
Voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank 
van het arrondissement West-Vlaanderen 

 

Rep. nr. 2022/59 

 

BESCHIKKING TOT VASTSTELLING VAN DE VAKANTIEREGELING 

2022 VAN DE POLITIERECHTBANK WEST-VLAANDEREN 

 
Leo Vulsteke, voorzitter van de vrederechters en rechters in  de politierechtbank 
van het arrondissement West-Vlaanderen, bijgestaan door Nico Bendels, 
hoofdgriffier van de vredegerechten en de politierechtbank van het arrondissement 

West-Vlaanderen:  
 
- neemt kennis van de voorgestelde vakantieregeling in de afdelingen, tot stand 

gekomen na overleg tussen de magistraten van de betrokken afdeling, en na 
voorafgaand advies van het openbaar ministerie m.b.t. de strafrechtelijke 
zittingen;  

 

-  bevestigt, met inachtneming van 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, de artikelen 68 en 335bis Ger. W. en de wet van 15 juni 1935 op het 
taalgebruik in gerechtszaken, de hiernavolgende data van de strafrechtelijke 
zittingen van de politierechtbank West-Vlaanderen:  
 

 
Politierechtbank 

 West-Vlaanderen 
 

Data strafrechtelijke vakantiezittingen 

 
Afdeling Brugge 

 
 dinsdag 5 juli 2022 om 9 uur 
 dinsdag 12 juli 2022 om 9 uur 
 dinsdag 19 juli 2022 om 9 uur 
 donderdag 18 augustus 2022 om 9 uur 
 donderdag 25 augustus 2022 om 9 uur 

 

 
Afdeling Ieper 
 

 
 maandag 4 juli 2022 om 14 uur 
 maandag 22 augustus 2022 om 14 uur 

 

 
Afdeling Kortrijk 

 
 dinsdag 5 juli 2022 om 9 uur 
 dinsdag 19 juli 2022 om 9 uur 
 maandag 1 augustus 2022 om 9 uur 
 donderdag 25 augustus 2022 om 9 uur 
 dinsdag 30 augustus 2022 om 9 uur 

 

 
Afdeling Veurne 

 
 maandag 29 augustus 2022 om 9 uur 

 

 
 

Beschikking gewezen in het kabinet van de voorzitter op 27 mei 2022. 
 

Leo Vulsteke         Nico Bendels 
voorzitter          hoofdgriffier
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