
 

 

Spelregels voor deelname van partijen aan een (hybride) videozitting  
 

U bent uitgenodigd voor een (hybride) videozitting. Omdat dit een officiële rechtszitting is 

verzoeken we u aantal spelregels in acht te nemen. 

 

• De link die u heeft ontvangen is bedoeld voor u persoonlijk. Het is toegestaan om aan de 

zitting deel te nemen met een mede-appellant, met uw gemachtigde of advocaat en met een 

door u ingeschakelde deskundige of tolk. 

• Professionele gemachtigden mogen de link doorsturen naar de procespartij die zij 

vertegenwoordigen. Als zij dat doen, dan verzoeken we hen om dat voorafgaand aan de 

zitting aan de Afdeling bestuursrechtspraak te melden. Het doorsturen van de link naar 

anderen is niet toegestaan.  

• U meldt zich op tijd via de uitnodigingslink. Houd 10 minuten voor aanvang van de zitting 

aan. U meldt zich aan met uw volledige naam, zodat deze te zien is voor de zittingskamer en 

de andere deelnemers. 

• Neem deel aan de (hybride) videozitting in een stille en rustige ruimte, waar u niet gestoord 

kunt worden. 

• U bent verantwoordelijk voor een goed werkende internetverbinding (wifi). Wij raden u aan 

voorafgaand aan de (hybride) videozitting uw apparatuur te testen. U kunt, na het openen 

van de uitnodigingslink en voordat de (hybride) videozitting begint, gebruikmaken van de 

functie voor zelfweergave om er zeker van te zijn dat u goed te zien en te horen bent. 

• Wij streven ernaar alle zaken op de aangegeven tijd te laten starten. Het kan echter gebeuren 

dat de bespreking van een zaak die voor uw zaak wordt behandeld uitloopt. Helaas kunnen 

wij u daarover niet informeren. Wacht u rustig tot u aan de beurt bent. 

• Als uw zaak aan de orde komt en u ziet de rechters in beeld, dan zal de voorzitter van de 

zittingskamer u welkom heten. Hij geeft partijen ook instructies voor het ordelijk verloop van 

de zitting. 

• De gang van zaken tijdens de zitting mag niet worden verstoord. Bij videozittingen is het 

extra van belang dat partijen niet door elkaar spreken. Volg hierover de aanwijzingen van de 

rechter op.  

• U zet  uw microfoon op mute (microfoon uit) als u niet aan het woord bent. De rechter geeft 

aan wanneer u kunt spreken. Bent u in bezit van een headset met microfoon, dan raden we 

aan die te gebruiken.  De kwaliteit van het geluid  is dan meestal beter.   

• De rechter(s)  moet(en) kunnen zien met wie wordt gesproken. Wij vragen u daarom uw 

camera aan te zetten en recht in de camera te kijken, zodat u duidelijk in beeld bent.  

• De chat en andere functies uit Teams (zoals het delen van het scherm ) worden in beginsel 

niet gebruikt.  

• Het is niet toegestaan om opnames te maken van de zitting. 

• De rechter deelt mee wie er fysiek in de zittingszaal aanwezig zijn. Op uw beurt geeft u aan 

of er andere personen bij u in de ruimte aanwezig zijn en, zo ja, wie dat zijn. 

• Het is belangrijk dat u  tijdens de (hybride) videozitting de hele tijd aanwezig bent en niet 

wegloopt. Als er behoefte is om kort te pauzeren, dan kunt u dat aan de rechter aangeven.  


