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Geachte heer Zijlstra, beste Rob,

In de strijd tegen het coronavirus heeft het kabinet ingrijpende maatregelen
genomen. Om de verspreiding van het coronavirus te beperken wordt iedereen door de regering
opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven en thuis te werken. Dat stelt jullie ongetwijfeld voor grote
uitdagingen over hoe onder deze omstandigheden jullie journalistieke werk te doen.

Dat de maatregelen van het kabinet consequenties hebben voor rechtszaken, omdat partijen en
gedetineerden niet naar gerechtsgebouwen mogen en kunnen komen, hebben jullie de afgelopen tijd
gemerkt. Ei’ zijn nagenoeg geen ‘gewone zittingen’ en als er in een uitzonderlijk geval een zitting
plaatsvindt, dan is er maar beperkte aanwezigheid in de zittingszaal mogelijk. Ik begrijp dat dat grote
impact heeft op de wijze waarop de media haar werk kan doen en verslag kan leggen van rechtszaken.
De Raad en de Rechtspraak hechten grote waarde aan jullie bijdrage in het openbaar maken van
rechtszaken. Dat journalisten het recht hebben op vrije nieuwsgaring is voor ons een fundamenteel
uitgangspunt. Tegelijkertijd zal de Rechtspraak er de komende tijd nog steeds anders uitzien dan
gebruikelijk is. De Rechtspraak behandelt ook de komende tijd zoveel mogelijk rechtszaken schriftelijk
of via een telefonische (beeld) verbinding. Het soort zaken en het aantal rechtszaken zal vanaf 7 april
wel worden uitgebreid.

Er zullen dus zo min mogelijk gewone zittingen plaatsvinden, zodat mensen zoveel mogelijk thuis
kunnen blijven. Gerechtsgebouwen blijven beperkt toegankelijk. In die zaken waarin bij wijze van
uitzondering een fysieke zitting plaatsvindt, worden procespartijen beperkt toegelaten. Om journalisten
in staat te stellen hun werk uit te oefenen geldt dat er per zitting maximaal 3 journalisten fysiek
aanwezig mogen zijn. We onderzoeken op dit moment de mogelijkheid om via Skype web journalisten
digitaal mee te laten kijken bij rechtszaken. De eerste ervaringen hiermee bij de rechtbank Overijssel
zijn positief. Daarnaast zullen rechtszaken — indien mogelijk — gelivestreamd worden. Op
rechtspraak.nl zullen gerechten vermelden welke zaken er de komende periode worden behandeld in
hun gerecht.

We hopen hiermee in deze bijzondere tijd, het werk van de media zoveel als kan, mogelijk te kunnen
maken. Mochten jullie nog andere ideeën of mogelijkheden zien, dan horen we dat vanzelfsprekend
graag.
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