AANVRAAGFORMULIER GROEPSBEZOEK OVERIGE GEÏNTERESSEERDEN
Naam organisatie

:

Opleidingsniveau

:

Contactpersoon

:

Adres

:

Postcode

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Aantal personen

:

Leeftijd groep

: …… jaar

Naam begeleider(s)

:

1.
2.
(!bij 20 of meer personen: 2 begeleiders verplicht!)
Vier voorkeurdata
:
(houdt u rekening met de vaste voorlichtingsdagen maandag, dinsdag en vrijdag)
(i.v.m. de planning graag vier data opgeven gerekend vanaf één maand vanaf heden)
Voorkeur tijdstip
(ochtend of middag)

:

Voorkeur zitting
(voor toelichting:
zie hieronder)

:

Sector kanton
- Strafzitting
- Wet Mulder zitting
Sector strafrecht
- Politierechterzitting
- Meervoudige kamerzitting
- Uitsprakenzitting meervoudige kamer
Sector bestuursrecht
- Voorlopige voorziening
Sector civiel recht
- Kortgeding zitting
- Comparitie

Overige voorlichtingsactiviteiten (optioneel)

:

Ontvangst en inleidend praatje
Bijwonen zitting rechtbank
Bezoek aan cellencomplex
Powerpointpresentatie over de rechtspraak/rechtbank/gerechtshof

Sector kanton
Strafzitting
Tijdens deze zitting oordeelt de kantonrechter over strafrechtelijke overtredingen. Hierbij kunt u denken
aan rijden zonder rijbewijs of onverzekerd rijden. Per strafzaak kan de complete rechtsgang worden
gevolgd: van de eis van de officier van justitie tot en met de uitspraak van de rechter.
Wet Mulder zitting
De kantonrechter oordeelt tijdens deze zitting over zaken waarin bepaalde verkeersvoorschriften zijn
overtreden, zoals een snelheidsovertreding of een overtreding van een parkeerverbod.
Sector strafrecht
Politierechterzitting
Op deze zitting worden de minder zware strafzaken behandeld door 1 rechter. Deze rechter mag een
gevangenisstraf van maximaal 1 jaar opleggen. Op deze zitting staan verschillende soorten zaken gepland
die vaak niet veel tijd in beslag nemen. Per zaak kan de complete rechtsgang worden gevolgd: van de eis
van de officier van justitie tot en met de uitspraak van de rechter. Voorbeelden van zaken die op deze
zitting worden behandeld:
- een caféruzie
- een dief die herhaaldelijk goederen uit winkels steelt
Meervoudige kamerzitting
Tijdens deze zitting worden de zware strafzaken, zoals moordzaken en zedenzaken, behandeld door 3
rechters. Deze rechters doen niet gelijk uitspraak. Deze volgt twee weken later.
Uitsprakenzitting meervoudige kamer
Tijdens deze zitting wordt uitspraak gedaan in de strafzaken die tijdens de meervoudige kamerzitting van 2
weken eerder zijn behandeld.
Sector bestuursrecht
Voorlopige voorziening
Dit is een soort kortgeding. Een dergelijke zitting heeft een spoedeisend karakter waarin op korte termijn
een beslissing wordt genomen (niet op de zitting). Voorbeeld: iemand is het oneens met het besluit van een
overheidsorgaan en stelt hiertegen beroep in bij de rechtbank. Zolang deze beroepsprocedure loopt, blijft
het besluit van de overheid van kracht. In een voorlopige voorzieningenprocedure kan de bestuursrechter
worden gevraagd te bepalen dat de uitvoering van het besluit wordt uitgesteld tot na de bezwaar- of
beroepsprocedure.
Sector civiel recht
Kortgeding zitting
Het gaat hier om een spoedeisende procedure die snel wordt afgedaan. Het soort kortgeding zaken is heel
divers. Voorbeelden van een kortgeding procedure zijn:
- afdwingen HIV-test
- stopzetten van heiwerkzaamheden omdat deze werkzaamheden scheuren in de muren van de
naastliggende woning veroorzaken
- het verbieden van een staking

Comparitie
Een zitting waarbij beide partijen voor de rechter verschijnen voor het geven van inlichtingen over hun
zaak en/of om te trachten de zaak te schikken. Veelal gaat het hier om geldkwesties zoals een geschil tussen
twee partijen over de meerwerkkosten bij verbouwingen.
Meer informatie
Wilt u voorafgaand aan het bezoek alvast meer informatie over de rechtspraak, de rechtbank of het
gerechtshof, dan verwijzen wij u graag naar de website www.rechtspraak.nl.
----------- U kunt dit aanvraagformulier mailen of per post verzenden naar de zittingsbalie ---------Zittingsbalie (contactpersoon dhr. Andries Hamstra)
Telefoonnummer: 058-2341132
Faxnummer: 058-2341135
E-mailadres: centralebalie2.rb.leeuwarden@rechtspraak.nl
Gerechtsgebouw (rechtbank)
Bezoekadres: Zaailand 102, 8911 BN Leeuwarden
Postadres: Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden

Hofkwartier (gerechtshof)
Bezoekadres: Zaailand 106, 8911 BN Leeuwarden
Postadres: Postbus 1704, 8901 CA Leeuwarden

