BIJLAGE 2.
ZAAKCODES TEN BEHOEVE VAN KLIËNT- EN
TOEVOEGREGISTRATIE
Rechtsterrein

Rechtscategorie

Arbeidsrecht

A010 nietig ontslag
A011 kennelijk onredelijk ontslag
A012 ontslagvergunning
A020 ontbinding arbeidsovereenkomst
(7:685 BW)
A030 arbeidsrecht/overige geschillen
A031 loonvordering/secundaire arbeidsvoorwaarden
A032 bedrijfsongeval

11
11
7
8

P010 echtscheiding met nevenvorderingen
P011 ontbinding (eenzijdig) huwelijk na svteb
P012 beëindiging samenwoning met
nevenvorderingen
P013 echtscheiding (ambtshalve) ex art. 817 Rv
P020 echtscheiding op gemeenschappelijk
verzoek
P021 gemeensch. ontbindingsverzoek na svteb
P030 alimentatie en levensonderhoud
P040 ouderlijke macht/voogdij
P041 omgangsregeling
P042 ondertoezichtstelling (ambtshalve ex
261 BW)
P050 boedelscheiding
E010 geschillen mbt erfrecht
P060 adoptie
P070 vaderschapsactie/ontkenning
P080 voornaamswijziging
P090 curatele/onderbewindstelling
P100 personen- en familierecht/overige
geschillen

10
10

O010 geschil onrechtmatige daad
O011 straat- en/of contactverbod
O012 geschil onrechtmatige overheidsdaad
O020 geschil verzekering
O030 geschil verbintenissenrecht
O033 schuldsanering/betalingsregeling

11
11
11
11
11
11

Personen- en familierecht

Verbintenissenrecht

Gewicht in punten
voor procedures

11
11
11

10
10
7
7
7
7
7
7
12
12
7
7
7
7
7

O040 geschil medisch handelen

11

Huurrecht

H010 beëindiging huurovereenkomst
H020 onderhoud door verhuurder
H030 wet huurprijzen woonruimte
H040 geschil (ver)huur woonruimte
H050 geschil (ver)huur bedrijfsruimte

9
12
5
9
9

Goederenrecht

G010 goederenrecht

12

Overige zaken
Civiel recht

I010 faillissementsrecht
R010 [leeg]*

9
9

Bestuursrecht

B010 bestuursrecht
B060 klachten overheidshandelen
D010 werkloosheidswet
D020 arbeidsongeschiktheid
D070 sociale verzekeringen overig
D071 algemene kinderbijslagwet
C010 algemene bijstandswet
C012 verhaal bijstand
C020 uitkering vervolgings-/oorlogsslachtoffers
C030 sociale voorzieningen overig
C031 studiefinanciering
F010 belastingrecht
V010 vreemdelingenrecht algemeen
V013 verblijf gezinsleden
V030 naturalisatie
V040 asiel
V041 voornemen
V042 beroep
V043 hoger beroep
V044 voornemen en beroep
V045 toeslag RBK
M010 ambtenarenrecht
W010 woonrecht
W013 geschil woon- of huursubsidie

8
8
8
8
8
8
8
8
11
8
8
8
8
8
8
8
7
8
5
151
12
10
8
8

Strafrechtelijke zaken
- verdachten

S010 overtreding kantongerecht
S020 jeugdstrafzaken
S030 rijden onder invloed
S040 misdrijven, eerste aanleg enkelvoudig
S050 misdrijven, eerste aanleg meervoudig

5
6
5
6
8

1
2

bij vaststellen
bij vaststellen

Strafrechtelijke zaken niet verdachten

Z010 uitleveringswet
Z020 bijzondere opname psych. ziekenhuis
Z060 tbs
Z080 geschillen/klachtzaken gedetineerden
Z100 bezwaar weigering teruggave rijbewijs

9
4
7
5
4

Z110 vordering benadeelde partij in strafproces
Z120 weigering teruggave inbeslaggenomen
goederen
Z130 gratieverlening
Z140 vreemdelingenbewaring
Z150 ten uitvoerlegging voorwaardelijke straf
Z151 omzetting taakstraf
Z160 schadevergoeding na voorlopige hechtenis
Z180 beklag niet-vervolging
Z190 wet overdracht tul strafvonnis (WOTS)
Z230 ontnemingsvordering ex art. 36e. Sr
Z250 [leeg] **

5
4
4
4
3
3
4
5
8
3

*

te gebruiken voor alle civiele procedures (civielrechtelijke klachtenprocedure
bijvoorbeeld) die binnen geen enkele categorie te coderen zijn

**

te gebruiken voor alle strafprocedures die binnen geen enkele categorie te
coderen zijn

BIJLAGE

3.

UIT HET REISBESLUIT BINNENLAND

Besluit van 1 maart 1993, inhoudende de vaststelling van het Reisbesluit binnenland voor het
burgerlijk rijkspersoneel
Artikel 7
Indien de dienstreis naar het oordeel van het bevoegde gezag niet of niet op doelmatige wijze per
openbaar vervoer kan worden ondernomen, kan het bevoegde gezag aan de betrokkene toestemming
verlenen voor de dienstreis gebruik te maken van een eigen motorvoertuig of bromfiets, in welk geval
hem een vergoeding wordt verleend volgens door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties te stellen regels.

Artikel 8
Indien de dienstreis op doelmatige wijze per openbaar vervoer kan worden ondernomen, kan het
bevoegde gezag in bijzondere gevallen de betrokkene toestemming geven voor de dienstreis gebruik
te maken van een eigen motorvoertuig of bromfiets, in welk geval aan de betrokkene een vergoeding
wordt verleend volgens door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te stellen
regels.

(…)
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4.

UIT DE REISREGELING BINNENLAND

Regeling van 16 maart 1993
Artikel 1
1. In deze regeling wordt verstaan onder ‘besluit’: Reisbesluit binnenland.
2. De begripsomschrijvingen in artikel 2 van het besluit zijn voor de toepassing van deze
regeling van overeenkomstige toepassing.
Artikel 2.
1. De vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig als bedoeld in artikel 7 van
het besluit bedraagt € 0,28 per afgelegde kilometer.
2. De vergoeding voor het gebruik van een eigen bromfiets als bedoeld in artikel 7 van het
besluit bedraagt € 0,10 per afgelegde kilometer.
Artikel 3.
De vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig of bromfiets als bedoeld in artikel 8 van
het besluit bedraagt in beide gevallen € 0,09 per afgelegde kilometer.

(…)

