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Tijdelijke beleidswijziging t.a.v. R&V’s

Geachte dames en heren bewindvoerders,
In deze bijzondere periode waarin de gezondheidsrisico’s ingrijpende maatregelen nodig maakten
en maken, is er aanleiding ons beleid aan te passen.
U weet dat de rechterlijke organisatie haar deuren heeft moeten sluiten, maar wij werken met
digitale hulpmiddelen zoveel mogelijk door. Waaraan wij nog kunnen blijven werken is het
controleren van de rekeningen en verantwoordingen (verder: R&V’s). Daaraan kunnen wij nu zelfs
méér doen, omdat voor velen tijd vrijvalt doordat er geen zittingen worden gehouden.
Het indienen van R&V’s kan daarom ook gewoon doorgaan met inachtneming van de gebruikelijke
termijnen. Wat betreft de controle van de R&V’s veranderen wij ons beleid op een paar punten.
Daarover informeer ik u bij deze.
1. Wij staan toe dat u de R&V wegens gezondheidsrisico’s niet lijfelijk bespreekt met de
rechthebbende. In zo’n geval zult u het vakje over de bespreking openlaten. Wilt u dan in
de toelichting verwijzen naar het RIVM-advies om bijeenkomsten en ontmoetingen zoveel
mogelijk te vermijden?
2. Ook het voor akkoord laten tekenen door de rechthebbende die in staat is zelf de R&V te
controleren, kan problemen geven.
a. Wij staan toe dat u de R&V naar de rechthebbende ter ondertekening stuurt en
deze telefonisch doorneemt als nodig is. Dan zult u normaal gesproken de R&V
kunnen indienen met een handtekening van rechthebbende. Als u zo handelt, wilt u
dat dan in uw toelichting vermelden.
b. Wij staan ook toe dat u de R&V naar rechthebbende ter ondertekening stuurt en
deze R&V niet bespreekt per telefoon, als daarvoor een goede reden is. Normaal
gesproken zult u de R&V dan met een handtekening van rechthebbende kunnen
indienen. Als u zo handelt, wilt u dan in uw toelichting vermelden dat en waarom u
de R&V niet telefonisch heeft besproken.
c. Wij staan ook toe dat u de R&V niet voor akkoord laat tekenen door de
rechthebbende die in staat is de R&V zelf te controleren, als daarvoor nodig is dat
u eerst bijeenkomt om de R&V met rechthebbende door te nemen en die
voorafgaande bespreking niet kan plaatsvinden wegens gezondheidsrisico’s. Wilt u
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dan in de toelichting opnemen waarom een bijeenkomst nodig was om de R&V te
bespreken en ook verwijzen naar het RIVM-advies om bijeenkomsten en
ontmoetingen zoveel mogelijk te vermijden.
3. Tot een maand na de intrekking van het advies van het RIVM om bijeenkomsten of
ontmoetingen te vermijden, mag u R&V’s indienen op basis van wat staat bij de punten 1
en 2.
4. Na afloop van de crisistijd hoeft u in de ingediende R&V’s die tot stand kwamen op basis
van wat staat bij de punten 1 en 2 niet alsnog te bespreken met of te laten tekenen voor
akkoord door rechthebbende te verkrijgen, tenzij rechthebbende daar expliciet om vraagt.
Wij zijn nog steeds bereikbaar. Als u los van dit beleid een verzoek of vraag aan ons heeft, kunt u
natuurlijk contact opnemen. Wilt u dat per mail doen. Onze bezetting is beperkt tot wat minimaal
noodzakelijk is en de telefoondiensten zijn daardoor voor ons moeilijk in te vullen.
Hoogachtend,
mr drs E. van Schouten
coördinerend kantonrechter CBM
Rechtbank Rotterdam

