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Persbericht 

 

 

Groen licht voor de eerste fase van het “Plan Vredegerechten” van Minister Koen Geens 
 
 

Dubbel- en trippelkantons worden gecentraliseerd van 76 naar 47 zetels op vraag van de 
rechterlijke orde 

 
 

Vandaag zette het kernkabinet het licht op groen voor de eerste fase van het plan 
vredegerechten van Minister Koen Geens, zijnde de ontdubbeling van de zogenaamde 
dubbel- en trippelkantons. Bij de gerechtelijke kantons die op dit moment nog zitting houden 
op 2 of 3 zetels zal 1 zetel per kanton worden weerhouden.  
 
Koen Geens: “Deze hertekening komt er op vraag van de rechterlijke orde zelf en zal gepaard 
gaan met een aanzienlijke besparing van tijd en middelen voor de rechtbanken in kwestie, en 
voor de overheid. Waar nodig zal in een “sous l’arbre” worden voorzien, een burgernabije 
locatie waar nog steeds zitting zal kunnen worden gehouden”. 
 
 
Uitvoering van het regeerakkoord in 3 fasen 
 
Het regeerakkoord voorziet in een hertekening van de gerechtelijke kantons om te komen tot een 
betere werklastverdeling tussen de vredegerechten, daarin gesteund door de rechterlijke orde zelf. 
De Minister beoogt deze oefening uit te voeren op basis van een plan in drie fasen. De eerste fase 
betreft de ontdubbeling van de kantons die nog op 2 of 3 plaatsing zitting houden. Er zijn in totaal 
35 kantons waar dit het geval is en in totaal tellen ze 76 zetels. Per kanton zal er veelal op 1 locatie 
worden gecentraliseerd.  
 
Vervolgens wordt in een tweede fase bekeken of een groepering mogelijk is van kantons binnen 
stedelijke gebieden die aan elkaar grenzen en/of reeds in hetzelfde gebouw huizen. Tot slot wordt 
in een derde fase conform het regeerakkoord de kaart zelf van de gerechtelijke kantons hertekend 
om zo te komen tot een betere werklastverdeling zonder de nabijheid van justitie voor de burger in 
het gedrang te brengen. Dit zal worden uitgevoerd op basis van een rondvraag en in overleg met de 
vredegerechten en alle andere betrokken actoren. Ook de resultaten van de werklastmeting worden 
hierin meegenomen. 
 
Eerste fase - centralisatie van 76 naar 47 zetels 
 
De centralisatie komt erop vraag van de rechterlijke orde zelf. De tijdsbesparingen voor  
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vrederechters en personeel ingevolge het wegvallen van verplaatsingen tussen de verschillende 
zetels, zal immers aanzienlijk zijn. Bij het openhouden van dubbel- of trippelkantons heeft men 
vaak ook meer werk door het extra organiseren van alle zittingen, moeten vergaderingen anders 
georganiseerd worden, met extra kopieerwerk en het voorzien van meerdere dossiers.  
 
Ook voor de federale overheid zijn er belangrijke voordelen. De uitgespaarde huurgelden, 
vergoedingen en het niet moeten zoeken naar aangepaste huisvesting voor 16 gebouwen in slechte 
staat wordt geraamd op 20 miljoen Euro. Hierbij zijn de verwachte opbrengsten van de verkoop 
van 16 gebouwen waarvan de federale overheid eigenaar is nog niet meegerekend.  
 
Bij de keuze van de locatie voor de centralisatie werd rekening gehouden met: 

• Geografische ligging 

• Toestand en eigendomssituatie van het gebouw 

• Bevraging voorkeur bij betrokken vrederechters, rekening houdend met de meest 

praktische locatie en de werklast 

• Kostenefficiëntie 

 

“Sous l’arbre” 
 
Waar dit nodig blijkt, zal op de plaatsen waar er wordt gesloten een mogelijkheid tot zittingen 
‘sous l’arbre’ worden behouden. In deze gevallen kan onderhandeld worden met de gemeente of in 
één van hun gebouwen een gebruik mogelijk is voor het houden van periodieke zittingen. 
 
Bijlage: detail van de centralisatie 
 
1. Vredegerecht Jodoigne – Perwez: centralisatie te Jodoigne. 
2. Vredegerecht Limbourg – Aubel: centralisatie te Limbourg. 
3. Vredegerecht Malmedy - Spa – Stavelot: centralisatie te Spa. 
4. Vredegerecht Verviers – Herve: centralisatie te Verviers (met behoud van een ‘sous l’arbre’ 

te Herve). 
5. Vredegerecht Arlon – Messancy: centralisatie te Arlon. 
6. Vredegerecht Virton – Florenville – Etalle: centralisatie te Virton (met behoud van een 

‘sous l’arbre’ te Florenville). 
7. Vredegerecht Saint-Hubert – Bouillon – Paliseul: centralisatie te Saint-Hubert (met behoud 

van een ‘sous l’arbre’ te Paliseul). 
8. Vredegerecht Marche-en-Famenne – Durbuy: centralisatie te Marche-en-Famenne (met 

behoud van een ‘sous l’arbre’ in Durbuy). 
9. Vredegerecht Vielsalm – La-Roche-en-Ardenne – Houffalize: centralisatie te La-Roche-en-

Ardenne en Vielsalm. 
10. Vredegerecht Beauraing – Dinant – Gedinne: centralisatie te Dinant (met behoud van een 

‘sous l’arbre’ te Gedinne). 
11. Vredegerecht Ciney – Rochefort: centralisatie te Ciney (met behoud van een ‘sous l’arbre’ 

te Rochefort). 
12. Vredegerecht Philippeville – Couvin: centralisatie te Philippeville. 
13. Vredegerecht Gembloux – Eghezee: centralisatie te Gembloux. 
14. Vredegerecht Beaumont – Chimay – Merbes-le-Château: centralisatie te Chimay (met 

behoud van een sous l’arbre te Beaumont). 
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15. Vredegerecht Dour – Colfontaine: centralisatie te Colfontaine. 
16. Vredegerecht Ath – Lessines: centralisatie te Ath. 
17. Vredegerecht Mouscron – Comines-Warneton: centralisatie te Mouscron (met behoud van 

een ‘sous l’arbre’ te Comines). 
18. Vredegerecht Peruwelz – Leuze-en-Hainaut: centralisatie te Leuze-en-Hainaut (met behoud 

van een ‘sous l’arbre’ te Peruwelz). 
19. Vredegerecht Neerpelt – Lommel: centralisatie te Neerpelt. 
20. Vredegerecht Voeren – Tongeren: centralisatie te Tongeren (met behoud van een ‘sous 

l’arbre’ te Voeren). 
21. Vredegerecht Herne – Sint-Pieters-Leeuw: centralisatie te Sint-Pieters-Leeuw. 
22. Vredegerecht Overijse – Zaventem: centralisatie te Zaventem (met behoud van een ‘sous 

l’arbre’ te Overijse). 
23. Vredegerecht Landen – Zoutleeuw: centralisatie te Zoutleeuw. 
24. Vredegerecht Wetteren – Zele: centralisatie te Wetteren. 
25. Vredegerecht Geraardsbergen – Brakel: centralisatie te Geraardsbergen (met een 

tussentijdse verhuis naar Brakel in afwachting van de renovatie van het huidige pand te 
Geraardsbergen).  

26. Vredegerecht Oudenaarde – Kruishoutem: centralisatie te Oudenaarde. 
27. Vredegerecht Zottegem – Herzele: centralisatie te Herzele (met behoud van een ‘sous 

l’arbre’ te Zottegem, onmiddellijk in het huidige gebouw en in de toekomst in het 
oorspronkelijk voorziene nieuwbouwproject ten behoeve van NMBS, FOD Financiën en 
FOD Justitie). 

28. Vredegerecht Ieper II – Poperinge: centralisatie te Poperinge. 
29. Vredegerecht Veurne – Nieuwpoort: centralisatie te Veurne. 
 
Volgende vredegerechten met meerdere zetels worden behandeld in de derde fase, en zullen mee 
worden opgenomen in de hertekening van de kantons: 
1. Vredegerecht Huy – Hannut. 
2. Vredegerecht Bastogne – Neufchâteau. 
3. Vredegerecht Walcourt – Florennes. 
4. Vredegerecht Enghien – Lens. 
5. Vredegerecht Dendermonde – Hamme. 
6.  Vredegerecht Kraainem – Sint-Genesius-Rode (met behoud van de huidige situatie tot 

wanneer het resultaat van de derde fase gekend is). 
 
 

 

 

Woordvoerders:   

Davine Dujardin davine.dujardin@just.fgov.be 

Sieghild Lacoere sieghild.lacoere@just.fgov.be 

Tel: +32 475 50 55 50 
 
Kabinet Koen GEENS, Minister van Justitie 
Waterloolaan 115 
1000 Brussel 

Cabinet Koen GEENS, Ministre de la Justice 
Boulevard de Waterloo 
1000 Bruxelles 
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