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Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief stel ik u op de hoogte van de splitsing van het arrondissement Oost-Nederland in de
arrondissementen Gelderland en Overijssel en enige organisatorische veranderingen die daarmee
verband houden.
Met ingang van 1 april 2013 treedt de zogeheten Splitswet (Stb. 2012, 666) in werking.
Deze wetgeving heeft tot gevolg dat het per 1 januari 2013 gevormde arrondissement Oost-Nederland
wordt gesplitst in de arrondissementen Gelderland en Overijssel. In elk van beide arrondissementen
wordt één rechtbank gevestigd: de rechtbank Gelderland met als territoriaal rechtsgebied de provincie
Gelderland en de rechtbank Overijssel met als territoriaal rechtsgebied de provincie Overijssel.
Bestuursrechtelijke zaken die vóór 1 april 2013 bij de rechtbank Oost-Nederland in behandeling zijn en
afkomstig zijn uit het rechtsgebied van de voormalige rechtbanken Arnhem en Zutphen, gaan van
rechtswege over naar de rechtbank Gelderland. Zaken afkomstig uit het rechtsgebied van de voormalige
rechtbanken Zwolle en Almelo gaan van rechtswege over naar de rechtbank Overijssel.
Met de komst van de rechtbank Overijssel vindt ook een organisatorische wijziging plaats.
Met ingang van 1 maart 2013 is de gehele afdeling Bestuursrecht Overijssel van de voormalige
rechtbanken Almelo en Zwolle gevestigd te Zwolle. In Almelo is er dan geen griffie bestuursrecht
meer. Beroep- en verzoekschriften in bestuursrechtelijke zaken/belastingzaken uit het rechtsgebied
van de provincie Overijssel kunnen vanaf dat moment uitsluitend nog worden ingediend bij de griffie in
Zwolle.
Ook correspondentie in alle lopende Almelose zaken dient vanaf genoemde datum te worden gezonden
aan het adres van de afdeling bestuursrecht in Zwolle.
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Persoonsgegevens worden, voor zover nodig voor een goede procesvoering, opgenomen in een registratiesysteem van de rechtbank Oost-Nederland.
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Indien dat nog niet is gebeurd verzoek ik u vriendelijk uw rechtsmiddelenclausule aan te passen. En dit
dan zo spoedig mogelijk omdat al op dit moment alle nieuwe procedures in Overijssel door de griffie in
Zwolle worden ingevoerd. Uiteraard wordt post die na 1 maart 2013 in Almelo binnenkomt intern
doorgezonden naar Zwolle maar dit kan tot vertragingen leiden.
Het postadres van de griffie bestuursrecht Overijssel is:
Rechtbank Overijssel
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB Zwolle
Zittingen zullen vanaf 1 april a.s. afhankelijk van het soort zaak plaatsvinden in de zittingsplaatsen
Zwolle (alle zaken) of Almelo (in beginsel alleen de SV-, Wwb- en WMO-zaken uit het oude
rechtsgebied van de rechtbank Almelo).
In de uitnodiging voor de zitting kunt u vinden in welke zittingsplaats (en welk adres) de behandeling
van de zaak plaatsvindt. Ik verzoek u daar goed nota van te nemen.
Ik ga ervan uit dat ik u met deze brief voldoende op de hoogte heb gebracht van de komende
veranderingen. Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebt, kunt u bellen met het in de aanhef
van
ven ggenoemde telefoonnummer.
van dit schrijven
Hoogachtei íd,
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Mr. J.I-fcM, Hesseling
Afdelingsvoorzitter Bestuursrecht Overijssel

