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Persbericht - Justitie in cijfers 2010
Het Koninklijk Verbond van de Vrede- en Politierechters vzw stelt vast dat het aantal
zaken die voor de vrederechters en voor de politierechtbanken behandeld worden zowel
in absolute cijfers als proportioneel gestegen is. De recente cijfers zijn slechts de
bevestiging van het gevoel dat de nabijheidsrechters reeds enkele jaren in hun
dagelijkse praktijk hebben.
In vergelijking met de gevoelige daling van het aantal nieuwe zaken voor de
rechtbanken van eerste aanleg wijst deze stijging erop dat de rechtzoekenden blijkbaar
steeds gemakkelijker hun weg naar de nabijheidsrechter vinden.
Het Verbond onderlijnt dat voor de vredegerechten de stijging van het aantal zaken met
86% sinds 2000 gebeurde zonder stijging van het aantal vrederechters of van het aantal
griffiemedewerkers, en vooral ook zonder dat dit tot gerechtelijke achterstand heeft
geleid. Dit is zonder meer uitzonderlijk.
Het Verbond is ervan overtuigd dat dit enkel mogelijk is niet alleen dankzij de
volgehouden inzet van de rechters en leden van hun griffie, maar ook doordat de
vredegerechten en politierechtbanken kleinschalig zijn en daardoor op maat gesneden
voor het "nabijheidscontentieux" dat voor deze rechtbanken behandeld wordt. Deze
kleinschaligheid versterkt immers de verantwoordelijkheidszin van de rechter en van het
griffiepersoneel om hun rechtbank goed te laten functioneren.
Bovendien is deze werkwijze klaarblijkelijk ook de meest economische, want, zoals de
statistieken aantonen, slechts een klein deel van het totaal aantal rechters en
griffiemedewerkers behandelt een zeer groot deel van alle zaken die voor alle Belgische
rechtbanken samen worden ingeleid. De studie "Justpax" heeft aangetoond dat de
personeelskosten het belangrijkste onderdeel van de kosten van de Justitie uitmaken.
Zoals het Verbond reeds herhaaldelijk heeft benadrukt zal de integratie van de
vredegerechten en politierechtbanken in een "Grote Rechtbank", en zelfs de oprichting
van een grote "vrederechtbank" per arrondissement, die sommigen in het kader van de
hervorming van de Justitie wensen, een grote vergissing zijn, vermits de efficiëntie die
nu op overweldigende manier bewezen wordt door de cijfers, dan zeer snel verloren zal
gaan.
Brussel, 26 augustus 2010
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