
 

 
EEN BEZOEK AAN DE RECHTBANK 
 
U heeft een uitnodiging ontvangen voor de 
behandeling van uw zaak op een zitting bij de 
rechtbank. Hieronder vindt u praktische 
informatie over dit bezoek. 
 
Routebeschrijving 
Op www.rechtspraak.nl kunt u een 
routebeschrijving vinden naar de rechtbank. Als 
u niet beschikt over internet dan kunt u via het 
telefoonnummer dat in de uitnodiging wordt 
genoemd een routebeschrijving opvragen. 
 
Op tijd 
Zorgt u dat u op tijd aanwezig bent. De rechters 
doen hun best om de zaken in de daarvoor 
beschikbare tijd te behandelen. Het is van 
tevoren niet altijd duidelijk hoeveel tijd een zaak 
nodig heeft, dus soms lopen zaken uit. Het kan 
dus zijn dat de zitting later begint dan 
aangegeven in de uitnodiging.  
 
Entree 
Bij binnenkomst meldt u zich bij de portier. 
Daarna is er een toegangscontrole die meestal 
bestaat uit een detectiepoort en een bagage-
scanstraat. De beveiligingsmedewerker kan u 
vragen naar een legitimatiebewijs.  
 
Op bepaalde momenten van de dag kan het druk 
zijn bij de ingang van het gerechtsgebouw. Het is 
mogelijk dat u even moet wachten voordat u 
wordt gecontroleerd.  
 
De portier zal u vervolgens verwijzen naar een 
bodebalie in het gerechtsgebouw, of rechtstreeks 
naar de zaal waar uw zaak wordt behandeld. De 
bode kan u zeggen waar u kunt wachten tot de 
aanvang van de zitting. Als de zitting in uw zaak 
begint, zal de bode uw zaak ´uitroepen´ en 
zeggen waar u naar binnen kunt gaan. 
 
Huisregels 
De rechtbank heeft een aantal huisregels waar 
alle bezoekers zich aan moeten houden. 

 Er geldt een rookverbod. 
 Mobiele telefoons moeten uitgeschakeld 

zijn in de zittingzaal. 
 Fotograferen of filmen is niet 

toegestaan. Alleen pers mag – na 
toestemming – bepaalde delen van de 
zitting vastleggen. 

 Huisdieren mogen niet mee naar binnen.  
 Het is verboden om wapens, munitie, 

verdovende middelen, gevaarlijke 

vloeistoffen of gassen het gebouw 
binnen te brengen. 

 
Voorzieningen 
In sommige gerechtsgebouwen bestaat de 
mogelijkheid om te internetten. Kijkt u op 
www.rechtspraak.nl voor de locaties die over een 
internetverbinding beschikken. 
 
In sommige zittingszalen is een ringleiding voor 
doven en slechthorenden aanwezig. Informeert u 
vooraf bij de rechtbank of u hiervan gebruik kunt 
maken. 
 
  


