
 

Besluit behorende bij artikel 4 

van het Bestuursreglement van 

de rechtbank Zeeland-West-

Brabant 
 

Het bestuur stelt jaarlijks per 1 januari het overzicht vast welk soort zaken door ieder 

van de teams worden behandeld, waarbij tevens de bezetting van de kamers – voor 

zover van toepassing – als bedoeld in de artikelen 47 t/m 56 van de Wet op de 

rechterlijke organisatie wordt vastgesteld. Degenen die deel uitmaken van een team dat 

is belast met de behandeling van zaken als bedoeld in de artikelen 47 t/m 56 van de Wet 

op de rechterlijke organisatie, zijn aangewezen als lid van de enkelvoudige en 

meervoudige kamers, bedoeld in die artikelen. 

Dit overzicht wordt gepubliceerd op rechtspraak.nl. 

Overzicht zaaksverdeling per team en overzicht vorming en bezetting kamers 

(per 1 februari 2021) 

Team Civielrecht 

Alle rechters in dit team maken deel uit van de enkelvoudige kamers voor het 

behandelen en beslissen van kantonzaken, als bedoeld in artikel 47, eerste lid van de 

Wet op de rechterlijke organisatie. Alle rechters uit dit team maken deel van de 

enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van zaken waarvoor in verband 

met onverwijlde spoed een voorziening wordt gevraagd voor zover het privaatrechtelijke 

zaken betreft, als bedoeld in artikel 50, eerste lid van de Wet op de rechterlijke 

organisatie. Alle rechters in dit team maken deel uit van de enkelvoudige kamers voor 

het behandelen en beslissen van kinderzaken, als bedoeld in artikel 53, eerste lid van de 

Wet op de rechterlijke organisatie. Voorts zijn alle rechters in dit team aangewezen als 

rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken, als bedoeld in artikel 46 

van de Wet op de rechterlijke organisatie. 

Cluster I (in Breda, Middelburg, Tilburg en Bergen op Zoom) 

• Consumentenkoop 

• Overige consumentenzaken < € 25.000 

• WCK tot € 40.000 

• Arbeidsrecht, CAO, WWZ 

• Agentuurzaken 

• Handelsnaamwetzaken 

• Huur(koop) 

• Kort gedingen 
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• Pacht 

• Verzoekschriften overige 

• Appartementsrecht 

• Erfrecht boek 4 BW, aan de kantonrechter toegekende bevoegdheden 

• Overige zaken < € 25.000 

 

Cluster II (in Breda en Middelburg) 

• Consumentenzaken > € 25.000 (excl. consumentenkoop) 

• Grondzaken 

• Intellectuele eigendom 

• Medische beroepsaansprakelijkheid 

• Bestuurdersaansprakelijkheid 

• Mededingingszaken 

• Aanbestedingszaken 

• Kort gedingen 

• Handelsverzoekschriften 

• Letselschade 

• Vervoerszaken 

• Verzekeringszaken 

• Erfrecht overig 

• Overige zaken > € 25.000 

 

Cluster III 

• Faillissementen en surseance van rechtspersonen en natuurlijke personen (in 

Breda en Middelburg) 

• Schuldsaneringen (in Breda en Middelburg) 

• Curatele (in Breda, Middelburg, Tilburg en Bergen op Zoom) 

• Bewind (in Breda, Middelburg, Tilburg en Bergen op Zoom) 

• Mentorschap (in Breda, Middelburg, Tilburg en Bergen op Zoom) 

 

Alle rechters in dit team maken deel uit van de meervoudige pachtkamers als bedoeld in 

artikel 48, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie. 

De namen van de deskundige leden van de pachtkamer van de rechtbank Zeeland-West-

Brabant zijn opgenomen in het nevenfunctieregister op www.rechtspraak.nl. 

 

Team Familie- en Jeugdrecht 

Alle rechters in dit team maken deel uit van de enkelvoudige kamers voor het 

behandelen en beslissen van kinderzaken, als bedoeld in artikel 53, eerste lid van de Wet 

op de rechterlijke organisatie. De rechters in dit team maken ook deel uit van de 

enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van zaken waarvoor in verband 

met onverwijlde spoed een voorziening wordt gevraagd voor zover het privaatrechtelijke 
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zaken betreft, als bedoeld in artikel 50, eerste lid Wet op de rechterlijke organisatie. De 

rechters in dit team maken, met het oog op jeugdstrafzaken, tevens deel uit van de 

enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van strafzaken in eerste aanleg, 

zoals bedoeld in artikel 51, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie. Voorts 

zijn alle rechters in dit team aangewezen als rechter-commissaris, belast met de 

behandeling van strafzaken, als bedoeld in artikel 46 van de Wet op de rechterlijke 

organisatie. 

Cluster Familie 

• Verzoek echtscheiding met nevenverzoek(en), incl. verdeling en verrekening (cat. 

201 en 102) 

• Verzoek voorlopige voorziening (cat. 201) 

• Verzoek alimentatie (cat. 204) 

• Verzoek BOPZ (cat. 202) 

• BOPZ klachtzaken (cat. 202) 

• Verhaal bijstand (cat. 204) 

• Vordering handelszaak (dagvaardingszaak familierecht) (cat. 102) 

• Vordering handelszaak kanton (dagvaardingszaak familierecht kanton) (cat. 102) 

• Kort geding familierecht, inclusief straat- en contactverbod (cat. 301) 

• Extra-judiciële zaken familierecht (aktezaken) (cat. 204) 

• Wet tijdelijk huisverbod (cat. 204) 

• Combi-zaken gezag/omgang en alimentatie (cat. 204) 

 

Cluster Jeugd 

• Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, incl. Awb-zaken (cat. 203) 

• Gezag- en omgangszaken, incl. voogdij, gezagsbeëindigende maatregelen en 

benoeming bijzonder curator (cat. 204) 

• Extra-judiciële zaken jeugdrecht (adoptie en overige Boek 1 zaken (cat. 204) 

• Kort geding jeugdrecht (cat. 301) 

• Jeugd strafzaken, EK en MK (cat. 701, 703 en 707) 

• Leerplichtwetzaken (cat. 706) 

 

Team Strafrecht 

Alle rechters in dit team maken deel uit van de enkelvoudige kamers voor het 

behandelen en beslissen van strafzaken in eerste aanleg, zoals bedoeld in artikel 51, 

eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie, de enkelvoudige kamers voor het 

behandelen en beslissen van kinderzaken, zoals bedoeld in artikel 53, eerste lid van de 

Wet op de rechterlijke organisatie en van de enkelvoudige kamers voor het behandelen 

en beslissen van kantonzaken, als bedoeld in artikel 47, eerste lid van de Wet op de 

rechterlijke organisatie. Voorts zijn alle rechters in dit team aangewezen als rechter-

commissaris, belast met de behandeling van strafzaken, als bedoeld in artikel 46 van de 

Wet op de rechterlijke organisatie. Alle rechters behorende tot dit team maken deel uit 

van de enkelvoudige en meervoudige kamers voor het behandelen en beslissen van 
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zaken betreffende economische delicten, zoals bedoeld in artikel 52, eerste lid van de 

Wet op de rechterlijke organisatie. 

Locatie Breda, inclusief ondermijningskamer 

• Megazaken en mini megazaken 

• LP-zaken 

• FP-zaken 

• PR zaken gedetineerd 

• PR zaken niet gedetineerd 

• MK zaken gedetineerd 

• MK zaken niet gedetineerd 

• Reguliere milieu- en fraudezaken (incl. FP-EK) 

• TBS verlengingen 

• Raadkamer rekesten 

• Raadkamer gevangenhouding 

• Ontnemingen 

• Kantonstrafzaken 

• Mulderzaken 

 

Locatie Middelburg 

• PR zaken gedetineerd 

• PR zaken niet gedetineerd 

• MK zaken gedetineerd 

• MK zaken niet gedetineerd 

• Reguliere milieu- en fraudezaken (incl. FP-EK) 

• TBS verlengingen 

• Raadkamer rekesten 

• Raadkamer gevangenhouding 

• Ontnemingen 

• Kantonstrafzaken 

• Mulderzaken 

 

Kabinet RC, locaties Breda en Middelburg 

• Geen. 

Team Bestuursrecht 

Alle rechters in dit team maken deel uit van de enkelvoudige kamers voor het 

behandelen en beslissen van zaken waarvoor in verband met onverwijlde spoed een 

voorziening wordt gevraagd voor zover het bestuursrechtelijke zaken betreft, als bedoeld 

in artikel 50, eerste lid van Wet op de rechterlijke organisatie. Alle rechters in dit team 

maken tevens deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen 

van kinderzaken, als bedoeld in artikel 53, eerste lid van de Wet op de rechterlijke 

organisatie. Voorts zijn alle rechters in dit team aangewezen als rechter-commissaris, 
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belast met de behandeling van strafzaken, als bedoeld in artikel 46 van de Wet op de 

rechterlijke organisatie. 

Cluster Bestuursrecht 

• Sociale zekerheid 

• Omgevingsrecht (inclusief Wabo-milieuzaken en waterwetzaken) 

• Ambtenarenzaken 

• Toeslagzaken 

• Studiefinancieringszaken 

• Overige bestuurszaken 

 

Cluster Belastingrecht 

• Belastingzaken lagere overheden 

• Rijksbelastingzaken 

• WOZ-zaken 

 

Cluster Vreemdelingenrecht 

• Vreemdelingenzaken regulier 

• Asielzaken AA en VA 

• Dublinzaken 

Krachtens artikel 4, vierde lid van het bestuursreglement van de rechtbank Zeeland-

West-Brabant kunnen (leden van) teams, in afwijking van de bovenstaande indeling, 

tijdelijk worden belast met de behandeling van een zaak of zaken uit een ander team, 

wanneer dit noodzakelijk en/of nuttig wordt geacht als gevolg van bezettingsproblemen, 

om opleidingsredenen, vanwege bijzondere kennis of om enig andere reden. Deze 

bevoegdheid is door het bestuur gemandateerd aan de teamvoorzitters en omvat ook de 

inzet van rechters-plaatsvervanger, waarbij steeds acht wordt geslagen op vereiste 

specifieke rechterlijke deskundigheid en ervaring. 

Vastgesteld door het gerechtsbestuur op 10 december 2020 te Breda. 
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