RICHTLIJNEN ZITTINGEN
VREDEGERECHTEN OOST-VLAANDEREN
De laatste nota richtlijnen en aanbevelingen corona geldt tot en met 30 juni 2022. Om ook nadien de zittingen van
de vredegerechten Oost-Vlaanderen zo vlot als mogelijk en met een maximale spreiding te laten verlopen , wordt
gevraagd de navolgende richtlijnen in acht te nemen:
1. Het is een streefdoel dat de reeds op de openbare terechtzitting gefixeerde zaken, met toestemming van de
partijen, zoveel als mogelijk behandeld worden.
2. Nieuwe en uitgestelde zaken kunnen, indien de vrederechter dit aangewezen acht, gespreid opgeroepen
worden en in tijdsblokken behandeld worden.
3. Dezelfde spreiding kan gehanteerd worden voor het vastleggen van conclusietermijnen en rechtsdag.
De aanvraag voor conclusietermijnen geschiedt bij voorkeur via het formulier dat op de website ter
beschikking is en dat door alle advocaten/partijen digitaal kan ondertekend worden.
4. Behoudens de inleidingen, kunnen alle andere zaken desgevallend op een buitengewone openbare
terechtzitting gefixeerd worden.
5. Een akkoord met uitstel, een afstand van geding of een doorhaling wordt bij voorkeur, en mits toepassing
van de wettelijke voorwaarden, op voorhand en schriftelijk gecommuniceerd.
6. Voor de procedure in raadkamer (o.a. verzoeningsprocedure of een procedure vereffening-verdeling) of een
plaatsopneming wordt het aan de individuele appreciatie van de vrederechter overgelaten of een zaak,
rekening houdend met een mogelijke afstandsregel, kan behandeld worden.
7. Voor de procedures bescherming van personen en opname geesteszieken beslist de vrederechter hoe dit
georganiseerd wordt.
8. Andere bijzondere procedures zijn aan dezelfde modaliteiten onderworpen, mits naleving van de wettelijke
bepalingen.
Huidige nota is van toepassing vanaf 1 juli 2022.
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