Stageplaats griffie vredegerecht of
politierechtbank arrondissement OostVlaanderen
Bent u een zevende jaars-, bachelor- of master student
met interesse voor justitie en ziet u een stage op de
griffie van het vredegerecht of de politierechtbank
arrondissement Oost-Vlaanderen eventueel wel zitten?
Lees gerust verder en contacteer ons bij eventuele
vragen/interesse.

INLEIDING

De stageplaatsen zijn mogelijks
beschikbaar voor volgende
entiteiten binnen het
arrondissement Oost-Vlaanderen:

AFDELINGEN
POLITIERECHTBANK:






Aalst
Dendermonde
Gent
Oudenaarde
Sint-Niklaas

KANTONS VREDEGERECHT:

















Aalst
Beveren
Deinze
Dendermonde
Eeklo
Gent
Geraardsbergen (Brakel)
Hamme
Herzele
Lokeren
Merelbeke
Ninove
Oudenaarde
Sint-Niklaas
Wetteren
Zelzate

Ieder jaar bieden de vredegerechten en de politierechtbank
van het arrondissement Oost-Vlaanderen studenten in de
eindfase van hun opleiding de mogelijkheid om stage te lopen.
Op die manier kunnen zij kennis maken met de dagelijkse
werking. De vredegerechten en de politierechtbank proberen
als nabijheidsrechter het vertrouwen van de burger in justitie te
verhogen door onafhankelijke, efficiënte, kwaliteitsvolle en
transparante rechtsbedeling. In die zin is het vredegerecht en de
politierechtbank een rechtbank met interessante, alledaagse
zaken die dicht bij de burger staan en waarin, met oog voor
actualiteit, relatief snel wordt geoordeeld.
Het vredegerecht en de politierechtbank is een leerzame plek
met goede begeleiding waarbij u de kans wordt geboden om
een eerste praktijkervaring op te doen. U kan kennis maken met
de dagelijkse gang van zaken en de diverse taken van zowel het
griffiepersoneel als de griffier. Ook het contact met de
politierechter en de vrederechter zelf is een verrijking.
Overigens heeft zowel het vredegerecht als de politierechtbank
een zeer uiteenlopend bevoegdheidspakket waardoor er een
ruime
keuze
aan
interessevelden/stage-onderwerpen
beschikbaar is.
Bijvoorbeeld vredegerecht: huurwet, bewindvoering, voogdij,
onteigening,…
Bijvoorbeeld
politierechtbank:
strafzaken
zoals
verkeersongevallen artikel 418-420 SW, misdrijven omtrent
verplichte aansprakelijkheidsverzekering;
burgerlijke zaken zoals alle vorderingen tot vergoeding schade
naar aanleiding van een verkeersongeval, hoger beroep tegen
een GAS-wet/Voetbalwet ….

“De beleidsvisie bestaat erin dat
tijdens de stage alle
diensten/taken van de griffie
worden doorlopen zodat u bij
het einde van uw stage een
‘totaalbeeld’ hebt van wat het
vredegerecht of de
politierechtbank eigenlijk doet.”

BEVOEGDHEDEN
VREDEGERECHT:
Het vredegerecht is een zuiver
burgerlijke rechtbank en
behandelt onder meer:
bewindvoeringen, gedwongen
opnames, vorderingen
betreffende huurgeschillen,
bepaalde invorderingen,…

BEVOEGDHEDEN
POLITIERECHTBANK:
De politierechtbank neemt kennis
van overtredingen en van
wanbedrijven die door de wet aan
de politierechtbank werden
toebedeeld. De rechter kan ook
zetelen in een aantal burgerlijke
zaken.

Meer info te vinden op:

www.vredegerechtenoostvlaanderen.be
www.politierechtbankoostvlaanderen.be

Contactgegevens:
Secretariaat vredegerechten en
politierechtbank Oost-Vlaanderen
Opgeëistenlaan 401/m
9000 Gent

🕿
09/234.53.82



Oost-Vlaanderen_VredegerechtenPolitierechtbank_Secretariaat@just.fgov.be

TAKEN
Ben je benieuwd wat deze taken allemaal inhouden en werk je
graag overzichtelijk en op een gestructureerde manier? Aarzel
dan zeker niet om contact met ons op te nemen! U zal
ongetwijfeld vele nieuwe dingen bijleren/ontdekken!

U als stagiair, zal telkens worden opgevolgd en
bijgestaan door een deskundige medewerker. De
algemene opvolging van de stage en het eventueel
bijstand verlenen met betrekking tot het eindwerk zal
gebeuren door de lokale leidinggevende griffier (–
hoofd van dienst).

INTERESSANT OM WETEN
U kan een verplichte schoolstage, een stage op vrijwillige basis
en een kijk- of observatiestage lopen op de griffie van de
vredegerechten of de politierechtbank en dit zowel in het eerste
als in het tweede semester.
Gezien in gerechtsgebouwen een volledig neutraal beeld tot
stand dient te worden gebracht met betrekking tot religieuze,
levensbeschouwelijke en morele overtuigingen, dient het dragen
van elk religieus symbool door griffiepersoneel vermeden te
worden.
Voor de aanvang van de stage zal aan het parket van de
Procureur des Koning een moraliteitsonderzoek aangevraagd
worden op basis waarvan de stageaanvraag al dan niet
aanvaard zal worden.
Voor vragen en afspraken omtrent dit stage-aanbod, kan u
steeds contact opnemen met het secretariaat van de
vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement
Oost-Vlaanderen, ofwel met de lokale leidinggevende.

