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Roeselaarse vrederechter Jan Nolf luidt de alarmbel
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ROESELARE - Bovenop de 2.000procedures en meer dan 4.300minnelijke schikkingen per jaar
brengen niet alleen de verkiezingen extra werk met zich mee voor het vredegerecht in Roeselare.
Door de privatisering van het parkeerbeleid verwacht vrederechter Jan Nolf zich nog eens aan
1.600bijkomende zaken. 'Met het huidige personeelsbestand kunnen wij dat niet bolwerken', vreest
Nolf.
Nu het voortbestaan van het vredegerecht in Roeselare niet langer ter discussie staat, heeft
vrederechter Jan Nolf weer andere kopzorgen.
'Het water staat mij en mijn personeel aan de lippen', klaagt Jan Nolf. 'Wij moeten het in Roeselare
zien te rooien met evenveel personeelsleden als andere vredegerechten met één derde van ons werk.'
De vrederechter haalt er de statistieken bij. 'Roeselare is, voor wat het aantal rechtszaken betreft, het
derde drukste vredegerecht van West- en Oost-Vlaanderen. Tussen 2002 en 2008 noteerden wij in
Roeselare gemiddeld 2.000procedures per jaar. Dat is het dubbele van het gemiddelde van de vijftig
vredegerechten in de twee provincies. Daarbij komen nog eens gemiddeld 4.314minnelijke
schikkingen per jaar.'
Verkiezingen
Ook de vervroegde verkiezingen van 13juni brengen extra werk met zich mee voor het vredegerecht.
'Als vrederechter ben ik ambtshalve voorzitter van het kantonhoofdbureau en verantwoordelijk voor
de organisatie van de verkiezingen. Dat betekent dat ik alle voorzitters en bijzitters van de stem- en
telbureaus - in totaal een kleine duizend man - moet aanstellen voor Roeselare, Ledegem en
Moorslede. Bovendien komt er straks een berg bijkomend werk op ons vredegerecht af. Door de
privatisering van het parkeerbeleid in de stad Roeselare mogen we ons aan gemiddeld
1.600bijkomende zaken verwachten in verband met onbetaalde parkeerretributies.'
Nolf moet dat allemaal zien te rooien met zes personeelsleden. 'Wij zijn schromelijk onderbemand.
Onze hoofdgriffier, Willy Bouden, ging op 11juli vorig jaar met pensioen en is nog altijd niet
vervangen. Ik verwacht de benoeming van zijn opvolger pas tegen september en dat terwijl Bouden
net de man was die het verkiezingsluik grotendeels voor zijn rekening nam zodat ik mij kon blijven
concentreren op mijn echte job: vonnissen maken. Gelukkig kan ik op een heel gemotiveerd team
rekenen, maar zo kan het gewoon niet verder', luidt Jan Nolf de alarmbel.
Als hij geen bijkomend personeel krijgt, dan vreest Nolf dat hij noodgedwongen keuzes zal moeten
maken en zal dienen te snoeien in het aantal minnelijke schikkingen.
Minnelijke schikkingen
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'Die minnelijke schikkingen zijn mijn levenswerk. Als facturen voor gezondheidszorg,
nutsvoorzieningen of andere noodzakelijke uitgaven onbetaald blijven, dan vind ik dat de
vrederechter een brug moet kunnen slaan tussen de twee partijen om tot een vergelijk te komen
zonder dat de betrokkenen nog eens extra moeten betalen voor gerechtskosten. In dertig procent van
de gevallen slagen wij daar ook in. Op die manier besparen wij gemiddeld 25.000euro
gerechtskosten per maand. Van een terugverdieneffect gesproken. De keerzijde is natuurlijk dat al
die minnelijke schikkingen extra werk met zich meebrengen voor mij en mijn personeel', zegt Jan
Nolf.
www.vredegerechtroeselare.be
Reacties

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=L92QCTSK&postcode=8800

Pagina 2 van 2

