PERSCOMMUNIQUÉ.
Het was met ontzetting, afschuw en verslagenheid dat het Koninklijk Verbond van de
Vrede- en Politierechters de vreselijke gebeurtenis van vorige donderdag vernam.
In de allereerste plaats gaan onze gedachten naar de nabestaanden. Het Verbond steunt
hen ten volle in deze moeilijke momenten.
De gebeurtenissen brengen op schokkende wijze de vraag naar de veiligheid bij de
uitoefening van de rechterlijke functie aan de orde.
Het valt niet te ontkennen dat de samenleving gewelddadiger werd. Daaraan moet men
zich helaas aanpassen.
Dat mag echter geen afbreuk doen aan de maatschappelijke essentie van de
nabijheidsrechters: de vrederechter is een nabijheidsrechter, dicht bij de rechtzoekende.
Een nieuwe evaluatie op het vlak van de veiligheid in hun jurisdicties lijkt de
vrederechters wenselijk, maar dan met een pragmatische en selectieve aanpak. Voor ieder
afzonderlijk vredegerecht moet, rekening houdend met de specificiteit van het kanton,
nagegaan worden welke schikkingen kunnen worden genomen om de veiligheid van de
terechtzittingen en van de medewerkers van het vredegerecht buiten de terechtzittingen te
vrijwaren. Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat de vrederechter dikwijls
buiten zijn vredegerecht optreedt, zodat de beveiliging van het gebouw alleen niet alles
oplost.
Vanzelfsprekend is er naast de eigenlijke preventie ook behoefte aan een daadwerkelijke
beteugeling. Er kan begrip voor opgebracht worden dat rechtzoekenden in bepaalde
moeilijke omstandigheden aan zelfbeheersing inboeten. Maar dat verantwoordt nooit dat
dit zich uit in verbale, laat staan fysieke agressie tegen de persoon van de magistraat of
van de mede-werkers. Respect voor de rechtsprekende functie vormt een basis voor
veiligheid.
Het Verbond is er niettemin van overtuigd dat een waanzinnige daad er niet mag toe
leiden de specificiteit, de bestaansreden zelf van de vrederechters prijs te geven: hun
nabijheid, d.w.z.
hun tegelijk geografische en materiële toegankelijkheid. Het groeperen van de kantonnale
gerechten in grote beveiligde gebouwen is zeker niet de oplossing. Niet alleen zou dit
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praktisch bijzonder moeilijk realiseerbaar zijn door een tekort aan de nodige aangepaste
gebouwen, maar bovenal zou dit de vlotte toegang tot de rechter en de goede
rechtsbedeling schaden. Men denke daarbij aan de verplaatsingen voor de zwaksten onder
de rechtzoekenden voor wie de behoefte aan rechtsbedeling zeer groot is.
Paniek is een slechte raadgever. We mogen ons niet op sleeptouw laten nemen door de
weerzinwekkende gebeurtenissen. Een rationele benadering van de problemen is
raadzaam. Er is een concrete analyse nodig van de kantons met hoger risico (waar doen er
zich incidenten voor en waar niet?) en voor elk van die concrete situaties moet een
aangepaste praktische oplossing gezocht worden.
Het Koninklijk Verbond van de Vrede- en Politierechters is een constructieve
gesprekspartner om voor de veiligheidsproblemen een haalbare pragmatische oplossing te
vinden met eerbied voor de nabijheid, die zo essentieel is voor de functie van
vrederechter.
In het belang van de burger kan die nabijheid niet in vraag worden gesteld.
Brussel, 4 juni 2010

Namens het Verbond,
de Voorzitters
Dirk Van Trimpont
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