
 
 

STUDENTENSTAGE BIJ DE VREDEGERECHTEN EN POLITIERECHTBANK 
VAN HET ARRONDISSEMENT OOST-VLAANDEREN 

 

Algemeen: 
 
Ieder jaar kunnen een aantal studenten stage lopen bij de vredegerechten en de afdelingen van de politierechtbank van het 
arrondissement Oost-Vlaanderen. 
 
De missie van onze entiteiten bestaat er in als orgaan van de rechterlijke macht, binnen de wettelijke bevoegdheden, te 
beantwoorden aan de noden van de rechtzoekende burger.  
 
In het licht van hun opdracht van nabijheidsrechter trachten zowel de vredegerechten als de politierechtbank het 
vertrouwen van de burger in justitie te verhogen door een onafhankelijke, efficiënte, kwaliteitsvolle en transparante 
rechtsbedeling. 
 
In die zin is het vredegerecht en de politierechtbank een rechtbank met interessante, alledaagse zaken die dicht bij de burger 
staan en waarin, met oog voor actualiteit, relatief snel wordt geoordeeld. 
 
De stageplaatsen zijn na overleg en conform het op dat moment geldende aanbod beschikbaar voor navolgende entiteiten 
binnen het arrondissement: 

 
1. Vredegerechten: kantons: Aalst 1, Aalst 2, Beveren, Deinze, Dendermonde-Hamme, Eeklo, Gent 1, 

Gent 2, Gent 3, Gent 4, Gent 5, Geraardsbergen-Brakel, Lokeren, Merelbeke, Ninove, 
Oudenaarde-Kruishoutem, Ronse, Sint-Niklaas, Wetteren-Zele, Zelzate, Zomergem en 
Zottegem-Herzele. 

2. Politierechtbank: afdelingen: Aalst, Dendermonde, Gent, Oudenaarde en Sint-Niklaas. 
 
Aanbod: 
 
Een leerzame stageplek met goede begeleiding waarbij u de kans wordt geboden om een eerste praktijkervaring op te doen.   
 
U kan kennis maken met de dagelijkse gang van zaken en de diverse taken van zowel het griffiepersoneel als de griffier. Ook 
het contact met de vrederechter/politierechter zelf is een verrijking. 
 
Overigens hebben zowel het vredegerecht als de politierechtbank een zeer uiteenlopend bevoegdheidspakket waardoor er 
voor de stagiair een ruime keuze aan interessevelden/stage-onderwerpen beschikbaar is (vredegerecht: bv. huurwet, 
bewindvoering, voogdij, onteigening,…; politierechtbank: burgerlijke zaken zoals alle vorderingen tot vergoeding schade 
n.a.v. een verkeersongeval, hoger beroepen tegen GAS-wet & voetbalwet en strafzaken zoals verkeersongevallen art. 418-
420 Swb, misdrijven omtrent verplichte aansprakelijkheidsverzekering, ...). 
 
Profiel: 
 
Bachelor of master student met interesse voor justitie die kiest voor deze stage als afronding van zijn/haar opleiding. 
 
Bijkomende informatie: 
 
Voor vragen en afspraken omtrent dit stage-aanbod, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de hoofdgriffier van 
de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Oost-Vlaanderen door te mailen naar  
Oost-Vlaanderen_Vredegerechten-Politierechtbank_Secretariaat@just.fgov.be . 
 
Om te solliciteren schrijft u een motivatiebrief (met vermelding van de gewenste stageplaats en de start- en einddatum van 
de stage) met een bijgevoegd curriculum vitae naar het voormelde e-mailadres van het secretariaat. 
 
 
Het team van de vredegerechten en de politierechtbank Oost-Vlaanderen dankt u alvast voor de betoonde interesse en het 
gestelde vertrouwen. 
 


