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FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
Beschikking tot wijziging van de eerdere beschikkingen tot vaststelling van het bijzonder
reglement van de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Leuven (Artikel 66 van
het Gerechtelijk Wetboek)
Voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank gerechtelijk
arrondissement Leuven
Deze beschikking vervangt de eerdere beschikkingen van:
- 26 september 2014, gepubliceerd in het BS van 6 oktober 2014
- 27 april 2016, gepubliceerd in het BS van 2 mei 2016
- 25 april 2019, gepubliceerd in het BS van 3 juni 2019
De voorzitter houdt rekening met:
- De Wet van 15 juni 1935 op het gebruik van talen in gerechtszaken
- De Wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden
van de gerechtelijke orde
- Artikel 66, § 1, 2° Gerechtelijk Wetboek;
- Artikel 43 § 2 van het Vlaams Woninghuurdecreet van 9 november 2018
- De Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de gerechtelijke kantons. In uitvoering
van deze wet bepaalt het K.B. van 7 april 2019 dat de hertekening van het gerechtelijk
arrondissement Leuven op 1 december 2019 moet zijn uitgevoerd. Meer bepaald voorziet
artikel 33 (punten 9 tot 15) van dit K.B. in een herindeling van de kantons van het
gerechtelijk arrondissement en waarbij de vredegerechten Landen en Haacht ophouden te
bestaan op 1 december 2019.
- Het positief advies van de betrokken vrederechters en van de stafhouder van de balie
Leuven.
Artikel 1.
Sinds 1 december 2019 telt het gerechtelijk arrondissement Leuven zeven vredegerechten:
Aarschot, Diest, Zoutleeuw, Tienen, Leuven eerste kanton, Leuven tweede kanton en Leuven
derde kanton.
Artikel 2
In elk vredegerecht wordt één openbare zitting per week gehouden, zoals hierna bepaald. Op
deze openbare zittingen worden tevens de zittingen in kort geding gehouden.
maandag dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag
Aarschot
Diest

09u00
14u00

Zoutleeuw
Tienen

09u00
09u00

Leuven 1

09u30

Leuven 2

09u30

Leuven 3

09u30

Artikel 3
De voormelde zittingen in elk vredegerecht duren ten minste drie uren, tenzij de zittingsrol
eerder is uitgeput.
Artikel 4
De vrederechters stellen zelf de zittingen in raadkamer en de verzoeningszittingen alsmede
buitengewone openbare zittingen vast, naargelang de behoeftes.
Artikel 5
De vrederechters stellen in samenspraak met de voorzitter de dagen en uren van de
vakantiezittingen vast.
Deze beschikking werd genomen op dinsdag 4 februari 2020 door Margaretha VERELLEN,
voorzitter van de vrederechters en rechters bij de politierechtbank van het arrondissement
Leuven, met bijstand van Dieter DE ROUCK, hoofdgriffier.
D. DE ROUCK M. VERELLEN

