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FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
[C − 2018/14931]
Voorzitter van de Vrederechters en rechters in de Politierechtbank
van het arrondissement West-Vlaanderen (Rep. nr. 2018/71)
Beschikking tot wijziging van het bijzonder reglement van de vredegerechten West-Vlaanderen
Wij, Paul Rapsaet, voorzitter van de Vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement
West-Vlaanderen, bijgestaan door de heer Nico Bendels, hoofdgriffier van de Vredegerechten en de Politierechtbank
van het arrondissement 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 artikel 67 van het gerechtelijk wetboek.
Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.
Gelet op de beschikking van 17 december 2014 tot vaststelling van het bijzonder reglement van de vredegerechten
West-Vlaanderen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 en gewijzigd bij beschikking van
20 februari 2015, beschikking van 1 juni 2015 en beschikking van 12 april 2017.
Gelet op de wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te
hervormen.
Gelet op het Koninklijk besluiten van 17 mei 2018 en 22 juli 2018 houdende wijziging van verscheidene
reglementaire bepalingen om hen in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons.
OM DEZE REDENEN
Verleent de voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het arrondissement
West-Vlaanderen, bijgestaan door de hoofdgriffier, de volgende beschikking:
Artikel 1 van de beschikking van 17 december 2014 tot vaststelling van het bijzonder reglement van de
vredegerechten West-Vlaanderen, gewijzigd bij beschikking van 20 februari 2015, beschikking van 1 juni 2015 en
beschikking van 12 april 2017, wordt gewijzigd als volgt:
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 Torhout
- Vredegerecht kanton Tielt
- Vredegerecht eerste kanton Oostende
- Vredegerecht tweede kanton Oostende
- Vredegerecht eerste kanton Kortrijk
- Vredegerecht tweede kanton Kortrijk
- Vredegerecht kanton Izegem
- Vredegerecht kanton Roeselare
- Vredegerecht kanton Menen
- Vredegerecht kanton Waregem
- Vredegerecht Ieper
- Vredegerecht Poperinge
- Vredegerecht kanton Veurne
Artikel 2 van de beschikking van 17 december 2014 tot vaststelling van het bijzonder reglement van de
vredegerechten West-Vlaanderen, gewijzigd bij beschikking van 20 februari 2015, beschikking van 1 juni 2015 en
beschikking van 12 april 2017, wordt gewijzigd als volgt:
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 aangegeven
in de hierna vermelde tabel:
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 Torhout

Dinsdagvoormiddag 9u30

Vredegerecht kanton Tielt

Woensdagvoormiddag 9u00

Vredegerecht eerste kanton Oostende

Dinsdagvoormiddag 9u30

Vredegerecht tweede kanton Oostende

Donderdagvoormiddag 9u30

Vredegerecht eerste kanton Kortrijk

Woensdagvoormiddag 9u00

Vredegerecht tweede kanton Kortrijk

Dinsdagvoormiddag 9u00
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VREDEGERECHT

AANVANG

Vredegerecht kanton Izegem

Woensdagvoormiddag 9u00

Vredegerecht kanton Roeselare

Dinsdagvoormiddag 9u00

Vredegerecht kanton Menen

Woensdagvoormiddag 9u00

Vredegerecht kanton Waregem

Dinsdagvoormiddag 9u30

Vredegerecht kanton Ieper

Donderdagvoormiddag 10u00

Vredegerecht kanton Poperinge

Donderdagnamiddag 14u00

Vredegerecht kanton Veurne

Dinsdagvoormiddag 9u30

De wijzing van het bijzonder reglement treedt in werking op 1 december 2018.
Beschikking gewezen in Ons kabinet te Brugge op 5 november 2018.
Paul Rapsaet
voorzitter

Nico Bendels,
hoofdgriffier

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2018/32210]
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. — Pedagogische Begeleidingsdienst
Tweede oproep tot de kandidaten voor de functie van pedagogisch begeleider secundair onderwijs voor de
studierichtingen van de harde sector (1FT).
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap informeert de geïnteresseerden erover dat volgende oproep
werd gepubliceerd: een tweede oproep tot de kandidaten (m/v) voor een aanstelling als pedagogisch begeleider
secundair onderwijs voor de studierichtingen van de harde sector bij de Pedagogische Begeleidingsdienst (PBD) van
het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
De oproep geldt voor het invullen van één effectieve vacature (1 FT) en het aanleggen van een wervingsreserve
voor dat bevoegdheidsdomein.
In de oproep zijn de voorwaarden voor deelname en de modaliteiten in verband met de inschrijving en de
specifieke selectiecriteria opgenomen. De limietdatum voor inzending van het kandideringsformulier en het portfolio
is vastgesteld uiterlijk op 5 december 2018.
De oproep, verschenen op de GO!-website, kan ook ingekeken worden in iedere instelling van het GO! onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap of geraadpleegd/gedownload worden via www.g-o.be/jobs.
Een exemplaar van de oproep kan ook aangevraagd worden bij de centrale administratieve diensten van het GO!
op telefoonnummer : 02-790 94 71 of 02-790 94 75.

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
[C − 2018/14934]
Information de la Communauté française quant à une consultation relative à l’attribution
de radiofréquences destinées à la diffusion de services sonores en mode analogique et en mode numérique
Le Vice-Président et Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias de la Communauté
française Jean-Claude Marcourt publie sur les sites :
http://www.audiovisuel.cfwb.be/index.php?id=avm_actualite&no_cache=1 et
http://www.culture.be/index.php?id=12440&no_cache=1 un avis de consultation dans le cadre de l’attribution de
radiofréquences destinées à la diffusion de services sonores en mode analogique et en mode numérique.
Toute personne intéressée peut émettre des observations et commentaires dans les formes et délais mentionnés
dans l’avis de consultation publié sur les sites internet précités.

