
 

 

Persoonsgegevens worden, voor zover nodig voor een goede procesvoering, opgenomen in een registratiesysteem van  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Geachte advocaten in het arrondissement Midden-Nederland,  

 

De afgelopen maanden is er in korte tijd heel veel veranderd in de Rechtspraak. Op 15 maart zag de 

Rechtspraak zich genoodzaakt om deuren voor bezoekers en veel procespartijen te sluiten door alle 

ontwikkelingen rondom de coronacrisis. In verschillende fases zijn we stapje bij beetje weer meer zaken 

op zitting gaan behandelen. Ik informeer u graag over de huidige stand van zaken en de komende 

periode.  

 

Terugblik 

De beslissing om op 15 maart de deuren te sluiten heb ik eerder in een interne blog ‘historisch’ 

genoemd. De afgelopen maanden is er heel veel gebeurd om de Rechtspraak zo goed mogelijk doorgang 

te laten vinden. Daar hebben al mijn collega’s van de rechtbank hard aan gewerkt maar het was ook niet 

mogelijk geweest zonder uw inzet.  

 

In de periode van 15 maart tot 3 april (fase 1) zijn urgente zaken behandeld. Schriftelijk, telefonisch of 

online waar mogelijk en op een fysieke zitting als dat niet anders kon. In fase 2 (van 3 april tot 11 mei) 

hebben we het aantal urgente zaken uitgebreid. In fase 3 zijn we weer meer fysieke zittingen gaan 

houden. Deze fase zal in ieder geval tot september duren. Hoe we daarna verder gaan zal afhangen hoe 

de regering met de huidige maatregelen omgaat.  

 

Online zittingen  

Eén van de middelen die we de afgelopen periode hebben ingezet om partijen toch te horen in hun zaak, 

zijn online zittingen. Dat is met vallen en opstaan gegaan. In veel zaken is het verre van ideaal om 

elkaar niet op zitting in de ogen te kunnen kijken. De rechters van de rechtbank Midden-Nederland 
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kijken er naar uit om u en uw cliënten weer te mogen verwelkomen in de zittingszaal, ook in het kader 

van de openbaarheid van de Rechtspraak.   

 

Er zijn ook positieve ervaringen opgedaan met online zittingen. Bepaalde zaken lenen zich mogelijk in 

de toekomst ook voor online behandeling. Wij gaan daar graag op een later moment met de advocatuur 

over in gesprek.   

 

Aanpassingen gebouw en planningen 

Nu er steeds meer fysieke zittingen plaatsvinden in onze gerechtsgebouwen, hebben wij verschillende 

aanpassingen gedaan om dat zo veilig mogelijk te laten verlopen. In onze gebouwen zijn bijvoorbeeld 

looproutes aangegeven en is op verschillende plekken plexiglas aangebracht. Daarnaast hebben we onze 

planning aangepast waardoor er zo min mogelijk mensen tegelijkertijd bij de ingang en in de 

wachtruimtes zijn en de zittingszalen tussen zaken schoongemaakt kunnen worden. In de praktijk komt 

u ongetwijfeld punten tegen die nog beter kunnen. Binnenkort vindt u op www.rechtspraak.nl een knop 

waarmee professionele partijen tips over bijvoorbeeld de inrichting van gerechtsgebouwen of andere 

facilitaire zaken met ons kunnen delen. Ik nodig u graag uit om uw opmerkingen aan ons door te geven.  

 

Achterstanden 

Ook rechtspraakmedewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Tijdens de fases 1 en 2, toen alleen urgente 

zaken op zitting werden behandeld, hebben mijn collega’s vanuit huis zoveel mogelijk zaken schriftelijk 

behandeld: bijvoorbeeld in zaken waarin al zitting was geweest maar nog een uitspraak geschreven 

moest worden, of appellen die uitgewerkt moesten worden. Hierdoor zijn heel veel oude achterstanden 

weggewerkt. Daarnaast zijn er ook in die fases zoveel mogelijk zaken online of telefonisch behandeld. 

Maar door de beperkte mogelijkheden om zittingen te doen, zijn tijdens de coronaperiode nieuwe 

achterstanden ontstaan. Dat was onoverkomelijk, maar we zijn ons bewust dat deze zaken snel opgepakt 

moeten worden. Iedere collega die ik spreek, trekt zich dit aan.   

 

Ons streven is om op korte termijn weer op ons reguliere aantal zittingen (fysiek, online, telefonisch of 

schriftelijk) te komen zodat de achterstanden niet verder oplopen. Daarna willen we in een half jaar 

zoveel mogelijk achterstanden wegwerken. Dat lukt alleen door dingen anders te doen dan normaal, een 

voorbeeld hiervan is het landelijke plan rondom strafzaken. 

 

Avondzittingen  

Naast de achterstand die wij weg willen werken, hebben we door de aanpassingen in onze gebouwen  

minder zaalcapaciteit dan normaal: enquetekamers kunnen helemaal niet gebruikt worden en ook in 

onze grote zittingszalen kunnen zaken minder strak achter elkaar gepland worden. Dat betekent dat wij 

meer zaken op woensdag en vrijdag gaan plannen en ook ’s avonds zittingen houden. Dit gebeurt 

uiteraard in overleg met partijen. Zittingen op maandag, dinsdag en donderdag zitten veelal volgepland, 

het duurt langer voor u bij de rechtbank terecht kunt op één van deze momenten. Ik hoop dat uw agenda 

het toelaat om ook op woensdag, vrijdag of ’s avonds naar de rechtbank te komen.  

 

 

 

http://www.rechtspraak.nl/
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-en-OM-werken-corona-achterstanden-weg.aspx
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Gezamenlijk verder 

Tot slot wil ik u graag uitnodigen om verder met ons mogelijkheden te verkennen hoe wij gezamenlijk, 

met inachtneming van ieders rol en verantwoordelijkheden, zo goed mogelijk verder gaan in en na deze 

Coronaperiode. Wellicht zijn er nieuwe werkwijzen die u na de coronaperiode graag wil behouden (of 

juist zo snel mogelijk wil afschaffen)? Wij zouden dit graag in een vijf rondetafelgesprekken willen 

doen: strafrecht (samen met het Openbaar Ministerie), familierecht, civiel recht, bestuursrecht en 

toezicht. De datum en de exacte vorm moet nog nader bepaald worden, wij inventariseren eerst wie er 

zouden willen deelnemen aan dergelijke gesprekken. Bij interesse kunt u een email sturen naar midden-

nederland@rechtspraak.nl.  

 

  

Hoogachtend, 

 

 

Julia Mendlik 

Rechtbank Midden-Nederland 
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