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Roeselare,23 maart 2010.

1. Volgens de gegevens van het K.B. van 27.10.2008  (bijlage 3) beschikt 
het vredegerecht Roeselare, net als 9 andere in het ressort Gent, over een kader 6 
personeelsleden.
Daartegenover staat dat Roeselare van deze 10 vredegerechten, in zaken A.R. tot 
de absolute top 3 behoort, met praktisch het dubbele tot het drievoud aan aantal 
zaken A.R. van 4 van deze 10 vredegerechten (zie bijlage 4).

2. Het vredegerecht Roeselare heeft ook als sinds vele jaren het dubbel aantal zaken 
A.R. (203 %) van het gemiddelde per kanton van het ressort Gent (zie zelfde bijlage 
4: gemiddelde 2002 tot en met 2008).

3. Het kanton Roeselare heeft het hoogste bevolkingscijfer van het ressort Gent 
(bijlage 5). U kent de streek afdoende, om te weten dat dit een bijzonder nijvere 
regio is, zodat ingevolge de intense bedrijfsactiviteit, het aantal zaken zelfs 
onevenredig hoog is ten opzichte van het aantal inwoners.

4. Dit vredegerecht bespaart overigens door ongeveer 1.700 geslaagde minnelijke 
schikkingen, minstens een 1000-tal procedures per jaar uit. Deze berekening 
gebeurt er inderdaad van uitgaande dat slechts 66 % van de zaken die tot een 
regeling via minnelijke schikking aanleiding gaven, ook effectief tot een (aldus 
vermeden) procedure zouden geleid hebben: deze dus zéér conservatieve 
schatting vindt U in bijlage 6. 

5. Deze besparing op procedures is slechts mogelijk mits een uitzonderlijke inzet 
inzake minnelijke schikkingen: sinds meerdere jaren worden ongeveer 5.000 
minnelijke schikkingen per jaar uitgestuurd, weze 754 % van het gemiddelde van 
het ressort Gent à 572 minnelijke schikkingen per jaar (en 870 % indien het 
“vertekenende” cijfer van Roeselare zelf, niet meegerekend wordt) – zie  bijlage 7.

6. Alleen al de 3 reeksen minnelijke schikkingen voor de buitengewone 
terechtzittingen van 13 januari, 14 februari, en 17 maart jl. voor een totaal van 885 
oproepingen, leidden met 348 geregelde zaken (slaagpercentage van gemiddeld 
39%) en tot een besparing aan gerechtskosten à 77.952 euro (zie uitleg op website 
www.vredegerechtroeselare.be onder ‘Nieuws’ en FAQ – statistiek).

Uiteraard betekent dit een personeelsinzet die sinds jaar en dag grenst aan het 
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onmogelijke (werkdruk, overuren ’s avonds en zelfs soms in week-end…), des te 
meer rekening houdende met de vele buitengewone terechtzittingen.

Slechts in de marge wil ik aanstippen dat het vredegerecht Roeselare nog nooit 
over een bode beschikte, en er uiteraard ook geen aanspraak op maakt. Als team 
menen wij de sinds jaren extreem toenemende werkdruk intern opgevangen te 
hebben, tot de grens van het haalbare bereikt werd.

FOD Justitie berekende jaren geleden, het versturen van een gerechtsbrief op een 
kostprijs van 10 euro. Proefondervindelijk schatten wij het uitsturen en volledig 
verwerken van een minnelijke schikking op een gemiddelde werk – inzet van 15 
minuten, weze dus enkel al voor deze 3 buitengewone terechtzittingen alleen al op 
(885 x 15 /60=) 221 supplementaire overuren.

7. Wat tot nu toe met een maximum aan good-will en idealisme beredderd werd, komt 
thans in acuut gevaar door de nieuwe bevoegdheid van het vredegerecht 
Roeselare inzake parkeerretributies. Informatie van de betrokken schuldeiser wijst 
op een loodzwaar aantal nieuwe invorderingen, geraamd op 1.600 zaken A.R. per 
jaar (bijlage 8).

Het is overigens dit type van invorderingen dat ook al aanleiding gaf tot bijna 
verdubbelingen van zaken A.R. in de kantons Aalst 2, Gent 5, Oostende 2 (zie evolutie in 
bijlage 4). 

Ik acht het mijn plicht aan de alarmbel te trekken. 

Ook wanneer de nieuwe hoofdgriffier medio 2010 zal benoemd worden, zal het nieuwe 
takenpakket  onmiddellijk volgen.

Ook wanneer de hoofdgriffier op termijn zal ingewerkt raken, zal het evident volstrekt 
onmogelijk blijken, deze nieuwe werklast op te vangen, met het bestaande kader.

Het lijkt me onaanvaardbaar, dat het vredegerecht Roeselare de niet-verplichte minnelijke 
schikkingen, die een “maatschappelijk terugverdieneffect” aan bespaarde gerechtskosten 
à minimum 25.000 euro per maand (!) genereren (zie bijlage 6 pagina 2), zou moeten 
afstoten, om het nieuwe takenpakket van de retributies (op dagvaarding) aan te kunnen.

Vrederechter Jan Nolf
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