
PRORELA: rol van de vrederechter 

Chris Fourie 
vrederechter van het kanton Landen-Zoutleeuw 



taken en bevoegdheden van de 
vrederechter 

-Volstrekte bevoegdheid: procedures over 
geldschulden tot 1.860 € (art. 590 Ger.W.) 

-Bijzondere bevoegdheden (art. 591 ev. Ger.W.): 
huur van onroerend goed, mede-eigendom, 
alimentatie, erfdienstbaarheden, 
consumentenkredieten, ruilverkaveling, dringende en 
voorlopige maatregelen (art. 223 B.W.) enz. 



taken en bevoegdheden van de 
vrederechter 

-Willige rechtsmacht: voogdij, ouderlijke 
machtigingen, voorlopige bewindvoering, 
gedwongen opname geesteszieken, akten van 
bekendheid, enz. 

BESLUIT:  

vredegerecht = zuiver BURGERLIJKE rechtbank 



De “juge de proximité”: 
verzoenende functie 
Vredegerecht = laagdrempelig en beter toegankelijk 
door: 

 -territoriale spreiding 
 -huiselijke sfeer, minder formalistisch ingesteld 
 -behandeling van materies uit het dagdagelijkse 
    leven 
 -bereikbaarheid vrederechter 
 -luisterbereidheid vrederechter 
 -rechtstreeks contact en dialoog met burger 

Gevolg: bemiddelende en verzoenende rol 



procedure van minnelijke schikking 

-art. 731 Ger.W.:  
“Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1724 tot 1737 kan iedere 
inleidende hoofdvordering tussen partijen die bekwaam zijn om een dading 
aan te gaan en betreffende zaken welke voor dading vatbaar zijn,) op verzoek 
van een partij of met beider instemming vooraf ter minnelijke schikking 
worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is om in eerste aanleg ervan 
kennis te nemen.    
Behoudens in de gevallen bij de wet bepaald, kan de poging tot minnelijke 
schikking niet verplicht worden gesteld”.  

-uitsluitend toegepast voor vredegerechten  

-bevoegdheidsregels niet overal strikt nageleefd 



prorela: wettelijk aanknopingspunt 

-art. 731 Ger.W. 

-interactie tussen burgerlijk recht en strafrecht: 
opschorting strafvordering in afwachting van de 
behandeling van het burgerlijk facet van het geschil 
voor de vrederechter (a.h.w. “le civil tient le criminel en état”) 

-interne netwerking 



verloop van de prorela-procedure 
voor de vrederechter 

-verzoekschrift ingevuld door klagende partij wordt     
door politie bezorgd op de griffie van het 
vredegerecht 
-oproeping van partijen op verzoeningszitting                                                                  
vredegerecht: gewone brief 
-toelichtende nota 
-behandeling in raadkamer 
-toezien op sereen verloop van de zitting 
-bemiddelen 
-inhoudelijk oppervlakkige tussenkomsten 
-afschrift pv naar politie 



resultaten verzoeningszitting 

-verstek van een opgeroepen partij = niet-akkoord 
   pv van niet-minnelijke schikking 

-geen akkoord na onderhandeling:  
   pv van niet-minnelijke schikking 

-akkoord:   
   pv van minnelijke schikking met 
     formulier van tenuitvoerlegging 

(art.     733 Ger.W.) 



Prorela: pluspunten 

1.   kosteloos  
2.   geen tussenkomst van een advocaat vereist 
3.   informeel: -geen vormvereisten 

    -geen juridische kennis vereist  
4.   snelheid  
5.   discretie 
6.   pv van akkoord = definitieve, uitvoerbare titel    
7.   ontlasting rechtbanken  
8.   ontlasting politie en parket 
9.   respons op vraag klagende partij  
10. drempelverlagende werking 



Prorela: beperkingen 

-alleen voor meerderjarige handelingsbekwame personen 

-neutrale, oppervlakkige houding vrederechter  
 art. 297 Ger.W.:  
 “De leden van de hoven, rechtbanken, parketten en griffies mogen 
 mondeling noch schriftelijk de verdediging van de partijen voeren en mogen 
 hun geen consult geven”.  

-geen rechtsmacht in procedure van minnelijke schikking 

-aanvoelen als aanzet tot proces 



Prorela: beperkingen (vervolg) 

-te algemeen voorwerp van het geschil 

-arbeidsintensief: nood aan (externe) netwerking 

-onderhandelingstechnieken magistraat: opleiding 
vereist? 

-prorela-procedure berust op loutere vrijwilligheid 
magistraten 

-overlapping met andere initiatieven (GAS, 
strafbemiddeling) 

    



Prorela in het arr. Leuven 
Lijst van probleemsituaties van relationele aard: 

 -familieverlating 
 -niet respecteren van omgangsrecht  
 -geschillen tussen ouders en meerderjarige (inwonende) kinderen  
 -burengeschillen waaronder, lawaaihinder, afstand van beplanting 
 en verplaatsen van grenspalen, twisten rond parkeerproblemen, 
 andere vormen van hinder 
 -beschadigingen - vernielingen in het algemeen 
 -burgerlijk geschil 
 -echtelijk geschil 
 -laster en eerroof alsmede lasterlijke aangifte en kwaadwillige 
 ruchtbaarmaking 
 -hondenbeten 
 -onopzettelijke èn opzettelijke slagen en verwondingen zonder 
 werkonbekwaamheid  



Prorela in het arr. Leuven: evaluatie 

-hoog slaagpercentage 
-politie dient ook dader aan te spreken 
-onderhandelingsbereidheid partijen onderzoeken  
-voeging van meldingsfiches of pv bij verzoekschrift 
-aanwezigheid van politie en hulpverleners op zitting 
-bemiddelingstechnieken: opleiding gewenst 
-vastgeroeste zaken niet voor prorela? 
-oneigenlijk gebruik van prorela 
-feedback 



Suggesties ter verbetering prorela 

-opleiding magistraten 

-netwerking: mits coördinatie diverse initiatieven 

-politieman = eerste rechter in de zaak 



besluit 

-wet van 21 februari 2006 inzake de bemiddeling 
 -geen invloed op verzoeningsprocedure art. 731 
 Ger.W. 
 -geen interferentie met prorela, want: 
  *andere feiten (zuiver burgerlijk) 
  *bezoldigd 
  *snelheid 

-prorela beantwoordt aan een reële nood om gevolg 
te geven aan klachten ivm. kleinere misdrijven 

-vrederechter = natuurlijke rechter voor prorela 


