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

 

 

Rep. nr. 2022/60 

 

BESCHIKKING TOT VASTSTELLING VAN DE 

VAKANTIEREGELING 2022 VAN DE VREDEGERECHTEN VAN 

HET ARRONDISSEMENT 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 vakantieregelingen in de kantons;  
 

-  acht het noodzakelijk om alle vrederechter-titularissen en alle plaatsvervangende 
vrederechters van het arrondissement aan te duiden om hun ambt te verlenen 
in alle kantons van het arrondissement tijdens het gerechtelijk verlof zodat, 
indien nodig, beroep kan worden gedaan op een vrederechter-titularis of 
plaatsvervangend vrederechter van een ander kanton;  

 
-  beslist, 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 67, 71 en 335bis Ger. W. en de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik 
in gerechtszaken, om:  

 
 alle vrederechters van het arrondissement West-Vlaanderen aan te wijzen 

om tijdens het gerechtelijk verlof hun ambt waar te nemen in alle kantons 
van het arrondissement;  
 

 alle plaatsvervangende vrederechters van het arrondissement West-
Vlaanderen aan te wijzen om hun ambt tijdens het gerechtelijk verlof waar 
te nemen in alle kantons van het arrondissement; 
 

 alle plaatsvervangende vrederechters van het arrondissement aan te stellen 
om de dienst waar te nemen volgens de voorgestelde vakantieregelingen 

tijdens het gerechtelijk verlof; 
 

 de voorgestelde vakantieregelingen goed te keuren en de hiernavolgende 
data van de vakantiezittingen te bevestigen: 

 

Vredegerechten West-Vlaanderen Data vakantiezittingen 

1e kanton Brugge  dinsdag 12 juli 2022 
 dinsdag 16 augustus 2022 

2e kanton Brugge  maandag 11 juli 2022 
 maandag 25 juli 2022 
 maandag 22 augustus 2022 

3e kanton Brugge  vrijdag 15 juli 2022 
 vrijdag 19 augustus 2022 

4e kanton Brugge  donderdag 14 juli 2022 
 donderdag 18 augustus 2022 

1e kanton Oostende  dinsdag 12 juli 2022 



 dinsdag 23 augustus 2022 

2e kanton Oostende  donderdag 14 juli 2022 
 donderdag 25 augustus 2022 

kanton Tielt  woensdag 6 juli 2022 
 woensdag 10 augustus 2022 

kanton Torhout  woensdag 13 juli 2022 

 woensdag 24 augustus 2022 

kanton Veurne  dinsdag 12 juli 2022 
 dinsdag 9 augustus 2022 

kanton Ieper  donderdag 7 juli 2022 
 donderdag 14 juli 2022 
 donderdag 18 augustus 2022 
 donderdag 25 augustus 2022 

kanton Poperinge  maandag 25 juli 2022 
 vrijdag 19 augustus 2022 

1e kanton Kortrijk  woensdag 13 juli 2022 
 woensdag 17 augustus 2022 

2e kanton Kortrijk  maandag 11 juli 2022 
 maandag 25 juli 2022 
 maandag 8 augustus 2022 
 maandag 22 augustus 2022 

kanton Roeselare  dinsdag 12 juli 2022 
 dinsdag 9 augustus 2022 

kanton Izegem  woensdag 6 juli 2022 
 woensdag 17 augustus 2022 

kanton Menen  woensdag 6 juli 2022 
 woensdag 20 juli 2022 
 woensdag 17 augustus 2022 

 woensdag 31 augustus 2022 

kanton Waregem  dinsdag 5 juli 2022 
 dinsdag 2 augustus 2022 

 
 

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

Leo Vulsteke         Nico Bendels 
voorzitter          hoofdgriffier
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