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Jan Nolf pleit voor behoud kantonnale vredegerechten

'De vrederechter is de huisdokter van justitie'
zaterdag 05 september 2009

Auteur: Martin Tytgat

ROESELARE - Als de vredegerechten in hun huidige vorm ooit worden afgeschaft, dan zal het niet
aan de Roeselaarse vrederechter Jan Nolf (58) gelegen hebben. Met hand en tand verdedigt hij het
voortbestaan van 'de huisdokters van justitie' in elk kanton. Ook op de nieuwe website van het
vredegerecht van Roeselare die hij zopas lanceerde. 
Na tien jaar advocatuur werd Bruggeling Jan Nolf in 1987, op zijn vijfendertigste, vrederechter van
het kanton Roeselare, waarvan naast Roeselare met zijn deelgemeenten ook Hooglede deel uitmaakt.

'Twee gemeenten voor één vredegerecht lijkt misschien weinig, maar met 66.135 inwoners is het
kanton Roeselare wel het grootste van de provincies West- en Oost-Vlaanderen die samen
drieënveertig vredegerechten tellen. Met pieken tot 2.500 vonnissen per jaar nemen we wat het
aantal behandelde zaken betreft de derde plaats in', berekende Jan Nolf.

Naast de 'gewone' zaken, met familiale problemen en geschillen rond facturen tot 1.860 euro en huur
als top drie, beslissen vrederechters ook over voorlopige bewindvoeringen (onder meer van mensen
met dementie of in coma) en over 'collocaties' of de opname ter observatie in een psychiatrische
instelling van mensen die een gevaar voor zichzelf en/of hun omgeving vormen. 

'Daarbij moet je elk jaar nog eens 5.000 minnelijke schikkingen rekenen, het hoogste aantal van alle
vredegerechten in ons land', benadrukt Nolf, die van verzoeningen zowat het handelsmerk van het
vredegerecht van Roeselare maakte.

'Een bewuste keuze', legt Jan Nolf uit. 'De vrederechter staat het dichtst bij de bevolking. Noem hem
maar de huisdokter van het gerecht. En de naam zegt het zelf: een vrederechter moet in eerste
instantie vrede maken. Toen ik 22 jaar geleden in Roeselare belandde, telde het kanton hooguit drie-
tot vierhonderd minnelijke schikkingen per jaar tegenover drie keer zoveel vonnissen. Nu is die
verhouding compleet omgekeerd met bijna drie minnelijke schikkingen tegen één vonnis. Goed voor
een besparing van 25.000 euro per maand. Een trendbreuk die ik alleen kon realiseren met de
medewerking van mijn personeel en van de advocaten. Alleen de gerechtsdeurwaarders zullen daar
wellicht minder gelukkig mee zijn. Het is een bedrijfscultuur geworden van de KMO die ons
vredegerecht is.' 

In principe heeft Nolf nog negen jaar te gaan maar hij is niet te beroerd om zich de vraag te stellen
of hij niet de laatste vrederechter van Roeselare wordt en of hij überhaupt nog wel zijn
zevenenzestigste haalt in zijn huidige functie.

Geruchten over de mogelijke afschaffing van de vredegerechten _ door sommige critici als
'baronieën' en door anderen als 'kleine koninkrijken' bestempeld _ duiken met de regelmaat van een
klok op. Tot groot ongenoegen van Jan Nolf.
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'Nadat in 1995 al de politierechtbank uit Roeselare verdween, dreigt voor het vredegerecht hetzelfde
scenario. Er gaan stemmen op voor een Grote Justitiefabriek, waarbij de vredegerechten slechts als
antennes overblijven met een pool van een soort rondreizende, ambulante vrederechters die de ene
maand in Brugge en de volgende in Oostende of Diksmuide zullen zetelen. Dergelijke werking in
een groot korps zal de efficiëntie van de vredegerechten ondermijnen. Als er zich nu een wachtlijst
zou ontwikkelen in mijn kanton, dan ware dat louter en alleen mijn schuld. Net zoals ik alleen sta
om te vonnissen, kan ik mijn verantwoordelijkheid op niemand afschuiven en dat is een goede zaak.
Het stimuleert mezelf en mijn personeel om er elke dag ten volle voor te gaan', fulmineert Jan Nolf.
Ook het idee van een soort korpschef voor vrede- en politierechters noemt hij absurd. 'De recente
ervaringen illustreren dat voldoende.' 

Als één van de enige vredegerechten in West- en Oost-Vlaanderen beschikt het vredegerecht van
Roeselare sinds kort over een eigen website. 'De mensen zijn al veel assertiever dan vroeger, maar
met de site wil ik hen nog mondiger maken en de drempel verlagen. Vooral voor mensen die zonder
advocaat naar de vrederechter stappen. Op de site vind je onder meer de antwoorden op een hele
lijst van 'meest gestelde vragen', zodat ik niet langer tijd hoef te verliezen met telkens weer uit te
leggen hoe het vredegerecht werkt of welke documenten men bij zich moet hebben.' 

www.vredegerechtroeselare.be 


