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Verzoening
Wanneer twee partijen een conflict hebben waarbij geen strafbare feiten zijn gepleegd, wordt het dossier
niet voor de strafrechtbank behandeld. Hetzelfde geldt voor conflicten met een kleine sociale impact of
andere ‘verzachtende’ redenen. Om slachtoffers toch de kans te geven om hun schade te verhalen of
wantoestanden een halt toe te roepen, kunnen ze gebruik maken van de verzoeningsprocedure voor de
vrederechter.
De verzoening heeft als doel om tussen verschillende partijen, op basis van vrijwilligheid, een regeling in der minne na te
streven met als finaliteit:
de stopzetting te bekomen van bepaalde feiten.
een volledige en definitieve regeling te bereiken van schade geleden als gevolg van deze feiten.
De feiten die voor deze samenwerking in aanmerking komen, zijn feiten die onder de materiële en territoriale bevoegdheid
van de vrederechter vallen en die:
hetzij een zuiver burgerlijk geschil betreffen.
hetzij het louter burgerlijk aspect betreffen van een misdrijf dat hieraan eventueel ten grondslag ligt.
In concreto betreffen het geschillen die aanleiding geven tot of het gevolg zijn van feiten:
waarbij burgers een beroep doen op de politie.
die, indien het eventueel strafrechtelijke feiten betreffen, eigenlijk een beperkte maatschappelijke impact hebben
waardoor er vanwege het parket, gelet op haar beleidsprioriteiten, doorgaans geen strafvervolging zal volgen, terwijl het
slachtoffer toch het herstel van de veroorzaakte schade of leed nastreeft.
De vrederechter organiseert volledig naast en buiten een eventuele strafprocedure onder de hierna bepaalde voorwaarden
een verzoeningszitting volgens de artikelen 731 e.v. Gerechtelijk Wetboek, om te komen tot een definitieve en integrale
regeling van het geschil op burgerlijk vlak. Deze regeling wordt vastgesteld in een proces-verbaal van minnelijke regeling met
kracht van een dading tussen de partijen (hierna het akkoord genoemd) en waarvan de uitgifte wordt voorzien van het
formulier van tenuitvoerlegging.
Heb je interesse om een verzoeningsprocedure te starten bij het vredegerecht? Meer informatie vind je op de website
vredegerechten Antwerpen [1].
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