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Voorzitter vrederechters en rechters in de politierechtbank Leuven –21V39

De voorzitter houdt rekening met:
- de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van talen in gerechtszaken;
- de wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke
kantons te hervormen;
- de artikelen 67 §2, 623, 2de lid, 628,3° Gerechtelijk Wetboek
Er bestaat aanleiding om een territoriale bevoegdheidswijziging door te voeren van alle zaken
inzake bewind voor te beschermen en beschermde personen die hun hoofdverblijfplaats hebben
in één van de drie sites van de Stichting M.M. Delacroix, met hoofdzetel in de Delportsestraat 2
te 3300 Tienen, van het vredegerecht van Tienen naar het vredegerecht van Zoutleeuw.

1. Het wettelijk kader
De Wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke
kantons te hervormen (BS 29/12/2017) heeft artikel 67 §2 Gerechtelijk Wetboek ingevoerd, welk
artikel luidt als volgt:
De voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank is belast met de algemene
leiding en de organisatie van de vredegerechten.
“ § 2. Wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen en rekening houdend met de
belangen van de rechtzoekenden, kan de voorzitter van de vrederechters en rechters in de
politierechtbank zaken die bij een vrederechter aanhangig zijn gemaakt, verdelen onder andere
territoriaal bevoegde vrederechters die hij aanwijst. Onder een behoefte van de dienst kan worden
begrepen de verdeling van de werklast, de onbeschikbaarheid van een rechter, een vereiste
deskundigheid, de goede rechtsbedeling of andere daarmee vergelijkbare objectieve redenen.
Tegen de beslissing van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank kan
geen enkel rechtsmiddel worden aangewend.
Wanneer de verdeling, bedoeld in het eerste lid, aanleiding geeft tot een wijziging van de
oorspronkelijke toewijzing, worden de partijen en in voorkomend geval hun advocaten daarvan
langs elektronische weg of bij gewone brief op de hoogte gebracht.”
Deze verdelingsbevoegdheid heeft enkel betrekking op vorderingen betreffende bewind. Dit blijkt
uit de gelijktijdige wijziging van artikel 628, 3° Gerechtelijk Wetboek door de bovenvermelde Wet
van 25 december 2017, dat luidt als volgt:
“Tot kennisneming van de vordering is alleen bevoegd : 3° Een rechter van het arrondissement van
de verblijfplaats of, bij gebreke daaraan, van de woonplaats van de te beschermen persoon,
wanneer het een verzoek betreft bedoeld in de artikelen 490/1 tot 490/2 of 492/1, van het
Burgerlijk Wetboek. De vrederechter die een beschermingsmaatregel heeft bevolen, blijft bevoegd
voor de verdere toepassing van de bepalingen van boek I, titel XI, hoofdstuk II/1, afdelingen 3 en 4,
van het Burgerlijk Wetboek, tenzij hij bij een met redenen omklede beslissing, ambtshalve of op
verzoek van de beschermde persoon, diens vertrouwenspersoon of bewindvoerder, van elke
belanghebbende, of van de procureur des Konings, beslist heeft de zaak uit handen te geven ten
voordele van de vrederechter van het kanton van de nieuwe hoofdverblijfplaats, indien de
beschermde persoon het kanton verlaat om zijn hoofdverblijfplaats duurzaam in een ander
gerechtelijk kanton te vestigen. In dit geval wordt laatstgenoemde vrederechter bevoegd.”
Door deze wijziging is het mogelijk om de zaken betreffende bewind over te hevelen naar een
andere vrederechter binnen hetzelfde arrondissement.
Overeenkomstig artikel 623,2 Gerechtelijk Wetboek mag de rechter zich buiten zijn kanton
begeven voor alle zaken van artikel 594,16° Gerechtelijk Wetboek of voor zaken van bewind.
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Deze wijziging is gelinkt aan de wijziging van artikel 67 van hetzelfde wetboek waar de te
beschermen of beschermde persoon aan de vrederechter kan vragen dat deze, om kennis te
nemen van de zaak, zich begeeft naar de plaats waar hij zich bevindt.
Het was daarbij de bedoeling van de wetgever om de hangende zaken ruim te interpreteren, in
die zin dat artikel 67 §2 Gerechtelijk Wetboek van toepassing is op ‘nieuwe’ en ‘oude’ bewinden
die krachtens de beslissing van de voorzitter kunnen worden overgeheveld naar een ander kanton
binnen het arrondissement.

2. De situatie in het kanton Tienen
Uit de statistieken van de voorgaande jaren is gebleken dat het vredegerecht van het kanton
Tienen een werklast kent dat uitstijgt boven het gemiddelde van de andere kantons binnen het
gerechtelijk arrondissement Leuven. Weliswaar zijn cijfers absoluut en relatief en voor de
beoordeling van de werklast hangt ook veel af van de aarden van de zaken die worden behandeld.
Toch wordt binnen het gerechtelijk arrondissement Leuven de zwaardere werklast in het
vredegerecht Tienen algemeen aanvaard, een tendens die doorheen de jaren wordt bevestigd.
Ook in het jaar 2020 blijkt dat in het vredegerecht van het kanton Tienen 2.538 nieuwe dossiers (A
en B-rol) werden ingeschreven waarvan 1.031 dossiers rechterlijke bescherming (B rol) en 2.685
beslissingen (A en B-rol) werden uitgesproken.

3. Evenwichtigere verdeling
Het kanton Tienen geeft aan dat een evenwichtigere verdeling onder meer kan worden bereikt
door zaken met betrekking tot één bepaalde instelling voor personen met een beperking, de
Stichting M.M. Delacroix over te hevelen naar een ander kanton.
Artikel 67 §2 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat met de belangen van de rechtzoekende, w.o. de
nabijheid, rekening moet worden gehouden. De Stichting M.M. Delacroix ligt dicht tegen de grens
met het kanton Zoutleeuw.
Er mag aangenomen worden dat het nabijgelegen kanton Zoutleeuw bij machte is deze
bijkomende dossiers te behandelen in het belang van de betrokken rechtzoekenden. De werklast
aldaar ligt lager dan het gemiddelde van de andere kantons binnen het arrondissement Leuven.
Het kanton Zoutleeuw telde o.m. in het jaar 2020, 815 nieuwe dossiers (A en B-rol) waarvan 456
dossiers rechterlijke bescherming (B-rol) en 790 beslissingen (A en B-rol). De vrederechter van het
kanton Zoutleeuw gaf reeds aan dat hij bereid is de Stichting M.M. Delacroix voor zijn rekening
kan nemen.
De aanleiding tot deze bevoegdheidswijziging vond plaats na positief overleg met de betrokken
vrederechters en leidinggevende griffiers; de uitvoering van deze beschikking vindt verder plaats
in dezelfde sfeer van samenwerking en overleg.

4. Werkwijze van de bevoegdheidswijziging
4.1. Vanaf 1 november 2021 zullen alle nieuwe verzoekschriften tot aanstelling van een
bewindvoerder voor te beschermen en beschermde personen die hun hoofdverblijfplaats in één
van de drie sites van de Stichting M.M. Delacroix, Delportestraat 2 te 3300 Tienen hebben, door
het vredegerecht van Zoutleeuw behandeld worden.
Indien de in punt 4.1 bedoelde nieuwe verzoekschriften na 1 november 2021 niettemin zouden
worden neergelegd op het vredegerecht van Tienen, zullen deze worden overgezonden naar het
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vredegerecht van Zoutleeuw, zonder verdere formaliteiten, tenzij de indiening plaatsvindt via het
CRBP in welk geval de vrederechter van Tienen een verwijzingsbeschikking zal opmaken.
4.2. Vanaf 1 januari 2022 zullen maandelijks de administratieve dossiers waarin een jaarverslag
werd neergelegd, goedgekeurd en in voorkomend geval de bezoldiging bij beschikking werd
toegekend, door het vredegerecht van Tienen worden overgemaakt.
4.3. In de paasvakantie en uiterlijk op 18 april 2022 zullen door het vredegerecht van Tienen de 33
nog uit te breiden dossiers over de persoon worden doorgestuurd naar het vredegerecht van
Zoutleeuw.
4.4. De administratieve dossiers waarin de bewindvoerder reeds vrijgesteld is van
verslaggevingsplicht worden uiterlijk tegen 31 juli 2022 doorgestuurd.
De dossiers waarbij in de even jaren een verslag moet worden neergelegd, worden samen
behandeld met de onder punt 2 vernoemde dossiers.
De dossiers waarbij in de oneven jaren een verslag moet worden neergelegd, zullen uiterlijk tegen
31 oktober 2022 worden overgemaakt.
4.5. Zolang de administratieve dossiers van de lopende dossiers niet zijn overgemaakt zoals
vermeld onder punten 4.2-4.3-4.4 aan het vredegerecht van Zoutleeuw worden nieuwe
verzoeken tot machtiging of andere procedures in een lopend bewind behandeld door het
vredegerecht van Tienen.

BESLISSING
De voorzitter wijst het vredegerecht van het kanton Zoutleeuw als territoriaal bevoegd
vredegerecht aan voor de behandeling van alle hangende en toekomstige zaken inzake bewind
voor te beschermen en beschermde personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in één van de
drie sites van de Stichting M.M. Delacroix, met hoofdzetel te Delportsestraat 2 te 3300 Tienen.
Daartoe zullen alle hangende en toekomstige zaken van bewind van te beschermen en
beschermde personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in de Stichting M.M. Delacroix worden
toegewezen als volgt:
1. Vanaf 1 november 2021 zullen alle nieuwe verzoekschriften tot aanstelling van een
bewindvoerder voor te beschermen en beschermde personen die hun hoofdverblijfplaats in één
van de drie sites van de Stichting M.M. Delacroix te Tienen hebben, door het vredegerecht van
Zoutleeuw behandeld worden.
Indien de in punt 1 nieuwe verzoekschriften na 1 november 2021 niettemin zouden worden
neergelegd op het vredegerecht van Tienen, zullen deze worden overgezonden naar het
vredegerecht van Zoutleeuw, zonder verdere formaliteiten, tenzij de indiening plaatsvindt via het
CRBP in welk geval de vrederechter van Tienen een verwijzingsbeschikking zal opmaken.
2. Vanaf 1 januari 2022 zullen maandelijks de administratieve dossiers waarin een jaarverslag
werd neergelegd, goedgekeurd en in voorkomend geval de bezoldiging bij beschikking werd
toegekend, door het vredegerecht van Tienen worden overgemaakt.
3. In de paasvakantie en uiterlijk op 18 april 2022 zullen door het vredegerecht van Tienen de 33
nog uit te breiden dossiers over de persoon worden doorgestuurd naar het vredegerecht van
Zoutleeuw.
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4. De administratieve dossiers waarin de bewindvoerder reeds vrijgesteld is van
verslaggevingsplicht worden uiterlijk tegen 31 juli 2022 doorgestuurd.
De dossiers waarbij in de even jaren een verslag moet worden neergelegd, worden samen
behandeld met de onder punt 2 vernoemde dossiers.
De dossiers waarbij in de oneven jaren een verslag moet worden neergelegd, zullen uiterlijk tegen
31 oktober 2022 worden overgemaakt.
5. Zolang de administratieve dossiers van de lopende dossiers niet zijn overgemaakt zoals vermeld
onder punten 2-3-4 aan het vredegerecht van Zoutleeuw, worden nieuwe verzoeken tot
machtiging of andere procedures in een lopend bewind behandeld door het vredegerecht van
Tienen.
De partijen en in voorkomend geval hun advocaten zullen van de wijziging van de oorspronkelijke
toewijzing op de hoogte worden gebracht door de griffie van het vredegerecht van het kanton
Tienen langs elektronische weg of bij gewone brief.

Deze beschikking wordt uitgesproken op vrijdag 29 oktober 2021 door Margaretha VERELLEN,
voorzitter van de vrederechters en rechters bij de politierechtbank van het arrondissement Leuven,
met bijstand van Dieter DE ROUCK, hoofdgriffier.
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