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Inleiding
Dit protocol bevat regels en randvoorwaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen de
rechtbank, ketenpartners, repeatplayers en procespartijen. Het doel van dit protocol is om al het
faxverkeer te vervangen door e-mailverkeer. De noodzaak van het fysiek indienen van schriftelijke
stukken zoals tot heden gebruikelijk, vervalt niet door indiening via de mail.
Postbussen
E-mailberichtenverkeer vindt uitsluitend plaats via de daarvoor door de rechtbank aangewezen emailadressen (postbussen). Per organisatorische eenheid worden door de rechtbank een of meer
hierna weergegeven emailpostbussen gehanteerd. Het is de verantwoordelijkheid van de rechtbank
ervoor zorg te dragen dat op juiste wijze geadresseerde berichten worden doorgeleid naar de voor
verdere verwerking of verspreiding verantwoordelijke medewerker. Hiertoe worden per team
werkafspraken gemaakt.
De volgende postbussen worden gehanteerd:
Burgerlijk recht Maastricht
Kort Geding (handel, kanton, familie):
br.kort.geding.RB-LIM.maastricht@rechtspraak.nl
Dagvaardingen:
br.ha.rol.RB-LIM.maastricht@rechtspraak.nl (= handel)
br.ka.rol.RB-LIM.maastricht@rechtspraak.nl (= kanton)
Rekesten:
br.rekesten.RB-LIM.maastricht@rechtspraak.nl
Burgerlijk recht Roermond
Kort Geding (handel, kanton, familie):
br.kort.geding.RB-LIM.roermond@rechtspraak.nl
Dagvaardingen:
br.ha.rol.RB-LIM.roermond@rechtspraak.nl (= handel)
br.ka.rol.RB-LIM.roermond@rechtspraak.nl (= kanton)
Rekesten:
br.rekesten.RB-LIM.roermond@rechtspraak.nl
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Familie en Jeugd Maastricht
Rekesten ots:
fj.ots.RB-LIM.maastricht@rechtspraak.nl
Rekesten/vorderingen BOPZ:
fj.BOPZ.RB-LIM.maastricht@rechtspraak.nl
Rekesten gezag, omgang, alimentatie, adoptie, voorlopige voorzieningen, echtscheiding, wet tijdelijk
huisverbod en alle overige boek 1-BW-zaken:
fj.familie.RB-LIM.maastricht@rechtspraak.nl
Jeugdstrafrecht:
fj.minderjarigenstraf.RB-LIM@rechtspraak.nl = nieuw emailadres voor alle jeugdstrafrechtzaken van
Roermond én Maastricht
Familie en Jeugd Roermond
Rekesten ots:
fj.ots.RB-LIM.roermond@rechtspraak.nl
Rekesten/vorderingen BOPZ:
fj.BOPZ.RB-LIM.roermond@rechtspraak.nl
Rekesten gezag, omgang, alimentatie, adoptie, voorlopige voorzieningen, echtscheiding, wet tijdelijk
huisverbod en alle overige boek 1-BW-zaken:
fj.familie.RB-LIM.roermond@rechtspraak.nl
Jeugdstrafrecht:
fj.minderjarigenstraf.RB-LIM.@rechtspraak.nl = nieuw emailadres voor alle jeugdstrafrechtzaken van
Roermond én Maastricht
Verantwoordelijkheid
Iedere externe gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de interne distributie van het
emailberichtenverkeer.
Risico
De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste adressering van de berichten. In het geval van
onjuiste adressering is en blijft de verzender verantwoordelijk voor het niet bereiken van de juiste
geadresseerde. Op de rechtbank rust geen verplichting tot doorgeleiding van een onjuist
geadresseerd bericht.
Vermeldingen
Elk e-mail bericht dient steeds te zijn voorzien van het specifieke rol en/of zaaknummer, alsmede de
namen van partijen en de rol of zittingsdatum waar het bericht betrekking op heeft.
Faxen
De faxen bij de rechtbank blijven vanaf de ingangsdatum van dit protocol nog maximaal 2 maanden in
gebruik.
Ingangsdatum
Deze werkwijze gaat in op 1 augustus 2015.
N.B.:
Er zijn nog twee mailboxen in gebruik die uitsluitend bestemd zijn voor de verzending van de rol aan
de deurwaarders (= no reply mailbox):
Voor Maastricht is dat: br.ka.rolberichten.RB-LIM.maastricht@rechtspraak.nl
Voor Roermond is dat: br.ka.rolberichten.RB-LIM.roermond@rechtspraak.nl
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