STANDPUNT VAN HET NATIONAAL VERBOND VAN DE
VREDERECHTERS EN DE RECHTERS IN DE POLITIERECHTBANK
VAN BELGIË (aangenomen op de bestuursvergadering van 16 mei 2013)
Het KVVP nam kennis van de (voor)ontwerpen van wet (1) tot hervorming van de
gerechtelijke arrondissementen, (2) tot verhoging van de mobiliteit van de magistraten en
(3) betreffende het beheer van de entiteiten.
Inmiddels hebben de Adviesraad voor de magistratuur (27 februari 2013), de Hoge Raad
voor de Justitie (1 maart 2013) en de Raad van State (22 april 2013) hun fundamentele
kritiek geuit op een aantal aspecten van deze ontwerpteksten.
Het KVVP wenst zijn kritiek op de vier volgende aspecten te benadrukken:
1.

Het voorstel om de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van Brussel te
beroven van hun (voorzitter van de) algemene vergadering is totaal onaanvaardbaar en
heeft geen enkele objectieve grondslag. Brussel kan niet vergeleken worden met Eupen.
De Brusselse vrederechters en rechters in de politierechtbank worden driemaal
gediscrimineerd: Vooreerst wordt de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg hun
korpschef, terwijl hij ook hun beroepsrechter is, waardoor rechterlijke niveaus worden
vermengd. Hierdoor ontstaat ook voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
een ernstig belangconflict tussen zijn eigen korps en de nabijheidsrechters, met het gevaar
dat hij steeds voorrang zal verlenen aan zijn eigen korps. Ten tweede kunnen de Brusselse
vrederechters en rechters in de politierechtbank hun korpschef nooit uit eigen rang kiezen,
waardoor zij ook nooit kunnen participeren in het college van de zetel (voor het beheer van
de entiteit). Ten derde zullen zij nooit door een collega kunnen worden geëvalueerd.

2.

Art. 5 van het wetsontwerp ‘mobiliteit’ staat de korpschef toe om een vrederechter op te
dragen de functie van rechter in de politierechtbank uit te oefenen en andersom en dit
zonder de instemming van de betrokkene: Omwille van de eigenheid van de ambten van
deze nabijheidsrechters en hun specialisaties wordt het belang van de rechtszoekende niet
gediend met een uitwisselbaarheid van de nabijheidsrechters.

3.

Om voorzitter te kunnen worden van de algemene vergadering van de vrederechters en
de rechters in de politierechtbank werd de voorwaarde van een loopbaan van vijf jaar als
nabijheidsrechter in de meest recente tekst (1 maart 2013) weggelaten. Nochtans is deze
loopbaanvereiste essentieel om deze functie naar best vermogen te kunnen uitoefenen.

4.

Het is ten slotte noodzakelijk om te voorzien in een mogelijkheid tot beroep tegen
mobiliteitsmaatregelen die kunnen worden opgelegd aan een magistraat en die een
verdoken tuchtstraf of een vorm van machtsafwending of machtsoverschrijding zijn.
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