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Inloopteam familie 

 

bezoekadres  
Leeghwaterlaan 8 
5223 BA  's-Hertogenbosch 
 
correspondentieadres  
postbus 70584 
5201 CZ  's-Hertogenbosch 
 
t 088 – 36 11 885  
inloopteamfamilie@rechtspraak.nl  
www.rechtspraak.nl  
 
Bij beantwoording de datum en  
ons kenmerk vermelden. Wilt u 
slechts één zaak in uw bericht 
behandelen.  
 
  

P59E 

Geachte heer, mevrouw,  
 
Over de procedure met zaaknummer       deel ik u het volgende mee. 
 
De Rechtbank       heeft uw zaak geselecteerd om te worden behandeld door het landelijk 
inloopteam familie. Dit inloopteam ondersteunt de Rechtbank       bij het inlopen van de 
achterstanden en behandelt de zaken waarin alleen verzoeken zijn gedaan over de alimentatie (of 
verhaal bijstand). Het inloopteam bestaat uit een aantal zeer ervaren rechters en secretarissen op het 
gebied van alimentatie. Daarnaast zijn er juristen van buiten geworven die grondig zijn opgeleid. Op 
deze manier wordt de totale capaciteit van de rechtspraak vergroot. 
 
Het inloopteam familie behandelt de zaken online via Microsoft Teams. De mogelijkheid van online 
zitten is belangrijk omdat rechtszaken dan kunnen worden behandeld zonder dat partijen, rechters en 
griffiers veel hoeven te reizen. Het bespaart veel tijd en zo worden ook de coronamaatregelen (werk 
zoveel mogelijk thuis / ga niet onnodig op pad) gerespecteerd. Daarnaast is het op deze manier mogelijk 
dat één inloopteam zaken van meerdere gerechten behandelt, soms zelfs op één dag, zonder dat er tijd 
verloren gaat aan reizen. 
 
Om deze zitting te kunnen plannen verzoek ik u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zeven dagen 
na heden de volgende informatie aan de rechtbank te verstrekken onder vermelding van het 
zaaknummer en de namen van partijen: 

- uw e-mailadres (voor de online zitting); 
- het (mobiele) telefoonnummer waarop u te bereiken bent (voor het geval geen verbinding tot 

stand kan worden gebracht); 
- de verhinderdata van u en uw cliënt(e) voor de komende drie maanden. 

 
U wordt dringend verzocht om samen met uw cliënt(e) (en zo nodig de tolk) vanuit uw kantoor aan de 
online zitting deel te nemen. Indien dat niet mogelijk is, dient u ook het (mobiele) telefoonnummer en 
het e-mailadres van uw cliënt(e) door te geven.  
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Deze informatie kunt u per e-mail sturen aan inloopteamfamilie@rechtspraak.nl via Veilig Mailen 
(ZIVVER) onder vermelding van het zaaknummer. 
 
De zitting kan pas worden gepland als alle hierboven genoemde informatie is ontvangen. 
 
Aanleveren van stukken gedurende de rest van de procedure 
Verder wijs ik u er alvast op dat u de stukken voor de zitting en eventuele verdere correspondentie 
rechtstreeks aan het inloopteam familie dient te sturen. Ook geldt (zoals gebruikelijk) dat als een partij 
nog stukken wil overleggen, dit uiterlijk tien dagen voor de (nog te plannen) Skype-zitting moet 
gebeuren. De rechter kan besluiten op informatie die na deze termijn is binnengekomen geen acht te 
slaan. 
 
Het heeft de voorkeur dat ook deze stukken zoveel mogelijk per e-mail worden ingediend via Veilig 
Mailen (ZIVVER) op het e-mailadres inloopteamfamilie@rechtspraak.nl.  
 
Als het gaat om stukken die wettelijk gezien voorzien moeten zijn van een handtekening (bijvoorbeeld 
bij een aanvullend verzoek) of als het gaat om meer dan 30 pagina’s, dan dient u deze stukken ook in 
tweevoud per post na te sturen. Deze post dient u rechtstreeks aan het landelijke inloopteam familie te 
sturen, dat gehuisvest is in het gebouw van de Rechtbank Oost-Brabant. U kunt de stukken richten aan:  
     
Rechtbank Oost-Brabant 
Inloopteam familie 
Kamer D 0.40 
Postbus 70584 
5201 CZ 's-Hertogenbosch  
 
Bij de nazending per post geldt zoals gebruikelijk dat - tenzij het om één bijlage gaat - een 
inhoudsopgave moet worden toegevoegd en de bescheiden (door)genummerd moeten zijn.  
 
Voor de indiening van alle stukken (per e-mail of per post) geldt dat u dient aan te geven ter toelichting 
of staving van welke stelling deze gegevens of bescheiden zijn bedoeld en welk onderdeel daartoe van 
belang is. Indien u hieraan niet voldoet, kan de rechter op grond van 22b Rv de door u overgelegde 
gegevens of bescheiden buiten beschouwing laten.  
 
Ik verzoek u ook al uw overige correspondentie over deze zaak te richten aan het landelijk inloopteam 
familie, bij voorkeur via inloopteamfamilie@rechtspraak.nl middels Veilig Mailen (ZIVVER).   
 
Van alle berichten moet u tegelijkertijd een kopie aan de wederpartij sturen. Uit het bericht aan de 
rechtbank moet blijken dat hieraan is voldaan. 
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Wilt u uw cliënt(e) hiervan op de hoogte stellen? 
 
Hoogachtend, 

 
 
 
      
Griffier 
 


