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FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2019/11859]
Voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Oost-Vlaanderen

Beschikking tot wijziging, wat de vredegerechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen betreft, van de
beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement van de vredegerechten van het arrondissement Oost-
Vlaanderen van 2 december 2014, gepubliceerd in het B.S. van 21 januari 2015 en de beschikking van 20 juni 2018,
gepubliceerd in het B.S. van 28 juni 2018.

Gelet op :
- de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van talen in gerechtszaken;
- het bijzonder reglement van de vredegerechten vastgesteld bij koninklijk besluit dd. 10 augustus 2001 tot

vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de
politierechtbanken van het Rijk, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 juli 2006;

- de bepalingen van artikel 66, 2° en art. 88 § 1 Gerechtelijk Wetboek;
- gelet op art. 43 § 2 Vlaams Woninghuurdecreet van 9 november 2018 (B.S. 7 december 2018) waarin voorzien

wordt dat de vrederechter, in afwijking van art. 584 Gerechtelijk Wetboek, bij voorraad uitspraak doet over de
geschillen, vermeld in art. 43 § 1 Woninghuurdecreet, die hij spoedeisend acht.

Dat het aldus aan de orde is voor die vorderingen te bepalen op welke plaats, dag en uur ze plaatsvinden.
- gelet op het positief advies van de vrederechters van de respectievelijke kantons van het arrondissement

Oost-Vlaanderen;
- gelet op het positief advies van de waarnemend hoofdgriffier van het arrondissement Oost-Vlaanderen.
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- gelet op het positief advies van de Stafhouders te Gent van 2 april 2019, Oudenaarde van 4 april 2019 en
Dendermonde van 1 april 2019,

Artikel 1. De plaats, het aantal en de dagen van de gewone openbare zittingen van de vredegerechten van het
arrondissement Oost-Vlaanderen worden tijdens het gerechtelijk jaar van 1 september tot 30 juni vastgesteld zoals
aangegeven in de hierna vermelde tabel.

De plaats, het aantal en de dagen van de zittingen kort geding in toepassing van art. 43 § 2 Woninghuurdecreet
van de vredegerechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen worden tijdens het gerechtelijk jaar van 1 septem-
ber tot 30 juni vastgesteld zoals aangegeven in de hierna vermelde tabel.

Art. 2. De gewone zittingen van de vredegerechten vatten aan op de in de tabel vermelde uren en duren
maximum drie uren of tot uitputting van de rol. De zittingen kunnen worden geschorst bij gebreke aan te behandelen
zaken.

De zittingen in kort geding in toepassing van art. 43 § 2 Woninghuurdecreet vatten aan op de in de tabel vermelde
uren en duren tot uitputting van de rol. De zittingen kunnen worden geschorst bij gebreke aan te behandelen zaken.

Art. 3. De vrederechters kunnen, indien de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, op andere dagen
buitengewone openbare zittingen houden, zelfs op zon- en feestdagen, zowel in de voor- als namiddag, zelfs ten huize
van de vrederechter met open deuren.

De voorzitter en de ondervoorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank wordt voorafgaand
op de hoogte gebracht van buitengewone zittingen die worden gehouden.

Art. 4. De openbare zittingen en de zittingen in kort geding in toepassing van art. 43 § 2 Woninghuurdecreet
tijdens het gerechtelijk jaar van 1 september tot 30 juni worden wekelijks gehouden zoals bepaald in de overzichtstabel
in het beschikkend gedeelte.

Art. 5. Alle ambtsverrichtingen zoals verzoeningszittingen, zittingen in raadkamer, plaatsopnemingen, openbare
verkopen, getuigenverhoren en andere worden vastgelegd op de door de vrederechter te bepalen dagen en uren, buiten
het tijdspanne voorzien voor de openbare terechtzitting en de openbare terechtzitting kort geding.

De voorzitter van de vrederechters regelt afzonderlijk de vakantiezittingen tijdens de maanden juli en augustus op
advies van de vrederechter van het kanton.

Het is aldus aangewezen het bijzonder reglement van 2 december 2014, gewijzigd op 20 juni 2018 (B.S. 28 juni 2018)
te wijzigen zoals hierna bepaald in het beschikkend gedeelte.

OM DEZE REDENEN

Zegt dat met ingang van publicatie van deze beschikking in het Belgisch Staatsblad, de vrederechters van de
vredegerechten in Oost-Vlaanderen openbare terechtzitting en zitting in kort geding in toepassing van art. 43 § 2
Woninghuurdecreet zullen houden volgens navolgend schema.

ZITTINGEN EN ZITTING IN KORT GEDING VAN DE VREDEGERECHTEN VAN OOST-VLAANDEREN

Vredegerechten Openbare zitting Zitting Kort Geding in toepassing
van art. 43 § 2 Woninghuurdecreet

DAG UUR DAG UUR

AALST 1, Dr. André
Sierensstraat 16/3C,
9300 AALST

dinsdag 9.00 u dinsdag 11.00 u

AALST 2, Dr. André
Sierensstraat 16/3C,
9300 AALST

woensdag 9.30 u woensdag 11.00 u

BEVEREN,
Gravendreef 3,
9120 Beveren

dinsdag 9.30 u dinsdag 11.30 u

DENDERMONDE,
Noordlaan 31/2,
9200 Dendermonde

dinsdag 9 u dinsdag 8.30 u

HAMME,
Meulenbroekstraat 20,
9220 Hamme

donderdag 9.30 u donderdag 11.00 u

LOKEREN,
Markt 8,
9160 Lokeren

dinsdag 9.30 u dinsdag 9.00 u

NINOVE,
Onderwijslaan 71,
9400 Ninove

woensdag 14.30 u woensdag 14.00 u

42778 MONITEUR BELGE — 02.05.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



ZITTINGEN EN ZITTING IN KORT GEDING VAN DE VREDEGERECHTEN VAN OOST-VLAANDEREN

Vredegerechten Openbare zitting Zitting Kort Geding in toepassing
van art. 43 § 2 Woninghuurdecreet

DAG UUR DAG UUR

SINT-NIKLAAS,
Kazernestraat 4-6,
9100 Sint-Niklaas

maandag 9.30 u maandag 9.00 u

WETTEREN,
Gentsesteenweg 90
(eerste verdieping),
9230 Wetteren

donderdag 9.30 u donderdag 11.00 u

DEINZE,
Brielstraat 27,
9800 Deinze

dinsdag 9.00 u dinsdag 8.30 u

EEKLO,
Stationsstraat 21,
9900 Eeklo

donderdag 9.00 u donderdag 08.45 u

GENT
Opgeëistenlaan 401 F
9000 GENT

GENT 1 maandag 9.30 u maandag 11.30 u

GENT 2 woensdag 9.30 u woensdag 11.00 u

GENT 3 dinsdag 9.30 u dinsdag 11.00 u

GENT 4 vrijdag 9.00 u vrijdag 8.45 u

GENT 5 donderdag 9.30 u donderdag 11.00 u

MERELBEKE,
Hundelgemsesteenweg 622 - 624,
9820 Merelbeke

dinsdag 9.00 u dinsdag 10.30 u

ZELZATE,
Suikerkaai 10,
9060 Zelzate

donderdag 10.00 u donderdag 09.30 u

GERAARDSBERGEN,
Kasteelstraat 58,
9660 Brakel

woensdag 9.30 u woensdag 9.00 u

OUDENAARDE,
Beverestraat 7b,
9700 Oudenaarde.
Openbare zitting te
Bourgondiëstraat 5,
9700 Oudenaarde.

m a a n d a g
behalve derde
maandag van de
maand, geen zit-
ting

9.30 u woensdag 14.00 u

HERZELE,
Stationsstraat 6,
9550 Herzele

donderdag 9 u donderdag 11.00 u

Beveelt dat deze beschikking bekendgemaakt zal worden aan de deuren van de zetels van de Vredegerechten
van Oost-Vlaanderen.

Deze beschikking werd uitgesproken op 11 april 2019 door de heer Jan Kamoen, voorzitter van de vrederechters
en rechters in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, die hierna tekent.

J. Kamoen
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