Nadere regels, tevens toelichting
op het zaaksverdelingsreglement
rechtbank Midden-Nederland
(Artikel 21 Wet op de rechterlijke organisatie; artikel 6 van het
Zaaksverdelingsreglement rechtbank Midden-Nederland)

Versie: 5.0 (deze versie vervangt de versie van 18 april 2018)
Vastgesteld: 28 november 2018 (ingangsdatum: 1 januari 2019)
Opsteller: bestuurssecretaris
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1 Vooraf
In deze nadere regels, tevens toelichting legt het gerechtsbestuur van de rechtbank
Midden-Nederland vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke zittingsplaats in het
arrondissement terecht kan. Waar in het document wordt gesproken over behandeling
van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting.
2 Bepalingen
2.1 Zittingsplaatsen
De rechtbank Midden-Nederland kent vier zittingsplaatsen: Almere, Amersfoort, Lelystad
en Utrecht. In de schema’s in paragraaf 3 wordt per zittingsplaats bepaald voor welke
categorieën van zaken in die zittingsplaats zittingen worden gehouden.
2.2 Regio’s en gemeenten
De rechtbank Midden-Nederland omvat het grondgebied van de provincies Utrecht en
Flevoland en van zeven gemeenten uit de provincie Noord-Holland (Gooi en Vechtstreek),
tezamen 39 gemeenten. Op grond van overwegingen van concentratie en specialisatie
zijn binnen de rechtbank keuzes gemaakt ten aanzien van welke soorten zaken in welke
zittingsplaats ter zitting worden behandeld. Gestreefd is naar een rechter in de buurt
voor de meest voorkomende kwesties en een gespecialiseerde rechter op één of twee
locaties voor de meer specialistische rechtsgebieden. Deze keuzes hebben ertoe geleid
dat voor verschillende soorten zaken verschillende gebiedsclusters kunnen bestaan. Zo
worden zaken uit Gooi en Vechtstreek, afhankelijk van de soort zaak (het onderwerp)
veelal in Almere behandeld en soms in Utrecht of in Lelystad. In de schema’s in
paragraaf 3 wordt dat aan de hand van letters aangegeven.
2.3 Nadere indeling
De hoofdindeling binnen het rechtsgebied van de rechtbank Midden-Nederland:
a. Provincie Utrecht, alle gemeenten
b. Provincie Flevoland, alle gemeenten
c. Gooi en Vechtstreek, de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen,
Laren, Weesp en Wijdemeren.
Binnen de provincies Utrecht en Flevoland worden de volgende regio’s onderscheiden:
d. Regio Amersfoort, de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes,
Leusden, Renswoude, Soest en Woudenberg
e. Regio Utrecht, de gemeenten De Bilt, Bunnik, Houten, Lopik, Montfoort,
Nieuwegein, Oudewater, Rhenen, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Utrecht,
Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden Woerden, Wijk bij Duurstede,
IJsselstein en Zeist
f. Regio Almere, de gemeenten Almere en Zeewolde
g. Regio Lelystad, de gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk.
2.4 Adressen
In de schema’s in paragraaf 3 wordt tevens bepaald welke postbussen dienen als
correspondentieadressen voor het aanbrengen van zaken of indienen van stukken.
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Daarnaast is mogelijk om aan de informatiebalies van de zittingsplaatsen stukken af te
geven of te deponeren, bestemd voor een zaak die op de betrokken zittingsplaats wordt
behandeld. Stukken die aan een andere dan de hieronder aangewezen postbus worden
gericht of worden afgegeven op een andere dan de aangewezen zittingsplaats, worden
door de rechtbank met bekwame spoed aan de juiste locatie overgedragen, met dien
verstande dat termijnoverschrijding die daar het gevolg van kan zijn, voor risico van de
indiener blijft.
In de schema’s in paragraaf 3 wordt met een cijfer per zaaksoort de juiste adressering
aangegeven.
1. Rechtbank Midden-Nederland, Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken of voorlopige
voorzieningen of vreemdelingenzaken algemeen of vreemdelingzaken bewaring,
postbus 16005, 3500 DA Utrecht
2. Rechtbank Midden-Nederland, Civiel recht, o.v.v. handelszaken of kort gedingen
of rekesten, postbus 16005, 3500 DA Utrecht
3. Rechtbank Midden-Nederland, Civiel recht, o.v.v. kantonzaken Amersfoort,
postbus 16005, 3500 DA Utrecht
4. Rechtbank Midden-Nederland, Civiel recht, o.v.v. kantonzaken Utrecht, postbus
16005, 3500 DA Utrecht
5. Rechtbank Midden-Nederland, Civiel recht, o.v.v. handelszaken of kort gedingen
of kantonzaken Lelystad of kantonzaken Almere, postbus 2035, 8203 AA Lelystad
6. Rechtbank Midden-Nederland, Familierecht, o.v.v. familiezaken of
jeugdbeschermingszaken of BOPZ-zaken, postbus 16005, 3500 DA Utrecht
7. Rechtbank Midden-Nederland, Toezicht, o.v.v. insolventies en schuldsanering of
bewind of erfrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht
8. Rechtbank Midden-Nederland, Toezicht, o.v.v. insolventies en schuldsanering of
bewind of erfrecht, postbus 2035, 8203 AA Lelystad
9. Rechtbank Midden-Nederland, Familierecht, o.v.v. familiezaken of
jeugdbeschermingszaken of BOPZ-zaken, postbus 2035, 8203 AA Lelystad
10. Rechtbank Midden-Nederland, Strafrecht, o.v.v. kabinet RC of griffie of
Mulderzaken, postbus 16005, 3500 DA Utrecht
11. Rechtbank Midden-Nederland, Strafrecht, o.v.v. kabinet RC of griffie of
Mulderzaken, postbus 2035, 8203 AA Lelystad
Voor informatie over de eigen zaak kan de rechtzoekende op elke locatie terecht.
2.5 Rolzittingen
Op de vier zittingsplaatsen vinden wekelijks rolzittingen van de kantonrechter plaats in
zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen. Data en tijdstippen:
Utrecht woensdag 9:30 uur
Lelystad woensdag 9:30 uur
Almere woensdag 9:30 uur
Amersfoort woensdag 9:30 uur
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3 Overzicht zittingsplaatsen
In onderstaand schema’s is per zittingsplaats opgenomen welke categorieën zaken ter
zitting worden behandeld. Een zaak is ‘afkomstig uit’ de plaats waarop volgens de
relatieve bevoegdheidsbepalingen de bevoegdheid van de rechtbank Midden-Nederland is
gebaseerd
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Locatie Utrecht
Bezoekadres: Vrouwe Justitiaplein 1, 3511 CX Utrecht
Openingstijden: 08:30-17:00 uur
voor contactgegevens en voor routebeschrijving zie www.rechtspraak.nl
Zaakscategorie
Zaken bestuursrecht
Centrale Overheid, inclusief Toeslagzaken en
Studiefinancieringszaken
Vreemdelingenzaken
Milieurecht en Waterwet
Omgevingsrecht (exclusief milieurecht en Waterwet)
Ambtenarenrecht
Lokale belastingen
Sociale zekerheid (exclusief. bijstand c.a.1)
Bijstand c.a.2
Overige bestuursrechtelijke zaken
Zaken civiel recht
Aanbestedingszaken
Agentuurzaken3
Mededingingszaken
Overige kantonzaken4 (exclusief pachtzaken,
vervoerszaken5 en boek 1 en 4 BW-zaken)
Overige civiele zaken, incl. rekesten (exclusief boek
1 en 4 BW-zaken, vervoerszaken6 en grondzaken7)
Zaken familierecht
Adoptie
Burgerlijke Stand
Erfrecht dagvaardingen
Erkenning, ontkenning vaderschap
Gezag, omgang, woonplaats, voogdij
Huisverbod
Huwelijk, partnerschap, scheiding c.a.
Levensonderhoud
Ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing
Verdeling, verrekening
Verhaal bijstand
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische
ziekenhuizen (Wet bopz) (behandeling doorgaans in
instellingen)
Wet op de jeugdzorg

Afkomstig uit
(regio/gemeenten)

Adres aanbrengen /
stukken indienen

a, b, c

1

a, b, c
a, b, c
a, c
a, c
a, c
a, c
c, e
a, c

1
1
1
1
1
1
1
1

a, b, c
a, b, c
a, b, c
d (in beginsel alleen de
rolzittingen te Amersfoort),
e
a

2
2
2
3 (voor d), 4 (voor e)

a,
a,
a
a,
a,
a,
a,
a,
a,
a
a,
a

6
6
6
6
6
6
6
6
6
2 (dagv), 6 (rekest)
6
6

c
c
c
c
c
c
c
c
c

a, c

2

6

1

Dit betreft de volgende regelgeving: Wet werk en bijstand, Wet maatschappelijke ondersteuning, Besluit
bijstandverlening zelfstandigen 2004, Wet investeren in jongeren en Wet werk en inkomen kunstenaars.
2
Dit betreft de volgende regelgeving: Wet werk en bijstand, Wet maatschappelijke ondersteuning, Besluit
bijstandverlening zelfstandigen 2004, Wet investeren in jongeren en Wet werk en inkomen kunstenaars.
3
Deze zaken worden behandeld door de kantonrechter.
4

Deze zaken worden behandeld door de kantonrechter.

5

Onder vervoerszaken wordt hier verstaan: zaken die gegrond zijn op boek 8 BW, de Luchtvaartwet of op
verdragen met betrekking tot vervoer over de zee, binnenwateren, de weg de lucht en de spoorwegen.
6
Onder vervoerszaken wordt hier verstaan: zaken die gegrond zijn op boek 8 BW, de Luchtvaartwet of op
verdragen met betrekking tot vervoer over de zee, binnenwateren, de weg de lucht en de spoorwegen.
7
Onder grondzaken wordt hier verstaan: zaken met betrekking tot onteigening, ruilverkaveling, de Wet
voorkeursrecht gemeenten en de kantonzaken op het gebied van pacht.
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Overige familiezaken
Zaken strafrecht
Jeugdzaken gedetineerden
Jeugdzaken niet-gedetineerden
Leerplichtzaken
Megazaken
Milieu- en fraudezaken (regulier)
MK zaken gedetineerden
MK zaken niet-gedetineerden
Mulderzaken (Wahv)
Ontnemingszaken
Overtredingen
Politierechterzaken gedetineerden
Politierechterzaken niet-gedetineerden
Raadkamer rekesten
RC volwassen verdachten
Zaakscategorie
RC minderjarige verdachten
Raadkamer gevangenhoudingen
TBS verlengingen
Zaken functioneel parket
Zaken landelijk parket
Zaken toezicht
Bewind, curatele, mentorschap
Faillissementen / surséances natuurlijke personen
WSNP en TBE-zittingen (schuldsanering)
Faillissementen / surséances rechtspersonen
Erfrecht rekesten

a, c

6

a, c
a, c
a, c
a
a
a
a
e
a
e
a
e
a
a, b, c
Afkomstig uit
(regio/gemeenten)
a
a
a
a, b, c
a, b, c

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Adres aanbrengen /
stukken indienen
10
10
10
10
10

e
a
e
a
a

7
7
7
7
7
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Locatie Lelystad
Bezoekadres: Stationsplein 15, 8232 DL Lelystad
Openingstijden: 08:30 – 17:00 uur
voor contactgegevens en voor routebeschrijving zie www.rechtspraak.nl
Zaakscategorie
Zaken bestuursrecht
Omgevingsrecht (exclusief milieurecht en Waterwet)
Lokale belastingen
Sociale zekerheid (exclusief bijstand c.a.8)
Bijstand c.a.9
Overige bestuursrechtelijke zaken (exclusief centrale
overheid, toeslagzaken, studiefinancieringszaken,
vreemdelingenzaken, milieurecht en Waterwet)
Zaken civiel recht
Grondzaken10
Vervoerszaken11
Overige kantonzaken12 (exclusief agentuurzaken en
boek 1 en 4 BW-zaken)
Overige civiele zaken, incl. rekesten (exclusief boek
1 en 4 BW-zaken, aanbestedingszaken en
mededingingszaken)
Zaken familierecht
Adoptie
Burgerlijke Stand
Erkenning, ontkenning vaderschap
Erfrecht dagvaardingen
Gezag, omgang, woonplaats, voogdij
Huisverbod
Huwelijk, partnerschap, scheiding c.a.
Levensonderhoud
Ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing
Verdeling, verrekening
Verhaal bijstand
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische
ziekenhuizen (Wet bopz) (behandeling doorgaans in
instellingen)
Wet op de jeugdzorg
Overige familiezaken
Zaken strafrecht
Jeugdzaken gedetineerden
Jeugdzaken niet-gedetineerden
Leerplichtzaken
Megazaken
Milieu- en fraudezaken (regulier)
MK zaken gedetineerden

Afkomstig uit
(regio/gemeenten)

Adres aanbrengen /
stukken indienen

b
b
b
g
b

1
1
1
1
1

a, b, c
a, b, c
g

5
5
5

b, c

5

g
g
g
b, c
g
g
g
g
g
b, c
g
b, c

9
9
9
9
9
9
9
9
9
5 (dagv), 9 (rekest)
9
9

g
b

9
9

b
g
g
b, c
b, c
b, c

11
11
11
11
11
11

8
Dit betreft de volgende regelgeving: Wet werk en bijstand, Wet maatschappelijke ondersteuning, Besluit
bijstandverlening zelfstandigen 2004, Wet investeren in jongeren en Wet werk en inkomen kunstenaars.
9
Dit betreft de volgende regelgeving: Wet werk en bijstand, Wet maatschappelijke ondersteuning, Besluit
bijstandverlening zelfstandigen 2004, Wet investeren in jongeren en Wet werk en inkomen kunstenaars.
10
Onder grondzaken wordt hier verstaan: zaken met betrekking tot onteigening, ruilverkaveling, de Wet
voorkeursrecht gemeenten en de kantonzaken op het gebied van pacht.
11
Onder vervoerszaken wordt hier verstaan: zaken die gegrond zijn op boek 8 BW, de Luchtvaartwet of op
verdragen met betrekking tot vervoer over de zee, binnenwateren, de weg, de lucht en de spoorwegen.
12
Deze zaken worden behandeld door de kantonrechter.
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MK zaken niet-gedetineerden
Mulderzaken (Wahv)
Ontnemingszaken
Overtredingen
Politierechterzaken gedetineerden
Politierechterzaken niet-gedetineerden
Raadkamer rekesten
RC volwassen verdachten
RC minderjarige verdachten
Raadkamer gevangenhoudingen
TBS verlengingen
Zaken Toezicht
Bewind, curatele, mentorschap
Faillissementen / surséances natuurlijke personen
WSNP en TBE (schuldsanering)
Faillissementen / surséances rechtspersonen
Erfrecht rekesten (handel, art. 4:178 lid2, art.4:203
en art. 4:204 BW)
Erfrecht rekesten (kanton, niet art. 4:178 lid2,
art.4:203 en art. 4:204 BW)

b,
g
b,
g
b,
g
b,
b,
b,
b,
b,

c
c
c
c
c
c
c
c

11
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11

g
g
g
b, c
b, c

8
8
8
8
5

g

8
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Locatie Almere
Bezoekadres: De Diagonaal 37, 1315 XK Almere
Openingstijden: 08:30 – 17:00 uur
voor contactgegevens en voor routebeschrijving zie www.rechtspraak.nl
Zaakscategorie
Zaken bestuursrecht
Bijstand c.a.13
Ambtenarenrecht
Zaken civiel recht
Kantonzaken14 (exclusief agentuurzaken,
vervoerszaken15, pachtzaken en boek 1 en 4 BWzaken)
Zaken familierecht
Adoptie
Burgerlijke Stand
Erkenning, ontkenning vaderschap
Gezag, omgang, woonplaats, voogdij
Huisverbod
Huwelijk, partnerschap, scheiding c.a.
Levensonderhoud
Ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing
Verhaal bijstand
Wet op de jeugdzorg
Zaken strafrecht
Jeugdzaken niet-gedetineerden
Leerplichtzaken
Mulderzaken (Wahv)
Overtredingen
Politierechterzaken niet-gedetineerden
Zaken Toezicht
Bewind, curatele, mentorschap
Faillissementen / surséances natuurlijke personen
WSNP en TBE (schuldsanering)
Erfrecht rekesten (kanton, niet art. 4:178 lid2, art.4:
203 en art. 4: 204 BW)

Afkomstig uit
(regio/gemeenten)

Adres aanbrengen /
stukken indienen

f
b

1
1

c, f

5

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

f
f
c, f
c, f
c, f

11
11
11
11
11

c,
c,
c,
c,

8
8
8
8

f
f
f
f

13
Dit betreft de volgende regelgeving: Wet werk en bijstand, Wet maatschappelijke ondersteuning, Besluit
bijstandverlening zelfstandigen 2004, Wet investeren in jongeren en Wet werk en inkomen kunstenaars.
14
Deze zaken worden behandeld door de kantonrechter.
15

Onder vervoerszaken wordt hier verstaan: zaken die gegrond zijn op boek 8 BW, de Luchtvaartwet of op
verdragen met betrekking tot vervoer over de zee, binnenwateren, de weg, de lucht en de spoorwegen.
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Locatie Amersfoort
Bezoekadres: Stationsstraat 81, 3811 MH Amersfoort
Openingstijden: 08:30 – 17:00 uur
voor contactgegevens en voor routebeschrijving zie www.rechtspraak.nl
Zaakscategorie
Zaken bestuursrecht
Bijstand c.a.16
Zaken civiel recht
Kantonzaken17/(in beginsel alleen rolzittingen)
(exclusief agentuurzaken, vervoerszaken18,
pachtzaken en boek 1 en 4 BW-zaken)
Zaken strafrecht
Mulderzaken (Wahv)
Overtredingen
Politierechterzaken niet-gedetineerden
Zaken Toezicht
WSNP en TBE (schuldsanering)
Bewind, curatele, mentorschap

Afkomstig uit
(regio/gemeenten)

Adres aanbrengen /
stukken indienen

d

1

d

3

d
d
d

10
10
10

d
d

7
7

16
Dit betreft de volgende regelgeving: Wet werk en bijstand, Wet maatschappelijke ondersteuning, Besluit
bijstandverlening zelfstandigen 2004, Wet investeren in jongeren en Wet werk en inkomen kunstenaars.
17
Deze zaken worden behandeld door de kantonrechter.
18

Onder vervoerszaken wordt hier verstaan: zaken die gegrond zijn op boek 8 BW, de Luchtvaartwet of op
verdragen met betrekking tot vervoer over de zee, binnenwateren, de weg, de lucht en de spoorwegen.
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4 Afwijkingen
De rechtbank kan in bijzondere gevallen, al dan niet op verzoek van partijen,
gemotiveerd afwijken van dit reglement (bijvoorbeeld in geval van verwijzing wegens
samenhang, uit veiligheidsoverwegingen, descente, comparitie ter plaatse, Bopzverhoren e.a.).
Het gerechtsbestuur kan besluiten dat bepaalde zaken of categorieën zaken op een
andere locatie dan volgens dit reglement aangewezen, zullen worden behandeld. Het
gerechtsbestuur beslist over de plaats van behandeling van zaken en categorieën van
zaken indien dit reglement onvoldoende uitsluitsel geeft.
Deze versie is vastgesteld op 28 november 2018. De ingangsdatum is 1 januari 2019.
Met de vaststelling van deze versie vervalt de eerdere versie van 18 april 2018.
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