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Geachte heer, mevrouw,  
 
Hierbij informeren wij u over de nieuwe fase vanaf 11 mei waarin meer, zij het beperkt, ruimte komt 
voor zittingen in de fysieke aanwezigheid van partijen.  
 
Op een zorgvuldige en verantwoorde wijze hervatten wij zittingen op de rechtbank. Daarbij moeten we 
rekening houden met de reisbewegingen die we op gang brengen en op een verstandige manier gebruik 
maken van onze gebouwen en de inzet van alle medewerkers. Zittingen worden indien mogelijk online 
afgehandeld. Alleen in die zaken waarin de fysieke aanwezigheid van partijen door de behandelend 
rechter noodzakelijk wordt geacht, worden zij uitgenodigd naar de rechtbank te komen. Strafzaken, 
jeugdzaken en familiezaken hebben daarbij prioriteit. Op rechtspraak.nl is een overzicht gepubliceerd 
van de prioritering per rechtsgebied.  
 
Maatregelen 
Op basis van de landelijke RIVM-richtlijnen is een inventarisatie gemaakt van het maximale aantal 
personen dat aanwezig mag zijn in de zittingszalen en wacht- en kantoorruimtes. De afspraken over het 
maximum aantal personen zijn leidend bij de beslissing of een fysieke zitting mogelijk is. Om 
behandeling van zaken op de rechtbank mogelijk te maken, is de afgelopen weken hard gewerkt om de 
zittingszalen aan te passen. Er zijn plexiglasschermen geplaatst in de zittingszalen, looproutes uitgezet 
en het aantal zittingszalen geschikt voor videoverbindingen is uitgebreid.  
 
De ingang is zo ingericht dat bezoekers en medewerkers van de rechtbank 1,5 meter afstand kunnen 
houden. Fysieke controle bij de scanstraat is niet mogelijk, daarom is het belangrijk dat bezoekers 
“piep-vrij”  naar de rechtbank én door de scanstraat komen. Er is geen mogelijkheid voor het tijdelijk 
bewaren van voorwerpen bij de bodebalie, mocht de scanstraat toch “piepen”.  Advocaten kunnen 
gebruik maken van hun advocatenpas.    

Het is niet mogelijk om voorafgaand aan of na afloop van een zitting overleg te hebben in de rechtbank. 
De spreekkamers zijn niet in gebruik. Wij vragen u daarom maximaal 5 minuten voor de zitting naar  
het gerechtsgebouw te komen, maar wel rekening te houden met het feit dat bezoekers “piep-vrij” door 
de scanstraat moeten komen, voordat zij toegang hebben tot het gerechtsgebouw. Ook vragen wij u 
meteen na de zitting het gebouw weer te verlaten. Tussen zaken door wordt de zittingszaal 
schoongemaakt. U kunt op de aangegeven plekken in de wachtruimte zitten tot uw zaak van start gaat. 
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De komende periode zijn er geen leentoga’s beschikbaar voor advocaten. Stukken kunnen tijdens de 
zitting niet aan de griffier overhandigd worden. Wij vragen u stukken zoveel mogelijk vooraf te mailen.  
U kunt zelf water mee de zittingszaal innemen, de bode kan aanwezigen niet van water voorzien.  
 
Helaas is het niet mogelijk om familieleden, partners of andere belangstellenden die niet zijn 
uitgenodigd mee te nemen. 
 
Openingstijden 
Landelijk is afgesproken dat de rechtbanken de openingstijden kunnen verruimen, zodat zittingen vroeg 
in de ochtend of aan het begin van de avond ook mogelijk zijn als dat nodig is. Wij bekijken intern wat 
de mogelijkheden zijn en vervolgens zoeken wij ook afstemming met ketenpartners. Als blijkt dat het 
doen van zittingen vroeg in de ochtend en/of ’s avonds mogelijk en gewenst is, wordt er gebruik 
gemaakt van de verruimde openingstijden. De locaties in Almere en Amersfoort gaan op 11 mei a.s. nog 
niet open. De opening van deze locaties volgt later. Wij onderzoeken wanneer dat nodig en verantwoord 
is. Wij houden u hiervan op de hoogte.     
 
Meer informatie 
Kijk op https://www.rechtspraak.nl/coronavirus-(COVID-19)/ voor de Algemene regeling 
zaaksbehandeling Rechtspraak, waarin staat hoe de gerechten tijdens de sluiting de urgente rechtszaken 
behandelen. Voor alle rechtsgebieden zijn tijdelijke regelingen opgesteld en die zijn daar te lezen. Op de 
genoemde pagina vindt u ook meer informatie over hoe u in contact kunt komen met de centrale balie 
bijvoorbeeld voor het instellen van hoger beroep, het aanvragen van apostilles of het opvragen van een 
echtscheidingsbeschikking. 
 
Wij hebben er alle vertrouwen in dat we ook de komende tijd gebruik kunnen maken van de creativiteit, 
flexibiliteit en inzet van de collega's en van onze ketenpartners, om zo een groter aantal zaken 
inhoudelijk te kunnen behandelen en daarmee alles op alles te zetten om in deze crisistijd langere 
doorlooptijden dan nodig zo veel mogelijk te voorkomen. Dit alles om die belangrijke maatschappelijke 
taak die we hebben uit te kunnen voeren. Daarbij staat in deze crisistijd de volksgezondheid voorop. 

Met vriendelijke groet namens het MT familierecht, 

mr. drs. S. Lanshage 
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