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BESCHIKKING TOT VASTSTELLING VAN HET  

BIJZONDER REGLEMENT VAN DE POLITIERECHTBANK 

WEST-VLAANDEREN 

 
 
Rekening houdend met: 
 

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

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

 het advies van de procureur des Konings van West-Vlaanderen en het advies van de 

stafhouder van de Orde van Advocaten te West-Vlaanderen, 

 

verleent de voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het 

arrondissement West-Vlaanderen, bijgestaan door de 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 het overzicht hieronder is aangegeven: 

  

 

 

 

 
 



 

AFDELING BRUGGE 
 

strafzaken 
 

6de kamer 1 per week donderdag om 9 uur 

7de kamer 1 per week vrijdag om 9 uur 

8ste kamer 1 per week dinsdag om 9 uur 

9de kamer 1 per week woensdag om 9 uur 

10de kamer 1 per week maandag om 9 uur 
 

burgerlijke zaken 
 

1ste kamer – inleidingen 1 per week maandag om 9 uur 

2de kamer 1 per week  dinsdag om 9 uur 

3de kamer 1 per week woensdag om 9 uur 

4de kamer 1 per week donderdag om 9 uur 

5de kamer 1 per week vrijdag om 9 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 KORTRIJKJK 
 

strafzaken 
 

1ste kamer 1 per week maandag om 9 uur 

2de kamer 1 per week dinsdag om 9 uur 

3de  kamer 1 per week donderdag om 9 uur 

4de kamer 1 per week vrijdag om 9 uur 
 

burgerlijke zaken 
 

5de kamer 1 per week  woensdag om 09 uur 

 
 

AFDELING VEURNE 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 9 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. Het tijdsverloop van de 

zittingen kan na akkoord tussen het openbaar ministerie en de titularis van de kamer 

geheel of gedeeltelijk in tijdsblokken of tijdssloten worden ingedeeld.  

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

voorzitter of van de rechter-titularis van de kamer, op andere tijdstippen, 

buitengewone zittingen worden gehouden indien dit gerechtvaardigd wordt door de 

behoeften van de dienst (zoals de verdeling van de werklast, de niet-beschikbaarheid 

van een rechter, een vereiste deskundigheid en de goede rechtsbedeling). De 

voorzitter en de rechter-titularis van de kamer brengen mekaar op de hoogte van de 

geplande buitengewone zittingen. Ook een rechter van het arrondissement die geen 

titularis is van de kamer kan de buitengewone zittingen waarnemen die werden 

vastgesteld op initiatief van de voorzitter. Buitengewone zittingen in strafzaken 

vereisen het voorafgaandelijk advies van de procureur des Konings. 

 
7. De voorzitter organiseert de vakantiezittingen op voorstel van de magistraten van de 

afdelingen. Indien het strafrechtelijke zittingen betreft, overleggen de afdelingen 

voorafgaandelijk met de afdelingsprocureur.  

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

Staatsblad, aanplakking op de griffie van iedere afdeling en opname op de website 

www.tribunaux-rechtbanken.be/nl/politierechtbank-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, gepubliceerd 

in het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2015.  

 

 

 

Deze beschikking werd verleend in het kabinet van de voorzitter op de zetel van de 

politierechtbank West-Vlaanderen, te Brugge, Kazernevest 3, op 25 juni 2020 

 

 

     

Leo Vulsteke        Nico Bendels 

 

 
voorzitter         hoofdgriffier 
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