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Dit is de rechtbank 
GELDERLAND

Een goed werkende rechtspraak is een draagbalk voor de vrije democratische samen

leving waarin wij leven. Cruciaal voor het bestaan en het borgen van de rechtstaat. 

Zonder rechtspraak geen bescherming tegen het recht van de sterkste, tegen onjuiste 

beslissingen van de overheid, tegen onrechtvaardigheid. Rechtspraak zorgt voor ordening 

in de samenleving, voor rechtszekerheid en voor genoegdoening als er iets mis gaat.  

Dát iedere dag weer waar maken, dát drijft die 850 collega’s in de rechtbank Gelderland. 

Ik vind het een voorrecht daaraan leiding te mogen geven.

RÉMY VAN LEEST, president

‘WIJ HEBBEN EEN MAATSCHAPPE
LIJKE TAAK EN MOETEN DAAROM 
AANSLUITEN OP DE BEHOEFTEN EN 
PROBLEMEN VAN DE SAMENLEVING’

Zutphen

Arnhem

Apeldoorn

Nijmegen

RECHTBANK GELDERLAND

STRAFRECHT
Overtredingen en misdrijven

20.843

TOEZICHT
Schuldsanering, curatele 
en bewind

75.155

KANTON EN HANDELSRECHT
Conflict tussen burgers 
en/of bedrijven

26.965

BESTUURSRECHT
Niet eens met beslissingen 
overheid

8.203

FAMILIE EN JEUGDRECHT
Bijvoorbeeld echtscheiding, 
jeugd beschermings 
zaken en adoptie

19.396

MEDEWERKERS
waarvan 182 rechters

849

ZAKEN TOTAAL
in 2021

150.562

‘Een rechter spreekt door zijn vonnis, zeggen we bij onze rechtbank. De mensen over wie de 

uitspraak gaat moeten dan natuurlijk wel snappen wat die rechter vindt. En dat is niet altijd  

zo, ook al doen we veel moeite om begrijpelijk te schrijven en te praten. Soms ontkomen we 

er niet aan om ingewikkelde juridische taal te gebruiken. Daarom vind ik het heel goed dat 

journalisten vragen om een toelichting in eenvoudig taalgebruik. Een persrechter legt in het 

kort uit waar de zaak over gaat en wat de rechter heeft beslist. En nog belangrijker: waarom 

komt hij of zij tot die beslissing?  

“ Nijmeegse student wint rechtzaak en krijgt 
alsnog 800 euro aan energietoeslag ” (bron: RTL)

En iedereen krijgt van mij dezelfde uitleg. Maar als het jeugdjournaal bij ons komt, dan  

probeer ik wel de toon aan te passen aan ‘mijn’ publiek. We willen de rechtspraak graag 

meer toe gankelijk maken. Ik kan daar voor een klein deel aan bijdragen. Maar ik doe dat  

met heel veel plezier.’

“ Bedreigen minister Van der Wal levert Kootwijkerbroeker 
werkstraf op ” (bron: Omroep Gelderland)

Bent u geïnteresseerd in uitspraken van de rechtbank Gelderland? Veel uitspraken staan 

met een duidelijke samenvatting op rechtspraak.nl.

MARK RIETVELD, persrechter

‘IK PAS  
MIJN TOON 
AAN VOOR 
HET JEUGD
JOURNAAL’

https://twitter.com/RbGelderland
https://www.facebook.com/rechtbankgelderland
https://www.linkedin.com/company/rechtbank-gelderland/
https://www.instagram.com/rechtbankgelderland/
http://www.rechtspraak.nl
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‘Mijn cliënten zijn een brede afspiegeling van de samenleving. Mannen, vrouwen en uit alle 

lagen. Het bezoek aan de rechtbank is voor ieder van hen een spannend moment want ze 

komen daar niet vaak. Meestal maar 1 keer in hun leven. Het is hét moment waarop zij hun 

verhaal kunnen doen aan degene die straks de beslissing gaat nemen. 

Mijn taak is het om hen daar goed op voor te bereiden. Wat is belangrijk om te zeggen want 

waar gaan ze hun kostbare spreektijd aan besteden? Daarin heb ik een belangrijke rol en 

daar ben ik me heel erg bewust van. 

De zaken van mijn cliënten gaan vaak gepaard met veel emoties. Op de rechtbank is dat al 

voelbaar in de wachtruimte gevuld met mensen die er zijn vanwege een conflict. Ze zien de 

andere partij en dat levert extra spanning op. Gelukkig kun je nu zo gaan zitten dat je elkaars 

blik vermijdt. 

Een goede rechter voor mijn cliënt kent het dossier goed, biedt de mogelijkheid om hun 

verhaal te doen en begrenst ook op het juiste moment. En zoekt mee naar een oplossing. 

Het oog en woord van de rechter kan het verschil maken. Als de rechter iets zegt, zijn 

partijen eerder bereid mee te bewegen richting een oplossing. Het is mooi als je dat ziet 

gebeuren.’ 

‘DE OGEN EN WOORDEN  
VAN DE RECHTER KUNNEN 
HET VERSCHIL MAKEN’

LINDA RUBENS, familie- en jeugdrechtadvocaat

‘Een Nederlandse militair die zich, waar ook ter wereld, misdraagt, staat terecht bij de 

militaire kamer van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. Militaire verdachten zijn zich 

bewust van de consequenties van een veroordeling. Een vonnis komt bij een militair harder 

aan dan bij een gemiddelde burger. Een strafzaak kan gevolgen hebben voor zijn carrière. 

Een militaire verdachte kan afhankelijk van de bestraffing worden ontslagen. Of er komen 

zoveel kruisjes achter iemands naam te staan, dat hij of zij een verdere loopbaan bij Defensie 

wel kan vergeten. Daar houd ik rekening mee, maar dat zijn gewoon de persoonlijke 

omstandigheden waarmee je als rechter altijd rekening houdt. Ik kijk naar alles.’

www.rechtspraak.nl/interview-Yuri-Marijs

Militaire 
kamer

YURI MARIJS, strafrechter en voorzitter militaire kamer

‘IK BEHANDEL EEN ZAAK  
MET EEN WARM HART EN 
EEN SCHERP VERSTAND’

ELLEN LOEN, secretaris ondernemingsraad en schuldenfunctionaris

‘De rechter ziet in veel zaken dat mensen last hebben van geldproblemen. Denk aan mensen 

met een strafzaak over winkeldiefstal, een zaak bij de bestuursrechter over terugbetaling 

van een bijstandsuitkering of een kantonzaak over een huurachterstand. Ze schamen zich 

voor hun schulden. De rechter kan iemand doorverwijzen naar één van de schuldenfunctio

narissen. In die rol ga ik in gesprek met mensen, zodat ze even los komen van de zitting.  

We hebben we het vooral over dat je er niet alleen voor hoeft te staan. Ik kan meteen 

vertellen waar iemand voor hulp terecht kan. Uiteindelijk bepalen de mensen zelf of zij de 

uitgestoken hand aannemen. Het is geen taak van de Rechtspraak om de schulden op te 

lossen, maar ik kan een extra steuntje in de rug bieden. De ervaringen tot nu toe zijn positief. 

Ik vind het fijn om daar een bijdrage aan te leveren.

Alle 51 gemeenten in de provincie Gelderland werken hieraan mee. De gemeente kijkt hoe 

ze mensen verder kunnen helpen met het oplossen van hun geldproblemen. De schulden

functionarissen van de rechtbank Gelderland hebben allemaal een andere functie en doen 

dit werk ernaast.’ 

www.rechtspraak.nl/project-schuldenaanpak

‘HET IS EEN 
UITGESTOKEN 
HAND, JE  
BEPAALT ZELF 
OF JE HET  
AANNEEMT’

De meeste zittingen zijn openbaar
U kunt zaken volgen op de publieke tribune. Aanmelden is niet 

nodig. Op rechtbankgelderland.nl vindt u onze zittingsroosters.  

Bij de bodebalie wijzen ze u de weg. Nog nooit bij een zitting 

geweest? Ga dan naar de politierechter.  

Die behandelt in korte tijd meerdere zaken. Zo krijgt u een beeld 

van het hele proces: de verdenking, de feitenbehandeling, het 

standpunt en de strafeis van de officier van justitie, het pleidooi  

van de advocaat en uiteindelijk de beslissing van de rechter.

Werken bij de Rechtspraak
Kijk voor de uiteenlopende functies, van bode, telefonist, 

administratief medewerker, gerechtsjurist tot rechter op:  

www.rechtspraak.nl/onze-vacatures

ELKE DAG OPEN DAG

www.rechtspraak.nl/

kijken-bij-een-zitting
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