Overzicht van de categorieën
zaken die per afdeling en per
team worden behandeld
Gerechtshof Den Haag

Dit overzicht, gebaseerd op artikel 4, eerste lid van het Bestuursreglement gerechtshof
Den Haag, is vastgesteld door het bestuur voor het jaar 2017.

Afdeling strafrecht
Team DH
Commuun strafrecht, meervoudig kamers; unus; kanton.
Team RD
Commuun strafrecht, meervoudige kamers; unus; kanton.
Team S
Gespecialiseerde (rechts)gebieden: art. 12 Sv, raadkamer gevangenhouding, kabinet
raadsheer commissaris, fraude, economie en milieu (fem-kamer); internationale
misdrijven (sim-kamer); jeugd; cybercrime; mensenhandel; mega’s; zaken met grote
maatschappelijke impact (GMI-kamer).

Afdeling civiel recht
Team Handel I
Naast algemeen verbintenisrechtelijke zaken, alle burgerlijke zaken, zowel in
dagvaardings- als rekestprocedures, die niet door Team Familie en Team handel II
worden behandeld, in het bijzonder: OD overheidszaken / zaken tegen de Staat en
andere overheidslichamen; IE-zaken; vastgoedzaken (waaronder huurrecht, burenrecht
en beperkte zakelijke rechten).
Het bestuur van het gerechtshof Den Haag vormt voor het behandelen en beslissen van
zaken als bedoeld in artikel 78, derde lid, van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, een
meervoudige kamer onder de benaming van kamer voor het kwekersrecht. Deze kamer
is ondergebracht in Team Handel I. Ten behoeve van het vormen van de kamer voor het
kwekersrecht worden op basis van art. 70 Wet op rechterlijke organisatie tevens
deskundige leden (raden) benoemd, steeds met een benoemingstermijn van 5 jaar. De
kamer voor het kwekersrecht bestaat uit drie rechterlijke ambtenaren met rechtspraak
belast en twee personen, niet zijnde rechterlijk ambtenaar, als deskundige leden.
Team handel II
Naast algemeen verbintenisrechtelijke zaken, alle burgerlijke zaken, zowel in

dagvaardings- als rekestprocedures, die niet door Team Familie en Team Handel I
worden behandeld, in het bijzonder: Ondernemings- en vennootschapsrecht;
vervoersrechtzaken; bank- en effectenrechtzaken; aansprakelijkheid- en
verzekeringsrechtzaken; arbeid- en pensioenrechtzaken, waaronder WWZ zaken.
Ingevolge art. 66 derde lid Wet op de rechterlijke organisatie jo. art. 46d onder i Wet op
de ondernemingsraden, wordt een beroep als bedoeld in artikel 26, eerste lid Wet op de
ondernemingsraden ter zake van het gerechtshof Amsterdam, ingesteld bij het
gerechtshof Den Haag. Deze plaatsvervangende ondernemingskamer is ondergebracht in
Team handel II. Ten behoeve van het vormen van de plaatsvervangende ondernemingskamer worden op basis van art. 66 tweede lid Wet op rechterlijke organisatie tevens
deskundige leden (raden) benoemd, steeds met een benoemingstermijn van 5 jaar. De
plaatsvervangende ondernemingskamer bestaat uit drie rechterlijke ambtenaren met
rechtspraak belast en twee personen, niet zijnde rechterlijk ambtenaar, als deskundige
leden.
Team Familie
Alle rekestprocedures inzake familierecht (echtscheiding, verdeling, gezag- en omgang,
jeugdbescherming, verhaal bijstand) en alle dagvaardingsprocedures die betrekking
hebben op familierechtelijke betrekkingen, waaronder zaken over boedelverdelingen na
echtscheiding en erfeniskwesties.

Team Belastingrecht
Meervoudige kamers
MB-1
Behandelt zaken in de Z- en M-categorie op de deelterreinen IB (box 1: winst en box 2:
aanmerkelijk belang) en Vpb alsmede zaken in de L-categorie die niet enkelvoudig
worden behandeld.
MB-2
Behandelt zaken in de Z- en M- categorie op de deelterreinen OB, Belastingen
Rechtsverkeer, Accijnzen, BPM en MRB alsmede zaken in de L-categorie die niet
enkelvoudig worden behandeld.
MB-3
Behandelt zaken in de Z- en M-categorie op de deelterreinen IB (box 2: niet winst en box
3: sparen en beleggen), Loonheffingen, Successie, Aansprakelijkstellingen,
Milieuheffingen, Wet WOZ, Decentrale heffingen alsmede zaken in de L-categorie die niet
enkelvoudig worden behandeld.
De meervoudige kamers behandelen 5 zaken per zitting.
Samenhangende zaken worden in beginsel als één zaak aangemerkt. Gaat het om
grotere clusters van zaken, dan wordt hiervan afgeweken.

Enkelvoudige kamers
De enkelvoudige kamers behandelen ten minste 6 zaken per zitting.
Samenhangende zaken worden als één zaak aangemerkt.
Verzoeken ex art 8:75a Awb worden behandeld door de enkelvoudige kamers. In de
gevallen waarin het desbetreffende beroep reeds ter zitting is behandeld, behandelt de
betrokken kamer ook het verzoek.
Verzoeken om een voorlopige voorziening worden eveneens enkelvoudig behandeld
(voorzieningenrechter).
Uitspraak na vereenvoudigde behandeling wordt gedaan door een vast lid van het team.

NB: Op grond van artikel 4, lid 4 van het Bestuursreglement kunnen teams incidenteel of
tijdelijk worden belast met zaken uit een ander team als gevolg van
bezettingsproblemen, om opleidingsredenen, vanwege bijzondere kennis of om andere
redenen noodzakelijk en/of nuttig geoordeeld.
Dit schema gaat in per 1 januari 2017.

