
Limburg Vredegerechten : dagen openbare zitting en zittingen in raadkamer of  ter plaatse 
(zittingen in raadkamer of ter plaatse :  volgens de noden der dienst) 

 
1VREDEGERECHTEN MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 
BERINGEN 
 
 
 
 

Raadkamer 
-bewind 
-plaatsopneming 

Raadkamer 
-bewind 
-plaatsopneming 

Openbare terechtzitting – 
raadkamer : 9u00 
Minnelijke schikkingen 
 
Raadkamer vanaf 13.30 
uur: 
-bewind 

Raadkamer 
-bewind 
-plaatsopneming 

Openbare terechtzitting : 
10u00 
-inleidingen 
-pleitzaken 
 
Raadkamer vanaf 13.30 
uur: 
-bewind 
 

BILZEN 
 
 

Openbare terechtzitting : 
9u00  

Raadkamer  
-gedwongen opnames 
vanaf  9u15 
 
-bewind 
 
 

Raadkamer  
-bewind ter plaatse 
-Ouderlijke macht 
-Getuigenverhoor 
-persoonlijke verschijning 
 
Namiddag 
Plaatsbezoeken 
met/zonder deskundige 

zo nodig 
-bewind 
-voogdij 
-ouderlijke macht 

 

BREE 
 
 
 
 
 
 

 Voorbehouden voor 
drukke periodes  
-Raadkamer 

 Openbare terechtzitting : 
9u30 
 
Raadkamer vanaf  11.00 
 
Namiddag 
Raadkamer vanaf 13u30 
 

 

                                                           
1 *bijzondere verzoekschriften : (gedwongen opnames, niet-begeleide minderjarigen, persoonlijke verschijning, voogdij, verzegeling, ouderlijke macht, getuigenverhoor…) 

worden ingepast ontvangst aanvragen en naargelang beschikbaarheden van de agenda van de Vrederechters 

 



Limburg Vredegerechten : dagen openbare zitting en zittingen in raadkamer of  ter plaatse 
(zittingen in raadkamer of ter plaatse :  volgens de noden der dienst) 

 

GENK Raadkamer : 
-bewind 

Openbare terechtzitting : 
9u00 
Pleitzaken :10u00  
                   (na conclusies) 

Raadkamer 
-bewind 
 
Namiddag  
Raadkamer : 14u00 
-Ouderlijke macht  
-voogdij 
 

 Openbare terechtzitting : 
9u00 
-Minnelijke schikkingen 
 
Raadkamer : 10u00 
-bewind 

 
HASSELT  I –II 
 
 

 
*bijzondere verzoekschriften :  
(collocatie, verzegeling,…) 
worden ingepast naargelang 
beschikbaarheden van de 
agenda van de Vrederechters 

 

 
 
 

Openbare terechtzitting : 
9u00 
-inleidingen 
-pleitzaken 
 
Raadkamer : 11u00 
- Minnelijke schikkingen 
 

Raadkamer : 9u00 
-bewind 
-minderjarigen 
 
Raadkamer : 14u00 
-bewind 
-persoonlijke verschijning 
-getuigenverhoor 
-expertise ….. 

Raadkamer : 9u00 
-bewind 
-minderjarigen 
 
Raadkamer : 14u00 
-bewind 
persoonlijke verschijning 
-getuigenverhoor 
-expertise ….. 
 
 

 

HOUTHALEN HELCHTEREN  
 
 
 
Namiddag 
Raadkamer  

Openbare terechtzitting :  
9u00 -12u00 
 
 
Namiddag 
Raadkamer 

 Raadkamer : 
Ganse dag 

 

 
MAASMECHELEN 

  
Raadkamer :  
9u00 – 12u00 
Bewind  
(afhankelijk van aantal zaken) 

 

 
Raadkamer : 9u00-12u00 
-gedwongen opnames in 
het OPZ en bewind 
 
Namiddag 
Voorbehouden voor :  

  
Openbare terechtzitting  
9u00-12u00 



Limburg Vredegerechten : dagen openbare zitting en zittingen in raadkamer of  ter plaatse 
(zittingen in raadkamer of ter plaatse :  volgens de noden der dienst) 

 

-plaatsopnemingen 
-persoonlijke verschijning 
-getuigenverhoor 

 
NEERPELT 

Openbare terechtzitting : 
9u30 
 
 
Namiddag 
Raadkamer vanaf 13u 
(ter plaatste + plaatsbezoeken) 
 

Raadkamer vanaf 9u00 
 (Vredgerecht) 
 
 

Namiddag 
Raadkamer vanaf 13u30 
(ter plaatste) 

 

   

 
SINT-TRUIDEN 
 
*wachttijd dossiers bewind bedraagt 
3 weken tot 1 maandag voor 
dringende behandelingen wordt er 
uitgeweken naar de vr.  
voormiddag 

Raadkamer : 
9u15- 13.30 
-bewind 
-Ouderlijke macht 
-Voogdij 

Openbare terechtzitting :  
9u00-9u30 
Verzoeningen (1Xmaand) 
Verhuurkantoor Nieuw St-Truiden  

Openbare 
terechtzitting  
9u30 -12u00 
 
Namiddag 
14u00-16u00 
-Minnelijke schikkingen 
Om de veertien dagen 

 

Raadkamer  
9u00 – 12.30  
-gedwongen opnames 
te Asster (campus Stad en 
campus Melveren) 

 

Raadkamer  
9u15-12-30 
-bewind 
-ouderlijke macht 
-voogdij 

 

Tongeren 
 
 

 Raadkamer 
of ter plaatse 
9u00-12u00 
 

 Openbare terechtzitting  
9u00 - 

 

 

 


