
HOE LEES IK EEN VONNIS VAN DE VREDERECHTER ?

Sinds een hele tijd worden de vonnissen van vrederechter Jan Nolf “gewoon” 
geschreven, in tegenstelling tot de antieke stijl in het genre “Overwegende dat….. Wij 
Vrederechter…….” 

Daardoor wordt de spreektaal zo dicht mogelijk  benaderd, om maximaal begrepen te 
kunnen worden.

Uiteraard is het deels wel een juridische tekst, waarbij u in heel wat gevallen 
professionele toelichting kan gebruiken, om de motivering goed te kunnen begrijpen 
in de context van “wetgeving” (wetboeken, wetten, koninklijke besluiten…), 
“rechtspraak” (dus vonnissen van andere rechtbanken), en “rechtsleer” (commentaar 
van professoren, universitaire medewerkers…).

Hierna vindt u de gewoonlijke structuur van een vonnis van vrederechter Nolf in 
zaken waarin er geschreven protest (“besluiten”) was, zodat de vrederechter de hele 
discussie overloopt, en vervolgens beslist.

Na de naam van de betrokken partijen, vindt U volgende hoofdstukken:

A. VOORWERP VAN HET GESCHIL.

Dit kan één  of een reeks vorderingen van een procespartij betreffen.

Er kan ook tijdens de procedure een “tegeneis” geformuleerd zijn door diegene die 
opgeroepen werd, tegen diegene die hem/haar opgeroepen heeft, dus vaak een 
soort “boemerang”.

B. POGING TOT MINNELIJKE SCHIKKING.

Hier ziet de vrederechter na of die heeft plaatsgevonden (of ze nu wettelijk verplicht 
is of niet).  In het kanton Roeselare is die ter besparing van gerechtskosten 
gebruikelijk inzake o.a. huur, alle medische kosten van alle aard, erelonen van 
advocaten, deskundigen.... (zie daarover de FAQ pagina ‘Minnelijke Schikking hier).
Ook wordt nagezien of er minstens een aanmaning gericht is door de (advocaat van) 
de vragende partij.
Dit nazicht kan gevolgen hebben voor zowel eventueel uitstel van betaling, als de 
gerechtskosten.

C. VOORAFGAANDELIJKE TOETSING.

Hier onderzoekt de vrederechter vooreerst of de procedure wel op de goede manier, 
en terecht in dit kanton is aangebracht.

a. Materiële bevoegdheid.
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De vrederechter moet zelfs zonder enige betwisting van partijen, dus “ambtshalve” 
onderzoeken of dit wel een zaak is waarvoor hij bevoegd is, dan wel een zaak die 
eigenlijk bij een andere rechtbank had moeten aangekaart worden.

b. Territoriale bevoegdheid.

Meestal enkel wanneer er betwisting van de opgeroepen procespartij is, moet de 
vrederechter nazien of de zaak wel terecht bij hem aangebracht is, of eigenlijk bij een 
collega vrederechter van een ander kanton moet beslist worden.
De discussie gaat dan bvb over factuurvoorwaarden, of wat “judge shopping” 
genoemd wordt (dit betekent: een vragende partij brengt de zaak voor een rechtbank 
zoals het hem/haar uitkomt, soms met het gevolg dat het voor de opgeroepen partij 
een “ver van mijn bed-show” dreigt te worden). Zie daarover de FAQ pagina 
‘Bevoegdheid’ hier.

c. Toelaatbaarheid.

Eens de vrederechter vastgesteld heeft dat hij bevoegd is, onderzoekt hij of de zaak 
wel voor behandeling in aanmerking komt.
Bijvoorbeeld wordt o.a. onderzocht:
- is de dagvaarding of het verzoekschrift correct opgesteld en verstuurd, binnen 

de termijnen
- heeft de vragende partij persoonlijk “actueel belang” bij de zaak, en betreft de 

vordering hem/haar wel zelf ?

D. CHRONOLOGISCH GERANGSCHIKTE GEGEVENS.

Hier worden alle documenten en feiten overlopen van het begin tot aan de 
procedure.
Het gaat bvb om de facturen, contracten, brieven, faxen, mails….

E. TOELICHTING VAN PARTIJEN.

Hier wordt de schriftelijke (en soms ook mondelinge) uiteenzetting van de beide 
partijen samengevat.
Meestal in de volgorde: eerst de vragende partij, vervolgens de opgeroepen partij.

Het is zéér belangrijk dit onderdeel van het vonnis NIET te verwarren met het 
eigenlijk standpunt van de vrederechter. Hier resumeert de vrederechter enkel 
wat de partijen elk van hun kant zelf beweren.

F. BEOORDELING TEN GRONDE.

De vrederechter geeft hier zijn eigen beoordeling over de feiten, en de rechtsregels 
die daarop van toepassing zijn, om vervolgens tot het besluit te komen dat het 
gevraagde wel of niet, of gedeeltelijk ingewilligd wordt.

G. KOSTEN
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In functie van het (gedeeltelijk) gelijk of ongelijk, worden vooreerst de 
dagvaardingskosten, of het rolrecht (bij verzoekschrift) ten laste gelegd van diegene 
die (hoofdzakelijk) in het ongelijk werd gesteld.

Daarnaast, in het geval een advocaat tussengekomen is, wordt de 
rechtsplegingsvergoeding beoordeeld volgens dezelfde regels, en cijfermatig 
vastgelegd (basisbedrag, of vermindering/vermeerdering volgens verzoek van de 
betrokkenen).

H. SLOTFORMULE

Na de vermelding “om deze redenen, beslist de vrederechter…..” volgt een 
samenvatting van de veroordeling, die zo nodig voor gedwongen uitvoering via een 
gerechtsdeurwaarder vatbaar is.


