Informatie over maatregelen in verband met coronavirus
U bezoekt binnenkort het gebouw van de Raad van State. De Raad van State volgt de
voorschriften van het RIVM. De Raad van State voldoet aan de norm van 1,5 meter
afstand.
Gebouw
• Bij aankomst zult u beveiligingsmedewerkers van de Raad van State aantreffen. Volgt u
zowel buiten als in het gebouw hun aanwijzingen.
• De ingang biedt toegang tot het gebouw en wordt niet gebruikt als uitgang. Na uw
zitting wordt u gewezen op de route naar de uitgang.
• Op verschillende plekken in het gebouw zijn pompjes met desinfectiemiddel aanwezig. U
wordt gevraagd uw handen bij binnenkomst te desinfecteren.
• In het gebouw zijn looproutes aangegeven; maak daarvan gebruik.
• Na binnenkomst meldt u zich bij de inschrijfbalie. U houdt gepaste afstand tot uw
voorganger. Na inschrijving wordt u de weg gewezen naar de wachtruimte bij de
zittingszalen.
• Voor elke zittingszaal wordt een aparte wachtruimte ingericht. Dit om ervoor te zorgen
dat zo min mogelijk mensen tegelijkertijd in de publieksruimte aanwezig zijn.
• In de wachtruimte en in de zittingszalen zijn bodes aanwezig. Volgt u daar hun
aanwijzingen.
• Vanwege de afstandseis van 1,5 meter is het niet mogelijk om de kluisjes en de
garderobe te gebruiken. U neemt uw jas en spullen daarom mee naar de zittingszaal.
• U wordt verzocht zich niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de zitting in het
gebouw te melden.
Zittingen
• De zittingen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag. De zittingen kunnen starten
om 09.00 uur en doorgaan tot 18.00 uur.
• De zittingszalen zijn zo ingericht dat wordt voldaan aan de maatregel om 1,5 meter
afstand tot elkaar te houden. Daar waar die 1,5 meter niet kan worden aangehouden, zijn
tussenschotten van plexiglas geplaatst.
• In de zittingszalen worden hygiënemaatregelen getroffen.
• Per partij mogen niet meer dan twee personen op de zitting aanwezig zijn (bijvoorbeeld
de partij om wiens zaak het gaat en de rechtshulpverlener).
• Als u het noodzakelijk acht dat andere betrokkenen op de zitting aanwezig zijn, zoals
bijvoorbeeld een deskundige, dan doet u van tevoren daartoe een verzoek om toestemming
bij de griffier.
• Napraten over de zitting is prima, maar niet in de publieksruimte. U wordt verzocht na
afloop van de zitting het gebouw meteen te verlaten via de daarvoor aangegeven
looproutes.
Catering en toiletten
• Houdt u er rekening mee dat cateringvoorzieningen niet aanwezig zijn.
• Toiletgroepen zijn beschikbaar. Van een toiletgroep kan slechts door één persoon tegelijk
gebruik worden gemaakt. Een medewerker ziet hierop toe.
Vervoer
• Komt u met de auto, dan kunt u uw auto het beste parkeren in de parkeergarage onder
het Tournooiveld (Parkeergarage Museumkwartier), onder het Plein (Parking Centrum Plein)
of onder het Malieveld (Parking Malieveld).
• De Raad van State vervult een vitale rol in het staatsbestel. Bent u niet in de
gelegenheid om met eigen vervoer te komen, dan kunt u gebruikmaken van het openbaar
vervoer.

