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Landelijke richtlijn voor fysiek horen in instellingen

Landelijke richtlijn van de rechtspraak in het kader van fysiek horen in instellingen 1 in
aanvulling op en ter specificatie van de RIVM-richtlijnen, ingaande per 1 juli 2020
Voor het bezoek van instellingen gelden vooraleerst de regels en protocollen van de instellingen
zelf. Omdat de rechtspraak verantwoordelijk is voor de veiligheid van alle procesdeelnemers
tijdens de zitting, ook als deze op locatie plaatsvindt, is vanuit de rechtspraak een aantal
voorwaarden geformuleerd waaraan instellingen moeten voldoen voordat er weer fysieke zittingen
kunnen plaatsvinden Als een instelling niet voldoet aan deze voorwaarden, dan zal er geen
mondelinge behandeling op locatie kunnen plaatsvinden.
Voordat de gerechten overgaan tot het houden van fysieke zittingen op locatie moet door de
instelling gegarandeerd worden dat er een bezoek aan de instelling op een veilige manier en in
geschikte ruimte kan plaatsvinden. Tijdens elk afzonderlijk bezoek kan door de rechtbank worden
vastgesteld dat niet aan de voorwaarden is voldaan en kan ter plekke worden besloten dat er geen
mondelinge behandeling kan plaatsvinden.
Vóór alles geldt dat een procesdeelnemer (tenzij er negatief is getest op Corona) thuis blijft ingeval
van last van een van de volgende klachten: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk
en/of smaak (zonder neusverstopping)
Instellingen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. De zittingsruimte is zodanig ingericht dat de procesdeelnemers op 1,5 meter van elkaar
kunnen plaatsnemen.
Er wordt rekening mee gehouden dat er op voormelde afstand plaats is voor de aanwezigheid
van de rechter, de griffier, de betrokkene, de advocaat, een tolk, de arts en een
verpleegkundige.
2. De opstelling van de stoelen en tafels geeft voldoende ruimte voor fysiek ingrijpen of om
achteruit te bewegen wanneer de situatie (als betrokkene bijvoorbeeld plotseling gaat
bewegen, opstaat, voorover buigt in de richting van andere aanwezigen) daarom vraagt.
3. De zittingsruimte moet geventileerd (kunnen) worden en tussentijds worden schoongemaakt.
4. De instelling zorgt ervoor dat bekend is wat het maximum aantal personen is dat in een ruimte
aanwezig kan zijn.

Het kan zowel gaan om bezoeken aan instellingen in het kader van verplichte zorg-zaken als om bezoeken
in het kader van het jeugdrecht.
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5. Gewaarborgd wordt dat procesdeelnemers zich in het gebouw met inachtneming van de 1,5
meter regel tussen entree en zittingsruimte kunnen bewegen, zonder daarbij over een afdeling
te hoeven lopen.
6. Procesdeelnemers worden direct naar de zittingsruimte begeleid en zullen niet plaatsnemen in
een wachtruimte (tenzij de wachtruimte voldoet aan de 1,5 meter regel).
7. In de zittingszaal en bij vertrek is gelegenheid om de handen te wassen/desinfecteren. De
instelling zorgt voor de daartoe benodigde middelen.
8. Bovenstaande zal niet ten koste gaan van de gebruikelijke in acht te nemen
beveiligingsmaatregelen.
Los van het voorstaande geldt natuurlijk de algemene regel dat geen handen worden geschud en
ook de al langer bestaande regel dat geen drinken wordt aangeboden.
Conform de lijn van het CMT geldt deze richtlijn per direct voor elke instelling die stelt dat men daar
veilig betrokkenen kan horen binnen de 1,5 metercriteria.

Deze richtlijn is geaccordeerd door het LOVF en daarmee door alle rechtbanken en is afgestemd
met het Crisis Management Team.

