Rechtspraak in de regio
Rechtbank Midden-Nederland
Rechtspraak maakt samenleven mogelijk. Eerlijk, onafhankelijk
en onpartijdig. Zo maakt de rechtspraak het verschil tussen recht
en onrecht. De rechtbank Midden-Nederland staat midden in
de samenleving
De rechtbank Midden-Nederland is één
van de elf rechtbanken in Nederland. Wij
behandelen alle zaken die voor de rechter
moeten komen uit de provincies Utrecht,
Flevoland en de Gooi- en Vechtstreek.
Dit gebeurt op onze vier zittingslocaties:
Lelystad, Almere, Utrecht en Amersfoort.
Het bestuur van de rechtbank bestaat uit
Julia Mendlik (president), Geert Lycklama
en Elmar Jonasse.

LELYSTAD
Stationsplein 15
8232 DL Lelystad

ALMERE
De Diagonaal 37
1315 XK Almere

Zittingslocaties

AMERSFOORT
Stationsstraat 81
3811 MH Amersfoort

UTRECHT
Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht

“Eerlijke, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak is
een voorwaarde voor een leefbare, veilige samenleving.”
Julia Mendlik, president rechtbank Midden-Nederland

Zaken
Er worden bij de rechtbank Midden-Nederland
verschillende soorten zaken behandeld. In het
civiel recht gaat het om geschillen tussen
burgers of organisaties. In het familierecht
worden bijvoorbeeld echtscheidingen behandeld en zaken waarbij zorgen zijn rondom de
ontwikkeling van kinderen. Bij bestuursrecht
staan besluiten van de overheid centraal.
En in het strafrecht beoordeelt de rechter
of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd
en daarvoor gestraft moet worden.
De rechtbank houdt ook toezicht op 52.911
bewindsdossiers. Het gaat hier om mensen
die om verschillende redenen hun eigen
vermogen niet kunnen beheren en daarom
onder bewind zijn gesteld. Hun bewindvoerder moet jaarlijks door de rechtbank laten
toetsen of het bewind correct verloopt.
Voorbeelden van spraakmakende zaken die onze
rechtbank behandelde zijn de Utrechtse serie
verkrachter, het verbod op motorclub Hells Angels
en de schietpartij in een tram in Utrecht.

Zaken per rechtsgebied in 2020
Civiel

Straf

33.471

26.117

Familie

Toezicht

21.113

52.911

Bestuur

Totaal

7.500

141.112

In 2020 zijn in totaal 141.112 zaken behandeld, door 177
rechters. De rechters worden hierbij ondersteund door juridisch
medewerkers, administratief medewerkers en een afdeling
bedrijfsvoering. Door de uitbraak van het coronavirus zijn er
minder zaken behandeld dan in 2019. Zo gingen in maart, april
en mei alleen urgente zaken door.

Op onze website worden regelmatig nieuwsberichten gepubliceerd
over interessante uitspraken van de rechtbank Midden-Nederland.

Zittingen

Zittingen per locatie

In 2020 waren er bijna 5.500 fysieke zittingen.
Een zitting duurt één dagdeel. Doorgaans worden dan meerdere zaken behandeld. Niet voor
alle zaken is een zitting nodig, sommige zaken
worden schriftelijk behandeld. Door het coronavirus zijn in 2020 ook veel zittingen via telefoon,
telehoren en Skype behandeld.
Zittingen bij de rechtbank zijn meestal
openbaar. Geïnteresseerd in het bijwonen
van een openbare rechtszaak? Je bent van
harte welkom! Op onze website vind je
wekelijks ons zittingsrooster en meer
praktische informatie. Ook
groepen zijn van harte welkom. Jaarlijks ontvangen wij
meer dan 7000 scholieren
die wij voorlichting geven
over de werking van het recht.

LELYSTAD
ALMERE

904

509
AMERSFOORT

244

UTRECHT

3.831

“Mensen hebben een uitspraak van een rechter
nodig om verder te kunnen met hun leven.”
Julia Mendlik, president rechtbank Midden-Nederland

Medewerkers
Bij de rechtbank Midden-Nederland werken ruim 886 mensen
(786 fte). 709 Medewerkers zitten op de kantoorlocatie in
Utrecht; ongeveer 177 in Lelystad.

Rechters

Juridisch
medewerkers

Bedrijfsvoering

177

290

118

Rechters
in opleiding

Administratief
medewerkers

16

285

www.rechtspraak.nl
twitter.com/rechtbankmnl
facebook.com/Rechtspraak
linkedin.com/company/rechtbank-midden-nederland/
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