Overzicht categorieën zaken die
per afdeling, team en kamer1
worden behandeld
Dit schema is gebaseerd op artikel 4, lid 2 van het bestuursreglement van het
gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en is vastgesteld2 voor het jaar 2019.
Afdeling civiel recht
Team 1 en team 5 zijn verbonden aan de hoflocatie Leeuwarden en de teams 2 t/m 4 zijn
verbonden aan de hoflocatie Arnhem.
Team 1

Behandelt alle handelszaken.
Team 2

Behandelt handelszaken en in het bijzonder zaken met betrekking tot ondernemings/rechtspersonen-recht, insolventie, beroepsaansprakelijkheid, verzekeringsrecht, beslagen executierecht (m.u.v. ontruimingen), geldlening, bank- en effectenrecht,
zekerheidsrechten, franchise-overeenkomst, onrechtmatige publicaties en kort geding
(m.u.v. die met betrekking tot andere benoemde specialismen).
Team 3

Behandelt handelszaken en in het bijzonder zaken met betrekking tot arbeidsrecht
(inclusief ontslag/benoeming bestuurders), huurrecht (inclusief ontruimingen),
overheidsaansprakelijkheid, aanneming van werk, agentuur, zakelijke rechten,
koop/non-conformiteit onroerende zaken, vernietiging/herroeping uitspraken in
arbitrages.
De Pachtkamer valt onder team 3
Zaken ten aanzien waarvan de wet de pachtkamer bevoegd verklaart.
Team 4

Behandelt alle zaken verband houdend met Boek 1 BW, waaronder begrepen rolzaken
(inclusief kort geding) met een familierechtelijk karakter en huwelijksgoederenrecht.
Team 5

Behandelt alle zaken verband houdend met Boek 1 BW, waaronder begrepen rolzaken
(inclusief kort geding) met een familierechtelijk karakter en huwelijksgoederenrecht.

Hiermee wordt bedoeld de kamers zoals genoemd in de artikelen 63 tot en met 71 van
de Wet op de Rechterlijke Organisatie
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Een aantal specialistische civiele zaken worden ‘boven’ de teams door als zodanig
aangewezen specialisten behandeld zoals aanbestedingsrecht, bank- en effectenrecht,
erfrecht, intellectueel eigendom, letselschade, mededingingsrecht, pensioenrecht,
persoonsregistratie en vervoerrecht.
Afdeling strafrecht
• Locatie Arnhem
Team 1

Commuun strafrecht, mensenhandel, kanton, enkelvoudige kamer (unus), gedetineerden
(preventieven), bijzondere straf raadkamer, verlofzaken en zaken t.b.v. de raadsheercommissaris.
Team 2

Commuun strafrecht, raadkamer gevangenhouding, gedetineerden (preventieven), zaken
t.b.v. de raadsheer-commissaris, artikel 12 Sv zaken, jeugd, fraude,
economie/milieu(economische kamer), enkelvoudige kamer (unus), verlofzaken, zaken
van de penitentiaire kamer en zaken wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen.
• Locatie Leeuwarden
Team 1

Commuun strafrecht, jeugd, megazaken, gedetineerden (preventieven), enkelvoudige
kamer (unus), fraude, mensenhandel, artikel 12 Sv zaken, raadkamer gevangenhouding
en zaken t.b.v. de raadsheer-commissaris.
Team 2

Commuun strafrecht, economie/milieu(economische kamer), kanton, artikel 12 Sv.
zaken, bijzondere straf raadkamer, raadkamer, enkelvoudige kamer (unus) en zaken Wet
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (behandeld door de kamer
WAHV) en op basis van artikel 154b Gemeentewet.
Afdeling belastingrecht
De afdeling belastingrecht bestaat uit één team en behandelt belastingzaken op de
locatie Arnhem en de locatie Leeuwarden.
NB: Op grond van artikel 4, lid 5 van het bestuursreglement kunnen raadsheren en
raadsheren-plv tijdelijk worden belast met de behandeling van een zaak of zaken uit een
andere afdeling, team en/of kamer als gevolg van bezettingsproblemen, om
opleidingsredenen, vanwege bijzondere kennis, of om enige andere reden noodzakelijk
en/of nuttig wordt geoordeeld.
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