
Profiel vacatures plaatsvervangende rechters bij de politierechtbank West-Vlaanderen 

(BS28/02/2019) 

 

In het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2019 verschenen 4 vacante plaatsen van rechter in 

de politierechtbank in het arrondissement West-Vlaanderen. 

Volgens het wettelijk kader bestaat de politierechtbank West-Vlaanderen uit 4 afdelingen en 

12 effectieve rechters. Feitelijk zijn er thans 11 rechters actief  : (1) Brugge: 5 rechters, (2) 

Kortrijk: 4 rechters, (3) Ieper: 1 rechter  en (4) Veurne: 1 rechter.   

Bij verhindering van de titularis door o.m. ziekte en door de leemtes ingevolge de laattijdige 

en/of niet-publicatie van de vacatures voor het effectief kader - waardoor de horizontale 

mobiliteit de continuïteit in de werking van de politierechtbank niet kan waarborgen  moet 

geregeld beroep worden gedaan op plaatsvervangende rechters in de politierechtbank.  

Op het niveau van de plaatsvervangende rechters in de politierechtbank zijn er een aantal 

hiaten (cfr. thans vier openstaande plaatsen).    

Welk profiel is wenselijk voor de kandidaat, gelet op de behoeften van het rechtscollege?  

Een plaatsvervangend rechter bij de politierechtbank wordt benoemd in het volledig 

arrondissement.  Van de 4 vacante plaatsen zijn er 2 plaatsen voorzien met standplaats 

Kortrijk en 2 plaatsen met standplaats Veurne. 

De kandidaat zal in overleg met het team ‘effectieve rechters in de politierechtbank’ subsidiair 

moeten instaan voor een goede, efficiënte, objectieve en onafhankelijke rechtsbedeling en 

dienstverlening aan de rechtzoekenden, zowel op strafrechtelijk als op burgerlijk vlak.   

 Een gedreven, integer, positief gemotiveerde kandidaat, die – bij verhindering en/of niet-

inzetbaarheid van het effectieve kader - geschikt en bereid is om zowel strafrechtelijke 

zittingen als burgerlijke zittingen, zelfstandig en op kwalitatieve wijze voor zijn/haar rekening 

te nemen. De kandidaat moet flexibel zijn, zodat de continuïteit en de goede werking van de 

Politierechtbank West-Vlaanderen verzekerd blijven.   

Dit impliceert dat de kandidaat op de hoogte moet zijn van de wetgevende evoluties, zowel 

op strafrechtelijk als op burgerrechtelijk gebied. Een duidelijke visie op het strafrechtelijk 

sanctiearsenaal is aangewezen. Daarnaast vereist de inzetbaarheid in burgerlijke zaken (art. 

601bis en 601ter Ger. Wetboek + dossiers burgerlijke belangen), dat hij/zij over een degelijke 

kennis en ervaring beschikt over het aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht, burgerlijk 

procesrecht en schade- en schadeloosstellingsrecht.   

 Aldus moet de kandidaat kunnen terugvallen op een parate kennis en de nodige, 

gediversifieerde relevante ervaring, zowel op strafrechtelijk als op burgerrechtelijk vlak.   

 De kandidaat moet in staat zijn te beslissen en de gave hebben om heldere, gemotiveerde 

vonnissen te maken. Dit veronderstelt zowel de nodige verbale als schriftelijke vaardigheden. 

“Praktische wijsheid”, luisterbereidheid, beschikbaarheid, besluitvaardigheid en inzet die 



zorgen voor performantie en afwezigheid van gerechtelijke achterstand.  In het kader daarvan 

wordt van de kandidaat verwacht dat de vonnissen stipt op de voorziene datum worden 

uitgesproken. Dit alles vereist discipline en doorzettingsvermogen.    

De kandidaat moet zich tevens - mede in het kader van de gerechtelijke hervorming – kunnen 

aanpassen aan wijzigende omstandigheden, derhalve flexibel en mobiel zijn. Hij 

moet  openstaan voor feedback en zich lerend opstellen, met aandacht voor rechtseenheid 

binnen het gerechtelijk arrondissement.    

Ten slotte wordt veel belang aan het menselijke aspect gehecht. Communicatieve 

vaardigheden ten aanzien van rechtsonderhorigen, advocaten en parket, collegialiteit en een 

vlotte samenwerking met het gerechtspersoneel zijn belangrijke troeven.   
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voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank 

 

 


