokale plaatsvervangende rechters.  Hierdoor voorkomt men nodeloze uitstellen en tijdverlies. 
Dit is in de eerste plaats in belang van de rechtzoekende.  
 
Er dreigt een groot tekort te zullen ontstaan aan plaatsvervangende rechters waar de ontvankelijkheid van de kandidatuurstellingen voor deze functies 
afhankelijk is gemaakt van het welslagen in een examen. Zelfs indien de kandidaten slagen in dit examen, hetgeen alvast garant staat voor een zekere kwaliteit, 
én indien deze kandidaten een “zeer goed” advies hebben ontvangen van de lokale korpschef die de betrokken vrederechters betrekt bij het horen van de 
kandidaten, worden tal van kandidaten om niet-begrijpelijke redenen niet voorgedragen door de HRJ. De voordrachten hebben nochtans geen budgettaire 
gevolgen. De kandidaten zijn dikwijls jonge personen die geëngageerd zijn en maar al te graag ervaring opdoen. Op die wijze kan de continuïteit in de 
dienstverlening worden verzekerd in geval van afwezigheid van een magistraat. 
Zo ook in Leuven waar voor vier vacante plaatsen zich twee kandidaten voorstelden waarvan één het advies “zeer goed” ontving van de korpschef, nadat deze  
laatste de mening van de  betrokken vrederechters had gehoord, en deze kandidaat zonderling genoeg niet werd voorgedragen door de HRJ.  
 
 
3.2 Toelichting politierechters 
 
3.2.1.Rechters in de politierechtbank 
Het korps telt vier politierechters die terug voltallig konden worden ingezet ingevolge twee nieuwe benoemingen einde 2019  (komende van de helft van het 
korps  in 2019). 
 
Omwille van de coronapandemie was de afwezigheid van de rechters in de politierechtbank minimaal (lockdown in de periode van 16 maart tot 17 mei 2020 
en korte afwezigheden in afwachting van de resultaten van de corona test). 
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Ook de politierechters zijn goed vertegenwoordigd in werkgroepen en/of verlenen vrijwillig een bijdrage aan kennisdeling ook buiten het arrondissement. Zie 
Hoofdstuk. II Logistieke middelen. Onder punt 2. Informatica en vermelding van de werk- en stuurgroepen. 
 
3.2.2.Plaatsvervangende rechters in de politierechtbank 
In de regel heeft de politierechtbank zes plaatsvervangende rechters.  
Sinds 2019 bedroeg de bezetting vier plaatsvervangende rechters.  
Zoals in de voorgaande jaren bleven twee ere-plaatsvervangende rechters ook na hun 67 jaar actief bij toepassing van artikel 383 par.2 en 390 Gerechtelijk 
Wetboek.  
 
In het gerechtelijk jaar springen de politierechters hoofdzakelijk voor elkaar in. In 2020 werd –behalve 30 werkdagen voor elke politierechter in de grote 
vakantie –diende ook hier slechts 9 keer met gemotiveerde aanwijzingsbeschikkingen beroep gedaan te worden op de plaatsvervangende rechters wegens 
opleidingen/wraking/onverenigbaarheden.  
 
 
3.3. Toelichting gerechtspersoneel vredegerechten 

 
3.3.1. Afwezigheid wegens ziekte: enkel de stadsgriffie (griffie kantons Leuven 1-2-3) en het vredegerecht van Aarschot kenden een lage afwezigheidsgraad in 
2020 en dit wegens ziekte (samen 67 dagen).  
De andere entiteiten kenden wel aanzienlijke afwezigen. Samen (verspreid over de verschillende graden) 626 dagen. 
Toch was het aantal afwezigheden veel lager dan in 2019 in welk jaar 870 dagen afwezigheid werden geteld. 
 
3.3.2. Gevolgen van de coronapandemie: ten gevolge de lockdown werd in de periode van 16 maart tot 17 mei 2020 de bezettingsgraad van de griffies 
gehalveerd en vervolgens herleid tot een kwart-bezetting. Er werd gewerkt met beurtrollen om de continuïteit van de werking van de vredegerechten te 
verzekeren. Wie bij zijn beurtrol thuis kon telewerken, maakte daar gebruik van. Wie niet kon telewerken bij zijn beurtrol kreeg dienstvrijstelling. Dat laatste 
was eigenlijk het geval voor bijna alle personeelsleden niveau C en D.  Deze pandemie had bovendien tot gevolg dat de mogelijkheid van corona-
ouderschapsverlof werd ingevoerd, wat tot bijkomende afwezigheden zorgde. Ook zorgde corona voor 85 dagen quarantaine-afwezigheid. Een mogelijkheid 
tot afwezigheid die niet voorzien wordt in de tabellen. Er werd ook één afgevaardigd-griffier permanent in thuiswerk gezet op doktersbevel en dit tot aan de 
mogelijkheid tot vaccineren.  Corona betekende ook dat sommige personeelsleden  ook massaal hun reeds ingepland verlof annuleerden wat zorgde voor een 
overschot aan verlof einde 2020. Dit zal zijn implicaties hebben voor het jaar 2021.  
 
3.3.3. Ook in 2020 leverde het arrondissement Leuven een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de MaCH applicatie en in de vele MaCH-gerelateerde 
projecten, waaronder e-sign en het elektronisch dossier van beschermde personen. Daartoe werd net als in de vorige jaren de afdelingsgriffier van het kanton 
Tienen ter beschikking gesteld. Zij is werkzaam als ondervoorzitter van de MaCH/ APG werkgroep.  
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3.3.4. Op de stadsgriffie Leuven 1-2-3 vertrokken drie personen in 2020. Eén griffier ging met pensioen op 1/7, één griffier gaf plotsklaps haar ontslag en vertrok 
per 1/9, en tenslotte werd één  cashflow niet verlengd per 1/7/2020.  
 
3.3.5. In 2020 draaide het uitgebreide directiecomité verder op volle toeren. Wat voor bijkomende taken zorgde voor de deelnemers bovenop hun operationele 
taken in het werkveld. 
 
3.3.6. Drie selecties van assistent (onbepaalde duur) en één selectie van deskundige (bepaalde duur) zorgden voor evenveel ingevulde betrekkingen. Het 
contract van een assistent-cashflow kon omgezet worden in een contract onbepaalde duur. Voor alle vredegerechten mochten bijkomende corona-poetshulpen 
gezocht worden. In totaal werden zo vijf tijdelijke poetshulpen aangeworven. Op de stadsgriffie Leuven 1-2-3 ging ook een poetshulp met pensioen en werd 
deze vervangen door een nieuwe poetshulp.  
Belangrijk om te vermelden is dat al deze selecties in eigen beheer plaatsvonden: van het opmaken van de vacature via website VDAB, versturen uitnodigingen, 
screenen cv’s, horen van kandidaten, versturen feedback, tot aan het indienen van het selectiedossier bij de FOD-Justitie met daarmee gepaard gaand 
mailverkeer met FOD-Justitie voor contracten, verwerking contracten, in orde brengen dossier en drie verlengingen na 1ste afloop. Met name de organisatie 
en het houden van de selectiedagen was zeer arbeidsintensief en kwam bovenop de lopende operationele taken van de hoofdgriffier. 
 
3.3.7. Volgens de personeelsdienst ROJ2 van de FOD-Justitie (HR-sit) bestond voor 2020 het wettelijk kader van de vredegerechten van het arrondissement, 
aangevuld met contractuelen, uit: 

Graad  Kader  Gemiddelde bezetting 

Hoofdgriffier 1  1 

Griffier-diensthoofd 1  1 

Griffiers  22  23.45 (afvaardigingen incl.) 

Assistenten 11  9.05 ( afgevaardigden excl.) 

Medewerkers 6  3.58 ( afgevaardigden excl.) 

Deskundige 0  0 

Overtallen 2   

 43  36.08 

 

De personeelsdienst van de FOD-Justitie berekent de personeelsbezetting vanuit budgettair oogpunt. De hierboven ingevulde kolom “gemiddelde bezetting” 
geeft het overzicht weer van de personen die in 2020 op de betaalrol stonden. Samengevat: 36.08/43 = 83.9 % bezetting (budgettair) 
Voor de juistheid werden ook de afgevaardigde assistenten en medewerkers geteld bij de griffiers (zij worden immers geëvalueerd als griffier en niet als 
assistent of medewerker).   
 
Deze budgettaire bezettingsgraad stemt niet overeen met de werkelijke bezettingsgraad. In feite moeten de afwezigheden van personen op de werkvloer 
worden afgetrokken. Afwezigheid omwille van ziekte, van ouderschapsverlof of van in disponibiliteit (in 2020 was 1 persoon in het kanton Tienen in 
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disponibiliteit gesteld). Het jaar 2020 telde 1.069 d afwezigheid van personen die wel op de betaalrol staan maar toch geen prestaties konden leveren op het 
terrein. Dit is afgerond 2,5 VTE minder bezetting. In coronatijden komt daarbovenop de afwezigheden wegens quarantaine en dienstvrijstellingen.  
Dit gegeven samen met de papieren werkomgeving maakte dat slechts beperkt telewerk kon worden georganiseerd. 
 
Dit resultaat oogt in realiteit dus veel minder fraai dan de berekeningen van de federale centrale diensten of de vacatureplannen. Bovendien betreft de 
berekening gecumuleerde aanwezigheden en niet zozeer de aard van de geleverde prestaties op het werk. Bv: het ontslag van een griffier en de pensionering 
van een griffier weegt zwaarder door dan een persoon van categorie D.  Ook kwamen er opnieuw veel personen “bij” die in de beginfase geen meerwaarde 
betekenen. Bv. tijdelijke contractuelen. Door opvang, begeleiding en opleiding van deze tijdelijke contractuelen boeten de  “vaste” personeelsleden aan 
capaciteit in, bovenop hun operationele taken, zonder de zekerheid dat deze tijdelijk contractuelen wanneer deze goede krachten blijken te zijn kunnen worden 
verlengd.  
 
3.3.8. Mobiliteit van het gerechtspersoneel: 
 
Griffiers bij een vredegerecht die benoemd worden onder het stelsel van de wet van 1 december 2013 zijn van rechtswege benoemd in alle vredegerechten 
van het arrondissement (artikel 159 van het Gerechtelijk Wetboek). Alle ere-hoofdgriffiers en de griffiers die vóór die datum in functie waren, zijn bij KB van 17 
april 2017 (BS 02.06.2017) zonder nieuwe eedaflegging herbenoemd tot ere-hoofdgriffier, resp. griffier bij alle vredegerechten van het arrondissement Leuven.  
Bijgevolg zijn sedert medio 2017 alle (afdeling)griffiers arrondissementeel inzetbaar. Van deze mobiliteit diende in 2020 meermaals gebruik gemaakt te worden.  
 
Echter, personeelsleden van niveau C en D kunnen na de inwerkingtreding van de nieuwe wet benoemd worden in een of meerdere griffies van aan elkaar 
grenzende kantons van eenzelfde arrondissement (artikel 159 van het Gerechtelijk Wetboek); zij zijn aldus niet automatisch inzetbaar  in alle vredegerechten 
van het arrondissement, tenzij bij toepassing van artikel 328,4e lid, 3° van het Gerechtelijk Wetboek, hetgeen de tussenkomst van de eerste voorzitter van het 
hof van beroep vraagt.  
 
Alle in 2015 opgerichte clusters blijven bovendien in werking en worden in overleg geactiveerd wanneer nodig. Dat was ook in 2020 nodig om bijstand te 
leveren aan de vredegerechten van Zoutleeuw, Diest enz. 
 
Conclusie personeelsbezetting vredegerechten voor 2020:  
Bij een volledig ingevuld kader is de personeelsbezetting op alle vredegerechten zeer nipt uitgemeten. Bij de minste afwezigheid (vakantie, ziekte, mutatie, 
opruststelling, quarantaine …) komt de werking in het gedrang. Deze vrees is in 2020 vooral in Zoutleeuw en Diest werkelijkheid geworden. Andere kantons 
draaien op een nipte tot te nipte bezetting. Het probleem van de chronische structurele onderbezetting van de griffies blijft bestaan. Het atypische jaar 2020 
zorgde voor veel deining en zeer veel onverwachte ingrepen (lockdown,  minimumbezetting, beperkt telewerk gezien de papieren omgeving, dienstvrijstelling, 
quarantaines, bijkomende corona-ouderschapsverloven…). Het vaste personeel kreeg heel wat schokken te verwerken. Niet alleen dienden zij klaar te staan 
voor nieuwe collega’s, zij dienden ook klaar te staan om de gevolgen van corona intern op te lossen. Zo is er het vb. van de stadsgriffie Leuven 1-2-3 waar op 
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een bepaald moment in oktober 2020 nog 4 (!) personen op het terrein aanwezig waren om de werking van drie kantons te verzekeren. Het is door hun 
flexibiliteit en doorzettingsvermogen dat het arrondissement dit jaar te boven is gekomen. 
 
3.4. Toelichting gerechtspersoneel politierechtbank 
 
Blijkens de vacatureplannen telt de griffie een officieel kader van 12 personen (5 griffiers, 4 assistenten en 2 medewerkers, en 1 in overtal).  
Daarvan waren in 2020: 4,88 griffiers, 5.79 personeelsleden, samen 10.67 van de 12 = 88.91 %.  
 
Toch bleek in de meest recente vacatureplannen nog slechts uitgegaan te worden van een kader van 11 personeelsleden. Dit smukt uiteraard het 
bezettingspercentage op. Opmerkingen vanuit het directiecomité over het voorheen toegezegde kader van 12 personeelsleden bleven onbeantwoord. Het 
directiecomité blijft vasthouden aan het toegezegde kader van 12 personeelsleden. 
 
De politierechtbank kreeg in 2020 twee nieuwe mensen bij. Een assistente en een deskundige. Eén assistente verliet de organisatie per 1/7.  
 
Belangrijk om te vermelden is dat al deze selecties in eigen beheer plaatsvonden: van het opmaken van de vacature via website VDAB, versturen uitnodigingen, 
screenen cv’s, horen van kandidaten, versturen feedback, tot aan het indienen van het selectiedossier bij de FOD-Justitie met daarmee gepaard gaand 
mailverkeer met FOD-Justitie voor contracten, verwerking contracten, in orde brengen dossier en drie verlengingen na 1ste afloop. Met name de organisatie 
en het houden van de selectiedagen was zeer arbeidsintensief en kwam bovenop de lopende operationele taken van de hoofdgriffier. Enerzijds goed nieuws, 
anderzijds een niet te onderschatten bijkomende werklast voor de leidinggevende ter plaatse (opleiding, arbeidsintensieve stagecyclus,…).  
 
Ook vanuit de politierechtbank nam de leidinggevende griffier deel aan de werkgroep MaCH/APG-politierechtbank. Maar deze inzet is in de beginfase nog  
beperkt. 
 
De politierechtbank kende voor 2020  376 ziektedagen! Waaronder een drietal langdurig afwezigen. Meer dan een vertienvoudiging tegenover 2019. 
 
In 2020 kreeg de politierechtbank ook een bijkomende materie, de corona-overtredingen in de schoot geworpen. Door de langdurige afwezigheden diende de 
griffier-hoofd van dienst in te springen om bijstand te verlenen a rato van één zitting per maand: voorbereiding, zitting en afwerking. Er werd ook een 
afvaardiging voorzien voor één van de assistenten. 
 
3.5. Algemeen besluit gerechtspersoneel vredegerechten en politierechtbank 
 
In 2020 kenden meerdere griffies en dan hoofdzakelijk bij de vredegerechten, een zeer krappe tot veel te lage personeelsbezetting. Deze bezetting lag ver 
onder de door de overheid zelf voorgestelde grens van 87 %, zonder dat er in (vlotte/aangepaste) vervanging van afgevloeid of langdurig afwezig personeel 
werd voorzien, niettegenstaande de enkele vacatures en uitgevoerde selecties.  
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Dit jaar vonden deze selecties plaats volledig in eigen beheer uitgevoerd door de hoofdgriffier, middenin de coronaperiode. In totaal werden 94 kandidaten 
voor vacante plaatsen uitgenodigd, waarvan 31 afwezigen en 63 kandidaten werden gehoord voor 14 selecties. Met name de organisatie en het houden van 
de selectiedagen was zeer arbeidsintensief, nam meerdere dagen in beslag, taken die moesten worden uitgevoerd bovenop de lopende operationele taken van 
hoofdgriffier, de griffier-hoofd van dienst en griffiers, welke laatste tevens zetelden in de selectiejury. 
 
De mobiliteit van het personeel blijft een absolute must om aan tijdelijke personeelsproblemen het hoofd te kunnen bieden. In een aantal griffies blijft trouwens 
de bereidheid bij het personeel bestaan om zo nodig een tijdlang in een andere griffie met personeelstekorten in te springen.  

 
Mobiliteit is evenwel niet het geijkte middel om structurele personeelstekorten aan te pakken. Er mag immers niet uit het oog worden verloren dat door de 
territoriale spreiding van de vredegerechten mobiliteit voor het personeel een daadwerkelijke en verre verplaatsing veronderstelt. Er mag daardoor niet licht 
over de persoonlijke, emotionele en materiële gevolgen van structurele mobiliteit van het personeel worden heen gegaan. Vele personeelsleden werken al 
jaren op dezelfde griffie, hebben hun privéleven daarop afgestemd, zijn in de buurt van hun werk komen wonen, hebben er een huis gebouwd of gekocht en 
hebben er hun sociaal leven opgebouwd, hebben hun budget daarop afgestemd (bv. maar één auto voor het hele gezin). Door hen via mobiliteit op structurele 
basis elders in te zetten worden personeelsleden verplicht grote verplaatsingen te maken, een tweede auto te kopen (hetgeen nog minder een evidentie is 
voor personeelsleden die amper 1.300 euro per maand verdienen), veel tijd te verliezen door verplaatsingen (veel langer van huis; dagelijks fileleed). Bovendien 
dienen zij zich in te werken in een nieuwe en vreemde omgeving. Kortom, het is een ingrijpende eenzijdige verandering van de arbeidsomstandigheden zonder 
concreet voordeel voor de betrokken personeelsleden. Laat staan dat er een extra beloning zou bestaan voor hun bijkomende inspanningen. Het lijdt bij 
regelmatig/overmatig moeten toepassen van de mobiliteit geen twijfel dat velen van hen hun motivatie zullen verliezen, van werk zullen veranderen of hun 
mutatie zullen vragen naar een meer nabijgelegen rechtbank. 
 
De goede werking van justitie is een absolute prioriteit. De zich aanslepende benoemingen van opvolgers of de weigering van de aanvulling of herziening van 
de kaders brengen deze goede werking ernstig in gevaar. Budgettaire beperkingen kunnen niet blijvend aanvaard worden als rechtvaardiging van het huidige 
benoemingsbeleid. In een rechtstaat -die naam waardig- moet elke burger kunnen rekenen op een goede en behoorlijke rechtsbedeling en is het onethisch te 
besparen op de werkingsmiddelen van de rechterlijke organisatie. De wet op de tijdelijke kaders is allerminst nog afgestemd op de realiteit.  
 

HOOFDSTUK II:  LOGISTIEKE  MIDDELEN  

 

1.LOKALEN 
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De meeste lokalen beantwoorden op zich aan de nodige vereisten, zij het dat de gebouwen waarin deze lokalen zich bevinden niet altijd voldoen aan de 
functionele behoeften en welzijn. Zo werd in 2020 voor de kantons Tienen en Aarschot gezocht naar nieuwe locaties. Voor het vrederecht Zoutleeuw werd een 
nieuwe locatie gevonden maar was wegens de uitvoering van de light-renovatie een tijdelijk onderkomen elders noodzakelijk.  
 
De RO nam regelmatig contact op met de FOD- Justitie én de Regie der Gebouwen, over het onderhoud, het herstel en de geschiktheid van de gebouwen en 
dit in het belang van de rechtzoekende en het welzijn van de personen die er werkzaam zijn.  
 
Vanaf 1 januari 2020 trad de nieuwe dienst van de FOD-Justitie, New Infra, in werking, belast met het federaal gebouwenbeheer van de RO in functie van het 
toekomstig verzelfstandigd beheer van de RO. New Infra verklaart ten dienste te staan van de RO wat betreft het beheer van de gebouwen waar New Infra de 
mantra van “eenheid van commando” hanteert. New Infra heeft slechts éénmaal, bij de opstart in januari 2020, het initiatief genomen om een gezamenlijke 
vergadering te organiseren met de RO (alle korpschefs en hoofdgriffiers/hoofdsecretaris van het arrondissement Leuven) en de Regie der Gebouwen. Het is 
bedroevend dat deze nieuwe organisatie die zeer hiërarchisch, met veel niveaus is geconcipieerd, lokaal niet meerdere gezamenlijke vergaderingen heeft 
georganiseerd met de RO en de Regie der Gebouwen. De Regie staat immers in voor het oplossen van structurele gebreken wanneer onderhoudswerken die 
ten laste van New Infra vallen niet meer volstaan. De RO heeft geen initiatiefrecht in het concreet oplossen van lokale problemen  en moet toekijken hoe New 
Infra en de Regie der Gebouwen bij sommige gebreken de hete aardappel graag aan elkaar doorgeven, … New Infra heeft duidelijk te kennen gegeven dat zij 
enkel het initiatief zal nemen om gezamenlijke vergaderingen te plannen met de Regie en met de lokale korpschefs. Behalve één vergadering in januari, bleef 
dit initiatief volledig uit in 2020.  
 
In de praktijk kwam het er echter op neer dat de RO zelf initiatief nam om de gebreken te signaleren zowel aan New Infra als aan de Regie en het herstel op te 
volgen. Het directiecomité stelde daartoe op regelmatige tijdstippen overzichten van gebreken per locatie beschikbaar ten behoeve van New Infra (het 
omgekeerde van wat de bedoeling was bij de oprichting van New Infra).  Stap voor stap  werd de operationele ondersteuning van New Infra voor de lokale RO 
zichtbaar, in hoofdzaak omdat  New Infra midden 2020 eindelijk een werkman in dienst nam ter ondersteuning van de lokale coördinator manager die technisch 
de lokale RO daadwerkelijk bijstond in allerlei kleine herstellingen. De ter beschikkingstelling van een technische werkman, waarvoor de RO reeds jaren 
vragende partij is, is op het terrein onontbeerlijk en welgekomen. 
 
 
Parallel met het signaleren, herstellen en opvolgen van allerlei gebreken, ontstonden er meer rechtstreekse contacten tussen de lokale RO en de Regie der 
Gebouwen, wat een positieve evolutie kan genoemd worden.  Zo betrok de Regie der Gebouwen de lokale RO in het zoeken naar een nieuwe locatie voor de 
vredegerechten Tienen en Aarschot. De lokale RO wordt nu ook voor de nieuwe locaties te Aarschot en te Tienen rechtstreeks betrokken bij de inrichting van 
de lokalen en de behoeften op het terrein.  
Dit was voorheen niet het geval, zo onder meer voor de nieuwe locatie te Zoutleeuw, waar de lokale RO volledig buiten de inrichting in functie van de behoefte 
werd gehouden.  
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1.1. De vredegerechten 
 

1.1.1. Inplanting en geschiktheid 
 

De vredegerechten liggen geografisch over het gerechtelijk arrondissement Leuven verspreid, behalve de drie vredegerechten van de stad Leuven 1-2-3 die in 
eenzelfde gebouw in het Villerscollege in het centrum van de stad Leuven zijn gehuisvest met een ééngemaakte griffie. 
 
Met ingang vanaf 1 december 2019 vond de uitvoering van de hervormingsplannen binnen Justitie plaats. Dit had directe gevolgen voor de vredegerechten 
Haacht/Aarschot en Landen/Zoutleeuw. Dit bracht de noodzaak tot aanpassing van de gebouwen Aarschot en Zoutleeuw met zich mee.  

- Aarschot 
Het vredegerecht Aarschot is tot op vandaag gevestigd in het gebouw, de Cantorij, te Aarschot. De Cantorij is een gebouw dat werd geschikt onder de 
categorie III. Dit wil zeggen: het gebouw is afgeschreven. Afgezien van de reeds bestaande schade aangericht door de wildgroei van klimop, wilde wingerd 
en marters, kampt dit gebouw met structurele gebreken: zo mag het archief niet worden gestald op de eerste verdieping wegens stabiliteitsproblemen én 
evenmin in de kelderverdieping wegens gevaar voor uitbreiding schimmelvorming. De FOD-Financiën die voorheen ook dit pand betrok op de 
verdiepingen, heeft dit pand reeds verlaten in 2016.  
Vanaf 1 december 2019 werd het vredegerecht Haacht afgeschaft en dienden de zaken en het personeel overgebracht te worden naar het vredegerecht 
van Aarschot. De lokale RO drong herhaaldelijk aan om de nodige maatregelen te nemen om de Cantorij tegen 1 december 2019 daartoe gebruiksklaar te 
maken. De lokale RO stelde voor om de zittingszaal en de griffie te wisselen en een nieuw onthaal te organiseren. Uiteindelijk werden aanpassingen in die 
zin stapsgewijze doorgevoerd door de Regie der Gebouwen en door New Infra en zorgde de lokale RO er voor dat de continuïteit van de dienst ter plaatse 
verder kon worden verzekerd en uitgebreid met de zaken van het kanton Haacht. De stalling van de archieven blijft tot op heden problematisch.  
Ondertussen  zocht de Regie der Gebouwen ook naar een nieuwe locatie. Het voormalig OCMW gebouw werd voorgesteld door de stad Aarschot aan de 
Regie der Gebouwen en werd positief onthaald  door de lokale RO en later ook door New Infra. Er dienen slechts een beperkt aantal aanpassingswerken 
te worden uitgevoerd waarbij de lokale RO werd betrokken. Verdere oppuntstelling zal plaatsvinden in de loop van 2021.  
De coronapandemie en de vereisten van social distancing maakte dat de zittingszaal in de Cantorij niet coronaproof bleek te zijn, reden waarom op 
aandringen van de lokale RO tussen de stad Aarschot en de Regie der Gebouwen een gentlemen’s agreement tot stand kwam om de zittingen alvast vanaf 
november 2020 in de nieuwe locatie te laten plaatsvinden.  
 
- Zoutleeuw 
Ingevolge de hertekening van het gerechtelijk landschap werden vanaf 1 december 2019 de twee zetels Landen en Zoutleeuw van het vredegerecht 
Zoutleeuw ondergebracht in één kanton Zoutleeuw. Om deze samengebrachte zetels van dit kanton te huisvesten werd het oude stadhuis van Zoutleeuw 
aangekocht door de Regie der Gebouwen van de stad Zoutleeuw (16 juli 2019) om te renoveren (een light-renovatie?). In afwachting van de renovatie aldaar 
werd op het aanbod van de stad Zoutleeuw ingegaan om tijdelijk het oud politiegebouw van Zoutleeuw te gebruiken, weliswaar zonder zittingszaal. De 
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zittingen zelf vinden tijdelijk plaats in het naastgelegen nieuw stadhuis van de stad Zoutleeuw. Het oud politiegebouw moest nog wel met de politiediensten 
worden gedeeld tot op 24 januari 2020.  
In het jaar 2019-2020 vonden de light-renovatiewerken plaats zonder inspraak van de lokale RO (zoals nu wel van meet af aan het geval is geweest in Tienen 
en Aarschot). Men schat dat de afwerking is voorzien tegen april 2021.  

 
Los van de hervormingen binnen Justitie met de voormelde gevolgen voor Zoutleeuw en Aarschot, was ook het vredegerecht van Tienen aan een nieuwe locatie 
toe. Het huurcontract van het gebouw, waarin het vredegerecht Tienen nu is ondergebracht, loopt ten einde tegen eind 2021. De FOD-Financiën heeft het 
pand reeds verlaten. De Regie der Gebouwen heeft zich in verbinding gesteld met de stad Tienen, die op haar beurt het voormalig Suikermuseum voorstelde. 
Dit werd positief onthaald door de lokale RO. Later ging New Infra hiermee ook akkoord. Er dienen nog aanpassingswerken te worden uitgevoerd waarbij ook 
de lokale RO werd betrokken.  Verdere oppuntstelling is aangekondigd om uitgevoerd te worden in 2021.  
 
Tenslotte vond een evaluatie van de in 2018 genomen herschikkingen rond de éénmaking van de griffies van de kantons Leuven 1-2-3 binnen het Villerscollege 
plaats. Er vond o.m. een zwaar incident plaats in de door de drie kantons gedeelde raadkamer op de derde verdieping in juni 2019 waarbij een ‘te beschermen 
persoon’ het bureaublad lostrok en naar een vrederechter en een griffier toewierp.  Niettegenstaande New Infra deze raadkamer daarop als onveilig 
bestempelde bij gebreke aan een vluchtweg voor de magistraat en de griffier, werd door New Infra geen enkel initiatief/aanpassing uit veiligheidsoverwegingen 
genomen. Het bureau met een losliggend tafelblad werd evenmin hersteld, noch vervangen in 2019.  Na herhaaldelijk aandringen van de lokale RO werd eerst 
midden 2020 door de nieuw aangeworven werkman van New Infra het bureaublad met schroeven vastgezet, d.i. ongeveer een jaar na het incident… 
Ondertussen werd intern gezocht en intern overleg gepleegd omtrent een aantal mogelijkheden/herschikkingen. Vragen tot ondersteuning voor een interne 
verhuis door de FOD-Justitie bleven onbeantwoord. In 2020 heeft de lokale RO zelf een aantal herschikkingen georganiseerd, waaronder de inrichting van een 
derde raadkamer op de tweede verdieping mét vluchtweg. Hiervoor diende de daarachter gelegen archiefruimte te worden gecomprimeerd, hetgeen 
gerealiseerd werd met het griffiepersoneel en in laatste instantie vanaf midden 2020 met de nieuw aangeworven werkman van New Infra (verplaatsing rekken 
archief). 

 
1.1.2. Veiligheid 
 
Behalve de vredegerechten van Aarschot en de drie kantons van Leuven beschikken de meeste gebouwen niet over een inbraak-en/of brandalarm.  
 
Sinds 2016 zorgt het inbraak-en brandalarm van het Villerscollege te Leuven, waar de drie kantons Leuven 1-2-3 zijn gehuisvest, voor problemen. Het alarm 
springt aan en blijft loeien tot aan de eerstvolgende werkdag. Derhalve werd door de veiligheidsdienst van New Infra een timer geplaatst: de alarmcentrale 
werkt enkel tussen 19:00 en 07:00 en in de weekends. De doormelding van het alarm naar een beveiligingsfirma werd aangevraagd en is lopende. Blijft een 
contactpersoon ter plaatse nodig. Een taak voor het MTB? Nog op punt te stellen en op te volgen in 2021. 
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Geen enkel gebouw van een vredegerecht is overigens uitgerust met alarmknop, metaaldetectie, camera’s ed. aangesloten op een alarmcentrale of bij de 
politie.  Aan de vredegerechten van Leuven-stad zijn al geruime tijd alarmknoppen in de zittingzaal en raadkamer beloofd, maar deze zijn nog steeds niet 
geplaatst. Herhaaldelijk wordt dit gevraagd. Wordt vervolgd in 2021. 
 
Men beschikt over de telefoonnummers van het MTB (Medewerkers Toezicht en Beheer) in Leuven om bijstand omwille van de veiligheid te vragen. Deze 
personen kunnen slechts met vertraging aanwezig zijn, tenzij zij vooraf op de hoogte worden gebracht van een risico-zaak, wat in de mate van het mogelijke 
wordt gedaan. Echter sinds de inrichting van New Infra in 2020 valt het MTB niet langer onder de lokale RO maar onder New Infra. Dit heeft voor gevolg dat 
het MTB niet langer meer mag optreden zonder groen licht van de safety-manager van New Infra. Dit is een logge procedure. Aan het parket werd derhalve 
gevraagd om de beschikbaarheden van de parketmagistraat van dienst in Leuven in het gerechtsgebouw, Smoldersplein  door te geven, wat nu ook stelselmatig 
plaatsvindt. Maar onverwachte woede-uitbarstingen van de ‘klanten’ komen rechtstreeks aan bij de rechter en de griffier, zonder enige vorm van bescherming, 
noch afschrikking door bv. een alarmbel. 
 
Een bijkomend onveiligheidsgevoel in het Villerscollege zijn de liften. (zie ook 1.1.4) 
Tot vijf maal per maand vallen deze stil, waardoor publiek en griffiepersoneel vast komen te zitten. Het duurt een klein uur voordat deze personen worden 
bevrijd. New Infra is hiervan op de hoogte evenals de Regie der Gebouwen. … 
 
1.1.3. Onthaal 
 
Er is geen specifiek onthaal voorzien bij de ingang van de gebouwen van de vredegerechten. Het onthaal vindt plaats aan de balie in de griffie. 
 
In het Villerscollege is een apart onthaalruimte ingericht maar op een zeer ongelukkige plaats: op een tussenverdieping tussen de gelijkvloerse en de eerste 
verdieping. Aangezien op de gelijkvloerse verdieping de bezoekers de lift nemen naar de griffie op de eerste verdieping, zien zij het onthaallokaal op de 
tussenverdieping niet. Het heeft dan ook geen zin om daar een personeelslid permanent plaats te laten nemen. 
 
Niettemin werd tijdens de corona-pandemie dit onthaal wel opgenomen in de circulatieplannen, zoals geconcipieerd door de lokale RO, die tijdelijk het gebruik 
van de lift van op de gelijkvloerse verdieping heeft afgesloten (met uitzondering voor de personen met een beperking). 
 
Er zijn geen zittingsbodes die voor het onthaal op de zittingen van de vredegerechten instaan. Einde 2019 werd een bode ingezet op de stadgriffie, maar gezien 
haar kwetsbare leeftijd (boven de 65 jaar) werd voorlopig afgezien van haar tussenkomst gedurende de corona-periode. 
 
1.1.4. Onderhoud 
 
De meeste vredegerechten van het arrondissement zijn gehuisvest in degelijk onderhouden lokalen.  
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In afwachting van de ingebruikname van de nieuwe locaties bleven Aarschot, Zoutleeuw en Tienen kampen met de volgende gebreken in 2020: 
 
Aarschot: 
- schimmelvorming in de kelder 
- stabiliteitsprobleem op de eerste verdieping    
- een marterfamilie op zolder  
- planten –klimop en wilde wingerd- dringen binnen  
- putten in de parking en toegangsweg  
- gebrekkig sanitair  
- een insectenplaag teistert regelmatig het gebouw. 
- in de winter is de ingang achteraan levensgevaarlijk wegens gladde tegels. 
Ingevolge een gentlemen’s agreement werd op initiatief van de lokale RO tussen de Regie der gebouwen en de stad Aarschot een zittingszaal in het nabij 
gelegen OCMW gebouw ter beschikking gesteld teneinde de zittingen corona-proof te laten verlopen. 
  
Zoutleeuw: 
Het vredegerecht van Zoutleeuw beschikt nog niet over een zittingszaal en dient zich nog steeds te verplaatsen naar een geschikte zaal in het daarnaast gelegen 
stadhuis van de stad Zoutleeuw. 
 
Tienen: 
In Tienen werd herhaaldelijk het gebrek aan buitenverlichting aangekaart, hetgeen aanleiding geeft tot een onveilige situatie (klachten over drugdealers). Men 
ziet niet waar men stapt terwijl de ingangsweg voorzien is van trappen, verspreid over een groot aantal meters. De tussenkomst van de lokale politie werd 
herhaaldelijk ingeroepen. Tevens doet zich vocht en waterinfiltratie voor als gevolg van een lek in het plat dak. In de kelderverdieping is er een probleem van 
schimmelvorming in de archieven, dat inmiddels werd opgelost. 
 
Leuven: 
Als voornaamste gebrek in het Villerscollege te Leuven, waar drie stadskantons 1-2-3 zijn gevestigd, blijven de toiletblokken (verstopping en geurhinder) reeds 
jaren voor problemen t.a.v. het publiek zorgen. De Regie der Gebouwen en New Infra wijzen elkaar aan als verantwoordelijken voor dit probleem (onderhoud 
of structureel probleem). Ondertussen wordt het publiek doorverwezen naar de toiletten in het gerechtsgebouw, een 50 tal meter verder op, aangezien het 
publiek niet doorheen de hele griffie naar het sanitair gedeelte backoffice kan worden geloodst. Onnodig te zeggen dat dit onaanvaardbaar is voor het publiek. 
 
De liften aan weerzijden van het Villerscollege blijven een belangrijk aandachtspunt. Zij blijven herhaaldelijk en tot 5 keer per maand stilvallen (zie ook 1.1.2). 
Het duurt gemakkelijk een uur vooraleer personen –personeel én burgers die in de lift komen vast te zitten, kunnen worden bevrijd… de Regie der Gebouwen 
en New Infra werden hiervan herhaaldelijk op de hoogte gebracht.  
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1.1.5. Uitrusting gebouwen 
 
Er wordt uitgekeken naar de uitvoeringen van de aanpassingswerken in de nieuwe locaties voor het vredegerecht van Aarschot-Zoutleeuw en Tienen. 
 
De recente en goed onderhouden vredegerechten Diest en  Leuven 1-2-3 hebben over het algemeen geen klachten over de uitrusting van de gebouwen, behalve 
het herhaaldelijk langdurig wachten op vervanging van lampen. De vervanging van lampen in het Villerscollege is kostelijk (ongeveer 5.000 euro per jaar) en 
onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de dienst New Infra.  
De opstelling van een raamovereenkomst werd herhaaldelijk aangekondigd door New Infra.   
 
Kleinere vredegerechten maken gebruik van de mogelijkheid om facturen onder de 500,00 euro in te dienen. Het geld wordt dan vaak voorgeschoten door het 
personeel en dient nadien via een schuldvordering te worden gerecupereerd. Het spreekt voor zich dat het niet aanvaardbaar is dat het personeel kosten van 
verlichting voor de werkruimtes met eigen gelden moet voorschieten…en  voor grote gebouwen zoals het Villerscollege is dat zeker niet werkbaar. 
 
1.1.6. Parkeergelegenheid  
 
In principe voorziet het standaard behoefteprogramma in drie parkeerplaatsen per vredegerecht.  
 
In de buitenkantons is aan deze behoefte voldaan. In Aarschot maakt het publiek soms zonder toelating gebruik van de personeelsparking achter het gebouw 
van de Cantorij. Deze parking kan immers niet worden afgesloten omdat de in verval geraakte houten poort werd verwijderd zonder vervanging. 
Sensibiliseringsacties naar het publiek toe om de parking niet te gebruiken, hebben weinig resultaat. Regelmatig krijgt de griffie iemand van de Regie der 
Gebouwen over de vloer die de vervanging van de poort komt “bekijken”, maar daar blijft het bij. 
 
In de drie stadskantons Leuven 1-2-3 ligt het gegeven van de parkingmogelijkheden gevoeliger, omdat deze behoefte samenvalt met de parkingbehoeftes van 
alle andere entiteiten binnen het gerechtsgebouw aan het Smoldersplein (rechtbank eerste aanleg, arbeidsrechtbank, ondernemingsrechtbanken, het parket, 
het assisenhof, politierechtbank). In het gerechtsgebouw aan het Smoldersplein zijn onvoldoende parkingplaatsen beschikbaar (op de binnenkoer én 
ondergronds).  Om die reden werd sinds jaren de binnenkoer van het verder gelegen Luxemburgcollege als parkingzone door de Regie der Gebouwen, eigenaar 
van dit gebouw, ter beschikking gesteld van de drie vredegerechten van Leuven, ook al is dit gebouw niet opgenomen in de site gerechtsgebouwen Leuven. 
Het betreft een “gedoogbeleid” van de Regie der Gebouwen. De overige entiteiten verdeelden de beschikbare parkeerruimte in de ondergrondse garage en de 
binnenkoer van het gerechtsgebouw aan het Smoldersplein. 
 
Sinds 2018 is de parking op de binnenkoer van het gerechtsgebouw aan het Smoldersplein onbruikbaar geworden wegens renovatiewerken aan de buitenzijde 
van het gerechtsgebouw. De ruimte in de ondergrondse parking van het gerechtsgebouw bleef behouden maar werd herschikt over enkele gebruikers. Voor 
de weggevallen parkeerplaatsen moest een oplossing worden gezocht. De Regie der Gebouwen stelde bijkomend parkingplaatsen ter beschikking op de 
binnenkoer van het Luxemburgcollege, naast deze van de drie vredegerechten. De parking op de binnenkoer van het Luxemburgcollege werd daartoe opgekuist 
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en heringericht. Dit laat toe aan alle entiteiten om een gedeeld gebruik te laten maken voor aanwezige magistraten/gerechtspersoneel. Sinds de 
restauratiewerken zijn beëindigd in 2020, mogen deze parkingplaatsen verder worden gebruikt. 
 
Er is geen gratis parkeerruimte voor het publiek.   
Het publiek kan gebruik maken van betalende parkingmogelijkheden in de nabijheid van de vredegerechten die centraal zijn gelegen. 
 
1.1.7. Signalisatie 
 
In de voorbije jaren werd de signalisatie verbeterd. De plaatjes kunnen niet worden gewijzigd en worden bij gewijzigde bezetting overplakt met papieren 
bewegwijzering. Het resultaat is een mozaïek van kleuren, stijlen, lettertypes en oogt niet professioneel. De bezettende entiteit zou eigenhandig de borden 
moeten kunnen wijzigen naargelang de gewijzigde bezetting, zonder bijkomende kosten. Dit komt ten goede van duidelijkheid voor de burger en de gebruikers 
van het gebouw.  
 
Het is eveneens wenselijk om de lokalen in alle gebouwen te voorzien van een nummer op de plannen en aan de deuren. Dit vergemakkelijkt de communicatie 
met New Infra en de Regie der Gebouwen bij de  aanwijzing van lokalen waarin zich herstellingen opdringen. 
 
1.1.8. Toegang gehandicapten 
 
Verschillende vredegerechten zijn niet aangepast aan personen met een handicap. Het is te verwachten dat in de nieuwe locaties aan dit euvel zal worden 
verholpen. 
 
1.1.9. Welzijn op het werk 
 
De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk regelt de arbeidsveiligheid, de bescherming van de 
gezondheid van de werknemer op het werk, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst 
seksueel gedrag op het werk, de ergonomie, de arbeidshygiëne, de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie. 
 
In de voorgaande jaren schreven de personeelsleden zich in om de cursus EHBO te volgen. Het EHBO-lokaal van het Villerscollege werd na herhaald aandringen 
voorzien van een EHBO-bed in 2020.  
 
Aan de diensten van New Infra werd gevraagd om terug meer in te zetten op EIP (eerste interventie) en EVAC (evacuatie).  
In zover evacuatie bij ongevallen of brand wordt bedoeld door de wetgeving over het welzijn op het werk, kan opgemerkt worden dat in 2019, noch in 2020  
brand- en evacuatieoefeningen werden gehouden. 
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Voor zover bekend werden in 2020 geen klachten gemeld over risicovolle activiteiten of arbeidsongevallen, noch over psychosociale risico's op het werk zoals 
stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 
 
In sommige gebouwen van de vredegerechten is slechts een veredelde eetruimte of keuken aanwezig (Aarschot en Tienen), meestal op de griffie zelf.  
Niet overal beschikt men over warm water.   
 
Tabel 2020 

 Entiteit Personeelslid EHBO gevolgd Evacuatiesteward /EIP 

gevolgd 

Directie Comité 1 Ja Ja 

Aarschot 1 Ja nee 

Diest 2 Ja nee 

Tienen 2 Ja nee 

Zoutleeuw 2 Ja nee 

Villers 2 Ja nee 

 
 
1.2. De politierechtbank 
 
1.2.1. Inplanting en geschiktheid 
 
De politierechtbank van Leuven is gevestigd in het gerechtsgebouw Leuven, Smoldersplein 5, waar zij gelegen is in de onmiddellijke nabijheid van de diensten 
van de rechtbank van eerste aanleg (hoger beroep)  en van het politieparket . 
 
Door de verplaatsing van het bureel van de politierechters naar een ruim lokaal nr. 40 in de gang, aansluitend op de gang van de griffie van de politierechtbank, 
kon het voor het publiek toegankelijke gedeelte in de griffie worden verruimd. Aan het nijpend plaats tekort is door intern overleg met de andere bezettende 
diensten  hier in zekere mate aan tegemoet gekomen. De office area blijft zeer beperkt. 
 
In coronatijd 2020 werd bovendien het onthaal van de griffie en de tafels voor de advocaten ter inzage van strafdossiers  verplaatst en ingericht op de gang om 
tegemoet te komen aan de veiligheid van het personeel en de social distancing vereisten. 
 
1.22. Veiligheid 
 
De diensten van de politierechtbank kunnen genieten van de beveiliging –badgedeuren– zoals aangebracht in het gehele gerechtsgebouw, Smoldersplein 5 te 
Leuven. De verplaatsing van het onthaal van de griffie naar de gang, met aldaar een box voor inlevering van processtukken en rijbewijzen komt niet tegemoet 
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aan de vereisten van veiligheid. Ook de tafels voor de advocaten ter inzage van strafdossiers werden in de gang geplaatst. Er is evenwel geen ruimte op de 
griffie. Er worden ook geen alternatieven aangeboden door New Infra.  New Infra blijft in gebreke een totaal behoeften programma op te stellen voor het 
gerechtsgebouw Leuven. 
 
New Infra vindt het niet nodige een objectief behoeften programma op te stellen voor alle bezettende diensten, niettegenstaande de gangen in gebruik worden 
genomen voor: 
- diverse onthaalbalies van griffies bevinden 
- een vergaderruimte van rechters werd georganiseerd 
- levend archief op de gang wordt geplaatst 
 
Er is geen politie aanwezig op de zittingen van de politierechtbank, ondanks het feit dat de zittingzaal overvol zit en de te behandelen zaken (tot 60 zaken per 
zitting) vaak emotioneel geladen zijn. In coronatijd werd in overleg met de balie op de zitting een tijdsblokkensysteem ingevoerd waarbij achtereenvolgens de 
burgers, de tolken en advocaten om beurten aan bod kunnen komen met in achtneming van de social distancing.  
 
In de zittingzaal is er evenmin een alarmknop of telefoon ter beschikking, minstens als afschrikkingseffect.  Er zijn evenmin technisch materiaal aanwezig om 
de zittingen digitaal te laten doorgaan. In 2020 werd een poging ondernomen: zonder goed beeldmateriaal en micro’s is deze poging niet voor herhaling 
vatbaar.  
 
1.2.3. Onthaal  
 
De politierechtbank geniet van de onthaalbalie in de centrale inkomhal, dienstig voor alle voormelde diensten. Ingevolge de dalende personeelsbezetting werd 
een beurtrol tussen de verschillende entiteiten tijdens de piekmomenten ingericht. De rechtzoekenden lopen nog verkeerd tussen het parket (ook van de 
politierechtbank) en de griffie van de politierechtbank. Eens bij de griffie van de politierechtbank, vindt het onthaal van het publiek plaats op de gang langsheen 
de griffie om tijdens de coronapandemie de social distancing te verzekeren. 
 
De plaatsing van een digitaal bord in de grote inkomhall op de gelijkvloerse verdieping is wenselijk zodat aanpassingen van zittingszalen kunnen worden 
aangebracht door de bezetter zelf, zonder kosten. Inderdaad, bij elk assisenproces , kunnen de lopende zittingen niet langer in de assisenzaal plaatsvinden 
waardoor een hele carrousel van gewijzigde zittingslokalen plaatsvindt, telkens weer. 
 
Op de strafzittingen van de politierechtbank is er voor het onthaal van de rechtzoekende steun van zittingsbodes. Omwille van de corona pandemie werden in 
de periode van lockdown van midden 16 maart tot 17 mei de bodes tijdelijk niet ingezet. 
 
1.2.4. Onderhoud 
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Punten van onderhoud komen ter sprake in de verslagen van het gerechtsgebouw Leuven zoals opgesteld door de lokale RO. 
 
Aandacht wordt gevraagd voor herhaalde gebreken van het gebrekkig sanitair en herstel van lampen. 
 
1.2.5. Uitrusting gebouwen 
 
Er zijn geen specifieke klachten over de aanwezige uitrusting voor de politierechtbank genoteerd, behalve het onderhoud van de toiletten.  
De behuizing voor de politierechtbank blijft zeer krap, maar mits opeenstapeling van kasten tot aan het hoge plafond, vindt ieder een werkplek. 
De office area blijft zeer beperkt, reden waarom sinds de coronapandemie men niet anders kon dan het onthaal op de griffie en de tafels voor de advocaten 
ter inzage van strafdossiers te verplaatsen naar de naastliggende gang. 
 
1.2.6.  Parkeergelegenheid  
 
Zie 1.1.6 
De politierechtbank beschikte tot 2018 over vier parkeerplaatsen in de ondergrondse parking van het gerechtsgebouw.  
 
Sinds 2018 is de parking op de binnenkoer van het gerechtsgebouw onbruikbaar wegens renovatiewerken aan de buitenzijde van het gerechtsgebouw. De 
ruimte in de ondergrondse parking van het gerechtsgebouw bleef behouden maar werd herschikt over het aantal gebruikers. De Regie der Gebouwen stelde 
bijkomend parkingplaatsen ter beschikking van al de andere entiteiten op de binnenkoer van het Luxemburgcollege. De parking op de binnenkoer van het 
Luxemburgcollege werd daartoe opgekuist en heringericht. Dit laat aan alle entiteiten van de RO te Leuven toe om gedeeld gebruik te laten maken voor 
aanwezige magistraten/gerechtspersoneel. De politierechtbank behield twee plaatsen in de ondergrondse garage van het gerechtsgebouw en twee bijkomende 
parkeerplaatsen op de binnenkoer van het Luxemburgcollege. Sinds de restauratiewerken zijn beëindigd in 2020, mogen deze parkingplaatsen verder worden 
gebruikt. 
 
Zoals vermeld bij de vredegerechten, is er evenmin gratis parkeerruimte voor het publiek.   
Het publiek kan gebruik maken van betalende parkingmogelijkheden in de nabijheid van de vredegerechten die centraal zijn gelegen. 
 
1.2.7. Signalisatie 
 
De plaatsing van een digitaal bord op de gelijkvloerse verdieping in de grote inkomhal is noodzakelijk ten behoeve van de burger. Een digitaal bord laat toe  
herschikkingen van zittingszalen en lokalen gebruikt door de verschillende entiteiten zelf aan te passen, zonder hulp van externen. 
 
Het belang van een goede signalisatie is van essentieel belang, in het bijzonder voor de politierechtbank nu de griffie van deze rechtbank zeer intensief wordt 
bezocht door het publiek: voor inzage van dossiers en vonnissen en voor het inleveren of terughalen van rijbewijzen.  
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De lokalen zijn wel, in tegenstelling tot het Villerscollege, genummerd op de plannen en aan de deuren. 
 
1.2.8. Toegang gehandicapten 
 
Naar aanleiding van de renovatiewerken aan de buitengevel en de ramen van het gerechtsgebouw gelegen aan het Smoldersplein is een verbeterde toegang 
aan de hoofdingang voor mindervaliden voorzien. Deze nieuwe constructie roept vragen op naar ondersteuning bij de in gebruik name.  
 
1.2.9. Welzijn op het werk 
 
De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk regelt de arbeidsveiligheid, de bescherming van de 
gezondheid van de werknemer op het werk, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst 
seksueel gedrag op het werk, de ergonomie, de arbeidshygiëne, de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie. 
 
De griffie van de politierechtbank is krap gehuisvest in het centrale gerechtsgebouw. De politierechtbank beschikt evenmin als de andere entiteiten in het 
gerechtsgebouw (rechtbank eerste aanleg-arbeidsrechtbank- ondernemingsrechtbank-parket-auditoraat-…) over een cafetaria, laat staan een aparte eethoek 
of keuken. Een gootsteen en een kastje daaronder op de griffie maakt de keuken uit. De afwas wordt gedaan in het toilet… 
 
Er waren in 2020 bij de politierechtbank geen klachten gekend over risicovolle activiteiten of arbeidsongevallen, noch over psychosociale risico's op het werk 
zoals stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 
 
Gescheiden sanitair M/V of sanitair voorbehouden voor het personeel is aanwezig binnen het gerechtsgebouw, Smoldersplein 5. Zie aandachtspunten 
vermeld onder 1.2.4 
 
In zover evacuatie bij ongevallen of brand bedoeld wordt door de wetgeving over het welzijn op het werk, kan de vraag worden gesteld of aan de 
veiligheidsnormen is voldaan: zeer sporadisch worden brandoefeningen gedaan en de evacuatie in diverse gebouwen is een groot probleem (bv. bij gebrek 
aan brandladders, geen of te smalle nooduitgangen, De door de griffie in gebruik genomen gangen voor het onthaal, het brandalarm wordt niet gehoord 
enz.). Er is op dit vlak geen enkele begeleiding of meegedeelde richtlijn noch alternatief aangeboden door New Infra bekend.  
 

2.INFORMATICA 
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Er is nood aan een lokale ondersteunende dienst of persoon, die kan worden vrijgesteld van griffietaken. De inzet van deze persoon noodzaakt een bijkomende 
aanwerving. Deze persoon kan magistraten en personeel helpen bij het overwinnen van hindernissen bij het gebruik van informatica-toepassingen en het 
bijhouden van de website en/of SharePoint.  
 
Weliswaar voorziet het IGO in een opleiding via een mobiele PC klas. Daarvoor moeten minstens acht personen zich inschrijven om voor vijf opeenvolgende 
dagen een opleiding te krijgen. Voor kleinere entiteiten is dat niet werkbaar: de continuïteit van de diensten in tijden van krappe personeelsbezetting  onder 
de 87% laat dat niet toe. Bovendien komen deze opleidingen niet tegemoet aan kleine ambulante ingrepen of toelichtingen.   
 
Het federaal oproepnummer 08003006 is tegenwoordig wel vlot bereikbaar. 
 
2.1. Intranet 
 
De FOD-Justitie beheert intranet, waarop allerlei documentatie is terug te vinden. 
 
Alle personeelsleden van de vredegerechten en de politierechtbank kunnen daar nuttige info uit halen. 
 
2.2. Gebruik van e-mail 
 
De uitwisseling van informatie via e-mail is algemeen. Het betreft interne communicatie tussen de griffiers en de rechters (waarbij de ontwerp-vonnissen 
worden overgemaakt), tussen de rechters onderling (waarbij documentatie wordt uitgewisseld, vergaderingen, opleidingen en dienstregelingen worden 
verspreid, …), tussen de griffie en externen, waaronder advocaten, instellingen, burgers. 
 
Advocaten kunnen hun conclusies en bewijsstukken voortaan elektronisch neerleggen bij de vredegerechten en de politierechtbank via e-deposit. Dit wordt 
herhaaldelijk ter sprake gebracht op de overlegvergaderingen met de balie. De stukkenbundels kunnen in één beweging worden overgemaakt.  
 
2.3. Internet 
 
Op de vredegerechten en politierechtbanken hebben de rechter en de personeelsleden toegang tot het internet. 
 
Internet wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het opzoeken van juridische informatie.  Sinds januari 2016 is de noodzaak zelfs toegenomen  als gevolg van een 
beslissing van de ministerraad van 6 maart 2015 waarbij de schriftelijke abonnementen zonder onderscheid werden opgezegd op 31 december 2015. Via 
internet kunnen de rechters de juridische databanken Strada lex, Jura, Jurisquare raadplegen. De raadpleging van deze databanken is een absolute noodzaak. 
Niet elke databank voorziet in een full tekst 
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Er is slechts zeer beperkt WIFI beschikbaar en al zeker niet in de buitenkantons.  Een gebrek aan Wifi geeft aanleiding tot het plaatsen van palen en goten op 
de werkvloer om de kabels te leiden, hetgeen niet veilig is bij het loskomen van deze kabels. Herschikkingen binnen een lokaal en/of bestemmingswijzigingen 
van  de werkruimtes worden hierdoor verhinderd.  
 
2.4. Website 
 
Het directiecomité heeft de ondervoorzitter samen met een leidinggevende griffier, beiden lid van het directiecomité,  de opdracht gegeven de website in te 
vullen/aan te passen zoals besproken op het directiecomité.  Deze hebben zich van hun taak perfect gekweten bovenop hun andere taken. 
 
Het directiecomité bespreekt en herwerkt de nieuwe modellen, die na goedkeuring door de magistraten op de website worden geplaatst. De website gaf tevens 
de nieuwsberichten weer aangaande de werking van de entiteit in de loop van de pandemie.  
 
Voor 2021 staat de aanpassing van de modellen van de politierechtbank op het to-dolijstje. 
 
2.5 Webex 

 
De coronapandemie gaf onmiskenbaar een boost aan digitale vergaderingen en of behandeling in raadkamers, aanvankelijk via ZOOM,  vervolgens via WEBEX 
en tenslotte via WEBEX teams. Dit kwam tegemoet aan de voorzorgsmaatregelen die de coronapandemie noodzaakten. Op die wijze konden vergaderingen  
doorgaan, zoals algemene vergaderingen al dan niet met geheime stemming, evaluaties, kandidatuurstellingen, sectievergaderingen van 
vrederechters/politierechters/leidinggevende griffiers en vergaderingen met externen. 
Alhoewel het een welgekomen hulpmiddel is om de continuïteit van de diensten te verzekeren met het voordeel zich niet te moeten verplaatsen, laat het 
gebruik ervan soms te wensen over door plotse technische problemen. De voorkeur van de meesten gaat toch uit naar een fysieke vergadering.  
 
De openbare zittingen konden praktisch digitaal niet doorgaan bij gebreke aan microfoons en aangepast beeldmateriaal. Een poging daartoe op de 
politierechtbank was niet voor herhaling vatbaar. De openbare zittingen bleven, behalve de mogelijkheid van een schaars gebruikte schriftelijke behandeling,  
aldus in hoofdzaak fysiek doorgaan. 
Voor de inrichting van de zittingszaal waar digitale zittingen zouden kunnen worden georganiseerd verwijst New Infra door naar de ICT-afdeling, zonder daartoe 
zelf initiatief te nemen. Althans dat is ons niet bekend en niet gecommuniceerd. 
 
2.6. Bijkomende opmerking 
 
2.6.1. Uitbreidingsmogelijkheden installatie software 
 
Wegens budgettaire beperkingen is interessante software (zoekfuncties, spraaktechnologie) niet automatisch beschikbaar op de laptops.  
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2.6.2 Iudexnet 
 
De magistraten en het gerechtspersoneel kunnen nuttige informatie halen van Iudexnet.  
Het wordt niet als vlot en gebruiksvriendelijk ervaren.  
 
2.6.3. Applicatie MaCH 
 
Alle vredegerechten en de politierechtbanken werken met de MaCH-applicatie. Deze applicatie staat nog niet op punt. Het is de werkgroep  APG MaCH die zich 
inzet om de noodzakelijke aanpassingen te bespreken met een externe firma. Er zijn nog heel wat calls (dit zijn technische hindernissen die moeten worden 
opgelost) lopende.  
 
2.6.3. bis.  E-sign 
 
Vanaf midden 2020 werd e-sign uitgerold over alle vredegerechten binnen het arrondissement Leuven. Het vredegerecht Tienen fungeerde als pilootproject. 
 
De griffie ervaart e-sign als een meerwaarde nu zij minder briefwisseling moet verwerken, tenminste voor zover de bestemmeling aangesloten is op J-box. 
 
De balieleden gebruiken Jbox nog onvoldoende. De stafhouder werd aangesproken om advocaten warm te maken voor het gebruik ervan. Dit kan door zich 
aan te sluiten op Jbox  zodat een win-winsituatie kan worden gerealiseerd. Wordt opgevolgd. 
 
2.6.4. Jbox en e-deposit 
 
Deze ICT-mogelijkheden werden herhaaldelijk onder de aandacht van de stafhouder gebracht voor verspreiding onder haar leden. 
 
2.6.5. APG werkgroep vredegerechten 
 
Sinds september 2016 is een afdelingsgriffier ingezet in de werkgroep APG vredegerechten. Zij is ondervoorzitter van deze werkgroep. Zij legt zich toe op de 
ontwikkeling van de gebruikte applicatie MaCH voor vredegerechten, op het project e-sign en tenslotte op het project aangaande het elektronisch 
verzoekschrift inzake gerechtelijke bescherming. 
 
In 2020 werd de samenwerking van de werkgroepen APG-MaCH,  kitN Modellen en de stuurgroep CRBP aangezwengeld. 
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Voor de continuïteit van dit uitgebreid project is het belangrijk de afdelingsgriffier vrij te stellen van griffietaken zodat dit project geen vertraging oploopt in 
het belang van het gehele land. Zij is gevraagd om in de toekomst opleidingen te geven, niet alleen in het arrondissement Leuven, maar ook daarbuiten. 
 
2.6.6. Werkgroep nieuwe KitN modellen 
 
De teksten van vonnissen en beschikkingen, verbonden aan de codes, worden momenteel onderzocht en gemoderniseerd door een nationale werkgroep van 
magistraten die de werkgroep kitN modellen uitmaakt,  opgericht door de voormalige voorzitter van vrederechters en politierechters van het gerechtelijk 
arrondissement Leuven. Als voorzitter van deze werkgroep steekt hij nog steeds met de nodige ijver veel energie in deze modellen.  
 
De samenwerking tussen de APG-werkgroep en de nieuwe KitN werkgroep verliep in 2020 vlotter zodat teksten en technische mogelijkheden beter op elkaar 
werden afgestemd.  
 
2.6.7 Diverse werkgroepen in 2020 
Er zijn diverse werkgroepen lopende waarin deze entiteit goed is vertegenwoordigd, de meest ICT-gerelateerd. 
Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst. 
 

Stuur- en werkgroepen Leuven 

APG MaCH vred – Technisch aspect –griffie 

 

Annick Peeters – LG 

APG pol MaCH – Technisch aspect- griffie Loes Van- 
Dingenen – LG 

KitN vred MaCH – Modellen Chris Fourie –VR 

KitN pol MaCH - Modellen 

 

Sophie Lodewyckx – PR 

Stuurgroep CRBP bewind -  beleid x IGO  x ICT x DGRO x RO x APG 
MaCH en KitN 
 

Greet Verellen-VZ 

Werkgroep Toezicht bewind Opleiding   x IGO 
 

Dirk Vanderwaeren     -    VR 
Veronique Verbist   -    Griffier- hoofd van dienst 

Pilootsite e-sign x beleid 
 

Annick Peeters – LG 

Pilootsite bewind x beleid Annick Peeters – LG 
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Black box Politierechtbank x Vias 
 

Cindy Van Dijck – PR 

WERKGROEP Gas snelheid  
 

Sophie Lodewyckx – PR 

 
WERKGROEP Stuurgroep Welzijn 

 
Greet Verellen – VZ 

 
KVVP 

 
Chris Fourie – VR 

 
Solimag 

 
F. Duchenne – VR 

 
Persoonlijk initiatief en inbreng binnen de SharePoint van de  
Conferentie van vrederechters en rechters in de politierechtbank 
betreffende het continu aanpassing van het  overzicht covid-19 
maatregelen 

 
Cindy Van Dijck – PR 

 
 
3.DOCUMENTATIEDIENST 
 
De entiteit van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Leuven beschikt niet over een eigen documentatiedienst.  
 
Gezien de territoriale spreiding van de vredegerechten en de politierechtbank, houden de magistraten zelf een eigen beperkte bibliotheek bij. Aan de 
magistraten wordt een budget ter beschikking gesteld door het directiecomité waarbinnen de magistraten vrij kunnen beslissen o.m. over de aankopen van de 
papieren versie van juridische werken. Jaarlijks wordt de raad gegeven om gebruik te maken van de elektronische documentatie. Diverse vrederechters en 
rechters in de politierechtbank werken met abonnementen op juridische onlinedatabanken zoals Jura, Jurisquare en Strada lex. Weliswaar worden niet alle 
artikelen en /of uitspraken  in volledige tekst weergegeven.  
Gelet op de doorgedreven specialisatie en de toenemende complexiteit van het recht dienen de rechters over de meeste geavanceerde technieken en 
databanken te beschikken om kwalitatief hoogstaand werk te kunnen blijven afleveren en om te vermijden dat justitie achterop hinkt ten aanzien van de 
advocatuur. Hieraan verleent het IGO ondersteuning. 
 



31 
 

Alle magistraten zijn bevestigend ingegaan op de recente vraag van het College Hoven en rechtbanken om te kunnen beschikken over een bijkomend scherm. 
Op deze wijze kunnen zij parallel de redactie van een vonnis op één scherm combineren met elektronische juridische opzoekingen en of onderzoeken van 
stukken op het ander scherm. De tweede schermen zijn aangekomen in 2020. 
 
Gezien het krap personeelsbestand worden de wetgevingsdossiers niet bijgehouden. De magistraten raadplegen de voorbereidende werken via internet ( 
bv. websites van de Raad van State, de Kamer en de Senaat, de Gemeenschappen enz.). De geactualiseerde wetgeving kan worden geraadpleegd via 
www.ejustice.just.fgov.be.  De centrale documentatiedienst van FOD-Justitie in Brussel die documenten verzamelt, verspreidt, en op verzoek actief 
documenten opspoort, blijft beschikbaar. biblio.fod-spf@just.fgov.be - 02/542 65 60 -  http://request.just.fgov.be/cgi-
request/biblio/recherche.pl?lg=FR&rech=JUS . 
 
De griffier hoofd van dienst die in functie is getreden sinds januari 2020 maakt de relevante teksten van het BS dagelijks over aan het personeel van deze 
entiteit. 
 
 

4. BUDGET 
 
Sinds 2020 werden de samengevoegde budgetten voor kleine uitgaven, griffiekosten en representatiekosten verder uitgebreid met de kosten van papier, 
etiketten, dossiermappen, NMBS en postzegels. 
 
Het directiecomité van vrederechters en rechters in de politierechtbank ontving een bedrag van 36.617,15 euro, bedrag dat in vier stortingen werd vrijgegeven: 
op 1 april  - 23 juli – 3 november en een klein saldo op 3 december 2020.  
 
Het budget is niet overdraagbaar.  Het moet binnen het jaar worden gebruikt. 
 
Er zijn slechts beperkte aanwendingsmogelijkheden zoals opgesomd in artikel 382 van het Gerechtelijk Wetboek. Zo blijft bijvoorbeeld verboden, de aankoop  
van duurzaam kantoormateriaal, zoals bv. een draagbare printer handig tijdens plaatsopnemingen. De aanpassing van artikel 382 Gerechtelijk Wetboek dringt 
zich op. Het budget is slechts indirect opneembaar.  
De FOD-Justitie betaalt na het overmaken van de factuur en de leveringsbron.  
 
In 2020 moesten de aanwendingsmogelijkheden van het budget binnen het wettelijk kader worden geoptimaliseerd door de naleving van de  
“driepuntcontrole”: bestelling door magistraat en/of griffier, goedkeuring door voorzitter/hoofdgriffier, betaling door de hoofdgriffier/hoofd van dienst in 
CGAB na voorlegging facturen en leveringsbonnen.  
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/
mailto:biblio.fod-spf@just.fgov.be
http://request.just.fgov.be/cgi-request/biblio/recherche.pl?lg=FR&rech=JUS
http://request.just.fgov.be/cgi-request/biblio/recherche.pl?lg=FR&rech=JUS
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Er is nood aan een minimum direct aanspreekbaar budget waarover de korpsoverste rechtstreeks moet kunnen beschikken, uiteraard mits het opstellen van 
een begroting en het afleggen van de nodige verantwoording en controle. Zo werden tijdens de eerste lockdown van de coronapandemie het 
beschermingsmateriaal voorgeschoten door privégelden van de voorzitter en maanden later (gelukkig) gerecupereerd. Dit is niet aanvaardbaar. 
 
Dergelijke decentralisatie zou de aanzet kunnen zijn tot de overheveling van een aantal verantwoordelijkheden naar het lokale niveau. Het huidige systeem 
leidt indirect tot niet-efficiënte/effectieve bestedingen en onnodige lange wachttijden vooraleer te kunnen beschikken over het totaal budget.  
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HOOFDSTUK III:  ORGANISATIE  
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Het gerechtspersoneel opgenomen in deze tabel zijn alle aanwezigen (veel of weinig, pensioen of niet, ontslag of niet) die in 2020 minstens 1 dag aanwezig 
zijn geweest op de griffie. Het zijn aldus niet alle voltijdse eenheden, laat staan aanwezig. Voor de gemiddelde bezetting: zie de tabel van het griffiepersoneel 
onder Hoofdstuk I. Personele middelen – 2. Gerechtspersoneel  -tabel- en  3. De bijkomende toelichting. 
 

1. HET DIRECTIECOMITÉ 
  
Sinds de inwerkingtreding per 1 april 2014 van de hervormingswetten van 1 december 2013 en 18 februari 2014 zijn alle vrederechters en rechters in de 
politierechtbank per arrondissement in korpsverband georganiseerd.  
Artikel 185/2, §3 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat alle vredegerechten en de politierechtbank samen geleid worden door een directiecomité, bestaande uit: 
- de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, zijnde de door de Koning op voordracht van de Hoge Raad voor de Justitie aangewezen 
korpschef (artikel 58bis, 2° Gerechtelijk Wetboek) die zelf vrederechter of rechter in de politierechtbank is of tegelijk tot dat ambt wordt benoemd (artikel 
259quater, §5 Gerechtelijk Wetboek en die voldoet aan de voorwaarden van artikel 186ter Gerechtelijk Wetboek); 
- de ondervoorzitter die, met een minimale anciënniteit van 3 jaar (artikel 186ter Gerechtelijk Wetboek), rechter in de politierechtbank moet zijn wanneer de 
voorzitter vrederechter is, of omgekeerd (artikel 65bis Gerechtelijk Wetboek), en die door de algemene vergadering wordt verkozen (artikel 340, §2, 4° 
Gerechtelijk Wetboek) uit twee leden van deze vergadering die zich vrijwillig kandidaat hebben gesteld en die vervolgens door de korpschef op gemotiveerde 
wijze moeten zijn voorgedragen, voor zover er voldoende leden zijn die in de voorwaarden verkeren en zich kandidaat hebben gesteld (artikel  259quinquies, § 
1 Gerechtelijk Wetboek);  
- de door de Koning te benoemen of aan te wijzen arrondissementele hoofdgriffier.  
 
Overeenkomstig artikel 185/2, §4, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek kan de korpschef het directiecomité uitbreiden met maximum twee personen die 
hij bekwaam acht wegens hun kennis inzake beheer. In het tweede lid van dit artikel is de korpschef verplicht de samenstelling van zijn directiecomité bekend 
te maken in het werkingsverslag.  
Het directiecomité werd vanaf 2019 samengesteld als volgt: 
- De voorzitter 
- De ondervoorzitter 
- De hoofdgriffier 
- De leidinggevende griffier belast met ICT en website 
- De leidinggevende griffier van de politierechtbank. 
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De voorzitter is belast met de algemene leiding en de organisatie van de vredegerechten en van de politierechtbank van zijn arrondissement (artikelen 67, §1 
- 68 Gerechtelijk Wetboek). Het directiecomité staat hem bij in de algemene leiding, de organisatie en het beheer van deze gerechtelijke entiteit. Het 
directiecomité beslist bij consensus, en bij gebrek aan consensus beslist de korpschef (artikel 185/2, § 5 Gerechtelijk Wetboek). 
 
Het directiecomité komt elke maand samen en bespreekt de punten van beheer en organisatie van deze entiteit. 
De meest terugkomende agendapunten zijn het personeel, het budget, de projecten ICT, website, statistiek, het gebouw, terugkoppeling van bepaalde 
agendapunten van de vergaderingen van vrede-en politierechters die een weerslag hebben op de werking van de griffies en omgekeerd. 
 
Het staat op het programma van 2021 om alle agendapunten van het directiecomité op SharePoint te plaatsen. De voorbereidingen daartoe hebben 
plaatsgevonden in 2020: opleiding, technische uitwerking, invulling en testperiode door de leden van het DC. 
 

 
2. DE VREDEGERECHTEN 
 
Het kader van de vrederechters binnen het gerechtelijk arrondissement Leuven telde zeven kantons met telkens één vrederechter/gerechtelijk kanton.  
 
Elk vredegerecht heeft een eigen griffie met een leidinggevende griffier. Enkel voor de drie stadskantons Leuven 1-2-3 werd de griffie één gemaakt met één 
leidinggevende griffier en dit vanaf 1 januari 2018. Deze asymmetrische constructie drie kantons/één griffie blijft een moeilijk evenwicht. 
  
De dagen en uren van de openbare zittingen werden door de voorzitter vastgelegd in een bijzonder reglement, van 26 september 2014, aangepast op  27 april 
2016 en op 25 april 2019. 
  
Naast de openbare zittingen, kunnen de vrederechters raadkamers en buitengewone openbare zittingen organiseren. De vrederechters zetelen zo onder meer 
in raadkamer tot twee maal per week, voeren  onderzoeksmaatregelen uit, zijnde plaatsopnemingen en/of bezoeken in het kader van bewind of gedwongen 
opname van geesteszieken. Dit laat toe de vrederechter zijn functie als nabijheidsrechter te laten uitvoeren.   
Tijdens de coronapandemie maakten sommige vredegerechten gebruik van de mogelijkheid buitengewone openbare zittingen te organiseren om de schorsing 
van openbare zittingen van 16 maart tot 17 mei 2020 op te vangen en achterstand te voorkomen al dan niet met het oog op een bijkomende tweede golf van 
deze pandemie. De toepassing van de schriftelijke behandeling vond eerder beperkt plaats. 
 
In de kantonhoofdplaatsen –anders dan in de kantons van de arrondissementele hoofdplaats- besteden vrederechters bijzonder veel tijd aan de organisatie 
van de verkiezingen wat tot tijdelijke ontregeling van de gewone werkzaamheden en zittingen kan leiden. Deze ontregeling moet nadien worden ingehaald, 
zoals in voorkomend geval in het vrederecht van Tienen. Enkele vrederechters gaan in op vragen van universiteiten, (hoge)scholen, OCMW' s, politiezones, de 
provinciale overheden, verenigingen van dokters, van gepensioneerden, sociale hulpverleningsinstanties, woonzorgcentra, ziekenhuizen enz.) om 
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spreekbeurten te geven over onderwerpen die verband houden met materies die tot de bevoegdheid van de vrederechters behoren (bv. nieuwe wet op de 
rechterlijke bescherming, bescherming van de persoon geesteszieke, burenbemiddeling, huisuitdrijving enz.). De vrederechter van Zoutleeuw besteedt 
bijzonder veel tijd aan de modellen in de werkgroep MaCH modellen kitN en aan de in de MaCH gerelateerde projecten zoals het elektronische dossier van de 
beschermde persoon en tenslotte  in taken van het KVVP. 
 
 

3. DE POLITIERECHTBANK 
 
Het kader van de politierechters bestaat uit vier magistraten.  
In 2020 was het korps terug voltallig ingevolge de benoeming van twee rechters in de politierechtbank einde 2019. 
 
De politierechtbank beschikt over één griffie met één leidinggevende griffier. 
 
Elke rechter in de politierechtbank houdt wekelijks één zitting voor strafzaken (60 nieuwe zaken, uitgestelde zaken niet meegerekend) en maandelijks één 
pleitzitting voor burgerlijke zaken (gemiddeld zeven, uitgestelde en/of voortgezette zaken niet meegerekend), evenwichtig verdeeld tussen alle rechters, 
waaronder dan soms zeer moeilijke dossiers vallen (ongevallen met dodelijke afloop of zwaargewonden, met aanzienlijke schadeclaims en ingewikkelde 
schadeberekeningen, verzekeringskwesties).  
 
Bovendien is er wekelijks één inleidingszitting voor burgerlijke zaken van gemiddeld een 10-tal nieuwe zaken, waarop voornamelijk verstekvonnissen worden 
uitgesproken, conclusietermijnen worden geregeld en/of gerechtsdeskundigen worden aangesteld en de zaken worden verdeeld onder de pleitkamers.  
 
Sinds augustus nemen de politierechters bijkomend de berechtiging van covid19-misdrijven op zich, a rato van vier zittingen per maand waarop een 25-tal 
nieuwe zaken worden behandeld. Daartoe werden “bijkomende” zittingen georganiseerd. 
 
Eén politierechter vertegenwoordigt als persrechter de entiteit vrederechters en rechters in de politierechtbank. Zij houdt bovendien de wijzigende regelgeving 
inzake covid-19-misdrijven bij in telkens aangepaste overzichtslijsten, die via de Conferentie worden verspreid tot grote voldoening van de politierechters van 
het gehele land. Zij was eveneens werkzaam in de werkgroep Black box. 
Eén andere politierechter is werkzaam in de werkgroep Mach modellen kitN en van de politierechtbanken volgt de vergaderingen op van de GAS 
snelheidsovertredingen. 
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HOOFDSTUK IV: OVERLEGSTRUCTUREN 

 
 

 Beschrijving Doelen / Resultaten 

De Hoge Raad voor de Justitie Occasioneel overleg  
Verlenen van advies bij vacante plaatsen 
Medewerking aan en bespreking van audits 
Beantwoorden van klachten  
Kennisname van de info/adviezen 
 
Regelmatig e-mailverkeer 

Verbetering functionering van de Belgische justitie,  

College van hoven en rechtbanken Dagelijks e-mailverkeer over 
- Organisatie 
- Personeelsbeheer 
- informatica-allocatiemodel  
- bevraging standpunten werkprocessen en 

juridische materies 
- opvolgen corona-berichten en richtlijnen 
 
Regelmatig e-mailverkeer 

Verzelfstandiging RO 
 
 
 
 
 
Gelijkstemmen van het beheer tijdens de pandemie-
periode 
 

De FOD-Justitie 

 

Dagelijks e-mailverkeer over  
- personeel 
- gebouw  
- werkgroepen en ICT-projecten  
- algemene onderwerpen 
Quasi dagelijks e-mailverkeer 

Organisatorische doeleinden 
 

Het IGO Occasioneel overleg  
Regelmatig e-mailverkeer 
 
Webex-vergaderingen opleidingen 

Opleiding, ontwikkeling  en bijscholing van magistraten 
én griffiepersoneel 
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 Beschrijving Doelen / Resultaten 

Hof van beroep 

 

Occasioneel overleg over:  
- Regeling bodes 
- Delegaties van personeel 
- Mededelingen allerlei: wettelijke en praktische 

info 
- Geschorste advocaten  
 
Regelmatig e-mailverkeer 

Personeelsaangelegenheden 
Uitwisseling van info over organisatie 

De korpschefs van het gerechtelijk 
arrondissement Leuven 

Occasionele samenkomsten x balie x parket x 
auditoraat 
Overleg in de feitelijke gebouwencommissie 
Arrondissementsrechtbank 
 
Regelmatig e-mailverkeer 

Uitwisseling van “good practices” 
 
Intern gebouwenbeheer-gemeenschappelijke punten 
Beslissen over bevoegdheidsdiscussies 

De persrechters van het gerechtelijk 
arrondissement Leuven 
 

Relevante contacten met de pers 
Driemaandelijkse samenkomsten tussen persrechters 
Uitwisseling beroepservaringen als persrechters 

Het publiek sensibiliseren over bepaalde items inzake 
verkeersveiligheid: cfr medewerking aan de uitzending 
Kijk Uit. 

Conferentie van de korpschefs van 
vrederechters en rechters in de 
politierechtbank (F + Ndl.) 

Maandelijkse overlegvergaderingen over 
organisatorische  agendapunten en externe contacten 
met o.m. de zorgsector, de HRJ, het College Hoven en 
rechtbanken, de FOD-Justitie 
Dagelijks e-mailverkeer 
 
Webex-vergaderingen 

Organisatorische doeleinden 
Kennisdeling 
Uitwisseling info over nieuwe projecten en 
werkgroepen 

Directiecomité van de vrederechters en de 
rechters in de politierechtbank van het 
gerechtelijk arrondissement Leuven 

Maandelijkse overlegvergaderingen 
Over organisatorische agendapunten: personeel- 
gebouw- ICT- projecten-budget  
Over werkprocessen en terugkoppeling met de griffie 
Dagelijks e-mailverkeer 
 
Webex-vergaderingen 

Beheer en organisatie van de gehele entiteit van 
vrederechters en rechters in de politierechtbank van 
het gerechtelijk arrondissement Leuven 
 
Bespreking dienstwijzigingen-vervangingen-enz. 
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 Beschrijving Doelen / Resultaten 

De vrederechters en de rechters in de 
politierechtbank 
 
 
 
De plaatsvervangende vrederechters en de 
plaatsvervangende rechters in de 
politierechtbank 

Occasionele persoonlijke gesprekken 
Evaluaties  via webex. 
  
Regelmatig e-mailverkeer 
 
Vervangingen/aansporingen tot het volgen van 
opleidingen deontologie 
 
Regelmatig e-mailverkeer of telefonisch verkeer 
 

Organisatie en mededeling info met het oog op een 
vlotte samenwerking  en kennisdeling 

De vergaderingen met vrederechters en 
politierechters van het rechtscollege 

Algemene vergadering 
1 à 2 x per jaar 
 
Tussentijdse webex-vergaderingen 
 
Vergaderingen via webex. In de regel wordt elke 
maand een vergadering gehouden, afwisselend onder 
vrederechters en rechters in de politierechtbank  
Regelmatig e-mailverkeer. Tijdens de corona-
pandemie vonden minder vergaderingen plaats via 
webex. De voorkeur wordt nog altijd gegeven aan 
fysieke vergaderingen. 

Goedkeuring werkingsverslag 
Stemming over mandaatfuncties: 
ondervoorzitter/evaluator 
 
 
Kennisdeling door bespreking nieuwe wetgeving, 
rechtsleer, rechtspraak en organisatorische punten van 
de gehele entiteit w.o. ICT projecten en personeel. 
Dienstregeling 
Werkgroepen 
Gebouwen en huisvesting 
 
 

De voorzitter en de hoofdgriffier  Regelmatig overleg over alle aspecten van het beheer 
van een entiteit: personeel-budget-ICT- gebouw 
Dagelijks e-mailverkeer 

Beheer en organisatie van de entiteit 

De hoofdgriffier en het personeel Regelmatig overleg 
 
Dagelijks e-mailverkeer 

Personeelsbeheer 
Betreffende de werking van de griffies -mobiliteit 
Regelmatig overleg met de leidinggevenden 
Evaluaties,  plannings-en functioneringsgesprekken 



40 
 

 Beschrijving Doelen / Resultaten 

Het parket Occasioneel overleg over bepaalde werkprocessen 
Arrondissementsrechtbank 
Interne gebouwencommissie 

Uitwisseling info  en dienstoverleg betreffende 
hoofdzakelijk de politierechtbank 
Betrokkenheid bij bepaalde gemeenschappelijke 
projecten 

Het arbeidsauditoraat  Occasioneel overleg  
Interne gebouwencommissie 

Uitwisseling info en dienstoverleg betreffende sociale 
zaken 

De politiediensten : 
- de gerechtelijke diensten 
- de andere diensten 

Occasioneel Veiligheid 

De Balie Tweemaandelijks overleg korpschefs-balie 
Ad hoc projecten 

Gezamenlijke actiepunten – en/of projecten 
Samenwerking op vlak van opleiding advocaten-
stagiairs 
Aandachtspunten waar het werkveld van magistraten 
en advocaten elkaar kruisen 

De gerechtsdeurwaarders Ad hoc  Uitwisseling info 
Dienstregeling 
 

Het notariaat Ad hoc  Uitwisseling info 
 

De ARM – de NVM- SOLIMAG Regelmatig e-mailverkeer Sociaal Statuut 
Gemeenschappelijke belangen delen 

Stuurgroep van het Vlaams huis voor 
verkeersveiligheid 

2 keer per jaar Uitwisseling info 

Stuur en werkgroepen Op regelmatige basis Zie p. 29-30 

 
Ingevolge de covid19-pandemie werden aanvankelijk de vergaderingen in de maanden maart-mei opgeschort, waarna met webex-vergaderingen opnieuw een 
start werd genomen, zij het beperkt en voor de meest noodzakelijke overlegonderwerpen.  Ook al vergemakkelijkt een webex-vergadering in zekere zin het 
vergaderen omdat men zich niet moet verplaatsen, het weegt zeker niet op tegen fysieke vergaderingen die dynamischer verlopen. Regelmatig valt de 
verbinding uit omwille van technische defecten die zich soms onverwachts voordoen bij sommige deelnemers van  de webex-vergaderingen. 
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HOOFDSTUK V: STATISTIEKEN NIEUWE ZAKEN 
 

 
1. VREDEGERECHTEN  

 
1.2. Nieuwe zaken A-B-D-W-rollen en per kanton 2020 - Cijfers uit MaCH gehaald door de griffie  
 
Hieronder volgen activiteitenstatistieken betreffen de rollen A-B-D-W. De statistische gegevens zijn een belangrijk gegeven omdat in het IAMAI-model dit 
als één van de criteria wordt opgenomen. Dit is echter niet gelijk aan de berekening van de werklast. Voor de werklast moeten ook andere criteria in 
rekening worden gebracht: complexiteit-werkmethodes- personeelskader-aantal instellingen/ziekenhuizen/kanton-landelijk of stedelijk kanton.  
 
De A- rol betreft invorderingen (factuur-erelonen-achterstallige premies – terugvorderingen OCMW) en alle andere zaken van algemene bevoegdheden (huur- 
handelshuur- pacht-appartementsmede-eigendom- burenhinder waaronder afpalingen en afstand en/of rooien van beplantingen -erfdienstbaarheden-
onteigeningen-…) die behandeld worden op een openbare zitting. 

 
De B- rol betreft zaken die worden ingeleid bij eenzijdig verzoekschrift (artikels 712-1025-1034 Gerechtelijk Wetboek). Het betreft zaken van bewinden, 
geesteszieken, ouderlijk gezag en voogdijen. Onder de bewinden telt men de aanstellingen, de vele inkantelingen en omzettingen ingevolge wetswijzigingen, 
tussentijdse machtigingen om de BV toe te laten bepaalde handelingen te stellen, verwijzingen naar een ander kanton, de vervangingen van de bewindvoerders 
(ingeval van overlijden en/of pensionering), wijzigingen inhoud bewind, beëindigingen. Onder geesteszieken telt men de observatie en het verder verblijf. 
 
De D- rol bevat zaken ingeschreven en geregistreerd als verzoeningen. In de cijfers zijn zowel akkoorden als niet-akkoorden en uitstellen opgenomen.  Ook bij 
de behandeling van een niet-akkoord wordt tijd besteed, soms nog meer dan bij een akkoord. 
 
De W- rol bevat zaken die geen geschil inhouden maar wel een rechterlijke tussenkomst vereisen. Deze zaken worden niet bij de verzoekschriften 
ingeschreven. Het gaat over beschermingsstatus individuele dossiers- openbare verkopen- aktes bij een  vereffening/verdeling – eedafleggingen. 
 
Het College Hoven en rechtbanken maakte de cijfers nog niet over (28.02.2021) zodat geen vergelijking kan worden gemaakt tussen de cijfers van de 
griffie en deze vergaard door de ondersteunende diensten van het College Hoven en rechtbanken. 
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Aantal NIEUWE ZAKEN VREDEGERECHTEN 2020 

 Rol  
kanton A B D W Totaal 

VGASC 882 814 149 157 2002 

VGDST 1035 759 207 106 2107 

VGLVN1 577 1185 137 243 2142 

VGLVN2 576 929 144 145 1794 

VGLVN3 1994 687 119 113 2913 

VGTNN 1507 1031 154 259 2951 

VGZLW 359 456 140 107 1062 

Totaal 6930 5861 1050 1130 14971 

 
. 
. 

 
 
 
Opmerking  
De cijfers moeten blijvend met de nodige omzichtigheid worden geïnterpreteerd. Blijvend onderzoek is nodig om na te gaan hoe alle activiteiten worden 
geregistreerd en of elke vredegerecht op dezelfde wijze de zaken registreert.  
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BIJLAGE 1 – Toelichting van griffie LEUVEN. Cijfers vredegerechten Leuven 2020. Nieuwe zaken. Alle rollen 
 
 
1.2 Nieuwe zaken - beperkt tot deze van de A en B- rol  -vergelijking met de vorige jaren 2017-2019 –- Cijfers uit MaCH getrokken door de griffie. 
 
Let wel:. Sinds 1 december 2019 vormen de vredegerechten van de kantons Aarschot-Haacht één kanton  en de twee zetels Landen-Zoutleeuw van het kanton 
Landen-Zoutleeuw vormen nu één zetel dat samenvalt met één zetel van het kanton Zoutleeuw. Reden waarom vanaf 1.1.20 er geen afzonderlijke cijfers 
worden vermeld voor de kantons Haacht en Landen.  
 

Jaartallen 2017 2018 2019 2020 

Rollen  A B A B A B A B 

Aarschot 630 428 443 454 657 454 Aarschot 
882 

Aarschot 
814 Haacht 604 610 461 679 463 600 

Diest 1.186 556 1.305 559 945 758 1035 759 

Leu I 762 1.293 555 1.302 592 1355 577 1185 

Leu II 869 926 654 852 723 1052 576 929 

Leu III 3.867 732 3.937 685 2918 851 1994 687 

Tienen 2.033 665 1.895 637 1944 984 1507 1031 

Landen-
Zoutleeuw 

392 386 357 497 482 467 Zoutleeuw 
359 

Zoutleeuw 
456 

Totaal 10.343 5.596 9.607 5.665 8.724 6.521 6.930 5.861 
 15.939 15.272 15.245 12.791 

 
Opmerking 
1. 
Beide rollen vertonen minder nieuw ingeleide zaken. Deze dalende trend doet zich hoofdzakelijk voor op de A-rol en dit sedert 2017, vermoedelijk doordat de 
rechtsgang wordt ontmoedigd omwille van de hoge procedurekosten (21% BTW op advocatenerelonen, hoge rechtsplegingsvergoedingen,…) maar de daling 
in het jaar 2020 is groter tegenover de voorgaande jaren en dit kan hoogstwaarschijnlijk aangerekend worden op de coronapandemie waarin minder zaken 
werden ingeleid. 
 2. 
Deze vermindering is in verhouding beperkter op de B-rol. De behandeling van zaken op de  B-rol -hoofdzakelijk bewind en geesteszieken-  vonden niettemin 
plaats ook tijdens de lockdown in raadkamer, hetzij via webex-raadkamerzittingen, hetzij met inachtneming van de grootst mogelijke corona 
veiligheidsmaatregelen, hetzij met een inhaalbeweging in de loop van het jaar. Dit jaar vonden minder inkantelingen plaats, voor zover deze nog niet hadden 
plaatsgevonden op 1 september 2019.  
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2.2 Nieuwe zaken W-rol 
In het jaar 2020 werden 1130 nieuwe W-zaken geregistreerd. 
Dit maakt dat het aantal lopende W-zaken bewind, nieuwe zaken van 2020 inclusief, 3.500 bedroeg rond de jaarwisseling  2020-2021. 
Dat wil dus zeggen dat niet enkel de nieuwe zaken moeten worden behandeld maar ook de lopende. In totaal 3.500. 
 
 
2. POLITIERECHTBANK 
 

Nieuwe zaken 2017 2018 2019 2020 

Straf 9812 9675 7638 7.106 

Burgerlijk 290 287 286 237 

 
BIJLAGE 2 - Cijfers griffie LEUVEN. Cijfers politierechtbank Leuven 2020. Nieuwe zaken en beslissingen 
 
Opmerking 
 
1. 
De daling van het aantal nieuwe strafzaken heeft onmiskenbaar deels te maken met de lockdown en de sluiting van openbare zittingen in de periode van 16 
maart tot 18 mei 2020 (twee maanden).   
 
2. 
Een andere reden voor de blijvende daling van het aantal te behandelen strafzaken heeft te maken met het bevel tot betalen, afgekort: het BTB. Het BTB 
kadert in het ruimer crossborderverhaal:  sinds 28 maart 2018  worden voor eenvoudige verkeersinbreuken onmiddellijke inningen, herinneringen en 
minnelijke schikkingen via de MaCH-applicatie automatisch naar de overtreders verstuurd. Bij niet-betaling van een minnelijke schikking wordt niet meer 
onmiddellijk gedagvaard maar vertrekt eerst een bevel tot betalen. Door technische complicaties van het systeem, zijn de BTB’s later verzonden waardoor de 
afhandeling van de verkeerszaken niet meer op zitting werden gebracht en on hold stonden.  Slechts wanneer alle betalingstermijnen van de automatische 
keten verstreken waren, kon tot dagvaarding worden overgegaan. Op die wijze kwamen  er in 2020 met vertraging niet betaalde BTB’s op zitting. 
 
Daartegenover staat dat, nu een groot aantal eenvoudige zaken wegvalt op zitting, enkel gedagvaard wordt in zwaardere verkeersdossiers die niet in 
aanmerking komen voor een onmiddellijke inning of minnelijke schikking.  
Met andere woorden , de terugval van het aantal cijfers wordt gecompenseerd door behandeling van zwaardere zaken, zodat de eigenlijke werklast zeker 
niet is afgenomen. 
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3. 
De activiteit van “de machtigingen tot visitaties” werden nog nooit opgenomen in de cijfers van de statistieken. 
Hiervoor is  zelfs geen code voorzien in MaCH. 
Nochtans vereisen deze handelingen tevens activiteiten van politierechters én van griffieleden. 
Dit werd herhaaldelijk onder de aandacht gebracht, ook van de ondersteuningsdienst van het College Hoven en rechtbanken. 
 
 

HOOFDSTUK VI :  EVOLUTIE VAN DE WERKLAST 

1.WERKLASTMETING 

 
1.1. Vredegerechten 

 
De werklast tussen de verschillende kantons is niet gelijk. Cijfers zijn een belangrijke indicatie, maar zijn niet absoluut: cijfers geven niet de moeilijkheidsgraad 
weer van de verschillende dossiers die kunnen verschillen tussen de kantons al naargelang zij zich op het platteland dan wel in de stad bevinden. De 
moeilijkheidsgraad hangt af van verschillende factoren: de specialiteit, techniciteit en diversiteit van de te behandelen materie, de behandeling ten gronde of 
deze vooraleer recht te doen. Zo bijvoorbeeld is één onteigeningszaak niet te vergelijken met één zaak betreffende een invordering van een ziekenhuisfactuur 
of is één zaak betreffen een erfdienstbaarheid niet te vergelijken met één eenvoudige huurzaak. Zaken betreffende zakelijke rechten zijn in aantal veel lager 
dan invorderingen van facturen, maar ook complexer. De vrederechters merken op dat er een stijgende trends waar te nemen is van zaken waarbij conclusies 
van 40 bladzijden en meer per partij geen uitzondering meer zijn. Aangezien de middelen onderzocht en beantwoord moeten worden, neemt het vonnis in 
deze zaken veel meer tijd in beslag.  
 
Bovendien worden niet alle activiteiten/kanton geregistreerd:  voor bepaalde acties bestaan geen registratiecodes. De Conferentie van vrederechters en 
rechters in de politierechtbank signaleerde dit herhaaldelijk aan de steundienst van het College van hoven en rechtbanken. Dit springt in het bijzonder in het 
oog bij de dossiers inzake bewind en de te behandelen briefwisseling/afstappingen/ toelichtingen aan (niet-) professionele bewindvoerders/behandeling van 
neergelegde jaarverslagen.  Dossiers inzake bewind worden NIET “afgesloten”.  Het maken van tussenbeschikkingen belet niet dat de zaak  blijft “hangen”. Er 
is nood om een bijkomende parameter te voorzien om het aantal LOPENDE bewinden per kanton in rekening te brengen. 
 
In de werklastmeting/kanton moet eveneens rekening worden gehouden met de niet-jurisdictionele taken die sommige vrederechters waarnemen: 
ondervoorzitter/evaluator/werkzaam in een werkgroep/persrechter. Zie bijkomende toelichting onder personele middelen –HFDST I – punt 3. P.7 en onder de 
stuur- en werkgroepen p. 29-30. 
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1.2. Politierechtbank 
 
Ook bij de rechters in de politierechtbank zijn er veel variabelen die de werklast kunnen beïnvloeden, zoals de wijze waarop de rechter en griffier zich van hun 
taak kwijten (voorbereiding van zaken, uitvoerig motiveren of niet, grondig onderzoek ter zitting of niet, enz.), deskundigheid van de substituut op de zitting, 
vervangingen van afwezige collega’s, de duur van de tussenkomst van tolken op de zitting enz.  
 
De werklast tussen de verschillende kamers van de politierechtbank is niettemin gelijkmatig te noemen omdat de verdeling plaatsvindt in overleg tussen de 
politierechters en de leidinggevende griffier. Er kan derhalve worden uitgegaan van een vergelijkbare werklast over  alle burgerlijke en penale zittingen voor 
de huidige vier rechters in de politierechtbank.  
 
In de cijfers zijn evenmin de niet-jurisdictionele taken begrepen: de bijkomende werklast ter invulling van niet-jurisdictionele taken waaronder bijdragen in 
werkgroepen, persrechter. Zie bijkomende toelichting onder personele middelen –HFDST I – punt 3. P.7. en onder de stuur-en werkgroepen p. 29-30. 

 

2. WERKLASTVERDELING 

 
2.1. Vredegerechten 
De vrederechters werken individueel per kanton. De cijfers per kanton lopen sterk uiteen. De kantons met de hoogste werklast zijn telkens deze waarbinnen 
op hun grondgebied een gesloten psychiatrische instelling en/of ziekenhuizen is gelokaliseerd. Volgens de cijfers van het jaar 2019 van het College Hoven en 
rechtbanken vertegenwoordigen de zaken betreffende de rechterlijke bescherming 44,24% van alle geregistreerde activiteiten (tal van activiteiten inzake 
bewind worden zelfs niet geregistreerd). De cijfers voor het jaar 2020 van het College van Hoven en rechtbanken, die nog niet beschikbaar zijn, zouden moeten 
duidelijk maken of er een opwaartse of dalende trend aan de gang  is.  
 
Overzicht van het aantal inwoners/de omgevingsfactoren 
 

Kanton Opp. 
in 
km² 

Inwoners 
 

Bijzonderheden van het kanton 

  *KB 
27.2.2019 

**KB 
17.12.2020 

 

Haacht 126,7 71.112 71.648 Hoofdzakelijk landelijk kanton, achttal woonzorgcentra (bewind) 
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* 27 FEBRUARI 2019. — Koninklijk     besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons Volgens dat KB tellen de 3 stadskantons van Leuven elk 73.619 inwoners. Dit getal is fictief, aangezien het 
bereikt wordt door de inwonersaantallen van alle gemeenten van deze kantons samen te tellen en vervolgens door 3 te delen. In deze cijfers is de studentenbevolking van de KU Leuven en van diverse 
hogescholen die niet in de stad is gedomicilieerd niet meegerekend. 
 

**Bijlage KB 17.12.2020 tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons binnen het arrondissement Leuven op datum van 31.12.2019. De bevolkingscijfers van de drie stadskantons 
zijn thans opgesplitst. Ook nu zijn de cijfers van de studentenbevolking niet meegerekend. Niettegenstaande het kanton Haacht sinds 1.12.2021 niet meer bestaat , werd het toch nog apart 
van Aarschot vermeld. 
 

Behalve enkele occasionele vervangingen van vrederechters die vrijwillig plaatsvonden, heeft nog geen herverdeling van de werklast tussen de verschillende 
kantons plaatsgevonden.  
 
Bij wet van 25 december 2017 werd de nieuwe indeling van de gerechtelijke kantons officieel vastgelegd. Eén van de doelstellingen van deze  hertekening, was 
de nivellering van de werklastverschillen tussen de diverse kantons te bewerkstelligen.  Door het kanton Haacht onder het kanton Aarschot onder te brengen 
en de zetel van Landen onder het nieuwe kanton te Zoutleeuw (met Glabbeek erbij bedraagt de oppervlakte van het kanton Zoutleeuw 248 m2), werden zeker 
de kleine vredegerechten weggewerkt. Of dit aanleiding zal geven tot meer evenwichtige werklastverdeling tussen de kantons, zal met de tijd duidelijk worden. 
De herindeling dateert nog maar van 1 december 2019. Het is te vroeg om na het atypisch corona-jaar 2020 hieruit nuttige vaststellingen te doen. 
  
Op initiatief van de hoofdgriffier hebben de (niet-mobiele) personeelsleden van de buitenkantons zich ingeschreven in een clusterwerking tussen de griffies, 
erin bestaande dat zij op vrijwillige basis zullen inspringen in territoriaal naburige vredegerechten wanneer deze hulp nodig hebben (bv. door onderbezetting, 
tijdelijke toevloed van zaken,…). Waar nodig werden op verzoek van de hoofdgriffier ministeriële besluiten uitgevaardigd om deze clusterwerking te kunnen 

Aarschot 165,8 60.630 
 

60.992 Hoofdzakelijk landelijk kanton, zestal woonzorgcentra en twee instellingen voor gehandicapten (bewind), winkelcentrum 
Gouden Kruispunt (handelshuur), een medisch centrum dat afhangt van regionaal ziekenhuis Tienen 

Diest 145,9 53.050 
 

53.050 Een psychiatrische instelling (St. Annendael) en één groot ziekenhuis, zevental woonzorgcentra  en een instelling voor 
gehandicapten (bewind) 

Zoutleeuw 221,4 45.624 51.281 Uitgestrekt in oppervlakte, voorlopig nog twee zetels (dubbelkanton), landelijk, economisch achtergesteld, veel sociale 
woninghuur en agrarisch recht, negental verschillende woonzorgcentra (bewind) 

Tienen 163,2 55.082 
 

55.356 Een economisch achtergesteld kanton met veel minderbedeelden, een gesloten psychiatrische instelling (Br. Alexianen),  
zevental woonzorgcentra  en een instelling voor gehandicapten (Delacroix)(bewind) 

Leuven 1 86,1 73.619 
 

83.189 Voornamelijk stedelijk kanton,  één gesloten psychiatrische instelling (Kortenberg), de jeugdinstelling in Everberg (veel niet-
begeleide minderjarigen), verschillende woonzorgcentra (bewind), toenemend aantal appartementsgeschillen wegens 
explosie aan nieuwbouw in het noorden van  Leuven-stad 

Leuven 2 135,9 73.619 
 

75.159 Grote psychiatrische instelling (UPC Sint-Kamillus te Bierbeek), verschillende woonzorgcentra (bewind), veel huur 
studentenkamers en handelshuur, diverse zaken als gevolg van aanwezigheid twee gevangenissen en fiscaal bestuur 

Leuven 3 121,0 73.619 63.254 U.Z. Gasthuisberg (veel invorderingen/occasioneel doktersaansprakelijkheid) en KULeuven; veel huur studentenkamers,  
17-tal woonzorgcentra en instellingen voor personen met zware beperkingen (bewind, ook op verzoek U.Z. Leuven)  
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toepassen op het terrein. In uitvoering daarvan hebben in 2020 meerdere griffiepersoneelsleden uit de vredegerechten op meerdere tijdstippen bijstand 
verleend in naburige griffies van de vredegerechten én in de politierechtbank.  
 
Einde 2020 werd een herschikking van het gerechtspersoneel doorgevoerd binnen het arrondissement om de afwezigheid van sommige personeelsleden te 
ondersteunen en de continuïteit van de dienst met beperkt personeel structureel te verzekeren. Hiervoor moest beroep worden gedaan op de eerste voorzitter 
van het hof van beroep te Brussel bij toepassing van artikel 328 Gerechtelijk Wetboek. Samen met deze herschikking is het de bedoeling om in het jaar 2021 
een overheveling van zaken verbonden aan een instelling van het ene naar het andere vredegerecht door te voeren bij toepassing van artikel 67 Gerechtelijk 
Wetboek. Wordt vervolgd in 2021.  
 
2.2. Politierechtbank  
 
De rechters in de politierechtbank verdelen de werklast in onderling overleg met de leidinggevende griffier. 
 
 

HOOFDSTUK VII: EVOLUTIE VAN DE GERECHTELIJKE ACHTERSTAND 

 

1.GERECHTELIJKE ACTIVITEIT 

1.1.Vredegerechten  

 
Hieronder wordt voor elk vredegerecht de rechtsdagbepaling weergegeven. Dit is de tijd na de laatste conclusietermijn (artikel 747 Gerechtelijk Wetboek) of 
het gezamenlijk verzoek van partijen tot aan de pleitdatum. Tevens volgt hieronder de duur waarop een uitstel wordt bepaald: 
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Naam vredegerecht Op 31/12 T-3 (2017) Op 31/12/T-2 (2018) Op 31/12/T-1 (2019) O 31/12 T (2020) 

Haacht - rechtsdag: 6 weken 
 
- uitstel: 6 weken 

Idem T-3 Idem T-3 - rechtsdag: op een maand 
voor verzoeken huur-803-
730 
 
-uitstel: 1 maand naargelang 
de aard van zaak; de overige 
zaken worden verzonden 
naar de rol om de zittingen 
niet nodeloos te 
overbelasten 
 
 -rechtsdag 747: uiterste 
rechtsdag in november 2021 
 

Aarschot 
 

- rechtsdag: 1 maand  
 
- uitstel 1 maand  

Idem T-3 Idem T-3 

Diest - rechtsdag: 3 weken 
 
- uitstel:  3 weken 

Idem T-3 Idem T-3 Rechtsdag: 4 à 5 weken 
 
Uitstel: 1 week tot 2 
maanden alnaargelang de 
aard van de zaak; 
 
Rechtsdag 747: uiterste 
rechtsdag in oktober 2021 
 

Zoutleeuw - rechtsdag: 1 maand  
 
- uitstel: 1 week of zolang als 
partijen afspreken 

Idem T-3 Idem T-3 Idem T -3 
 
 
Rechtsdag 747: uiterste 
rechtsdag in oktober 2021 
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Tienen - rechtsdag: 1 maand 
 
- uitstel: 3 tot 6 weken 

- rechtsdag: 1 maand  
 
- Uitstel: op 2 tot 6 weken 

Idem T -2 
 

Idem T -3 
 
 
Rechtsdag 747: uiterste 
rechtsdag in oktober 2021 
 

Leuven 1 - rechtsdag: 1 maand  
 
 
-Uitstel: op 1 week tot 2 
maanden  

Idem T-3 Idem T-3 Idem T-3 
 
 
 
 
Rechtsdag 747: uiterste 
rechtsdag in september 
2021 

Leuven 2 - rechtsdag: 1 maand 
 
- uitstel: op 1 week tot 2 
maanden  

Idem T-3 Idem T-3 Idem T -3 
 
 
 
Rechtsdag 747: uiterste 
rechtsdag in november 2021 

Leuven 3 - rechtsdag: maximaal 6 
weken  
 
- uitstel: één week behalve 
zware pleitzaken 

Idem T-3 Idem T-3 Idem T -3 
 
 
 
 
Rechtsdag 747: uiterste 
rechtsdag in februari 2022 

 
Conclusie: alle zaken worden binnen relatief korte tijd behandeld, waar in sommige kantons een opsplitsing wordt gemaakt in de verschillende aard van zaken 
om de zittingen zo efficiënt mogelijk te organiseren. De verste data voor de behandeling van een zaak situeren zich binnen het jaar. 
 
1.2 Politierechtbank 
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Naam  Op 31/12 T-3 Op 31/12/T-2 Op 31/12/T-2 Op 31/12/T  2020 

Politierechtbank 
 

- rechtsdag 1 maand na 
laatste conclusietermijn of 
gezamenlijk verzoek van 
partijen 
 
- uitstel idem 

Idem T-3  Idem T-3 Idem T-3 
 
De rechtsdag 747: de uiterst 
vastgestelde datum is : 
-in strafzaken: januari 2022 
-in burgerlijke zaken: oktober 
2021gele 

 
Conclusie: alle zaken worden binnen relatief korte tijd behandeld. De verste data voor de behandeling van een zaak situeren zich binnen het jaar. 
 
Deze korte behandeltermijnen zouden in deze materie de recidive moeten kunnen indijken.  
 
Hieromtrent vindt wetenschappelijk onderzoek plaats, waarvan het resultaat nog niet is bekend. 
 
 

2.AANTAL GEWEZEN BESLISSINGEN 

2.1.Vredegerechten  

 
2.1.1. Totaal overzicht van de beslissingen per kanton 2020 – cijfers uit Mach gehaald door de griffie 
 
Anders dan bij nieuwe zaken wordt bij de beslissingen geen opsplitsing gemaakt tussen de rollen. Het MaCH systeem voorziet niet in deze mogelijkheid. Dit 
zou nochtans toelaten de cijfers IN en UIT van de verschillende rollen met elkaar te vergelijken. Dit is een gebrek in de applicatie Mach. 
 
Zie BIJLAGE 1 
 
Tot op heden werden geen cijfers van de afgesloten zaken (eindbeslissingen)  gepubliceerd door het College van hoven en rechtbanken, zodat geen 
opmerkingen kunnen geformuleerd worden aangaande het verschil in cijfers lokaal/nationaal.. 
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Aantal BESLISSINGEN –vergelijking 2019-2020 

 Eindbeslissingen Tussenbeslissingen Totaal 

Kanton EB EV TB TV  

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

VGASC 426 

794 

476 

761 

90 

130 

7 

14 

999  
1699 VGHCT 650 472 46 40 1208 

VGDST 642 746 896 938 58 66 29 25 1625 1775 

VGLVN1 1077 1012 749 753 67 63 51 79 1944 1907 

VGLVN2 842 822 858 699 65 60 31 28 1796 1609 

VGLVN3 802 663 2834 1980 50 53 44 46 3730 2742 

VGTNN 775 896 1853 1789 47 59 41 55 2716 2799 

VGZLW 227 

444 

134 

346 

16 

57 

14 

31 

391 

878 VGLDN 211 235 13 20 479 

Totaal 5652 5377 8507 7266 452 488 277 278 14888 13409 
 

 

Aantal PV’ s MINNELIJKE SCHIKKING 

Kanton MS+ akkoord MS- niet akkoord Totaal afgesloten MS MSU uitgestelde 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

VGASC 64 39 
ASC 

124 117 
ASC 

188 156 
ASC 

15 4 
ASC VGHCT 17 96 113 70 

VGDST 23 51 108 139 131 190 62 59 

VGLVN1 77 59 123 90 200 149 85 66 

VGLVN2 38 38 159 113 197 151 72 45 

VGLVN3 69 54 88 63 157 117 41 27 

VGTNN 42 42 131 117 173 159 46 46 

VGZLW 32 37 
ZTL 

40 101 
ZTL 

72 138 
ZTL 

9 21 
ZTL VGLDN 42 48 90 33 

Eindtotaal 404 320 917 740 1321 1060 433 268 
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2.1.2. Totaal overzicht van de cijfers zoals jaar na jaar berekend vanuit uit het lokale MaCH - systeem 
 
Hier wordt geen opsplitsing gemaakt tussen A- en B- rol zoals bij de statistieken van de nieuwe zaken 
  

Naam 
vredegerecht 

Vonnissen & beschikkingen A & B-rol Verzoeken tot minnelijke schikkingen Andere gerepertorieerde PV’ s 
(plaatsopnemingen, getuigenverhoor, verhoren 
bewind en geestzieken) 

 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Haacht 1214 1193 1208  
1699 

95 87 113  
156 

95 653 288  
148 Aarschot 1116 977 999 213 227 188 213 505 122 

Diest 2070 1915 1625 1775 93 130 131 190 93 326 240 231 

Zoutleeuw 875 910 870 878 146 133 162 138 146 692 301 153 

Tienen 2918 2492 2716 2799 251 147 173 159 251 682 510 399 

Leuven 1 2129 1932 1944 1907 214 199 200 149 214 1402 1002 643 

Leuven 2 1858 1599 1796 1609 184 167 197 151 184 1013 810 650 

Leuven 3 4717 4851 3730 2742 172 203 157 117 172 669 517 271 

 
Opmerking 
1. 
Er doet zich een algemene dalende tendens voor van beslissingen, die de dalende tendens van nieuwe zaken voor een groot stuk weerspiegelt. 
Dit heeft rechtstreeks te maken met een daling op de A- rol van de nieuwe zaken, niet alleen van grote invorderaars (ziekenhuizen), maar ook van particulieren.  
 
2. 
Het aantal PV’ s is niet representatief voor de bepaling van de werklast van een vredegerecht. Er bestaat immers geen duidelijk wettelijk voorschrift voor welke 
aktes en op welke wijze een proces-verbaal moet worden opgemaakt. Bijvoorbeeld maken niet alle vredegerechten een PV op bij de neerlegging van een 
deskundigenverslag. Soms wordt één PV opgesteld per gehoord persoon terwijl andere vredegerechten één gezamenlijk PV opstellen voor het verhoor van alle 
betrokkenen in eenzelfde zaak. Derhalve verschillen de aantallen PV’s aanzienlijk tussen de diverse vredegerechten, al naargelang de lokaal gehanteerde 
werkwijze. Dit vraagt om eenduidige richtlijnen. 
Inzake geesteszieken laten vrederechters opmerken dat er twee PV’s worden opgesteld: één bij het bezoek van de patiënt in het centrum en één op de zitting 
bij het verhoor van betrokken partijen. 
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2.2 Politierechtbank 

 

 
Beslissingen in strafzaken 

2017 2018 2019 2020 

9948 9858 8.472 
 

7.169 

 
Het getal van 7.169 is de optelsom van “afgesloten” zaken én “tussenvonnissen” . 
Een strafzitting telt gemiddeld 70 zaken, nl. 60 nieuwe en ongeveer 10 uitgestelde zaken of zaken op verzet. Daartussen zitten ook een aantal vonnissen  
betreffende de afhandeling van de burgerlijke belangen, hetgeen uiteraard arbeidsintensiever is dan een zuivere strafzaak.   
 

 
Beslissingen in burgerlijke zaken 

2017 2018 2019 2020 

366 324 227 
 

285 

 
Het getal van 285 vertegenwoordigt enkel de « afgesloten » zaken. De tussenvonnissen worden hier niet bijgeteld. 
 
Een burgerlijke pleitzitting telt gemiddeld een zeven tot tiental pleitzaken. 
 
De vermindering van het aantal beslissingen en het aantal nieuwe zaken in strafzaken heeft te maken met de afschaffing van de zittingen in de eerste lockdown 

16 maart- 18 mei 2020. 

 

3.OORZAKEN VAN DE VERTRAGING 

 
Er mag gesteld worden dat bij de vredegerechten en de politierechtbank er zich geen noemenswaardige of zorgwekkende  vertraging voordoet.  
 
3.1 Oorzaken 
 
Als er  van vertraging sprake , heeft dat bij de vrederechters te maken met: 
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1) de toepassing van de wet op de bestrijding van de gerechtelijke achterstand indien de partijen of hun advocaten zelfstandig (lange) conclusietermijnen 

overeenkomen in toepassing van art. 747, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek. De rechter kan zich niet verzetten tegen een termijn overeengekomen 
tussen partijen; hij kan hooguit suggesties doen.  In zaken met meer dan twee partijen is een in instaat stelling op grond van art. 747, § 2 van het 
Gerechtelijk Wetboek op minder dan een jaar niet steeds mogelijk.  

 
Zelfs indien op vrij korte tijd een pleitdatum kan worden vastgesteld, hangt de daadwerkelijke behandeling op de voorziene datum af van de raadsman 
van partijen,   die: 
-    hetzij op de rechtsdag soms uitstel komt vragen. 
-   hetzij onvolledige bewijsbundels neerlegt of bijkomend bewijs zich opdringt waardoor een bijkomend uitstel wordt verleend en/of een heropening 
der debatten wordt uitgesproken. 
 

2) meer bijkomende tussenkomsten in het kader van bewind. 
  

Bij de politierechters kan de vertraging te maken hebben met: 
 

Onvolledigheden in de dagvaarding en/of het verzoekschrift en/of door de procedure te regulariseren, zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken. Zo 
zijn er de vrijwillige verschijningen van derden die erkennen de dader te zijn op de strafzitting waarvoor het strafregister en de rijbewijsgegevens moeten 
worden opgevraagd aan het parket. Regelmatig dienen de adressen of de identiteit van de gedaagden te worden verbeterd.  Soms ontbreekt de 
dagvaarding in het rechtsplegingsdossier (na ‘vertaling’ wordt de dagvaarding niet bijgebracht). 

 
3.2  Algemene maatregelen om deze oorzaken aan te pakken 
 
1)  In plaats van toepassing van de artikelen 747,§ 1 en § 2 van het Gerechtelijk Wetboek wordt een uitstel op korte datum verleend. 
 
Stipter nazicht op de naleving van art. 756 van het Gerechtelijk Wetboek i.v.m. de tijdige neerlegging van de bewijsbundels door de griffie. De griffie kan contact 
opnemen met de raadslieden van partijen. Door de partijen te verplichten hun bewijsbundels op voorhand neer te leggen, is een grondige voorbereiding van 
de dossiers en een snellere en efficiëntere behandeling op de zitting mogelijk (minder nood aan heropening der debatten). Dat voorschrift wordt echter 
onvoldoende nageleefd doordat de wetgever geen sancties op de niet-naleving voorzag. De balie werd aangesproken om meer beroep te doen op e-deposit. 
 
2)  Er is nood aan een goede opvolging van bewind-dossiers. Gezien de krappe personeelsbezetting is dit niet steeds haalbaar. 
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3)  Elke rechter kan bij toepassing van artikel 66 §1, laatste lid een buitengewone zitting organiseren. In sommige kantons werden dit jaar 2020 buitengewone 
zittingen georganiseerd om de geschorste openbare zittingen in de periode van 16 maart tot 17 mei 2020 in te halen.  Sommige rechters maakten ook gebruik 
van de schriftelijke behandeling. 
 

HOOFDSTUK VIII : DE ACHTERSTAND IN HET BERAAD 

 

1. VREDEGERECHTEN  
 
De vrederechters kennen geen achterstand in hun beraad en zij spreken hun vonnissen doorgaans uit binnen de 8 dagen tot één maand. 
 
Enkel in een aantal uitzonderlijke gevallen wordt door de complexiteit van de zaak, de normale beraadtermijn van één maand overschreden. De hoofdgriffier 
houdt de naleving van artikel 770 Gerechtelijk Wetboek bij. In geval van overschrijding bericht hij de voorzitter en de procureur des Konings. 
Het is zeker geen structureel probleem. 
 
In van nature dringende zaken (aanstelling bewindvoerder, gedwongen opnames, spoedprocedure onteigeningen) wordt uitspraak gedaan op zeer korte 
termijn, zoals voorgeschreven door de wet. Ook in niet van nature dringende zaken doen sommige vrederechters uitspraak op het einde van de zitting of ten 
laatste op 8 dagen (bv. huurzaken waarbij de schade met de dag toeneemt). 
 
In slechts een paar gevallen verloopt te veel tijd tussen de oproeping en de uitspraak in de machtigingsprocedures voor vertegenwoordigers van onbekwamen. 
Dit leidt tot interne klachten van de griffie en magistraten. Deze vertraging heeft te maken met een personeelstekort en het groot aantal dossiers.  
 
2. POLITIERECHTBANK 
 
In strafzaken wordt er meestal onmiddellijk op de zitting uitspraak gedaan. 
in de burgerlijke zaken van de politierechtbank van Leuven wordt steeds uitspraak gedaan binnen de maand na het sluiten van de debatten, op enkele 
uitzonderlijke gevallen na, te wijten aan de omvang van het dossier en het aantal partijen.  
 
 

3. ARTIKELEN 770, § 2 EN § 3 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK 
 
In slechts zeer uitzonderlijke gevallen werd de termijn van beraad overschreden. Het zou wenselijk zijn om het MaCH-systeem uit te rusten met een module 
om de beraadachterstand automatisch op te volgen en te waarschuwen bij overschrijding van de termijnen. 
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HOOFDSTUK IX: BESCHRIJVING VAN DE ACTIES ONDERNOMEN TIJDENS HET BETROKKEN KALENDERJAAR 
OM DE WERKING VAN HET RECHTSCOLLEGE TE VERBETEREN, DE GERECHTELIJKE ACHTERSTAND WEG TE 
WERKEN EN DE NALEVING VAN DE TERMIJN VAN HET BERAAD TE WAARBORGEN 

 
1. CORONAPANDEMIE  

Het was een atypisch gerechtelijk jaar 2020, overschaduwd door de coronapandemie. 
 
Vanaf 16 maart 2020 was deze pandemie voelbaar op het terrein en ontregelde zij de normale werking van een rechtbank.  
Niet alleen werd een lockdown georganiseerd van 16 maart tot 17 mei 2020 in het kader van nationaal genomen maatregelen. Dit had een schorsing van de 
openbare zittingen voor gevolg, behalve indien gewerkt kon worden met de schriftelijke procedure zoals bepaald in het KB van 2 en 9 april 2020. Op deze wijze 
konden alle burgerlijke zaken van de politierechtbank doorgang vinden. De griffies zelf bleven open om de continuïteit van de dienst te verzekeren. Onnodig 
te zeggen dat de reorganisatie van zittingen en vastgestelde rechtsdagen veel administratieve handelingen vergde  naar externen toe, waaronder advocaten, 
gerechtsdeurwaarders en burgers, terwijl op hetzelfde ogenblik een verminderde bezetting van het griffiepersoneel moest worden georganiseerd om de 
gevolgen van de pandemie zo veel mogelijk in te dijken. Zie hogervermeld onder Hoofdstuk I . punt 3 toelichting gerechtspersoneel.  
De zittingen in raadkamer vonden zoveel als mogelijk verder plaats, waar mogelijk met webex-vergaderingen.  
De inrichting van buitengewone zittingen door verschillende kantons later op het jaar maakte dat de achterstand in de behandeling van zaken, opgelopen 
tijdens de lockdown, kon worden weggewerkt in hetzelfde jaar. 
 
Na overleg op verschillende niveaus werd een heropstart georganiseerd vanaf 18 mei 2021, hetgeen niet kon zonder alle kantons en de politierechtbank uit te 
rusten met plexiglasschermen, handschoenen, mondmaskers, ontsmettingsgel en organiseren van circulatieplannen. Omwille van het stilzitten van de FOD-
Justitie werd alles georganiseerd door het directiecomité en de lokale entiteiten zelf in overleg met de steden waar zich een kanton bevond (aanleveren van 
plexiglasschermen), met de conferentie van vrederechters en rechters in de politierechtbank waar tips werden gegeven waar men het beschermingsmateriaal 
kon bekomen, met een handig personeelslid die mondmaskers maakte hangende de eindeloze discussies op federaal politiek vlak, met het lopen achter groen 
en rood lint om de circulatie zelf te organiseren niet zonder daarbij de balie te betrekken.  De kosten werden voorgeschoten door de voorzitter en nadien 
gerecupereerd van de FOD-Justitie enkele maanden later. 
Slecht na 18 mei 2020 kwam ondersteuning, eerst van het College Hoven en rechtbanken en vervolgens van de overheid op gang: mondmaskers, bijkomende 
plexiglasschermen, ontsmettingsgel. 
 
Door de pandemie werden ook mogelijkheden geboden die tot dan toe nooit eerder werden benut: de digitale vergaderingen. Zie punt 5. 
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Het kan niet voldoende worden beklemtoond dat dank zij de gezamenlijke positieve inzet van magistraten en gerechtspersoneel, wij dit jaar zeer goed zijn 
doorgekomen.  
 

2. GEWIJZIGD GERECHTSPERSONEELSBESTAND  
Er vonden 14 selecties plaats waarvoor 94 kandidaten werden uitgenodigd, waarvan 31 afwezigen en 63 kandidaten werden gehoord. De organisatie en het 
houden van de selectiedagen vond plaats in eigen beheer en was zeer arbeidsintensief, nam meerdere dagen in beslag, taken die moesten worden uitgevoerd 
bovenop de lopende operationele taken van hoofdgriffier en dit te midden van de coronapandemie. 
 

3. SHAREPOINT 
Het directiecomité werkte ondertussen verder aan het op punt  stellen van SharePoint, met ondersteuning de griffier-hoofd van dienst: opleiding-bespreking 
inhoud-technische uitvoering-testperiode voor het directiecomité. SharePoint kon van start gaan met ingang van 4 januari 2021. 
 

4. ACTUALISEREN VAN DE WEBSITE 
De website werd niet alleen doorlopend aangepast aan de nieuwsberichten betreffende de coronapandemie en de organisaties van vredegerechten en 
politierechtbank, maar ook aan de nieuwe modellen en documenten, nuttig voor de werking van de vredegerechten en de politierechtbank. 
 

5. WEBEX-VERGADERINGEN  
Digitaal vergaderen deed haar intrede en werd gaandeweg het nieuwe normaal. Niet ideaal maar het bood een oplossing teneinde te voorkomen dat alles zou 
stilvallen.   De fysieke vergaderingen verdienen nog steeds de voorkeur. 
Doordat  de FOD–Justitie gaandeweg eerst Zoom, daarna Cisco Webex en tenslotte webex-meeting ter beschikking stelde in de tweede helft van 2020 konden 
activiteiten hernomen worden die belangrijk zijn voor de continuïteit van de dienst: de maandelijkse vergaderingen van het directiecomité, de vergaderingen 
met en evaluaties van de rechters, organiseren van hoor vergaderingen voor vacante plaatsen, vergaderingen met de conferentie van vrederechters en rechter 
in de politierechtbank, stuur-en werkgroepen, overleg met het kabinet van de Minister van Justitie, opleidingen IGO, stuur-en werkgroepen, overleg met het 
kabinet.  
Vergaderingen met een beperkt aantal deelnemers konden fysiek doorgaan, telkens met in achtneming van de voorzorgsmaatregelen: de social distancing, 
met ontsmettingsgel en met mondmaskers.   
De openbare zittingen zelf bleven na de eerste lockdown fysiek doorgang vinden. De politierechtbank ondernam een poging om via webex een openbare zitting 
te laten plaatsvinden, maar dit was niet voor herhaling vatbaar bij gebreke van aangepast materiaal, waaronder aangepast digitale  beeldvorming en microfoons 
op de zitting. 
De digitale webex-raadkamers werden occasioneel georganiseerd maar vonden geen algemene toepassing. De voorkeur in deze delicate materies vindt nog 
steeds en het best fysiek plaats. 
 

6. E-SIGN  
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Het e-sign project waarbij het vredegerecht van Tienen als pilootproject fungeerde o.l.v. de leidinggevende griffier werkzaam in de AGP MaCH, werd uitgerold. 
Dit is een win-situatie voor de griffie van de vredegerechten mits zoveel mogelijk advocaten werken met J-Box. Hiertoe werd de balie herhaaldelijk gevraagd 
haar leden daartoe aan te zetten. 
 
Er werd tevens een handleiding opgesteld door de leidinggevende griffier van het vredegerecht van Diest en verspreid om pdf documenten digitaal te 
ondertekenen.  
 

7. CRBP 
Via webex-vergaderingen werd de stuurgroep CRBP verder gezet.  Deze stuurgroep belicht de diverse facetten van de implementatie van het elektronisch 
dossier voor de beschermde personen. Het is vanaf de start van 2020 dat het noodzakelijk bleek om samen te werken met de werkgroep APG Mach van de 
vredegerechten en de werkgroep kitN modellen van de vredegerechten. In beide laatste werkgroepen zijn een leidinggevende griffier van Tienen en een 
vrederechter van Zoutleeuw van het arrondissement Leuven werkzaam. 
 

8. IAMAI 
Via de conferentie van vredegerechten en de politierechtbank werd in overleg met het College Hoven en rechtbanken de uitwerking van het IAMAI model 
verder voorbereid met als doel de producten die in aanmerking komen voor de berekening van de werklast, basis van het ter beschikking stellen van personen, 
op punt te stellen. 
 

9. ARRONDISSEMENTELE LIJST VAN BEWINDEN 
Deze digitaal bijgehouden lijst is dit jaar van toepassing voor het gehele arrondissement. Hiertoe werd een handleiding uitgewerkt. 
 

10. DE NIEUWE VERSIE VAN DE BEZOLDIGING EN VERGOEDINGEN VAN DE BEWINDVOERDERS  
Deze werd besproken in overleg met de vrederechters en na akkoord opgenomen in een tekst waarna deze werd verspreid over de professionele 
bewindvoerders om ingang te vinden vanaf 1.1.2021. 

 
11. ARCHIVERING 

Een uniforme werkwijze van archivering werd afgesproken onder de leidinggevende griffiers van alle vredegerechten en politierechtbank. Hiertoe werd een 
handleiding uitgewerkt. 
 

12. GEBOUWENBEHEER 
Op voorstel van de Regie der Gebouwen werd ingegaan op bezoeken naar alternatieve locaties voor de vredegerechten Aarschot en Tienen. Daartoe werden 
behoeften programma’s uitgewerkt in overleg met de Regie der gebouwen en vervolgens met de FOD-Justitie New Infra. 
- Het voormalig suikermuseum voor het vredegerecht van Tienen.  
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- Het voormalig OCMW gebouw voor het vredegerecht van Aarschot. Ondertussen vonden aanpassingswerken plaats in de huidige locatie met finaal het 
aanbrengen van de zonnewering. 
Het voormalig stadhuis van Zoutleeuw werd reeds bestemd voor het vredegerecht Zoutleeuw  waarin de opfrissingswerken werden uitgevoerd. 
 
Het Villerscollege werd intern herschikt: de lokalen kregen een duidelijke bestemming en het overtollig materiaal werd weggehaald; een nieuwe raadkamer 
mét vluchtweg werd ingericht op de tweede verdieping, waar het archief werd gecomprimeerd.   
 
De parkingplaatsen van het Smoldersplein en deze die beschikbaar werden gesteld binnen het Luxemburgcollege werden in gezamenlijk overleg met de andere 
rechtbanken (rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank, ondernemingsrechtbank, parket, arbeidsauditoraat) herschikt waarbij ook rekening moest 
gehouden worden met plaatsen voor het Rijksarchief, New Infra, de Regie der Gebouwen en externe aannemers.  
 
Alhoewel New Infra van start ging op 1.1.2020, hebben we op het terrein daarvan niet veel gemerkt in 2020 behalve: 
-  één vergadering in januari 2020 met korpschefs,  
-  de inzet van de lokale coördinator facility, die als voormalig griffier goed wist in te spelen op de werkelijke behoeftes van de griffies; hij kreeg vanaf midden 
2020 een werkman ter beschikking. 
Het directiecomité bleef de overzichtslijsten van de gebreken opstellen en opvolgen tot aan het herstel zelf, bij gebrek van communicatie daarover met New 
Infra, tenzij na bevraging. 
 

13. DE TEAMBUILDING 
De teambuilding met ondersteuning van het IGO,  aangevat in december 2019 met de rechters, werd verdergezet met de voorzitter en de hoofdgriffier en 
vervolgens met de leden van het directiecomité in 2020. De bedoeling was de teambuilding voort te zetten met de leidinggevende griffiers maar dit moest 
worden uitgesteld omwille van de coronapandemie. 
  
 
 
 
Leuven, 31.03.2021 
M. Verellen, 
Voorzitter vrederechters en rechters in de politierechtbank gerechtelijk arrondissement Leuven 
 
 
BIJLAGEN 
BIJLAGE 1. Toelichting van griffie LEUVEN. Cijfers vredegerechten Leuven 2020. Nieuwe zaken en beslissingen. Alle rollen 
BIJLAGE 2. Cijfers van griffie LEUVEN. Cijfers politierechtbank Leuven 2020. Nieuwe zaken en beslissingen 


