
Geachte Dekens in het ressort Arnhem-Leeuwarden, 
 
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden organiseert de mondelinge behandeling van zijn zaken als 
regel in zijn zittingsplaatsen Arnhem, Leeuwarden en Zwolle. Het belang van de volksgezondheid stelt 
sinds de Covid-19 pandemie ingrijpende aanvullende eisen aan de paleizen van justitie en het 
gerechtsgebouw in deze zittingsplaatsen. Door de coronacrisis kon sinds 17 maart 2020 in veel 
minder zaken een mondelinge behandeling doorgang vinden. Een schriftelijke behandeling is waar 
mogelijk ingezet als alternatief voor een mondelinge behandeling en een beeldverbinding (Telehoren 
en Skype) als alternatief voor fysieke aanwezigheid bij de resterende mondelinge behandelingen. 
Sinds 11 mei 2020 is het in een omvangrijk deel van de zaken gelukkig ook weer mogelijk om een 
mondelinge behandeling te organiseren met fysieke aanwezigheid van alle procesdeelnemers in een 
zittingszaal. Daartoe zijn in de paleizen van justitie in Arnhem en Leeuwarden en het gerechtsgebouw 
in Zwolle aanpassingen gerealiseerd. Bij de keuze van die zaken is overeenkomstig het landelijk 
beleid voorrang gegeven aan zaken in het strafrecht, het jeugd(straf)recht en het (sociale) 
familierecht.  
 
Welwillendheid en flexibiliteit 
Alvorens u nadere inlichtingen te verstrekken over de mondelinge behandeling van zaken in de 
komende periode, wil ik allereerst benadrukken dat ik de balies in het ressort erkentelijk ben voor de 
wijze waarop vele advocaten zich in de afgelopen periode welwillend en flexibel hebben opgesteld. 
Mede daardoor is het mogelijk gebleken om zaken schriftelijk te behandelen of via beeld- of 
telefoonverbindingen. Ik besef dat dit veel inzet heeft gevraagd en dat er hierbij positieve maar zeker 
ook mindere ervaringen zijn geweest. In de afgelopen periode is door het gerechtshof hard gewerkt 
om de techniek van de beeldverbindingen te verbeteren en de gebouwen aan te passen om het risico 
van besmetting met het coronavirus in onze gebouwen te reduceren. Ook de komende tijd zal het 
hof nog een beroep moeten doen op de medewerking en flexibiliteit van de balie om er met elkaar 
de rechtspleging zo goed mogelijk en op veilige wijze doorgang te laten vinden. 
 
Veiligheid voorop 
De gezondheid van de rechtzoekenden, de verdachten, de advocaten en de advocaten-generaal en 
de medewerkers van het hof blijft voorop staan ook nu het aantal mondelinge behandelingen weer is 
en verder wordt opgeschaald. Er zijn uitvoerige berekeningen gemaakt van het aantal personen dat 
volgens de RIVM-richtlijnen tegelijkertijd veilig in het publieke deel (en het cellencomplex) van de 
gebouwen van het hof aanwezig kan zijn. Op basis daarvan is gekeken hoeveel ‘fysieke’ zittingen er 
dagelijks kunnen plaatsvinden en aan welke randvoorwaarden de zittingen moeten voldoen. Herstel 
van alle ‘fysieke’ zittingen is helaas niet mogelijk. Dit zou een te grote druk leggen op het openbare 
gebied in onze gerechtsgebouwen en het cellencomplex. Een zitting met alle betrokkenen fysiek 
weer in de zittingszaal zal voorlopig beperkt mogelijk zijn en zal alleen aan de orde kunnen zijn bij 
een klein aantal procesdeelnemers. Om die redenen blijft het gerechtshof vragen om medewerking 
aan schriftelijke behandeling van zaken, in het bijzonder in het civiele recht en het belastingrecht. De 
mondelinge behandeling zal gedurende de coronacrisis in vele zaken noodgedwongen nog langere 
tijd moeten plaatsvinden met behulp van een beeldverbinding.  
 
Online zittingen 
Om deel te kunnen nemen aan een zitting via een beeldverbinding dienen alle deelnemers en dus 
ook de advocaten van tevoren de Skype Web App te installeren. Op de speciale coronapagina op 
www.rechtspraak.nl staan diverse handleidingen hoe de software op een privé of werkpc, tablet of 
mobiele telefoon geïnstalleerd kan worden. Het Rechtspraak Servicecentrum (RSC) kan advocaten 
enkele dagen vóór de zitting helpen met de voorbereiding van deelname aan een online zitting, zodat 
dit niet tot problemen leidt op de zittingsdag.  
 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtszaken-met-procespartijen-in-de-zittingszaal-beperkt-weer-mogelijk-.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtszaken-met-procespartijen-in-de-zittingszaal-beperkt-weer-mogelijk-.aspx


Openbaarheid  
In het belang van de openbaarheid van de rechtspraak zijn de media welkom bij alle openbare 
zittingen van het hof. Om die reden worden zowel de online-zittingen als de ‘fysieke’ zittingen in het 
publieke deel van de gebouwen van het hof gehouden. Het aantal journalisten per zitting is echter 
gereguleerd omdat het aantal personen in het publieke deel van onze gebouwen volgens de RIVM-
richtlijnen beperkt moet blijven. Om die reden is publiek tijdelijk niet meer welkom bij onze zittingen.  
 
Coronaproof 
Inmiddels zijn onze gebouwen en (de weer in gebruik genomen) zittingszalen coronaproof. Er zijn 
voor de veiligheid van iedereen die voor een zitting naar onze gebouwen moet komen de volgende 
(ingrijpende) maatregelen genomen:  
- Partijen en hun advocaat krijgen toegang tot het Paleis van Justitie/het gerechtsgebouw vanaf 15 

minuten voor de zitting waarvoor de partij en/of de advocaat is opgeroepen.  

- Niemand moet naar het gerechtshof komen bij verkoudheidsklachten of wanneer een huisgenoot 

verkoudheidsklachten heeft. We vragen iedereen in het gebouw om zich aan de RIVM-

maatregelen te houden: handen wassen en 1,5 meter afstand houden. 

- De toegangscontrole is aangepast. Iedereen die voor een zitting naar het gerechtshof komt, moet 

‘piepvrij’ door de scanstraat. Er wordt niet gefouilleerd. De controle is als selfservice ingericht. 

Indien iemand niet ‘piepvrij’ is zal aan hem/haar de toegang tot het gebouw door de beveiligers 

worden geweigerd.  

- Tussen de zittingen gaan we 20 minuten omsteltijd (vertrek van de partijen, schoonmaak, binnen 

leiden van de volgende zaak) inplannen, voor strafrecht pro-forma’s is dat 10 minuten. Op die 

manier zijn bezoekers zo kort mogelijk in de publieke ruimte aanwezig en ontstaat er geen drukte 

bij de toegangscontrole of balies.  

- Verder zijn in het gebouw veilige looproutes aangegeven, is er plexiglas geplaatst bij bode- en 

informatiebalies en in de zittingszalen. In de zittingszalen is ook tussen de cliënt en de advocaat 

een afscheiding van plexiglas geplaatst (dan wel in bestelling) tenzij dat niet nodig is omdat zij op 

voldoende afstand van elkander kunnen zitten. Tussen de zittingen door maakt de bode de zaal 

schoon.  

- Er is in de gebouwen van het hof voor een advocaat nu nog geen ruimte beschikbaar om de zaak 

voorafgaand of na de zitting veilig met een cliënt te kunnen bespreken. Ik verzoek advocaten met 

hun cliënten het paleis van justitie/het gerechtsgebouw zo snel mogelijk na de zitting weer te 

verlaten.  

 
Geen toga-uitleen 
Vanuit hygiënisch oogpunt is het niet meer mogelijk om van het hof een toga of bef te lenen. 
Advocaten moeten een eigen toga en bef meenemen naar een zitting bij het hof.  
 
Geen repro 
Ook worden door de bodes geen kopieën van documenten meer gemaakt. Advocaten moeten er dus 
voor zorgdragen dat alle benodigde stukken - in voldoende exemplaren - mee worden genomen naar 
een zitting.  
 
Verlengde openingstijden 
Voor ons hof is het uitgangspunt dat zittingen –vanwege de lange reistijd in ons omvangrijke ressort- 
niet voor 09.00 uur starten en eindigen om uiterlijk 20.00 uur.  
 
  



Bereikbaarheid 
Wij zullen partijen in onze correspondentie en via onze communicatiemiddelen (www.rechtspraak.nl, 
twitter, posters, etc) informeren over de genomen maatregelen. Daarnaast is onze telefonische 
bereikbaarheid weer verlengd naar de gebruikelijke openingstijden.  
 
Tot slot, het karakter van de rechtspraak, een ankerpunt in de samenleving, vraagt om continuïteit in 
de rechtspleging en verzet zich tegen voortdurend aanpassen. Het is mijn streven om de 
rechtspleging door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, met de ervaringen van de afgelopen en 
komende weken en steeds binnen de kaders in het belang van de volksgezondheid, binnen 
voormelde lijnen te gaan organiseren voor de rest van 2020. Ik heb er vertrouwen in dat dit in goede 
samenwerking met uw balies zeker gaat lukken!  
 
Met vriendelijke groet, 
Fred van der Winkel 
President gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  

http://www.rechtspraak.nl/

