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1. OVERZICHT VREDEGERECHTEN WEST-VLAANDEREN

Wegwijzer – vredegerechten West-Vlaanderen

KANTON VREDERECHTER GEBIEDSOMSCHRIJVING

Brugge I Thierry Begeyn
De gemeenten Beernem, Oostkamp en het gedeelte van het grondgebied van de stad Brugge begrensd door de middellijn van het kanaal Gent-Brugge-

Oostende en de middellijn van het kanaal Brugge-Damme

Brugge II Liesbet Macours
De stad Blankenberge, de gemeenten De Haan, Jabbeke en Zuienkerke en het gedeelte van het grondgebied van de stad Brugge begrensd door de

middellijn van het Boudewijnkanaal en de middellijn van het kanaal Gent-Brugge-Oostende

Brugge III Kurt Creyf
De stad Damme, de gemeente Knokke-Heist en het gedeelte van het grondgebied van de stad Brugge begrensd door de middellijn van het kanaal

Brugge-Damme, de middellijn van het kanaal Gent-Brugge-Oostende en de middellijn van het Boudewijnkanaal

Brugge IV Albert Billiet Het gedeelte van het grondgebied van de stad Brugge ten noorden en ten oosten begrensd door de middellijn van het kanaal Gent-Brugge-Oostende

Ieper Greet Vlaeminck De stad Ieper en de gemeenten Langemark-Poelkapelle, Staden en Zonnebeke

Izegem Christiaan Madou De stad Izegem en de gemeenten Ingelmunster, Ledegem, Lendelede en Meulebeke

Kortrijk I Goedele Vandenbulcke De gemeente Kuurne en het gedeelte van het grondgebied van de stad Kortrijk boven de E17

Kortrijk II Christophe Robbe De gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Spiere-Helkijn, Zwevegem en het gedeelte van het grondgebied van de stad Kortrijk onder de E17

Menen Caroline Delesie De steden Menen, Wervik en de gemeenten Moorslede en Wevelgem

Oostende I Jan Desmet
De gemeente Bredene en het gedeelte van het grondgebied van de stad Oostende gelegen ten oosten van de middellijn van de Koninginnelaan van de

dijk tot aan de Torhoutsesteenweg en ten zuiden van de middellijn van de Torhoutsesteenweg vanaf de Koninginnelaan tot aan de grens van de stad

Oostende II Paul Vansteelandt

De steden Oudenburg, Gistel, de gemeente Middelkerke en het gedeelte van het grondgebied van de stad Oostende gelegen ten westen van de

middellijn van de Koninginnelaan, van de dijk tot aan de Torhoutsesteenweg, en ten noorden van de middellijn van de Torhoutsesteenweg vanaf de

Koninginnelaan tot aan de grens van de stad

Poperinge Luc Raes De steden Lo-Reninge, Poperinge, Mesen en de gemeenten Heuvelland, Houthulst en Vleteren

Roeselare
Nathalie Ostijn (Ivan 

Sercu)
De stad Roeselare en de gemeente Hooglede

Tielt Katrien Demeestere De stad Tielt en de gemeenten Ardooie, Dentergem, Pittem, Ruiselede en Wingene

Torhout Jorn Dangreau De stad Torhout en de gemeenten Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Lichtervelde en Zedelgem

Veurne Peter Buyse De steden Diksmuide, Nieuwpoort, Veurne en de gemeenten Alveringem, De Panne en Koksijde

Waregem Liliane Pieters De stad Harelbeke en de gemeenten Oostrozebeke, Waregem en Wielsbeke



2. CONTACTGEGEVENS VREDEGERECHTEN WEST-VLAANDEREN
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KANTON TELEFOONNUMMER E-MAILADRES

Brugge kanton 1 en 2 A-rol 050/47.33.50 - B-rol 050/47.33.60 vred.brugge@just.fgov.be

Brugge kanton 3 en 4 A-rol 050/47.33.50 - B-rol 050/47.33.80 vred.brugge@just.fgov.be

Ieper 057/22.40.50 vred.ieper@just.fgov.be

Izegem 051/30.26.10 vred.izegem@just.fgov.be

Kortrijk 056/26.96.68 vred.kortrijk@just.fgov.be

Menen 02/557.42.90 vred.menen@just.fgov.be

Oostende 059/55.36.00 vred.oostende@just.fgov.be

Poperinge 057/33.38.10 vred.poperinge@just.fgov.be

Roeselare 051/26.92.20 vred.roeselare@just.fgov.be

Tielt 051/40.12.59 vred.tielt@just.fgov.be

Torhout 050/21.22.02 vred.torhout@just.fgov.be

Veurne 058/29.64.20 vred.veurne@just.fgov.be

Waregem 056/67.60.60 vred.waregem@just.fgov.be 

Overkoepelende contacten

• Leo Vulsteke – voorzitter – Leo.Vulsteke@just.fgov.be

• Albert Billiet – ondervoorzitter – Albert.Billiet@just.fgov.be

• Nico Bendels – hoofdgriffier – Nico.Bendels@just.fgov.be

• Ellen Smet – griffier-hoofd van dienst (kantons Brugge, Oostende, Torhout, Tielt, Veurne) – Ellen.Smet@just.fgov.be

• Veerle Soreyn – griffier-hoofd van dienst (kantons Ieper, Izegem, Kortrijk, Menen, Poperinge, Roeselare en Waregem) – Veerle.Soreyn@just.fgov.be

• Directiesecretariaat – V.P.WestVlaanderen@just.fgov.be – Tel: 050/47.33.71 – 050/47.33.79

Richtlijnen over communicatie met de rechtbanken in West-Vlaanderen (‘Communicatiecode rechtbanken’): https://henribaliemagazine.be/communicatiecode-rechtbanken
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3. EN HOE ZIT HET MET HET DRAGEN VAN DE TOGA?
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KANTON TOGA?

Brugge 1 Ja

Brugge 2 Ja

Brugge 3 Ja

Brugge 4 Ja

Ieper Ja

Izegem Neen

Kortrijk 1 Ja

Kortrijk 2 Ja

Menen Neen

Oostende 1 Ja

Oostende 2 Ja

Poperinge Neen

Roeselare Neen

Torhout Neen

Tielt Neen

Veurne Ja

Waregem Neen

Vooreerst dit: in onze provincie dragen de vrederechters in elk kanton de toga tijdens de

openbare zitting. In andere arrondissementen is dit niet steeds zo.

Stafhouder Busschaert gaf in een bijdrage in Henri (henribaliemagazine.be/toga-niet) een

pertinente duiding over het (niet) dragen van de toga door een advocaat.

Ook in West-Vlaanderen geldt het gebruik dat de advocaten geen toga dragen in de

vredegerechten “waarvan de zetel niet in het gerechtsgebouw van de rechtbank van eerste

aanleg of het hof van beroep is gevestigd”.

Hierbij toch enige nuance:

• In de vredegerechten van Oostende is het gebruikelijk dat de toga wordt gedragen.

Nochtans is er daar geen zetel van de rechtbank van eerste aanleg, wel een afdeling van

de ondernemingsrechtbank.

• Ook in Ieper en Kortrijk is het vredegerecht (en ook de politierechtbank) in een ander

gerechtsgebouw dan dit van de rechtbank van eerste aanleg gevestigd; ook daar dragen

advocaten de toga.

Hiernaast vind je een overzicht van de gebruiken in de West-Vlaamse kantons.

henribaliemagazine.be/toga-niet


4. WEBSITE
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https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/vredegerechten-west-vlaanderen

Via deze website kan je ook doorklikken naar de website van de kantons.

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/vredegerechten-west-vlaanderen


5. STEUNPUNT BEWINDVOERING
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• De West-Vlaamse vrederechters behandelen op dit ogenblik ruim 11.000 dossiers bewindvoering.

• Door het toenemend belang van bewindvoering ontstond in 2020 op West-Vlaams niveau een nieuw samenwerkingsverband.

• Zorgsector, advocatuur en vredegerechten sloegen de handen in elkaar en richtten een Stuurgroep Bewindvoering op.

• Een belangrijke realisatie is de oprichting van het Steunpunt Bewindvoering.

• Het Steunpunt Bewindvoering is een aanspreekpunt voor vragen, klachten en suggesties over bewind. Elke belanghebbende kan er

terecht: beschermde personen, familieleden, familiale en professionele bewindvoerders, vertrouwenspersonen, vredegerechten,

sociale diensten van voorzieningen en instellingen, …

• https://steunpuntbewindvoering.be

https://steunpuntbewindvoering.be/


Voor verdere vragen, meldingen of  suggesties:

Leo Vulsteke
Voorzitter vrederechters en rechters in de politierechtbank West-Vlaanderen

Kazernevest 4 8000 Brugge 

050 47 33 72 – 0499 34 14 47

leo.vulsteke@just.fgov.be

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/vredegerechten-west-vlaanderen

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/politierechtbank-west-vlaanderen
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