Ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in
de politierechtbank van het arrondissement WestVlaanderen

Rep. nr. 2014/70

BESCHIKKING TOT VASTSTELLING VAN HET
BIJZONDER REGLEMENT VAN DE POLITIERECHTBANK
WEST-VLAANDEREN

Gelet op artikel 66 van het gerechtelijk wetboek, zoals gewijzigd door de wet van 1 december 2013
tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het gerechtelijk wetboek
met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde.
Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.
Gelet op de adviezen van de procureur des Konings van West-Vlaanderen en van de stafhouders van
de Orde van Advocaten te Brugge, te Ieper, te Kortrijk en te Veurne.
Verleent de ondervoorzitter van de rechters in de politierechtbank van het arrondissement WestVlaanderen, bijgestaan door de waarnemend hoofdgriffier, de volgende beschikking:
1. De politierechtbank West-Vlaanderen heeft rechtsmacht over het grondgebied van het
gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.
2. De politierechtbank West-Vlaanderen bestaat uit 4 afdelingen:





de afdeling Brugge
de afdeling leper
de afdeling Kortrijk
de afdeling Veurne

3. De afdelingen van de politierechtbank West-Vlaanderen bestaan uit meerdere kamers. In elke
afdeling is er minstens één strafrechtelijke kamer en minstens één burgerlijke kamer.
4. Het aantal en de dagen van de gewone zittingen van de kamers in de afdelingen worden voor de
periode van 1 september tot 30 juni (gerechtelijk jaar) vastgesteld zoals in de bijgaande tabellen
is aangegeven:

AFDELING BRUGGE
strafzaken
de

6 kamer
de
7 kamer
ste
8 kamer
de
9 kamer
de
10 kamer
de
11 kamer

1 per week
1 per week
1 per week
1 per week
1 per week
1 per week

donderdag om 9 uur
vrijdag om 9 uur
dinsdag om 9 uur
woensdag om 9 uur
maandag om 9 uur
maandag om 9 uur

burgerlijke zaken
ste

1

kamer – inleidingskamer
de
2 kamer
de
3 kamer
de
4 kamer
de
4 bis kamer
de
5 kamer

1 per week
1 per week
1 per week
1 per week
1 per week
1 per week

maandag om 9 uur
dinsdag om 9 uur
woensdag om 10.30 uur
donderdag om 9 uur
vrijdag om 9 uur
dinsdag om 10.30 uur

AFDELING IEPER
strafzaken
strafrechtelijke kamer

1 per week

maandag om 14 uur

burgerlijke zaken
burgerlijke kamer

2 per maand

eerste en derde dinsdag van de
maand om 14 uur

AFDELING KORTRIJK
strafzaken
1ste kamer
de
2 kamer
de
3 kamer
de
4 kamer

1 per week
1 per week
1 per week
1 per week

maandag om 9 uur
dinsdag om 9 uur
donderdag om 9 uur
vrijdag om 9 uur

burgerlijke zaken
de

5 kamer

1 per week

woensdag om 09 uur

AFDELING VEURNE
strafzaken
strafrechtelijke kamer

1 per week

maandag om 9 uur

burgerlijke zaken
burgerlijke kamer

2 per maand

eerste en derde donderdag van de
maand om 09.00 uur

5. De gewone zittingen van de strafrechtelijke kamers en de burgerlijke kamers duren drie uur,
tenzij alle zaken van de rol voordien zijn behandeld.
6. De vaststelling van de gewone zittingsdagen belet niet dat de rechter titularis van de kamer, op
andere dagen, buitengewone zittingen houdt indien de behoeften van de dienst het
rechtvaardigen. In zoverre het strafzaken betreft, kan dit enkel na het advies van de procureur
des Konings te hebben ingewonnen. De voorzitter en de ondervoorzitter van de vrederechters en
rechters in de politierechtbank worden voorafgaand op de hoogte gebracht van de
buitengewone zittingen die worden gehouden.
7. De vakantieregeling wordt in elke afdeling afzonderlijk, na overleg tussen de magistraten van de
betrokken afdeling, jaarlijks vastgesteld. Indien het strafrechtelijke zittingen betreft, dient er
voorafgaand overleg met het Openbaar Ministerie te zijn. Deze regeling wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, die zich
desgevallend laat adviseren door de ondervoorzitter.
8. Het bureau voor rechtsbijstand houdt zitting zoals hierna is aangegeven:


afdeling Brugge: in strafzaken elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
om 09.00 uur en in burgerlijke zaken elke maandag om 09.00 uur;



afdeling Ieper: in strafzaken elke maandag om 14.00 uur en in burgerlijke zaken de
eerste en derde dinsdag van de maand om 14.00 uur;



afdeling Kortrijk: in strafzaken elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 09.00
uur en in burgerlijke zaken elke woensdag om 09.00 uur;



afdeling Veurne: in strafzaken elke maandag om 09.00 uur en in burgerlijke zaken de
eerste en derde donderdag van de maand om 09.00 uur.

9. Deze beschikking alsook de beschikkingen die op grond van dit bijzonder reglement worden
genomen, worden aangeplakt op de griffie van iedere afdeling en ter kennis gebracht van de
eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent, de procureur-generaal bij het hof van beroep
te Gent, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te West-Vlaanderen, de procureur des
Konings te West-Vlaanderen en de stafhouders van de Orde van Advocaten te Brugge, te Ieper,
te Kortrijk en te Veurne.
10. Dit bijzonder reglement treedt in werking op datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad en
vervangt alle voorgaande bijzondere reglementen van de afdelingen te Brugge, Ieper, Kortrijk en
Veurne.

Beschikking gewezen in Ons kabinet op de zetel van de politierechtbank West-Vlaanderen, te Brugge,
Kazernevest 3, op woensdag 17 december 2014

Leo Vulsteke

Nico Bendels

Ondervoorzitter

waarnemend hoofdgriffier

