
• 

Repertorium nummer 

2018/ 9 ,{ llb 

Datum van uitspraak 

29/06/2018 

Rol nummer 

17/3549/A 

D 
Niet aan te bieden aan de 
ontvanger 

Aangeboden op 

Niet te registreren 

Uitgifte 
Uitgereikt aan 

op 
{ 

VRIJGESTELD VAN HET GRIFFIERECHT 
Alschrilt ter kenr.is gebracht op uitvoering van 

art. 
.S.B..f.�P,Ltv 

·1 
··--··-····-·-··· 1 Uitg•co;kt "' Uitgereikt aan 

op 
€ 

op 
{ 

�----····---l ·--------1-----------' 

Rechtbank van eerste aanleg 
West-Vlaanderen 

Beschikking 

Voorzitter 



, 

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - 29/06/2018 - 17/3549/A- p. 2 

1. Rechtspleging : 

BOR-88§2 

NLAAMSE GEWEST 

De vierde kamer van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, 
burgerlijke sectie, verwees onderhavige zaak overeenkomstig artikel 88 paragraaf 2 van het 

gerechtelijk wetboek naar Ons, zoals blijkt uit het zittingsblad dd. 11 juni 2018. 

Bij gerechtsbrief van 15 juni 2018 werden de partijen hiervan In kennis gesteld en werd de 

zaak aan Ons voorgelegd om te oordelen indien de zaak anders moet worden toegewezen. 

Kennis werd genomen van het dossier van de rechtspleging. 

De heer · •, afdelingsprocureur in het parket West-Vlaanderen, afdeling Brugge, 
nam kennis van dit verdelingsincident op 25 juni 2018. 

De zaak werd in beraad genomen. 

Artikel 2 en volgende van de wet van 15 juni 1935 tot regeling van het taalgebruik in 
gerechtszaken werden in acht genomen. 

ll. Beoordeling: 

De vordering heeft betrekking op een betwisting ten gronde omtrent een administratieve 

geldboete. 

Conform het Bijzonder Reglement van de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen 
d.d. 22 mei 2018 is hiertoe de zesde kamer bevoegd. 

OM DEZE REDENEN : 

Wij, Wim De Backer, afdelingsvoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg WEST

VLAANDEREN, afdeling Brugge, d.d. voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het 

gerechtelijk arrondissement WEST-VLAANDEREN, bij wettig belet van de titularis, en 

afdelingsvoorzitters ouder in rang van benoeming, bijgestaan Katrien Candaele, griffier. 
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Verwijst medegaand dossier overeenkomstig artikel 88 paragraaf 2 van het gerechtelijk 

wetboek naar de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, zesde 

kamer (B.6) van maandag een oktober tweeduizend en achttien om 9.00 uur voor verdere 

instaatstelling. 

Aldus gewezen en uitgesproken in Ons kabinet in het gerechtsgebouw te Brugge op 

negenentwintig juni tweeduizend en achttien. 

K. Candaele 




