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Per 11 mei 2020 vinden er weer meer fysieke zittingen plaatsvinden in de rechtbank 

plaats. In verband daarmee verwacht de rechtbank meer bezoekers (procespartijen, 

rechtshulpverleners en bij zittingen betrokken vertegenwoordigers van andere instanties 

etc.) in de gerechtsgebouwen. 

Nog steeds staat in verband met het coronavirus voor de rechtbank de gezondheid van 

bezoekers en medewerkers voorop. De rechtbank heeft met het oog op de gezondheid 

van degenen die in de zittingszalen en publieke ruimte verblijven voorzorgsmaatregelen 

getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  

Bijzondere aandacht is er voor contactmomenten bij de toegangscontrole en de centrale 

balie, in acht te nemen afstanden in de zittingszaal, looppaden en structureel extra 

schoonmaak met desinfecterende middelen. De rechtbank doet dit in lijn met de 

landelijke RIVM-richtlijnen en Rechtspraak-brede aanbevelingen.  

De publieke ruimte en zittingszalen worden frequent door medewerkers van de rechtbank 

schoon gehouden. Dat kan tot enige vertraging bij de behandeling van zaken leiden.  

Daarbij geldt het volgende: 

 Publiek wordt niet toegelaten in de gerechtsgebouwen.

 Alleen voor een zitting opgeroepen partijen, andere procesdeelnemers en een beperkt

aantal vertegenwoordigers van de media worden toegelaten tot het gerechtsgebouw.

 Kom bij verkoudheid, griep of koorts en andere Covid-achtige verschijnselen (of

wanneer u nauw contact heeft gehad met een besmet persoon) niet naar de

rechtbank. Neem dan telefonisch contact op met de griffie/administratie van het

rechtsgebied van de zaak (bijvoorbeeld: familierecht).

In aanvulling op de bestaande huisregels heeft de rechtbank onderstaande, aangepaste 

huisregels vastgesteld. Deze huisregels gelden tot nader order. 

De rechtbank vraagt uw begrip voor deze maatregelen en regels, die in het belang van 

iedereen die in ons gebouw verblijft zijn getroffen c.q. vastgesteld. 

Toegangscontrole 

 Houd bij de entree 1,5 meter afstand van onze medewerkers en van eventuele

andere bezoekers.

 Volg bij binnenkomst de instructies op van de portier/beveiliger.

 Indien bij passage door de scanstraat een ‘piep’ volgt, volg de instructies van de

beveiliger.
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 Volg de aangegeven route naar de plaats in het gerechtsgebouw waar u moet zijn.

 Bij binnenkomst in de hal van het gerechtsgebouw, graag uw handen desinfecteren

bij de daarvoor bestemde zuil.

Hal/wachtruimte/zittingszaal 

• Meld u zich na binnenkomst in de hal in Maastricht bij de centrale balie en in 
Roermond bij de bodebalie.

• Houd 1,5 meter afstand als u moet wachten bij de balie.

• Neem plaats in de hal/wachtruimte op de daarvoor aangegeven zitplaatsen en loop 
niet rond in de centrale hal. Houd ook hier 1,5 meter afstand.

• Volg de instructies op van de bode/beveiliger in de hal/wachtruimte en zittingszaal.

• Neem in de zittingszaal plaats op de plek die de bode u aanwijst en verplaats u, tenzij 
anders wordt beslist, gedurende de zitting niet.

• Houd ook bij het verlaten van de zittingszaal 1,5 meter afstand in acht.

• Verlaat na afloop van de zitting meteen het gerechtsgebouw. Er is geen gelegenheid 
om na te praten of te overleggen.

• Volg bij het verlaten van het gerechtsgebouw de aangegeven route.

Mondkapjes
• U bent vanaf 1 december 2020 verplicht om in de publieke ruimten van ons 
gerechtsgebouw een mondkapje te dragen. Neem een eigen mondkapje mee. In de 
zittingszalen hoeft u als u zit geen mondkapje te dragen. 

Niet naleving van de huisregels kan ertoe leiden dat de toegang tot het 
gerechtsgebouw wordt ontzegd of verwijdering uit het gebouw volgt. 
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