
Ondervoorzitter van de vrederechters en 

rechters in de politierechtbank van het 
arrondissement West-Vlaanderen 

 

Rep. nr. 2020/59  

BESCHIKKING TOT VASTSTELLING VAN HET  

BIJZONDER REGLEMENT VAN DE VREDEGERECHTEN  

WEST-VLAANDEREN 

 
Rekening houdend met: 

 

 de artikelen 66, 335bis, 670 en 1035 van het gerechtelijk wetboek,  

 

 de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

 

 artikel 43§2 van het Vlaams Woninghuurdecreet, 

 

 het advies van de stafhouder van de Orde van Advocaten te West-Vlaanderen, 

 

verleent de ondervoorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank 

van het arrondissement West-Vlaanderen, bijgestaan door de hoofdgriffier, de volgende 

beschikking: 

 

1. De vredegerechten over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement West-

Vlaanderen bestaan uit 17  kantons: 

 

- vredegerecht eerste kanton Brugge 

- vredegerecht tweede kanton Brugge 

- vredegerecht derde kanton Brugge 

- vredegerecht vierde kanton Brugge 

- vredegerecht kanton Ieper 

- vredegerecht kanton Izegem 

- vredegerecht eerste kanton Kortrijk 

- vredegerecht tweede kanton Kortrijk 

- vredegerecht kanton Menen 

- vredegerecht eerste kanton Oostende 

- vredegerecht tweede kanton Oostende 

- vredegerecht kanton Poperinge 

- vredegerecht kanton Roeselare 

- vredegerecht kanton Tielt 

- vredegerecht kanton Torhout 

- vredegerecht kanton Veurne 

- vredegerecht kanton Waregem 

 

2. Het aantal en de dagen van de gewone openbare zittingen van de vredegerechten van 

het arrondissement West-Vlaanderen voor de periode van 1 september tot 30 juni 

(gerechtelijk jaar) worden vastgesteld zoals in het overzicht hieronder is aangegeven: 

 

 



 

Vredegerecht 

 

 

Aanvang 

Vredegerecht eerste kanton Brugge Dinsdagvoormiddag 10u00 

Vredegerecht tweede kanton Brugge Maandagvoormiddag 10u00 

Vredegerecht derde kanton Brugge Vrijdagvoormiddag 10u00 

Vredegerecht vierde kanton Brugge Donderdagvoormiddag 10u00 

Vredegerecht kanton Ieper Donderdagvoormiddag 10u00 

Vredegerecht kanton Izegem Woensdagvoormiddag 9u00 

Vredegerecht eerste kanton Kortrijk Woensdagvoormiddag 9u00 

Vredegerecht tweede kanton Kortrijk Dinsdagvoormiddag 9u00 

Vredegerecht kanton Menen Woensdagvoormiddag 9u00 

Vredegerecht eerste kanton Oostende Dinsdagvoormiddag 9u30 

Vredegerecht tweede kanton Oostende Donderdagvoormiddag 9u30 

Vredegerecht kanton Poperinge Donderdagnamiddag 14u00 

Vredegerecht kanton  Roeselare Dinsdagvoormiddag 9u00 

Vredegerecht kanton Torhout Woensdagvoormiddag om 9u00 

Vredegerecht kanton Tielt Maandagvoormiddag 9u30 

Vredegerecht kanton Veurne Dinsdagvoormiddag 9u30 

Vredegerecht kanton Waregem Dinsdagvoormiddag 9u30 

 

3. De zittingen in kort geding op grond van art. 43§2 van het Vlaams Woninghuurdecreet 

voor de periode van 1 september tot 30 juni (gerechtelijk jaar) worden vastgesteld 

zoals in het overzicht hieronder is aangegeven: 

 

 

Vredegerecht 

 

 

Aanvang 

Vredegerecht eerste kanton Brugge Dinsdagvoormiddag 9u30 

Vredegerecht tweede kanton Brugge Maandagvoormiddag 11u30 

Vredegerecht derde kanton Brugge Vrijdagvoormiddag 11u30 

Vredegerecht vierde kanton Brugge Donderdagvoormiddag 10u00 

Vredegerecht kanton Ieper Donderdagvoormiddag 9u00 

Vredegerecht kanton Izegem Dinsdagvoormiddagvoormiddag 10u00 

Vredegerecht eerste kanton Kortrijk Woensdagvoormiddag 10u00 

Vredegerecht tweede kanton Kortrijk Dinsdagvoormiddag 11u00 

Vredegerecht kanton Menen Woensdagvoormiddag 8u30 

Vredegerecht eerste kanton Oostende Dinsdagvoormiddag 9u00 



Vredegerecht tweede kanton Oostende Donderdagvoormiddag 11u30 

Vredegerecht kanton Poperinge Donderdagnamiddag 13u45 

Vredegerecht kanton  Roeselare Dinsdagvoormiddag 10u00 

Vredegerecht kanton Tielt Maandagvoormiddag 9u30 

Vredegerecht kanton Torhout Woensdagvoormiddag om 9u00 

Vredegerecht kanton Veurne Dinsdagvoormiddag 9u00 

Vredegerecht kanton Waregem Dinsdagvoormiddag 9u00 

 

 

4. De gewone zittingen van de vredegerechten vatten aan op de in de tabel vermelde 

uren en duren tot alle zaken op de rol zijn behandeld.  Het tijdsverloop van de 

zittingen kan geheel of gedeeltelijk in tijdsblokken of tijdssloten worden ingedeeld. De 

gerechtsdeurwaarder kan na voorafgaandelijk advies van de vrederechter-titularis van 

het kanton op een ander uur dagvaarden dan het opgegeven aanvangsuur. 

 

5. De vaststelling van de gewone zittingsdagen belet niet dat er op initiatief van de 

vrederechter, op andere dagen, buitengewone zittingen worden gehouden indien de 

behoeften van de dienst het rechtvaardigen, zelfs op zon- en feestdagen, zowel in de 

voor- als namiddag, zelfs ten huize van de vrederechter met open deur. 

 

6. De voorzitter organiseert de vakantiezittingen op voorstel van elke  vrederechter  na 

overleg tussen de vrederechter en de leidinggevende griffier van het kanton.  

 

7. De vrederechter stelt alle andere ambtsverrichtingen zoals verzoeningszittingen, 

zittingen in raadkamer, plaatsopnemingen, openbare verkopen, getuigenverhoren, … 

vast op de door de vrederechter te bepalen dagen en uren. 

 

8. Het bijzonder reglement wordt publiek bekendgemaakt door publicatie in het Belgisch 

Staatsblad en opname op de website www.tribunaux-

rechtbanken.be/nl/vredegerechten-west-vlaanderen. 

 

9. Dit bijzonder reglement treedt in werking op datum van publicatie in het Belgisch 

Staatsblad en vervangt het bijzonder reglement van 17 december 2014, gewijzigd bij 

beschikkingen van 20 februari 2015, 1 juni 2015, 12 april 2017 en van 5 november 

2018 met uitzondering van de bepaling over de zittingsdag en het aanvangsuur van de 

zittingen van het vredegerecht van de kantons Torhout en Tielt die pas in werking 

treedt op 1 november 2020. 

 

Deze beschikking werd verleend in het kabinet van de ondervoorzitter te Brugge, 

Kazernevest 4, op 25 juni 2020 

 

     

Albert Billiet        Nico Bendels 

 

 

ondervoorzitter        hoofdgriffier 
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