Op 1 januari 2013 is de nieuwe gerechtelijke indeling in Nederland (HGK) een feit. De 19
arrondissementen gaan dan over in 10 arrondissementen. Het arrondissement Oost-Nederland wordt
op 1 april 2013 opgesplitst in het arrondissement Gelderland en het arrondissement Overijssel. Vanaf
dat moment telt Nederland dus 11 arrondissementen.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?
Mogelijk maakt u na 1 januari deel uit van een ander arrondissement omdat op een enkele plek bij de
herindeling ook de grenzen worden gewijzigd. In de meeste regio's worden arrondissementen
gewoonweg samengevoegd. In dat geval verandert alleen de arrondissementsnaam. U hoeft hiervoor
zelf geen wijzigingen door te geven. De landelijke Orde zorgt ervoor dat deze wijzigingen automatisch
in BAR worden doorgevoerd.

De herindeling kan betekenen dat u een nieuwe deken krijgt en kan leiden tot wijzigingen in de
samenstelling van uw Raad van Toezicht, uw afgevaardigden in het College van Afgevaardigden en
bijvoorbeeld in de regelgeving en uw financiële bijdrage aan de lokale Orde. Begin januari kunt u een
bericht tegemoet zien vanuit uw lokale Orde met de meest actuele informatie.

ADVOCAAT-STAGIAIRES
Voor advocaat-stagiaires is het goed om alvast te weten dat de lokale stageregels volgens de oude
arrondissementsgrenzen van kracht blijven tot de nieuwe landelijke Stageverordening is ingevoerd (1
maart 2013). Uw lokale Orde kan u hierover meer vertellen.

NIEUW ZAAKVERDELINGSREGLEMENT
De reorganisatie van de rechtbanken en gerechtshoven leidt ook tot een nieuw
zaaksverdelingsreglement. Kijk op de website van de Raad voor de Rechtspraak voor alle informatie
hierover. Let op: ook het correspondentieadres van de rechtbank verschilt per zaak! Het kan dus zo
zijn dat de zaak voorkomt bij rechtbank X maar dat het correspondentieadres rechtbank Y is.

SYSTEMEN TIJDELIJK NIET TOEGANKELIJK ROND 1 JANUARI
De systemen van de rechtbanken zijn rond 1 januari een paar dagen ontoegankelijk in verband met
de technische overgang van 19 naar 10 arrondissementen. U kunt het beste bij uw eigen rechtbank
navragen hoe de communicatie in die dagen moet verlopen (vooral van belang bij het supersnelrecht
rond oud en nieuw).

LANDELIJKE REKENING-COURANT UITGESTELD, WEL ANDERE WIJZE
FACTURERING

De invoering van de landelijke rekening-courant is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dit betekent dat de
bestaande plaatselijke rekeningen-courant voorlopig in stand blijven. In de wijze van facturering
verandert wel iets. Het kan zijn dat u ondanks een rekening courant toch losse nota's zal ontvangen.
Wij adviseren u om deze te betalen. Nadere informatie hierover treft u aan in deze brief van de Raad
voor de rechtspraak over de voortgang van de landelijke rekening-courant Rechtspraak.

MEER WETEN?
Kijk voor meer informatie over de nieuwe gerechtelijke kaart in het thema ' Herziening gerechtelijke
kaart' op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

