
Gelet op artikel 19, eerste lid, van de
Wet op de rechterlijke organisatie,
besluit het bestuur van de rechtbank
Dordrecht het navolgend reglement
vast te stellen.

Hoofdstuk 1. Organisatie rechtbank

Artikel 1.1. Onderdelen organisatie
rechtbank
De rechtbank Dordrecht kent de vol-
gende onderdelen:
a. het bestuur;
b. de afdeling bedrijfsvoering;
c. de afdeling privaatrecht, bestaande
uit de sector civiel recht; en de sector
kanton;
d. de sector bestuursrecht;
e. de sector strafrecht;
f. de gerechtsvergadering; en
g. de sectorvergadering.

Hoofdstuk 2. Bestuur

Artikel 2.1. Werkwijze bestuur
1. Het bestuur komt ten minste tien
maal per jaar bijeen.
2. Het bestuur komt in ieder geval
bijeen:
a. voor de bespreking en vaststelling
van het bestuursreglement, bedoeld in
artikel 19, eerste lid, van de Wet op
de rechterlijke organisatie;
b. voor de bespreking en vaststelling
van de klachtenregeling, bedoeld in
artikel 26, eerste lid, van de Wet op
de rechterlijke organisatie;
c. voor de bespreking en vaststelling
van de jaarstukken, bedoeld in artikel
31, eerste lid, artikel 32, eerste lid en
artikel 33, tweede lid, van de Wet op
de rechterlijke organisatie;
d. voor de bespreking en vaststelling
van rechtbankbreed beleid;
e. op verzoek van de president, of
f. op verzoek van ten minste twee
leden van het bestuur.
3. Het bestuur vergadert volgens een
tevoren vastgesteld schema. De presi-
dent doet daartoe een voorstel. 
4. Een bijeenkomst als bedoeld in
tweede lid, onderdeel f, wordt binnen
veertien dagen gehouden nadat het
verzoek bij de president is binnenge-
komen.
5. Het bijeenroepen geschiedt door

een kennisgeving aan de leden van
het bestuur.

Artikel 2.2. Agenda en verslag
1. De president is verantwoordelijk
voor het opstellen van een agenda
voor elke bijeenkomst. De agenda
wordt tijdens de bijeenkomst vastge-
steld. De president plaatst in ieder
geval op de agenda:
a. de door een lid van het bestuur
opgegeven onderwerpen;
b. het verslag van de vorige bijeen-
komst.
2. De president is verantwoordelijk
voor de verzending van de kennisge-
ving, bedoeld in artikel 2.1, vijfde lid,
de agenda en eventuele overige stuk-
ken aan de leden van het bestuur. Dit
gebeurt in beginsel voor het weekein-
de voorafgaand aan de bijeenkomst.
De agenda wordt tegelijkertijd open-
baar gemaakt.
3. De president is verantwoordelijk
voor het opstellen van een verslag zo
spoedig mogelijk na een bijeenkomst. 
4. Het verslag, bedoeld in het derde
lid, wordt in de eerstvolgende bijeen-
komst vastgesteld en vervolgens
openbaar gemaakt binnen de recht-
bank.

Artikel 2.3. Orde 
1. Besluiten kunnen slechts worden
genomen in een bijeenkomst waarin
ten minste de helft van het aantal
leden van het bestuur aanwezig is. 
2. Een bijeenkomst wordt voorgeze-
ten door de president.
3. De president kan de vergadering
schorsen.
4. De president bepaalt de duur van
de schorsing en het moment van her-
vatten van de bijeenkomst. 
5. Indien de president afwezig is, zit
een ander lid van het bestuur de bij-
eenkomst voor. Dit lid wordt door de
president of, indien deze daartoe niet
in staat is, door het bestuur aangewe-
zen. 

Artikel 2.4. Besluitvorming
1. Het bestuur beslist bij meerderheid
van stemmen. Indien de stemmen sta-
ken geeft de stem van de president de
doorslag. 

2. De president is verantwoordelijk
voor het opnemen van een besluiten-
lijst in het verslag, bedoeld in artikel
2.2, derde lid.

Artikel 2.5. Besluitvorming buiten bij-
eenkomst
1. In door de president te bepalen
gevallen kan buiten een bijeenkomst
een besluit worden genomen.
2. In de in het vorige lid bedoelde
gevallen wordt alle leden van het
bestuur een schriftelijk voorstel daar-
toe, voorzien van een motivering,
voorgelegd.
3. Indien geen van de bestuursleden
te kennen geeft dat hij het voorstel
op de agenda van de eerstvolgende
bijeenkomst geplaatst wil hebben,
neemt de president namens het
bestuur het betreffende besluit.
4. Het besluit wordt opgenomen in de
besluitenlijst van de eerstvolgende bij-
eenkomst.

Artikel 2.6. Onverwijlde besluitvorming
1. Indien door ontstentenis het in
artikel 2.3, eerste lid, bedoelde aantal
leden niet aanwezig is en besluitvor-
ming onverwijld gewenst is, is de
voorzitter van de bijeenkomst als
bedoeld in artikel 2.3 gemachtigd te
beslissen. Hij doet dit na consultatie
van het wel aanwezige lid.
2. De besluitvorming, bedoeld in het
eerste lid, is niet toepasbaar op de in
artikel 2.1, tweede lid, onder a tot en
met de genoemde onderwerpen.
3. Over de besluiten, bedoeld in het
eerste lid, licht de president terstond
de andere leden van het bestuur in.
De besluiten worden geagendeerd
voor de eerstvolgende bijeenkomst.

Artikel 2.7. Uitgaande stukken
Namens de rechtbank uitgaande stuk-
ken, niet zijnde processtukken en cor-
respondentie die op gerechtelijke pro-
cedures betrekking heeft, worden
door de president dan wel door het
bestuur gemandateerde functionaris
ondertekend.

Artikel 2.8. Vervanging bestuursleden
1. Een lid van het bestuur dat kort-
durend (maximaal 30 dagen) afwezig
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is, wordt voor operationele aangele-
genheden vervangen:
a. indien het de president is door een
van tevoren door het bestuur aange-
wezen als plaatsvervanger aangewe-
zen lid van het bestuur;
b. indien het een sectorvoorzitter is
door een van tevoren door het
bestuur aangewezen leidinggevende
van de betreffende sector;
c. indien het de directeur bedrijfsvoe-
ring is door een van te voren door
het bestuur aangewezen leidinggeven-
de van de afdeling bedrijfsvoering.
2. Een vervanger als bedoeld in het
vorige lid heeft dezelfde bevoegdhe-
den als het lid dat wordt vervangen.
3. Een lid van het bestuur dat langer
dan dertig dagen niet in staat is aan
de werkzaamheden van het bestuur
deel te nemen wordt waargenomen
door een door het bestuur aangewe-
zen waarnemer.
4. Een waarnemer als bedoeld in het
vorige lid heeft dezelfde bevoegdhe-
den als het lid dat wordt vervangen.
5. De waarneming eindigt:
a. als het betreffende lid zijn plaats in
het bestuur weer inneemt;
b. als de vervanger hierom schriftelijk
het bestuur verzoekt;
c. als het bestuurslidmaatschap van
het betreffende lid eindigt.
6. In het in het vorige lid onder c
bedoelde geval wijst het bestuur een
waarnemer aan tot de datum waarop
het nieuw benoemde bestuurslid aan-
treedt.

Artikel 2.9. Toewijzing aandachtsge-
bieden
1. Het bestuur kan op voorstel van
de president aandachtsgebieden toe-
wijzen aan de leden van het bestuur. 
2. Het bestuur verbindt een termijn
aan de toewijzing, bedoeld in het eer-
ste lid. 
3. Het bestuur stelt kaders waarbin-
nen de bevoegdheden t.a.v. de (secto-
roverstijgende) aandachtsgebieden
worden uitgeoefend. 

Hoofdstuk 3. De afdeling bedrijfsvoe-
ring

Artikel 3.1. De afdeling bedrijfsvoering
1. Het bestuur doet zich bijstaan door
een afdeling bedrijfsvoering.
2. Deze afdeling is tevens belast met
het adviseren en faciliteren van de lei-
dinggevenden, de sectoren en overige
onderdelen van de rechtbank.
3. De directeur bedrijfsvoering heeft

de leiding over de afdeling bedrijfs-
voering. Binnen de kaders door het
bestuur gesteld heeft deze binnen de
afdeling bedrijfsvoering de bevoegd-
heden, als bedoeld in artikel 4.1,
derde lid, welke de directeur bedrijfs-
voering bij ondermandaat kan man-
dateren aan een gerechtsambtenaar
van de afdeling bedrijfsvoering.

Hoofdstuk 4. Sectoren

Artikel 4.1. De sectorvoorzitter
1. De sectorvoorzitter is belast met de
dagelijkse leiding van de sector.
2. De sectorvoorzitter bevordert de
kwaliteit van het primaire proces bin-
nen zijn sector.
3. Binnen de kaders door het bestuur
gesteld en vastgelegd in de bij dit
reglement als bijlage gevoegde man-
daatregeling heeft de sectorvoorzitter
binnen de sector bevoegdheden ten
aanzien van:
a. personeelsaangelegenheden;
b. beheer van personele middelen;
c. bestuurlijke informatievoorziening;
d. bestuurlijk-organisatorische werk-
wijze;
e. huisvesting en aanwending overige
materiële voorzieningen.
4. De sectorvoorzitter kan de
bevoegdheden, welke genoemd zijn in
het vorige lid bij ondermandaat man-
dateren aan een rechterlijk ambtenaar
c.q. gerechtsambtenaar van zijn sec-
tor.
5. De sectorvoorzitter bevordert bin-
nen de sector werkoverleg.

Artikel 4.2. Sectorvergadering
De sectorvergadering komt in ieder
geval bijeen:
a. op verzoek van de sectorvoorzitter,
of
b. op verzoek van ten minste een
kwart van de leden van de sectorver-
gadering.

Artikel 4.3. Vorming van kamers, ver-
deling van zaken over de sectoren en
de behandeling van zaken
1. De aan de rechtbank opgedragen
werkzaamheden worden verricht in
kamers:
a. iedere meervoudige en enkelvoudi-
ge kamer kan in verschillende samen-
stellingen zittingen houden;
b. een lid van de rechtbank kan in
meer dan één sector werkzaam zijn
kan van meer dan één kamer deel uit-
maken;
c. het bestuur van de rechtbank

bepaalt de bezetting van de sectoren;
en
d. de voorzitter van de sector bepaalt
de samenstelling van de kamers.
2. Gewone zittingen worden gehou-
den voor de behandeling door:
a. de sector bestuursrecht van
bestuursrechterlijke zaken zal tenmin-
ste eenmaal per maand zitting wor-
den gehouden door een meervoudige
kamer. Voor de behandeling door een
enkelvoudige kamer wordt zitting
gehouden op werkdagen van maan-
dag tot en met vrijdag. De zittingen
vangen aan om 09.00 uur;
b. de sector civiel recht van burgerlij-
ke zaken (familierechterlijke zaken
daaronder begrepen), niet zijnde kan-
tonzaken, zal een rolzitting worden
gehouden op iedere woensdag te
10.00 uur, indien dit een werkdag is.
Voor de overige burgerlijke zaken zal
zitting worden gehouden op dagen en
tijdstippen als door de voorzitter van
de meervoudige kamer of degene die
zitting heeft in een enkelvoudige
kamer zal worden bepaald;
c. de sector kanton van burgerlijke
zaken, zijnde kantonzaken, zal in de
hoofdvestigingsplaats Dordrecht een
rolzitting worden gehouden op iedere
donderdag te 10.00 uur, indien dit
een werkdag is. Voor de behandeling
van overige kantonzaken wordt zit-
ting gehouden op een door de kan-
tonrechter nader te bepalen dag en
uur;
d. de sector kanton van burgerlijke
zaken, zijnde kantonzaken, zal in de
nevenvestigingsplaats Gorinchem een
rolzitting worden gehouden op iedere
tweede en vierde maandag van de
maand te 10.30 uur, indien dit een
werkdag is. Voor de behandeling van
de overige kantonzaken wordt zitting
gehouden op een door de kanton-
rechter nader te bepalen dag en uur;
en
e. de sector strafrecht van strafzaken
zal in ieder geval eenmaal per week
zitting worden gehouden door een
meervoudige kamer. Voor de behan-
deling van strafzaken door een enkel-
voudige kamer wordt zitting gehou-
den op werkdagen van maandag tot
en met vrijdag. De zittingen vangen
aan om 09.00 uur of 13.30 uur.
3. De behandeling van een zaak
waarbij één of meerdere personeelsle-
den van de rechtbank betrokken is,
geschiedt in de nevenzittingsplaats
Rotterdam. Zijn er belemmeringen
dan wordt voor behandeling aange-
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zocht nevenzittingsplaats Breda,
Utrecht, Arnhem of Den Haag.
4. Indien de Raad voor de recht-
spraak ingevolge artikel 8 van het
Besluit nevenvestigings- en nevenzit-
tingsplaatsen voor een of meer zaken
of categorieën van zaken op verzoek
van het bestuur een nevenzittings-
plaats buiten het ressort heeft aange-
wezen, worden de in dat verzoek aan-
geduide zaken of categorieën van
zaken behandeld in de door de Raad
voor de rechtspraak aangewezen
nevenzittingsplaats.
5. Voor het doen behandelen in een
nevenzittingsplaats van een megas-
trafzaak, als bedoeld in artikel 1 van
het Aanwijzingsbesluit nevenzittings-
plaatsen megastrafzaken, beslist het
gerechtsbestuur na verkregen advies
van de landelijk coördinator megas-
trafzaken. 
6. De zittingsroosters zijn openbaar.

Hoofdstuk 5. Gerechtsvergadering

Artikel 5.1. Gerechtsvergadering
1. De gerechtsvergadering komt in
ieder geval bijeen:
a. op verzoek van de president, of
b. op verzoek van tenminste een
kwart van de leden van de gerechts-
vergadering.
2. Het bijeen roepen geschiedt door
een schriftelijke kennisgeving van de
president. Deze doet dit tenminste
zeven dagen voorafgaand aan de bij-
eenkomst. 
3. Een bijeenkomst als bedoeld in eer-
ste lid, onderdeel b, wordt binnen
veertien dagen gehouden nadat het
verzoek bij de president is binnenge-
komen.
4. De artikelen 2.3 en 2.4 zijn van
overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat:
a. de gerechtsvergadering bij meerder-
heid van stemmen beslist; 
b. de leden van de gerechtsvergade-
ring hun stem alleen tijdens een bij-
eenkomst kunnen uitbrengen;
c. de president verantwoordelijk is
voor het opstellen van een verslag zo
spoedig mogelijk na een bijeenkomst.
De gerechtsvergadering kan besluiten
dat beraadslagingen of besluiten over
één of meerdere onderwerpen niet in
het openbaar te maken gedeelte van
het verslag worden opgenomen. Het
verslag wordt in de eerstvolgende bij-
eenkomst vastgesteld en openbaar
gemaakt binnen de rechtbank. 

Hoofdstuk 6. Benoeming

Artikel 6.1. Benoeming rechters 
1. Het bestuur is verantwoordelijk
voor het opstellen van een lijst van
aanbeveling voor de benoeming van
rechterlijke ambtenaren met recht-
spraak belast. Het bestuur stelt hier-
voor een procedure vast, waarin in
ieder geval de samenstelling van de
selectieadviescommissie is geregeld.
2. Het bestuur wint advies in als
bedoeld in artikel 1e, derde lid, van
de Wet rechtspositie rechterlijke amb-
tenaren en artikel 47, derde lid, onder
a, van de Wet op de rechterlijke
organisatie.

Artikel 6.2. Benoeming bestuursleden 
Het bestuur stelt een procedure vast
voor het bepalen van zijn standpunt
inzake de benoeming van een lid van
het bestuur. In de procedure is in
ieder geval geregeld, dat:
a. de betreffende sectorvergadering
gehoord wordt, indien de opengeval-
len plaats in het bestuur een sector-
voorzitter betreft,
b. de gerechtsambtenaren werkzaam
bij de afdeling bedrijfsvoering
gehoord worden, indien de openge-
vallen plaats in het bestuur de direc-
teur bedrijfsvoering betreft.

Hoofdstuk 7. Planning en verantwoor-
ding

Artikel 7.1. Planning en verantwoor-
ding
1. Het bestuur is verantwoordelijk
voor de planning en verantwoording,
bedoeld in Afdeling 2, paragraaf 3
van de Wet op de rechterlijke organi-
satie. Het bestuur stelt hiervoor een
procedure vast, waarin in ieder geval
is geregeld:
a. de totstandkoming van het meerja-
ren- c.q. jaarplan, inclusief een begro-
ting, bedoeld in artikel 31, eerste lid,
van de Wet op de rechterlijke organi-
satie,
b. de totstandkoming van het jaarver-
slag, bedoeld in artikel 35 eerste lid,
van de Wet op de rechterlijke organi-
satie,
c. de bekendmaking van de stukken,
genoemd in het eerste en tweede lid.
2. Het bestuur kan een gerechtsamb-
tenaar benoemen, die zonder last of
ruggespraak, rechtstreeks het bestuur
gevraagd en ongevraagd kan advise-
ren op het terrein van planning en
verantwoording.

Hoofdstuk 8. Vaststellings- en wijzi-
gingsprocedure

Artikel 8.1. Wijziging reglement
Een besluit tot wijziging van dit
reglement wordt genomen met inacht-
neming van de artikelen 2.3 en 2.4.

Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding en
citeertitel

Artikel 9.1. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking met
ingang van de tweede dag na dagte-
kening van de Staatscourant waarin
het wordt geplaatst en vervangt voor-
gaande exemplaren alsmede het
Reglement van orde rechtbank te
Dordrecht.

Artikel 9.1. Citeertitel
Dit reglement wordt aangehaald als:
Bestuursreglement rechtbank Dor-
drecht.

Vastgesteld op 5 februari 2008.

Namens het bestuur van
de rechtbank Dordrecht,
R.J. Verschoof, president.

Instemming door Raad voor de
rechtspraak d.d. 27 februari 2008.
Publicatie in Staatscourant nr. 46,
d.d. 5 maart 2008.

Bijlage
Deze bijlage behoort bij het Bestuurs-
reglement rechtbank Dordrecht d.d. 
5 februari 2008

Mandaatregeling gerechtsbestuur –
gerechtsbestuurder

Inleiding
Een mandaatregeling heeft als doel
het vaststellen van de bevoegdheden-
structuur binnen een (onderdeel van
een) organisatie. Deze mandaatrege-
ling beperkt zich tot de leidinggeven-
de bevoegdheden, i.c. beslissingsbe-
voegdheden zonder toestemming c.q.
ruggespraak vooraf, van het gerechts-
bestuur aan het betreffende bestuurs-
lid. Taken (uitvoeren) en verantwoor-
delijkheden (controleren)
voortvloeiende uit de functie zijn dan
ook niet in deze regeling opgenomen.

Het gerechtsbestuur heeft bij wet
en aanverwante algemene maatrege-
len van bestuur haar bevoegdheden
verkregen. De voorzitter van het
gerechtsbestuur, de sectorvoorzitters
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en de directeur bedrijfsvoering ontle-
nen op grond van het bestuursregle-
ment van de rechtbank Dordrecht bij
mandaat bevoegdheden aan het
gerechtsbestuur. 

Uitgangspunt voor de mandaatre-
geling van gerechtsbestuur aan
gerechtsbestuurder is binnen het vast-
gestelde beleid “bevoegd, tenzij”.

Waar in deze regeling wordt
gesproken over “vastgestelde kaders”
moet naast wet- en regelgeving ook
worden begrepen rechtbankbrede
kaders zoals het jaarplan, de formatie
en het Handboek Organisatie.

Mandaatregeling gerechtsbestuur –
voorzitter van het gerechtsbestuur

personeel en formatie
1. Voor de uitoefening van het perso-
neelsbeheer is binnen de vastgestelde
kaders de voorzitter van het gerechts-
bestuur aangewezen als functionele
autoriteit ten aanzien van de sector-
voorzitters met betrekking tot:
• hoofdstuk 4 (arbeidsduur, werktijd
en werkverdeling) Wet rechtspositie
rechterlijke ambtenaren (Wrra);
• hoofdstuk 5 (vakantie en verlof)
Wrra;
• hoofdstuk 6 (overige rechten en
plichten) Wrra, met uitzondering van
de toepassing van artikel 46 lid 1,
indien de schadeloosstelling, kosten-
vergoeding of geldelijke tegemoetko-
ming op jaarbasis meer dan € 5.000,–
bedraagt (het gerechtsbestuur moet in
dat geval ook de Raad voor de recht-
spraak in de gelegenheid stellen
advies uit te brengen);
• hoofdstuk 3 (arbeidsgezondheids-
kundige begeleiding en voorzieningen
in verband met ziekte en arbeidsonge-
schiktheid) Besluit rechtspositie rech-
terlijke ambtenaren (Brra);
• hoofdstuk 5 (overige rechtspositio-
nele voorschriften) Brra.
2. Voor de uitoefening van het perso-
neelsbeheer is binnen de vastgesteld
kaders de voorzitter van het gerechts-
bestuur aangewezen als hoofd van
dienst ten aanzien van de directeur
bedrijfsvoering met betrekking tot:
• hoofdstuk 4 (dienst- en werktijden)
Algemeen Rijksambtenarenreglement
(ARAR);
• hoofdstuk 5 (vakantie en verlof)
ARAR;
• hoofdstuk 6 (bedrijfsgeneeskundige
begeleiding, rechten en verplichtingen
bij ziekte en arbeidsongeschiktheid)
ARAR.

Voorts is de voorzitter van het
gerechtsbestuur:
1. aangewezen als beoordelingsautori-
teit in de zin van het beoordelings-
voorschrift indien de sectorvoorzitter
dan wel de directeur bedrijfsvoering
zelf op treedt als beoordelaar;
2. bevoegd tot het toepassen van het
Reisbesluit en het
Verplaatsingskostenbesluit ten aan-
zien van de sectorvoorzitters en de
directeur bedrijfsvoering;
3. aangewezen als portefeuillehouder
opleidingen;
4. bevoegd te beslissen op een
bezwaarschrift als bedoelt in de zin
van de Algemene wet bestuursrecht;
5. bevoegd tot het verlenen van
ondermandaat.

Mandaatregeling gerechtsbestuur –
sectorvoorzitter

personeel en formatie
1. Voor de uitoefening van het perso-
neelsbeheer is binnen de vastgestelde
kaders de sectorvoorzitter aangewe-
zen als functionele autoriteit ten aan-
zien van de rechterlijk ambtenaren
van de sector met betrekking tot:
• hoofdstuk 4 (arbeidsduur, werktijd
en werkverdeling) Wet rechtspositie
rechterlijke ambtenaren (Wrra);
• hoofdstuk 5 (vakantie en verlof)
Wrra;
• hoofdstuk 6 (overige rechten en
plichten) Wrra, met uitzondering van
de toepassing van artikel 46 lid 1,
indien de schadeloosstelling, kosten-
vergoeding of geldelijke tegemoetko-
ming op jaarbasis meer dan € 5.000,–
bedraagt (het gerechtsbestuur moet in
dat geval ook de Raad voor de recht-
spraak in de gelegenheid stellen
advies uit te brengen);
• hoofdstuk 3 (arbeidsgezondheids-
kundige begeleiding en voorzieningen
in verband met ziekte en arbeidsonge-
schiktheid) Besluit rechtspositie rech-
terlijke ambtenaren (Brra);
• hoofdstuk 5 (overige rechtspositio-
nele voorschriften) Brra.
2. Voor de uitoefening van het perso-
neelsbeheer is binnen de vastgestelde
kaders de sectorvoorzitter aangewe-
zen als hoofd van dienst ten aanzien
van de gerechtsambtenaren van sector
in de zin van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement (ARAR)
met uitzondering van de toepassing
van:
• artikel 69 lid 1, indien de schade-
loosstelling, kostenvergoeding of gel-

delijke tegemoetkoming op jaarbasis
meer dan € 5.000,– bedraagt. (het
gerechtsbestuur moet in dat geval
ook de Raad voor de rechtspraak in
de gelegenheid stellen advies uit te
brengen);
• artikel 81 lid 1 sub l ARAR (discip-
linair ontslag);
• artikel 99 ARAR (ontslag op ande-
re grond (het gerechtsbestuur moet in
dat geval ook de Raad voor de recht-
spraak in de gelegenheid stellen
advies uit te brengen);
• het beslissen op een bezwaarschrift
in de zin van de Algemene wet
bestuursrecht;
• het afnemen van de eed/belofte van
gerechtsambtenaren (is opgedragen
aan directeur bedrijfsvoering).
3. Is aangewezen als beoordelings-
autoriteit in de zin van het beoorde-
lingsvoorschrift. Indien de sectorvoor-
zitter zelf op treedt als beoordelaar
fungeert de voorzitter van het
gerechtsbestuur als beoordelingsauto-
riteit.
4. Is bevoegd binnen de vastgestelde
kaders tot het wijzigen van de forma-
tie.
5. Is bevoegd tot het aanwijzen van
gerechtsambtenaren en buitengriffiers
voor het verrichten van de wettelijke
griffierstaken.
6. Is bevoegd, binnen de vastgestelde
kaders en de formatie ruimte, tot de
inzet van rechters-plv. en buiten-
griffiers.
7. Is bevoegd tot het doen van
inschrijving c.q. plaatsing op een
opleiding of cursus passend binnen
het opleidingsbeleid en -plan van
zowel de rechterlijke als gerechtsamb-
tenaren van de sector.
8. Is bevoegd tot het toepassen van
het Reisbesluit en het
Verplaatsingskostenbesluit ten aan-
zien van zowel de rechterlijke als de
gerechtsambtenaren binnen de sector.

huisvesting en materieel
1. Is bevoegd tot de verdeling, aan-
wending en toepassing van de aan de
sector beschikbaar gestelde huisves-
tingsruimte, inclusief het verlenen van
toegangsautorisaties, binnen de vast-
gestelde kaders.
2. Is bevoegd tot de verdeling, aan-
wending en toepassing van de aan de
sector beschikbaar gestelde materiële
voorzieningen, inclusief het verlenen
van (systeem)autorisaties, binnen de
vastgestelde kaders.
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bedrijfsprocessen en administratieve
organisatie
Is bevoegd tot de vaststelling van de
bedrijfsprocessen van de sector bin-
nen de vastgestelde kaders alsmede de
vaststelling van de administratieve
organisatie/interne controle.

budgethouderschap
Binnen de vastgestelde kaders en met
inachtneming van de
Comptabiliteitswet is de sectorvoor-
zitter aangewezen als budgethouder:
1. voor het aangaan van verplichtin-
gen in het kader van de uitoefening
van het personeelsbeheer zoals
beschreven in de paragraaf “personeel
en formatie” van deze regeling;
2. voor de aanwending van de aan de
sector toegekende het budgetten.

ondermandaat
Is bevoegd tot het verlenen van
ondermandaat.

Mandaatregeling gerechtsbestuur –
directeur bedrijfsvoering

personeel en formatie
1. Voor de uitoefening van het perso-
neelsbeheer is binnen de vastgestelde
kaders de directeur bedrijfsvoering
aangewezen als hoofd van dienst ten
aanzien van de gerechtsambtenaren
van de afdeling bedrijfsvoering in de
zin van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement (ARAR)
met uitzondering van de toepassing
van:
• artikel 69 lid 1, indien de schade-
loosstelling, kostenvergoeding of gel-
delijke tegemoetkoming op jaarbasis
meer dan € 5.000,– bedraagt (het
gerechtsbestuur moet in dat geval
ook de Raad voor de rechtspraak in
de gelegenheid stellen advies uit te
brengen);
• artikel 81 lid 1 sub l ARAR (discip-
linair ontslag);
• artikel 99 ARAR (ontslag op ande-
re grond (het gerechtsbestuur moet in
dat geval ook de Raad voor de recht-
spraak in de gelegenheid stellen
advies uit te brengen);
• het beslissen op een bezwaarschrift
in de zin van de Algemene wet
bestuursrecht.

2. Is aangewezen als beoordelings-
autoriteit in de zin van het beoorde-
lingsvoorschrift. Indien de directeur
zelf op treedt als beoordelaar fungeert
de president als beoordelingsautori-
teit.
3. Is bevoegd binnen de vastgestelde
kaders tot het wijzigen van de forma-
tie.
4. Is bevoegd tot het afnemen van de
eed/belofte van gerechtsambtenaren.
5. Is bevoegd op voorstel van de sec-
torleiding tot het plaatsen op een
opleiding van zowel rechterlijke als
gerechtsambtenaren op een opleiding
of cursus passend binnen het oplei-
dingsbeleid en -plan.
6. Is bevoegd tot het toepassen van
het Reisbesluit en het
Verplaatsingskostenbesluit ten aan-
zien van de gerechtsambtenaren van
het bedrijfsbureau en het bureau
managementondersteuning.
7. Is (functioneel) bevoegd na besluit-
vorming tot ondertekening namens
het gerechtsbestuur van alle rechtspo-
sitionele besluiten, m.u.v. het beslis-
sen op een bezwaarschrift in de zin
van de Algemene wet bestuursrecht,
van de gerechtsambtenaren alsmede
de aanwijzing voor het verrichten van
de wettelijke griffierstaken door
gerechtsambtenaren, raio’s en
gerechtsauditeurs.

huisvesting, materieel en diensten
1. De directeur bedrijfsvoering in
deze aangewezen als portefeuillehou-
der:
• fungeert binnen de vastgestelde
kaders als gebouwenbeheerder en
heeft in die hoedanigheid de bevoegd-
heid tot het verstrekken van opdrach-
ten aan derden c.q. verplichtingen
aan te gaan;
• is bevoegd tot de aanschaf van
materiële voorzieningen alsmede het
inhuren van diensten. Kan hiervoor
binnen de vastgestelde kaders
opdrachten aan derden verstrekken
c.q. verplichtingen aan te gaan;
• is bevoegd binnen de vastgestelde
kaders tot het aangaan van een over-
eenkomst met de hoofdofficier van
justitie met betrekking tot de door de
afdeling bedrijfsvoering aan het par-
ket te leveren diensten.

2. Bevoegdheid als leidinggevende
van de afdeling bedrijfsvoering:
• Is bevoegd tot de verdeling, aan-
wending en toepassing van de aan de
aan de afdeling bedrijfsvoering
beschikbaar gestelde huisvestings-
ruimte, inclusief het verlenen van toe-
gangsautorisaties, binnen de vastge-
stelde kaders.
• Is bevoegd tot de verdeling, aan-
wending en toepassing van de aan het
bedrijfsbureau en het bureau manage-
mentondersteuning beschikbaar
gestelde materiële voorzieningen,
inclusief het verlenen van
(systeem)autorisaties, binnen de vast-
gestelde kaders.

bedrijfsprocessen en administratieve
organisatie
Is bevoegd tot de vaststelling van de
bedrijfsprocessen van de afdeling
bedrijfsvoering binnen de vastgestelde
kaders alsmede de vaststelling van de
administratieve organisatie/interne
controle.

budgethouderschap
Binnen de (op grond van regelgeving)
gestelde (budgettaire) kaders en met
inachtneming van de
Comptabiliteitswet is de directeur
bedrijfsvoering aangewezen als bud-
gethouder:
1. voor het aangaan van verplichtin-
gen in het kader van de uitoefening
van het personeelsbeheer zoals
beschreven in de paragraaf “personeel
en formatie” van deze regeling;
2. voor de uitoefening van de porte-
feuille zoals beschreven in de para-
graaf “huisvesting, materieel en dien-
sten”;
3. voor de aanwending van de aan de
afdeling bedrijfsvoering toegekende
budgetten.

ondermandaat
Is bevoegd tot het verlenen van
ondermandaat.

Vastgesteld door het gerechtsbestuur
d.d. 11 november 2003.
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