
1. De rechtbank Middelburg heeft
vier sectoren: de Sectoren Civielrecht,
Strafrecht, Bestuursrecht en Kanton. 

2. de Sector Civielrecht
2.1. De Sector Civielrecht behandelt
alle civiele zaken, behalve de civiele
zaken die ingevolge de wet door de
kantonrechter worden behandeld.
2.2. De Sector Civielrecht heeft:
– een meervoudige civiele kamer,
– een enkelvoudige civiele kamer,
– een enkelvoudige civiele kamer voor
spoedeisende voorzieningen,
– een enkelvoudige civiele kamer voor
kinderzaken (kinderrechter).
Het bestuur bepaalt ten minste één-
maal per jaar de bezetting van deze
kamers.
2.3. De wekelijkse rolzitting voor
civiele zaken wordt gehouden te
Middelburg op woensdag vanaf 09.00
uur.
2.4. De voorzieningenrechter voor
civiele zaken houdt zitting op dinsdag
en donderdag en verder naar behoefte
per zaak op door de voorzieningen-
rechter vast te stellen dag en uur.
2.5. De zittingen van de meervoudige
en van de enkelvoudige civiele kamer
worden gehouden op de dag en het
uur, die door de meervoudige, respec-
tievelijk enkelvoudige civiele kamer
worden bepaald.
2.6. Geen rolzitting wordt gehouden
op de dagen genoemd in artikel 3 van
de Algemene termijnenwet en op
dagen, die krachtens dat artikel zijn
gelijkgesteld met algemeen erkende
feestdagen. Tenzij anders bepaald
worden alle zittingen van de Sector
Civielrecht gehouden te Middelburg.

3. de Sector Strafrecht
3.1. De Sector Strafrecht behandelt
alle strafzaken, behalve de strafzaken
die ingevolge de wet door de kanton-
rechter worden behandeld.
3.2. De Sector Strafrecht heeft:
– een meervoudige strafkamer,
– een meervoudige economische
kamer,
– een meervoudige raadkamer,
– een enkelvoudige strafkamer (poli-
tierechter),

– een enkelvoudige strafkamer voor
kinderzaken (kinderrechter),
– een enkelvoudige economische
kamer (economische politierechter),
– een enkelvoudige raadkamer.
Het bestuur bepaalt ten minste één-
maal per jaar de bezetting van deze
kamers.
3.3. De meervoudige strafkamer
houdt zitting te Middelburg op don-
derdag vanaf 09.00 uur en overigens
op de dag en het uur, die door of
namens de voorzitter van de Sector
Strafrecht worden bepaald.
3.4. De politierechter houdt zitting te
Middelburg op dinsdag vanaf 09.00
uur. De overige zittingen van de poli-
tierechter te Middelburg, te
Terneuzen en – zo nodig – te
Zierikzee, alsook de zittingen van de
kinderrechter, de economische politie-
rechter, de meervoudige economische
kamer en de raadkamer, alle te
Middelburg, worden gehouden op de
dag en het uur, die door of namens
de voorzitter van de Sector Strafrecht
worden bepaald.
3.5. De politierechter te Terneuzen en
die te Zierikzee behandelt met over-
eenkomstige toepassing van art. 2 van
het Wetboek van Strafvordering de
delicten van het rechtsgebied van
Terneuzen, resp. Zierikzee als vastge-
steld in het Besluit nevenvestigings-
en nevenzittingsplaatsen.
3.6. Geen gewone strafzitting wordt
gehouden op de dagen genoemd in
artikel 3 van de Algemene termijnen-
wet en op dagen, die krachtens dat
artikel zijn gelijkgesteld met algemeen
erkende feestdagen.

4. de Sector Bestuursrecht
4.1. De Sector Bestuursrecht behan-
delt alle bestuursrechtelijke zaken,
behalve de bestuursrechtelijke zaken
die ingevolge de wet door de kanton-
rechter worden behandeld.
4.2. De Sector Bestuursrecht heeft:
– een meervoudige bestuursrechtelijke
kamer,
– een enkelvoudige bestuursrechtelijke
kamer,
– een enkelvoudige bestuursrechtelijke
kamer voor spoedeisende voorzienin-
gen.

Het bestuur bepaalt ten minste één-
maal per jaar de bezetting van deze
kamers.
4.3. De voorzieningenrechter voor
bestuursrechtelijke zaken houdt zit-
ting op door de voorzieningenrechter
vast te stellen dag en uur. 
4.4. De zittingen van de meervoudige
en van de enkelvoudige bestuursrech-
telijke kamer worden gehouden op de
dag en het uur, die door of namens
de voorzitter van de Sector
Bestuursrecht worden bepaald.
4.5. Geen gewone bestuursrechtelijke
zitting wordt gehouden op de dagen
genoemd in artikel 3 van de
Algemene termijnenwet en op dagen,
die krachtens dat artikel zijn gelijkge-
steld met algemeen erkende feestda-
gen. Tenzij anders bepaald worden
alle zittingen van de Sector
Bestuursrecht gehouden te
Middelburg.

5. de Sector Kanton
5.1. De Sector Kanton behandelt alle
zaken die ingevolge de wet door de
kantonrechter worden behandeld.
5.2. De Sector Kanton heeft;
– een enkelvoudige kantonkamer,
– een enkelvoudige kantonkamer
voor spoedeisende voorzieningen,
– drie meervoudige pachtkamers: de
pachtkamers Middelburg, Terneuzen
en Zierikzee.
De enkelvoudige kamers worden
bezet door de kantonrechters. De
voorzitter van een pachtkamer is
steeds kantonrechter. De voorzitter
van de Sector Kanton heeft de  zorg
voor de bezetting van de pachtkamers
door deskundige leden (en hun
plaatsvervangers) als bedoeld in art.
116 van de Pachtwet.
5.3.1. Te Middelburg worden de
gewone zittingen van de Sector
Kanton gehouden:
a. de rolzitting voor dagvaardingsza-
ken elke maandag vanaf 10.00 uur;
b. voor extra-judiciële zaken elke
donderdag vanaf 09.00 uur;
c. voor strafzaken iedere eerste en (bij
voldoende aanbod van zaken) derde
woensdag van de maand vanaf 09.00
uur;
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d. voor zaken ingevolge de Wet
administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften iedere laatste
woensdag van de maand vanaf 10.00
uur;
e. De pachtkamer Middelburg heeft
zitting iedere laatste vrijdag van de
maand vanaf 14.00 uur.
5.3.2. Te Terneuzen worden de gewo-
ne zittingen van de Sector Kanton
gehouden:
a. de rolzitting voor dagvaardingsza-
ken elke woensdag vanaf 10.30 uur;
b. voor extra-judiciële zaken elke
woensdag vanaf 10.00 uur;
c. voor strafzaken en/of zaken inge-
volge de Wet administratiefrechtelijke
handhaving verkeersvoorschriften:
iedere eerste dinsdag van de maand
vanaf 09.30 uur.
d. De pachtkamer Terneuzen heeft
zitting iedere eerste woensdag van de
maand vanaf 10.30 uur.
5.3.3. Te Zierikzee worden de gewone
zittingen van de Sector Kanton
gehouden:
a. de rolzitting voor dagvaardingsza-
ken iedere tweede en vierde dinsdag
van de maand vanaf 11.00 uur;
b. voor extra-judiciële zaken iedere
tweede en vierde dinsdag van de
maand op nader te bepalen tijden;
c. voor strafzaken en/of zaken inge-
volge de Wet administratiefrechtelijke
handhaving verkeersvoorschriften:
iedere tweede dinsdag van de maan-
den: januari, maart, mei, juli, septem-
ber, en november vanaf 13.30 uur;
d. De pachtkamer Zierikzee heeft zit-
ting te Zierikzee iedere vierde dinsdag
van de maand vanaf 11.00 uur.
5.3.4. Te Tholen worden de gewone
zittingen van de Sector Kanton
gehouden:
a. de rolzitting voor dagvaardingsza-
ken iedere derde vrijdag van de
maand vanaf 10.30 uur;
b. voor extra-judiciële zaken iedere
derde vrijdag van de maand op nader
te bepalen tijden;
c. voor strafzaken en/of zaken inge-
volge de Wet administratiefrechtelijke
handhaving verkeersvoorschriften:
iedere derde vrijdag van de laatste
maand van het kwartaal vanaf 13.30
uur;
d. De pachtkamer Zierikzee heeft zit-
ting te Tholen iedere derde vrijdag
van de maand vanaf 11.00 uur.
5.3.5. Naast de gewone zittingen kun-
nen zittingen worden gehouden op de
dag en het uur, die door of namens

de voorzitter van de Sector Kanton
worden bepaald.
5.4. De voorzieningenrechter voor
kantonzaken houdt zitting op door
de voorzieningenrechter vast te stellen
plaats, dag en uur.
5.5.1. Geen rolzitting of andere gewo-
ne zitting van de Sector Kanton
wordt gehouden tussen 25 december
en 1 januari, op de dagen genoemd in
artikel 3 van de Algemene termijnen-
wet en op dagen, die krachtens dat
artikel zijn gelijkgesteld met algemeen
erkende feestdagen.
5.5.2. In de maanden juli en augustus
zullen slechts zittingen worden gehou-
den volgens het vakantieschema.
Kort voor of na de vakantie- en de
eindejaarsperiode kunnen er zittingen
vervallen. Het vakantieschema en de
zittingen die zullen vervallen zullen
elk jaar in de maand maart worden
vastgesteld. Het schema is vanaf
1 april op aanvraag verkrijgbaar.
5.6. Indien een verzoekschrift gericht
tot de kantonrechter volgens de gel-
dende regels in meer dan een plaats
kan worden behandeld en niet de
plaats vermeldt waar de zaak moet
worden behandeld, dan wordt
namens het bestuur door de voorzit-
ter van de Sector Kanton bepaald in
welke plaats het verzoekschrift wordt
behandeld.
5.7. In Tholen worden alle kantonza-
ken behandeld, die met overeenkom-
stige toepassing van de regels voor
relatieve competentie van de recht-
banken behoren bij het rechtsgebied
van Tholen, zijnde de gemeente
Tholen. Evenwel kan de kantonrech-
ter beslissen dat een of meer zaken
(verder) worden behandeld te
Zierikzee of te Middelburg.

6. de Griffie
6.1. De griffie te Middelburg en te
Terneuzen is geopend op werkdagen
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van
13.00 uur tot 16.30 uur.
6.2. De griffie is te Zierikzee en
Tholen slechts geopend voor de duur
van de zitting met een half uur daar-
aan voorafgaand.
6.3. Namens het bestuur kan de
Directeur Bedrijfsvoering de griffie zo
nodig ook op andere uren en dagen
doen openhouden.
6.4. Te Zierikzee en Tholen kunnen
uitsluitend ter zitting stukken worden
ingediend.

7. Dit reglement van orde treedt in
werking op de dag na de publicatie in
de Nederlandse Staatscourant.

Dit reglement van orde is vastgesteld
door het bestuur van de rechtbank
Middelburg op 24 mei 2002.
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