Besluit interne relatieve bevoegdheid
rechtbank Overijssel
Vastgesteld 11 maart 2014
Nadere regels als bedoeld in artikel 6 van het zaaksverdelingsreglement
1. Indien in het schema onder punt 2 van het zaaksverdelingsreglement in de kolom “loket” één locatie
is vermeld, dienen (de stukken inzake) deze zaken op de desbetreffende locatie te worden
ingediend.
2. Indien in het schema onder punt 2 van het zaaksverdelingsreglement in de kolom “loket” meerdere
locaties zijn vermeld bij een categorie zaken, zijn voor de beantwoording van de vraag bij welke
locatie (de stukken inzake) deze zaken moeten worden ingediend, de wettelijke bevoegdheidsregels
van overeenkomstige toepassing.
3. Voor het dagvaarden in een zaak over huur, arbeid, pacht, consumentenaangelegenheden, alsmede
voor het indienen van civiele vorderingen tot € 25.000 en verzoeken tot het instellen van bewind,
mentorschap, voogdij of curatele, bevatten de in bijlage 1 genoemde locaties de daarbij genoemde
gemeenten.
4. Voor het indienen van alle andere zaken bevatten de in bijlage 2 genoemde locaties de daarbij
genoemde gemeenten.
5. Kan aan de hand van het vorenstaande niet worden vastgesteld waar een zaak moet worden
ingediend, dan moet de zaak worden ingediend bij de locatie Zwolle.
6. De rechter-commissaris in strafzaken van de locatie waar een zaak volgens dit besluit moet worden
ingediend, kan zijn werkzaamheden overdragen aan een rechter-commissaris op een andere locatie.

Vastgesteld door het gerechtsbestuur te Zwolle op 11 maart 2014
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BIJLAGE 1 BIJ HET BESLUIT INTERNE RELATIEVE BEVOEGDHEID RECHTBANK
OVERIJSSEL

Locatie Almelo

Locatie Enschede

Locatie Zwolle

Almelo
Borne
Hellendoorn
Hof van Twente
Rijssen-Holten
Tubbergen
Twenterand
Wierden

Dinkelland
Enschede
Haaksbergen
Hengelo (O.)
Losser
Oldenzaal

Dalfsen
Deventer
Hardenberg
Kampen
Olst-Wijhe
Ommen
Raalte
Staphorst
Steenwijkerland
Zwartewaterland
Zwolle
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BIJLAGE 2 BIJ HET BESLUIT INTERNE RELATIEVE BEVOEGDHEID RECHTBANK
OVERIJSSEL
Locatie Almelo
Almelo
Borne
Dinkelland
Enschede
Haaksbergen
Hellendoorn
Hengelo (O.)
Hof van Twente
Losser
Oldenzaal
Rijssen-Holten
Tubbergen
Twenterand
Wierden

Locatie Zwolle
Dalfsen
Deventer
Hardenberg
Kampen
Olst-Wijhe
Ommen
Raalte
Staphorst
Steenwijkerland
Zwartewaterland
Zwolle

