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RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Rechtbank Zeeland-West-Brabant brengt jaarlijks 
een jaarbericht uit. Dit doen wij om aan de maat-
schappij te laten zien waar onze rechtbank voor 
staat en waar wij ons het afgelopen jaar mee bezig 
hielden. Vragen naar aanleiding van dit jaarbericht 
zijn van harte welkom:  
communicatie.zwb@rechtspraak.nl

mailto:communicatie.zwb%40rechtspraak.nl?subject=


INLEIDING 

In het najaar van 2021 is een bijna geheel nieuw 
bestuur aangetreden. Onze eerste maanden in de 
nieuwe samenstelling zijn snel voorbijgegaan met 
kennismakingsgesprekken en het leren kennen van 
de organisatie en de omgeving waarin wij ons werk 
doen. We ontmoeten betrokken en positief inge-
stelde collega’s en een veerkrachtige organisatie. 
Met veel plezier dragen wij als bestuur bij aan de 
verdere ontwikkeling van rechtbank Zeeland-West- 
Brabant.

Het was, voor het tweede jaar op rij, een bijzonder 
jaar door de voortdurende aanwezigheid van de 
coronapandemie. Ook dit jaar trok dat een forse 
wissel op onze organisatie, de rechtbank Zeeland- 
West-Brabant. Het betekende dat minder zaken 
konden worden afgedaan, zittingen ook op een alter-
natieve manier moesten worden gehouden en de 
toegankelijkheid van onze rechtbank beperkter was 
dan wij wilden.

Het gehele jaar 2021 heeft op allerlei manieren in 
het teken gestaan van de (gevolgen van de) kinder-
opvangtoeslagzaken. Landelijk is een reflectierapport 
gepresenteerd en ook de bestuursrechters in onze 
rechtbank hebben gedurende het jaar gereflecteerd 
op de kinderopvangtoeslagzaken.

Verder was 2021 ook een enerverend jaar op andere 
vlakken zoals de zorgen met betrekking tot de 
jeugd hulpverlening binnen ons arrondissement,  
de forse inspanningen van alle teams om de zaaks-
voorraad terug te brengen, de toegenomen aandacht 
voor veiligheid en beveiliging, en een vernieuwde 
website van onze rechtbank.

Namens het bestuur,

Mr. J.B van den Beld, 
President rechtbank Zeeland-West-Brabant

“We ontmoeten betrokken en 
positief ingestelde collega’s en 
een veerkrachtige organisatie. 
Met veel plezier dragen wij  
als bestuur bij aan de verdere 
ontwikkeling van rechtbank 
Zeeland-West-Brabant.”
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LOCATIES

Deze zaken deden wij op onze vier verschillende 
locaties: de hoofdlocaties Breda en Middelburg  
en de zittingslocaties Tilburg en Bergen op Zoom.  
In Breda en Middelburg bieden we het volledige 
zaakspakket aan, in Tilburg en Bergen op Zoom 
worden vrijwel alleen kantonzaken gedaan.

RECHTSZAKEN 

De rechtbank heeft in 2021 in totaal 75.930 zaken 
behandeld. Die zaken waren als volgt verdeeld:

24.806
KANTONZAKEN

19.520
STRAFZAKEN

9.821
BELASTINGZAKEN

9.569
JEUGDZAKEN

5.349
FAMILIEZAKEN

2.291
BESTUURSZAKEN

2.103
HANDELSZAKEN

1.871
VREEMDELINGENZAKEN

Zittingslocatie
Bergen op Zoom

Rechtbanklocatie
Middelburg

Zittingslocatie
Tilburg

Rechtbanklocatie
Breda
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landelijke programma Tijdige Rechtspraak in het 
leven geroepen. Ook binnen de rechtbank wordt 
gewerkt aan het verbeteren van de doorlooptijden. 
Door bijvoorbeeld het cluster Belastingrecht.

De afgelopen jaren liep het aantal internationale 
dividendbelastingzaken behoorlijk op. Dat kwam 
onder meer door juridische onduidelijkheid waarvoor 
de Hoge Raad werd ingeschakeld. Tegelijkertijd ook 
omdat Zeeland-West-Brabant de enige rechtbank  
in Nederland is die dergelijke zaken afhandelt.  
Eind 2020 kwam er juridische duidelijkheid en 2021 
is er veel aan gedaan om de voorraad weg te werken. 

TIJDIGE RECHTSPRAAK 

In Nederland kunnen we trots zijn op een onafhanke-
lijke, integere en kwalitatief hoogstaande rechtspraak. 
Het lukt alleen niet altijd om op tijd uitspraak te doen. 
Dat heeft diverse oorzaken zoals: de diversiteit en  
de complexiteit van zaken, de wensen van partijen in 
een zaak rondom nader onderzoek of de organisatie 
van specifieke kennis en menskracht in de gerechten.

Het gevolg van deze lange doorlooptijden is dat 
rechtzoekenden soms lange tijd in onzekerheid 
verkeren. Met alle, soms zeer ver strekkende,  
gevolgen van dien. Om structureel en rechtspraak-
breed verbetering tot stand te brengen is het 

KLACHTEN EN  
WRAKINGEN 

In 2021 zijn er 200 klachten ingediend. Dit zijn 
er meer dan in 2020. In dat jaar zijn 117 klachten 
behandeld. De klachten zijn als volgt te verdelen 
over de organisatieonderdelen:

 Team Civiel recht 77
 Team Familie- en Jeugdrecht  39
 Team Bestuursrecht 27
 Team Strafrecht 13
 Team Bedrijfsvoering 8
 Overig* 36

* In de categorie ‘overig’ vallen klachten die bedoeld zijn  

voor bijvoorbeeld een andere instantie (OM, gerechtshof)  

of klachten tegen bewindvoerders.

In 2021 zijn 45 wrakingsverzoeken ingediend bij  
de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Dit aantal 
betekent een toename ten opzichte van het jaar 
ervoor (30 verzoeken). 

“In Nederland kunnen 
we trots zijn op een 
onafhankelijke, integere 
en kwalitatief hoog-
staande rechtspraak.”
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Verder formeerden we de werkgroep Feedback.  
We willen namelijk een organisatie zijn waarin 
iedereen zich veilig voelt. Vraag die ter tafel kwam: 
hoe kunnen we onze feedbackcultuur veranderen? 
We zijn gestart met een groep rio’s (rechter in 
opleiding) zodat zij het ontvangen en geven van 
feedback tijdens hun opleiding met de paplepel 
krijgen ingegoten en de normaalste zaak van de 
wereld vinden.

Om alle collega’s met plezier en effectief te laten 
werken moet op vele vlakken het goede worden 
gedaan. In 2021 gaven we hier op verschillende 
manieren aandacht aan. 
Zo werd een start gemaakt met de uitvoering van  
het plan van aanpak Diversiteit & Inclusiviteit. 
Regelmatig krijgt het onderwerp aandacht in de 
interne communicatie en is er een interne project-
leider benoemd. Daarnaast werd de Nederlandse 
Inclusiviteits Monitor (NIM) uitgevoerd.

PROFESSIONELE  
MEDEWERKER CENTRAAL 

In 2021 waren er bij de rechtbank Zeeland-West- 
Brabant 136 rechters in dienst, 435 juridisch 
medewerkers en administratief medewerkers  
en ongeveer 105 mensen in de bedrijfsvoering 
(stafmedewerkers, planners en gerechtsbodes).  
Bij elkaar opgeteld waren er in 2021 ongeveer 790 
mensen werkzaam bij de rechtbank, grotendeels 
op de hoofdlocaties Breda en Middelburg en een 
klein deel op de zittingslocaties Tilburg en Bergen 
op Zoom. 

“Om alle collega’s met 
plezier en effectief te 
laten werken moet op 
vele vlakken het goede 
worden gedaan.”
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We onderhouden daarnaast contact met de Univer-
siteit van Tilburg. Denk hierbij aan de inzet van de 
wetenschap ten behoeve van onze vakkennis en 
‘Summercourt’ dat maatschappelijk betrokken 
rechtenstudenten een kijkje in de keuken biedt  
van de rechter en de officier van justitie.

Project Samen Recht Vinden
De rechtbank heeft zich op verschillenden terreinen 
beziggehouden met innovatie. Zo zochten we 
aansluiting met het Zeeuwse project Samen Recht 
Vinden. Het doel van dit project is om de afstand 
tussen burgers met een (juridische) hulpvraag en 
hulpverleners letterlijk kleiner te maken. 

Externe contacten
De rechtbank houdt op meerdere manieren feeling 
met de buitenwereld en treedt actief in contact  
met externe relaties. 

De rechtbank heeft als eerste gerecht in 2021  
een externe website op rechtspraak.nl ingericht.  
De behoefte van de bezoeker is daarbij steeds het 
uitgangspunt geweest: de meest gevraagde onder-
werpen van dat moment zijn snel te vinden en de 
bezoeker heeft binnen een paar keer klikken alles 
gevonden. Een efficiencyslag die de doelgroep 
sneller op weg helpt en tegelijkertijd het primaire 
proces van onze rechtbank ontlast.

Regelmatig vindt overleg plaats met ketenpartners 
over goede planning en de doorstroom van zaken, 
maar ook over zorgen rondom bijvoorbeeld de 
jeugdhulpverlening. Ook wordt met regionale 
bestuurders, zoals burgemeesters, gesproken over 
maatschappelijke tendensen en thema’s van de 
Rechtspraak, zodat over en weer begrip en verbin-
ding ontstaat en bestaat. 

EXTERNE ORIËNTATIE  
EN INNOVATIE

Online zittingen
Het afgelopen jaar stond nog steeds in het teken  
van de coronapandemie. Daardoor kwam het digitaal 
werken in een stroomversnelling. Op alle rechts-
gebieden werd er doorontwikkeld op het gebied  
van online zittingen. Binnen het team Civielrecht was 
men betrokken bij een pilot met het doen van online 
zittingen via MS Teams. Een hulpmiddel dat in 2021 
landelijk door de rechtspraak in gebruik genomen is. 
Van de ervaringen die daar zijn opgedaan, profiteren 
inmiddels alle teams. 

“Op alle rechts-
gebieden werd er 
doorontwikkeld  
op het gebied van 
online zittingen.”
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Dit jaarbericht geeft slechts een selectie weer van 
de onderwerpen die spelen binnen de rechtbank. 
Deze selectie is gebaseerd op de informatie die 
wij voor u als (externe) lezer als relevant en 
interessant beschouwen. Mocht u op zoek zijn 
naar specifieke informatie: neem contact met ons 
op: communicatie.zwb@rechtspraak.nl

De rechtbank organiseerde in 2021 wel livestreams 
waardoor belangstellenden zittingen en uitspraken 
van de rechtbank live konden volgen. Met groot 
succes: op deze manier bereikten we een groot 
publiek. Bij een uitspraak in een jeugdstrafzaak eind 
januari 2021 bijvoorbeeld keken bijna 800 mensen 
via een livestream mee. De open dag werd voor  
de tweede maal op rij een digitale open dag, met 
onder meer diverse filmpjes over hoe het eraan toe 
gaat binnen de rechtbank. 

Door de rechtbank zijn in 2021 meer dan 2.200 
persvragen beantwoord, voor het merendeel over 
uitspraken in zaken en het bijwonen van zittingen. 
Door corona is het helaas niet mogelijk geweest  
om fysieke groepsbezoeken te organiseren. 

Andere jaren ontving de rechtbank zo’n 200 groepen 
met in totaal ongeveer 3.500 personen. Groepsbe-
zoeken zijn bedoeld om aan de maatschappij te laten 
zien waar de rechtspraak voor staat, wat een rechter 
doet, wat voor rechtsgebieden er zijn en hoe het 
eraan toe gaat bij een zitting.

PUBLIEKS- EN PERSVOORLICHTING

“Bij een uitspraak in  
een jeugdstrafzaak  
eind januari 2021 
bijvoorbeeld keken 
bijna 800 mensen via 
een livestream mee.”
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