Tijdelijk aanvullend
procesreglement bestuursrecht
rechtbanken

Aanvulling op het Procesreglement bestuursrecht rechtbanken 2017 (niet-KEI-zaken).
Het reglement is als modelreglement vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud
Bestuursrecht (LOVB).
Deze aanvulling is per gerecht vastgesteld op de hieronder genoemde data:
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Amsterdam op 7 december 2020;
Den Haag op 8 december 2020;
Gelderland op 4 december 2020;
Limburg op 9 december 2020;
Midden-Nederland op 9 december 2020;
Noord-Holland op 8 december 2020;
Noord-Nederland op 3 december 2020;
Oost-Brabant op 15 december 2020;
Overijssel op 8 december 2020;
Rotterdam op 8 december 2020;
Zeeland West Brabant op 4 december 2020.
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Artikel 1 Inleidende bepaling
Dit tijdelijk aanvullend reglement heeft betrekking op alle zaken waarop het
Procesreglement bestuursrecht rechtbanken 2017 (niet-KEI-zaken) van toepassing is. De
begripsbepalingen uit dat reglement zijn van toepassing.
Artikel 2 Elektronisch berichtenverkeer
1. In zaken waarin artikel 8:36a van de Awb niet van toepassing is kunnen advocaten
en het bestuursorgaan digitaal procederen in zaken met betrekking tot een
terugkeerbesluit, een inreisverbod of tegen een terugkeerbesluit met inreisverbod als
bedoeld in de Vreemdelingenwet 20001. Het Procesreglement bestuursrecht 2017 is
indien digitaal wordt geprocedeerd van toepassing.
2. De bestuursrechter neemt in andere zaken een elektronisch ingediend beroepschrift
uitsluitend in behandeling, indien het is ingediend met de formulieren voor het
instellen van beroep die beschikbaar zijn gesteld op de digitale loketten
www.rechtspraak.nl. Voor advocaten is alleen het inlogmiddel Advocatenpas
toegelaten, voor natuurlijke personen alleen DigiD. Anderen dan advocaten en
natuurlijke personen hebben geen toegang. In de toelichting op de digitale loketten is
vermeld of en zo ja welke andere proceshandelingen kunnen worden verricht. De
bestuursrechter kan nadere regels stellen. Hetzelfde geldt voor door de indiener van
het beroepschrift nader ingediende berichten. Deze wijze van indiening geldt voor de
toepassing van dit reglement als op papier indienen. De bestuursrechter kan bepalen
dat ingediende stukken op papier worden nagezonden.
3. De indiening per fax geldt voor de toepassing van het Procesreglement bestuursrecht
rechtbanken 2017 (niet-KEI-zaken) als op papier indienen. De bestuursrechter kan
bepalen dat ingediende stukken op papier worden nagezonden.

Zodra het KEI-systeem ook beschikbaar wordt gesteld voor andere vreemdelingenzaken wordt de eerste zin
van het eerste lid vervangen door: In zaken waarin artikel 8:36a van de Awb niet van toepassing is, kunnen
advocaten en het bestuursorgaan digitaal procederen in zaken op grond van de Vreemdelingenwet 2000 en de
Visumcode en in zaken met betrekking tot besluiten van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over
unierechtelijke verblijfsrechten. In die zaken treedt de IND op namens het bestuursorgaan.
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