
 

Besluit van het gerechtsbestuur 

van de rechtbank Noord-

Nederland 

ex artikel 4 van het 

Bestuursreglement van de 

rechtbank Noord-Nederland 
 

Het zaaksverdelingsreglement voor de rechtbank Noord-Nederland wordt aan dit besluit 

gehecht. Het reglement is gepubliceerd op www.rechtspraak.nl en ter inzage gelegd bij 

de (centrale) balies van de locaties Assen, Groningen en Leeuwarden. In het 

zaaksverdelingsreglement is aangegeven welke categorieën zaken in welke zittingsplaats 

worden behandeld en waar deze zaken moeten worden aangebracht/ingediend.  

Het bestuur stelt de bezetting van de teams vast, conform het aan dit besluit gehechte 

overzicht. 

Op de voet van het bepaalde in artikel 46 van de Wet op de rechterlijke organisatie 

worden als rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken, aangewezen 

de rechters van de teams strafrecht.   

Op de voet van het bepaalde in artikel 47 van de Wet op de rechterlijke organisatie 

worden enkelvoudige kamers gevormd voor het behandelen en beslissen van 

kantonzaken. De bezetting van die kamers wordt gevormd door de rechters werkzaam in 

de teams civiel recht voor zover het civielrechtelijke zaken betreft, door de rechters 

werkzaam in de teams strafrecht voor zover het strafrechtelijke zaken betreft, alsmede 

door de rechters werkzaam in de teams bestuursrecht voor zover het zaken betreft in het 

kader van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften.  

Op de voet van het bepaalde in artikel 48 van de Wet op de rechterlijke organisatie 

worden meervoudige kamers gevormd voor het behandelen en beslissen van 

kantonzaken als bedoeld in artikel 1019j van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering. De bezetting van die kamers wordt gevormd door de rechters 

werkzaam in de teams civiel recht en de deskundige leden als genoemd in het aan dit 

besluit gehechte overzicht. 

Op de voet van het bepaalde in artikel 50 van de Wet op de rechterlijke organisatie 

worden enkelvoudige kamers gevormd voor het behandelen en beslissen van voorlopige 

voorzieningen. De bezetting van die kamers wordt gevormd door de rechters werkzaam 
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in de teams bestuursrecht voor zover het bestuursrechtelijke zaken betreft, en door de  

rechters werkzaam in de teams civiel recht voor zover het civielrechtelijke zaken betreft. 

Op de voet van het bepaalde in artikel 51 van de Wet op de rechterlijke organisatie 

worden enkelvoudige en meervoudige kamers gevormd voor het behandelen en beslissen 

van strafzaken, daaronder niet begrepen de kantonzaken als bedoeld in artikel 47 van de 

Wet op de rechterlijke organisatie. De bezetting van die kamers wordt gevormd door de 

rechters werkzaam in de teams strafrecht. 

Op de voet van het bepaalde in artikel 52 van de Wet op de rechterlijke organisatie 

worden enkelvoudige en meervoudige kamers gevormd voor het behandelen en beslissen 

van economische strafzaken. De bezetting van die kamers wordt gevormd door de  

rechters werkzaam in de teams strafrecht. 

Op de voet van het bepaalde in artikel 53 van de Wet op de rechterlijke organisatie 

worden enkelvoudige kamers gevormd voor het behandelen en beslissen van 

kinderzaken. De bezetting van die kamers wordt gevormd door de hiervoor genoemde 

rechters werkzaam in de teams civiel recht en strafrecht. 

De samenstelling van de algemene en hiervoor genoemde bijzondere kamers wordt voor 

het overige gemandateerd aan de respectieve teamvoorzitters. Zij kunnen daarbij ook 

rechters-plaatsvervanger aanwijzen. Bij de samenstelling wordt steeds acht geslagen op 

de vereiste specifieke rechterlijke deskundigheid en ervaring. 

Dit besluit komt in de plaats van het Besluit ex artikel 4 van het Bestuursreglement, dat 

op 8 februari 2013 door het bestuur is vastgesteld.  

 

Groningen, 23 februari 2021 

 

A.R. van der Winkel, 

president 
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