
Gelet op artikel 2 van het Besluit
orde van dienst gerechten, alsmede op
artikel 4.3 van het bestuursreglement
van het gerechtshof Leeuwarden,
besluit het bestuur van het gerechts-
hof Leeuwarden het navolgende
reglement vast te stellen.

§ 1 Algemeen

Artikel 1.1 Openingstijden griffies
1. De griffies van de sector civiel en
belastingrecht en de sector strafrecht
zijn geopend op werkdagen van 8.30
uur tot 16.30 uur, of zoveel langer als
naar het oordeel van het bestuur
noodzakelijk is voor een goed verloop
van de rechtspleging. 
2. De griffies zijn gesloten op de in
artikel 3 van de Algemene termijnen-
wet genoemde algemeen erkende
feestdagen en de bij of krachtens dat
artikel daarmee gelijk gestelde dagen,
tenzij op één van genoemde dagen
een zitting wordt gehouden. Alsdan
zijn de griffies slechts ten dienste van
die zitting geopend.

Artikel 1.2 Inzage in dossiers
Inzage in dossiers betreffende bij het
gerechtshof aanhangige strafzaken,
burgerlijke zaken en belastingzaken,
is voor degenen die daartoe gerech-
tigd zijn mogelijk tijdens de opening-
stijden van de griffie. Daartoe dient
tevoren (telefonisch) contact te wor-
den opgenomen met de desbetreffen-
de griffie.

Artikel 1.3 De wrakingskamer
1. Binnen het hof is een – meervoudi-
ge – kamer, onder de benaming ‘wra-
kingskamer’, belast met de behande-
ling van verzoeken tot wraking van
één of meer leden van het gerechtshof
in een bij het gerechtshof aanhangige
zaak alsmede met de behandeling van
een verzoek tot verschoning door één
of meer leden van het gerechtshof in
een bij het gerechtshof aanhangige
zaak.
2. Bij de behandeling van een wra-
kingsverzoek of verschoningsverzoek
wordt de kamer zoveel mogelijk
samengesteld uit leden van iedere sec-
tor van het hof.

3. Onder een bij het gerechtshof aan-
hangige zaak als bedoeld in lid 1
wordt mede verstaan een zaak die
aanhangig is bij een ander gerechts-
hof maar welke in de nevenzittings-
plaats Leeuwarden wordt behandeld. 

Artikel 1.4 Hoger beroep in civiele
zaken uit het arrondissement Zwolle-
Lelystad
Het hoger beroep tegen vonnissen en
beschikkingen in civiele zaken, uitge-
sproken door de rechtbank Zwolle-
Lelystad op of na 1 juli 2006, wordt
door het gerechtshof Arnhem behan-
deld in de nevenzittingsplaats Leeu-
warden*. 

Artikel 1.5 Hoger beroep in strafzaken
en beklagen over niet-vervolgen uit het
arrondissement Zwolle-Lelystad
Het hoger beroep tegen vonnissen en
beschikkingen in strafzaken van de
rechtbank Zwolle-Lelystad alsmede
de beklagen over het niet vervolgen
van strafbare feiten door het open-
baar ministerie bij die rechtbank,
worden – voor zaken uit Overijssel
met ingang van 1 augustus 2005 en
voor zaken uit Flevoland met ingang
van 1 november 2005 – door het
gerechtshof Arnhem behandeld in de
nevenzittingsplaats Leeuwarden. 

§ 2 De strafsector

Artikel 2.1 Enkelvoudige en meervou-
dige kamers
1. Binnen de strafsector zijn meervou-
dige en enkelvoudige kamers belast
met de behandeling van strafzaken,
bij de wet opgedragen aan het
gerechtshof. 
2. De enkelvoudige kamers zijn uit-
sluitend belast met de behandeling
van strafzaken als bedoeld in artikel
411 van het Wetboek van
Strafvordering.

Artikel 2.2 De kamer voor Wet
Mulderzaken
Binnen de strafsector zijn een meer-
voudige en een enkelvoudige kamer
belast met de behandeling van de
aangebrachte zaken op basis van de

Wet administratiefrechtelijke handha-
ving verkeers-voorschriften.

Artikel 2.3 De economische kamer
Binnen de strafsector is een – meer-
voudige – kamer, onder de benaming
‘economische kamer’, belast met de
behandeling van het hoger beroep
tegen uitspraken van de – enkelvoudi-
ge of meervoudige – economische
kamers van de rechtbanken. 

Artikel 2.4 De beklagkamer
Binnen de strafsector is een – meer-
voudige – kamer, onder de benaming
‘beklagkamer’, belast met de behan-
deling van het beklag tegen het niet
vervolgen of niet verder vervolgen als
bedoeld in artikel 12 van het
Wetboek van Strafvordering.

§ 3 De sector civiel en belasting

§ 3.1 Civiel

Artikel 3.1.1 Kamers
Binnen de sector civiel recht zijn
meervoudige kamers belast met de
behandeling van burgerlijke zaken, bij
de wet aan het gerechtshof opgedra-
gen. 

Artikel 3.1.2 De Voorzieningenrechter
Binnen de sector civiel recht is een
enkelvoudige kamer, onder de bena-
ming ‘voorzieningenrechter’, belast
met de behandeling van en beslissing
in zaken waarvoor in verband met
onverwijlde spoed een voorziening
wordt gevraagd.

Artikel 3.1.3 De rolzitting
1. De zitting van de enkelvoudige
kamer als bedoeld in artikel 344 van
het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering (rolzitting) vindt
voor de behandeling van het hoger
beroep van vonnissen van de recht-
banken Leeuwarden, Groningen en
Assen wekelijks plaats op woensdag
te 10.00 uur.
2. De zitting van de enkelvoudige
kamer als bedoeld in artikel 344 van
het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering (rolzitting) vindt
voor de behandeling van het hoger
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beroep van vonnissen van de recht-
bank Zwolle-Lelystad wekelijks plaats
op dinsdag te 10.00 uur.
2. Op de in artikel 3 van de
Algemene termijnenwet genoemde
algemeen erkende feestdagen en de bij
of krachtens dat artikel daarmee
gelijk gestelde dagen, vindt geen rol-
zitting plaats.
3. In bijzondere omstandigheden kan
de rolraadsheer bepalen dat ook op
een ander tijdstip een rolzitting wordt
gehouden.

Artikel 3.1.4 De rolraadsheer
Binnen de sector civiel is een enkel-
voudige kamer, onder de benaming
‘rolraadsheer’, belast met de procedu-
rele behandeling van zaken ter rolzit-
ting, als bedoeld in artikel 344 van
het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.

§ 3.2 Belasting

Artikel 3.2.1 Enkelvoudige en meer-
voudige kamers
Binnen de sector belastingrecht zijn
meervoudige en enkelvoudige kamers
belast met de behandeling van belas-
tingzaken, bij de wet opgedragen aan
het gerechtshof. 

Artikel 3.2.2 De voorzieningenrechter
Binnen de sector belastingrecht is een
enkelvoudige kamer, onder de bena-
ming ‘voorzieningenrechter’, belast
met de behandeling van en beslissing
in zaken waarvoor in verband met
onverwijlde spoed een voorziening
wordt gevraagd.

§ 4 Overig

Artikel 4.1 Verdeling van zaken
Het bestuur regelt de verdeling van
zaken waarvoor bij de wet of dit
reglement geen sector of kamer is
aangewezen, over de daarvoor in aan-
merking komende sectoren respectie-
velijk kamers.

Artikel 4.2 Nevenvestiging en nevenzit-
tingsplaatsen
1. Indien de Raad voor de recht-
spraak ingevolge artikel 6a van het
Besluit nevenvestigings- en nevenzit-
tingsplaatsen voor een of meer zaken
of categorieën van zaken op het ver-
zoek van het bestuur een nevenzit-
tingsplaats buiten het ressort heeft
aangewezen, worden de in dat ver-
zoek aangeduide zaken of categorieën

van zaken behandeld in de door de
Raad voor de rechtspraak aangewe-
zen nevenzittingsplaats, behoudens
andersluidende beslissing van het
gerechtsbestuur.
2. Indien een rechtbank een megas-
trafzaak in de zin van artikel 1 van
het Aanwijzingsbesluit nevenzittings-
plaatsen megastrafzaken heeft doen
behandelen in een buiten het ressort
gelegen nevenzittingsplaats van die
rechtbank, wordt, behoudens anders-
luidende beslissing van het gerechts-
bestuur, de zaak in hoger beroep
behandeld in het ressort waarbinnen
die nevenzittingsplaats van die recht-
bank is gelegen.

§ 5 Inwerkingtreding 

Dit reglement is vastgesteld door het
bestuur en treedt in werking op 1
januari 2008.

* Voor nadere informatie over o.m. de wijze van
procederen in deze zaken wordt verwezen naar het
Reglement van Orde van het gerechtshof te Arn-
hem (www.rechtspraak.nl).
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