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door Saskia Belleman
en John van
den Heuvel

DEN HAAG • Rech-
ters zeggen alle
zeilen bij te zetten
om ondanks de
coronacrisis
rechtszaken te
laten doorgaan.
Volgens Henk Na-
ves, voorzitter van
de Raad voor de
Rechtspraak, wor-
den rechtbanken
en gerechtshoven
versneld corona-
proof gemaakt.
„Alle rechters zijn
de afgelopen week
getraind in het
gebruik van Skype.
En advocaten en
rechtbanken kun-
nen sinds vorige
week via Veilig
Mailen met elkaar
communiceren in
plaats van faxen”,
aldus Naves die in
een exclusief inter-
view reageert op
felle kritiek in on-
der meer deze
krant dat gerechten
zich amper aanpas-
sen aan de corona-
crisis. 

Rechtbank
ruilt fax
nu toch inBBIINNNNEENN
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Timo Mols (l) en Max van
den Heuvel vinden het
lockdownleven ’saai’ en
zoeken op het skatepark
een uitlaatklep. „Ik probeer
mijn best te doen om ver-
antwoordelijk om te gaan
met de coronamaatregelen.
Ik kom niet in de buurt van
ouderen, probeer afstand
te houden en vermijd het
ov”, zegt Mols. Een groeien-
de groep jongvolwassenen
neemt het minder nauw
met de maatregelen, blijkt
uit onderzoek van Motivac-
tion. Zo vinden steeds meer
jongeren het lastig om zich
aan de anderhalve meter te
houden.
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door Alexander Bakker en
Martin Visser

DEN HAAG • Het kabinet
en werkgevers werken
met man en macht aan
coronaprotocollen om
zoveel mogelijk branches
weer aan het draaien te
krijgen. Maar het open-
baar vervoer en de scho-
len zijn een groot pro-
bleem. De horeca ziet de
eisen voor 1,5 meter af-
stand niet zitten.

„Het onderwijs en het
openbaar vervoer zijn een

belangrijke voorwaarde
voor het weer opengaan van
de economie”, zegt werkge-
versvoorman Hans de Boer.
„Daar ligt nog een grote op-
gave voor het kabinet.” On-
derwijspersoneel en vak-
bonden in het openbaar ver-
voer vrezen dat er niet veilig
gewerkt kan worden.

De horecabranche ziet
werken binnen de richtlij-
nen van het RIVM niet zit-
ten. „We hebben een proto-
col, maar onze conclusie is:
het werkt niet”, zegt Dirk
Beljaarts, directeur van Ko-

ninklijke Horeca Neder-
land. De meeste cafés en
restaurants zijn volgens de
brancheclub te klein om te
kunnen functioneren met
anderhalve meter afstand. 

Dat is een fikse tegenval-
ler voor minister Eric Wie-
bes (Economische Zaken).
Die werkt met de branches
aan protocollen om zoveel
mogelijk bedrijven weer te
kunnen openen. 
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