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Onderwerp Conclusie
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Realisatie OpmerkingenDatum Verantw

Beoordeling
CIb 2019
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deadline

benoemen

18 juni vws

Delen concept
Covid 19
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inclusief
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GGD Covid

19VWS RIVM

18 juni 2020 zsm

Financiele

functie RIVM

Tijdig delen

oPerteverzoek

Covid 19

18 juni 2020 VWS zsm

2 Bespreekpunten

a Beoordeling P15 zie bijlage
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Directoraat Generaal Volksgezondhi

Publieke Gezondheid

Crisisbeheersing en Infectieziekten

Datum

buiten verzoek

b Offerteproces COVID 19 en pl5
Het CIb geeft een update over de voortgang van het offerteproces P15 en de

voorbereidingen voor het nieuwe COVID 19 programma programma P19

c Terugkoppeling financieel overleg VWS RIVM

Doel van dit overleg was om de financiele stromen rondom COVID 19 2020 en

2021 in kaart te brengen en naast elkaar te leggen zodat we met hetzelfde beeld

werken Een overzicht van de gemaakte afspraken voIgt nog

d Voedselveiligheid

buiten verzoek

e Nieuw netwerk van referentielaboratoria

buiten verzoek

f Bericht aan subsidierelaties mbt afhandeling vertraging uitstel activiteiten

door COVID 19

Het gaat hier met name om de ASG regeling Mondeling is toegezegd coulant te

zijn maar graag ontvangen de GGD en hierook schriftelijk een reactie op

q Transitieplan KNCV taken

buiten verzoek

h Polio GAPIII

buiten verzoek
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i Agendapunten PO 17 September 2020

Datum

3 Wvttk

Voor het onderzoek naar het voorkomen en emst van infecties van COVID

19 bij mensen met een doorgemaakt Q koorts infectie heeft het RIVM een

voorstel opgesteld met een offerte Het betreft drie deelonderzoeken

waarvan 1 met NIVEL die aansluiten bij lopend onderzoek of eerder uitgevoerd
onderzoek dat gebruik maakt van huisartsengegevens en ziekenhuisdata mbt Q
koorts en nu ook COVID data erbij ^^^Jieeft namens^^^2akkoord gegeven

met het verstrekken van deze opdracht Het RIVM heeft aangegeven dat het uit

het calamiteitenfonds betaald kan worden Ze kunnen dus zo snel mogelijk

beginnen

10 2ebuiten verzoek

Voor het vervolg op de Verkenning COVID 19 luchtkwaliteit en

veehouderij wordt een bijeenkomst gepland in de tweede helft van September Het

RIVM neemt hierbij de lead hopelijk komt hier snel meer duidelijkheid over De

voorwaarden die zijn gesteld in de terugkoppeling op de eerste verkenning meer

partijen om mee samen te werken en onderzoek inperken tot vragen die kennis en

beleidsopties kunnen genereren binnen 12 maanden zijn voor het RIVM lastig

begreep ik uit het VGO overleg Er is internationaal ook al onderzoek gedaan en in

gang gezet de vraag is of we voor Nederland op korte termijn hier wel aan toe

kunnen voegen

Voorraad agenda
Wanneer er tijd is kunnen we de punten van voorde Corona epidemie bespreken
Voorstel om tijdens elk BO 1 of 2 punten erbij te nemen Graag eerst beoordelen

of onderstaande punten uberhaupt nog actueel zijn

buiten verzoek
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Vergaderplaats
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Correspondence uitsluitend richten aan

Afwezig

Kopie aan

1 Qpvolaina actiepunten en verslaa 9 iuli 2020 met biilaae 1 en 2

Actie Actie houder Status

Status eerdere actiepunten in kaart brengen voor

volgend PO zie bijlage 2

PG en CIb Zie bijlage 2 deze kunnen

we gezamenlijk doomemen

Verzending offerteverzoek bespoedigen AfgerondPG

Komende weken budget dat nodig is voor het covid

programma communiceren met VWS

CIb

10 2e en

Week van 27 juli beoordeling 2019 voor het CIb

toesturen

Afgerond zie ook

agendapunt

PG

Extra druk zetten op de totstandkoming van afspraak
tussen VWS en RIVM over financiele consequenties
coronacrisis

PG en CIb

Transitieplan KNCV taken agenderen voor volgend PO CIb en PG In overleg nu nog niet

gedaan PG wil eerst weten

wat de administratieve

consequenties zijn Het CIb

moet daarvoor de

transitiekosten heldermaken

en aangeven hoe die te

dekken Ook moet het plan
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[ | worden opgestuurd ]

Bespreekpunten2

a Beoordeling 2019 zie bijlage 3

bulten verzoek

b Polio GAP III

buiten verzoek
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o

buiten verzoek
o

PG CI |
zijn corona werkzaamheden heeft afgerond

10 f2a | zal dit verder oppakken en een voorstel maken zodra hij

COVID 19 prog ram ma zie bijlage 4

^geeft een update over voorbereidingen voor het nieuwe COVID 19

programma programma P19

De offerte is op hoofdlijnen en de bedoeling is om intensief contact te houden

omdat de actualiteit weerbarstig is Onze indruk is dat we tevreden zijn over de

thema s het is compleet de thema s passen binnen het programma en bij het

RIVM Mogelijk is het her en der iets overcompleet maar daar hebben we pas echt

goed zich op bij de nadere uitwerking Met deze thematische opzet is een grof
financieel kader geschetst waarmee we een budget kunnen gaan reserveren Dat

zal^^^^oppakken Het heeft onze voorkeur dat P19 in het reguliere offerteproces

meeloopt en dat lijkt te lukken

Je kunt^^vragen of al helder is of P19 binnen het RIVM onder het CIb valt en

wie er bij het RIVM aanspeekpunt is Dat het onder het CIB zou valien was eerder

wel het idee omdat het grotendeels infectieziektebestrijding betreft maar er is ook

een link naarde domeinen VenZ en MenV

c

Wvttk bijlage 53

Ter info de nota verplichte centrale registratie
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Minister VWS Deadline

Ontworpen door

T

M

tminvws nl

nota
Datum

24 September 2020

ter beslissing Reactie op brief veiligheidsberaad afstemming en

coordinatie tijdens crisis
Kenmerk

Zaaknummer

210750

Paraaf directeur Paraaf DGV Bijlage n

3

1 Aanleiding voor deze nota

Op 16 juli jl heeft de heer Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad VB de

minister van LNV een brief geschreven over afstemming en coordinatie ten tijde
van een crisis Hij heeft daarin enkele ongenoegens daarover geuit Dit is naar

aanleiding van de aanpak van de uitbraak van SARS CoV 2 op nertsenhouderijen
Met bijgevoegde brief geeft de minister van LNV mede namens u hierop een

reactie

2 Beslispunten advies en mogelijk alternatief

Ik verzoek u akkoord te gaan met de inhoud van de brief en de verzending mede

namens u door uw collega van LNV

3 Samenvatting en conclusies

De voorzitter van het VB is enigszins ontstemd over de communicatie en

afstemming tussen LNV en het VB over de aanpak van SARS CoV 2 bij nertsen de

informatievoorziening en het gebrek aan coordinatie Hij geeft aan dat het VB

meerdere keren aandacht heeft gevraagd voor een eenduidige crisisaanpak met

bijbehorende communicatie vanuit het Rijk en dat eenduidigheid tekortschiet en

kan worden verbeterd

Er heeft inmiddels op ambtelijk niveau een gesprek plaats gevonden met een

vertegenwoordiging van het VB VWS en LNV hebben een toelichting gegeven op

de zoonosestructuur hoe de besluitvorming verloopt en welk ministerie met welke

partijen het overleg voert Ook is afgesproken dat de ambtelijke ondersteuning
van de VB in het vervolg ook een uitnodiging krijgt voor het BAO Z Daarnaast

heeft er nog een telefonisch overleg plaatsgevonden tussen de minister van LNV

[van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost De kou is hiermee uit10 2een

de lucht

Pagina 1 van 2
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In het ambtelijke overleg met de VB is toegezegd dat er een schriftelijke

toelichting komt over de zodnosestructuur De minister van LNV heeft in haar

overleg met]
tegemoet

Directoraat Generaal

Volksgezondheid
Publieke Gezondheid

Crisisbeheersing en

Infectieziekten

deze toezegging herhaald Deze brief komt hieraan10 2e

De brief start met de stelling dat er maximaal wordt ingezet op een goede
communicatie tussen en met alle betrokken partijen en dat er wordt gehecht aan

een transparante overheid

Verder wordt ingegaan op het verloop van de besluitvorming en communicatie

sinds de eerste besmetting de rol van LNV hierin en de overgang naar de

zoonosestructuur Uitgelegd wordt hoe binnen die structuur wordt geacteerd in

het bijzonder richting de veiligheidsregio en de lokale bestuurders Tot slot wordt

aangeboden dat VWS en LNV gezamenlijk indien gewenst aan het

Veiligheidsberaad een toelichting kunnen geven op de zoonosestructuur

Kcnmerk

4 Draagvlak politiek
N v t

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

De regio s getroffen door een uitbraak van SARS CoV 2 onder nertsen zijn eerder

getroffen door Q koorts en kennen daarnaast een slechte luchtkwaliteit Deze

stapeling van gezondheidsrisico s geeft maatschappelijke onrust Hoewel de brief

van de VB anders doet vermoeden zijn de burgemeesters van de getroffen

gemeenten door LNV geinformeerd en de voorzitter s van de veiligheidsregio
door VWS Deze laatsten zijn ook uitgenodigd voor de BAO Z overleggen om te

adviseren op de te nemen maatregelen en de communicatie naar buiten is

eveneens met hen afgestemd Met de aanvullende mondelinge en schriftelijke

uitleg over de zoonosenstructuur is de meeste kou uit de lucht

Financiele en personele gevolgen

N v t

6

Juridische aspecten haalbaarheid

N v t

7

Afstemming intern interdepartementaal en met veldpartijen
LNV heeft de inhoud van de brief met VWS afgestemd

8

Gevolgen administratieve lasten

N v t

9

Toezeggingen
N v t

10

Fraudetoets

N v t

11
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Doe van het overleg
VWS ziet veel mogelijkheden in het gebruik van rioolwaterdata voor het verkrijgen
van inzicht van virusverspreiding waarbij het COVID 19 virus actueel is

Het overleg is op verzoek van VWS geTnitieerd om te bespreken wat de

mogelijkheden zijn tot zo snel mogelijke dagelijkse metingen bij alle landelijke
rioolwaterdata locaties

Achtergrond
Ondanks dat het aantal virus besmettingen zijn te traceren via het testen en de IC

capaciteit bieden de rioolwaterdata vroeatijdia inzicht in welke regio het virus te

verwachten is Belangrijk punt hierbij is dat de coronaverspreiding begin dit jaar

waarschijnlijk veel eerder gesignaleerd had kunnen worden als we de

rioolwaterdata toen al hadden gehad Om deze reden heeft deze data grote

belangstelling van zowel minister van VWS als de minister president als

internationale media Daarnaast kan de rioolwaterdata in de toekomst ook

gebruikt worden voor andere virusverspreidingen zoals een variant van het

COVID virus

Het verkrijgen van meer meetpunten voor landelijke dekking en frequentere

metingen is daarom erg belangrijk voor VWS om deze rioolwaterdata goed zicht te

krijgen op de virusverspreiding in Nederland en controle maatregelen hier op af

te stemmen
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Actualiteit

Er hebben al verbeteringen plaats gevonden in het aantal meetpunten van 28

locaties naar nu 80 locaties en voor de nabije toekomst naar 300 locaties

landelijke dekking

Directoraat Generaal

Volksgezondheid
Publieke Gezondheid

Crisisbeheersing en

Infectieziekten

Wens VWS

Zoals ook in de opdrachtbrief aan het RIVM is beschreven is de wens van VWS

naast de landelijke dekking van de meetlocaties in fases de frequentie van de

metingen uit te breiden Eerst bij een beperkte groep locaties vaker data

verzamelen bijvoorbeeld eens per 3 dagen en deze frequentie vervolgens in

fases uitbreiden tot landelijke dekking Hierna de dataverzameling op

vergelijkbare wijze verder uitbreiden naar een dagelijkse frequentie Het is

afhankelijk van de omstandigheden met betrekking tot laboratorium capaciteit en

apparatuur met welke snelheid de dataverzameling kan worden uitgebreid naar

dagelijkse frequentie
Ondanks dat het risico bestaat dat het dagelijks verzamelen beperkte meerwaarde

kan hebben wegen voor VWS de verwachte kosten voor dagelijkse verzameling
van rioolwaterdata op tegen het potentieel mogelijke voordeel hiervan

Datum

20 augustus 2020

Gebruik rioolwaterdata

De rioolwaterdata zullen op het corana dashboard van VWS terecht komen Hierbij
is duiding van de data op het dashboard belangrijk via de verschillende

mediakanalen UvW vraagt aandacht voor de communicatielijnen met betrekking
tot de rioolwaterdata zodat we elkaar niet verrassen

Afspraken
brenot de verschillende communicatieadviseurs met elkaar in

contact zodat zij snel elkaar op de hoogte kunnen brengen
houden ondertussen onderling contact10 2e

voor afstemming
Per 1 September worden de metingen uitgevoerd bij de 300 locaties en

wordt de data ontsloten voor het dashboard

RIVM levert voor 4 September analyse op van meerwaarde van verder

verdichting van het aantal metingen naar meerdere keren per week

UvW maakt samen met enkele waterschappen een scenario hoe en welke

verdichting mogelijk is in de bestaande processen en wat er nodig zou zijn
voor verdere intensivering Daarbij ook de termijnen waarin dit haalbaar is

en de verwachte kosten die hieraan verbonden zijn
Na bespreking van deze opbrengsten eind aug begin September gaat er

een nieuwe aanpak naar M VWS

Pagina 2 van 3
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Directoraat Generaal
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Actielijst

Actie Actiehouder

Per 1 September kunnen de waterschappen
rioolwaterdata aanleveren voor alle 300 locaties

eens per 6 dagen

1 UvW Datum

20 augustus 2020

De UvW maakt een overzicht van de verschillende

scenario s uitgaande van een landelijke dekking

eens per week naar een dagelijkse landelijke

dekking en brengt hierbij het volgende in kaart

o De kosten per fase naar een

dagelijkse en landelijke dekking
o De uitdagingen per fase die van

invloed kunnen zijn op de

realisatie bijvoorbeeld capaciteit
voor het fysiek ophalen van de

watermonsters of het verwerken

van de watermonsters in het

laboratorium Dit graag concreet

weergeven zodat vanuit VWS kan

worden meegedacht aan

mogelijke oplossingen

bijvoorbeeld de inzet van

Defensie of brandweerkorpsen

2 UvW

Over 2 weken een nieuwe afspraak3 VWS
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Actualiteiten COVID19 maandag 21 September

Alqemeen Beeld 21 9

Het aantal nieuwe positief geteste personen is opnieuw sterk toegenomen

tot 2223 op 21 September

De meeste besmettingen waren opnieuw in Amsterdam 263 Rotterdam

218 waar het aantal infecties twee keer zo hoog is als een dag eerder en

Den Haag 126

De ziekenhuisopnames zijn van 9 t m 15 September met 92 toegenomen

tegenover 43 de week tevoren

Het aantal gemelde opnames op de intensive care steeg naar 27 De week

hiervoor lag dit aantal op 19

Ook het reproductiegetal is verder gestegen tot 1 38 en blijft dus

onverminderd beduidend boven de waarde van 1 0 hetgeen ongewenst is

Het RIVM geeft aan dat dit grofweg betekent dit dat de aantallen COVID 19

gediagnosticeerde gevallen elke week met 50 80 zullen toenemen bij

ongewijzigd beleid

Ook het percentage positief getesten is afgelopen week gestegen

weekrapportage RIVM 15 sept van 2 8 naar 3 9

Positief geteste mensen gemiddeld over afgelopen 3 dagen
relatief per 100 000 inwoners

36

34

32

30 530

28

26

24
23 2

22

20

18 418

16

14

12
iiA
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8

6

4

2

0
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Aantal ziekenhuisopnames gemiddeld over de afgelopen 3 dagen 26 33

In de top 2 april was dit bijna 600

Aantal IC opnames gemiddeld over de afgelopen 3 dagen 8 3

In de top 1 april was dit 107

De R waarde bedraagt momenteel 1 38

Aantal besmettelijke mensen wekelijks cijfer 15 sept 64 056 368 100 000

Besmette verpleeghuislocaties 187 de afgelopen 28 dagen

Vorige week 11 7 t m 17 9 zijn er 192 655 testen afgenomen Doorlooptijd
was gemiddeld 37 9 uur 18 9

LCPS meldde meldt dat er 85 Covid patienten op de IC liggen

ZJCN

Aantal positief geteste mensen totaal Curasao 282 72 Aruba 3551 169

Sint Maarten 584 19 Bonaire 40 20 St Eustatius 11 Saba 5 21 9

Besmettingen in Curasao Aruba en Sint Maarten nemen toe Ook toename in

ziekenhuisopnames en IC bedden Vooral beeld op Aruba is onverminderd

zorgelijk

Het lijkt erop dat mensen zich op Aruba onvoldoende aan de regels kunnen

houden Capaciteit in het ziekenhuis is nog voldoende ZJCN heeft een aantal

goede afspraken gemaakt

Curagao zit op een kantelpunt na recente toename van aantal gevallen Grootste

zorg is dat Publieke Gezondheid te krap bemand is Ziekenhuis heeft op het

moment voldoende capaciteit Er zijn afspraken gemaakt over verdere opschaling

op basis van een opschalingsplan
Gisterenavond is de lockdown op Bonaire ingegaan Maatregelen gaan verder dan

advies van RIVM VWS om draaiboek Curagao Aruba te volgen Reden voor

strenge maatregelen is hettegengaan van onrust Kantoren winkels horeca etc

zijn gesloten Scholen zijn wel nog geopend net als supermarkten apotheken
bouwmarkten en benzinestations

Internationaal

Het RIVM meldt dat er een stijging van het aantal gevallen wordt gezien in bijna
heel Europa
De incidentie in Nederland en de EU is nu ongeveer 90 100k 14d

Er wordt steeds meer getest in Europa Meer testen leidt ook tot het opsporen

van meer gevallen
Het aantal importgevallen met een recente reisanamnese na positieve test

neemt af doordat het vakantieseizoen op z n einde loopt
Het RIVM adviseert dat de volgende landen als onveilig moeten worden

gemarkeerd
• Spanje
• Andorra

• Kroatie

• Portugal regio Area Metropolitan de Lisboa AML Grande en AML

Sebutal en regio Leziria do Tejo uitgebreid
• Belgie alleen gemeente Antwerpen Brussel agglomeratie
• Bulgarije
• Roemenie

• Frankrijk uitgebreid zie voor regio s hier boven

• Griekenland de eilanden zijn onveilig
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• Hongarije alleen Boedapest is onveilig
• Tsjechie onveilig gewijzigd
• Zwitserland alleen Geneve Fribourg Vaud zijn onveilig
• Denemarken regio s Kopenhagen en omgeving Slagelse en Faaborg

Midtfyn Odensee zijn onveilig uitgebreid
• Oostenrijk Innsbruck en Wenen onveilig nieuw

IGJ

De IGJ ziet dat mede naar aanleiding van een aantal clusters van besmettingen
onder medewerkers van ziekenhuizen de discussie over het preventief gebruik
van onder meer mondkapjes weer verder is opgelaaid Ziekenhuizen verschillen

onderling van beleid De discussie zorgt voor onzekerheid bij patienten en

zorgverleners Er is behoefte aan een eenduidig landelijk beleid

De IGJ heeft het signaal ontvangen dat het onduidelijk is voor het veld wat er nu

is toegestaan t a v het op de Nederlandse markt brengen en gebruik van

chirurgische mondmaskers en handschoenen

Die onduidelijkheid is ontstaan door het IGJ persbericht dat aangeeft dat

medische hulpmiddelen per 1 September weer CE gemarkeerd dienen te zijn
https www iqi nl onderwerpen coronavirus nieuws 2020 08 ll medische

hulpmiddelen vanaf l september weer alleen met ce markerina toeaestaan

Echter dit persbericht is nadrukkelijk niet van toepassing op chirurgische
mondmaskers en handschoenen

Chirurgische mondmaskers en handschoenen mogen dus nog zonder CE

markering onder voorwaarden op de Nederlandse markt worden gebracht en

toegepast

De IGJ heeft afgelopen week vijf GZ zorgaanbieders in de brandhaarden Den

Haag Delft Amsterdam en Rotterdam gebeld Uit deze gesprekken komt naar

voren dat het aantal besmettingen onder clienten toeneemt Vooral op de locaties

rond de grote steden Bij een van de grote zorgaanbieders is dagbesteding de

bron van de uitbraak geweest Hierdoor heeft het virus zich over meerdere

locaties kunnen verspreiden Zorgaanbieders nemen passende maatregelen en

proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren

In de V V sector ziet de IGJ eveneens een toename van uitbraken bij

verpleeghuizen rond de grote steden Ook hier nemen zorgaanbieders passende
maatregelen Opmerkelijk is dat verschillende verpleeghuizen waar een groot deel

of alle clienten en zorgverleners en bewoners worden getest bestuurders

aangeven dat veel clienten en zorgverleners positief getest worden zonder dat zij
klachten hebben

Sport

Het afgelopen competitieweekend in het betaald voetbal was het duidelijk dat het

publiek bij Feyenoord FC Twente zich niet hield aan het schreeuw en

juichverbod Feyenoord heeft aangegeven voor de volgende wedstrijden

maatregelen te nemen om dit tegen te gaan

Vanuit de Regiegroep Voetbal en Veiligheid JenV KNVB gemeenten OM en

politie wordt het gedrag in de stadions ook gemonitord Als daartoe aanleiding is

kan worden besloten om zonder publiek te spelen In eerste instantie ligt die

beslissing op lokaal niveau
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iBIWMM@minvws nll10 2e 0 C^IO 2« 10l 2eTo pifeQM@minvws nn

|@minvws nl]

m

Cc groep DJ MT[ m

From

Sent

Subject
Received

10 2e

Mon 9 28 2020 4 14 06 PM

FW Adviesbrief deel 1 aan BAO 78e OMT COVID 19

Mon 9 28 2020 4 14 07 PM

Advies 78e OMT COVID 19 deel 1 pdf

Zie bijlage Interessante uitspraak 16 18 jaar Wordt volgens mij niet overgenomen

Aanscherpen basisregels op doorstroomlocaties

o Publiek weren bij alle sportwedstrijden

o De groepsgrootte ook voor jongeren tussen de 16 18 jaar terugbrengen tot maximaal 3 personen buiten school en

sportactiviteiten

o Sluiting sportkantines

o Douche en kleedgelegenheden op sportfaciliteiten sluiten

10 2e 10 2e @minvws nl

Verzonden maandag 28 September 2020 18 04

Aan 10 2e 10 2e 10 2e10 2e 10 2e||@minvws nl |@minvws nl

10 2e |@minvws nl

Onderwerp FW Adviesbrief deel 1 aan BAO 78e OMT COVID 19

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2e 10 2e

10 2e 10 {2e

10 2e 10 2e 10 {2e 10 2e 10 2e 10 2e

10| 28

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e10X28

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

dubbel
10 2e

10 2e
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Framework programma COVID 19 VWS voor 2021 versie dd 1 September 2020

Hieronder wordt als eerste de opbouw van het nieuwe Programma COVID 19 P19 voor 2021

weergegeven Hier worden vooralsnog 18 thema s voorzien met een uitwerking daarvan op

hoofdlijnen omdat naar verwachting het Covid 19 programma aan verandering onderhevig zal zijn

Conform verzoek van opdrachtgever is het programma RIVM breed opgebouwd In de tabel onder

de opbouw is een verkorte weergave te zien van het budget overzicht per thema

Overzicht Programma Covid 19 2021 per thema

1 Epidemiologieen bestrijding
• Surveillance monitoring incidence prevalentie sterfte verspreidingspatronen dashboard

kengetallen etc uitbraakonderzoek Bron contactonderzoek epidemiologisch onderzoek

modellering OMT burgerparticipatie pandemic preparedness o a via richtlijnen en advisering

over nieuwe testen lessen voor de toekomst met partners advisering ten aanzien van

kleurcodering landen in relatie tot reisverkeer en MDoH van riviercruiseboten advisering over

bestrijdingsaanpak bijv in relatie tot innovatie voorstellen labsurveillance

10 2b

2 Virologie immuniteit en bioinformatica

• Ziektebeloop genetica virus ontwikkelen toepassen en valideren van externe PCR en serologie
testen cellulaire testen diermodellen Pienter

10 2b ]

3 Vaccinontwikkeling ■fMflprf PM alleen voorbereiding bij snelle beschikbaarheid vaccin

aanzienlijk meer voor aankoop vaccins en spuiten en implementatie via aparte opdracht aan DVP

• Bijhouden ontwikkelingen voorbereiden aankoop en implementatie eventuele klinische

studies voor optimaal vaccinatie schema in doelgroepen Vergelijking
effectiviteit immunogeniciteit in diermodellen vrijgifte vaccin vergunningverlening GGO

4 Rioolwatersurveillance in opvolging van additionele offerte 2020 KEPM

Betreft zeer frequente bemonstering van ruim 300 afvalwaterstations verspreid over heel Nederland

en de ontsluiting van data over de bijbehorende bevindingen

5 COVID 19 kennisintegratie
• o a literatuuronderzoek en afstemming tussen onderzoeken i s m andere delen RIVM o a

vanuit de gedragsunit databasesopbouwen open data en artificiele intelligence

10 2b

6 Deelname aan Europese initiatieven

• cofinanciering nodig voor internationale calls en consortia kennisdeling internationaal met o a

college PH instituten contact ECDC etc

10 2b

7 Omgevingsfactoren
• o a COVID 19 en luchtkwaliteit COVID 19 en veehouderij gezonde werkomgeving ventilatie in

relatie tot 1 5 meter afstand

incl deel financiering LNV en l M10 2b

8 Laboratorium preparedness en response

• o a internationale synchronisatie structuur opschalingslaboratoria multiplex technieken genetic

sequencing alternatieve systemen kwaliteitscontrole EVA global referentiefunctie

10 2b

9 Datakoppeling en beschikbaarheid MlMIkUM

• o a Gekoppeld aan Update WPG en de vraag of data en kennis centraal snel genoeg ontsloten

kan worden om effectief te kunnen handelen adviseren in crisis Aandacht voor de rol van

wetgeving daarbij bv AVG —ook in niet crisis situatie ook dan is het effectief ontsluiten en

koppelen van data en kennis als open dataessentieel voor de kwaliteit van verkenningen en

analyses Privacy by design

1
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10 COVID 19 evaluatie

• Van zelfevaluatie tot parlementaire enquete project Archiveren Reconstrueren Vertellen

Evalueren C ARVE O a evaluaties AR OVV Wob verzoeken

11 Medische ondersteuning Caraibisch Nederland I

• Labondersteuning ondersteuning surveillance etc

10 2b

12 Dotatie voor het calamiteitenbudget Clb RIVM voor onvoorziene kosten COVID

buffer calamiteitenbudget op nadere afspraak met opdrachtgever in te zetten

13 Overlap laboratorium werkzaamheden in oude RIVM gebouw en nieuwbouw LIMS 3

• Om te voorkomen dat covid 19 lab werkzaamheden stokken wordt een periode van overlap

aangebracht in het verhuisproces tussen de oude en de nieuwe locatie van het RIVM Hiermee is

continuiteitvan werkzaamheden verzekerd Tevens implementatie LIMS en LIMS coron it

koppeling

14 Gedrag Effectieve inzet gedragswetenschappen

Verdfeping van kennis over de motiverende onderliggende verklarende factoren voor

blijvende gedragsverandering met als doel om daarmee de effectiviteit van beleid op

gewenste gedragsverandering te vergroten en om de effectiviteit en maatschappelijke

acceptatie van interventies en maatregelen te vergroten
• Identificatie potentieel gewijzigd gedrag sociaal gedrag incl seksueel gedrag rookgedrag

eetgedrag zelfmedicatie vaccinatiebereidheid verplaatsingen onderwijs vaccinatiebereidheid

Het beklijven van de gedragsverandering en factoren die hierbij een rol spelen
• Brede inventarisatie van factoren die naleefgedrag van maatregelen beinvloeden zoals sociaal

economische factoren sociaal psychologische factoren fysieke omgevingsfactoren vertrouwen in

instanties de risicoperceptie besmettingsgraad in regio persoonskenmerken en begrip van wat

er aan de hand is

• Effectiviteit groepseigen oplossingen in relatie tot naleving
• Effectiviteit communicatie Inzet anekdotische aanwijzingen gezond verstand empirie in relatie

tot feitenkennis

• Advies overgedragsnudges

10 2b

15 Gezondheidsimpact Brede analyse impact op gezondheid |
• Brede inventarisatie en kwantificering van negatieve gezondheidseffecten oversterfte

overgewicht minder bewegen etc inclusief effecten door zorgmijding en afschaling van zorg

Idem positieve effecten tijdelijke verbetering milieufactoren vermeden ongevallen ed en de

balans hiertussen Verband kosten verlies gezondheid irt WTP voor nieuwe behandelingen
• Leidt een dergelijke crisis tot toename van gezondheidsverschillen brede definitie van

gezondheid incl stress ervaren gezondheid slaapverstoring e d vanuit diverse doelgroepen

gekeken zoals kwetsbare ouderen ouderen die thuiszorg ontvangen jong volwassenen SES

thuiswerkers versus werken op locatie of nog specifieker zorgpersoneel thuiszorgwerkers
• Wat is de impact van het coronavirus op de gezondheid en het mentaal welbevinden en de

ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen Ot m 12 jongeren 13 t m 17 en jongvolwassenen
18 t m 27

• Leidt klimaatverandering of andere maatschappelijke factoren tot een verhoogde kans op

uitbraken in de toekomst

• Inzet Cohorten Doetinchem EPIC NL cohort PIAMA etc en reguliere monitors zoals

Gezondheidsenquete en Gezondheidsmonitor om meer inzicht te krijgen in vragen over

incidence risicofactoren e d van deze crisis Doordat in deze setting vaak al langjarig gemonitord
wordt is een koppeling te maken met vele andere persoonlijke factoren en omgevingsfactoren

• Pscychosociale hulpverlening en nazorg bij crises

10 2b

2
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16 Gezondheidzorgsysteem Impact op zorgsysteem
• Robuustheid gezondheidssysteem is ons huidige zorgsysteem houdbaar

Genoemde factoren capaciteit zowel plaatsen als personeel beschikbaarheid en kwaliteit

medische hulpmiddelen beschikbaarheid geneesmiddelen
• Innovatie in de zorg

o heeft deze crisis geleid tot versnelde acceptatie van inzet van elektronische hulpmiddelen in

de zorg consult op afstand behandeling op afstand e health werkt dit ook en kan dit in

toekomst systematischer ingezet worden

o hebben nieuwere vormen van kleinschalige zorg gewerkt in deze crisis bv integrale

ouderenzorg of is er sprake van een wipe outeffect bv kleinschalige dagbesteding

10 2b

17 Gezondheidseconomie

• Hoeveel mag onze zorg kosten MKBA van de crisis hoeveel investeringen in preventie en zorg is

maatschappelijk acceptabel willingness to pay utiliteit financiering instellingen

18 Beoordeling beschermende middelen

• Testen mondkapjes GZB i a m VWS GMT beoordeling biociden in ontsmettingsmiddelen VSP

10 2b

Tabel 1 Budget overzicht per thema

Bedrag 2021 x miljoenThema

Epidemiologie en bestrijding1

Virologie immuniteit en

bioinformatica

2

Vaccinontwikkeling3

Rioolwatersurveil lance4

COVID 19 kennisintegratie5

Deelnameaan Europese

initiatieven

6

Omgevingsfactoren7

Laboratorium preparedness en

response

8

10 2b

Datakoppeling en

beschikbaarheid

9

COVID 19 evaluatie10

Medische ondersteuning

Carai bisch Nederland

11

Dotatie voor het

calamiteitenbudget

12

Overlap laboratorium

werkzaamheden

13

Gedrag Effectieve inzet

gedragswetenschappen

14

3
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Gezondheidsimpact Brede

analyse impact op gezondheid

15

Gezondheidzorgsysteem

Impact op zorgsysteem

16

Gezondheidseconomie17 10 2b

Beoordeling beschermende

middelen

18

Totaal Programma 19

4
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I invws n I]To 10} 2e

10 2eFrom

Sent Tue 9 15 2020 8 08 17 AM

Subject FW Adviesbrief aan BAO 77e OMT COVID 19

Tue 9 15 2020 8 08 17 AMReceived

Ook voor jou

10 2eVan

Verzonden dinsdag 15 September 2020 09 47

10 2e 10 2e |@minvws nl

Onderwerp RE Adviesbrief aan BAO 77e OMT COVID 19

Aan

10 2eIkbel om 11 uur is de afspraak

l q minvws nlI0 2e 10 2e

Verzonden dinsdag 15 September 2020 09 29

Aan i PI minvws nl[jj

@minvws nlCC m m

Onderwerp RE Adviesbrief aan BAO 77e OMT COVID 19

Heb maar even in call gegooid

In brief die gepland staat voor morgen maar nog niet zeker goed om iets over die passage in OMT te zeggen

En dan langs de lijn instellingen die zelf oppakken prima overleg met GGD goed en GGD als vangnet
En bij mensen thuis belangrijk en willen we versterken ha s en ggd iets processerigs past ook bij lessons learned

brief brieven

E

^^^^^@minvws nl

Verzonden dinsdag 15 September 2020 08 43

Aan

10 2eVan

l@minvws nlPj

| |@minvws nlCC m m

Onderwerp RE Adviesbrief aan BAO 77e OMT COVID 19

We zouden dit omt advies kunnen benutten om testen thuis voor deze kwetsbare groepen beter te regelen
Bv wijkverpleging ed die een swap af kunnen nemen bij de genoemde groepen Praktijk in West en Zuid Oost Brabant

Hoeft nietversneld geanalyseerd te worden kan op normale manier

Daar vroeg

past ook in motie Jetten

10 2e GGD bij mij al naar Hij wilde graag contact met Actiz et al om de mogelijkheid te bespreken

10 2eVan

Verzonden dinsdag 15 September 2020 08 00

Aan 1 5 minvws nlM

I |@minvws nlCC fi] m

Onderwerp RE Adviesbrief aan BAO 77e OMT COVID 19

10 2e

10 2eAls je het goed vindt zoek ik toch even contact met

Ik heb haar de afgelopen weken er meermalen over gesproken Ook nadat de vraag bij het OMT lag Ze belde er ook zelf

bver PBM

over

Ging over zowel vraag om meer preventief gebruik patienten als zorgverleners voor kwetsbare groepen

Ik wil toch graag even horen wat er volgens haar en wanneer aankomt

En inderdaad staat hierin dat meer groepen voorrang moeten hebben
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Groet

10 2e

10 2s 10 2e @ mi nvws nl

Verzonden dinsdag 15 September 2020 07 33

Aan

Onderwerp FW Adviesbrief aan BAO 77e OMT COVID 19

2« 5 minvws nlm m m

|2e ^B@minvws nlCC

Pbm kwetsbare personen komt naar venvaclitiiig toch vrijdag of zo

Dit suggereert bijna een fast lane voor kwetsbare personen Des te belangrijker dat ggd linn verantwoordelijkheid niet

afschniven

Verzonden met BlackBerry Work
www blackben~y com

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10| 2»

10 2e10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10X2e

dubbe

10 2e

10 26

10 2e

10 2e

10 2e

10 26 101 26 101 26

Vd} 2610 2e

10 2«

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

Volgende pagina verwijderd i.v.m. dubbel. 
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10 2e

i0 2e

To hi ilIa3M@rninvws nl]

@minvws nl] fim ItQl@minvws nl1I I0 2e 10 2e 0Cc

From

Sent

Subject
Received

2ern

Mon 9 21 2020 10 29 02 AM

RE BAO advies

Mon 9 21 2020 10 29 03 AM

10 2eHoi

Ik heb daarover in mijn verslag niets opgenomen omdat het eigenlijk buiten de orde van de vergadering was In mijn
aantekeningen heb ik staan dat het ging over doorwerken bij lichte klachten met PBM en ik heb daar voor mezelf aan

toegevoegd dat we daar dan een nieuw OMT advies over moeten hebben

10 28

10 2e 10 2e | S minvws nlVan

Verzonden maandag 21 September 2020 12 26

Aan ^|@minvws nl

^B@minvws nl I

NJ I

^^^^]@minvws nl10X2«CC

Onderwerp BAO advies

Urgentie Hoog

Hallo 10 2e

Ik kon zonet in het BAO niets van

daarbuiten

Mogelijk relevant voor de discussie over pbm buiten de ziekenhuizen discussie van afgelopen weekend in de media

Kun jij dat stukWar^ie^erslag sturen zodra je het hebt

Dank groeten

verstaan terwijl hij wel het eea zei over pbm gebruik in ziekenhuizen en10 2e

10 2e

^^1 10 2eW

Ministerie van Volksqezondheid Welziln en Sport | Directie Langdurige Zorg | Afdeling Kwaliteitsbeleid Zorginstellingen

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

Tel 070 10 2e10 2e 10 2eMob 06 E mail |@minvws nl
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10 2e | 10 2e

10 2e

J| 10 2e

To 10 2e i 10 2e

| 10 2e hiiJ
™1 10 2e

I 10 2e

@minvws nl] |
WU Ife5B@min\AvsjTl^

@minvws nl]

minvws nl]
B@minvws nl]

1Q 2eM m

i

Cc @min vws nl][jj

From

Sent Tue 9 15 2020 7 29 07 AM

Subject RE SPOED Brief aan de Kamer graagjullie input
Received

Input voor kamerbrief 16 09 onderdeel voorranq CZ docx

Tue 9 15 2020 7 29 07 AM

I0 2eHai

De laatste zin nog aangepast omdat niet iedereen in de zorg dus een werkgever heeft

Groet

10 2e

10 2e i 10 2e 10 2e 10 2e @minvws nlVan |
Verzonden dinsdag 15 September 2020 08 38

10 2e 10 2e s 10 2bl@minvws nl u@minvws nlAan m

IH 10 2e 10 2eB@rninvws nl |@minvws nl @minvws nli

I 10 2e|@minvws nl |
Onderwerp RE SPOED Brief aan de Kamer graag jullie input

|@minvws nlCC M W

10 2eHa

Dank voor je snelle reactie

Het gaat om de brief voor 16 9 niet 22 9 Minister wil in de brief wel graag noemen dat hij een lichte controle bijv

werkgeversverklaring wil Niet te bureaucratisch maar wel iets meer dan alleen vertrouwen dat koepels het uitstralen Bovendien

verzoeken de GGDen hier om Ik denk dat we die zin daarom niet weg kunnen halen

Groet

10 2e

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden maandag 14 September 2020 23 28

Aan 10 2e » 10 2eminvws nl minvws nlp] m m m W

10 2eNminvws nl minvws nl @minvws nl

| ||@minvws nl |
Onderwerp RE SPOED Brief aan de Kamer graag jullie input

|@minvws nlCC m m m m

Hoi Hierbij retour Prima Paar kleine puntjes

00 2e @minvws nlVan

Verzonden maandag 14 September 2020 22 15

@minvws nl ^B^3@minvws nl I0 2eI0 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e|@minvws nl |
Onderwerp FW SPOED Brief aan de Kamer graag jullie input

@minvws nl

Hoi alien

In het overleg met de minister over testen einde van de middag heeft de minister aangegeven dat hij in de brief van komende

woensdag een herbevestiging wil geven van het testen met voorrang per vrijdag en kort wil schetsen hoe het werkt

10 2eHet tijdspad is erg krap woensdag gaat de brief uit en morgenochtend voor lOu moet de eerste versie bij

worden

Bijgaand mijn input tot nu toe die ik ook met GGD GHOR zal delen Als er iets instaat dat bij jullie tot bezwaren leidt hoor ik dat

graag morgen om 09 30uur

|aangeleverd

10 2e
we hebben afgelopen week veel geschakeld over de eerdere kamerbrief Kan me voorstellen dat het voor jou ook

handig is dat ik iemand op medewerkersniveau aanschrijf Wil je in dat geval laten weten bij wie ik terecht kan Ik heb iig vanuit de



7898

directie LZ contact met 10 2e

Hartelijke groet
10 2e

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

|@minvws nl | T 0610 2eE 10 2e

10 2e 10 2eVan @minvws nl

Verzonden maandag 14 September 2020 17 21

Aan » 2e 10 2e 10 2e@minvws nl @ minvw5 nl

10 2e i 10 2e 10 2eM|@minvws nl

B@minvws nl

HHhBQ
_mirwws^nl _^B

|@minvws nlm m

m

i
10 2e D 2eCC |@minvws nl | @minvws nlm

» 2e I0 2eminvws nl | 5 minvws nl[j]

j nl^|@minvws nl |
Onderwerp SPOED Brief aan de Kamer graag jullie input

ffl m

Beste alien

We hebben weer een uitdaging om de komende 2 dagen een mooie brief af te leveren die woensdag na de Perso uit moet Ik zal

de coordinatie van de brief op mij nemen

In de bijlage vind je de outline met daarachter je naam Het verzoek is om zo snel mogelijk maar uiterlijk morgenochtend
voor 10 00 uur de gevraagde input bij mij per mail aan te leveren Dit ivm met de zeer strakke planning De brief wordt

namelijk morgenochtend om 11 00 uur in de DOC morgenmiddag 15 00 uur in de ACC en woensdagochtend 9 00 uur in de MCC

besproken

Bij vragen weten jullie mij te vinden

Heel veel dank weer voor jullie hulp

Groet

10 {2e
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PO 10 2e

Notulen po 29 September

1 Aanvullende agendapunten

1 Zorgbonus en regelgeving

2 Afstemming uitnodigingen DPG en met minister

2 Mededelingen

Hugo takenpakket verlegd JGZ en kansrijke start bij Paul Blokhuis Infectieziekten bij Tamara

a Parlementaire zaken

i Brieven

1 Voortgangsbrief

• Een keer per twee weken

• Jetten motie routekaart en inzicht in de maatregelen gereedschapskist

• Gisteren maatregelenbrief

Stramien in relatie tot OMT en BAO

• Planning inschalingsoverleg verhoudt zich slecht met overleggen Kamerdebatten en

OMT s ^^^gaat het proces stroomlijnen Proces zal nooit ideaal zijn

2 Quarantainebrief

Quarantainebrief is uitgesteld en wordt mogelijk opgedeeld in andere brieven Brief hangt nog

steeds

• 1 Sociaal pakket

• 2 Wettelijke mogelijkheden verplichting quarantaine

• 3 Bellen en registreren van reizigers

Dit a lies moet nog met de minister besproken worden Niet deze week verwacht

ii Debatten

1 Woensdag 30 September

Debat verplaatst naar morgenochtend
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PO 10 2e

3 Uitvoeringsbudget preventieakkoord 2021

Vindt doorgang van 20 21 met terugwerkende kracht Regeling is nog niet van kracht 10 2e

stuurt informatie op

Blokhuis gevraagd om intensivering maardeze is niet toegekend Moeilijk verhaal bij Financien

ivm covid 19

GGD GHOR zou graag deze beweging kunnen blijven volgen vraagt zelf stand van zaken op

4 Stroonilijnen proces Kamervragen

GGD wil graag helpen maarzouden daar graag een vast stramien in zien We moeten het proces

gaan stroomlijnen Informatie shoppen geeft nadelen ten opzichte van een vast proces

aliebei Morgen

vandaag j^^ heeft dit gecommuniceerd met

10 2e 10 {2e aanspreekpunt Ook in de voorbereiding

en T T10 2e

5 Zorgbonus

10} 2e WJZ Zijn GGD privaat of publiekrechtelijk Regeling is geschreven op

privaatrechtelijke rechtspersonen GGD vallen dus nu buiten de regeling Heeft dit

uitkeringsconsequenties Nog geen antwoord en de GGD en hebben graag opheldering belt10 2e

^ hierover

6 Afstemming uitnodigingen DPG en en minister

1£K2eZouden graag bij overleggen via GGD GHOR communiceert graag zelf naar DPG en en

willen selectie zelf sturen VWS gaat deze werkwijze hanteren

7 Nabranders
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To 10 2e @minvws nl]m

From

Sent

Subject RE Adviesbrief 77e OMT COVID 19 deel 2

Sun 9 20 2020 7 08 01 PM

I
Sun 9 20 2020 7 08 01 PM

Received

Prima Plan ik het ervoor

10 2e 10 2e @minvws nl

Verzonden zondag 20 September 2020 20 19

Aan 10 2e 10 2e |@ minvws nl

Onderwerp RE Adviesbrief 77e OMT COVID 19 deel 2

Kwart voor vijf BO mensen met beperking gehandicapten

^^^^J@minvws nl

Verzonden zondag 20 September 2020 16 11

Aan

Onderwerp RE Adviesbrief lie OMT COVID 19 deel 2

10 2eVan

10 2e 10 2e |@minvws nl

10 2e

Hoe laat spreek jij 11ei Hugo in breder verband Want dan plan ik het gesprek met hen in ieder geval
daarvoor

Gr

10 2e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeiTy com

10 2s 10 2e teminvwsInlIH
Datum vrijdag 18 sep 2020 7 23 PM

Aan Ark T van Tamara ^^CT@minvws nl

|@imnvws nl

10 2e @mmvws nl Jonge H M de HugoIHM

10 2e I l@miiivws nlm m

10 2e 51@minvws nl 10 2e 10 2a l@minvws nlKopie

Onderwerp FW Adviesbiief 77e OMT COVID 19 deel 2

Tamara en Hugo

Even over dit advies in licht van actuele discussie zie de volgende zin

Nog los van de vraag of er door het te verwachten grootschalig gebruik een tekort zou kunnen ontstaan voor gebruik in de setting waar het nut vaststaat

Dan even praktisch eerst nog BAO maandagochtend

10 2eDe directie DMO hebben daaina maandag overleg met en RIVM scliuift daarbij aan Later die dag spreken Hugoik nog met hen in breder verband

Begreep Tamara dat jij ook even contact met hen zoeken

10 2e

10 2e 10 2e | 5 minvws nlVan

Verzonden vrijdag 18 September 2020 11 20

Aan Jonge H M de HugoM I0 2e |@minvws nl Ark T van Tamara ^|i^^a@JTljnyws nl

l@minvws nl |
B 5 minvws nl

2e

^pj^minvws
nlCC m

2S Im m m
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10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2el@minvws nl | q minvws nl l 5 minvws nl

Onderwerp FW Adviesbrief 77e OMT COVID 19 deel 2

Beste alien

Hierbij het advies van liet OMT over inondkapjes voor kwetsbare mensen enmiddelbaie scliolen BAO wordt inaandag
gepland OMT advies en reactie daarop gaan in beginsel mee in voortgangsbrief van maandag as

Met viieiidelijke groet
10 2e

10 2e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeny com
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To Jminvws nl]
|@minvws nl]

m m

Cc

From

Sent

Subject
Received

Zoui checken bij team van maar lijkt me prima zeker als ggd dat zelf doet anders wordt het al snel weer een opdracht
van ons

m

Tue 9 15 2020 6 44 57 AM

RE Adviesbrief aan BAO 77e OMT COVID 19

Tue 9 15 2020 6 44 58 AM

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

101 26

10 2e

10 2a

dubbel

10 2e 10 2e

10| 26

10 2e

10 2e 10 126

10 2e

10 2e

10 2e10 2e

Volgende pagina verwijderd i.v.m. dubbel. 
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10 2e

10 2e

To |@minvws nl]m

From

Sent Tue 9 29 2020 6 10 45 AM

Subject RE Adviesbrief deel 1 aan BAO 78e OMT COVID 19

Tue 9 29 2020 6 10 45 AMReceived

Oja Was te verwachten

Verzonden met BlackBeny Work

www blackbeny com

10 2e 10 2e @ininvws nlVan

Datum dinsdag 29 sep 2020 8 09 AM

Aan

Ondenverp RE Adviesbrief deel 1 aan BAO 78e OMT COVID 19

H

10 2e 10 2e l@minvws nlIH

pi op de radio om deze omissie in de brief van het kabinet aan te stippenVanmorgen was 10 2e

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 29 September 2020 08 01

Aan 10 2e |@minvws nl

Onderwerp RE Adviesbrief deel 1 aan BAO 78e OMT COVID 19

10 2e

was er gisteren ook heel stellig inJa 10 {2e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackben~y com

@minvws nl0 2e 10 {2eVan

Datum maandag 28 sep 2020 9 38 PM

Aan

Ondenverp RE Adviesbrief deel 1 aan BAO 78e OMT COVID 19

romiiivws nl10 2e 10 2e

OMT adviseert dns wel landelijk wat betreft preventieve inzet van PBM

10 2e 10 2e @miiivws nlVan

Datum maandag 28 sep 2020 6 34 PM

Aan GroepDLZCovidl9 j

Ondenverp FW Adviesbrief deel 1 aan BAO 78e OMT COVID 19

l@minvws nl10 2e

Nog onder embargo

10 2e 10 2e @ mi nvws nl

Verzonden maandag 28 September 2020 18 04

Aan 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2el@minvws nl l@minvws nl

1° 2S l@minvws nl

Onderwerp FW Adviesbrief deel 1 aan BAO 78e OMT COVID 19

Verzonden met BlackBeny Work

www blackbeny com

10 2e £10 2e @minvws nlVan

Datum maandag 28 sep 2020 6 02 PM

Aan Jonge H M de Hugo kRBISI 7Tninvws nl10 2e l@minvws nl | 10 2e



7928

@minvws nl @minvws nlKopie
m [n m m

l@minvws nlm W m
@minvws nl

OTtggM^uiinvws nl 2e maFT iinvws ^m ml@mmvws nl

J||ffiggfl@minvws n|

Onderwerp FW Adviesbrief deel 1 aanBAO 78e OMT COVID 19

[0

Beste alien

Bijgaand advies OMT van vandaag

Met vriendelijke groet

m

[tav Corona aanpakm

10 2e |
10 2e

\@minvws nl

10 2e
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iWtiaifeQB@minvws nnTo 10 2e

Cc

From

Sent

Subject
Received

Mon 9 7 2020 1 33 46 PM

RE Agenda koepeloverleg 8 9 2020

Mon 9 7 2020 1 33 46 PM

DankKk zet het in de annotati^
pak de vraag van^^^over recentste contactenlijst ook op

Groeten

^^^3@minvws nl

Verzonden maandag 7 September 2020 15 31

Aan

10 2eVan

N 10 2e 10 2e 10 2e|@minvws nl |@minvws nl

IH 10 2e |@minvws nl

Onderwerp FW Agenda koepeloverleg 8 9 2020

CC

Dan heb ik hierbij nog een mededeling voor de agenda PG maakt voorzet voor een mondelinge vraag van Hijink SP

Gehandicaptenzorg in gevaar door tekort aan testcapaciteit PG neemt hierin het voortouw LZ leest mee Onderstaande kan dan

worden mede gedeeld aan de koepels

De doorlooptijden zijn vanwege de tekorten in de testcapaciteit momenteel langer geworden In week 33 was de gemiddelde

landelijke doorlooptijd nog 46 3uur

Nu is deze een stuk langer PM aanvullen nav GGD GHOR

In een werkgroep werkt VWS nu met NVZ NFU en GGD GHOR het voorrang voor zorgmedewerkers verder uit De andere

zorgkoepels zijn of worden hierovervia hun reguliere overleggen met LZ en CZ geinformeerd
Over een maand komen er flinke aantallen testen bij en zal het tekort aan testcapaciteit grotendeels opgelost zijn

Groet

10 2e 10 2e l 5 minvws nlVan

Verzonden maandag 7 September 2020 15 25

Aan

Onderwerp RE Agenda koepeloverleg 8 9 2020

10 2e i 10 2e l@minvws nl

Ik maak de agenda in iedergeval Overleg straks met ook even over de inzet van10 2e 10 2e

Groeten

10 2e

10 2e 0 10 2e @minvws nlVan

Verzonden maandag 7 September 2020 15 16

10 2e 10 2e @minvws nlAan

Onderwerp FW Agenda koepeloverleg 8 9 2020

10 2eDag

Doe jij morgen het koepeloverleg en maak jij een agenda Of de nieuwe secretaris Ik werk morgen thuis en druk met 5 sets

Kamervragen dus ik doe het niet

Groet 10 2e

10 2e 10 2eVan

Verzonden maandag 7 September 2020 11 27

@vgn nl



7951

10 2e s Itll IfeD|@minvws nl

minvws nl M

pvgn nl

^B@rotterdam nl |
HwSnvavgjTl

| |M»mjg|@actiz nl |
^B@zorgthuisnl nl

gvenvn nl

@minvws nl

@minvws nl \ \
MiEBMB@minvws nl

@minvws nl ^^^^BE

l@zorgthuisnl nlAan m

H 10 2ea ctiz n l @ igj nl

3@verenso nl

^flSl@venvn nl BBS21@verenso nl

10 2e l@actiz nl dTfcQB@vgn nl ^
M@verenso nl Hi]

CC

verenso n^m mj m

10 2e K 10 2e S j@amerpoort nl1 |
|@minvws nl

minvws nl

3 ii |@minvws nl

aM@minvws nl10| 2« IE 10 2e |^IfcQl@venvn nl

i@psynip nl MCIl

m m

h 10 2ejB@psvnip nl

msm

Onderwerp Agenda koepeloverleg 8 9 2020

IH 10 2e [@minvws nl |mjgg]@arti7 nl

Beste

Voor het koepeloverleg willen we het thema Wachttijd Coronatesten agenderen Welke mogelijkheden zijn er om

zorgmedewerkers voorrang te geven bij het uitvoeren van testen Aan welke termijn moeten wij dan denken en is er een plan B

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

06

IU«Jfe31 c vo n hl

werkdager

10 2e

vgn
10 29

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Oudlaan 4 3515 GA Utrecht

Postbus 413 3500 AK Utrecht

iM@minvw nl10 2e iVan

Verzonden dinsdag 1 September 2020 12 07

IAan zorgthuisnl nl minvws n l 0m m

1actiz nl igj nl vgn nl

l 29]^3@verenso nl |
Dl@venvn nl

@rotterdam nl

^B@ nvavg nlfcg|@verensoml
2a 10 2e 10| 2eD|@actiz nl UjJ2l2|@actiz1nl

zorgthuisnl nl

H@venvn nl

|@vgn nlCC Ml

10 2e

10 2e

QB@vgn nl ^Mj
^B@verenso nl |
2B@minvwsml

M M

imaai@ve renso nl

@amerpoort nl H
^3@minvws1nl

DIfcQB@minvws nl I

0 pj

li B@minvws nl

J|@minvws nl ^g fcQ|@venvn nl

^B@psynip nl

BB£SB@minvws nl

H 10 2e Il@minvws nl minvwsmbw m 0 m

10 2emt£HB@psynip nl

^^@acti7 nl

Onderwerp Agenda koepeloverleg 1 9 2020
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Beste mensen

Hierbij de agenda EBSIzal het koepeloverleg alleen doen aangezien ik een ander overleg heb en I0 2e

Met groet

10 2e 1° 2e @zorgthuisnl nlVan

Verzonden maandag 31 augustus 2020 13 37

| lHflIfcQl@minvws nl I minvws nlAan Wm

10 2e11 III

nl B

51@venvn nl B

igj nl |@vgn nl

10 2eI rotterdam nl

l@zorgthuisnl nl 10 2e |@verenso nl

nvavg nl

10 2e 10 2e 10 2eactiz nl |@actiz nl |@vgn nlCC

10 2e

10 2e

DB@ygn nl

^■@verenso nl I

3M@minvws nl

zorgthuisnl nl

31@venvn nl |
fe j@minvv^5 nl BI|

H BIIDIfcQB@minvws nl |
minvws nl

UHfiBl@ve renso nl

@amerpoort nl Hm

i |@minvws nl

l@minvws nl J^IfcQ| 5 venvn nl

J@psynip nl

^1@ rninvws nl

10 2e l@minvws nlm MJ

10 26Q MU IEQB@DsvniD nl

Onderwerp agenda punten koepeloverleg 1 9 2020

EflIfeQM@minvws nl

Morgen is het koepeloverleg en ik begreep dat jij de agenda maakt Wat ons betreft op de agenda

Terugkoppeling OMT 27 8

Terugkoppeling BAO 28 8

Eventueel apart rapportage

Rode draad adviezen externe deskundigen
Stand van zaken capaciteit testbeleid laboratoria

Stand van zaken beschikbaarheid PBM met name handschoenen

Bonus volgend jaar zelfde opzet a Is huidige bonus

10 2e

Met vriendelijke groet

10 2e

Bestuurder Zorgthuisnl

088 [ □ 0610 2e 10 2e

@zorgthuisnl nl | Q www zorgthuisnl nl1° 2e

Voor betrokken

ondernemers

Q De Molen 92 3995 AX Houten

am
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llMffiEB^invws nl]To |@minvws nl] 1Q 2e

From

Sent

Subject
Received

Mon 9 28 2020 9 02 57 PM

RE akkoord gevraagd Brief aan de KamerOMT advies28 September enlandelijke maatregelen
Mon 9 28 2020 9 02 58 PM

Ik heb erop geattendeerd10 2e

10 2e |Groet

Verzonden met BlackBeny Work

www blackberry com

10 2e 1D 2e @minvws nlVan

Datum maandag 28 sep 2020 10 46 PM

N

| IiiQIfcQl@minvws nl

Onderwerp RE akkoord gevraagd Brief aan de Kamer OMT advies 28 September en landelijke maatregelen

10 2e 10 2e 10 2e@minvws nlAan H

IN de brief staat nog 30 in ruimte binnen p 7 onderaan In persco werd gesproken van 20 ^^^attendeer je COVID directie

nog even hierop

10 2e 10 2e @minvws nl

Verzonden maandag 28 September 2020 22 02

Aan 10 2e 10 2e |@minvws nl

Onderwerp FW akkoord gevraagd Brief aan de Kamer OMT advies 28 September en landelijke maatregelen

10 2e

Verzonden maandag 28 September 2020 20 52

^^@minvws nl |10 2e 10] 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@minvws nlAan

10 2e @minvws nl

10 2e 10 2e @minvws nlCC

Onderwerp RE akkoord gevraagd Brief aan de KamerOMT advies 28 September en landelijke maatregelen

10 2e

Zie paar opmerkingen en typo s

nu er geen tekst meer komt over testen in zorg kan die er bij VPH ook uit

@minvws nl10 2e 10 2eVan

Verzonden maandag 28 September 2020 20 25

Aan 10 2e

jj 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e| £ minvws nl [ q minvws nl

@minvws nl

10 2e 10 2e @minvws nlCC

Onderwerp akkoord gevraagd Brief aan de Kamer OMT advies 28 September en landelijke maatregelen

Dag 10 2e

Bijgevoegd vinden jullie de laatste versie van de brief over de maatregelen De precieze maatregelentekst wordt nog in lijn
gebracht met de aanwijzing dus daar komen nog wijzigingen in maar de overige tekst verandert nagenoeg niet meer Kunnen

jullie naar de brief kijken en evt wijzigingen doorgeven En lukt dat zo snel mogelijk © De brief moet namelijk daama gelijk
door naarde 3 bwp en nog voor 24u in de TK liggen

er ligt hier een printje voor je klaar

J voor jou de brief ook ter informatie

Groeten

10 2e
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10 2e

10 2»

iMevr

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Directie BP2

Parnassusplein 5 | 2511 XV | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

10 2e aminvws nl

070 Mi[QTKT | 5e verdieping
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To |@gmail com]
From

Sent

Subject
Received

I
Mon 9 7 2020 5 55 00 AM

RE Coronaberaad in slaapstand
Mon 9 7 2020 5 55 00 AM

10 2eHa

Excuus Het was chiquer geweest als ik jou even een vooraankondiging had gedaan van deze mail Laten wij na jouw
welverdiende vakantie even overleggen over overgebleven taken Wij gaan nu ookaan de slag met monitoring ikv ijzeren
voorraden en we willen evt follow up van de covid monitor in dat kader betrekken alsook de Europese ontwikkelingen Hier

sparren we deze week even met elkaar over NB we weten uiteraard dat de veldpartijen deze twee monitors het liefst ver uit

elkaar houden©

Als ik je deze week niet meer spreek een hele fijne vakantie

10 2eGroeten

10 2e 10 2e @gmail com

Verzonden vrijdag 4 September 2020 08 24

Aan

Van

{Q^@minvws nl

Onderwerp Re Coronaberaad in slaapstand

10 2e e

Hi 10 2e

Primal Volgende week heb ik een monitoroverleg Mocht daar nog iets bijzonders uitkomen dan meld ik me Iedereen

blijft overigens netjes aanleveien De tijdelijke monitoring loopt tot 1 november aanstaande

Heb je je gedacliten al gevoraid over wat daaina Ze volgen de EU ontwikkelingen rond monitoring op de voet dus op de

een of andere manier daannee een link leggen is handig We hadden het daar al over tijdens ons PO

Mocht je nog willen sparren dan weetje me te vinden

Voor de volledigheid meld ik dat ik na een hele zomer doorwerken van

erg veel zin in

Ik heb daar10 2e

Hartelijke groet

10 2e

Op do 3 sep 2020 om 18 14 schreef |
Beste leden van het Coronaberaad

Zoals voor de zomer toegezegd zou ik nog terugkomen op of en zo ja in welke vorm we het Coronaberaad voortzetten na de

zomer

|f7 minvws nl10 2e e 10 2eb i

Na een klein beetje afstand tijdens de zomervakantie© kijk ik terug op een hele bijzondere periode waarin het Coronaberaad

tijdens de Covid crisis van grote waarde is geweest voor het uitwisselen van actuele informatie het bespreken van

oplossingsrichtingen en het expliciteren van zorgen en belangen Iedereen werkte samen om de geneesmiddelenvoorziening in

Nederland op peil te houden en ernstige verstoringen zo vroeg mogelijk te voorkomen En vanuit VWS ook speciale dank voor

het vertrouwen en het feit dat jullie je terughoudend hebben opgesteld richting de pers en de Tweede Kamer zodat wij ons

konden focussen op de core business en niet uitsluitend bezig waren met de beantwoording van de pers en Kamervragen
Onze speciale dank gaat uit naar de partijen het LCG mogelijk hebben gemaakt en nog steeds bemensen actiefhebben

meegewerkt aan de geneesmiddelenmonitor ons vindingrijke Meldpunt en natuurlijk last but not least aan

zijn voortreffelijke voorzitterschap en focus op resultaten

10 2e voor

Ons voorstel is dat we het Coronaberaad de komende tijd in een slaapstand zetten Er is op dit moment geen acute aanleiding
voor intensief overleg maar zodra een eventuele tweede covid golf daar aanleiding toe geeft dan starten we het weer op Laten

we hopen dat die noodzaak niet ontstaat

Weet dat jullie bij belangrijke signalen altijd bij mij ESlen KE
jullie zullen we de komende maanden nog intensief contact neoben

en onze collega s terecht kunnen En met sommigen van

in het kader van de werkgroep geneesmiddelentekorten

We zullen er in de komende maanden alert op blijven om jullie tijdig te informeren als er ontwikkelingen op het gebied van

Covid en geneesmiddelen zijn die voor jullie relevant zijn

10 2e
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To 10 2e

10 2e
|@minvws nl]m

From

Sent

I
Wed 9 16 2020 10 52 47 AM

Subject RE Eindverslag en verantwoording Corona Gedragsunit
Received Wed 9 16 2020 10 52 47 AM

buiten verzoek

10 2e 10 2e |@minvws nlVan

Verzonden woensdag 16 September 2020 12 51

|@minvws nl

Onderwerp RE Eindverslag en verantwoording Corona Gedragsunit

10 2e 10 2eAan

Er loopt een onderzoeksprogramma bij zonmw
Er loopt heel veel onderzoek bij het RIVM waaronder de gedragsunit nogal een handenbinder is dat wordt een programma

vergelijkbaar met het cib programma dat ik nu doe als ik dat op mijn eigen manier mag doen wil ik dat best blijven doen

Ik weet niet of je een kenniscoordinator zoekt dat klinkt weer als een stuurman terwijl je roeiers nodig hebt

| a minvws nl

Verzonden woensdag 16 September 2020 12 40

Aan

Onderwerp RE Eindverslag en verantwoording Corona Gedragsunit

10 2e 10 2eVan

10 2e 10 2e @minvws nl

We hebben nog niemand moeten we nog beleggen Ik word ook al benaderd door

Ga ik in ons MT bespreken Is er een soort van overzicht welke onderzoeken er allemaal lopen En is er ook een beschrijving van

de rol van kenniscoordinator

We krijgen straks een aantal nieuwe mensen kunnen we kijken bij wie we dit kunnen onderbrengen

10 2eGroet

10 2e 10 2e l@minvws nlVan

Verzonden woensdag 16 September 2020 12 36

@minvws nl10 2e 10 2eAan

Onderwerp RE Eindverslag en verantwoording Corona Gedragsunit

10 2eHoi

We hebben bij de covid directie iemand nodig die onderzoek onderzijn hoede neemt en specifiek deze gedragsunit ben jij de

juiste persoon voor dit soort signalen

10 2o

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden woensdag 16 September 2020 11 32

Aan

Onderwerp RE Eindverslag en verantwoording Corona Gedragsunit

10 2e 10 2e @minvws nl

Top En ben jij dan ook degene aan wie ik deze werkzaamheden mag overdragen hihi

Groetj es ^
10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden woensdag 16 September 2020 10 43

Aan

Onderwerp RE Eindverslag en verantwoording Corona Gedragsunit

10 2e 10 2e l@minvws nl

Met mij ©

^^^^^@minvws nl

Verzonden woensdag 16 September 2020 10 33

@minvws nl

10 2eVan

10 2e 10 2eAan

Onderwerp RE Eindverslag en verantwoording Corona Gedragsunit
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Echt hoor

Is goed Met wie zal ik wat inplannen

Ik zet even het financiele plaatje op een rij

Groetjes ^^^

10 2e 10 2e @ minvws nlVan

Verzonden woensdag 16 September 2020 10 26

Aan

Onderwerp RE Eindverslag en verantwoording Corona Gedragsunit

^^^^3@minvws nl10 {2e

10 2g

Volgend week even een moment prikken om die unit te bespreken en misschien een stukje voor MT coronadirectie te maken

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden woensdag 16 September 2020 10 14

l@minvws nlAan fi] pj

| m invws nl

Onderwerp FW Eindverslag en verantwoording Corona Gedragsunit

CC m

Hil I0 2e

Zie de mailwisseling hieronder Hoe gaan we hiermee om

Ook binnen onze opdracht juli 2020 maart 2021 gaat het RIVM zeer waarschijnlii k binnenkort alweer een aanvulling vragen

Hierover is a Is het goed is contact geweest tussen 10 2e10 2e en

Groetjes

| Beleidsmedewerker |

Ministerie van Volksqezondheld Welzijn en Sport | Directie Publieke Gezondheid|

| 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

A 8e verdieping
El minvws nl | www riiksoverheid n I |

Pc

10 2e

^^^@zonmw nl

Verzonden woensdag 16 September 2020 10 03

Aan

10 2eVan

l@minvws nlm Rl

^^^@7nnmw nl ‘

Onderwerp FW Eindverslag en verantwoording Corona Gedragsunit

10 2e 10 2e 2e 10 2e[ I^l@7onmw nl l@zonmw nlCC [m

Goede morgen

We zijn bezig met afsluiten van corona gedragsunit subsidie Je mag ze helemaal hebben nu

En by the way ook wat schulden overnemen Zie onder zelfs^^J oor 3 4 maanden blijkt niet genoeg

Groeten^

10 2eVan

Verzonden woensdag 16 September 2020 10 01

Aan

CC Infectiousdisease

Onderwerp RE Eindverslag en verantwoording Corona Gedragsunit

^^^J ©zonmwmlBS53@zonmw nl ^^^fl@zonmw nl10 2e 10 2e 10 2e 2e

10 2e [@zonmw nl
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Over budgetteren overschrijdingen kunt u in overleg gaan met VWS die vervolg subsidiering van corona gedragsunit heeft

overgenomen

Binnen deze subsidieregeling van ZonMw in opdracht van NWO is helaas geen ruimte voor aanvullende financiering

Ik laat VWS weten ^^^dat ze komen met deze verzoek

10 2e

4BjHloZonmw ni10 2eVan

Verzonden woensdag 16 September 2020 09 04

Aan ^^J S zonmw nl ffljBg zonmw nl10 2o 10 2e 10 2e 2e 10| 2a l@zonmw nl

10 2eCC Infectiousdisease |
Onderwerp RE Eindverslag en verantwoording Corona Gedragsunit

@zonmw nl

Even een vraag hoe moet ik hierop antwoorden

Financiele verantwoording Is hiervoor eventueel een format of plek op de site of mag dit een worddocument met overzicht zijn
Daarnaast constateer ik dat we over budget zijn gegaan met name doordat we aan een aantal werkpakketten meer tijd hebben
besteed dan begroot Hoe moet ik met deze overschrijding omgaan

Lijkt me niet dat ze extra geld kunnen krijgen

•Oorspronkel iik be rich t

10K2eVan l@zonmw nl

Verzonden dinsdag 15 September 2020 14 41
Aan iiifliaDi@zonmw n I10 2e 10 2e e 10 2e 10 2eal@zonmw nl

Onderwerp FW Eindverslag en verantwoording Corona Gedragsunit

@zonmw nl

Dames wie pakt dit op

RIVM gedraasunit moeten een beknopte eindverslag indienen en financiele verantwoording voor hun subsidie uit de eerste waive

Het gaat om^Hvoor gedragsunit met looptijd van begin april tot end juli er is een budget neutrale verlenging aangevraagd en

goedgekeurc^™
Nu zijn ze klaar en willen traject aansluiten Vervolg vindt plaats via VWS subsidie direct

■Oorspronkelijk bericht

Van

Verzonden dinsdag 15 September 2020 14 35

Aan BE21@zonmw nl

Onderwerp RE Eindverslag en verantwoording Corona Gedragsunit

10X2e 10X2e @rivm nl

Verkeerde knopje aangetikt
Enkele vragen dus over eindverslag en verantwoording
Is er een vereiste voor het eindverslag Ik vind op de site geen format o i d dus check graag wat de verwachtingen zijn
Financiele verantwoording Is hiervoor eventueel een format of plek op de site of mag dit een worddocument met overzicht zijn

Daarnaast constateer ik dat we over budget zijn gegaan met name doordat we aan een aantal werkpakketten meer tijd hebben
besteed dan begroot Hoe moet ik met deze overschrijding omgaan

Ik hoor het graag van jou of een ander

Vriendelijke groet
10 2e

10 2e

•Original Message
From

Sent dinsdag 15 September 2020 14 27

HE1E51@zonmw nl

10 2e

To 10 2»
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Subject Eindverslag en verantwoording Corona Gedragsunit

10 1d

lOKId Kortom ik weet niet zekerof ik nog bij jou metvragen over de ZonMw subsidie van de gedragsunit moet zijn ofbij iemand

anders Graag doorsturen naar de juiste persoon als jij niet meer het aanspreekpunt bent

Ik heb twee vragen ten aanzien van eindverslag en verantwoording

Vriendelijke groet
10 2e

10 2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

verzonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

www rivm nl http www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

www rivm nl en http www rivm nl en Committed to health and sustainability
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irilMfeQl@minvws nll imiOieQl@minms nl1To 10 2e 10K2e 10 2e

1@ m i n vws n 11
From 10 2e

Sent Fri 9 11 2020 9 25 35 AM

Subject RE Verzoek tot gesprek met voorzitter Veiligheidsberaad
Fri 9 11 2020 9 25 35 AMReceived

Kan nu even gesprek nog niet begonnen

Van 10 2e 10 2e |@minvws nl

Verzonden vrijdag 11 September 2020 11 19

Aan I

CC |

10 2e 10 2» 10 2emS8]@minvws nl |
|@minvws nl

Onderwerp RE Verzoek tot gesprek met voorzitter Veiligheidsberaad

|@minvws nl

10 2e i

Ik zie nu dat 10 2e in overleg zit tot 12 uur dus lukt dan niet met allevier Of is dat niet erg

10 2e 10 2e l@minvws nlVan

Verzonden vrijdag 11 September 2020 11 10

Aan 10 2e 10 2el Sminvws nl 5 minvws nlm

CC H

Onderwerp RE Verzoek tot gesprek met voorzitter Veiligheidsberaad

Ok voor mij

10 2e 5 minvws nlVan

Verzonden vrijdag 11 September 2020 11 05

Aanj
CC |
Onderwerp RE Verzoek tot gesprek met voorzitter Veiligheidsberaad

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e^@minvws nl M
SB@minvws nl

@minvws nlm

Half uurtje eerder klaar met werkbezoek handig om nu even te bellen dan

Groet

10 2e

10 2e

1Q 2h

ZORG
Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

Programmasecretariaat Zorg voor de Jeugd

Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ Den Haag

SAMEN STEEDS
BETER

V00R0E
JEUGD

M 06

mmvws nl

www voordeieugd nl

Actuele informatie over opvoeden en

opgroeien in tijden van corona iste vinden

op www nii nl coronavirus

10 2e 10 2e l@minvws nlVan

Verzonden donderdag 10 September 2020 17 41

^B@minvws1nl
^J@minvws nl

Onderwerp RE Verzoek tot gesprek met voorzitter Veiligheidsberaad

10 2e 10 2e @minvws nlAan n]

CC

Hoi l0 2e
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Helder thx voor contact leggen en voor de terugkoppeling We wachten maandag nu even af

Verder herkenbaar signaal aansluiting programmaorg

Morgen nog even bellen ook met| 10 2e hoe verder

10 2eGrt

^^^^^[@minvws nl

Verzonden donderdag 10 September 2020 16 46

Aan

10 2eVan

MSI^M@minvws nl

Onderwerp RE Verzoek tot gesprek met voorzitter Veiligheidsberaad

10 2e 10 2e| 5 minvws nl l@minvws nlnr

CC

Ha 10 2e

10 2eIk heb zojuist gesproken met

maatregelen neemt of verzint Dat is namelijk aan het kabinet en soms lokale burgermeesters Daarom denkt ze dat voorzitter

Bruls niet op deze uitnodiging zal ingaan Als het veiligheidsberaad a s maandag nu onderwerp jongeren is geagendeerd een

opdracht krijgt van de veiligheidsregio s om hiermee aan de slag te gaan dan is een gesprek met de stuurgroep mogelijk In dat

geval zal dan een directeur vanuit een van de gemeenten kunnen aanschuiven

Zij geeft aan dat het veiligheidsberaad niet zelf de

Ze gaf ter achtergrond mee dat het veiligheidsberaad slecht is aangehaakt bij de nieuwe COVID 19 programmaorganisatie
Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau krijgen ze weinig informatie en zitten ze niet meer standaard bij de overleggen zoals

voorheen IAO ICCB MCCB Ook communiceert het kabinet direct met burgermeesters en is het veiligheidsberaad daarop
niet slecht aangehaakt Daar zit dus enige frustratie

We hebben in ieder geval afgesproken dat ze dit na maandag nog intern overlegt en daarover terugkoppelt

Groeten

10 2e

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden donderdag 10 September 2020 10 55

TO[^51 5 minvws nl Bi 2e 10 2e H 10 2e l 5 minvws nlAan

C 10 hi 10 2e l@minvws nlCC

Onderwerp FW Verzoek tot gesprek met voorzitter Veiligheidsberaad

10 2eHa

Zie mailwisseling hieronder Veiligheidsberaad heeft dus wel gereageerd Ik zal deze week of begin volgende week met haar

contact opnemen

Groeten

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden woensdag 9 September 2020 17 27

Aan

Onderwerp FW Verzoek tot gesprek met voorzitter Veiligheidsberaad

10 2e 10 2e l@minvws nl

10 2eHoi

Ik ben to^aan het laatste restje van mijn vakantiemail en kwam deze mail tegen
Heeft ^^jflzich tot jou of een van de andere MT leden gewend
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Met vriendelijke groet

10 {2e

ZORG
samensteedsbeter

VOOROE
JEUGD

Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en 5port
Directie Jeugd
lid managementteam

10 2»M 06

cinninvws nl10 [2e

Pamassusplein 5 | 2511 VX Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ Den Haag

Afwezig 10 2e

Van Veiligheidsberaad j
Verzonden donderdag 20 augustus 2020 15 01

Aan

Onderwerp Verzoek tot gesprek met voorzitter Veiligheidsberaad

10 2e 5 ifv nl

10 2e 10 2e @minvws nl

10 2sGeachte mevrouw

Naar aanleidinavan uw mail aan dhr ^^Qvan 6 augustus inzake uw verzoek om als stuurgroep van het programma Zorg voor de

Jeugd met dhrfl^Sin contact te gaan ben ik op zoek naar de achtergrond van uw verzoek Op basis daarvan kan er een

inschatting worden gemaakt of dhr ltltflBinals voorzitter Veiligheidsberaad dejuiste gesprekspartner is Omdat ik u telefonisch niet

kan bereiken is mijn verzoek of u met mij contact op kunt nemen

Met vriendelijke groet
10 2e

10 2e

V Veiligheids
beraad

Postbus 7010

6801 HA Arnhem

Kemperbergerweg 783

www veiliaheidsberaad nl

M 06■

l@ifv nl

Op deze e mail is de disclaimer vail het IFV van toepassing
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To iminvws nl]
H@rninvws nl]

[m m

Cc [
From

Sent

Subject
Received

Uitwerkinq OMT advies mondmaskers risicogroepen docx

Im

Tue 9 29 2020 10 18 08 AM

FW Eerste uitwerking preventief gebruik mondmaskers risicogroepen
Tue 9 29 2020 10 18 09 AM

Ik heb vrijdag onderstaande mail aan oa ^^^gestuurd maar ben ivm^^^afwezigheid op zoek naar een andere CZ collega
die ik hierbij kan betrekken

Hetgaat om de uitwerking van een OMT advies over preventief gebruik van medische mondmaskers door kwetsbare groepen

In de Kamerbrief van vorige week is daarover aangegeven dat we uitwerken hoe dat in individuele situaties op indicatie van een

arts wel kan zijn aangewezen Lijkt me belangrijk om met CZ te bekijken hoe we dat vorm geven en artsenorganisaties zoals

aangegeven in de brief betrekken Kun je mij doorverwijzen naar iemand met wie ik daar tijdens^j^Qjafwezigheid over kan

schakelen

Ik hoorgraag van je

Groet

10 2e

10 2e

HJ

Minlsterle van Volksgezondheid Welzl|n en Sport
Directie Maatschappelijke Ondersteuning
Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Parnassusplein 5 2511VX Den Haag

1° 2e

10 2eVan

Verzonden vrijdag 25 September 2020 15 38

Aan Dienstpostbus CZ j^Kgl@minvw nI

10 2e |@minvws nl

Onderwerp FW Eerste uitwerking preventief gebruik mondmaskers risicogroepen

CC m

Beste mensen van het secretariat van CZ

Met wie kan ik bij afwezigheid van afstemmen over overleg met artsenorganisaties over preventief gebruik van

mondmaskers door patienten

Ik hoor het graag

Groet

10 2e

10 2S

10 2SM

E @ mi nvws nl

Mlnisterie van Volksgezondheld Welzijn en Sport

Directie Maatschappelijke Ondersteuning
Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag

10 2e

Volgende twee pagina's verwijderd i.v.m. dubbel.
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ULpiHiBISH@num nl]
DG[^S@rivm nll

To

Cc

From

Sent

Subject
Received

10 2e

Fri 9 4 2020 1 50 52

Annotatie kennismaking
Fri 9 4 2020 1 50 53 PM

20200827 Peer review PBL referentiekaderCOVID 19 pdf

CPB Notitie Review Referentiekader Covid 19 pdf

SCP 27082020 Peer review Sociaal en Cultureel Planbureau pdf

Reflecties van het RIVM op het Referentiekader Covid 19 van proqramma DG Covid 19 pdf

Hierbij de annotatie met de directeuren van PBs met 10 2e as maandag

Aanleiding

n a v de publicatie van de peer reviews eerder verliep contact via

t [fiiKJgevoerd in de zomer

in de ^gte spreken hij heeft dit in eerste instantie

besproken onder wiens leiding het 5 SG oveneg voor de zomer plaatsvond

• Kennismaking met

heeft ook een kennismakinasaespre

heeft eerder voorgesteld met 10 2e

met

DG Covid

10 2e Hij vervult deze functie als10 2e is

10 2e

10 2e adviseert over keuzemogelijkheden ten aanzien van af en opschalen van maatregelen Het advies

geeft input voor besluitvorming gericht op het beinvloeden en sturen van het gedrag van mensen

• Duidelijk is dat de organisatie nog in oprichting is nog geen organigram beschikbaar bleek bij navraag en

bestaat uit meriewerkers nit verschillende departementen

10 2e Het heeft echter wel

consequenties voor de organisatie DG Covid Bijvoorbeeld bij de afweging van wel of niet publiceren van de

reactie van DG Covid zelf op de peer reviews van de PBs en het RIVM is echter besloten om dit niet te doen

i v m de ingewikkeldheid qua publicatiebeleid van JenV

10 2e bereidt besluiten voor governance

• Directeurenoverleg COVID 19 DOC 19 iedere di vanuit VWS neemt

COVID 19 deel

• Ambtelilke Commissie COVID 19 ACC 19 o l v|

10 2e programmadirectie

10 2e
[vindt overleg iedere don namens VWS is het niet de

I0 2e

• Ministeriele Commissie COVID 19 MCC 19

Naast departemeten zijn NCTV als een van de verantwoordelijke partij voor de crisisstructuur en de PBs

lid van alle 3 de bovenstaande overleggen VWS is redelijk onzichtbaar in het geheel en concentreert zich

op hun eigen programma COVID

Referentiekader

• Op 2 juli is in de ACC aangekondigd en besproken dat de PBs een peer review op het referentiekader zou

worden gevraagd Op 14 juli hebben de PBs en het RIVM een schriftelijk verzoek ontvangen om een peer

review op te stellen

• Peer reviews zijn gepubliceerd en daarom is direct een formele reactie verstuurd van DG Covid aan PBs en

RIVM reactie wordt waarschijnlijk ook openbaar of het referentiekader tzt wordt gepubliceerd is nog geen

helderheid over maar zal wel moeten

• In reactie van DG Covid wordt de bal teruggelegd bij de PBs In de brief wordt het RIVM eveneens

genoemd maar bal ligt minder bij ons want we maken geen deel uit van overleggen van DG covid Daarnaast

worden door de planbureaus en het RIVM een aantal specifieke punten van ontwikkeling benoemd Ik ga dan
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ook graag in op het aanbod om gebruik te maken van de expertise van de planbureaus en het RIVM om deze

aanbevelingen op praktische en concrete wijze in het referentiekader te verwerken De bal zullen de PBs

trachten weer terug te leggen bij DG Covid

• Belang van escalatieladder onderschrijft DG Covid om het referentiekader naast de mogelijke maatregelen
van de escalatieladder te leggen Ik onderschrijf het belang van integrate afweging bij het nemen van

beslissingen Daarbij past het inzichtelijk maken van verwachte effecten zowel de effecten op de

volksgezondheid als op economie en maatschappij
• Peer reviews van de PBs zie bijlagen en RIVM komt qua inhoud overeen toon verschilt Bijstellen van het

ambitie niveau om het een checklist te noemen ipv referentiekader is overgenomen in de reactie van DG Covid

op de peers

Inbreng voor hetgesprek
• Het gebruik van onze kennis PBs eerder is de zorg over de positionering van wetenschap en kennis in de

corona besluitvorming uitgesproken evenals vraag of er voldoende lering uit de adviezen wordt getrokken
• De positionering van belang hierbij het onderscheid van RIVM met de PBs en meer pro actieve agendering

op zich nemen Reactie van DG Covid zal zijn a door een actieve inbreng in DOC ACC en MCC hun

overlegorganen en b graag referentiekader hebben we jullei hulp bij nodig Denk dat het op hoofdlijnen pro

actief kan maar dan ook in samenwerking met VWS De PBs hebben al een voorzet gedaan met hun

gezamenlijke adviesbrief waarin aantal onderwerpen worden genoemd Vervolg zou kunnen zijn om na

Prinsjesdag na te gaan of aantal onderwerpen verdieping nodig hebben

Met vriendelijke groet

10 2e
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

10 2e

Versiedatum

1

VERSLAG overleg igj rivm

3 September 2020 15 uur 16 uur via Webex

1 Opening
Aanvvezig vanuit IGJ 10 2e10 2e

10 2e

Aanvvezig vanuit RIVM ^^^LCI en ■uaitsQM

arts LC310 2e

2 Informatie delen

IGJ en RIVM treffen elkaar onder meer in het BAO IGJ agendeert
daarin haar brede blik op de risico s voor de publieke gezondheidszorg
IGJ ziet zichzelf als hoeder van de publieke gezondheid breed

RIVM vullen rol bescheiden in zijn in hun adviezen rechttoe rechtaan

Dit is heel anders dan de rol die zij innamen tijdens de Q koorts

Besmettingen bij zorginste lingen
IGJ heeft behoefte om snel te weten in welke regio s en daarmee in

welke sectoren brandhaarden zijn Zo kunnen zij zich proactief een

beeld vormen van de situatie voor cliSnten en patiSnten IGJ wil

zorgaanbieders niet belasten met het dubbel meiden van

besmettingen dus zowel bij RIVM als bij IGJ Kan IGJ daarom niet de

informatie hierover van RIVM krijgen

RIVM geeft aan dat zorgaanbieders op grond van artikel 26 van de

Wet publieke gezondheid besmettingen met een A ziekte zoals COVID

19 moeten meiden bij de GGD en niet bij het RIVM GGD hoeft deze

meldingen niet door te zetten naar het RIVM Dit gebeurt dan ook niet

altijd of niet tijdig RIVM ontvangt alleen de gegevens uit Osiris Die

registratie gaat op postcode en dus is het voor hen niet direct

inzichtelijk in welke zorgsectoren precies een brandhaard optreedt
Clusters signaleert het RIVM wel Daar wordt een kenmerk

aangehangen maar dit betreft ene cluster op plaats regioniveau dus

Brabant Noord Oost of Rotterdam bv

GGD informeert het RIVM dagelijks over clusters van positieve
mensen Het regionale dashboard wordt binnenkort operationeel
Het rapid response team kijkt vervolgens naar het cluster wat is

nodig om het te beheersen

Pagina 1 van 3
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IGJ zou geholpen zijn als zij worden geinformeerd over regionale
uitbraken en bijzondere clusters in een regio om te kunnen kijken of

de continulteit van zorg is gewaarborgd

RIVM geeft aan dat zij alleen clusters kunnen doorgeven van

verpleeghuizen niet van 1 enkel verpleeghuis RIVM wil in hun overleg

nog wel goed nagaan welke informatie zij op clusterniveau ontvangen
welke betekenis zij hieraan kunnen geven en vervolgens met IGJ

verder kunnen bespreken welke informatie voor IGJ relevant kan zijn

en^^werken dit verder met elkaar uitAfspraak 10 2e

3 Wijze sturing RIVM

Rol RIVM geven aansturing vanuit inhoud vorm Adviezen en aanpak
is gericht op het voorkomen van het ontstaan van grote risico s voor

de publieke gezondheid Stellen daarvoor richtlijnen op kunnen

geconsulteerd worden en geven advies aan verschillende gremia

Bij een crisis A ziekte ligt de aansturing bij de minister en vervolgens

bij de Veiligheidsregio s Regie op inhoud gebeurt door het RIVM

Probleem wat in deze crisis is ontstaan verschil over wijze van

aansturing tussen DPG en inhoudelijke mensen de RAC ers Erzijn 7

RAC ers Zijn artsen infectieziekten die bij het RIVM en de GGD

werken Zij hebben een netwerk en liaisonfunctie en treden op als

schakel in de regionale implementatie tussen het RIVM en GGD Zij
verzamelen ook vragen en knelpunten van de GGD en Via deze artsen

houdt RIVM contact en zet zij lijnen uit

4 GGD Signalen over implementatie richtlijnen
Uit het toezicht van de IGJ bij de GGD en is gebleken dat de rol van de

RAC ers niet werkte vanwege de snelheid van het wijzigen van de

richtlijnen en protocollen GGD en hadden daardoor het gevoel dat er

niet gekeken werd naar de uitvoerbaarheid wat normaal door de RAC

er gedaan wordt

RIVM erkent dat afstemming spaak liep doordat adviezen snel

gegeven moesten worden en steeds wisselden Maar een paar uur na

het BAO advies om te implementeren Daardoor heeft het geschort
aan een zorgvuldige afstemming en implementatie Grote druk is

ontstaan door de snelheid van de uitbraken politieke en internationale

druk

Opschalingsplan BCO RIVM heeft advies uitgebracht Koppeling van

mensen aan taken is verantwoordelijkheid van de GGD het RIVM was

faciliterend

IGJ gaat in rapport aangeven dat het nodig is dat juiste cijfers
beschikbaar komen voor adequate opschaling
RIVM geeft aan dat het ingewikkeld is om juiste raming te maken

gegevens hiervoor worden te laat of niet volledig aangeleverd

5 Testen

Ontwikkelingen rondom testen hoe kijkt RIVM tegen innovaties aan

Het ontbreekt aan een overall overzicht van innovaties RIVM blijft bij
de beoordeling aan de veilige voorzichtige kant samen met de labs

Zij zien testen die niet heel goed uitpakken en geen vervanging zullen

zijn van de huidige PCR testen PCR blijft de gouden standaard

Pagina 2 van 3
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De sneltesten zijn voor 75 betrouwbaar Dat houdt in de je 25 van

de gevallen mist Kunnen we ons dat veroorloven Daarover moet de

discussie gevoerd worden Het zou bijvoorbeeld ingezet kunnen

worden voor een snelle eerste screening van een grote groep bv een

verpleeghuis dat je weklelijks zou willen testen

Advies van RIVM zal ingaan op maar wat kan wel

RIVM geeft aan dat het moeilijk is om de juiste cijfers te krijgen over

de labcapaciteit
IGJ geeft aan dat het een heel versnipperd beeld is en dat er weinig
controle is op de kwaliteit van de labs Als er naar het buitenland

wordt uitgeweken verliezen we het zicht op de kwaliteit van de

diagnostiek Ook juist dan belangrijk om de betrokken ketens op

elkaar af te stemmen en te zorgen voor juiste en tijdige informatie

uitwisseling
Onwenselijk dat labs onder druk komen te staan om hun overige

diagnostische public health taken uit de voeren

IGJ merkt op dat de niet medische labs daarom keihard nodig zijn
Maar dat er een gevoeligheid ligt voor het inzetten van deze labs bij
de MMB labs Het gaat om commerciele belangen waar de IGJ

misschien een rol ik kan spelen met hun toezicht op de laboratoria Als

het in andere labs gebeurt moet er wel alertheid blijven op de

regionale indicatie op brandhaarden clusters mist

6 Ventilatie

IGJ hecht belang aan veilig werken in welke setting dan ook en

vraagt aandacht voor het samenwerken op de do s en dont s op het gebied
van infectiepreventie of het nu in het onderwijs of in de zorg is

het RIVM merkt op dat ventilatie maar een klein onderdeeltje is in de

verspreidng van infectiezieken Met goede infectiepreventie is veel meer

winst te behalen in het voorkomen van verspeiding in de verpleeghuizen
Dat beeld loopt nu scheef Nu wordt ingezet op het preventive gebruik
van mondmaskers alsof dat het ei van Columbus is De basis is

infectiepreventie en goed handelen bij een uitbraak Het goed
schoonmaken en opvolgen van andere hygiSnemaatregelen is minstens zo

belangrijk
IGJ geeft aan in de zomermaanden zorgveld breed nagevraagd te

hebben hoe klaar bent u en hoe houdt u het handelen op het goede
niveau Hiervoor zijn afgelopen week een rapport en sectorrapportages
verschenen

7 Stand van zaken SRI

Er zijn plannen gemaakt en de personeelscapaciteit is op orde

Richtlijnen zijn onderverdeeld duidelijk is dus wie wat moet doen

Zorgen zitten bij de skills is de langdurige zorg klaar voor deze

opgave Het RIVM staat klaar voor WIP 2 0

8 W t t k Afspraak goed om een vervolgafspraak over een maand te

maken

Pagina 3 van 3
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To irivm nl] |@rivm nl]
m m m m

From

Sent Sun 9 20 2020 11 20 34 AM

Subject FW Adviesnotitie Jongeren
Received

w

Sun 9 20 2020 11 20 35 AM

Fyi hierbij blijft belangrijk om na te gaan om welk niveau het gaat is het een sessie met burgemeesters
voorzitters van veiligheidsregio
van veiligheidsregio s dan graag ||j£§]en eventuele andere experts dieBIBHEgleerder al doorgaf

n idd doorschakelen naar niveau Gaat het om medewerkersm

10 2eGroet

10 2e 10 2b[IFV] «
•

Sent donderdag 17 September 2020 15 20

@ifv nlFrom

10 2e 10 2e 10 2e[IFVH |@ifv nl [IFV] | |@ifv nlTo

10 2e |@rivm nlCc

Subject RE Adviesnotitie Jongeren

Importance High

RIVM gesproken Ik geef het je mee als input voor overleg morgen Gedragsunit is graag bereid aan te

sluiten bij 1 van de bijeenkomsten van de werkgroep voor het delen van kennis en expertise Bijvoorbeeld in persoon van|
Net met 10 2e

of1° 2e

10 2e

Wmb belangrijk gebruik te maken van dit aanbodl

Met vriendelijke groet

10 2e

Samenleving en Veerkracht LOT C Landelijk Operationeel Team Covid 19

HE^SJOnderzoeker Lectoraat Crisisbeheersing

1 5 ifv nl@ pj

[IFV] |
Verzonden donderdag 17 September 2020 09 21

[IFV] [

10 {2e 10 26 l@ifv nlVan

1 10 2e 10 2e 10 2e|@ ifv nl [IFV] | l@ifv nlAan

CC |
Onderwerp RE Adviesnotitie Jongeren

10 2e 10 2e[IFV] ] l@ifv nl

Dank Ik kom vandaag nog bij je op de lijn over de ‘werkgroep’ u it het VB op dit onderwerp Samen met ttMedl aa ik die

ondersteunen

Met vriendelijke groet

m

ifV
lostituut

Fysleh«
Voilighold

Instituut Fysieke Veiligheid
Postbus 7010

6801 HA Arnhem

Kemperbergerweg 783

www ifv nl

M 10 2e
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@ifv nl10 2e

[IFV]

Verzonden donderdag 17 September 2020 09 15

Aan

CC |
Onderwerp FW Adviesnotitie Jongeren

10 2e 10 2e @ifv nlVan

|@ifv nl10 2e

10 2e

2e 10 2e 10 2e[IFV] j l@ifv nl

2b l@ifv nl

FYI Input nemen we op in ons beeld jongeren en corona Dacht ook handig om separaat met jullie te delen

Met vriendelijke groet

10 2e

Samenleving en Veerkracht LOT C Landelijk Operationeel Team Covid 19

lyjflgQJOnderzoeker Lectoraat Crisisbeheersing
M

|@ ifv nlm

10 2e 10 2e
_

[IFV] |_
Verzonden woensdag 16 September 2020 16 09

l@ifv nlVan

10 2e 10 2e[IFV]

Onderwerp FW Adviesnotitie Jongeren

@ ifv nlAan

Input van NJR Een krachtig pleidod voor een volwassen dialoog met jongeren Zeer benieuwd naar de output van de Jongeren
Denktank Coronacrisis JDC

d0 2e 10 2e @njr nlVan

Verzonden woensdag 16 September 2020 15 37

Aan H^
CC Bestuur

Onderwerp Re Adviesnotitie Jongeren

l@njr nl

10 2e @ifv nl

m

We hebben elkaar gister even aan de lijn gehad hierbij het beloofde document

Groeten

Kromme Nieuwegracht 58 13512 HL Utrecht | T 030 KMfePJl M10 2e | njr nl nll 10 2el° 2e 101 29

springplank van de nieuwe generatie

10 {2e 10 2eOp 15 sep 2020 om 10 41 heeft [IFV] | |@ifv nl het volgende geschreven

Beste lezer

Vorige week heb ik u onderstaand bericht gestuurd Ik vroeg mij af of u al in de gelegenheid bent geweest om hier naar

te kijken Onze deadline nadert namelijk en we zouden graag de input van jongeren zelf willen opnemen in onze

notitie

Alvast bedankt en met vriendelijke groet

10 2b

Trainee Onderzoek en Kennisdocumenten
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image001 jpg
Instituut Fysieke Veiligheid
Postbus 7010

6801 HA Arnhem

Kemperbergerweg 783

www ifv nl

T

[IFV]

Verzonden woensdag 9 September 2020 11 46

Aan

Onderwerp Adviesnotitie Jongeren

Van

10 2e @ njr nl

Beste lezer

Zoals net besproken met uw collega^^^bij deze mijn vraag via de mail

Mijn naam is

Operationeel Team Corona LOT C zijn wij momenteel bezig met een notitie met concrete adviezen die als input zal

dienen voor het Veiligheidsberaad

en ik werk voor het Instituut Fysieke Veiligheid In opdracht van het Landelijke10 2e

Deze notitie gaat over het preventief activiteitenbeeld met betrekking tot jongeren Al langere tijd zijn er zorgen over het

gebrek aan een uitlaatklep voor jongeren en de groeiende onrust in de samenlevingen Wij zijn gevraagd meer beeld te

krijgen van lopende activiteiten op dit gebied en welke lessen en adviezen beschikbaar zijn voor bestuurders

Momenteel zijn wij bezig met een inventarisatie langs een aantal organisaties en partners zoals de VNG en de

Gedragsunit van het RIVM Ook zouden wij graag de input van jongeren willen incorporeren in onze notitie vandaar

datik mettotjullie richt als de expert in jongerenparticipatie

Zodoende zijn wij benieuwd hoe jullie tegen dit vraagstuk aankijken Herkennen jullie je in het beeld dat er een gebrek
aan een uitlaatklep is Is er daadwerkelijke groeiende onrust onder jongeren
Daarnaast zijn wij geinteresseerd in relevante activiteiten op dit gebied en die in zekere zin in relatie staan tot de

Coronacrisis Ondernemen jullie dergelijke activiteiten Of zijn er activiteiten waar jullie ons op willen wijzen Tot slot

zijn wij ook benieuwd of jullie adviezen hebben voor bestuurders Hoe kunnen zij bijvoorbeeld omgaan met jongeren in

deze voor iedereen lastige periode

Mochten er vragen zijn dan hoor ik het graag

Alvast bedankt en met vriendelijke groet

10 2a

Trainee Onderzoek en Kennisdocumenten

image001 jpg
Instituut Fysieke Veiligheid
Postbus 7010

6801 HA Arnhem

Kemperbergerweg 783

www ifv nl

T 10 2e

Op deze e mail is de disclaimer van het IFV van toepassing

Op deze e mail is de disclaimer van het IFV van toepassing
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COVID 19

Notulen dagelijkse wrap up 01 09 2020

1 Casuistiek

Casuistiek vorige bijeenkomst
• Vraag over konijnen

o Update Artikel afgestemd Vervolgonderzoek is uitgevoerd Vraag

VWS preprint gevoeligheid covid konijnen wat betekent dit in de

praktijk Mogelijkheid om konijnen te infecteren dus onderzoeken

probleem in praktijk Maar onderzoek is al afgerond Niks

uitgekomen Besmetting is mogelijk maar worden niet ziek dus

besmetting kans laag

weet er van10 2e

Nieuwe casussen clusters die aandacht behoeven

[festival covid 19 pos gevallen 1 in

geval in 2 mensen teacher conference festival Vraag of door

te geven FB stond allerlei berichten van mensen met klachten positieve

uitslagen Leek voldoende dus peen inlichting
dance festival Vraag of

Wellicht toch ingeven met kort mailtje maar dit leid waarschijnlijk tot

meer vragen Er komt een tekst

o Of je wilt nauwe contacten in kaart brengen clusters die samen

op festival zijn geweest die moeten wel doorgegeven worden Dit

is de afweging die gemaakt moet worden

o Stnadaardtekstje staat in handreiking toerisme reizen en covid 19

1 zin Maar krijgt nu meer aandacht en wellicht vanavond klap

10 2a en 110 2a en

10 2a10} 2a In pok
10 £2a inlichten Besluit om niet door te geven

op

• Leidster kinderdagverblijf met klachten gewerkt op kinderdagverblijf als

BSO van dezelfde koepelorganisatie
o Beleid Kinderen wel naar BSO vanuit welzijn maar kleintjes niet

kinderdag en thuis quarantaine

o Belletje VWS BAO besloten kinderen van kinderdagverblijf toch

naar kinderdagverblijf mogen Deze aanpassingen moeten nog

gemaakt worden

uitleggen en de vragen beantwoorden RIVM of VWS In principe
VWS Vrijdag in LOI aandacht besteden

Wie gaat dit10 2g

10 2g
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o Rijksoverheid en brieven staat dat iemand met koorts of

benauwdheid of luchtwegklachten iedereen thuis Richtlijnen
staat het sorms net iets anders Kinderen zullen regelmatig koorts

krijgen zeker aankomende maanden hoe gaan we hier mee om

Dit zal in de winter maanden ook lastiger worden of dit in de

praktijk haalbaar is Afstemmen

twee rac ers ook bij betrekken

morgen afwezig10 2» 10 2e

10 2a

3 Taskforces we bespreken alleen de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen
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Clusters Als er cluster binnen school is wat zijn de handelingen Als dit

niet in de handleiding voor kinderen staat dan moet dit nog

gemaakt worden Artikel 26 dat voor PO of dat ook voor VO

moet gelden Gisteren is gekozen wil je dat scholen clusters

melden Nee De GGD neemt contact op metGGD en doet

BCO Scholen moeten goeie afspraken maken met GGD en Dit

staat in de handreiking voor scholen Pos kind wordt alleen

peer groep als nauwe contacten gezien Docent is ook geen

nauw contact

Voorheen melden verdachte gevallen bij primair onderwijs
maar dat is niet meer het handelsbeleid omdat er niet werd

getest onder deze groep

Zorgvraag

Liberty Verkiezingen online Hoe gaan we dit doen Advies bijna

geheel opgenomen Begeleiding van mensen met handicap
wordt in ieder geval maskers op Stembureau moet dit

aanleveren 2R voor stembureau leden 2 voor kiezer

Sauna over opgietingen Was vooral afgeraden door

hoestprikkel die de opgieting kan opwekken door de olien die

daar gebruikt bij worden maar nu wordt het advies dat het wel

weer kan maar zonder de etherische olien

App bron en

contactonderzoek

Signaal bedrijfsarts app is voor samenleving maar hoe wordt

dit gedaan in beroepen die grote kans hebben om als nauw

contact te worden aangemerkt
Brief opschalingsplan van GGD en wordt gedeeld met[ll l 51

Clusters BSO wekelijks afstemmingsoverleg over

opschalen escalatie van covid gevallen Stoplicht kleuren met

overleg sparren over wat er speelt en moet er actie

ondernomen worden Welke regionale lokale interventies

moeten ingezet worden VWS wil dus vinger aan de pols

houden over stijgingen in de regio s GGD en zijn

vertegenwoordigd vnauit bestuurlijke kant

Ventilatieen aerogene

verspreiding

Vanmorgen bij RT Schijven Model effect ventilatie aerosolen

Volgens dit model is het bouwbeleid geen effect zou meer

ventilatie moeten hebben Maar wij nog standpunt dat rol van

aerosolen onduidelijk is Er wordt vaker overlegd met deze

groep Werkgroep opgezet over ventilatie en aerosolen

COVID 19 en de dieren

Points of Entry

BES CAS

Zicht op de regio

Arbo

Overige netwerken

ketenpartners buiten verzoek

10 2g

Communicatie Relatief rustig Veel aandacht vandaag voor duiding van 10 2e



8079

Belangrijk om kritisch te blijven kijken of de binnenkomende

vragen ook door ons afgehandeld dienen te worden

Gedragsunit

OMT

Persconferentie vanavond nachtclubs blijven dicht alleen testen bij klachten lab capaciteit wordt

besproken

4 Prioriteiten

5 Bezetting

Arts van dienst IH Il SI

Bezetting volgende dag

Arts van de dag |m]^^
Voorwacht en van de dag

EWRS WHO berichten bijhouden ^^
Contactpersoon voor communicatie in het weekend de arts van dienst ^^^^
Dienstdoende perscommunicatie indien het morgen weekend is

10 2e | middag

16 Rondvraag en overig

Docs meesturen met de notulen dienstdoende perscomm sturen naar 10 2e @rivm nl
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To [dIfeM@rivm nllm

From

Sent

Subject
Received

m

Thur 9 24 2020 9 17 57 AM

RE Antw Brief VWS aan verpleeghuizen
Thur 9 24 2020 9 17 58 AM

I0 2gZie CRIos

10 2«From

Sent donderdag 24 September 2020 11 10

|@rivm nl

Subject RE Antw Brief VWS aan verpleeghuizen

10 2e 10 2eTo

Het was inderdaad ter info dus bellen is niet nodig volgens mij
Ik zal het zo in CRIos zetten

Groetjes BEIS1

10 2e 10 2e |@rivm nlFrom

Sent donderdag 24 September 2020 11 08

To

Subject RE Antw Brief VWS aan verpleeghuizen

10 2e 10 2e @rivm nl

Ja graag in crios zetten Is het nodig dat ik contact opneem met de GGD of was het ter info

10 2e 10 2e 5 rivm nlVan

Datum 24 September 2020 om 09 15 01 CEST

Aan

Onderwerp RE Antw Brief VWS aan verpleeghuizen

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e| 5 rivm nl q rivm nl

Klopt maar toch geeft GGD Flevoland aan dat er in hun regio al huizen zijn die anticiperen op deze brief en gaan

starten met wekelijks screenen van het hele huis bewoners medewerkers als zij 1 of meer geval hebben

zonder dat het beleid verder is uitgewerkt
Ik heb het niet in CRIos gezet wil je het daarin hebben

10 2eGroet

[10 2» 10 2e 5 rivm nlFrom

Sent donderdag 24 September 2020 09 05

10 2e 10 2e 10 2e| 10 2e| 5 rivm nl l Srivm nlTo

Subject Antw Brief VWS aan verpleeghuizen

Dit is de kamerbrief nav het OMT advies hier staat ook in dat het nog bepaald moet worden wanneer het ingaat

ahv escalatieladder en dat pre emtive testen nog verder moet worden uitgewerkt

Wat was precies het probleem Zijn de verpleeghuizen al gestart met steekproefsgewijs testen vanwege verhoogde

omgevingsprevslentie Of hebben ze een uitbraak enterende wekelijks a lie nog niet gemfecteerde bewoners en medewerkers

Staat decaden in crios

Ik heb nu eerst overleg met NHG LHV maar kan daarna wel contact opnemen met GGD Flevoland

Groeten

ED

10 2e 10 2e 5 rivm nlVan

Datum 24 September 2020 om 08 43 53 CEST
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10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl @rivm nlAan

Onderwerp FW Brief VWS aan verpleeghuizen

Prioriteit Hoog

Zie hieronder en in de bijlage de brief die GGD Flevoland bedoelde waarop sommige verpleeghuizen in hun regio
dus al gestart zijn met wekelijks testen ondanks dat de GGD en arts microbioloog het hier niet mee eens waren

Groet 10 2e

l@ggdflevoland nl10 2e E 10 2eFrom

Sent woensdag 23 September 2020 17 44

10 2e |@rivm nlTo m

Cc infecties

Subject RE Brief VWS aan verpleeghuizen

Importance High

@ggdflevoland nl
m

10 2eHoi

Dit document heb ik ontvangen Volgens mij hebben jullie die ook maar mogelijk hebben verpleeghuizen hier al op

geanticipeerd
Ik kan me dat wel voorstellen gezien hoe dit geformuleerd is

De aanbeveling om bij het stijgen van de COVID 19 prevalentie in de omgeving steekproefsgewijs bewoners en medewerkers

van verpleeghuizen te testen zogenaamde pre emptive testing zal verder worden uitgewerkt Daarbij zal ook worden nagegaan

of mogelijke alternatieven voor het testen zoals pooling van testen en rioolwateronderzoek bij het verpleeghuis hierbij zinvol

kunnen zijn

Bij een uitbraak van COVID 19 in een verpleeghuis wordt geadviseerd om de bewoners van het verpleeghuis die geen COVID 19

hebben wekelijks te testen ook als zij geen klachten hebben zodat er bij positief geteste bewoners direct maatregelen kunnen

worden genomen om verdere verspreiding tegen te gaan Daamaast is het advies om ook medewerkers ook als zij geen
klachten hebben wekelijks te testen Ik zal vragen aan het RIVM hierop de richtlijn aan te passen

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

T 036

M

I www qqdflevoland nl

I www senseflevoland nl

BBS
Flevoland

i erbinden doen we samen

l@rivm nl10 2e 10 2eVan

Verzonden woensdag 23 September 2020 16 35

Aan

Onderwerp Brief VWS aan verpleeghuizen

^^^^@ggdflevoland nl10 2e

In je telefoontje zojuist noemde je dat de verpleeghuizen een brief van VWS hebben ontvangen Wij kennen deze

brief niet zou je die nog kunnen achterhalen
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Bij de LCI is een groepje bezig om het beleid verder uit te werken zij zijn erg benieuwd wat in deze brief staat en in

hoeverre dit niet overeenkomt met hetgeplande beleid

Alvast bedankt

Groet MMItDl

10 2e 10] 2e

10 2»

Landelijke Codrdinatie Infectieziektebestrijding LCI | RIVM Centrumlnfectieziektebestrijding CIb

PflStl^UMX 3720 BA Bilthoven I Tel 31 0 30

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This mess

requeste
transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

age may contain Information that is not Intended for you If you are not the addressee or if this messa

id to info
you by mistake you are

sks inherent in the electronic

was sent toage
rm the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the ri

DISCLAIMER

Aan deze e mail kunnen geen rechten worden ontleend De GGD Flevcland sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elekironische verzending van dit

bericht De inhoud van dit e mailbericht en de bljlagen Is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde n U wordt verzocht de afeender te informeren en het bericht te

verwijderen indien u dit bericht bij vergissing hebt ontvangen U mag het bericht niet openbaar maken of op enige wijze verspreiden of vermenigvuldigen indien u niet

de geadresseerde bent noch een geautoriseerde medewerker die kennis mag nemen van berichten voor de geadresseerde

”

DISCLAIMER
”
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Reacties leden op OMT advies

Reactie 1

Uiteraard is het goed en belangrijk dat in Nederland onderzoek wordt gedaan naar Covid in

verpleeghuizen

Jammer is dat het onderzoek in 3 verpleeghuizen was opgezet prospectief en daar door geringe

prevalentie van corona niets opleverde

Vervolgens is men kennelijk conform de onderzoeksmethodiek gaan meten in een verpleeghuis waar

een uitbraak was en vervolgens worden de bevindingen hiervan geextrapoleerd naar heel

verpleeghuis Nederland

Aantal opmerkingen vragen

• Is het onderzoek gepubliceerd in een peer reviewed tijdschrift of aangeboden ter publicatie

• Wat is de Grade van de evidence van de conclusie en de adviezen

• Er wordt als ik het snel lees gesuggereerd dat een positieve PCR betekent dat iemand

besmettelijk is Zoals iedereen weet toont een PCR in het geval van corona RNA aan en zegt dit

niets over aanwezigheid van levend virus

• Er wordt gesuggereerd dat a of pre symptomaten het virus zouden kunnen verspreiden bij mijn

weten is dat nog nooit fatsoenlijk hard gemaakt als het al hard te maken is Er wordt steeds

verwezen naar artikelen die dit hoogstens suggereren

• Het betreffende verpleeghuis is zeker niet representatief voor verpleeghuis Nederland niet

gezien het feit dat er alleen PG is niet gezien het feit dat ook in corona tijd iedereen over a lie

afdelingen kan lopen 10 2g

10 2g

• Het wekelijks testen van asymptomatische zorgmedewerkers lijkt me gezien de aard van de test

een inbreuk op hun lichamelijke integriteit

• Een negatieve test heeft zeer beperkte waarde negatief kan komen door een sample error en

als iemand in de aanloopfase naar ziek zijn zit kan betrokkene de volgende dag positief testen

• We hebben bij ons recent alle bewoners en alle medewerkers van een afdeling getest waar 1

bewoner met klachten positief was getest Dit leverde bij 70 testen nog 1 asymptomatische

medewerker op verder iedereen negatief Ook dit is uiteraard N l

• Nog steeds is het belangrijkste om afstand te houden handenhygiene toe te passen en netjes te

hoesten Uiteraard kan bij de zorg bij geringste verdenking op corona een mondkapje worden

gedragen maar standaard voor iedereen bi oplopende locale prevalentie als alle hygine regels in

acht worden genomen

• Ook is niet duidelijk wanneer je van welke kleurcode spreekt en hoe waardevol worden die

kleurcodes dan

Reactie 2

Ongetwijfeld komt er binnenkort vanuit Verenso een nieuw advies mbt het testbeleid n a v de

persconferentie van 1 9

Graag wil ik namens het Covid 19 team van^^ hierbij onze zorgen uitten over het voorgestelde

testbeleid van onze minister

Bijhebben we vrij snel na het begin van de uitbraak hele afdelingen preventief getest bij een

bevestigde covid besmetting op de afdeling Daarnaast hebben we de betreffende afdeling meteen in
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quarantaine gedaan Voor besmette bewoners doen we uiteraard breder contactonderzoek als een

bewoner contact heeft gehad met bewoners van andere afdelingen worden deze ook getest en in

quarantaine geplaatst We denken met dit beleid veel nieuwe besmettingen te hebben voorkomen

door patienten al in een a symptomatische fase op te sporen en te isoleren

Het voorgestelde testbeleid van onze zeer gewaardeerde minister lijkt ons echter niet zinvol niet

doelmatig en ethisch niet verantwoord Een heel huis testen bij 1 besmetting schiet zijn doel voorbij

Veel van onze afdelingen zijn PG afdelingen en dus vaak gesloten Als bewoners toch meer

contacten hebben in huis dan volstaat tot nu toe adequaat bron en contactonderzoek Uiteraard zijn

er uitbraken bekend waarbij Covid zich snel door het hele huis verspreid heeft in dat geval is het een

overweging om een heel huiste testen Maar het blijft wat ons betreft maatwerk

Ethisch gezien lijkt het ons ook niet verantwoord om het voorgestelde beleid uit te voeren omdat

testen impliceert dat een patient mogelijk besmet is In dit geval zouden dus a lie bewoners van een

huis in quarantaine moeten Het effect op de kwaliteit van leven door deze maatregel lijkt bij het in

quarantaine plaatsen van een heel huis niet in verhouding tot de kans op besmetting

Kortom ons dringende advies is om het voorgestelde testbeleid niet klakkeloos over te nemen maar

in een aanpassing van jullie richtlijn nadruk te leggen op maatwerk
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io nl] ■iiaiH3B@cordaan nl MilflIfeQl@cordaan nl]

9vanneynsel nl]
B@amerpoort nl]

@rivm nl]

@zhga nl[^BEIS^B@zh ga nl]10 2e

| 10 2e |
I 10 2e

To 10 2e

10 2e |@gmail com| |@gmail com]m
9vanneynsel nl

liS amerooort nm

10 2e

10 2e

10 2eCc •rivm nl]m rn

From

Sent Fri 9 4 2020 3 29 38 PM

Subject RE aanpassingen behandeladvies en opnamebeleid nav OMT advies

Received Fri 9 4 2020 3 30 33 PM

Dank Wellicht dat dit soort vragen alleen bij mij leven

Met name wat de eenheid van testen wordt rond de 1 2 uitbraak patienten is denk ik iets wat duiding vraagt die mi alleen lokaal

kan

Het maakt nogal wat uit of je open grote afdeling hebt waar je dit wilt toepassen of in kleine huisjes werkt waar je je wellicht voor

dit soort maatregelen tot het huisje kunt beperken

Goed weekend voor nu©

Vriendelijke groeten best regards

ft Amsterdam UIT1C
Universitair Medische Centra

10 2s

ATaenngc

Locatie VUmc | £
Postadres Postbus uo

T 3120

ouaerengeneesKunae uckiuin

De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam

MB Amsterdam

10 2e

@amsterdamumc nl ^^^@amsterdamumc nlE10 2e 1Q 2e

Department of Medidne for Older People
Amsterdam Public Health research institute

Location VUmc | 10| 2e De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam

www amsterdamumc nl | www vumc nl www amc nl

www serion nl

10 2e

10 2e I10 t2

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e10 2e 10 2e 10 2e

10 2e
□ubbel

10 2e

10 2e

Volgende twee pagina's verwijderd i.v.m. dubbel.
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U 0° g9 10 2eTo l nll H@verenso nl]
m m nj

gamsterdamumcjTl] uiS
mail r r

@cordaaruil[M|JffiSl@cordaai^ljk^
gamerpoart nlTM^wejJW

m

mail com]

H@rivm nl] Zorgvraag covid

1° 2e @amerpoort nl

]@rivm nl] B

m

Cc m m

|@rivm nl]m

10 2«From

Sent Tue 9 8 2020 1 05 26 PM

Subject RE aanpassingen behandeladvies en opnamebeleid nav OMT advies

Received Tue 9 8 2020 1 07 00 PM

Ik ben het wel eens met het voorgestelde test beleid We weten dat bij een positieve bewoner de kans heel groot is dat er andere

bewoners ook positief zijn evenals medewerkers We moeten zo snel mogelijk besmet en niet besmet van elkaar scheiden om te

zorgen dat het virus snel uit dooft en niet smeulend verder kan Ik vind het goed dat het

onderbouwing voor geeft in een verpleeghuissituatie al is het onderzoek op een locatie Bij MRSA was het beleid search and

destroy dat laatste ging niet altijd goed Nu moet het volgens mij zijn search and contain Is arbeidsintensief en belastend maar

kan potentieel veel vervolgproblemen voorkomen

10 2e pnderzoek daar enige

Geniet overigens toch ook even van je vrije dagen

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

□ubbel

101 20

10 2e

Volgende zes pagina's verwijderd i.v.m. dubbel. 
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To 10 2e

1Q 2e

10 2e |@rivm nl]
From

Sent

Subject
Received

Mon 9 14 2020 7 16 33 AM

FW aanpassingen behandeladvies en opnamebeleid nav OMT advies

Mon 9 14 2020 7 16 34 AM

200908 17 00 COVID 19 behandehadvies DEFINITIEF pdf

200908 Medisch opnamebeleid DEFINITIEF pdf

veren so •n^

Sent woensdag 9 September 2020 08 57

10 2eFrom

10 2e|@amsterdamumc nl

tear
Subject RE aanpassingen behandeladvies en opnamebeleid nav OMT advies

10 2g nlTo mM pj m

|@cordaan nl j@gmail com game rpoort nl

|@rivm nl

0 C

10 2e 10 2e2e |@rivm nlCc m m m

Beste alien

Dank voor jullie reaches Het was op het laatst nog wel schakelen voor wat betreft het behandeladvies wat nu

precies de formulering moest gaan worden Ik heb uiteindelijk geschakeld met de voorzitter en directeur voor een

definitieve beslissing en is er gekozen voor een formulering die de achterban de ruimte te geven voor eigen

invulling omdat iedere situatie anders is De intentie en insteek zijn daarbij mijns inziens overeind gebleven

Bijgaand het geupdatet behandeladvies en opnamebeleid

Met vriendelijke groet

10 2e 10 2e

beleidsmedewerker

Orteliuslaan 750 ^52^B^Utnacht
NHBHi BE

10 [2e

verenso nl | www verenso nl030 22 71 910

Werkzaam op

verenSo
veremging van specialisten

ouderengeneeskunde

Disclaimer

Dit e mailbericht en everituele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de vermelde geadresseerde n Indien dit bericht en eventuele bijlagen niet voor u

bestemd zijn verzoeken wij u vriendelijk deze te verwijderen de ontvangst ervan telefonisch 030 2271910 aan ons te melden en de inhoud ervan niet

aan anderen bekend te maken Bekendmaking en gebruik van de inhoud zonder toestemming van de afzender of door de afzender beoogde
geadresseerde n is niet toegestaan Aan het opstellen en verzenden van dit bericht is de nodige zorg besteed Desondanks is het mogelijk dat dit bericht

onjuistheden bevat onvolledig is ofte iaat wordt ontvangen Verenso is niet aansprakelijk voor de eventuele onjuistheid danwel onvolledige overbrenging
van door haar verzonden berichten noch voor niet tijdige ontvangst daarvan

10 2e @amsterdamumc nl]Van

Verzonden dinsdag 8 September 2020 15 12

Aan ^^^@verenso nl 10 2e 10 2e |jij I0 2g 10 2ejtI l@cordaan nlm

10 2e

10 2e

10 2email com

@rivm nl

Onderwerp RE aanpassingen behandeladvies en opnamebeleid nav OMT advies

zhga nl @amerpoort nl

c 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl @rivm nlCC [n 10 2e

Het wordt dan een advies om te overwegen om iets te doen ipv een advies om te doen een advies is iets wat je mi overweegt

en geen bevel

Kortom ik vind het een kwestie van taal

Vriendelijke groeten best regards

Amsterdam UITIC
Universitair Medische Centra
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10 2e

Afdeli no oudereoagoe^kj
Locatie VUmc | HIZIZ
Postadres Postbus 7057 1007 MB Amsterdamt

T 3120

GERION
10 2e De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam

10 2e E ^mg]^^J@amsterdamumc n[ ^^^@amsterdamumc nl

Department of Medicine for Older People
Amsterdam Publ^JgjU^ygjggjjJuj^itute
Location VUmc 10 2e De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam

www amsterdamumc nl | www vumc nl www amc nl

10 26

^^^@verenso nl

Verzonden dinsdag 8 September 2020 15 08

Aan

10 2eVan

M@amsterdamuirc nl BI0 2e 10 2e

10 2«

10 2e

@cordaan nlm

10 C 10 2e 10 2e [@rivnn nlCC

Onderwerp RE aanpassingen behandeladvies en opnamebeleid nav OMT advies

Urgentie Hoog

10 2eIk heb net]
toevoegen van Overweeg en de rest blijft dan hetzelfde Het moet namelijk wel zo zijn dat onze leden met het

behandeladvies uit de voeten moeten kunnen

gebeld Zij kan zich vooral niet vinden in een stringent voorschrift Kunnen jullie je vinden in het

Met vriendelijke groet

10 2«

10 2nbeleidsmedewerker |
Orteliuslaan 750 [ 3528 BB Utrecht

030 22 71 910 |
Werkzaam op |

^]@verenso nl | www verenso nlpj
m

uerenSo
veremging van speaalisten

ouderengeneeskimde

Disclaimer

Dit e mailbericht en even zijn uitsluitend bestemd voor de vermelde geadresseerde n Indien dit bericht en eventuele bijlagen niet voor u

elijk deze te verwijderen de ontvangst ervan telefonisch 030 2271910 aan ons te melden en de inhoud ervan niet

ekend te maken Bekendmaking en gebruik van de inhoud zonder toestemming van de afzender of door de afzender beoogde
geadresseerde n is niet toegestaan Aan het opstellen en verzenden van dit bericht is de nodige zorg besteed Desondanks is het mogelijk dat dit bericht

onjuistheden bevat onvolledig is ofte laat wordt ontvangen Verenso is niet aansprakelijk voor de eventuele onjuistheid danwel onvolledige overbrenging
van door haar verzonden berichten noch voor niet tijdige ontvangst daarvan

tuele bijlagen
bestemd zijn verzoeken wij u vriendi

aan anderen b

Van

Verzonden dinsdag 8 September 2020 14 37

Aan H Ul I£Dl@l

10 2e @ amsterdamumc nl]

^^^@verenso nl10 2« 10 2eml l@cordaan nl

l@zhga nl @gmail com @amerpoort nlm [fi mj

10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl l

Onderwerp RE aanpassingen behandeladvies en opnamebeleid nav OMT advies

|@rivm nl @rivm nlCC m m m

Dag alien

Ik deel deze mening niet en zoij^^^^ willen volgen en kan leven met de aanpassingen in geel

Vriendelijke groeten best regards

j Amsterdam UfTIC
Universitair Medische Centra

10 2e
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Afdeling ouderengeneeskunde GERION

Locatie VUmc I
Postadres Postbus 7057

T 3120

10 2B De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam

MB Amsterdam

@amsterdamumc nl ^^@amsterdamumc nl11Q 2a I E 10 2e

Department of Medicine for Older People
Amsterdam Public Health research institute

Location VUmc 10 2e De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam

www amsterdamumc nl I www vumc nl www amc nl

www gerion nl

10 2e

® W nl10 2e| 10 2eVan

Verzonden dinsdag 8 September 2020 14 25

Aan ^^^@verenso nl 10 2e 10 2e|@amsterdamumc nl l@cordaan nlfij m

10 2a

10 2e

mail com J|| fl|gJ@amprpoort nl

@rivm nl

Onderwerp RE aanpassingen behandeladvies en opnamebeleid nav OMT advies

^hga nl

B 10 2e |@rivm nl 10 2e 10 2e @rivm nlCC m

Hallo alien

wel een reactie moet geven

even een reactie want dit onderwerp leeft momenteel zo enorm in het veld bij iedereen dat ikbuiten verzoek

Het wel testen van hele groepen bewoners zonder klachten is een enorme operatie met veel ongemak voor al die bewoners

ethiek veel gedoe voor iedereen een hoge vraag van laboratorium etc etc en de meerwaarde is nog onvoldoende helder

In onderzoeks setting zou hiertoe overgegaan kunnen worden hebben we het eerder over gehad maar als uitvoer beleid door

heel Nederland is dit ernstig te ver gaand wat mij betreft op dit moment De algehele visie in de sector lijkt vooralsnog zeer zeker

niet hierin meetegaan

Er zou zo wie zo een goede discussie gevoerd gaan worden over de proportionaliteit van infectiemaatregelen versus het

ongemak onwelbevinden dat we bewoners aandoen Zij hebben hier zelf ook een duidelijke visie op Passend uitbraakbeleid is

uiteraard wel aan de orde en dat wordt door iedereen ook ondersteund Hele afdelingen testen is daarbij vooralsnog zeker geen

gedragen visie

In onze regio is mede door de GGD duidelijk aangegeven vooralsnog nlet te gaan testen bij mensen zonder klachten

Ik vind dat we dit als Verenso nu zo dus niet kunnen gaan uitvaardigen Hier moet eerst echt veel breder over gesproken worden

Ook al is het in de persconferentie gezegd

Duidelijker kan ik niet zijn Ik ga hier mede namens veel collega s weet ik niet mee akkoord Waarvan akte groet^J

m

ri]

T 073 ||Mw 10 2e

10 2e

10 2g
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a verenso nl

Verzonden dinsdag 8 September 2020 13 47

Aan

10 2eVan

10 2e 10 2e 10 2eamsterdamumc nl

^ ^5 gmaiLconT^B
[@rivm nl ^^^^

Onderwerp RE aanpassingen behandeladvies en opnamebeleid nav OMT advies

Urgentie Hoog

| g cordaan nl |
9amerpoort nl

l@zhga nl

Lnl
10 2B 10 2e 10 2e[@rivm nl @rivm nlCC

Beste alien

Als aanvulling op onderstaande mail n a v contact gehad met

al graag ziet dat de hele afdeling wordt getest in geval van een eerste besmetting In het behandeladvies daarom

de volgende aanpassing gedaan geel gearceerd

van het RIVM Zij geeft aan dat ze direct10 2e

• Test in geval van een uitbraak zie paragraaf 1 1 Definities

o
11 1 concept

quarantame
■ bij het in quarantaine gaan
■ voor het beeindigen van de quarantaineperiode rondom 10e dag

o alle medewerkers die vanaf 2 dagen voordat de eerste positieve patient medewerker klachten kreeg
hebben gewerkt op de desbetreffende uitbraakafdeling en unit s woongroep en

• Extra maatregelen in geval van aanwijzingen voor een onbeheersbare uitbraak zie paragraaf 1 1

Definities

O test wekelijks alle negatieve patienten en medewerkers op de afdeling unit woongroep waar de

uitbraak heerst

o overweeg het verlengen van de quarantaineperiode naar 14 dagen

O overleg zo nodig met de GGD over verder beleid

Graag z s m reactie of jullie je kunnen vinden in de geel gearceerde toevoeging

Met vriendelijke groet

10 K2e 10 2e

beleidsmedewerker l

Orteliuslaan 750 I 3528 BB Utrecht

030 22 71 910 |
Werkzaam op j

10 2e

| nBM@verenso nl | www verenso nl

verenSo
veremging von speaolisten

ouderengeneeskunde

Disclaimer

Dit e mailbericht en eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de vermelde geadresseerde n Indien dit bericht en eventuele bijlagen niet voor u

bestemd zijn verzoeken wij u vriendelijk deze te verwijderen de ontvangst ervan telefonisch 030 2271910 aan ons te melden en de inhoud ervan niet

aan anderen bekend te maken Bekendmaking en gebruik van de inhoud zonder toestemming van de afzender of door de afzender beoogde
geadresseerde n is niet toegestaan Aan het opstellen en verzenden van dit bericht is de nodige zorg besteed Desondanks is het mogelijk dat dit bericht

onjuistheden bevat onvolledig is of te laat wordt ontvangen Verenso is niet aansprakelijk voor de eventuele onjuistheid danwel onvolledige overbrenging
door haar verzonden berichten noch voor niet tijdige ontvangst daarvan

10 2eVan

Verzonden dinsdag 8 September 2020 12 34

Aan 10 2e 10 2e 10 2eirivm nl l@amsterdamumc nl

amerpoort nl

l@cordaan nl

l@zhga nl 10 2g©

|@rivm nl @rivm nlCC

Onderwerp RE aanpassingen behandeladvies en opnamebeleid nav OMT advies

Beste alien
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Ik ben in de afrondende fase van het gewijzigde behandeladvies en opnamebeleid

Beha ndeladvies^
Ik sprak vanmorgen die bleek nog met vakantie vorige week Nog twee wijzigingen doorgevoerd

• In geval van verhoogde regionale lokale prevalentie111

o

11 1 concept

Voetnoot 1 Houd bij het interpreteren van de prevalentie rekening met de invloed van clusters op de waarde zie ook de

scenario s in de Hand reiking maatregelen en clusters en regionale verspreiding van COVID 19

Voetnoot 2 Een drempelwaarde is ontwikkeling en zal bij het bereiken ervan worden aangegeven doorde GGD

De eerste toevoeging geeft ruimte om ook voor het bereiken van de drempelwaarde overgaan tot preventief gebruik
PBM waarbij er aandacht wordt gevraagd voor de invloed van clusters op de prevalentiewaarde

Opnamebeleid geen extra wijzigingen

Met vriendelijke groet

10 2e

beleidsmedewerkery]
Orteliuslaan 750^52^yjti|cht
030 22 71 910 |J2
Werkzaam op H

10 2»

iverenso nl | www verenso nl

vere itso
veremging van specialisten

ouderengeneeskunde

Disclaimer

Dit e mailbericht en eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de vermelde geadresseerde n Indien dit bericht en eventuele bijlagen niet voor u

bestemd zijn verzoeken wij u vriendelijk deze te verwijderen de ontvangst ervan teiefonisch 030 2271910 aan ons te melden en de inhoud ervan niet

aan anderen bekend te maken Bekendmaking en gebruik van de inhoud zonder toestemming van de afzender of door de afzender beoogde
geadresseerde n is niet toegestaan Aan het opstellen en verzenden van dit bericht is de nodige zorg besteed Desondanks is het mogelijk dat dit bericht

onjuistheden bevat onvolledig is of te laat wordt ontvangen Verenso is niet aansprakelijk voor de eventuele onjuistheid danwel onvolledige overbrenging
van door haar verzonden berichten noch voor niet tijdige ontvangst daarvan

@rivm nl110 2e 10 2eVan

Verzonden maandag 7 September 2020 18 23

Aan 10 2e 1C 10 2everenso nl |@amsterdamumc nl |@cordaan nlm

l 2ezhga nl Hi mail com @ amerpoort nl

| g rivm nl

Onderwerp RE aanpassingen behandeladvies en opnamebeleid nav OMT advies

@rivm nlCC

Bijgevoegd mijn commentaar op de aanpassingen in de behandelrichtlijn ik heb nu niet naar de rest van de richtlijn

gekeken
Ik heb geen commentaar op het Opnamebeleid

Met vriendelijke groet

I0 2e10}i2e

10 2e
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Landelijke Coordinatie Infectieziekten LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

Tel 030 1

Fax 030

10 2e

^^^@verenso nl

Sent zondag 6 September 2020 13 36

10X2 1From

^M8E^^^B@amsterdamumc nl

^■@gmail com ^^^^^B@amerpooi^T^^

10 2 10 2e 10 2e|@cordaan nl |@zhga nl Lnlm 10 2g

10 2e 10X2@rivm nl @rivm nl

Subject RE aanpassingen behandeladvies en opnamebeleid nav OMT advies

Beste alien

Ik heb mede naar aanleiding van de reactie van

Heb nog een aantal aanpassingen gedaan en vraag gesteld dat alles is geel gearceerd Daarnaast nog twee reacties

van leden op het OMT advies toegevoegd ter informatie

Ook het gewijzigde Opnamebeleid is nogmaals toegevoegd

10 2e nog eens naar de tekst van het behandeladvies gekeken

Graag jullie reactie uiterliik maandaa 7 September dan verwerk ik dat dinsdag 8 September zodat het meekan in de

njgy^Jyief van die dag
i v m de voortgang graag ook al maandag reactie van het RIVM§ 10 2e

Met vriendelijke groet

10 2e

beleidsmedewerker

Orteliuslaan 750^ 352^B^Utr^cht
BE

1 D {2e

iverenso nl | www verenso nl030 22 71 910

Werkzaam op

vere i \5o
uereniging van specialists

ouderengeneeskunde

Disclaimer

Dit e mailbericht en eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de vermelde geadresseerde n Indien dit bericht en eventuele bijlagen niet voor u

bestemd zijnr verzoeken wij u vriendelijk deze te verwijderen de ontvangst ervan telefonisch 030 2271910 aan ons te melden en de inhoud ervan niet

aan anderen bekend te maken Bekendmaking en gebruik van de inhoud zonder toestemming van de afzender of door de afzender beoogde
geadresseerde n is niet toegestaan Aan het opstellen en verzenden van dit bericht is de nodige zorg besteed Desondanks is het mogelijk dat dit bericht

onjuistheden bevat onvolledig is of te laat wordt ontvangen Verenso is niet aansprakelijk voor de eventuele onjuistheid danwel onvolledige overbrenging
van door haar verzonden berichten noch voor niet tijdige ontvangst daarvan

10 2eVan

Verzonden vrijdag 4 September 2020 17 23

Aan 10 2e10 2e amsterdamumc nl

l@gmail rnnr B
l@cordaan nl |@zhga nlm m

lnl l@amerpoort nl

10 2e|@rivm nl @rivm nlCC

Onderwerp RE aanpassingen behandeladvies en opnamebeleid nav OMT advies

Hierbij alvast een reactie op je vragen

1 Het idee is dat wij in het behandeladvies de bandbreedte inzetten en het RIVM meeleest

2 Uitbraak hadden we gedefinieerd in het behandeladvies daarbij gaan we uit van 1 2 positieve patienten
len hmreai gaven gister aan dat dat het uitgangspunt moet blijven10 2e
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3 Bij mijn weten heb ik het verpleeghuis afgebakend naar afdeling woongroep unit waar de uitbraak heerst

Ten aanzien van je opmerking om meer duiding als dat mogelijk is dan hoor ik graag van jullie hoe en wat

Met vriendelijke groet

10 2e

beleidsmedewerkery
Orteliuslaan 750^3528 BB Utrecht

A
10 2e

| verenso nI | www verenso nl10 2e030 22 71 910

Werkzaam op 2e

uerenSo
ueremging uan speaalisten

ouderengeneeskunde

Disclaimer

Dit e mailbericht en eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de vermelde geadresseerde n Indien dit bericht en eventuele bijlagen niet voor u

bestemd zijn verzoeken wij u vriendelijk deze te verwijderen de ontvangst ervan telefonisch 030 2271910 aan ons te melden en de inhoud ervan niet

aan anderen bekend te maken Bekendmaking en gebruik van de inhoud zonder toestemming van de afzender of door de afzender beoogde
geadresseerde n is niet toegestaan Aan het opstellen en verzenden van dit bericht is de nodige zorg besteed Desondanks is het mogelijk dat dit bericht

onjuistheden bevat onvolledig is of te laat wordt ontvangen Verenso is niet aansprakelijk voor de eventuele onjuistheid danwel onvolledige overbrenging
door haar verzonden berichten noch voor niet tijdige ontvangst daarvan3 1

10 2eVan @amsterdamumc nl1

Verzonden vrijdag 4 September 2020 17 06

Aan 5 verenso nl 10 2e 10 2e 10 2e|@cordaan nl |@zhga nl Loloo m

[mail com amerpoort nl

10 2e 10 2el@rivm nlCC @rivm nl

Onderwerp RE aanpassingen behandeladvies en opnamebeleid nav OMT advies

Ik heb enkele kleine suggesties vragen ingevoegd

De kamerbrief stelt

• Bij een uitbraak van COVID 19 in een verpleeghuis wordt geadviseerd om de bewoners van het verpleeghuis die geen

COVID 19 hebben wekelijks te testen ook als zij geen klachten hebben zodat er bij positief geteste bewoners direct

maatregelen kunnen worden genomen om verdere verspreiding tegen te gaan Daamaast is het advies om ook medewerkers

ook als zij geen klachten hebben wekelijks te testen Ik zal vragen aan het RIVM hierop de richtlijn aan te passen

Geven wij voldoende handvatten nu voor interpretatie van de kamerbrief of wachten we eerst de RIVM handreiking af voordat we

uitvoeriger aanpassen dan nu

Vragen die dit onderdeel van de brief oproepen zijn

1 Een advies is geen plicht welke speelruimte heb je hoe vul je in

2 Wat is een uitbraak 1 bevestigde patient medewerker

3 Wat is een verpleeghuis zorgunit Afdeling Heel huis

Ik denk dat we nu bovenstaande voorzichtig wat hebben ingevuld met de huidige aanpassingen maar wellicht afhankelijk van

RIVM richtlijn tot nadere aanduiding kunnen komen Ikzou erg pleiten voor meewegen van lokale context omgevingsprevalentie
soort gebouw en dergelijke

Bovenstaande vragen die denk ik breder in het veld leven beantwoorden we nu niet met de aanpassingen

Vriendelijke groeten best regards

ft Amsterdam UITIC
Unlversitair Medlsche Centra

101 2°

Afdeling ouder^jjggjjggj^yflgg GERIQN

Locatie VUmc

Postadres Postbus 7057 1007 MB Amsterdam

T 3120

10 2e De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam

10 2a E i@amsterdamumc nl iamsterdamumc nl
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Department of Medicine for Older People
Amsterdam Public Health research institute

Location VUmc | 10 2e De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam

www amsterdamumc nl | www vumc nl www amc nl

www gerion nl

10 2e

^^^@verenso nl

Verzonden vrijdag 4 September 2020 12 23

Aan

10 2eVan

10 2e 10| 2e 10 2skfi amsterdamumc nl

B@amerpoort nl

^B^rivnrnl^
Onderwerp aanpassingen behandeladvies en opnamebeleid nav OMT advies

|@cordaan nl |@zhga nl |jj1l |m 10 2g

[mail com

10 2e 10 2e @rivm nlCC m [jj

Beste alien

Gister een Zoom overleg gehad met KiiamU en

sparren

over de OMT adviezen Fijn om zo even met elkaar te kunnen10 2e

In bijgaand behandeladvies en opnamebeleid de aanpassingen die zijn aanaebracht zichtbaar middels

redigeerfunctie De meeste daarvan zijn doorgesproken met en^^^~
draai aangegeven zoals het toevoeging van het doel van het behandelacJvTejTTHeb ter informatie tevens nogmaals
de kamerbrief over het OMT advies bijgevoegd
Ik wil toewerken naar publicatie a s dinsdag Heb maandag een|
kijken om na te gaan of er al eventuele discussiepunten zijn

her en der heb ik er zelf nog een10 2e

zal dit weekend ook nog naar mijn mail10 2e

Ter informatie RIVM komt ook nog met een nieuw concept van het stuk Kader Maatregelen langdurige zorg wat

m i vooral een samenwerkingsdocument moet worden de maatregelen staan elders

ik stuur in afwezigheid van IlMtDl de documenten ook gelijk langs jou in de c c dan kun je de reacties

en eventuele discussies volgen Finaal commentaar van jouw kant graag uiterlijk a s dinsdag 15 uur Indien van

toepassing komt er uiterlijk dinsdagochtend heb maandag heidag nog een nieuw concept

Met vriendelijke groet

10 2e

beleidsmedewerker |
Orteliuslaan 750 I 3528 BB Utrecht

030 22 71 910 |
Werkzaam op |

10 2e

iverenso nl | www verenso nl

m

vereitjo
veremging van specialisten

ouderengeneeskunde

Disclaimer

Dit e mailbericht en eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de vermelde geadresseerde n Indien dit bericht en eventuele bijlagen niet voor u

bestemd zijn verzoeken wij u vriendelijk deze te verwijderen de ontvangst ervan telefonisch 030 2271910 aan ons te melden en de inhoud ervan niet

bruik van de inhoud zonder toestemming van de afzender of door de afzender beoogde
en en verzenden van dit bericht is de nodige zorg besteed Desondanks is het mogelijk dat dit bericht

dt ontvangen Verenso is niet aansprakelijk voor de eventuele onjuistheid danwel onvolledige overbrenging
niet tijdige ontvangst daarvan

aan anderen bekend te maken Bekendmaking en

geadresseerde n is niet toegestaan Aan het r

onjuistheden bevat onvolledig is of te iaat wo

van door haar verzonden berichten noch voor

i ge

telliops

rdt

VUmc disclaimer vAvw vumc nl di5claimer

AMC disclaimer www amc nl disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag
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i his message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

^ Houd bij het interpreteren van de prevalentie rekening met de invloed van clusters op de waarde zie ook de scenario s in de Handreiking

maatregelen en clusters en regionale verspreiding van COVID 19

121 Een drempelwaarde is ontwikkeling en zal bij het bereiken ervan worden aangegeven door de GGD
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|[f^^3@ggdghor nl]
jminvws nll

10 ZeTo |@mxi nl]

Cc 10 2e @rivm nl]
From

Sent Mon 9 21 2020 8 26 16 AM

Subject RE 200907 Concept Reactie begeleidingscommissie Advies 10

Received Mon 9 21 2020 8 26 17 AM

De wijzigingen in de richtlijn zijn afgelopen vrijdag zaterdag met het veld gecommuniceerd zie

https lci rivm nl langdurig neusverkouden kinderen

https lci rivm nl Handreiking contact en uitbraakonderzoek kinderen

Met vriendelijke groet

10 2e PhD

10 2e

LCl | Landelijke Coordinate Infectjeziektebestrijding

T 31 f013 KM lItSBl I M 31 E piMVai@rivm nl | Skypej 10 2e | W www rivm nl infectieziekten10 2e

Centrum Infectjeziektebestrijding
RIVM Rijksinstituut voor Volksaezondheid en Milieu

Postbus 1 interne postbak^H3720 BA Bilthoven

Centre for Infectious Disease Control

National Institute for Public Health and the Environment

10 2e 10 2s |@ggdghor nlFrom

Sent vrijdag 18 September 2020 19 16

£
10 2i

l 26 |
10 2e

10 2e 10 2e B 10 2e 10 2e ■

|@mxi nl |@rivm nl

gminvws nl

10 2e |@ rivm nl

Subject Re 200907 Concept Reactie begeleidingscommissie Advies 10

Hi 10 2e

Ga ik doen

wil je mij even laten weten wat de definitieve beslissing richtlijn is Dan neem ik dit op met VWS@ 10 2e

Fijn weekend allemaal

10| 28 | M l Partners 10 2e @mxi nlVan

Verzonden vrijdag 18 September 2020 15 34

Aan 10 28 10 2e 10 2e 10 2e| S rivm nl pminvws nlm

[dghor nl

10 2e @rivm nlCC

Onderwerp RE 200907 Concept Reactie begeleidingscommissie Advies 10

Bedankt voor de heads up De CoronaMelder is als 12 geclassificeerd in de appstore Vanuit die optiek zou het geen probleem

hoeven zijn

Ik ben het met je eens dat dit wellicht niet de praktijk is Het lijkt me goed om hier in de communicatie FAQ etc aandacht aan te

geven

wil jij dit met collegae bij VWS oppakken@\ 10 2e
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Met vriendelijke groet

M l Partners

Pj

M l Partners
•Mf tniiwqtrr

1Q 2e

Sparrenheuvel 32 | 3708 JE | Zeist

www mxi nl

10 2e Smxi nl10 2e

Cl
1985 2020

□at vieren wij met een openbare Al opdracht
Ontdek meer

m
10 2e R 10 2e 5 rivm nlVan

Verzonden vrijdag 18 September 2020 15 11

Aan minvws nl

@rivm nl

Onderwerp RE 200907 Concept Reactie begeleidingscommissie Advies 10

10 2e 10 2e | M l Partners ] 10 2e @mxi nlm

l 2eCC m

Bij deze wijzigingen aanvullingen van onze kant ■iiaitoJ en mijzelf op de reactie voor de BC

Verder wil ik zowel jou als

t m 12 jaar De uitzonderingen d w z niettesten bij neusverkoudheidsklachten en wel naar school BSO

dan ook gaan gelden voor kind reizigers uit oranje rode gebieden en voor app genotificeerde kinderen Mochten er

veel jonge gebruikers van de Coronamelder zijn onwaarschijnlijk maar toch dan geeft dit dus mogelijk verwarring
m b t het getoonde algemene handelingsperspectief na notificatie Ik verwacht einde dag een definitieve

beslissing en communicatie over de richtiijnwijziging

erop wijzen dat er een wijziging wordt verwacht voor het testbeleid voor kinderen

zullen

10 2e

Met vriendelijke groet

1 5 minvws nlI0 2e 10 2eFrom

Sent vrijdag 18 September 2020 10 16

To

Subject FW 200907 Concept Reactie begeleidingscommissie Advies 10

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl @mxi nl

10 2eHa

Hebben jullie nog aanvullingen op bijgaande

10 2e 10 2e 5 minvws nlVan

Verzonden vrijdag 18 September 2020 08 58

Aan 10 2e | 5 minvws nl Sminvws nlm m m

10 2e |@minvws nl

Onderwerp RE 200907 Concept Reactie begeleidingscommissie Advies 10

jM@minvws nlCC m m
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Goedemorgen zie bijgaand 1 opmerking Verder primal

10 2e 2e

Ministerie VWS

bron contactonderzoekm

51@ mi nvws nl

10 2eT

1D 2e 10 {2e l@minvws nlVan

Verzonden donderdag 17 September 2020 16 58

Aan

CC |
Onderwerp RE 200907 Concept Reactie begeleidingscommissie Advies 10

|@minvws nl

@minvws nl

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e @minvws nl

IH

Dank voor de concept reactie op advies 10 Ik heb advies 11 en concept reactie hieraan toegevoegd

kan jU aangeven of deze reactie zo akkoord is voor PG

10 2e 10 2« @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 8 September 2020 09 38

10 2e 10 2e l@minvws nlAan

Onderwerp 200907 Concept Reactie begeleidingscommissie Advies 10

Zie hier concept reactie op advies 10

Groet Q

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijnen Sport

Secretaris Generaal plv

Secretaris Generaal

Directie Bestuurlijke en

Politieke Zaken

Bureau Bestuurlijke politieke

advlserlng

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

T 070

F 070
10 2e

verslag
www rijksove rhei d n I

Inlichtinaen bii

10 2e

■iiarfcaJSminvws nl

Betreft MT DGLZ Breed

17 augustus 2020 15 00 16 00 uur

Webex

Vergaderdatum en tijd Datum

13 juli 2020
Vergaderplaats

Aantal pagina’s
WJZ BBB1Aanwezig Z 10 2e

3

IBitWil MO l PZo10 2e
Correspondence uitsluitend

richten aan het retouradres

met vermelding van de datum

en het kenmerk van deze

brief

Meva |IGJ IC 2e

LZ BPZ

Afwezig cz

1 Opening en mededelingen

2 Verslag vorig MT DGLZ breed

• Geen opmerkingen

3 Geagendeerde beleidsonderwerpen

4 Actualiteiten

Buiten verzoek

Pagina 1 van 3
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Secretaris Generaal plv

Secretaris Generaal

Directie Bestuurlijke en

Politieke Zaken

Bureau Bestuurlijke politieke
adviser rig

Buiten verzoek

Datum

13 Juli 2020

Overige actualiteiten

• Jeugd krijgt veel uitnodigingen van exteme partners Adviseur DGLZ gaat
na of intern VWS en of Rijksbreed een lijn is hoe hier mee om wordt

gegaan actie adviseur DGLZ Daarnaast is de vraag of er een lijn is op
hoe om wordt gegaan met directie brede bijeenkomsten en leeft de vraag
hoe directies het tempo bepalen om weer terug te gaan naar kantoor Een

aantal voorbeelden worden gewisseld Z geeft aan alle vragen vanuit de

directie m b t huisvesting naar OBP te sturen bijv vragen over

schoonmaak ventilatie Verzoek aan Z de antwoorden hierop te delen

actie Z A s vrijdag staat het thema naar kantoor op de agenda van

de BR

• Woensdag 19 augustus staat een debat ingepland over de waardering van

zorgpersoneel Verwachting is dat het een breder debat wordt Op dinsdag
zal nog een brief over waardering zorgpersoneel en corona app verstuurd

worden Wat betreft salarissen zorgpersoneel naar verwachting gaat de

OVA de komende jaren dalen terwijl in de verpleeghuissector en

jeugdsector de lonen zullen stijgen Voorzien nu geen problemen
daaromtrent Andere aspecten zoals werkdruk administrative lasten en

autonomie spelen ook mee in de waardering
• Naar aanieiding van het coronadebat van vorige week heeft een

Catshuissessie plaatsgevonden over mensen met een beperking MO

is trekker van het vervolg
• Lessons learned brief wordt voor 1 September naar de Kamer gestuurd

Afgelopen tijd hebben verschillende sessies plaatsgevonden Streven is de

brief volgende week vrijdag 28 augustus in de MR te bespreken In de

brief wordt ook een stuk opgenomen over kwetsbare personen
• CCT LZ start woensdag weer Het overleg vindt vanaf nu wekelijks plaats
• Z werkt samen met CZ en PZo aan de adviesaanvraag m b t de NZa over

zinnige zorg Volgende week vindt een expertsessie plaats met o a MZS

FIN NZa zorgverzekeraars Daarnaast is Z bezig met de toekomst van de

collectiviteitskorting
• Jeugd geeft aan dat vorige week in de BTCB gesproken is over de

besmettelijkheid van jongeren vanaf 15 jaar en vraagt of deze discussie

voldoende beslecht is en of hier voldoende naar gekeken is Dit onderwerp
komt ook terug in de technische briefing door

week OMT heeft aangegeven tot nu toe geen aanieiding te zien om het

standpunt m b t 18 jaar te herzien

• Aandachtspunt is de verschillende leeftijden van kinderen voor

quarantaineplicht Daarnaast is DCo bezig met boodschap richting
jongeren Dit wordt vertaald in meerdere talen en worden ook andere

kanalen voor gebruikt De conclusie is dat meer differentiate nodig is

Jeugd kan eventuele ideeen aandragen bij DCo
• Belronde in het veld over de stand van zaken van de voorbereidingen op

een eventuele tweede coronagolf zijn door de IGJ afgerond IGJ analyseert

van vorige10 2e

Pagina 2 van 3
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de opbrengst De resultaten kunnen benut worden voor de lessons learned secretary Generaai piv

brief die 28 augustus in de MR besproken wordt IGJ zorgt ervoor dat VWS

de resultaten tijdig ontvangt Daarnaast bekijkt de IGJ welke informatie

bekend is over ventilatie hierbij wordt ook naar internationale informatie

gekeken

Secretaris Generaai

Directie Bestuurlijke en

Politleke Zaken

Bureau Bestuurlijke politieke

advisering

Datum

13 jull 2020

Pagina 3 van 3
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Overleg Covid 19 vaccin voor Caribische delen georganiseerd door PD Covid 19

Donderdag 24 September 2020

Namens ZJCN aanwezig en

Namens VWS PD Covid 19 aanwezig |
Namens RIVM aanwezig

10 2e 10 2e 10 2e was afwezig

10 2e covid vaccin

covid BES

accinvoorziening

Na het voorstelrondje is besproken wat RIVM al uitvoert op de CAS en BES eilanden

RIVM levert twee maal per jaar de vaccins die in het rijks vaccinatie programma RVP zitten

vanuit NL aan de BES eilanden Ze checken de ook de opslag faciliteiten en zijn ook bezig om het

kwaliteitssysteem op orde te brengen samen met de openbare lichamen en zorgen voor de

implementatie daarvan Het is logisch om dit ook voor het covid 19 vaccin zo te regelen Aan de

CAS eilanden wordt niet geleverd door het RIVM

De grootste uitdaging voor de uitvoering van uitdelen covid vaccins zijn opslag
bewaarcondities en de distributie Gevraagd wordt naarde vaccinatiegraad op de BES Er

10 2g

b | belangnjK om ■ekening te houden met deze context

RIVM kan de covid vaccins aan de BES eilanden gewoon leveren Voorde CAS eilanden is een

importvergunning nodig Vraag is of die al aangevraagd kan worden als nog niet duidelijk is wat

het vaccin precies gaat zijn RIVM is hier al naar aan het kijken Waarschijnlijk kan dit nu al in

gang gezet worden maar hoe lang dit duurt is geen ervaring mee en wordt nagevraagd

De gezondheidsraad is bezig met een advies over de volgorde van de doelgroepen Daarna moet

hetadvies over prioritering door VWS aangepast worden voorde eilanden met inachtneming van

de uitdagingen in de uitvoering Dit is namelijk niet 1 op l over te nemen voor het Caribisch

gebied en deze prioritering vereist politiek besluit Hierbij moet o a gekeken worden naar

demografische aspecten en de kleinschaligheid en of dat aanleiding geeft tot afwijken Uit het GR

advies kan bijv komen dat eerst het ouderenzorgpersoneel wordt gevaccineerd en daarna de

jeugdzorgpersoneel terwijl het in CN veel efficienter is om ze samen te vaccineren i v m transport

en onderhoudsuitdagingen In elk geval lijkt het logisch bijv om de categorie zorgpersoneel niet

verder onder te verdelen zoals dat in EUNL wel gebeurt Ook speelt de verpakking een rol als er

100 doses in een verpakking zitten is dat wellicht ook een argument om anders te groeperen ivm

kleine inwonersantallen Ander aandachtspunt om te overwegen is hoe om te gaan met

ongedocumenteerden of visiterend zorgpersoneel

Wat betreft de uitvoering is de kans groot dat dit betekent dat CN niet precies tegelijk bediend zal

kunnen worden Een scenario is om op basis van de extra complexiteit de BES eilanden voorrang

te geven i v m schaarsere covid 19 zorg en de kosten die hiermee gemoeid zijn denk AMI

Alternatief scenario is dat de eilanden later worden bediend want het RIVM heeft meer tijd nodig
om de uitvoering van de leveringen op orde te maken Nadat RIVM het advies van de

gezondheidsraad overde groepen ontvangt gaan zij een uitvoeringstoets doen en dan zal dit

onderwerp nader bekeken worden en met VWS worden besproken Het GR advies de

uitvoeringstoets nioeten dan sanienkonien in een politiek besluit

Hoewel nog niet duidelijk is wat het vaccin is en hoe dit opgeslagen en vervoerd moet worden

geeft RIVM al aan dat er een goede kans is dat het op 80 graden vervoerd en bewaard moet

worden Dit is in EUNL al een uitdaging en voor de BES wellicht nog ingewikkelder Het is logistiek

complex en het risico op vernietiging van een hele partij als er iets fout gaat is heel groot
Vervoer per boot lijkt makkelijker Op dit punt is ook de mogelijkheid van de inzet van een

defensieschip besproken Dit kan natuurlijk ook een commerciele partij zijn
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De CAS eilanden zijn zelf verantwoordelijk voorde uitvoering van het vaccinatie programma ZJCN

geeft aan dat er tweewekelijks overleg is met de ministers van volksgezondheid op de CAS

eilanden en dat zij volgende week donderdag alvast kan vragen naar de contactpersonen bij de

afdelingen publieke gezondheid

Er zijn nog veel vraagtekens Er is nog niet bekend welk vaccin het wordt en wat de specificaties

zijn bij vervoer opslag en het daadwerkelijk prikken Ook is er nog geen idee van de aantallen

voor de eilanden Hier moeten we afspraken over gaan maken bijv pro rata

RIVM ziet vooral zijn rol in de uitvoering VWS gaat over politiek besluit over verdeling VWS vindt

het belangrijk om de rollen goed te verdelen zodat er geen zaken dubbel worden gedaan of dat er

onvoldoende rekening wordt gehouden met het politieke aspect of de uitvoering

Afspraken proiectteam

RIVM gaat eerst kijken wie wat doet binnen die dienst RIVM heeft een opdracht nodig
vanuit VWS om te leveren aan de eilanden omdat het covid vaccin geen deel uitmaakt van

het RVP Zowel voor de CAS als voor de BES eilanden

RIVM gaat onderzoeken of een exportvergunning al aangevraagd kan worden zonder dat

vaccin bekend is en zo ja in gang zetten

ZJCN en de PD Covid 19 zullen een opdrachtbrief voor de uitvoering opstellen voor de BES

en de CAS PD Covid 19 kijkt of bij de huidige opdracht aangehaakt kan worden

ZJCN zal in de volgende ministers VC vragen naar contactpersonen op de CAS voor de

uitvoering

Voorlopig komen we tweewekelijks bij elkaar RIVM plant dit in

De PD covid 19 zorgt ervoordat het Caribisch gebied goed meegenomen wordt in de brede

corona crisisaanpak

To do ZJCN

1 Concept bijstandsverzoek voor CAS maken GR advies en uitvoering door RIVM

2 Opdrachtbrief aan RIVM ter uitvoering covid vaccins voor BES en CAS obv voorbeeld PD

covid 19

3 Contactpersonen op de CAS doorgeven aan RIVM voor uitvoering vaccins en uitgifte

Om te bespreken binnen de directie ZJCN

• Welke verdeling willen we voor de eilanden Pro rata

• Wie betaalt Wij of PD Covid 19 En nog verschil BES en CAS Moet er i v m de kosten

nog officieel een bijstandsverzoek komen vanuit de CAS voor de uitvoering Dit is ook

logisch ivm de opdrachtbrief aan RIVM

• Nog niks afgesproken over de communicatie maar wel belangrijk Willen we dat dit wordt

meegenomen in de communicatiestrategie van de PD covid 19 Of willen we dit zelf doen

vanuit ZJCN Bonaire Of via RIVM en OL en en reguliere Rijksvaccinatielijnen
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

SG

Zorg en Jeugd Caribisch

Nederland

Team B

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511

T 070

F 070
10 2e

www rijksoverheid nl

Inlichtinaen bij

Verslag
10 2e

MUMeaM aminvws nl

^reft
Vergaderdatum en tijd

Datum

25 augustus 2020

Ministersoverleg

25 augustus 2020 17 00 NL 11 00 Carib

Webex zie uitnodiging per mail voor link

Aantal pagina s

3

Vergaderplaats
Correspondence uitsluitend

richten aan het retouradres

met vermelding van de datum

en het kenmerk van deze

brief

Paul Blokhuis ^BBffl^M^^ArubajCurawoAanwezig

Rj 5 a

Afwezig

1 Opening mededelingen en verslag vorige overleg bijgevoegd
• Eerste bestuurlijke overleg sinds aantal weken

• Geen opmerkingen over verslag vorige bestuurlijke overleg
• Geen mededelingen vooraf aan de vergadering

2 Update per land

Aruba 1160 actieve gevallen 1143 lokale gevallen 17 toeristen

461 genezen 7 mensen gestorven 17 mensen op de covid

afdeling 7 op de Intensive care Ziekenhuisopnamen valt tot

dusvermee Totale ic bedden 30 Totale COVID bedden 60

Sint Maarten 244 actieve gevallen 2 zijn geTsoleerd 5

ziekenhuisgevallen 234 in thuisisolatie 17 overledenen Wordt

een low care faciliteit ingericht Geen IC gevallen
Curagao 47 positieve cases 1 overledene 12 actieve cases in

isolatie 34 zijn hersteld Drie clusters en druk bezig met bron en

contactonderzoek Lokale besmettingen Geen bedden bezet door

COVID patienten
Nederland Bonaire heeft 6 zuurstofapparaten gewisseld

Voorgesteld wordt om deze naar Aruba te zenden daar lijkt
interesse voor VWS gaat ermee aan de slag 3085 positieven

vorige week 4013 2 5 van geteste positief R ligt rond de 1

25 kwam uit het buitenland Ziekenhuisopnamen gestegen
84 Langzame afvlakking

Sint Maarten geeft aan dat Persoonlijke

beschermingsmiddelen PBM altijd welkom zijn

a

b

c

d

Pagina 1 van 3
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VWS geeft aan dat gekeken wordt naar versterken

testcapaciteit
Nederland wil sws weten als er meer ic capaciteit nodig

SG

Zorg en Jeugd Caribisch

Nederland

Team B

is

Nederland vraagt bereidheid solidariteit van landen over

IC capaciteit Curasao is bereidwillig dit te doen Aruba is

bereidwillig indien nodig Sint Maarten ook maar geeft
aan dat dit waarschijnlijk relevanter is voor Saba en Sint

Eustatius

Datum

25 augustus 2020

3 AMI contract

• Nieuw contract focus op flexibele inzet

Meer mobiele teams minder capaciteit op Curasao Op dat moment

begonnen de aantallen te stijgen Opnieuw gesprekken over hoe de

contracten worden vormgegeven en de flexibele rol van zorgverleners
daarin Curasao Akkoord snelle lijnen belangrijk snel opschalen moet

kunnen Aruba hoe zit het met de luchtverbinding Blijft deze in stand

i v m met de voorzieningen van de geneesmiddelen Wil bevestiging dat

de vluchten in stand blijven VWS gaat hier niet over hoort thuis bij
logistiek knooppunt BZK heeft nog geen signalen gehad maar neemt dit

punt mee Sint Maarten heeft zich in eerder stadium ook zorgen gemaakt
over de medicatie vervoer naar bovenwindse eilanden Aruba

gebudgetteerd voor overnachtingen AMI Dit wordt problematisch Moet er

een bijstandsverzoek naar VWS of naar BZK Moet via vertegenwoordiging
naar BZK Curagao geeft ook aan een bijstandsverzoek te moeten indienen

voor deze kosten Aruba vraagt naar testbeleid in Nederland VWS geeft
aan dat dit afgestemd kan worden met RIVM maar dat veel testen

sowieso verstandig wordt bevonden

Bij financiele problemen kan bijstand worden verzocht

4 Vaccins

• Update verzoek vaccins

Hoe zit het met het verdelingsmechanisme als dat beschikbaar komt

Haken we aan bij NL VWS zegt toe dat het hele koninkrijk deelneemt als

EU vaccin beschikbaar komt Gezondheidsraad geeft in het voorjaar een

advies over de precieze verdeling Curagao dank hiervoor trekt extern

verzoek in via PAHO Maar wat zijn de kosten voor de CAS ^^^^J
kosten nog niet duidelijk maartrachten dit via de Covid hulpverlening
mee te nemen Moet nog kortsluiten met minfin Aruba Dank Zij gaan

ook niet mee met bestelling van extern vaccin a 21 p s Sint Maarten

ook erkentelijk voor dit gebaar De staatssecretaris stelt voor dit punt

elke week op de agenda te zetten voor bespreken voortgang

5 Orkaanseizoen

• Crisisdraaiboek

Eerste keer een crisisdraaiboek opgesteld Aangepast op Covid situatie

Nieuwe versie voor dingen in lijn met handboek crisisbeheersing

Afspraken relatief duidelijk Vooral een overkoepelend document waar

komende jaren op voortgebouwd kan worden Bij grote getalen pre

evacuatie zal ook extra personeel nodig zijn De ziekenhuizen met elkaar

afspreken dat benodigd non covid personeel wordt meegevlogen

6 Wat vender ter tafel komt
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• Ziekenhuis samenwerking
Binnenkort wordt dit plan bij een ministersoverleg gepresenteerd
• Hulpvraag CAS landen voor EU noodfonds

Verzoek aan Sint Maarten en Aruba om z s m een noodverzoek in te

dienen voor beschermings en medische hulpmiddelen zodat er voor

het vervoer een emergency aangemaakt kan worden bij de EU

SG

Zorg en Jeugd Caribisch

Nederland

Team B

Datum

25 augustus 2020
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

SG

Zorg en Jeugd Caribisch

Nederland

Team B

Bezoekadres

Parnassuspleln 5

2511 VX Den Haag

T 070

F 070

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www rljksoverheld nl

iLbii

10 2e

agenda
Inlichtii

f10 2e

Senior Beleidsmedewerker

M

iminvws nl

Betreft MT ZJCN vergadering

30 September 2020 16 00Vergaderdatum en tijd Datum

29 September 2020
Vergaderplaats

Aantal pagina s
10 2b 10 2eAanwezig

2

verslag
Correspondence uitsluitend

richten aan het retouradres

met vermelding van de datum

en het kenmerk van deze

brief

Afwezig

Kopie aan

10 2e

Bulten verzoek

10 2e
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SG

10 2o Zorg en Jeugd Caribisch

Nederland

Team B

Datum

29 September 2020

Buiten verzoek

10 Mondkapjesplicht verpleeghuizen ivm COVID 19

Het Ministerie van VWS heeft op 29 September een Kamerbrief verstuurd

over de nieuwe maatregelen in het kader van COVID 19 Hierin is

beschreven dat verpleeghuizen over moeten gaan tot het preventef

gebruik van chirurgische neusmondmaskers type II door medewerkers

en bezoekers bij patientencontact binnen 1 5 meter Dit geld alleen voor

de verpleeghuizen in Den Haag Rotterdam en Amsterdam waar de

besmettingssituatie nu ernstig is Omdat de aantallen besmettingen ook

op de eilanden oploopt is het nodig om met het MT een afweging te maken

of een dergelijke maatregel ook nodig is op de eilanden Er zijn een aantal

vragen van belang bij het uitvoeren van deze maatregel
Met het oog op de schaarse middelen hoe bepalen we wanneer de

situatie vraagt om deze maatregel En hoe bepalen we dat dat

niet meer nodig is

Onder welke voorwaarden mogen de middelen ingezet worden

Zijn er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar

om dit te organiseren
Welke partij kan de distribute van dergelijke middelen op zich

nemen

Graag een besluit van het MT over het wel of niet treffen van deze

maatregel en welke route hiervoor te volgen

M

a

b

c

d

e

11 Vergoeding huisvesting visiterende specialisten op de

bovenwinden tliftiTEEM

a Besluit vanuit MT met betrekking tot daggeldvergoeding hotels en

maaltijden voor visiterende specialisten Wat zijn de afspraken dan

wel welke afspraken willen we maken Besluit m b t specialisten
die op 29 09 2020 a zijn vertrokken

12 Mededelingen
a SSO ICT HRM

i Voorbereidend op gesprek met hoofd SSO Afstemming
input van MT overde invalshoek voor ICT mogelijkheden
om ICT door SSO te laten doen en tevens de inzet van

10 2e bij
b Bubbel vs Quarantaine

Saba en Statia hebben Quarantaine a s verplichting ook
voor terugkerende MU s Korte briefing over gesprek met

over standpunt van de10 2e10 2e tn

openbaar lichamen

13 Rondvraag

14 Sluiting
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iJidjlfcM@minvws nnTo |@minvws nl] 10 2e

From

Sent Fri 9 25 2020 5 39 28 PM

Subject Twm stukken en de aanbiedingsbrief
Received

Biilaqe 2 Modelnoodverordeninq van 20 September 2020 pdf

Fri 9 25 2020 5 39 28 PM

Nota nav verslaq versie 25 September 16u schoon docx

nota van wiiziqinq Twm docx

Aanbiedingsbrief aan voorzitter TK 2020 06 09 12 30 34 003 docx

Beste 10 2e

We zijn met de Tijdelijke covidwet weer een stapje verder Hierbij de stukken die naar Hugo zijn gegaan Het lijkt mij
overigens niet verantwoord als hij de ineer dan 160 pagina’s zondag allemaal tot zicli neemt en dat geldt eigenlijk ook voor

jullie ^

10 2g

Dit klinkt allemaal overziclitelijk maar daar was veel voor nodig er is in korte tijd giga veel werk verzet doorm n de

schrijfgroep waarin wetgevers van JenV BZK en ons zitten

Je weet ons te vinden bij vragen

Binnenkort wordt een afspraak gemaakt metjullie over hoe we de crisisbesluitvorming en de te volgen wettelijke procedure
voor de min regelingen op elkaar moeten afstemmen dat wordt nog een hele heisa

Met vriendelijke groet
10 2e

Verzonden met BlackBeny Work

www blackbeny com
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nB4Diyj@minvws nllTo 10 2e

10 2eFrom

Sent Wed 9 16 2020 6 02 25 PM

Subject Annotatie Agendapunt 7 gedragsinterventies
Received Wed 9 16 2020 6 02 25 PM

Hierbij de annotatie voor agendapunt 7 gedragsinterventies

Korte samenvatting

Sinds het begin van de crisis zijn gedragswetenschappers betrokken geweest bij de advisering rond de communicatie van de maatregelen Op

initiatief van de SG s van Financien en VWS hebben een groep gedragsspecialisten van de departementen en van het RIVM in een aantal rondes

een aantal gedragsinterventies ontwikkeld Dit heeft een verzameling aan mogelijke interventies voor in de thuissituatie opgeleverd Van deze

interventies zijn vier interventies geselecteerd

Gevraagd wordt in te stemmen met verdere uitwerking van interventie 1 en 2 In te stemmen met het niet verder uitwerken van interventie 3

en 4 En in te stemmen met het verder verankeren van de betrokkenheid van het gedragsnetwerk en het voldoende ruimte geven aan de leden

van dit netwerk om ook een bijdrage te kunnen leveren

Advies

DCo VWS herkent het belang en de meerwaarde van de inzet van gedragsspecialisten Deze inzet is in de publiekscommunicatie

rond corona succesvol toegepast DCo adviseert positief over het gevraagde besluit voor het verder verankeren van de betrokkenheid van

het gedragsnetwerk

DCo VWS is positief dat de krachten op deze expertise gebundeld zijn om tot mogelijke interventies te komen De vier geselecteerde
interventies zijn getest en beoordeeld op toepasbaarheid uitvoerbaarheid en effectiviteit Op basis van de beschreven analyse adviseert DCo in

te stemmen met de voorgestelde besluiten om interventie 1 en 2 wel en interventie 3 en 4 niet verder uit te werken

U kunt instemmen met het voorstel en de drie voorgelegde besluiten

Evt Toelichting
Het ministerie van SZW gaat in vervolg hierop ook verder met gedragsinterventies voor de werksituatie

Met vriendelijke groet

0

Directie Communicatie

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511VX [ Den Haag

T

ffijfo mhyws nl

www riiksoverheid nl

[@minvws nlVan 10 2e 10 2e

Datum woensdag 16 sep 2020 6 24 PM

Aan @minvws nl @minvws nl10 2e 10 2e

10 2e @ininvws nl |
Dienstpostbus CTC VWS

l@mmvws nl jgl@mmvws nlm 0

i@minvws nl @minvws nl

fi MIEQlrri minvu\ n l

0 0

|@minvws nl m

■@minvws nl

Si a minvws nl Im m 0 0

@minvws nl Jfrhiiinytvs nl

[j IgQlv7 minvws nl E

0 0 0 0

@minvws nl B
5B@ minvws nl

@miimvsinl0 0 0 0 0

IH 10 2e @minvws nl0 0 0

Ondenverp UITVRAAG ANNOTATIE MORGENOCHTEND 09 00 Agenda en stukken t b v ACC 19 vergadering Webex

donderdag 17 09 2020 11 00 urn

Dag alien
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Bijgevoegd en onderstaand vinden jullie de agenda voor de ACC van morgen 11 00 Helaas hebben we de stukken ook deze keer

weer heel laat gekregen en is er weer weinig tijd om de annotatie op te stellen De laatste keren kreeg ik de annotatie in

verschillende vormen en maten dus om jullie niet lappen tekstte laten schrijven en de annotatie morgenochtend snel in elkaar

te voegen wil ik jullie vragen om onderstaand formatje te gebruiken bulletsgewijs te schrijven en niet meer dan een half a4 aan

te leveren

Graag ontvang ik uiterlijk morgenochtend om 09 00 jullie annotatie op onderstaande agendapunten En mocht ik de

verkeerde naam hebben stuur deze stukken dan vooral door naar de juiste personen

Korte samenvatting

Geef in het kort aan waar het stuk inhoudelijk over gaat en wat de beslispunten zijn

Advies

Geef hier uw advies en eventueel welke interventie de Minister of Staatssecretaris moet maken en of welke reactie gegeven kan

worden op reacties van andere bewindspersonen

Kies voor een van de volgende opties
U kunt instemmen met het voorstel

U kunt instemmen met de kanttekening geef hierbij een korte duidelijke toelichting een concrete spreektekst

U kunt instemmen mits geef hierbij een korte duidelijke toelichting een concrete spreektekst

Niet instemmen

Evt Toelichting

Gelieve alleen noodzakelijke informatie vermelden puntsgewijs en kernachtig

Hartelijke groet

1 Opening en mededelingen
2 Verslag ACC 19 10 September 2020 en 15 September 2020 stuk 10

September 2020 bijgevoegd nazending 15 September 2020
3 Algemeen beeld Dashboard stuk bijgevoegd DGC 19

a Stand van zaken extra maatregelen regionaal en nationaal i v m

oplopende cijfers besmettingen mondelinge toelichting \A VS en DGC 19

4 Stand van zaken internationaal en toerisme stuk bijgevoegd BZ I
5 Stand van zaken Caribisch gebied stuk bijgevoegd BZK
6 Verplichte quarantaine nazending VWS
7 Gedragsinterventies stuk bijgevoegd DGC 19 ^^k
8 Kuchschermen in de horeca nazending EZK

9 Verantwoordelijkheidsverdeling onder Twin stuk bijgevoegd BZK ^|
10 Overzicht actuele thema s ter voorbereiding op risico s najaar stuk

bijgevoegd DGC 19

11 Conceptagenda MCC 19 22 September 2020 stuk bijgevoegd AZ
12 Rondvraag en sluiting

10 2e

ft10 2e 10 2e

10 2e

10 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2a

|Mevr

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport j

Directie BPZ

Parnassusplein 5 | 2511 XV | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 E3 | Den Haag |

10 2e @minvws nl

10 2e
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10 2eTo 10 2e a@minvws nl] UjpH@minjenv nl]
■minvws nll l [

BD DWJZ SBRI 10 iminjenv nr

Cc 10 l l |@minvws nl]
From

Sent

Subject RE bijgewerkte Nota navverslag versie 18 September 1533uur

Received

ConceptNota nav verslaq Twm Schoon Bwp 170920 bzk docx

I0 2e

Mon 9 21 2020 11 40 21 AM

Mon 9 21 2020 11 40 19 AM

Hoi 10 2e

Bij deze mijn tekstuele suggesties bij de versie van donderdagmiddag Ik heb gewerkt in schone versie Ik heb ook de

onmerkingen wii7igingen van HDItDl hii deeerste 150 vragen meegenomen

Wat mij betreft zijn er nog de volgende punten nog bespreekpunten voor vanmiddag

1 De openstaande vraag wat als de burgemeester zijn taken niet goed uitvoert vragen 230 en 336 REH5B1 gaf aan daar

verder over te willen doorpraten Kan wat mij betreft bilateraal of in schrijfteam
2 Hoe verwerken we de credits voor de vragenstellers voor de nota van wijziging en evt ook vast apprecieren van

amendementen die er al liggen al zullen we daarvoor ook uitkomsten coalitieoverleg bwp moeten afwachten

3 Evt nog grondrechtenvraag over 58s lid 1 n a v opm van mareoi als jullie dat anders zien zie specifiek vragen 58 en 197

maar dan kijk ik of iemand van CZ ook kan aansluiten

Voor mjjjggj om verwerking te vergemakkelijken
• Ik heb inhoudelijke wijzigingen gedaan voorgesteld bij Ini 17 38 45 46 64 67 70 146 147 148 170 185 196 197

212 214 225 234 244 253 254 273 276 288 304 385 391 398 410

• Bij de volgende vragen heb ik nog opmerkingen of vragen in de zijlijn 32 121 145 174 175 193 245 312 403 429 432

434 435 437 442 451 462

Wat mij betreft kunnen verder alle opmerkingen bij de BZK vragen en mijn opmerkingen bij andere vragen in het revisies

document van donderdag geschrapt worden die zijn verwerkt beantwoord

• Hier en daar haalde ik ook in andere vragen spaties en tikfoutjes weg die mij opvielen die zijn ook bijgehouden maar zijn
er wellicht inmiddels al uitgefilterd door jullie redactionele slag

Groet

^^^2@minvws nl

Verzonden maandag 21 September 2020 09 44

Aan

10 2eVan

CC Bj SB B^^ffi^^M 5 minvws nl

ME^M@minvws nl HMM3M BD DWJZ SBR

Onderwerp RE bijgewerkte Nota nav verslag versie 18 September 1533uur

10 2e |@minjenv nl

10 2e 10 2e 10 2e|@minbzk nl

|@minjenv nl

Dat gaat door maar ik wil vragen of iemand anders een Webex kan aanmaken want ik ik krijg geen toegang ik heb de app

al diie keer opnieuw geinstallleerd zonder resultaat

Wat betreft de versies de versie die ik eind vd dag doorstuur is niet ter bespreking voor de schrijfgroep De versie van dit

weekend is daarvoor prima geschikt Maar ondertussen werkt iedereen door en dns pi obeer ik het document actueel te

houden

Verzonden met BlackBeny Work

www blackbeii~v com

10 2e BD DWJZ SBR \ 10 2e @minienv iilVan

Datum maandag 21 sep 2020 9 25 AM

Aan f
Kopie

IggTrt ininvws nlmj

@minvws nl |@miiibzk nl10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e
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10X29 10 2e 10 29BD DWJZ SBR j
Onderwerp RE bijgewerkte Nota nav verslag versie 18 September 1533uur

|@minvws nl @minienv nl

Vrijdag jl meldde je dat je nog een webexverzoek zou rondsturen voor een vergadering met het schrijfteam

vandaag 16 00 17 00 uur Gaat dat nog door En zo ja heeft het rondsturen van een bijgewerkte versie aan het

eind van vandaag dan zin Want dan kunne uit onze bespreking toch nog weer nieuwe wijzigingen voortkomen

Groet

10 2e 10 2e l@minvws nlVan

Verzonden maandag 21 September 2020 09 19

10 2e 10 2 10 2e 10 2eminbzk n^Aan

10 2e [
10 2e

10 2e

2e | BD DWJZ SBR5 minvws nl

l^m injenv nl

^j@minjenv nl

l@minvws nl

10} 2e 10 2e BD DWJZ SBRl@minienv nl

Onderwerp RE bijgewerkte Nota nav verslag versie 18 September 1533uur

Hallo alien

Ik ben vanochtend weer verder gegaan met deze versie doc dat^^^mailde Ik stum eind vd dag weer een bijgewerkte
versie rond

Groet 10 2e

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

Van 10 2e 10 2e cl minvws nl

Datum maandag 21 sep 2020 12 40 AM

Aan

SBBfc^miiii env Lil ^ SBTbD owJZ sbR

@minjenv nl

Onderwerp RE bijgewerkte Nota nav verslag versie 18 September 1533uur

l@minbzk nl1Q 2e 2e 10X29 10 2e 10 129

@minvws nl J BD DWJZ SBR» 2e 10 2e

10 2» a minienv nl 10 {2» BD DWJZ SBR

m

Ha IIMH31 en anderen

Zie bijgaand de eindversie van de NnavV van zondag 20 September Ik heb een hoop redactionele dingen gedaan zoals de

opmaak fixen een inhoudsopgave toevoegen en allerlei begrippen op een consequente wijze spellen Ook heb ik meegelezen
met de eerste ca 150 antwoorden en wat andere antwoorden waar mijn oog op viel Om mijn eigen wijzigingen goed z’chtbaar

te maken heb ik de bijgehouden wijzigingen in het document geaccepteerd wie ze wil zien kan terecht in de versie van^
van afgelopen vrijdag en mijn eigen wijzigingen bijgehouden voor zover ze niet puur redactioneel waren

We zijn al een heel eind Maar eerlijk gezegd lijkt het mij niet haalbaar om ditstuk morgen ofdinsdag af te ronden Daarvoor

zijn er nog te veel discussiepunten en onbeantwoorde vragen

Groet

10 2e |@minvws nlVan

Verzonden vrijdag 18 September 2020 15 36

minbzk nl

I0 2e

minvws nlAan m pi m m

I | BD DWJZ SBRM@minvws nl H

jM@m in jenv nl |
^ S rninjenvml

Onderwerp bijgewerkte Nota nav verslag versie 18 September 1533uur

BD DWJZ SBR j BD DWJZ SBR10 2e 10 2el@minjenv nl

m
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Hoi alien en i h b imitoi

Hierbij de versie van vandaag Ik draag m bij deze over aan

Dit bericht kan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u met de geadresseerde bent of dit bericht

abnsievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Tliis message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission ofmessages

Ministry of Justice and Security
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BliMWIk3M@minvws nn IIMIMgaB@minvws nn10 2eTo I0 2e

2eFrom

Sent

Subject
Received

Mon 9 21 2020 11 32 43 AM

FW UITVRAAG ANNOTATIE MCC 19 22 September
Mon 9 21 2020 11 32 48 AM

annotatie MCC 19 22 September 2020 docx

MCC 19 opleqger 17 September 2020 docx

Niets voor oils Ik ben er nit zelfbehoud geen voorstander van om Min VWS een paai puntjes mee te geven voor achter de

hand

Verzonden met BlackBeny Work

www blackbeny com

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2s

1D 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e10 2e 10 2e 10 {2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

1101 361

10 2e

10 2e

10 2e

Djbbel

10 2e

10 2e 10 2e

Volgende pagina verwijderd i.v.m. dubbel. 
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To 1 1 |@minvws nl]
From

Sent

Subject
Received

Mon 9 7 2020 6 50 51 PM

FW Geannoteerde agenda s onderraden 8 9 2020

Mon 9 7 2020 6 51 07 PM

Geannoteerde RFEZIL aqenda 8 9 2020 Aqenda docx

Geannoteerde agenda MCKE 8 9 2020 DQCX

RWIZO aaenda 8 9 2020 DQCX

MCC 19 aqenda 8 September 2020 docx

Lag ambtelijk WS advies ten grondslag lag aan suggestie minister De Jonge zie hieronder Gitz

Verplichte quarantaine

De brief over quarantainemaatregelen is niet langer geagendeerd voor de MCC maar gaat direct naar de

MR

Minister de Jonge heeft aangegeven wel nog tijdens of en marge van de MCC 19 te willen spreken over de

passage over ondersteuning inkomen kosten werkgevers

De door ons voorgestelde en vorige week in een nota aan u voorgelegde passage over aanvullende

compensatie voor inkomensderving werkenden kosten werkgevers als gevolg van quarantaine is in de

brief opgenomen

VWS heeft daar echter op verzoek van Minister de Jonge de volgende zin aan toegevoegd Een optie wat

bijvoorbeeld wordt verkend is een verlofregeling vergelijkbaar met het zwangerschapsverlof waarbij de

werkgever of zzp er een compensatie bij het UWV kan aanvragen

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeny com
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IVIKUiffiBl@minvws nl

BD DWJZ SBRlE
To 10 2e

10 2e HE8^@minbzk nl] | 10 2eCc gminjenv nl]
[aifeQli@minvws nniiLaaiiflIlaie51@minvws nl]

From

Sent

Subject Nieuwe en herziene JenV antwoorden verslag
Received

Verslag Twm covid 19fffiffiBHdeel 3 nav beleidl en herziening deel 1 en2 160920 docx

l [
10 2e BD DWJZ SBR

Wed 9 16 2020 3 15 26 PM

Wed 9 16 2020 3 15 30 PM

Ter verwerking in de nota n a v het verslag in bijgaand verzameldocument staan nieuwe JenV antwoord n a v het verslag
Deze komen van de beleidscollega s Erzijn natuurlijk nog grootse kwesties bij de uitwerking van de veiligheidsregio s en de

strafrechtelijke aanpak die tot herziening zullen leiden Ook staat soms nog iets uit bij extemen en daar ga ik zo op rappelleren
Dit is dus vast geen eindstuk

Ook staan er herzieningen in het document van eerdere antwoorden die ik zelf gaf mede n a v opmerkingen van jou in de

eerdere kantlijn
De antwoorden kunnen worden geknipt en geplakt over de bestaande antwoorden Heel soms gaf ik duidelijk in vet aan dat ze

slechts een alinea of zo vervangen

Ik liet allerlei kantlijnwolkjes van anderen staan zodat die niet verloren gaan en voegde soms zelf nog wat toe

Vriendelijke groet

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met lisico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Tliis message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from die risks inherent in die electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security
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To ^l@minvws nil

YfMH9IEQB@minvws nl1 10 2eCc iminvws nll

BD DWJZ SBRI

From

Sent

Subject Nota nav Verslag t m vraag 18

Received

Nota nav verslag conceotversie met revisies Bwp 170990 [ffl S1tmlfi docx

U@minjenv
nl] |

Fri 9 18 2020 12 11 42 AM

H@minbzk nl]

Fri 9 18 2020 12 11 54 AM

Ik ben vanavond gaan lezen in de nota het revisiestuk

Dat kost natuurlijk veel werk en straks zitten we weer spaties aan je te mailen tot de seconde waarop de minister

tekent Dus ik dacht ik begin eens op tijd

Aangehecht mijn wijzigingen met bijhouden zichtbaar plus soms wolkjes t m vraag 12 op p 18 Ik schreef er her

en der het nodige bij Deed een voorzet voor de reflectie van vraag 8 over de normatieve werking van het recht bij
abnormale regels Op mijn lijstje bespreekpunten noteerde ik hoezo drie regelingen voor de BES en of we een niet

in de wet kunnen zetten dat de veilige afstand bij amvb maximaal op anderhalve meter zit wens van de SGP

waarom niet

Morgen moet ik ook werken aan een ander wetsvoorstel dat ik heb Dan ben ik dus lastig bereikbaar of niet met

primaire focus op de Twm bezig Hopelijk kom ik de komende dagen wel een eind met lezen en bijschrijven

Groet

BD DWJZ SBR

Verzonden donderdag 17 September 2020 17 27

| ‘ ^^^3@minvws nl |

10 2eVan

i 2e 10 2e 10 2e 10 2eBD DWJZ SBRAan |@minjenv nl

l@minbzk nl

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@minvws nl |@minvws nlCC

Onderwerp RE Twm stukken

Dag schrijfgroepers

Ik hecht hieraan nog even de NvW met wolkjes

Ben ik overlegden en het lijkt ons verstandig om voor maandag alvast zo n schrijfgroepwebex te reserveren

We hebben dan dingen kunnen lezen en de openstaande punten waar we iets mee moeten kunnen we dan ook

aftikken

Omdat jij
er in elk geval ook bij kunt zijn

Wij hebben geen verhindertijden hoewel^Been annuleerbare afspraak heeft van 9 30 uur tot 11 00 uur en BEiHsai

en ik namelijk met elkaar © een annuleerbare afspraak hebben rond de lunch Dus^flen mij schikt de middag
het beste

vast een drukke agenda hebt zouden we het plannen ervan graag aan VWS laten zodat jij10 2e

Groet

10 2e 10 2e l@minvws nlVan

Verzonden donderdag 17 September 2020 16 56

Aan |@minienv nl §§|3BD DWJZ SBR M

^SH@minbzk nl

10 2e BD DWJZ SBR 10 2e|@minienv nlm

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@minvws nl @minvws nlCC

Onderwerp Twm stukken

Hoi Schrijfgroepers
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Hierbij de versies zoals naar onze Bwp zijn gestuurd

Ik heb verder voor jullie een revisiesversie van de Nota nav het verslag bijgevoegd Daarin staan de commentaarwolkjes en

kleurtjes

jullie hadden in 3 antwoorden gelijktijdig gewerkt en zoals het nu luidt mag er nog eens een check op volgens

mij zag ik net een mailtje daarover van ^^^^verschijnen Ga maar even uit van de schone tekst die je in deze mail treft Betreft

41 43

@1 10 2e

De antwoorden die rond of na 15 uur binnenkwamen vandaag zitten niet in deze versie het was me niet meer gelukt

Voor ieder van ons als we verder gaan met onze antwoorden dan wederom graag een blik op de commentaarwolkjes die in deze

totaalversie revisieversie staan Voor het gemak ga ik ervan uit dat de schrijver van het antwoord waar nodig opmerkingen van

anderen verwerkt of negeert als eea niet zou moeten leiden tot wijziging of er een bespreekpunt van maakt bila of noteren als

bespreekpunt voor schrijfgroep Dan kan ik in de volgende versie zoveel mogelijk opschonen

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abnsievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aaid ook die verband houdt met tisico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Tliis message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security
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To [
j|^B@minvws

nr

Cc |@minvws nl]
From

Sent

Subject
Received

PG 209583 docx

Tue 9 22 2020 11 01 02 AM

RE pas veilig als we een vaccin hebben

Tue 9 22 2020 11 01 03 AM

Nota nav verslag versie 22 September 2020 1 1QOuur cocx

Dank Ik heb de antwoorden op de kamervragen nav het twitterbericht gelezen die doen mij ook weer denken aan uitingen als

de vaccinatiefase is het wenkend perspectief’ waar las ik dat nou

In ieder geval lijkt het me inderdaad wenselijk om de betreffende antwoorden in de nota nav het verslag alvast te controleren en

waar nodig beter aan te sluiten op deze toonzetting Ik zeg ook waar nodig want soms kan iets weglaten ook behulpzaam zijn
maar de vraag moet wel beantwoord worden Stuur je me revisies maar ik kijk er dan ook nog eens goed naar

De minister heeft trouwens nog niet gereageerd op de concept nota nav het verslag ik begreep van ^^dat hij overvol zit Wij
gaan ondertussen gewoon door met aanvullen van en schaven aan onze antwoorden

Kun je revisies toevoegen waar nodig Ik heb bijgevoegd de versie van de nota van wijziging van vanochtend 22 nov 11 uur

Het is denk ik ook goed om niet alleen de FvD te checken maar ook de andere vragen over dreiging van de epidemie Omdat we

hier en daar zo uit mijn hoofd naar antwoorden verwijzen die zien op de weerstand van de bevolking en een vaccin of

geneesmiddel

10 2e 10 2e |@minvws nlVan

Verzonden dinsdag 22 September 2020 10 06

Aan

Onderwerp FW Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Wilders PVV en Agema PVV over het twitterbericht van de

minister van VWS waarin hij schrijft dat we pas veilig zijn voor het coronavirus wanneer er een vaccin is 2020Z15100

4HEJ@minvws nl10 2e

Ik weet niet of mijn antwoorden op enkele FVD vragen in de nota naar aanleiding van het verslag qua toon helemaal hetzelfde

zijn als deze antwoorden

Hier neigt de minister toch meer naar vaccinatie is de beste oplossing terwijl ik het meer in het midden hield

Moet ik daar nog een keer op checken Of wachten we op de reacties van de bewindslieden

Van

Verzonden dinsdag 22 September 2020 09 48

Aan _Groep PG medewerkers J^mirivws nl

Onderwerp FW Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Wilders PVV en Agema PVV over het twitterbericht van de

minister van VWS waarin hij schrijft dat we pas veilig zijn voor het coronavirus wanneer er een vaccin is 2020Z15100

10 2e 10 2e @minvws nl

Ter informatie Cl

Groet 10 2e

10 2e 10 2e l@minvws nlVan

Verzonden dinsdag 22 September 2020 09 21

Onderwerp PG Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Wilders PVV en Agema PVV over het twitterbericht van de

minister van VWS waarin hij schrijft dat we pas veilig zijn voor het coronavirus wanneer er een vaccin is 2020Z15100

Brief aan de Voorzitter van de TK

Onderwerp Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Wilders PW en Agema PVV over het twitterbericht van de

minister van VWS waarin hij schrijft dat we pas veilig zijn voor het coronavirus wanneer er een vaccin is 2020Z15100

Verzonden d d 21 September 2020
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11

F 070 340 78 34

Postbus 20350

2500 El Den Haag

www rijksoverheid nl

Datum

17 September 2020

verslag
agenda
Ben eft

Aantal pagina s

8

Correspondenhe uitsluitend

richten aan het retouradres met

vermelding van de datum en het

kenmerk van deze briefBijeenkomst Begeleidingscommissie digitale ondersteuning

bestrijding Covid 19

Vergaderdatum en tijd 17 September 2020 14 00 16 00

Vergaderplaats Via WebEx

J voorzitterklAanwezig

m

m m

10 2e | 10 2e

10 2a

Afwezig 10 2e

10 2e

2 a Terugkoppeling voorzittersoverleg

BZK was voor de laatste keer aanwezig Ze heeft een

positieve afscheidsmail rondgestuurd en aangegeven dat ze haar missie

succesvol heeft afgerond

10 2e

Het grootste deel van de vergadering ging over de vragen die de commissie

graag toegevoegd wilde zien aan de RIVM vragenlijst Daar is in het

weekend nog hard aan gewerkt Zojuist is er een reactie binnengekomen
van het RIVM die er op neerkomt dat ze niet zoveel hebben overgenomen

Dat is teleurstellend De vragen waren niet alleen gedragswetenschappelijk

ingestoken maar ook om te meten of de CoronaMelder app doet wat die

moet doen We hebben nu nog een dag om daarop te reageren ^^heeft
de reactie van het RIVM rondgestuurd naar de mensen die daar eerder al

naar hebben gekeken Hij hoopt morgen de projectleider bij het RIVM te

spreken De opmerkingen die in de RIVM lijst niet meegenomen worden

worden bij

vragenlijst wordt meegenomen die iedere maand wordt verzonden dan in

ieder geval in de LISS vragenlijst wordt opgenomen

10 2e neergelegd zodat wat niet in de RIVM
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Vorige week is in de uitloop van de DOBC vergadering gesproken over het

sturen van een brief aan het OMT om daarin misverstanden over

presymptomatisch testen wegte nemen en uitte leggen wat de DOBC

precies bedoeld met snel testen van nauwe contacten ook voordat ze

klachten krijgen Het OMT is kennelijk bij elkaar geweest en heeft zelf een

eigen brief opgesteld waarin zeeen prioriteringslijst voorstellen voor het

testbeleid In het bestuurlijkafstemmingsoverleg is afgelopen

dinsdagochtend hierover gesproken Daarin zijn de prioriteringsvoorstellen
van het OMT overgenomen Lastig daarbij is dat de nieuwe lijst interfereert

met de prioritering die door de commissie in verschillende adviezen is

vastgesteld De prioritering van het OMT is op basis van risico van

verspreiding van infectieziekten Die begint bij hele zieke mensen dan

mensen die minder ziek zijn maar wel in een risicogroep zitten mensen met

onderliggende ziekten dan mensen in een BCO die klachten hebben

verdenkingen van uitbraken mensen met klachten zonder bewezen

contact mensen zonder klachten die via het BCO of de app worden

opgespoord en dan mensen zonder klachten uit risicogebieden Het gaat

om prioritering op basis van het feit dat er beperkte testcapaciteit is

Daarbij staat random testen van mensen zonder klachten onderaan

VWS beraad zich erop hoe hiermee beleidsmatig om te gaan en welke

integrale aanpak bij beide tegenstrijdige adviezen past Mogelijk wordt

de lijst van het OMT niet geheel overgenomen De schatting nu is dat op het

hoogtepunt er ongeveer honderdduizend testen per dag nodig zullen zijn

Behalve mensen die zonder aanleiding en zonder klachten getest willen

worden datzou heel Nederland kunnen zijn zouden allegenoemde

categorieen met die capaciteit getest moten kunnen worden Die zal echter

nog niet komende maand al beschikbaar zijn

Datum

17 September 2020

Het nut van sneltesten wordt ook besproken Er worden verschillende

sneltesten ontwikkeld en geevalueerd op verschillende plekken in

Nederland ook TNO is daarmee bezig Punt van aandacht daarbij is het niet

alleen goed functioneren van de test maar ook het snel kunnen opschalen

van de productie ervan Op hele korte termijn valt daarom daar nog niet

veel van te verwachten VWS heeft wel bij grote fabrikanten orders

uitgezet om bij snelle ontwikkelingen daar ook tijdig van te kunnen

profiteren

De voorzitter vraagt zich af hoe de DOBC op de ontwikkelingen moet

reageren met name wat betreft het op dit moment niet koppelen van

direct kunnen testen na een app melding maar in plaats daarvan een

quarantaine van 10 dagen als advies gegeven wordt Beleid is nu bij de BCO

categorieen 2a en 2b hetzelfde als in de app Over een maand kan dat

mogelijk anders maar voor nu niet De commissie is eerder vrij

uitgesproken geweest over het niet uitrollen van de app zonder een

duidelijk handelingsperspectief vanwege het app afbreukrisico en dat een

goede start van de app met handelingsperspectief direct kunnen testen

cruciaal is voor het draagvlak en duurzaam gebruik ervan Nu dat
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handelingsperspectief testen van mensen die een hoog risico contact

hebben gehad en daarvan melding krijgen maar wel voordat ze klachten

krijgen — niet mogelijk is door de beperkte testcapaciteit is de vraag of er

een nieuwe situatie is ontstaan die mogelijk tot een subsidiair advies

aanleiding geeft Primaire advies blijft dan staan maar gegeven de beperkte

mogelijkheden is wellicht het gekozen beleid — uitrollen van de app en

duidelijke communicatie dat aanpassing van het handelingsperspectief

geschiedt wanneer er voldoende testcapaciteit is voor nu de beste

oplossing Dit zou ook negatieve beeldvorming rondom de commissie tegen

kunnen gaan

Opgemerkt wordt dat de app feitelijk al landelijk gelanceerd is deze staat in

de Apple appstore Google playstore en iedereen kan die downloaden

Aan het nu zonder testmogelijkheid inzetten van de app kleven daarbij nog

steeds dezelfde risico s als toen de DOBC daar eerder over adviseerde om

dat niet te doen Dat zou wel betekenen dat de commissie feitelijk stelt dat

de app nog niet gebruikt zou moeten worden totdat de testcapaciteit op

orde is

Tegelijk wordt opgemerkt dat de app ook een bewustwordingsfunctie heeft

Iedereen die nu een melding krijgt is gewaarschuwd en zich daardoor

mogelijk meer bewust van het risico dat die persoon kan vormen om

anderen te besmetten Dat de app mensen als dwingend advies geeft om 10

dagen in quarantaine te gaan wil de commissie niet steunen maar de

waarschuwing kan wel helpen
Het ontbreken van een test handelingsperspectief in de app om duidelijkte

krijgen of iemand besmet is maakt ook dat de proportionaliteit van de app

dan nog steeds ter discussie staat Daarnaast zal op deze manier niet

duidelijk worden of de meldingen terecht zijn en dus of de app werkt wat

betreft het indammen van de virusverspreiding Beide punten zouden

duidelijk moeten zijn binnen afzienbare tijd na de app introductie

Anderzijds zal het niet inzetten van de app ook betekenen dat er geen

mogelijkheid is de werking ervan op wat voor manier dan ook te evalueren

of deze effectief is

Opgemerkt wordt dat de commissie niet hoeft te beslissen of de app wordt

uitgerold met het huidige handelingsperspectief dat is een beleidsmatige

keuze van VWS Deze commissie heeft daarover geadviseerd en is daarmee

rolvast

Besproken worden mogelijkheden om de effectiviteit van de ingebruikname
van de app vast te stellen Privacy zit in de weg om centraal bij te houden

wie een melding heeft gehad Het puurtellen van de aantallen notificaties is

ook niet mogelijk die gegevens worden lokaal bewaard niet centraal Wel

zou de app een code kunnen aanmaken bij elke melding die door het

testpunt gecontroleerd kan worden om na te gaan of de app ook echt een

melding heeft gedaan Dit wordt nader besproken bij agendapunt 4 2 en is

reeds geadviseerd in Advies 10

Datum

17 September 2020

Geconcludeerd wordt dat de commissie achter het eigen eerdere advies

blijft staan VWS wil dat ook graag uitvoeren maar meent dat daarvoor
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onvoldoende testcapaciteit beschikbaar is De commissie meent dat

uitrollen van de app als thuisarrest app die alleen een quarantaine advies

het is een advies geen plicht geeft onwenselijk blijft Er zou ruimte

kunnen liggen in het nu wel inzetten landelijk uitrollen van de app met het

huidige beleid puur als bewustwording en waarschuwing waarbij de app na

een waarschuwing direct de mogelijkheid tot doorverwijzing of contact met

een callcenter van medici of bv ouderejaars geneeskunde studenten

Daar kan dan bepaald worden op basis van meer specifieke informatie die

de persoon geeft of het quarantaine advies geboden is of wellicht toch

getest zou moeten worden Van belang is sowieso bij de landelijke uitrol

goed te communiceren dat het huidige handelingsperspectief tijdelijk is en

er overgegaan wordt tot direct testen na een melding zodra de

testcapaciteit op orde is of sneltesten ingezet kunnen worden

Besproken wordt ook eventueel het richtlijnadvies van BCO groep 3 op te

nemen bij app meldingen Dit is bij mogelijk in contact zijn geweest met een

besmet persoon d w z let goed op en laat je bij klachten meteen testen

Zolang niet duidelijk is of de app werkelijk effectief is en bijdraagt lijkt dat

het enige dat je serieus kunt adviseren Daarbij moet dan opnieuw

opgemerkt worden dat het een voorlopige oplossing is in afwachting van

het beschikbaar zijn van voldoende testcapaciteit of sneltesten ingezet

kunnen worden Bovendien kan dan ook van de situatie gebruik gemaakt

worden om de effectiviteit van de app te evalueren wat immers alleen

mogelijk is als de app uitgerold en gebruikt wordt

De commissie meent dat er daarmee ruimte is voor een verlengde pilot
waarin geen quarantaineadvies gegeven wordt conform categorie 2a en 2b

van het reguliere BCO maar wel ruimte is voor het richtlijnadvies BCO

groep 3 en duidelijk moet zijn dat het nog steeds een testfase is totdat er

testcapaciteit is

Vraag daarbij is wel of het evaluatiemodel van

consorten daarbij te gebruiken is Dat zou wel kunnen als het

handelingsadvies is om na een waarschuwing contact op te nemen met een

callcenter waarbij de het callcenter de door de cie opgestelde vragen

kunnen stellen Een deel van de mensen die contact heeft opgenomen zou

later kunnen worden benaderd voor een nadere evaluatie Ook mogelijk is

een deel van deze mensen at random te selecteren voor een

presymptomatische test in de hoog risico contactgroep om de effectiviteit

daarvan al te kunnen onderzoeken zonder de testcapaciteit daarmee

zwaar te belasten

Datum

17 September 2020

10 2a en

De commissie zal gelet op de eerdere adviezen en dat daarin eigenlijk

geen wijziging is nu niet uit eigen beweging over deze laatste

mogelijkheden adviseren maar eerst afwachten of hierover een vraag

vanuit VWS komt om daarop in bovenstaande lijn te reageren

2 b Verslag en actiepunten
Alle actiepunten zijn uitgevoerd alleen onduidelijk is of^^JmetllMfeE
contact heeft gehad over het Coronadagboek oplossing 2
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3 1 Arbeidsrechtelijke gevolgen van quarantaineplicht van CoronaMelder

Een mogelijk advies van de commissie wordt voorbereid Voordat we dat

kunnen opstellen is van belang om te weten welke stappen bij SZW al zijn

gezet Daar zou een Kamerbrief over verschijnen onduidelijk is of die al is

verse he nen

Datum

17 September 2020

Het CPB heeft hier overigens ook opmerkingen geplaatst Die ziet een

mogelijke kloof ontstaan door de maatregelen
mwaiBEUBien [10 2e werken nog aan een voorzet voor een advies

Daar hebben ze nog wat meer tijd voor nodig Komt terug op de volgende
vergadering

^ ACTIE secretarissen opnieuw agenderen op 24 9

3 2 Oplossing 2 bijlage 20200917 2 Contactdagboekapp
Dit is op verzoek van de GGD GHOR NL ontwikkeld met ondersteuning
vanuit VWS GGD ziet verschillende taken voor zichzelf in de

implementatiefase adviseren over het programma van eisen de bouw en

ontwikkeling van teksten en de juridische aspecten daarbij en het testen

van de app De app koppelt met systemen van de GGD Daartoe moet een

privacy impact assessment DPIA worden uitgevoerd Een format daarvoor

wordt voorgelegd door het bouwteam aan de 25 GGDen Gevraagd is door

het bouwteam aan de DOBC om over de ontwikkeling en juridische

aspecten te adviseren

Voorzitter merkt op dat het plan van aanpak dat is overlegd duidelijker is

geworden Symptoomregistratie app is nu niet meer het primaire doel en is

eruit gehaald wordt hooguit wellicht later toegevoegd Hie rover had de

commissie eerder al opmerkingen gemaakt Hij is wel benieuwd of de

juridische basis nu beter geregeld is

In het plan zijn op verschillende punten nog onduidelijkheden zoals die er

ook waren in de beginfase van de ontwikkeling van de CoronaMelder Zo is

niet duidelijk wie worden meegenomen in de gebruikerstesten testen met

burgers wie dan Ervaringen die bij de ontwikkeling van de

CoronaMelder en adviezen daarover zijn opgedaan zouden ook integraal

gebruikt moeten worden bij de ontwikkeling van deze app Dit is in de

taskforce ook al besproken
Daarnaast wordt opgemerkt dat de toepassing van DigiD het gebruik van de

app ingewikkeld zal maken het is goed om daar iets over op te merken Hoe

privacy by design wordt opgepakt kun je niet zien op basis van dit

document De verwekingsverantwoordelijkheid daarin is een keuze

gemaakt Of hier de grondslag toestemming gaat worden of een

wettelijke basis daarin is geen keuze gemaakt Dat moet niet alleen in het

PvA maar ook in de DPIA staan Een specifiek complicerende factor is dat

het niet alleen om eigen gegevens maar ook om gegevens van anderen

gaat Bij het BCO is dit helder daarvoor geldt de WPG als grondslag
In het PvA wordt door het systeem een code gegenereerd waarmee de

contacten kunnen worden ontsloten Niet duidelijk is hoe dat precies werkt

en hoe de gegevens naar de GGD worden gestuurd Gaat dat direct of via

een sluis Hoe worden de DigiD gegevens gebruikt De GGD heeft die

sleutel immers niet dus hoe wordt de koppeling gemaakt De commissie

zou hiertoe ook het concept DPIA willen zien
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We zullen terugkoppelen naar het bouwteam de commissie ziet dat er

verbeteringen zijn doorgevoerd dat daarmee een goede weg is ingeslagen
De commissie heeft nog wel enkele additionele vragen Om die goed scherp
te krijgen doet |yj^] een voorzet waarop de commissie kan reageren

ACTIEMi delen van haar vragen aan alle CIE leden

ACTIE secretarissen verzamelen van feedback CIE op vragen HiDIfeQl

voorstel maken en rondsturen aan CIE daarna doorsturen naarimieS

Datum

17 September 2020

ACTIE secretarissen gesprek met bouwteam inplannen voor DOBC

vergadering 2 10

3 2 Uitkomsten praktijktest wiskundige modeliering aantal extra testen

door lancering CoronaMelder

De overlegde cijfers zijn heel verhelderend Als je die doorrekent vanuit een

zeer extreem scenario bij 1000 meldingen en 30 van de mensen heeft de

app geVnstalleerd en maar liefst twintig hoog risico meldingen vanuit de

app gaat het om 900 extra testen per dag Dit lijkt een heel beperkte

belasting van detestcapaciteitop te leveren

Die capaciteit ligt nu op zo n 28K per dag Dit moet de komende tijd

doorgroeien naar 50 70K per dag Vanuit dat perspectief zou het

handelingsperspectief van testen bij hoog risico contacten voordat klachten

ontstaan zinvol zijn want het aantal extra testen als gevolg van de app is

relatief verwaarloosbaar De getallen lijken daarmee een onderbouwing van

het eerdere advies van de commissie direct na 3 a 4 dagen van het nauwe

contact kunnen laten testen na een app melding

Opgemerkt wordt dat als datzelfde handelingsperspectief bij het reguliere
BCO gevolgd zou worden dit aantal extra testen wel meer is Echter het

gemiddeld aantal nauwe contacten categorie 2a en 2b dat besmette

personen in het reguliere BCO opgeven is 6 a 7 — dus ook dan is het aantal

extra testen overzichtelijk zelfs bij het huidige aantal van 1000 besmette

personen per dag

3 3 Periode van advisering door commissie emntensiteit^an^bijeenkomsten
Naar aanleiding van het afzwaaien vanQ
agenda heeft de voorzitter contact met^
dat de commissie voorlopig van belang blijft ook oplossing 2

contactdagboekapp zal de commissie nog even bezig houden

Onduidelijk is wat^^met zijn opmerking over de aanbestedingsgrens

precies bedoelt Gaat het om een bedrag voor de gehele commissie Omdat

er geen formele commissie is maar iedereen op persoonlijke titel een

afzonderlijk contract heeft lijkt het meer voor de hand te liggen dat die

individuele contracten de basis voor de beoordeling van de

aanbestedingsgrens per persoon dus vormen Die bereik je dan bij 40

vergaderingen

Opgemerkt wordt ook dat de taak is niet over een app te adviseren maar

over de digitale ondersteuning Dat is breder dan alleen de CoronaMelder

waartot nu toe veel aandacht naar toe gegaan is Bovendien zijn er

uitzonderingen op het aanbestedingsrecht mogelijk als er ofwel hele

specifieke deskundigheid nodig is ofwel sprake is van spoed Dit lijkt allebei

van toepassing
De commissie snapt de opmerking daarom niet De voorzitter zal met^^in
gesprek gaan

| ivm een te voile

gehad Die gaf aan
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ACTIE voorzitter in gesprek met| 10 2e dit verhelderen
Datum

17 September 2020

4 2 Advies 12 arbeidsrechtelijke gevolgen
Aan het bouwteam zijn vragen gesteld Het leek erop dat de aantallen

meldingen die nu volgens de GGD vanuit de app zouden komen niet in

verhouding staan tot wat realistisch is Bovendien kwamen veel meldingen
uit regio s waarin niet getest werd De commissie denkt dat van de

meldingen daarom niet klopt
Aan het bouwteam is gevraagd of het mogelijk is een code in te bouwen in

de app zodat de app bij een melding een speciale code geeft die door GGD

gecheckt kan worden

Probleempunt daarbij is dat de broncode van de app open source is zodat

de wijze waarop die code wordt gemaakt online staat en dus gekopieerd
kan worden Het is daarmee heel makkelijk om een website of app te

maken die zo n code genereert De wet kent wel een verbod op misbruik

maar die bepaling lijkt niet hierop van toepassing zodat een dergelijke site

of app niet bestraft kan worden

Besproken wordt of in de code metadata zoals de dag van besmetting
verwerkt kan worden om meer gegevens te krijgen bij de GGD om te

gebruiken bij evaluatie Gedacht kan worden aan de bluetooth attenuation

gegevens die door de API zijn aangeleverd Op basis van die data zouden de

criteria kunnen worden verbeterd Bezwaarlijk hierbij is dat dit een verkeerd

beeld van de app kan geven Het vertrouwen in gebruik van data door de

overheid is niet hoog De app is weliswaar de meest privacy veilige app
denkbaar maar toch Een overheid die gegevens waarvan voor de

gebruiker niet precies duidelijk zal zijn wat dat is verstopt in een code die

moet worden doorgegeven dat komt niet lekker over Er gaan al aardig wat

broodje aap verhalen over de app rond dit kan een negatief beeld

versterken

VWS lijkt het idee van een code uitdeapp die ter controle kan worden

gebruikt bij de GGD te omarmen ^^^is erover in gesprek met het

bouwteam

^ Actie

bespreken

10 2e in gesprek met het bouwteam deze suggestie verder

4 1 Brief aan het OMT

Formeel is de brief van het OMT nog niet uit over inzetten van

testcapaciteit Vraag is of het zinvol is als DOBC een brief stuurt De

commissie kan nog niet reageren op de OMT brief bovendien is wat de

DOBC voorstaat breder dan waar het OMT nu over adviseert namelijk over

het testen van mensen voordat ze klachten ontwikkelen

Door nu wel een brief te sturen kan met het OMT daarover discussie

gevoerd worden Als deze commissie daarover een duidelijke brief kan

maken dan sturen we die naar het secretariaat van het OMT Meegenomen
kan daarin worden dat zolang dat testen niet gedaan wordt daarover ook

geen data verzameld kan worden om de effectiviteitte meten in het

tegengaan van verdere besmettingen en dus ook het OMT niet tot een

ander advies kan komen Daarom is het van belang dat deze commissie

daarover de discussie wel voert
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Op basis van de tekst die eerder is rondgegaan kan een opzet worden

gemaakt en rondgestuurd
Datum

17 September 2020

ACTIE secretarissen en voorzitter opzet maken voor brief aan OMT en

rondsturen binnen CIE voor commentaar

5 Wvttk

Communicatie over vaccinatie in de app moet nog besproken worden

ACTIE secretarissen agenderen voor 24 9 bovenaan
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Vraaen SZW over arbeidsrechteliike aevolaen verzonden di 22 9 2020 aan SZW

Beste collega s

Eerder hadden wij al even contact met^^^en zij verzocht ons gedurende haar vakantie contact

op te nemen met jou

We hadden contact vanwege de vraag wat een quarantaineverplichting na notificatie van de

CoronaMelder app voor gevoigen heeft op arbeidsrechtelijk gebied De vraag komt van de

onafhankelijke externe begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid 19

ingesteld door minister Hugo de Jonge Graag leggen zij het volgende voor

Voor de mensen met een vaste tijdelijke arbeidsovereenkomst Privacyrechtelijk arbeidsrechtelijk
de werkgever mag niet vragen waar de werknemer naartoe op vakantie gaat of op vakantie is geweest
In reactie op de aankondiging van de minister dat hij verplichte quarantaine overweegtvoor reizigers uit

rode oranje landen heeft VNO NCWgewezen op de grote financiele gevoigen daarvan voor werkgevers
en opgeroepen om werknemers die in contact zijn geweest met iemand die positief getest is of

terugkeren van vakantie uit een risicogebied oranje rood verplicht te laten testen Zie

https www vno ncw nl nieuws werkqevers snel en verplicht testen na

brononderzoek ~ text We 20kunnen 20ons 20niet° o20permitteren uit 20rode 20

of 20oranje 20qebieden Als ik het goed heb begrepen is minister De Jonge later teruggekomen
op het omstreden voomemen om te verplichten om quarantaine te gaan

o Vraag Wordt op het ministerie van SZW in reactie op het standpunt van VNO NCW

onderzocht of het mogelijk wenselijk is om een wettelijke verplichting te creeren voor

werknemers wellicht primair werknemers die niet thuis kunnen werken om zich te laten

testen na een notificatie uit de CoronaMelder notificatie uit BCOdan wel bij terugkomst uit

een rood oranje gebied Zo lang ersprake is van schaarste in de testcapaciteit zou dit

ingrijpende gevoigen hebben vooranderen mette respecteren grote maar niet direct

economisch relevante belangen zoals het testen na een notificatie alvorens ouders in

verpleeghuis te bezoeken Zie kritiek Rouvoet testen zonderklachten om vervolgens met kerst

allemaal op bezoek te kunnen gaan in verpleeghuizen
o Vraag Onderkent men op het ministerie het belang van duidelijkheid op het punt van

verplichtingen van werknemers informatie verstrekken meewerken aan onderzoek verplicht
testen om ‘jongleren onder de AVG’ te voorkomen Werkgevers ervaren de druk zowel

economisch als in hun rol van goed werkgever en op grond van de Arbeidsomstandighedenwet
om een veilige werkplek te bieden en zoeken een uitweg Normaal gesproken wordt het recht

voor een belangrijk deel gevormd in de rechtspraak Echter rechtspraak zal gelet op de

acute situatie waarin wij ons bevinden te lang op zich laten wachten zeker als het gaat om

rechtspraak tot in hoogste instantie HvJ EU EHRM Overweegt het ministerie om hierover

regels op te nemen in Tijdelijke wetgeving Dat heeft meerdere voordelen in een tijdelijke wet
kunnen randvoorwaarden gesteld worden om rechten van werknemers te beschermen de

tijdelijke wet biedt duidelijkheid voor dit moment en borgt dat de regeling tijdelijk is Het is

uiteraard aan de politiek om de grenzen te bepalen de AP neemteen zwabberend standpunt
in bijv AVG niet van toepassing op louter temperaturen op de werkplek wel als gekoppeld
aan toegangscontrole maar in ieder geval oproep aan werknemers om waar temperatuur
gemeten wordt te klagen bij OR AP

Voor mensen met een uitzendcontract of een O uren contract Een kwetsbare groep die deels zelf de

financiele gevoigen draagten om die reden belang heeft om wel te gaan werken en om die reden zo

snel mogelijk te kunnen testen Er is een risico dat deze groep een notificatie uit de CoronaMelder of uit

BCO naast zich neer leggen vanwege de gevoigen Tegelijk is het risico reeel dat de

opdrachtgever uitzendbureau allerlei voorwaarden steltwaaraan flexwerkermoetvoldoen om te kunnen

werken Hier is de druk op de werknemers om informatie te verstrekken immers ‘in hun eigen belang’
en mee te werken aan onderzoeken groter en daarmee het risico van privacy inbreuken grater

o Vraag Heeft het ministerie zicht op eisen die gesteld kunnen worden door bedrijven aan

uitzend en detacheringsbureaus garantie dat mensen die uitgezonden worden naar bedrijf
geen Corona verschijnselen hebben en geen notificaties CoronaMelder BCO hebben

ontvangen met aansprakelijkheidsrisico uitzendbureau

o Vraag Heeft het ministerie zicht op eisen die uitzendbureaus detacheringsbureaus al dan niet

onder druk van opdrachtgevers stellen aan de groep werknemers die vanwege hun flexibele

overeenkomst een zwakkere rechtspositie hebben bijv de flexwerker‘krijgt’ een goedkope
mobiel van werkgever met CoronaMelder app daarop geinstalleerd en werkgever eist dat deze

wordt overhandigd op het moment dat iemand komt werken

We bespraken dat het regelen ‘aan de voorkant’ wat ons betreft de voorkeur verdient omdat anders

voorspelbaar is dat de kwetsbare groepen ‘de rekening’ moeten betalen deels financieel deels inbreuk op hun

privacy bescherming persoonsgegevens



8526

Inmiddels komt er ook meer nieuws hierover

https www rtlnieuws nl nieuws nedei1and artikel 5184276 quarantaine werkqever werknemer ziek doorbetalen

sajaris

Wellicht is het handig om de vragen mondeling te bespreken In dat geval kan ik een Web Ex verzoek uitdoen

met drie van onze commissieleden namelijk
schriftelijke reactie is natuurlijk ook goed Lukt een van beide deze week

10 l2e 10 2e 10 2e Eenen

Ik hoor graag met hartelijke groet

101 29 egeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid 1910 P« il
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Evaluatie Praktijktest CoronaMelder Datum

11 September 2020

Uitkomsten testperiode 17 augustus 11 September Aantal pagina s

1
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Secretaris Generaal plv
Secretaris Generaal

Directie Informatiebeleid

CIO

Cluster Kaderstelling en

Toetslng

Inleiding
In de periode vanaf 17 augustus testen de GGD en Drenthe Twente IJsselland

Noord en Oost Gelderland en Gelderland Zuid de CoronaMelder app Zij zijn
bereid gevonden om de CoronaMelder app te gaan testen op een aantal aspecten

Er wordt getest of de app werkt in de praktijk van de GGD en hoe de

voorbereiding hierop verlopen is en wat we daarvan kunnen leren voorde

landelijke lancering

Datum

4 augustus 2020

De praktijktest loopt door tot aan de landelijke lancering Vanwege het schuiven

van de lanceerdatum duurt de praktijktest inmiddels langer dan van tevoren

bedacht De evaluatie is nu afgerond om de leerervaringen uit de evaluatie te

kunnen meenemen in de voorbereiding op de landelijke implementatie in 25 GGD

regio s

Deze uitkomsten in deze evaluatie zijn het resultaat van een aantal werkbezoeken

aan de GGD en om in de praktijk van de GGD en te zien en bespreken hoe de

voorbereiding verliep en tijdens de testperiode hoe de uitvoering verliep
Daarnaast is vanaf 26 augustus een enquete uitgezet onder de 5 GGD en waarin

zij hun ervaringen konden teruggeven Bijvoorbeeld ten aanzien van de opgerichte

helpdesk de e learning voor BCO medewerkers de Toolkit documentatie de

implementatie checklist en de GGD webportal

Uitkomsten

De algemene conclusie uit de enquete onder de 5 GGD en is dat de voorbereiding
op de praktijktest en de uitvoering van de praktijktest van 17 augustus tot 11

September de praktijktesten lopen door tot het moment van landelijke lancering
van de CoronaMelder app goed zijn verlopen Op basis van a lie informatie hebben

de GGD en zich tijdig kunnen voorbereiden en de uitvoering is zonder grate

problemen verlopen

Er is een survey verspreid onder de 5 GGD en die meedoen met de test 10

medewerkers van deze 5 GGD en hebben de enquete ingevuld namens hun

organisatie Het betreft bron en contactonderzoekers zelf maarook een arts

coordinator BCO en een communicatieadviseur Vanuit iedere GGD heeft ten

minste een persoon de survey ingevuld

Hieronder wordt specifiek op een aantal aspecten van de praktijktest ingegaan

a De voorbereiding op de praktijktest
De voorbereiding door VWS wordt als positief ervaren Door de hoeveelheid

inspanningen via documentatie webinars bezoeken en telefonisch en

appcontact De volgende observaties verdienen specifieke aandacht

De intensieve communicatie was ook nodig omdat er voor GGD en soms

nog onverwachte zaken naar voren kwamen als het openzetten van de

agenda van de teststraat voor afspraken tot 7 dagen verder

De goede documentatie over de app bleek ook nodig om vragen van

mensen te beantwoorden Daarbij is een leerpunt de doorverwijzing naar

de helpdesk CoronaMelder meer aandacht te geven

De 5 GGD en adviseren om voldoende aandacht te geven aan het inregelen
van de autorisaties van BCO medewerkers bij de andere 20 GGD en

Pagina 2 van 4
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• Tenslotte gegeven de vijf praktijktestregio s aan vooral hun ervaringen te

benutten voor de landelijke implementatie Zij willen hier zelf ook een

bijdrage aan leveren

Secretaris Generaal plv
Secretaris Generaal

Directie Informatiebeleid

CIO

Cluster Kaderstelling en

Toetslng
b E learning

De E leaming zoals ontwikkeld door de NSPOH wordt zeer positief gewaardeerd
Uit de evaluatie krijgt de e leaming gemiddeld een 8 5 De e learning wordt

ervaren als overzichtelijk goed aansluitend bij wat men wil leren en bij de huidige
kennis van BCO De e learning geeft BCO medewerkers het vertrouwen de index

goed te kunnen helpen Wat daarbij geholpen heeft is dat NSPOH de voor GGD en

vertrouwde partner is voor trainings en instructiemateriaal Hierdoor sloot de e

leaming goed aan bij andere e leamings

Datum

4 augustus 2020

c Documentatie

De verschillende documenten toolkit die opgesteld zijn om de GGD en in het

algemeen en de BCO medewerkers in het bijzonderte informeren zijn als duidelijk
en correct ervaren Het gaat hierbij om het document CoronaMelder in het kort

Misvattingen en Q A Wei zit er in de verschillende documenten veel overlap

suggestie is om dat samen te voegen

In het document over de implementatie en de testperiode dient duidelijker te

worden hoe de app aansluit bij de LCI richtlijn Daarnaast dient de CoronaMelder

Helpdesk voor GGD en benoemd te worden in de documentatie Daarnaast zal de

instructie voor autorisaties duidelijker moeten worden omschreven zie

hierboven

Tenslottte is door de GGD en aangegeven dat het voor GGD en belangrijk is om

actief op de hoogte te worden gehouden van actuele gebeurtenissen uit politiek en

pers waarmee BCO medewerkers geconfronteerd kunnen worden in het werk

zoals het verkeerd interpreteren van meldingen op de telefoon waarover RTL

Nieuws tijdens de praktijktest heeft bericht

Uitvoering
Vanaf 17 augustus hebben de 5 GGD regio s met de CoronaMelder in combinatie

met het webportal gewerkt vragen beantwoord testafspraken gemaakt met

mensen die een notificatie ontvingen en het mogelijk gemaakt dat indexen via de

app hun contacten kunnen waarschuwen De uitvoering hiervan is bij de 5 GGD en

zonder problemen verlopen Werken met het webportaal is goed uitvoerbaar en

ook de BCO gesprekken waarin de index de app gebruikt zijn goed verlopen Het

webportal werkt naar behoren en is altijd beschikbaar geweest

Tijdens de uitvoering van de praktijktest heeft het feit dat het handelingsadvies in

de app als je een notificatie ontvangt en geen klachten hebt kun je jezelf laten

testen afweek van het staande beleid voor onduidelijkheid bij medewerkers

gezorgd zowel call center als BCO Wijzigingen in het testbeleid vragen veel

communicatie aandacht zowel vooraf de implementatie als tijdens het werk

vragen beantwoorden

Ervaringen callcenter

Er zijn in de periode 17 augustus 7 September 1425 telefoontjes geweest met de

Helpdesk CoronaMelder Veruit de meeste bellers willen weten hoe de app werkt
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535 gesprekken en waarom de app niet werkt op verouderde telefoons 208

gesprekken

Secretaris Generaal plv
Secretaris Generaal

Directie Informatiebeleid

CIO

Cluster Kaderstelling en

Toetslng

Er is daarnaast een Helpdesk CoronaMelder GGD beschikbaar Hier kunnen

GGD en mee bellen met vragen over CoronaMelder Dit nummer is maar 2x

gebeld Vragen konden op basis van de documentatie de onderlinge hulp binnen

de GGD of onderlinge hulp tussen GGD en worden opgelost We zullen het

nummer van deze helpdesk wel explicieter onder de aandacht brengen in

documentatie en via het webportal

Datum

4 augustus 2020

BIJLAGE de praktijktest in cijfers
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15 September 2020

Rijksoverheid
M

Watiserveranderd inde

CoronaMelder app

De CoronaMelder app wordt in de praktijkgetest bij de GGD regio’s Drenthe Gelderland

Zuid IJsselland Noord en Oost Gelderland en Twente Veel GGD medewerkers indie

regio’s zijn via e learning en andere documenten uit de CoronaMelder toolkit opgeleid

voor de implementatie ervan

Er is inmiddels een en ander veranderd onder andere in het testprotocol en het handelingsperspectiefvoor

mensen die een melding krijgen Dat zetten we hier voor je op een rij

l Er wordt met ingang van 12 September niet meerasymptomatischgetest ooknietalsiemand een melding
heeft gekregen via de CoronaMelder app

Het advies aan mensen die een melding krijgen via de app
• Je wordt geadviseerd om thuis te blijven tot i o dagen na de datum van het contact

• Heb je lichte klachten die passen bij corona Doe een coronatest en blijf thuis tot je de ultslag weet
• Heb je ernstige klachten of zit je in een risicogroep Bel je hulsarts

2 CoronaMelder is inmiddels ook opgenomen inde LCI richtliinen Dezevind iehier

3 De openingstijden van de helpdesk voor CoronaMelder via telefoonnummer o8oo i 280 zijn verruimd

De helpdesk nu elke dag open van 08 00 20 00 uur Bovendien is de helpdesk nu via e mail bereikbaar

icoronamelder nl10 2e fj

r gS

it jk\
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Notitie CoronaMelder app implementatie Datum

15 September 2020

Implementatie bij de GGD en

Versie van 15 September 2020

Aantal pagina’s

8

Dit document bevat

Algemene informatie

Checklist voor implementatie

Rolbeschrijving van GGD RIVM en VWS

Inpassing in LCI Richtlijn
Aanvullende informatie
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Secretaris Generaal plv

Secretaris Generaal

Directie Informatiebeleid

CIO

Introductie

Vanaf 6 april werken GGD en RIVM en VWS aan de realisatie van digitale

ondersteuning om de verspreiding van Covid 19 tegen te gaan De GGD en RIVM

en VWS hebben samen twee programma s van eisen opgesteld voor 2

oplossingen De eerste is CoronaMelder de tweede is Oplossing 2 Voor

CoronaMelder is in augustus het Programma van Eisen versie 1 0 vastgesteld

Datum

15 September 2020

8 juni techniwhetest

corona asp in Vught
I ojjhop ussier blueiooth

verbindingen en meton

atstand cn duurcontact

itul aideie teleloon

fijuli roan app bekerd

CoronaMelder
6

M

april advies Outbreak

anagement team om

mngdijkhericn ondersteuning
bran en contactonderzoek te

verkennen Bijvootbeelri innl

Mid eindjuli concept DPIA

Data Protection Impact

Assessment geriehr op prk aty

en daraverwer

getoetst door deAutorilst

vocrdo peneiratieteit uit cm te

nofd

Vanaf 17 augustus

Pfaktiiktesrencn uitvoerings

tnetsen in meerdereGGD

ragjo s De pi is I kH k

in de appslore

•ollsditraarwo d dcorde

GGD alieei ondersteund inde

bcbeffende regius

8 13 jitill grcotschakge
st zon 1500 mensen

i Twerteen scomcnscn in

esn repcesentaticve

ondisrodrsgroep Inttm de

app pen aantfi riagen in de

normale U uissilualie op hull

ege telefoon

said
irkingFind juni gem

vriendelijkhcidstest

Gesprekken me ruim 1oo

penonen FrkeJe

hondeiden persuner

online viagenliistin

onsgegevens Rouwleam

8npril wnkontligingVWS
eappaande

middelen i voldoet

Augustus opbmalisatie

werkproces GGD en op basis

ngen vekltesten

22 april besluitzell

bouwen app doer VA S

appontwikkeling gestart

Find juni lafctest op

gebruisswiendeiijkheid
door Univershei Twente

met i|6 mensen ter

voorbeieiding op de

i6juli bekendmaking

voorgeaomen introductie
Bbgtebepilen
Uni ■

jke iniicdt tit

CoronaMelder

Jjli toegankelijKheklstests
Testop xegankcijkheid met

onder anderesledntzienden

blinden slechlhorenden

down en menser die geen

Nederlsndsspreken

april Appaihon

presemeerden hun apos

GGD en implementeren de CoronaMelder

In de periode vanaf 17 augustus bereiden de GGD en zich voor op de introductie

van de CoronaMelder app 5 GGD en testen de app de overige 20 regio s en de

gecontracteerde callcenters die BCO werk uitvoeren bereiden zich eveneens voor

op introductie van de app

Implementatie
De GGD en kunnen vanaf 17 augustus de app implementeren door de e learning
van de NSPOH te volgen de documenten in de Toolkit te vertalen naar de eigen

werkwijze en werkinstructies en de werkprocessen voor de app te implementeren
en te toetsen De landelijke introductie van CoronaMelder hangt af van

instemming van de Eerste Kamer met de spoedwet De Tweede Kamer heeft de

spoedwet op 3 September met ruime meerderheid aangenomen voor SP GL

PvdA D66 WD CDA CU 50PLUS SGP

De GGD en Drenthe IJsselland Twente Noord en Oost Gelderland en

Gelderland Zuid hebben vanaf 17 augustus CoronaMelder getest Naast deze test

zijn er nog 2 onderzoeken die lopen tijdens de testperiode

Er is op verzoek van de GGD en een Uitvoeringstoets uitgevoerd door Berenschot

om de gevolgen van de CoronaMelder app voor de GGD in kaart te brengen De

aanbevelingen uit de uitvoeringstoets zijn door GGD en en VWS samen opgepakt
De management samenvatting van de uitvoeringstoets is openbaar

https www riiksoverheid nl onderwerpen coronavirus

app documenten publicaties 2020 08 28 manaqementsamenvattina

Pagina 2 van 8



8529

tussenrapportaae van de uitvoerinastoets in de aevolaen van de implementatie
van de coronamelder voor de QQden

Secretaris Generaal plv

Secretaris Generaal

Directie Informatiebeleid

CIO

Het tweede onderzoek dat loopt richt zich op de toegevoegde waarde en de

effectiviteit van CoronaMelder Het evaluatieprotocol is eveneens openbaar
https www riiksoverheid nl onderwerpen coronavirus

app documenten rapporten 2020 08 28 evaluatieprotocol effectiviteit

coronamelder

Datum

15 September 2020

Daarnaast is het programma Realisatie Digitale Ondersteuning van VWS bereid

om GGD en te bezoeken om te zien hoe de test verloopt vragen te beantwoorden

en feedback op te halen
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Secretaris Generaal plv

Secretaris Generaal

Directie Informatiebeleid

CIO

Checklist

Voor de 20 GGD en en de gecontracteerde callcenters die BCO uitvoeren die de

app gaan implementeren als voorbereiding van landelijke introductie is een

checklist opgesteld met te doorlopen stappen en contactpersonen
Datum

15 September 2020

Voorbereiding
• Trainen van de medewerkers die BCO uitvoeren middels de e learning van

de NSPOH

• Toegang regelen tot de webportal als onderdeel van de training Test of de

BCO medewerkers toegang hebben tot het portaal Dit vergt het goed
instellen van autorisaties met de IT afdeling Active Directory Hierbij is

hulp beschikbaar via

hieronder

• Collega s informeren over de app de CoronaMelder app helpdesk en

andere informatie informatie beschikbaar via Toolkit en websites

https www riiksoverheid nl onderwerpen cQronavirus app en

GGD GHOR NL zie contactpersonen10 2e

https coronamelder nl

Landelijke lancering app na goedkeuring spoedwet
• In het BCO gesprek voert de BCO medewerker de stappen uit opgenomen

in het stappenplan en de instructie omtrent de CoronaMelder app Toolkit

• Bij landelijke lancering geldt de LCI Richtlijn Covid 19 In de richtlijn is een

bepaling opgenomen over het beleid rondom CoronaMelder

Benodigde documentatie

Er zijn verschillende middelen beschikbaar om de implementatie succesvol te

kunnen doorlopen Het gaat om

• Toolkit

o Memo Inpassing CoronaMelder LCI Richtlijn
o GGD CoronaMelder in het kort stappenplan
o GGD CoronaMelder in het kort

o CoronaMelder misvattingen

o CoronaMelder Q A

• Webinar van 10 juli en 28 augustus

• E learning van de NSPOH

• Webportal
• Callcenter CoronaMelder voor de GGD 088 9324332

Callcenter

Er is een callcenter beschikbaar voor GGD medewerkers voor vragen over de

CoronaMelder app en het webportaal Bel 088 9324332 Deze is open van 0800

2000 uur op werkdagen en in het weekend van 1000 1600 uur Vanaf 1

September is het callcenter te bereiken 7 dagen per week van 0800 2000 uur

Er is tevens een callcenter beschikbaar voor het publiek als er vragen zijn over de

CoronaMelder app Het nummer is 0800 1280 Deze is open van 0800 2000 uur

op werkdagen en in het weekend van 1000 1600 uur Vanaf 1 September is het

callcenter te bereiken 7 dagen per week van 0800 2000 uur
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Secretaris Generaal plv

Secretaris Generaal

Directie Informatiebeleid

CIO

Rolbeschrijving
Voor vragen over verschillende onderwerpen kun je terecht bij de volgende

contactpersonen Contactpersonen VWS

Datum

15 September 2020ProiectleioerBGISI proaramma

Realisatie Digitate

Ondersteuning

Vragen over de test bij de 6 GGD en

10 2e

iminvws nl

Communicatie adviseur

programma RealisatieDiqitale

Ondersteuning

Vragen over communicatie e learning

persvoorlichting
10 2e

minbzk nl

Pers en media Vragen over pers en media

■MMEaDhvdm nl

Projectleider Adoptie

programma Realisatie Digitale
Ondersteuning

Vragen over de implementatie

10 2e

minvws nl

Vragen over Oplossing 2i°K2e programma

Realisatie Digitale

Ondersteuning
■ui a5BM minvws nl

De realisatie van de CoronaMelder app is een resultaat van samenwerking tussen

de GGD en het RIVM en VWS

Bij VWS is het programma Realisatie Digitale Ondersteuning verantwoordelijk voor

de realisatie van de CoronaMelder app Meer informatie over dit programma is op

te vragen bij

Infectieziektenbestrijding betrokken bij de realisatie van de CoronaMelder app

Meer informatie hierover is op te vragen bij

Bij het RIVM is het Centrum10 2e

I rivm nh10 2e

Bij de GGD en zijn de GGD en en de GGD GHOR Nederland samen

verantwoordelijk voor de realisatie van de CoronaMelder app

Zowel op inhoud als procesmatig is de app besproken en afgestemd in de

werkgroep 2 en de Stuurgroep Traceren Werkgroep 2 wordt voorgezeten door

Stuurgroep Traceren wordt voorgezeten door

De leden van de werkgroep en stuurgroep komen

uit GGD RIVM en VWS Meer informatie is op te vragen bij

werkgroep 2

MBBBMOggdghor nl

I DPG

DPG10 2e

van

mxi nl en GGD GHOR NL10 2e
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Inpassing in LCI Richtlijn
Het RIVM heeft in de LCI richtlijn Covid 19 en het protocol BCO het beleid

omschreven omtrent de bestrijding van Covid 19

fhttps lei rivm nl richtlMnen covid 19 l De CoronaMelder app is een aanvulling

op het bron en contact onderzoek van de GGD

Secretaris Generaal plv

Secretaris Generaal

Directie Informatiebeleid

CIO

Datum

15 September 2020

CoronaMelder poogt contacten op te sporen conform risico categorie 2A van het

Protocol BCO Die zijn 15 minuten of langer dichter dan 1 5 meter in de buurt

geweest van de index De app verstuurt een notificatie naar de geregistreerde
contacten

Tijdens een deel van de testperiode 17 augustus 11 September was er een

afwijking van het beleid omtrent de CoronaMelder app Deze was afgestemd met

het LCI en gecommuniceerd naar de 5 GGD en

Vanaf 12 September is het testbeleid gewijzigd Daaroin sluit CoronaMelder vanaf

12 September aan bij de LCI richtlijn In de LCI Richtlijn is terug te vinden hoe

CoronaMelder is ingepast in de LCI Richtlijn
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Aanvullende informatie Secretaris Generaal plv

Secretaris Generaal

Directie Informatiebeleid

CIO
Er is veel informatie te vinden over de CoronaMelder app Op Rijksoverheid nl

staan veel relevante documenten hier

https www riiksoverheid nl onderwerpen coronavirus app documenten
Datum

15 September 2020CoronaMelder is open source ontwikkeld daarom staat veel informatie op Github

https aithub com minvws

CoronaMelder in het Kort https www riiksoverheid nl onderwerpen coronavirus

app documenten brochures 2020 07 16 coronamelder in het kort

Tijdlijn CoronaMelder http5 www riik5overheid nl onderwerpen coronavirus

app documenten brochures 2Q2Q 07 16 tiidliin coronamelder

Misvattingen CoronaMelder

https www riiksoverheid nl onderwerpen coronavirus

app documenten brochures 2020 07 16 misvattinqen over coronamelder

ontrafeld

Webinar 10 juli https www voutube com watch v qZCX6CTQGN4

Webinar 28 augustus https vimeo com 453575974 e78d5f7f9f

Gebruikservaring https www rijksoverheid nl onderwerpen coronavirus

app documenten rapporten 2020 07 31 oebruikservarinQ coronamelder

Pentest https www riiksoverheid nl onderwerpen coronavirus~

app documenten rapporten 2Q2Q 07 15 testrapport penetratietest coronamelder

Ethische analyse https www rijksoverheid nl onderwerpen coronavirus

app documenten rapporten 2020 07 14 ethische analvse van de covid 19

notificatie app ter aanvullina op bron en contactonderzoek qqd

DPIA https www rijksoverheid nl onderwerpen coronavirus

app docu menten rappOften 2020 07 07 gegevensbescherrningseffectbeoordeling
dPia covid 19 notificatie app

Toegankelijkheidsrichtlijnen
https www rijksoverheid nl onderwerpen coronavirus

app documenten rapporten 2020 07 06 wcaa 2 onderzoek beta covid app
niveau aa

Veldtest Bluetooth https www rijksoverheid nl onderwerpen coronavirus

app documenten rapporten 2020 06 08 veldtest bluetooth validatie covid 19

notificatie app

Juridische analyse advies AP

https www rijksoverheid nl onderwerpen coronavirus

app documenten publicaties 2020 08 12 iuridische analvse advies autoriteit

persoonsoeqevens inzake de dpia van de coronamelder

Juridische analyse Landsadvocaat

https www rijksoverheid nl onderwerpen coronavirus

app documenten publicaties 2020 08 17 iuridische analvse landsadvocaat op

advies autoriteit persoonsaeaevens

Kamerbrief 16 juli over CoronaMelder
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https www riiksoverheid nl onderwerpen coronavirus

app documenten kamerstukken 2020 07 16 kamerbrief over landeliike

introductie coronamelder

Secretaris Generaal plv

Secretaris Generaal

Directie Informatiebeleid

CIO

Kamerbrief 17 augustus over CoronaMelder

https www riiksoverheid nl onderwerpen coronavirus

app documenten kamerstukken 2020 08 17 kamerbrief over de voortgang van

de app coronamelder

Datum

15 September 2020

Kamerbrief 28 augustus over CoronaMelder

https www riiksoverheid nl onderwerpen coronavirus

app documenten kamerstukken 2Q2Q 08 28 voortaanq coronamelder
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To M@minvws nl]
ffB®EM@minvws nl]10 2e 10 2e iox2eCc |@minvws nl]

jmmvws nl

From

Sent Tue 9 15 2020 2 38 40 PM

Subject RE Nota n a v verslag en Nota van wijzigingen vrijdagavond
Received Tue 9 15 2020 2 38 41 PM

Excuses zijn niet nodig hoor jullie produceren zoveel pagina s

T a v vraag 209

Met minimale bedoel ik dat moet altijd door de minister zijn toegestaan Ik begrijp je punt het staat er wat kort door de bocht

omdat we dezelfde formulering als de kamerleden hanteren maar is niet helemaal zuiver Misschien beter van die zinnen

maken

11 1

Ik wacht op je mail van dan zal ik reageren naarFtMTEEM Ik doe dat even per mail omdat ik morgen de hele dag een

cursus heb dus niet goed bereikbaar

Wat betreft amendement

Ik ben geen voorstander van het samenvoegen in een onderdeel Het maakt het wat mij betreft nog verwarrender Daarnaast

ook een praktische reden stel dat er nog een amendement op dit onderwerp binnenkomst dan zal die vrij snel dit amendement

in de weg zitten Ik heb ook gekozen voor een nieuw sub d ivm zo min mogelijk vemummeren bij amendementen

Als we het onderscheid duidelijker naar voren willen laten komen is de volgende formulering misschien beter

H 1

Daarnaast kunnenfil IfeQl vraaen om de indiener te vragen hier nog explidel
amendement conform hierboven aanpassen Lijkt me prima dat even aan^

in te gaan Ik zal mijn reactie op het

voorte leggen

Groet

m invws n I

Verzonden dinsdag 15 September 2020 16 03

Aan

CC I

10 2eVan

10 2e

10 2s

10 2e

~E 10K2e

@minvws nl

|@minvws nl 10 2e 101 26 10 2e 10 2e|@minvws nl

10 2e @minvws nl

Onderwerp RE Nota n a v verslag en Nota van wijzigingen vrijdagavond

Hoi ^^Jbedankt
Zie hieronder mijn reactie En excuses ik ken het probleem met het zoeken in het megadocument het is verschrikkelijk Ik

was in de veronderstelling dat ik de 2 vraagnrs naar je had gemaild

• Vraag 163 idd had ik hierbij een opmerking en die heb je hieronder beantwoord Ik zal je reactie verwerken het is

duidelijk zo dank

• De resterende vraag is deze Vraag 209 SGP VWS en BZK

Betekent dat ook dat zorginstellingen daarbij geen strengere regels mogen stellen dan op grond van deze wet zullen

gelden
Antwoord Voor wat betreft de beperkingen en voorwaarden die opgelegd kunnen worden bij ministeriele regeling zijn in

artikel 58o vierde lid minimale regels opgenomen Zorgaanbieders mogen geen strengere regels stellen vraag
HMTEElll de term minimale is wat verwarrend gelet op de zin die daarna voIgt Wat bedoel je er precies mee

• Vragen 315 tm 317 over JenV Jeugdgevangenissen ik kan m^vinden in jouw reactie NB ik heb een mail van^^
voorbij zien komen met daarin wat rode tekstsuggesties van WIOTWainn 315 316 en 3 17 Die stuur ik zometeen in een
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afzonderlijke mail naar jou door Kun jij daar dan naar kijken en schakelen met^^^^
• Punt uit mail van^^^J oke dan doen we kleine aanpassing zodat het past bij de rest van het wetsvoorstel ik stem het

met hem af en vraag of we het kunnen verkopen als technisch of dit iig niet brengen als een groot punt

• Resterend de wetstechnische opmerkingen bij het zorgamendement had je daar nog naar kunnen kijken We kunnen

iig aanlil Ife9lde vraag meegeven of de indienerdat effect beperken toegang bezoek in stervensfase nu echt beoogt of

niet Maar zekerheidshalve zou ik Never dan wel een tekstsuggestie meegeven en dat eerst nog even in de schrijfgroep
gooien ^^^heeft altijd wel een scherpe blik op dit soort zaken ik kan hem wel even polsen over dat losse subje d of

het amenaement combineren met de tekst over stervensfase in 1 subje a Had jij inmiddels een ander idee

Ter info we hebben nog geen zicht op de aanleverdatum van de nota nav het verslag Ik ga er vanuit dat ik ergens eind deze

week wsl de tekst moet aanleveren die er dan ligt als leesversie voor de minister Maar dat zal dan wsl nog steeds geen

complete tekst zijn omdat we nog geen besluit hebben op een paar essentiele punten Als er meer duidelijkheid is over de

planning hoor je dat van mij

Maar als ik het goed heb Behalve bovenstaande jeugdgevangenissen en evt wetstechnische opmerking op zorgamendement
hoef jij niets te doen Als er weer iets anders binnenkomt laat ik het je weten

10 2e 10 2e Pminvws nlVan

Verzonden dinsdag 15 September 2020 15 24

l@minvws nl |
|@minvws nl

I0 2e l@minvws1njAan

10 2e 10 2e @minvws nlCC

Onderwerp RE Nota n a v verslag en Nota van wijzigingen vrijdagavond

Dank voor je mail 3 dingen waar ik naar moest kijken toch Laat vooral weten als je nog iets nodig hebt

1 n n a v v aanpassing in beantwoording
Ik kon niet helemaal uit onderstaande mail opmaken of ik nog ergens specifiek naar moest kijken in de nota nav verslag
Daarom heb ik gezocht op mijn naam Jouw vraag op pagina 43

moeten we hier verduidelijken dat elk voorgenomen besluit van de INSTELLING inzake dat algemeen beleid

instemming van de clientenraaad behoeft zie artikel 8 Wmcz Dit nav de volgende opmerkingen van de Projectdirectie

Vraag 163 11 1

11 0

0 Dat hoeft toch niet als het algemeen beleid uitvoering is van de regels uit het voorstel en de ministeriele regeling
Anders is er sprake van schijnmedezeggenschap

Ik stel voor alleen de woorden van de instelling te voegen De vraag van de projectdirectie is m i een open

deur De minister gaat niet direct over het algemeen beleid Anderzijds is het altijd de bedoeling om in de

ministeriele regeling ruimte te laten aan de zorginstelling Dus ook eisen uit de ministeriele regeling kunnen

leiden tot een bepaald algemeen beleid waarover wel degelijk de clientenraad moet worden geraadpleegd

De tweede zin van dit antwoord kan dus worden

11 1

2 Mail ^^^over oordeel van de ministers

In een oorspronkelijke tekst hadden we een ander criterium opgenomen namelijk Bij ernstige vrees voor verspreiding van covid

19 binnen een of om verspreiding naar dan wel vanuit die zorginstelling te voorkomen Daarmee beoogden we aan te geven dat

een minister zich niet zomaar met beleid van zorginstellingen bemoeit Eerst is de zorgaanbieder aan zet als dat echt niet

anders kan ivm snelle verspreiding van het virus kan de minister ingrijpen

Dat is door de schrijfgroep aangepast naar de huidige tekst Uit mijn hoofd was dat omdat ernstige vrees op andere plaatsen in

het wetsvoorstel is verdwenen

WatMTiij betreft ZOU Indien dit naar het oordeel van Onze Ministers noodzakelijk is ook mogen luiden Indien dit noodzakelijk is Ik denkdat

SHzeker gelijk heeft dat hier licht tussen kan zitten Immers zorginstellingen zitten overal dus ook bij JenV en bijvoorbeeld
uerensie dus het kan ook die ministers aan gaan Een dergelijke wijziging is inderdaad niet te koppelen aan een kamervraag
maar ik vraag me af of het tot problemen zal kunnen leiden Als we het echt verkopen als een technische wijziging vraag ik me
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dat af Of we problemen bij de uitvoering kunnen verwachten vraag ik me inderdaad af Als we bijvoorbeeld echt iets voorGGZ

zorginstellingen of Defensie instellingen moeten regelen zal uiteraard de afstemming met hen gezocht worden

3 Mail
___

Zijn mail was aan mijn aandacht ontglipt daarom heb ik er niet eerder op gereageerd Zal ik dat alsnog doen Zijn jullie het dan

eens met mijn reactie

In het kort ik begrijp de punten van maar ik vraag me af of we dit nu echt moeten aanpassen in de wettekst en

mogelijk vragen daarover krijgen 0M unnen we dit ook gewoon in het antwoord op vraag op de TK verwerken

Zie mijn reactie in het rood

10 2e

Het wetsvoorstel wijzigt de Wet publieke gezondheid Ik mis bij de beantwoording uitleg bij de stelling dat

wanneer de Wkggz van toepassing is ook deze Wet publieke gezondheid toepasselijk is Weten jullie waaruit

dat kan worden afgeleid Dat voIgt nu nog niet uit de Wpg maar in artikel 58a is voor het

zorgaanbiederbegrip aangesloten bij de Wkkgz En wat is het belang van deze toepasselijkheid Dat de

ministers er een ministeriele regeling voor kunnen opstellen als instellingen er zelf niet uitkomen Erg
lekker loopt het namelijk niet samen Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning worden niet geboden in

de JJI s jeugdhulp in de zin van de Jeugdwet en ondersteuning in de zin van de WMO en de 3 penitentiaire

beginselenwetten regelen de openstelling inrichting en zorg in het algemeen zelf en nogal uitputtend

Daarbij is de Minister van JenV DJI primair verantwoordelijk In zorginstellingen gaan vaak bestuurders van

die instelling er zelf ook over is dat voor JJI s niet het geval Ik ben het er in ieder geval mee eens dat bij
ministeriele regeling op grond van deze wetgeving niet snel voor de hand liggen Dat kunnen we wellicht

benadrukken in het antwoord op de vraag Heb je daar misschien een tekstsuggesties voor

Ik zou er eerder voor pleiten dat het voorgestelde 58o niet van toepassing is op een justitiele
jeugdinrichting Uit de redactie van bijvoorbeeld het vierde lid waarin uitzonderingen zijn opgenomen waarin

enkel naar zorgwetten Wvggz en Wzd is verwezen blijkt ook dat naar de penitentiaire beginselenwetten
niet is gekeken Klopt daar is niet naar gekeken hebben we op dat moment ook niet aan gedacht Daarnaast

kun je je afvragen wat een aanwijzing door de Minister van VWS voor toegevoegde waarde heeft als de

Minister van Justitie en Veiligheid of de DJI zelf de noodzakelijke maatregelen kan treffen Ik denk

inderdaad weinig dus zal het niet snel voorkomen

Voor wat betreft de toepasselijkheid van de Wkggz is met onderstaande citaten Kamerstukken II 2013 14

33 844 nr 3 27 en artikel 1 vijfde lid Wkggz het pleit inderdaad wel beslecht De Wkggz is weliswaar van

toepassing maar slechts zeer voorwaardelijk een bijzondere regeling of de justitiele setting kunnen zich

tegen de toepasselijkheid ook verzetten Van allebei lijkt me hier sprake Voor de toegang van ouders geldt
inderdaad 43 BJJ ook de toegang van anderen zoals de advocaat tot de jeugdige is in de BJJ geregeld en

de inzet van ouders als mantelzorgers is in de justitiele setting inderdaad moeilijk voorstelbaar Klopt ik

denk dat mantelzorgers niet zullen worden ingezet Toegang ouders is dus geregeld dus kan een JJI daar

ook geen beleid over maken

Volledigheidshalve het uitgangspunt van gelijkwaardigheid van zorg dat ertoe heeft geleid dat ook de

penitentiaire inrichtingen als zorgaanbieder in de zin van de Wkggz zijn aangemerkt speelt hier toch geen

rol Hetgaatom de bestrijding van COVID 19

Kort en goed zou ik naast onderstaande voorstellen in de tekst ervoor willen pleiten dat wanneer de lijn
wgkkz is van toepassing dus ook artikel 58o moet worden gevolgd omdat dat al eerder is gedaan

bijvoorbeeld dat we dan toch met verwijzing ook naar artikel 1 vijfde lidf Wgkkz het antwoord completer
maken en beargumenteren dat 58o geen betrekking heeft op het justitiele domein Tekstvoorstellen deed ik

in rood hieronder reeds

Ik heb deze tekstsuggesties niet gezien dus hier kan ik niet op reageren

Groet

10 2e pminvws nlVan

Verzonden maandag 14 September 2020 09 26

minvws nl

d0 2e

10 2e |@minvws nlAan

10 2eIH|@minvws nl |@minvws nlCC

Onderwerp FW Nota n a v verslag en Nota van wijzigingen vrijdagavond

10 [2een
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Zie opmerking over 58o van |m|hieronder Hij heeft naar mijn idee gelijk Naar het oordeel van hooit alleen thuis in

lid 2 waann het de uitvoerende taak van min vws betieft een aanwijzing geven In lid 3 zou het weg kimnen moeten

maar gelet op alle fuzz die we hadden over dit artikel vraag ik me af of we er actief aan moeten gaan knutselen zonder

dat dit gekoppeld kan worden aan een Kamervraag Ik kan liet niet goed inschatten Wat denken jullie Strikt genomen
kan dit als technische aanpassing worden aangemerkt Anderzijds ik voorzic geen problemen in de uitvoering als we het

artikel zo laten

Q verder had JenV inmiddels gereageerd op dat punt overjeugdgevangenissen De strekking was dat 58o daarop niet

van toepassing moet zijn En ik had 1 klein vraagje van Bzk over 1 vd antwoorden mbt art 58o

^Kim je me morgen bellen Dan kunnen we deze pimten bespreken en het amendement Kunje rood een uut of 11

morgen

Gr 10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

10 2e BD DWJZ SBR \ 10 28 @minienv nlVan

Datum viijdag 11 sep 2020 11 03 PM

Aan

BD DWJZ SBR

ft iiimvws iilI

pifcDI |
|@minbzk iil

@mmvws nl10 2e 10 2e 10 2e

l@minienv ol

Onderwerp Nota n a v verslag enNota van wijzigingen vrijdagavond

10 2e

Hoi 10 2e e a

1 Ik verwerkte mijn antwoorden van dinsdagavond in de laatste versie van de nota n a v het verslag waarmee

het aangehechte stuk de laatste versie is

Dan kan er een bestand waarin een deel van de JenV antwoorden zit bij ons worden rondgestuurd naar de

beleidsdirecties

Aangehecht die laatste versie voor lezing door wie wil en als basis voor volgende week

2 Aangehecht ter informatie de laatste versie van de nota van wijziging Daarin zijn dingen verwerkt ik heb het

ook wat opgeschoond om de leesbaarheid te vergroten

3 Ooit heb ik een mijmering geuit over art 58o derde lid Die wil ik toch nog eens uiten want toen zijn we er in

haast niet aan toegekomen
Over beperkingen of voorwaarden voor toegang tot zorglocaties wordt geoordeeld door Onze Ministers waarna

een ministeriele regeling voIgt Die regeling moet een art 58c eerste lid regeling zijn vastgesteld door Onze

Ministers en de minister die het mede aangaat en in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad Zit er

nou geen licht tussen hen aan wie het oordeel toekomt en zij die voelen en vaststellen

a MVWS MJenV en MBZK oordelen maar vaststellen kunnen zij alleen in overeenstemming met dat gevoelen dus

hun oordeel is nietzo allesbepalend als art 58o lijkt te impliceren
b Zijn er daarnaast niet andere ministers die het aangaat Ik dacht toen aan de Staatssecretaris van VWS die over

de GGZ en de BES gaat Door de vraag van over art 58o en justitiele jeugdinrichtingen tenzij dat gaat
worden uitgezonderd zie eerdere opmerkingen van Q
Rechtsbescherming i v m sancties justitieel jeugdbeleia
Zou naar het oordeel van Onze Ministers niet weg kunnen moeten waarbij we dit in de toelichting niet alleen

toelichten maar ook benadrukken dat daar discretionaire bevoegdheid zit die natuurlijk heikel onderwerp immers

stevig wordt ingeperkt door proportionaliteit subsidiariteit enz

denk ik nu ook aan de Minister voor

Ik sluit nu af buiten verzoek

buiten verzoek

Vriendelijke groet
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BD DWJZ SBR

Verzonden vrijdag 11 September 2020 18 59

^r^PB^M@minvws nl

BD DWJZ SBR^tBST@minier v nl

Onderwerp RE Nieuw setje antwoorden nav verslag

I0 2eVan

Aan

10 2e 10 2e 10 2e| 5 minvws nlCC

[10 2B |@minbzk nl

Dinsdagavond stuurde ik nieuwe antwoorden maar ik zie dat die niet zijn verwerkt in de nota naar aanleiding van

het verslag stand van zaken vandaag 12 30 uur

Daarom nog een keer de mail

Vriendelijke groet

BD DWJZ SBR

Verzonden dinsdag 8 September 2020 22 57

| ^^^3@minvws nl |

10 2eVan

l 2e 10 2e 10 2e 10 2el 5 minvws nlAan

minvws nl

B@minbzk nl

Onderwerp Nieuw setje antwoorden nav verslag^

| BD DWJZ SBR 10 2e|@minienv nl

PJ

Hoi en mede schrijfteamerds10X20

Aan deze mail hangt een nieuw setje antwoorden van mij Nieuw als in vanaf p 5 vraag 335 Ik heb voortgewerkt
in het bestand dat ik je eerder zond zonder aan eerdere antwoorden iets te veranderen

Ook hiervoor geldt er is nog niets afgestemd en soms denk ik dat een vraag toch niet bij JenV hoort Ik heb ook

nog op twee punten een wijziging in gedachten Van belang is in het bijzonder antwoord 445 voor D66 het niet

kunnen sluiten van gerechtsgebouwen maar waarvoor vgl art 58g tweede lid geldt dat dan nog meer

Ik stuur het zodat jullie door kunnen 10 2e

10 2e

10 2e ik zal de

Ian weer verder met de nota

kan doen om de zaken verder te brengen

wil il10 2elaptop meenemen en wie weet horen jullie nog wel van me

van wijziging en het eventuele afstemmen en zien wat ik nog met 10 2e

ik heb de nota van wijziging nog niet van jou overgedragen gekregen toch Als dat zo is moet je dat

misschien pas morgen bij de dagsluiting doen dan heb je haar nog even als ik er toch niet ben

m

Vriendelijke groet

10 2e 10 2e |@minvws nlVan

Verzonden vrijdag 4 September 2020 20 06

Aan 10 2e 0 2ominvws nl minvws nlmj

EgJ@minuwq nl B

SI BD DWJZ SBR |
2 BD DWJZ SBR

DJ@minuwq nl

| BD DWJZ SBR | 10 2eg minjenv nl |
^[@minjenv nl |

Onderwerp Nota nav verslag 04092020 versie van 1930uur

minjenv nl

10 2e @minbzk nl

Hallo alien

Hierbij de bijgewerkte conceptnota naar aanleiding van het verslag stand van vandaag 19 30 uur

Kunnen jullie je opmerkingen bij deze versie en de ontbrekende antwoorden dinsdag voor 18 uur naar mij mailen Wat er dan
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ligt aan wijzigingen zal ik zoveel mogelijk dinsdagavond verwerken Ik heb

nog eens goed door te lezen

10 2e Ibereid gevonden om woensdag hetgeheel

Roze paars is BZK Groen VWS en Blauw JenV

jjgjjH lees jij weer mee met de antwoorden over de zorg

Vwb de vragen op terrein van SZW NVWA LNV en IenW en ik zijn hieroveral in overleg met de betrokken

departementen toezichthouders IenW heeft de antwoorden die in deze versie staan voorgelegd aan hun stas evt revisies krijg
ik volgende week dinsdag nagezonden maieaiaaf aan dat daar mogelijk nog punten voor een nota van wijziging uit naar voren

kunnen komen

Op eerder verzoek van en^^^ PG zal ik hen ook deze versie sturen

Dit bericht kail iiifonnatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abnsievelijk aan u is toegezouden wordt n verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiliglieid

Tliis message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message Hie State accepts no Lability for

damage of any kind resulting from die risks inherent in die electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security
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l[^^ESM@minvwsnl]10 2e 10 2e j]j 10 2e ^
10 2e | 10 2e

To iminvws nl]
|@minvws nl]

10 2e

Cc

From

Sent Mon 9 14 2020 6 18 07 AM

Subject RE Nota nav verslag versie 110920 1230uur

Mon 9 14 2020 6 18 08 AM

10 2e

Received

Hoi allebei

Bedankt voor het meelezen fijn dat het jullie geliikt is Ik ga ermee verder

Greet 10 2e

Verzonden met BlackBeiry Work

www blackbeny com

| c minvws nl10 2e 10 2eVan

Datum^onda^l^e^2020 10 00 PM

Aan minvws l 1

Onderwerp RE Nota nav verslag versie 110920 1230uur

10 2e 10 2e 10 2e|@minvws nl @minvws nlIH

Ook ik heb het stuk helemaal goed doorqelezen en ben allereerst zeer onder de indnjk van de enorme hoeveelheid werk die er is

verzet en dan heb ik de antwoorden dieE^3later mailde nog niet eens gelezen Complimenten iQ Pg
i0 2g

10 2g

We zijn er nog niet helemaal maar het vordert prachtig met een paar dagen werk is er iets waarmee je in elk geval naar de

ministers durft We hebben overigens nog niet teruggehoord van de coalitie op de memo s en dat hebben we wel nodig om de

antwoorden af te kunnen ronden

Het document is al lastig genoeg te beheersen dus ik heb niet mijn opmerkingen toegevoegd om het niet ingewikkelder te

maken maar heb wat punten op een rijtje gezet rijp en groen

Bij de inleiding de opmerking staat er al bij van iemand maar het begin wordt nu helemaal in de sleutel gezet van de

zorgen en de weerstand in de samenleving over de Twm Een paar zinnen om te beginnen dat het hard nodig is

maatregelen te nemen voor de bestrijding van het virus dat de noodverordeningen achterhaald zijn etc lijkt me een

sterker begin
In antwoord 1 2e alinea benadrukken dat we ook in de aanloop naar de nieuwe wet aandacht aan communicatie zullen

besteden niet alleen bij inwe rking treding idem aan slot van antwoord 4

In antwoord 5 aan het begin verwijzen naarde definitie van de epidemie in 58a en de reikwijdte in 58b

In antwoord 15 staat nog langere termijn Nu de wet maar zes maanden duurt en straks 3 die op de langere termijn
maar weglaten ook al staat het wel in het opschrift van de Twm

Antwoord 19 wordt nog war aangevuld
In antwoord 37 zou ik zeggen Wij delen het standpunt van de aan het woord zijnde leden en hun kwallificatie van dit

wetsvoorstel niet

Aan het slot van 38 wordt verwezen naar 37 dat lijkt me niet te kloppen
In de laatste alinea van antwoord 64 zie je een stijlbreuk Als je Voorts door als gevolg daarvan en in de laatste regel ter

zake van vervangt door met betrekking tot oid is het al veel minder opvallend
Aan het slot van 74 moest ik denken aan de ademtesten als voorbeeld van iets waar men nu naar zoekt volgens het

wetenscha ps katern

In antwoord 77 nog maar een keertje verwijzen naar de voorlichting van de RvState

Antwoord 99 lopen de zinnen nog niet goed
Antwoord 101 102 tweede alinea moeten we expliciet aan de bwp voorleggen omdat ze ingestemd hebben met dat

3maanden amendement van Groothuizen

In 132 e v valt het woord medieijn paar keer overgenomen uit de vraag In de antwoorden svp medieijn vervangen

door geneesmiddel
Alinea pal boven antwoord 139 moet nog cursief

Antwoord 143 het Preventieakkoord gaat niet over alles wat in de vraag stelt Zou nog een zinnetje toevoegen als De in

de vraag genoemde onderwerpen heeft raakvlakken met een groot aantal beleidsdoelstellingen
156 IGJ houdt daar toezicht op

In derde alinea van 166 staat ua ipv qua
192 eerste regel ontbreekt nog een van

Derde regel boven 17 ontbreekt een voor

In 207 ook nog de BES noemen

in 213 2e alinea verwijzen naar antwoord nr 212 derde alinea nr 45
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232 derde regel bij de burgemeester

246 laatste rege 58eipv 58d

247 vijfde regel zicht ipv zich

Alinea pal boven 259 cursief

271derde regel van onder haakje moet voor ten hoogste

295 tweede regel van onder een zijn te veel

in 297 Twm vervangen door dit wetsvoorstel

304 laatste alinea zin loopt niet

In 306 staat nog het woord infecties ip besmettingen Even hele tekst op doorzoeken

Idem bij Covid met een hoofdletter in de antwoorden

antwoord 3117 zin loopt niet

SARS COV 2 zoeken vervang door het virus

Antwoord 450 slaat niet op de vraag die gaat over testen het antwoord over vaccineren

De rest wachten we even op Justitie

Sterkte we ploeteren door

10 2eVr gr

@m iinvws n I

Verzonden vrijdag 11 September 2020 12 42

Aan F
BD DWJZ SBR

10 2eVan

10X29 10 2e|@minvws nl K| minvws nl |
B@minjenv nl|@minjenv nl

10 2e\ \|@minvws nl |@minvws nl yyiJfl

kpminbzk nl

| BD DWJZ SBR j
Onderwerp Nota nav verslag versie 110920 1230uur

10 2e |@minjenv nlCC

Hallo alien

Dit is de stand van vandaag In deze versie zijn tevens de reacties bijgewerkte antwoorden van|jJ||IgB |^^j ftMHDlen^^
verwerkt
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To 10 2e | DJZ PUBLIEK iminfin nll

■ HBJZfl
iminbuza nl]

glfeQl @mindef nr[f
B@minvws nl] B

[pHl@minszw nl]
B@minienw nl1

10 2e

| 10 2« [j 10 2e
^B@niinocwjil]
©minbuza nlTl 110 2e

10 2e y„l|iknaff 00X28

l l iminezk nl]
©minaz nl] tmindef nl] 5MM@MINSZW NL1

10 2e 10 2e

i 10X29 85QW IIII

I 10 2e

Cc I I I@minvws nl1 111 ]

I [ |@minvws nl]
From

Sent

Subject RE verslag Twm en planning Nota nav het verslag
Received Mon 9 21 2020 1 09 39 PM

Beste allemaal

Een korte update over de nota naar aanleiding van het verslag
• Een aantal van jullie heeft inbreng geleverd voor de nota waarvoor wederom dank De inbreng is verwerkt en waar

nodig vindt nadere afstemming plaats met de betrokken departementen
• Overde vangnetregeling artikel 58s en de versterking van de parlementaire betrokkenheid voorhang vindt nog

politiek overleg plaats Zodra de uitkomsten daarvan bekend zijn hopelijk deze week zullen we de nota afronden

• Een meeleesronde op een volledige versie van de nota zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn We verwachten dat de nota

na afronding van het politiek overleg snel de deur uit moet Mocht er toch ruimte voor zijn dan horen jullie het

uiteraard

En een update overde ministeriele regeling voor Europees Nederland
• De conceptregeling is nog sterk in ontwikkeling mede doordat gisteren nieuwe maatregelen zijn ingegaan voor zes

veiligheidsregio s die zijn ingeschaald in het risiconiveau zorgelijk We zijn in overleg met de betrokken beleidsdirecties

van VWS en DGC 19 over de vertaling van die maatregelen en de systematiek van de nieuwe escalatieladder naar de

conceptregeling
• Ook zijn we met rechtstreeks betrokken ministeries in overleg over specifieke bepalingen zoals de uitzondering op de

veiligeafstandsnorm voor beroepsmatige activiteiten EZK en SZW

• Jullie krijgen uiteraard gelegenheid om met de hele conceptregeling mee te lezen

Laat het weten als dit vragen oproept

Hartelijke greet mede namens^^^^enKEHSI

10 2eVan

Verzonden dinsdag 8 September 2020 20 25

Aan I DJZ PUBLIEK

l@minocw nl I

l@minbuza nl I

jDB@minfin nl H

■ _HBJZ ]
mjgBB@minszw nl

^|@ minienw nl |
^|@minezk nl

l@minbuza nl1

^^@minaz nl10 2e l@minaz nl’

|@MINSZW NLl@mindef nl1 M@mindef nl

|@minvws nl | I 1 10 2eCC |@minvws nl

mSiS£|@minvws nl

Onderwerp RE verslag Twm en planning Nota nav het verslag

|@minvws nl

Beste allemaal

We krijgen bij VWS begrijpelijkerwijs veel vragen overde totstandkoming van de ministeriele regelingen op basis van de

Tijdelijke wet maatregelen covid 19 Twm Hierbij een update
• Het is de bedoeling dat de eerste ministeriele regeling voor het Europese deel van Nederland een vertaling zal bevatten van

de op het moment van inwerkingtreding in de noodverordeningen opgenomen maatregelen naar de systematiek van de

Twm

• Zoals jullie waarschijnlijk hebben vernomen heeft het kabinet vorige week een escalatieladder gepresenteerd voor de covid

maatregelen zie deze brief van 1 September jl aan de Kamer Volgens de systematiek van die escalatieladder worden

maatregelen voortaan per regio bepaald afhankelijk van de inschaling van de regio in de categorie waakzaam 1 zorgelijk
2 of ernstig 3 We zijn momenteel in overleg met de betrokkenen bij de escalatieladder overde betekenis van de ladder

voor de ministeriele regelingen
• Vanzelfsprekend worden jullie bij de totstandkoming van de ministeriele regelingen betrokken Wij verwachten eind volaende

week een conceptregeling voor het Europese deel van Nederland met jullie te kunnen delen

• De ministeriele regelingen voor het Caribische deel van Nederland vallen buiten de escalatieladder Overde beoogde inhoud

van die regelingen een aparte regeling per eiland vindt momenteel overleg plaats met wetgevingsjuristen van de

gezaghebbers en regeringseommissaris Laat het weten als jullie ook bij die regelingen betrokken willen worden

• In het verslag over het wetsvoorstel Twm zijn veel vragen gesteld over de betrokkenheid van de Kamers bij de

totstandkoming van de ministeriele regelingen de leden Buitenweg GL en Kuiken PvdA hebben daarovereen

amendement ingediend Het is goed mogelijk dat de procedure nog verandert
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Mail of bel me vooral als dit vragen oproept

Hartelijke groet

10 2e

Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

10 2eT

10 2a gjnninvws nl

10 2e 10 2eVan l@minvws nl

Verzonden dinsdag 25 augustus 2020 19 28

Aan

ffl@minaz nl1 ^^^^3@minaz nl

@MINSZW NL

djz publiek

|@minocw nl I

minfin nl E

Bj hbjz 1
DM rmaffigj@minc7u n K

^J@jminienw nl |
i IfeQM@minezk nl

H

10 2e|@minbuza nl

10 2eMf@mindef nl ffl
miffi5QB@rninvws nl

Onderwerp verslag Twm en planning Nota nav het verslag

l@mindef nl m

CC

Beste collega s

Wij hebben het verslag van de TK ontvangen zie bijgevoegd en werken inmiddels aan de beantwoording Een aantal vragen op

het terrein van IenW en SZW heb ik bij de betreffende werkgroepleden uitgezet de overige vragen zullen door VWS BZK JenV

van een antwoord worden voorzien Ik verwacht volgende week woensdag een afstemversie met jullie te kunnen delen

Het streven is de nota n a v het verslag op 7 September naar de TK te sturen

Vriendelijke Groet
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Veiligheids
beraad Ministerie van lustitie

enVeiligheid

Aan Datum vergadering

Veiligheidsberaad Minister van JenV 14 September 2020

Agendapunt

4

Onderwerp Rijk en veiligheidsregio’s gezamenlijke opgave bij crises met

bovenregionaal of landelijk karakter

Aanleiding

Op 24 September 2019 hebben de minister van Justitie en Veiligheid JenV en het

Veiligheidsberaad naar aanleiding van de KPN storing op 24 juni 2019 afgesproken om samen

na te denken over het beter organiseren van afstemming samenwerking en regie tussen

veiligheidsregio s en het Rijk bij crises met een bovenregionaal of landelijk karakter c q

uitstraling

Daarna werd Nederland geconfronteerd met de Covid 19 pandemie Het Rijk en de

veiligheidsregio s hebben hun onderlinge samenwerking pragmatisch vormgegeven Oit heeft

geresulteerd in nauwe samenwerking bij bijvoorbeeld het opstellen van aanwijzingen van het

Rijk en de doorvertaling daarvan naar model noodverordeningen en handreikingen Het

Veiligheidsberaad kreeg daarnaast een plek in de nationale crisisstructuur Deze afstemming

verliep naartevredenheid van zowel het Rijk als de veiligheidsregio’s

Nu de nationale crisisstructuur sinds juli 2020 is afgeschaald en de bestrijding van de COVID

19 pandemie is belegd in een interdepartementale programmastructuur is bestuurlijke

afstemming tussen het Rijk en de veiligheidsregio’s niet langer ingeregeld De leemte van het

ontbreken van bestuurlijke afstemming tussen Rijk en regio’s bij een bovenregionale of

landelijke crisis als ergeen nationale crisisstructuur is is onderwerp van voodiggende notitie In

de notitie worden voorstellen gedaan om die leemte op te vullen Daarnaast wordt voorgesteld

de huidige werkwijze in die situaties waarin wel sprake is van een nationale crisisstructuur te

borgen voor toekomstige crises

Afstemmingsniveaus
1 Afstemming Rijk en veiligheidsregio in de nationale crisisstructuur

In het Instellingsbesluit MinisteriSle Commissie Crisisbeheersing en het Nationaal Handboek

Crisisbesluitvorming is vastgelegd dat op uitnodiging van de voorzitter vertegenwoordigers van

decentrale overheden kunnen deelnemen aan beraadslagingen binnen de nationale

crisisstructuur Deze deelname is tijdens de Covid 19 pandemie op bestuurlijk niveau

gerealiseerd door een vertegenwoordiging van het Veiligheidsberaad in de vorm van de

voorzitter en de portefeuillehouder GHOR aan de Ministeriele Commissie Crisisbeheersing

MCCb Op ambtelijk niveau vond dit plaats door deelname van een vertegenwoordiging van

de Raad Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio RCDV aan het Interdepartementaal

Afstemmingsoverleg IAO en de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing ICCb

In geval van de Covid 19 pandemie was er gelegenheid en ruimte om tot dergelijke

samenwerkings en afstemmingsafspraken te komen Dit zal niet bij alle bovenregionale of

landelijke crises het geval zijn Digitale incidenten uitval van de vitale infrastructuur

terrorismegevolgbestrijding of stralingsincidenten bijvoorbeeld zijn acutervan aard Hier is zeer

snelle bestuurlijke afstemming essentieel Om ook dan tijdig te kunnen afstemmen is het

1 5
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voornemen om hiertoe nadere generieke afspraken in het Instellingsbesluit MCCb en het

Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming op te nemen

Voorstel

1 Besluiten om de volgende generieke afspraken op te nemen in het Instellingsbesluit

MCCb en het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming

Op uitnodiging van de voorzitter van de MCCb sluiten gemandateerde

vertegenwoordigers van de veiligheidsregio’s aan bij de nationale crisisstructuur

De gemandateerde vertegenwoordiger bestaat uit de voorzitter van het

Veiligheidsberaad In overleg met de voorzitter van het Veiligheidsberaad wordt

bezien wie de tweede gemandateerde vertegenwoordiger is Dit is onder andere

afhankelijk van aard en impact van de crisis gedacht kan worden aan een

portefeuillehouder of voorzitter meest betrokken veiligheidsregio

Gemandateerde vertegenwoordiging van het Veiligheidsberaad in de MCCb vereist

aansluiting van de ambtelijke vertegenwoordiging van de veiligheidsregio’s in de

onderliggende ambtelijke crisisstructuur ICCb en lAO

2 Bij akkoord op dit voorstel dient besproken te worden op welke wijze het

Veiligheidsberaad de directe coordinatie en afstemming ingeregeld wil zien tussen de

gemandateerde vertegenwoordigers in de MCCb en de overige leden van het

Veiligheidsberaad Ook dient besproken te worden op weike wijze de koppeling moet

worden gelegd met de directeuren veiligheidsregio s

2 Afstemming Rijk en veiligheidsregio bij landelijke en bovenregionale crises zonder

bestuurlijk opgeschaalde nationale crisisstructuur

De rol en positie van de veiligheidsregio’s zijn niet formeel geregeld als de nationale

crisisstructuur nog niet in werking is getreden zoals ten tijde van de onbereikbaarheid van 112

24 juni 2019 en de protesten in de agrarische sector en de bouwsector Dit geldt ook bij het

afschalen van de nationale crisisstructuur terwijl de crisis nog niet ten einde is zoals nu tijdens

de Covid 19 pandemie Hierdoorontstaat een lacune in de bestuurlijke afstemming tussen het

Rijk de veiligheidsregio’s en het Veiligheidsberaad Het Veiligheidsberaad kan daardoor zijn rol

als gesprekspartner van het Rijk en als coordinatie en schamierpunt van regio en Rijk

onvoldoende invullen Een positie waarvan de Covid 19 crisis heeft aangetoond dat deze

effectief is in de crisisaanpak

Op dit moment is er over dit afstemmingsniveau niets vastgelegd in het Nationaal Handboek

Crisisbesluitvorming De ervaringen van zowel de KPN storing als de Covid 19 crisis pleiten

voor een opname van deze afstemming in het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming

Onderstaand voorstel geeft aan hoe dit zou kunnen

2 5
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Voorstel om op te nemen in het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming

Bij een crisis met landelijke impact zonderdatdaarde nationale crisisstructuur bestuurlijk

in werking is gesteld en er geen sprake is van een duidelijk aanwijsbare bronregio

bijvoorbeeld ten tijde van de onbereikbaarheid van 112 verstaan de eerst betrokken

vakminister en de minister van JenV zich met de voorzitter Veiligheidsberaad indien

bestnulijke afstemming tussen Rijk en veiligheidsregio’s noodzakelijk is

Indien erwel sprake is van een duidelijk aanwijsbare bronregio dan verstaan de eerst

betrokken vakminister en de minister van JenV zich met de voorzitter van de bronregio

bijvoorbeeld afstemming met de voorzitter Kennemerland bij problemen rond Schiphol

metsnel verderstrekkende repercussies

In het geval de nationale crisisstructuurwordt afgeschaald dan wel nationaal de aanpak

wordt belegd bij een specifieke programmastructuur maar de crisis nog niet ten einde is

huidige Covid 19 fase dient expliciet aandacht te zijn voor de borging van de

noodzakelijke afstemming tussen Rijk en veiligheidsregio s in situaties waarin van de

veiligheidsregio s een coordinerende of uitvoerende taak wordt verwacht zowel op

bestuurlijk als op ambtelijk niveau

Het voorstel voor de generieke afspraak inzake afschaling van de nationale crisisstructuur

terwijl de crisis nog niet ten einde is is momenteel van toepassing op de huidige covid 19 crisis

Om deze generieke afspraak direct in de praktijkte brengen wordt het Veiligheidsberaad het

volgende voorgesteld

Voorstel

Het Veiligheidsberaad wordt gevraagd in te stemmen met de conceptbrief aan de minister

president en de ministers JenV en VWS met het verzoek om een standing invitation te

ontvangen van de Ministeriele Commissie Covid voorde voorzitter Veiligheidsberaad en de

portefeuillehouder GHOR

3 Afstemming veiligheidsregio’s bij bovenregionale crises

In het Veiligheidsberaad van 16 december 2016 is de afspraak gemaakt dat bij bovenregionale

crises op regionaal niveau de bronregio leidend is ten aanzien van de interregionale coordinatie

en bestuurlijke afstemming Mocht het niet helderzijn wat de bron van een crisis is dan neemt

de veiligheidsregio met het grootste inwoneraantal de leiding Deze afspraak is bevestigd in het

Veiligheidsberaad van 29 juni 2020

Momenteel wordt de Wet veiligheidsregio s geevalueerd en is de Onderzoeksraad voor

Veiligheid gevraagd om de aanpak van de corona pandemie in Nederland te ondenzoeken De

inzichten die worden opgedaan kunnen op enig moment nog leiden tot actualisatie van de

afspraken

Gezamenlijke voorbereiding op crises met een bovenregionaal of landelijk
karakter

De risicobeheersing planvorming en de operationele codrdinatie en informatievoorziening bij
crises met een bovenregionaal of landelijk karakter is nog onvoldoende belegd tussen

veiligheidsregio s onderling en tussen veiligheidsregio’s en het Rijk Deze lacune is in het

verlengde van de constateringen van het Veiligheidsberaad en de minister van JenV op 24

3 5
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September 2019 ambtelijk onderkend en opgepakt Ook bestaat er zoals recent aart de Tweede

Kamer gemeld bijzondere aandacht voorde rol van Defensie1 Hieronder is kort weergegeven

op welke wijze de gezamenlijke voorbereiding op crises met een bovenregionaai of landelijk

karakter op operationeel ambtelijk niveau plaatsvindt Mocht dit leiden tot voorstellen met

bestuurlijke consequenties dan worden deze voorgelegd aan het Veiligheidsberaad

a Gezamenlijke afgestemde risicobeheersing en planvorming

De regie in de aanpakvan bovenregionale risico’s ontbreekt2 momenteel Een voorbeeld

hiervan is dat er geen heldere relatie is tussen de risicoprofielen van de veiligheidsregio s en de

Nationale Veiligheid Strategie Om dit te verhelpen zijn op dit moment de veiligbeidsregio’s op

ambtelijk niveau aangesloten bij de landelijke stuurgroep inzake de midterm review van de

Nationale Veiligheid Strategie en de Nationale Horizonscan 2020 Het in gezamenlijkheid

vormgeven van risicobeheersing is daar onderwerp van gesprek

Daarnaast werken veiligheidsregio’s en het Rijk gezamenlijk aan de doorjontwikkeiing van

landelijke crisisplannen voor de dominante en bovenregionale3 risico’s en dreigingen zoals

die door het kabinet zijn geidentificeerd in de Nationale Veiligheid Strategie 2019 Concreet

betreft dit landelijke crisisplannen opgesteld metde betrokken publieke en private partners

voor crisistypen als infectieziektebestrijding elektriciteit grootschalige ‘black out’ uitvai gas

dieseldistributie vitale processen uitvai gas stralingsincidenten hoogwateren overstromingen

tenrorismegevolgbestrijding en digitale incidenten In deze plannen worden de specifieke

afspraken met betrekking tot de bestuurlijke en ambtelijke afetemming tussen Rijk en regio in de

nationale crisisstructuur verwerkt

£ Operationele coordinate en informatievoorziening

Recent hebben het ministerie van JenV en de RCDV geconstateerd dat een aantal elementen

in de operationele coordinatie en informatievoorziening ontbreekt om bovenregionale crises

effectiefte kunnen bestrijden Voorbeelden hiervan zijn

Landelijke bovenregionale informatievoorziening ten behoeve van landelijke en regionale

besluitvorming
Een landelijk overzicht van beschikbare capaciteiten

Landelijk bovenregionale duiding en analyse diagnose van de crisis vanuit het perspectief
van impact op samenleving

□aarom wordt er een verkenning uitgevoerd naar een gemeenschappelijke structureel 24 7

beschikbare multidisciplinaire operationele voorziening ter ondersteuning van lokale regionale

en landelijke gezagen Deze voorziening is er nu niet De resultaten van deze verkenning

worden eind ditjaar verwacht en aan het Veiligheidsberaad voorgelegd

c Crisiscommunicatie

De samenwerking inzake crisiscommunicatie tussen de veiligheidsregio s en het Rijk bij

landelijke en bovenregionale crises is door de coronacrisis gei ntensiveerd Hierbij vervuit het

Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie een ondersteunende rol Op dit moment werken de

1
TK 2013 2020 34 919 nr 68

2 Risico s in samenhang een verkennende studie naar de aansluiting tussen regio’s en Rijk
Linck 17januari 2018

3 Zie IFV rapport Werelden verbinden Een analyse van zeven bovenregionale crisistypen 2019

en Renee

4 5
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V Veiligheids
beraad

veiligheidsregio s aan het borgen van de toegankelijkheid van acute handelingsperspectieven

versterken van de inzet van crisiscommunicatiemiddelen en is er specifiek aandacht voor

voorbereiding op de inzet van NL Alert bij landeiijke of bovenregionale crises

Advies en besluitvorming
Historie

Gremium Datum Inhoud besiuit

Veiligheidsberaad met

minister van JenV

24 09 2019 De voorzitter van het Veiligheidsberaad gaat samen

met het departement nadenken over zachte

afspraken inzake de samenwerking tussen regio s en

Rijk met betrekking tot bovenregionale en

ongekende crises

Bijlagen
a Conceptbrief Veiligheidsberaad inzake verzoektot ontvangen standing invitation voor MCC

515
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lfmaifeQl@minvws nn tHS0IEM@rrinvws nl] Dienstpostbus CTC10 2e 10 2eTo

VWSB@minvws nl1

From

Sent

Subject FW Agenda en stukken DOC 19 29 September
Mon 9 28 2020 12 29 49 PM

Agenda DOC 19 29 September 2020 docx

6 Opleqnotitie DOC 29 September handelinqskaders uitzonderinqinreisverbod docx

10 2e

Mon 9 28 2020 12 29 46 PM

Received

6 Handelinqskader uitzonderinq inreisverbod onderzoekers docx

6 Handelinqskader culturele en creatieve sector tbv uitzonderinq inreisver docx

6 Handelinqskader iournalistieke sector tbv uitzonderinq inreisverbod sc docx

8 Kamerbrief Lessons Learned CQVID 19 Defensie docx

9 20200922 Notitie feestdaqen DOC 19 docx

9 20200922 Overzicht feestdaqen en acties xlsx

10 Conceptaqenda ACC 19 1 oktober 2020 docx

11 Conceptaqenda MCC 19 6 oktober 2020 docx

Actiepuntenliist DOC 19 20200925 docx

Overzicht actuele thema s ter voorbereidinq op risico s naiaar versie2020Q923 docx

Ik zie dat ventilatie nog steeds op vws staat

Ik heb de lessons learned brief defensie gelezen
Geen rare dingen Tav wat zij voor oils hebben gedaan Eventueel zou je nog mee knnnen geven dat de brief op twee

gedacliten liinkt

Enerzijds op wat defensie voor anderen in de crisis lieeft gedaan en anderzijds lioe ze zelf met Corona omgaan Ik weet niet

of laatste interessant overigens is voor tk Maar als ze toevoegen zou ik het beter scheiden

Verzonden met BlackBeiry Work
www blackberry com

Van DGC19 IU3ItSBI a mmienv nl

Datum vrijdag 25 sep 2020 3 45 PM

Ondenveip Agenda en stukken DOC 19 29 September

Beste DOC leden

Bijgaand ontvangt u de agenda en de bijbehorende stukken voor het DOC 19 van dinsdag aanstaande

Vriendelijke groet

Dit bericlit kail infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericlit

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericlit te veiwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veihgheid

Tliis message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in die electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

Volgende pagina verwijderd i.v.m. blanco.
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TER BESLUITVORMING Erfgoed en Kunsten

Aan DOC
Van

10 2eT

Mimsterie van Onderwijs Cultuuren

Wetenschap
Datum

25 September 2020

Referentie

25569622

nota Bijlagen
Oplegnotitie handelingskaders uitzondering inreisverbod

onderzoekers journalisten en professionals in de culturele

en creatieve sector
Kopie voor

Reeds afgestemd met

Aanleiding
Met de brief van 11 September aan de Tweede Kamer is besloten om voor een

aantal categorieen waaronder onderzoekers journalisten en professionals in de

culturele en creatieve sector een uitzondering op het EU inreisverbod mogelijk te

maken Voor deze 3 genoemde categorieen gold als voorwaarde dat er een

juridisch sluitend en werkbaar handelingskader zou worden opgesteld Hierbij
bieden wij deze handelingskaders aan

Gevraagd besluit

Akkoord gaan met de drie handelingskaders en doorgeleiding naar de ACC van

donderdag 1 oktober

Onderzoekers en professionals culturele en creatieve sector

Voor de handelingskaders onderzoekers en professionals culturele en creatieve

sector is een aantal zaken van belang
• Aansluiting bij de EU uitzonderingscategorie highly skilled worker door het

aantonen van het economisch belang
• Het hebben van een organisatie die aanvragen beoordeelt een verklaring

afgeeft en 24 7 bereikbaar is

• Het kunnen aantonen van een dienstverband metde betreffende buitenlandse

professional
• Een eenduidige verklaring dat de betreffende persoon in zijn haar bezit moet

hebben waardoor de uitvoering voor de IND en KMAR goed en snel kan

verlopen
• Het hanteren van heldere criteria om te kunnen bepalen of de betreffende

persoon valt onder de uitzondering

Bovenstaande punten zijn allemaal in deze twee kaders verwerkt

Toelichting onderzoekers

De uitzondering geldt voor

o onderzoekers betrokken bij onderzoek inzake volksgezondheid
onderzoekers die voor hun onderzoek moeten inreizen en waarvan het

niet maken van de reis onevenredige schade veroorzaakt aan de

continuTteit van het onderzoek

De RVO beoordeelt de aanvraag en voorziet in de benodigde toestemmingsbrief
om te mogen inreizen

o

Pagina 1 van 2
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Toelichting professionals culturele en creatieve sector

De uitzondering op het inreisverbod geldt indien de professional in Nederland

werkzaamheden gaat verrichten die noodzakelijk zijn vanuit economisch oogpunt
Hiervan zal in beginsel sprake zijn wanneer

Het werkzaamheden betreft in het kader van een activiteit van een

culturele of creatieve instelling die een meerjarige subsidie van de

Rijksoverheid of een Rijkscultuurfonds ontvangt voor de periode 2017

2020 of 2021 20241

De professional vanwege diens unieke

kwaliteiten of vaardigheden uitgenodigd is door

de betreffende Nederlandse culturele of creatieve

instelling om de werkzaamheden te verrichten en

daarvooreen vergoeding ontvangt
De fysieke aanwezigheid en inzetbaarheid van de professional

noodzakelijk is voor de algehele doorgang van betreffende activiteit van

de instelling en

De inkomsten uit deze activiteit een substantiele bijdrage leveren aan de

financiele situatie van de betreffende instelling Hiermee wordt de

economische toegevoegde waarde doorde komst van de professional

aangetoond

o

o

Datum

25 September 2020

o

o

Journalisten

Voor het handelingskader van de journalisten is het volgende van belang
• Aansluiting bij de EU uitzonderingscategorie highly skilled worker De

journalist vervult vanuit een maatschappelijk en democratisch perspectief
een belangrijke rol binnen de samenleving en draagt daarmee bij aan de

economische belangen van Nederland Het weigeren van journalisten
betekent een inperking van de intemationale persvrijheid en daarmee het

aanzien van Nederland als democratische rechtsstaat Dit kan zijn

weerslag hebben op het economisch belang van Nederland

• Journalisten kunnen Nederland inreizen wanneer zij in het bezit zijn van

een Internationale Press Card IPC Deze perskaart wordt uitgegeven
door nationale journalistenorganisaties die lid zijn van de International

Federation of Journalists Bij de uitgifte is gecontroleerd datde aanvrager

werkzaam is als joumalistieke professional
• Er is geen organisatie die individuele aanvragen van journalisten om

Nederland in te reizen beoordeelt zodat de persvrijheid niet in het geding
komt Met de IPC wordt aangetoond dat de inreiziger als journalist
werkzaam is

• Naast de IPC toont de journalist aan de grens een brief van de

Nederlandse Vereniging van Journalisten NVJ met uitleg over de IPC De

NVJ is 24 7 bereikbaar voor algemene vragen over de IPC

• Zowel de IPC als de brief van de NVJ worden gedeeld met de

IND KMar luchtvaartmaatschappijen via IenW waardoorde uitvoering
voor de IND en KMAR goed en snel kan verlopen

• Bovenstaande criteria helpen om te kunnen bepalen of de betreffende

persoon valt onder de uitzondering voor journalisten

1
Een overzicht hiervan komt beschikbaar op de website van het Foods Podiiunkimsten

Pagina 2 van 2
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To Mlliule01@minvws nl]
@minvws nl] | nil10 2e 10 2e 10 2eCc

EBlllKLUIfeQB@minvws nl]
From

Sent Tue 9 15 2020 6 41 53 AM

Subject Annotatie Agenda CDIA 15 September 2020

Tue 9 15 2020 6 41 55 AM

TER VERZENDING Kamerbrief Suriname docx

10 2e

Received

200908 CDIA Kabinetsreactie AIV advies 112 Europese Veiliqheid docx

Agenda CDIA 15 September 2020 docx

Conceptverslaq CDIA 8 September 2020 dcx x

Hierbij een korteannotatie voor de CDIA Succes vanmiddag
Met dank aan ^^^voor het advies bij de brief van Suriname

Vriendelijke groet

Kamerbrief Suriname

Samenvatting
• De brief geeft een toelichting over de recente ontwikkelingen in Suriname Daarbij gaat de brief in op politieke

ontwikkelingen financiele ontwikkelingen en COVID 19

• In de tekst wordt aandacht geschonken aan de bijzondere verhoudingen tussen Nederland en Suriname en gaat daama

in op een beschouwing op de toekomstige relatie op een breed spectrum van onderwerpen handel cultuur zorg en

economie

• Voor VWS is met name de passage over COVID 19 en de toekomstige relatie op het gebied van de gezondheidszorg van

belang

Advies

• U kunt instem men met de brief indien gewenst kunt u de volgende punten benoemen

• In de brief staat in deel II dat er nog aan OS middelen worden vrijgegeven Gevraagd kan worden of BZ

overwoqen heeft uit dit budget de verwervinq van COVID 19 vaccins via VWS te dekken

• Vanuit VWS ziln we akkoord metde paraqraaf omtrent ondersteuninq van de gezondheidszorg VWS wil mogelijkheden
onderzoeken wanneer hiervoor expliciet een steunverzoek gedaan wordt

Kabinetsreactie AIV advies Europese veiliqheid

Korte samenvatting

buiten verzoek

Advies

• U kunt instemmen met doorgeleiding van de brief Vanuit VWS hebben we geen bezwaren noch zien we directe

raakvlakken met onze dossiers

buiten verzoek

@mindef nl

Verzonden dinsdag 8 September 2020 20 04

Aan

^^©minbuza nl

10 2e 10 26 @mindef nlVan

@ minaz nl ^Q@minbuza nl @m in buza nl^^^S@minbuza nl j^^@minbuza nl

^JH@minbuza nl

10 2e 10 2e@minaz nl

10 2e 10 2e|@minbuza nl |@minbuza nl ^3@minbuza nl
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|@minbuza nl ^
J@minhii7a nl J@minhii7a nl • minhi na nl ffi@mjrtbuza nl

n@minbzk nl

10 2e 10 2e 10 2e|@minbuza nl

MttD3@minbuza nl ^^^^M@minbuza nl

E@minhii7a nI■

|@minbuza nl |@minbuza nlR]

l@minbzk nl |

iS|@minbzk nl ^
indef nl ||y

|@mindef nl [
^minezmb^E

|@rvig nl Postbus

10 2e

10 2e

J@minbzk nl |
l@mindef nl H

|@mine7^ nl |m

|@mindef nl CT@mindef nl

^|@minezk nl mfifigj@minez nl

jj@minez nl |

|@mindef nl

|@minezk nlM nj m w

10 2e 10 2eBFB IEFI |
@minfln nl

IRF IDB IRF IDB

IRF IDB

|@minfin nl | g minfin nl

| BFB EKI |
|van IRF IDB

| BFB EKI Hfl£iSSj@minfin nl postbus dgmi

|

l 2e |@minfin nl ^
^|@minfin nl BFB IEFI

^|@minienw nl |
|@minienw nl

^■@minfin nl

^|@minfin nl

31 DGMI |

l 2e m

10 2e10 2e

10 2e 10 2e|@minienw nl

|@minienw nl10 2e 10 2ea BSK | DGMI

|@minjenvmbiyflIfiQJ@minlnv nl CT

^@minocw nl n 3@minocw n^

l@ minszw nl

Pj |@minienw nl |
^p@minlnv nl

|@minjenv nl

^|@minjenv nl

jj@minocw nl |[^B^^B@rninocw’n
l@minocw nl |
fl@minszw nl

3^yj@minocw nl

51@minszw nl

^B@minvws nl

21@minvws nl

m M m

I |@minvws nl

l IH 10 2el@minyws nl |@minvws nl

10 2e |@minvws nl

Onderwerp Ter info Agenda CDIA 15 September 2020

Geachte collega s van de directies internationaal

Onderstaand treft u ter informatie de uitnodiging en stukken aan voor de CDIA van 15 September 2020 op het

ministerie van Defensie NB een nieuwe versie van de Defensievisie zal z s m onder de CDIA leden worden

verspreid

Met vriendelijke groet

10 2e

1IUA«

10 2e

10V2e Midden Oosten

10 2e

10 2e Middle East Caribbean

Directie Internationale Aangelegenheden Operaties
Directorate International Affairs Operations

Directoraat Generaal Beleid i o

Ministerie van Defensie

Plein 4 | 2511 CR | Den Haag |
Postbus 20701 | 2500 ES | Den Haag

10 2e

T m

EBB B M@mindef nl

Dit bericht kan infounatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met lisico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake yon are requested to inform die sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from die risks inherent in die electronic transmission of messages
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To 10 2g 10 2e @minvws nl]
From

Sent

Subject
Received

10 2e

Fri 9 11 2020 6 37 52 AM

FW Geannoteerde agenda en stukken voor het overleg morgen overrioolwaterdata met RIVM en UvW 15 uur

Fri 9 11 2020 6 37 52 AM

200910 VoorsteI Intensiverinq afvalwatermonitor docx

200910 Voorstel Unie intensiveren afvalwatermonitor VWS pptx

Concept agenda overlea rioolwaterdata 11 September annotatie docx

HI

Kan drUieprint worden

GrtB

Oorspronkelijk bericht—

10 2e 10 2eVan

Verzonden vrijdag 11 September 2020 07 29

Aan @minvws nl

@minvws nl

lUDIgQl@minvws nlI0 2e

CC

Onderwerp FW Geannoteerde agenda en stukken voor het overleg morgen over rioolwaterdata met RIVM en UvW 15 uur

Ik schrik van de termijnen die de Unie noemt waarop zelfs 2x of 3x per week bemonstering mogelijk is respectievelijk 3 maanden en bijna
een jaar Komt dus doordat hun huidige bemonsteringsapparatuur niet toereikend is voor deze opgave en er veel aangeschaft moet

worden

Een van de knelpunten die zij noemen zijn aanbestedingsprocedures Maar ik neem aan dat we daar wel onder uit kunnen komen toch

KtiaiHai Zou denk ik meeste tijd besparen

Ik lees in het stuk overigens niets over het transport Ik denk dat de Unie daarvoor naar het RIVM kijkt Moeten we ook scherp krijgen van

RIVM vandaag gaat dat lukken ook bij hogere frequence of moet er hulp bij

Oorspronkelijk bericht

[ liiaieQl@minvws nl

Verzonden donderdag 10 September 2020 18 43

Aan

10 2eVan

10 2e 10 2e 10 2e lQ 2e @minvws nl

Onderwerp Geannoteerde agenda en stukken voor het overleg morgen over rioolwaterdata met RIVM en UvW 15 uur

a minvws nl

Beste itmieai en liMfeQl

Bijgevoegd geannoteerde agenda voor het overleg van morgen met de UvW en RIVM Daamaast heeft

voorstel gestuurd voor het intensiveren van de afvalmonitor Deze is al naar de andere betrokkenen gestuurd maar op de een of andere

manier niet naar jullie vandaar hierbij

|van de UvW een10 2e

In de geannoteerde agenda heb ik de hoofdpunten van het voorstel kort beschreven maar een schematisch overzicht zit ook in de

powerpoint presentatie van de UvW

Groet

Oorspronkelijk bericht

maifeQl@aaenmaas nl10 126Van

Verzonden donderdag 10 September 2020 17 37

10 2e

10 2e

10 2eAan @minvws nl

u vw nICC 10 2e |@rivm nl 10 2e 1O 20 @uvw nl

Onderwerp RE Rioolwaterdata VWS

Zie bijgaand vanuit de Unie het resultaat van de ambtelijke verkenning naar intensiveringsscenario’s Wij hebben dit zowel uitgeschreven
als samengevat in 3 sheets voor hetgesprek van morgen Wij nemen aan dat jij de verspreiding naarj verzorgt

In de korte tijd is gedegen bestuurlijke afstemming nog niet mogelijk gebleken Dat is wel nodig voor bestuurlijk commitment Op basis van

de bespreking van morgenmiddag zullen wij begin volgende week met de waterschapsbestuurders terugkoppelen

Tot morgen en nog een fijne avond

Harteliike qroeten
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10 2e

Oorspronkelijk bericht

lliaifeQl@minvwsnl

Verzonden woensdag 9 September 2020 20 31

nWjpi@uvw nl

mfeQl@aaen maas n l

Onderwerp RE Rioolwaterdata VWS

10 2eVan

Aan

CC

Dank voor je update Ik wacht even af

Groet

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

| EH@uvw nl j
£L_2020 8 28 PM

10j 2e 10 2eVan |
Datum

Aan M

Kopie^]
Onderwerp RE Rioolwaterdata VWS

@uvw nl»

EllEHl@minvws nl

@aaenmaas nl |
M@minvws nl»

|@aaenmaas nl»

n ED
m0

Morgen spreken we de resulaten met onze bestuurder door en daarna komt het zsm naar jullie

jtiaifeQl@minvws nl10 2eVan |
Verzonden woensdag 9 September 2020 09 55

Aan | ^^^@uvw nl10 2eiaaenmaas nl

1° 2»CC @minvws nlm

Onderwerp RE Rioolwaterdata VWS

Dank voor onderstaand bericht over de rioolwaterdata Ik kan me voorstellen dat het een hele organisatie is

Ik ben bezig met het opstellen van een agenda voor het overleg van aanstaande vrijdag en vroeg me af of er vanuit jullie kant nog andere

agendapunten zijn en of jullie ook al de scenario s voor de opschaling kunnen delen zodat we voorbereid hetgesprek in kunnen gaan

Hebben jullie aanvullende agendapunten En wanneer zouden jullie de scenario s met ons kunnen delen

Indien de scenario s niet eerder dan tijdens de vergadering gedeeld kunnen worden is dat vanzelfsprekend ook geen probleem maar

vanwege de voorbereidingstijd wel even handig om te weten

Alvast dank voor jullie reactie

Groet

Van FiMfeQl@aaenmaas nM

Verzonden dinsdag 1 September 2020 21 20

Aan

10 2e |@aaenmaas nl»

10 2eflIfeQl@minvws nl

3 uvw nl

iaiminvws nlfij
10 2e 10 2eCC |@uvw nl»m

jminvws nl

Onderwerp Re Rioolwaterdata VWS
|@minvws nl»m m

Op basis van ons overleg zijn wij vol aan de slag Eerste stap is was opschaling naar 300 wekelijks Dat kostte al de nodige

inspanningen en zijn de waterschappen en lab s nu flink mee aan de slag Parallel werken we met een team aan de scenario s Doel is om

jullie voor ons overleg van 11 September een voorstel te presenteren Zal krap voor de 11 e zijn dat we aan jullie kunnen aanreiken Alles

is daarvoor opgelijnd maar is nu met hoge tijdsdruk Het werkt goed dat er nu een rechtstreekse vraag vanuit VWS ligt richting de
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waterschappen maar hadden die vraag en afstemming graag eerder gehad zodat wij jullie eerder konden berichten Nu in 2 5 week in de

hoge drukpan wel met grote betrokkenheid van schappen STOWA en Lab s Ben ervan overtuigd dat we goede en bruikbare scenario s

kunnen voorleggen

Hartelijke groeten

10 2e

Waterschap Aa en Maas

10 2e

E

■UUieE»@aae nmaas n I l 10 126 @aaenmaas nl

10 2»

liiaifeQl@minvws nl d 10 2eOp 1 sep 2020 om 18 46 heel |@minvws nl» het volgende geschreven

Ruim een week geleden heb ik jullie het verslag van ons overleg gestuurd en ik vroeg me af of jullie hier nog op of aanmerkingen hadden

Verder ben ik natuurlijk erg nieuwsgierig hoe het staat met de rioolwaterdata en de mogelijke scenario s om het verzamelen van deze data

op te kunnen schalen

Kunnen jullie hier al informatie over delen

Profit

10 2e

Team coronadashboard
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Nationale afvalwatermonitor

Samen doen wat nodig is

Een snel duurzaam en toekomstgericht systeem voor het opsporen

van virus uitbraken via afvalwater

Intensiveringsscenario s

Nationale afvalwatermonitor

samen doen wat nodig is

w

a ^
Inzoomen bij grote rwzi s2x per week

’
•

r

I
lilii

Dn „

N

LVlAll^nardeO

^
0 fc

gexondheid en opsp°r 9

S UNIL VAN

WATLRSCHAPPUN
In samenwerking met

STOWA de Waterschapslaboratoria ILOW en Vereniging
van Zuiveringsbeheerders VvZB
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Samen doen wat nodig is

Nederland is hard getroffen door COVID 19 Het is noodzakelijk en urgent om beter te weten waar

infecties met SARS CoV 2 zijn en hoe verspreiding verloopt Afvalwatermetingen intensiveren

maakt het mogelijk lokale maatregelen te nemen door overheden wijken ondernemingen en

inwoners en verdere verspreiding snel en effectiefte voorkomen

Afvalwatersurveillance zorgt voor het opsporen van brandhaarden van COVID 19 via een

onafhankelijke meetmethode in de gehele bevolking en al voordat er infecties Mde popuiatie

warden waargenomen Hierdoor kunnen wetenschappeiijk onderbouwd toka^Affyen
worden getroffen en kan het effect van deze interventies worden gemonitni^tB^idequaat
monitoringssysteem is niet alleen voor de huidige pandemie van belangtoiaa^ck een goede

voorbereiding op toekomstige pandemieen voor borging van waltokwalimlLtm voor verbetering

van de collectieve gezondheid S

Maar wemen de waterschappen en

waterschapslaboratoria onder leiding van haJ^Ivn^an osn onderzoek naar de mogelijkheden van

monitoring van de virusontwikkeling via awalwlmr I^middels zijn de resultaten veelbelovend en is

er in stappen opgeschaald van 27 naar 7^ etrokAn rioolwaterzuiveringsinstallaties rwzi s met

daarbij een dekkingsgraad van ca 10 miljoen inwoners Gezien de ontwikkeling van het virus

bestaat de bestuurlijke wens om vergaani i|| intensiveren qua locaties en bemonsteringsfrequenties

Het ministerie van VWS heettMe Uni^ten Waterschappen daarom eind augustus gevraagd om

intensiveringsscenario ^eontw^elen Parallel werkt het RIVM aan de advisering voor de

wetenschappelijke rrferWaarde v^n intensivering Met de advisering van het RIVM en de

intensiveringssceopm^^l^mTO^bestuurlijke afspraken worden gemaakt op welke wijze het

onderzoek en demoAito^^Lkan worden gei ntensiveerd

ties

Tot op heden behaalde resultaten

Sinds de uitbraak van COVID 19 in maart van di

Eind augustu

landelijke we

om binnen 3

waterschappen gevraagd om zo snel mogelijk te intensiveren naar een

tkJljkse clekking Het is de waterschappen en waterschapslaboratoria inmiddels gelukt

weken te voldoen aan de vraag van het ministerie van VWS en het RIVM om

bemonsteringen voor COVID 19 surveillance te intensiveren naar 1 keer per week op meer dan 300

rwzi s dekt gehele bevolking in Nederland vanaf 7 September 2020 Dit is vooral tot stand gekomen

door de goede onderlinge samenwerking van de waterschappen de waterschapslaboratoria en het

RIVM de flexibiliteit van alle betrokken medewerkers en de gezamenlijke wil en de overtuiging om

mee te werken aan de snelle opsporing van infectiehaarden via ons afvalwater

aai
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Intensivering bemonstering en duiding data

Bij verdere intensivering is de volgende uitdaging een opgave in frequentie gebied en of

parameters Daarvoor hebben we in de afgelopen drie weken verdere intensiveringsniveaus

ontwikkeld De waterschappen hebben samen met ons kennisinstituut STOWA en de

waterschapslaboratoria als geen ander kennis en ervaring met inzameling bemonstering analyse en

zuivering van het afvalwater Graag zetten wij onze ervaring en kennis van o a de achterliggende

gebieden van een RWZI de herkomst trends en dynamiek van het afvalwater eerdere onderzoeken

en projecten in voor niet alleen een intensivering maar ook een verdere duiding van de resultaten

H iervoor hebben we een eerste voorstel dat we graag met het RIVM en VWS verder ui4verken

Wanneer deze kennis wordt ingezet aanvullend aan het brede onderzoek van het R^yn wij de

krachten bundelen kunnen wij bijdragen aan een afvalwatermonitoring die ook^cht
met handelingsperspectief voor de bestrijding van de ontwikkeling van COVl^bl9 1mrm^ wordt de

potentie van het afvalwater als informatiedrager voor de Nederlandse Volksg^fepdhe^J en het

Milieu verder vormgegeven

De mate van intensivering in frequentie is afhankelijk van wat we nsc^appalj^s advies RIVM en

maatschappelijk gewenst is Wij hebben inmiddels onderzocht «t vSwerjj^tensiveren naar de

frequentie van 2 keer per week op alle 317 Rwzi s binnen 3 maanden^^realiseerd kan worden

Hiervoor moet snel goed opgeleid gekwalificeerd en ggcertiWCT |Aersoneel worden

aangenomen of verder worden opgeleid Aanbeste^yngs^^Mures afstemming met reguliere en

projectbemonstering en werving opleiding vanpersot^W is hraroij de kritische factor In dit

intensiveringsscenario kan de bestaande appara^ur die ®bruikt wordt voor de reguliere

bemonsteringen vrijwel overal worden g^ff^^^^j^ffmde jaarlijkse kosten voor deze

bemonsteringsfrequentie bedragen op fcMsis van^b huidige inzichten ca

Intensivering naar 3 keer per we^^eeft verdergaande consequenties en duurt langer Dit komt

doordat er dan geen goede coflibinatie m39 kan worden gemaakt met de reguliere bemonsteringen

en analyses die nodig zijn rwzi^^oor haar kerntaken goed te laten functioneren De SARS CoV

2 19 bemonsteringen kwyien dl»Tiet meer alleen met de bestaande bemonsteringsapparatuur

worden gedaan en erfal v§or de meeste rwzi s geinvesteerd worden om extra apparatuur aan te

schaffen of besta^dea|®areWfcir aan te passen Op basis van de huidige inzichten verwachten wij

dat dit een investeripg in f|j|rnonsteringsapparatuur vergt van Intensivering

naar 3 maal p r week ka alleen geleidelijk ingevoerd worden Ingeschat wordt dat na 9 tot 12

maand^nalle^zi sraervoor met meetapparatuur kunnen worden ingericht en gecertificeerd

personee^^^^eid De kritische factoren zijn naast de genoemde factoren bij intensivering naar 2

maal per week ae aanbestedingsprocedures en de beschikbaarheid en productiecapaciteit voor

bemonsteringsapparatuur De jaarlijkse kosten van bemonstering bij deze stap in intensivering zijn

op basis van de huidige inzichten ca

10 2b

10 2b

10 2b

Verdere intensivering naar dagelijkse bemonsteringen 7 dagen per week is daarna vooral

afhankelijk van aanpassingen in schema s extra apparatuur voor bewaren en vervoeren van

monsters en de werving en het opleiden van gecertificeerd personeel De geraamde jaarlijkse kosten

voor deze intensivering bedraagt ca 10 2b

Intensivering in het rioolstelsel van grote rwzi s

Binnen de ruim 300 rwzi s zijn onderling grote verschillen in de capaciteit hoeveelheid afvalwater die

deze behandelen Dit varieert van duizend tot ruim een miljoen inwoners per rwzi Verder
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intensiveren binnen het aanvoergebied van een rwzi kan door bij de grootste 20 rwzi s nader in te

zoomen Op enkele rwzi s kan dit door a lie aanvoerleidingen afzonderlijk te bemonsteren en op

enkele rwzi s gebeurt dit al Dit kan worden uitgebreid naar de rwzi s waar dit ook mogelijk is en nog

niet gebeurt

Dieper inzoomen via de gemalen van waterschappen of gemeenten is in veel gevallen mogelijk
maar vereist maatwerk en is kostenintensief per locatie Dit vraagt om goed inzicht in de structuur

van het rioolwatersysteem en actieve betrokkenheid van de beheerder Een eerste analyse voor de

grootste 20 rwzi s laat zien dat bij een populatiegrootte van 100 000 tot 150 000 inwoners er tussen

de ca

kosten voor bemonstering tussen de ca

het RIVM over de inzichten per gewenste hoeveelheid inwoners kan dit nader worden uitgewerkt

ijdefl^t
t d De

zrol^togjsjn
s De^

moet worden geinvesteerd in bemonsteringsapparatuur en de jaarlijkse

bedragen Op basis van het advies van

10 2b

10 2b

Analyses mogelijk door waterschapslaboratoria

Tot op heden zijn de monsters voor de afvalwatermonitor door het RIVM bij de

laboratoria waterschappen opgehaald om bij het RIVM te worden geanalys

waterschapslaboratoria widen en kunnen met hun eigen chemische erynicro
DNA qPCR laboratoria een bijdrage leveren aan de uitvoering van apafy^
waterschapslaboratoria gaan graag in overleg met het RIVM om t^lnderzoekei
door hen kunnen worden overgenomen en op welke moment Vl^feliitffkunnOT

worden bespaard op het transport naar het RIVM en doordat in

andere parameters voor lopende projecten op hetzelfde

belangrijk is dat hiermee de mogelijkheid ontstaat om

productielaboratoria van de waterschappen en w

worden ontlast

e inclusief

Iwelke parameters

noment VldfS|lijjrkunn^fi hierdoor kosten

ioordat in\muaties analyses van

de m1w|tter^Linnen worden uitgevoerd Nog

analyses bmjjfr te brengen bij de

n wa rne ttejnderzoekscapaciteit bij het RIVM kan

Financiering
In het belang van de huidige crisisbestrijjng is t^^ p heden vooral ingezet op het opzetten van de

monitoring Die gingen gepaard meU^la^^bepJcte kosten waarbij afspraken zijn gemaakt over

vergoedingen tussen de individudFwaerschappen en het RIVM De waterschappen hebben hier in

het belang van het onderzoeiy^tolyrecN^fnaar zeer beperkt gebruikvan gemaakt De recent

gerealiseerde intensiveringp^^ 318^zi s wekelijks brengt echter meer substantiele kosten met

zich mee ca 2 miljoen euro pe^j^r
Met de geschetste irtf^siwringss^nario s zijn substantiele kosten gemoeid die afhankelijk van de

gewenste mate v^p kunnen oplopen tot een eenmalige investering van ca

en daatjpij ca per jaar Gezien de omvang van eenmalige investeringen

n vinaen de waterschappen het van belang om centraal bestuurlijke meerjarige

tt^rom ambities en financiering goed te borgen

10 2b

en de jaarlij

afspraken

aarlijte ko

en va^e

O nde rsta an^ra^^n totaaloverzicht opgenomen van de geschatte kosten van de

intensiveringsniveaus Deze zijn in de beperkte tijd die wij hebben gehad nu gemaakt op basis van

expert judgement ramingen samen met onze partners Dit overzicht stelt ons in staat om een

beeld te vormen van de inspanningen die verdere intensivering vergen
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Implementatietijd Investeringskosten

vanaf 11 sept20 extra apparatuur

Jaarlijkse
kosten

€ ex BTW bemonsterin analyses €

gen € ex

BTW

Jaarlijkse Totaal jaarlijkse Meerwaarde in te

kosten kosten vervoer vullen met

naarRIVM samenwerkingpartne

Intensiverings

niveau

Hoe

rsex BTW

Alle rwzi s enkele

aanvoerleidingen

grote zuivermgen

1 maal per week 1 week

implemtatie SARS

COV 2RNA analyse

3 mnd

2 maal per week 3 mnd

Frequence

RIVM pm vinger aan de polsRIVM0

RIVM pm beter gevoel verloop

infectie in tijd

RIVM1A

3 maal per week 6 9 mnd flexibel

implementeren

uiterlijk gereed

RIVM pm beter beeld van

vAloop infectie

Bfectgenomen
mastregcion

RIVMIB

10 2b

VT2
^^’cffoWgonomon

mastregelen

X «

9 15 mnd flexibel

implementeren

uiterlijk gereed

RIVM pm7 maal per week RIVM1C

10 2b

Ruimte

data per

aanvoergebied rwzi

j prn^^^^ zichtop kleinere

inwonersgebieden

inzoomen bij grote locatiespecifiek
rwzi s

intensivering

stroomgebied naar

niveau 50 000

150 000 inwoners

voor de grootste 20

rwzi s

2A

glijdende schaal

van 2 weken tot 9

mnd

2B

Parameters

ipm iLispecifieke

vraagstukken o a

AMR opsporing

Beeld gezondheid

{Nederland

3 pm pm

Samen

Opzet protocol voor 1 week

duiding

data centrum

realiseren

Betrouwbaardere data sneller inzicht

Data onderling te vergelijken

Samenwerking tussen VWS RIVM

Waterschappen Stowa en HWH

Aa

l
Ab pm

Versnellingsteam

Gezamenlijkteam opzett^Aiel® optossing z^ekt voor knelpunten als

snelkookpan bv hoe iniplen entati^k^erkorten meeste impacthalen uit

samenwerken snel J^ncnAarden in e^wijk opsporen

Governance en afste

We stellen voocpm op oatevan de wensen van intensivering samen met VWS RIVM en partners het

voorstel uit tie v ly^pi in een samenwerkingsovereenkomst De basis kan worden gevormd door een

bestuursover^nkOT^t^aarin de route inzet en financiering wordt voorzien Daarbij stellen wij voor

een go^^MncMarodelin te richten die de permanente afstemming tussen de partners organiseert

op zowel direo^pieel als operationeel niveau Belangrijk is om samen te bezien welke kennispartners

op welke wijze worden betrokken

samenwerking met vele expertises

knelpunten oplossen

X

Naast de vaste governance denken wij dat het raadzaam is om een gezamenlijk multidisciplinair

team op te zetten met veranderexpertise dat een oplossing zoekt voor knelpunten als snelkookpan
bv hoe implementatietijd verkorten meeste impact halen uit samenwerken snel brandhaarden in

een wijk opsporen hoe e e a regionaal in te bedden en afvalwatermonitoring duurzaam in te zetten

voor de Nederlandse Volksgezondheid en het Milieu

Op naar een duurzame samenwerking in de toekomst een Nationale afvalwatermonitoring
De waterschappen STOWA en de waterschapslaboratoria willen graag invulling geven aan verdere

intensivering van het afvalwateronderzoek in verband met de huidige COVID 19 pandemie Met de

huidige pandemie en intensiveringsscenario s zien wij nu juist ook de kans van het neerzetten van
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permanente robuuste en toekomstgerichte Nationale afvalwatermonitoring samen met RIVM en

kennispartners Op deze wijze kunnen wij duurzaam en langjarig samenwerken aan meer inzicht in

de volksgezondheid en het milieu via afvalwater

Om te komen tot een echt nationaal programma zou onze duurzame samenwerking aangevuld

kunnen worden met andere Nederlandse kennispartners zoals universiteiten TUD WUR Erasmus

andere kennisinstituten TNO KWR Deltares Vital Zone Instituut en gemeenten VNG RIONED

O
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lfmaifeQl@minvws nn

@minvws nl]

ilHIBH5BI@minvws nll10 2e 10X26To 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

B@minvws nl1

nCc 10 2e

From

Sent Thur 9 17 2020 8 35 01 AM

Subject RE Eindverslag en verantwoording Corona Gedragsunit
Received

20200723 Aanvullende offerte RIVM Corona Gedragsunit DEF pdf

Thur 9 17 2020 8 35 03 AM

10 2eHi e a

De Gedragsunit voert werkzaamheden uit ten aanzien van 4 hoofdaspecten
A Kennis verzamelen

B Kennisontwikkeling c q vragenlijstonderzoek
C Kennisintegratie en kennisdelen

D Advisering

10 2bEind mei is vanuit VWS opdracht gegeven voor de uitvoering van onderdelen A C en D ongeveer

terugwerkende kracht van maart 2020 tot maart 2021 inclusief een additionele taak ten aanzien van ondersteuning van de VWS

Taskforce Gedragswetenschappen

|euro met

Voor onderdeel B Kennisontwikkeling heeft het RIVM van ZonMw NWO een startsubsidie van

periode van circa drie maanden Logischerwijs is dit onderdeel dan ook niet gefinancierd via bovenstaande opdracht van VWS Er

wordt door het RIVM een eindverslag ingediend bij ZonMw en ZonMw zal deze beoordelen In het eindverslag zulle ze uiteraard

stilstaan bij de budgetoverschrijding Het eindverslag wordt ter informatie met ons gedeeld

10 2b euro ontvangen voor een

Vervolgens is de subsidie ten aanzien van onderdeel B verlopen en hebben we vanuit VWS hiervooreen vervolgopdracht
gegeven inclusief een aantal additionele opdrachten zoals input coronadashboard goede voorbe£ygi^££nojs nte9ratie COVID

19 ondgLJ2 L_^k tot maart 2021 Hiermee is de waarde van de totale opdracht gestegen naar

dus de■UOI DBeuro van ZonMw niet bij

10 2b |euro NB hier zit

euro startsubsidie van ZonMw NWO een budgetoverschrijding te hebben

vanuit VWS bijvoorbeeld advisering SG traject ook al over het budget te

Mdat zij een specificatie van beide budgetoverschrijdingen maakt en

dus ook even kritisch kijkt naar waar die budgetoverschrijdingen vandaan komen en dat we in de week van 28 September weer

even contact hebben aan de hand van die specificatie Ik zal vervolgens weer bij jullie op de lijn komen om te kijken wat wij
kunnen betekenen ten aanzien van die budgetoverschrijdingen Ik weet niet hoe de cyclus ten aanzien van de BUR eruitziet

en of we die moeten volgen maar het RIVM kan niet eerder met een specificatie komen in verband met de

Nu geeft het RIVM aan ten aanzien van de|
Daarnaast geven zij aan door o a de grote vraaq

gaan van de huidige opdracht Afgesproken met}

10 2b

10 2e

10 2e

10 2e

Is het afgesproken proces wat jullie betreft oke

Ik hoor graag

Groetjes

PS ik heb vemomen dat het RIVM ook bezig is met de vervolgfinanciering na maart 2021 Die zal COVID 19 breed zijn waarin

het Gedragscomponent verwerkt zal zijn Deze offerte komt binnenkort onze kant op

ffn i | Beleidsmedewerker |

Mlnlsterle van Volksaezondheld Welzlln en Sport | DIrectie Publieke Gezondheldl

20350 | 2500 EJ | Den Haag |Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den

|| A 8e verdieping |

iminvws nl | wwV riil soveH7eTTrTr

Postbus

10 2e

IQ

^^^^@minvws nl

Verzonden donderdag 17 September 2020 08 25

Aan

^^^3@rninvws n I

Onderwerp RE Eindverslag en verantwoording Corona Gedragsunit

10 2eVan

10 2e ^M@minvws nl I0 2e 10 2e |@minvws nl 10 2e

d |@minvws nlm
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Is al bekend wat knelpunt is En wat reden daarvoor is extra vraag of niet goed begroot Ofmoet daarvoor lijkt mij
eerst eindverslag worden ingediend en moet dat nog beoordeeld worden

Het kail ook mee met aanvraag voor vervolgopdracht die lieb ik nog niet gezien

10 2e

bij deze alvast een aankondiging moet dit nog met BUR mee of hebben jnllie een ander voorstel hoe hiennee om te gaan

Groet

10 2e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberry com

10 2e 10 2e

10 2« 10 2e

10 2e 1D 2e

10 2e

10 2e Dubbel

10 2e I0i 2e

10 2e

10 2«

10 2e

00X28 10 2e 10 2e 10 2s 28 10 2e

10 2e

10 2e 10K2e 10 2e 1D 2e 10 2e 26 10 2e

10 2e

Volgende twee pagina's verwijderd i.v.m. dubbel.
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Future of Crisis Management in EU context Non paper

28 September 2020

Introduction

The COVID 19 crisis has been unprecedented in the history of the European Union ‘EU The outbreak of

the pandemic has posed and will continue to pose severe challenges to the EU and its Member States It

has caused significant loss of life and demands a lot from our societies and citizens

The COVID 19 pandemic has shown that each Member State can be affected albeit asymmetrically and

that Member States have responded differently to this crisis based on their own domestic circumstances

and policy decisions This crisis has also reiterated the need for solidarity as well as the added value of

joint action and decision making When responses are not coordinated it could prompt unintended and

undesirable consequences The variety of responses especially at the beginning of the crisis led to

inadvertent disruptions in the functioning of the Single Market e g the free flow of goods in particular

the transport of essential goods and services medical equipment medicines and food supply was

disrupted Also many EU citizens staying abroad were unable to return to their homes and in several

instances frontier workers experienced severe delays at internal borders These examples show the

importance of the preservation and continuation of a well functioning Single Market and more generally
the development of efficient coordination between Member States even in crisis situations especially for

crises that do not stop at borders Potential other advert effects of measures that may be adopted should

also be closely monitored Uncoordinated crisis responses leading to disruptions of the Single Market

must be prevented in any future crisis

An extensive evaluation of the initial response to COVID 19 is vital and lessons learned should be the

basis for further development of crisis management This crisis offers a window of opportunity for a more

integrated approach Based on initial observations identifying the need for enhanced coordination and

communication between Member States this paper proposes a more permanent crisis coordination

structure within the Council aimed at crises requiring cross sectoral coordination This should be a

strategic and agenda setting forum focusing on prevention and preparedness before crises emerge and

on strong coordination and clear communication in times of crises In order to ensure continuity and

support among the member states the group could elect a chair among their midst to hold the

presidency for a fixed term which would work closely with the presidency of the Council

European Action

The first step to effective crisis management is that each and all Member States should ensure their own

readiness and resilience to crises to their full extent capacity possible which requires a strong domestic

policy on prevention Constitutional arrangements in Member States require of democratically elected

governments that they are responsible and accountable towards their voters and parliaments in ensuring
the safety and security of their citizens Therefore the Member States bear the primary responsibility for

crisis management The current crisis however raises questions on how to organise a coordinated

response Up to now natural or man made disasters in the EU did not involve health pandemics but with

COVID 19 that has changed

On 26 March 2020 the Members of the European Council jointly stated that lessons must be drawn from

the present crisis and that the time has come to put in place a more ambitious and wide ranging crisis

management system within the EU In its Joint Roadmap for Recovery the Presidents of the Council and

the Commission emphasised the importance of a functioning system of governance to ensure that the EU

will be more resilient more efficient and more effective Moreover the Presidents of the Council and the

Commission propose that the EU must become better at developing its executive capacity and managing
crises in a coordinated way

1

Further thereto on 2 June 2020 the Commission made an ambitious proposal to amend the Union Civil

Protection Mechanism UCPM However an evaluation of the current crisis mechanisms including the

UCPM mechanism and the impact of its 2019 amendments which introduced several upgrades is needed

i
The Presidents of the Council and the Commission A Roadmap for Recovery Towards a more resilient sustainable

and fair Europe 21 April 2020 p 5

1
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before new far reaching initiatives for UCPM could be considered Moreover to be effective and efficient

the crisis management capacity of the individual Member States should be improved as the first

response is always domestic

A more ambitious and wide ranging crisis management system in the EU should therefore be based on

enhanced and embedded coordination and communication between Member States Local and regional
circumstances must be taken into account in a coordinated crisis response Hence the Council should

discuss the guiding principles for enhancing crisis management and consider a more permanent crisis

coordination structure within the Council This would increase readiness and resilience of the EU and its

Member States before crises emerge and would strengthen coordination and response in times of crises

It would also ensure transparency and contribute to avoiding parallel tracks in exchanging information

and decision making Hereby additional burdens on national resources would be prevented by fully

exploiting synergies between stakeholders and existing means structures and capabilities at EU level

and finding the most cost effective solutions

Improving the development of the Council coordination mechanism and the Executive Capacity
of Member States and at EU level

Coordination of crisis management is currently primarily a role for the IPCR mechanism The mechanism

was set up in 2015 and has several stages that trigger different levels of actions Enhancing this

mechanism may make it more robust to weather different storms simultaneously

The IPCR could be enhanced and given a stronger foothold if it would develop into a permanent Council

mechanism A technical level Crisis Management Working Party will provide the necessary Council

preparatory body for policy making to enhance prevention and increase crisis preparedness In addition

a structure of high level national representatives of the Member States with required knowledge

capabilities and decision making capacity regarding crisis management would ensure the smooth

functioning of the IPCR including fast and efficient transformation of political decisions into operational
actions This structure could provide guidance to a Council coordinated approach on crisis management

Naturally changes to the IPCR should duly take into account the UCPM and its operational capacity so as

to prevent duplication of existing mechanisms

The current successful features of the IPCR such as the round tables during times of crises including
their flexible and scalable nature and strong link to CRP the integrated situational awareness and

analysis ISAA reports and the 24 7 information exchange in the full activation mode are important to

be retained within the proposed Council mechanism In addition the proposed Council mechanism could

for instance be tasked with the following
• offering a more strategic and agenda setting forum for the work that is related to the solidarity

clause

• facilitating the exchange of best practices and information ensuring prevention readiness and

resilience before crises emerge and in times of crises identifying and promoting solutions for key
bottlenecks

• coordinating the cross sectoral crisis response based on inter alia thematic round tables established

best practices situational awareness and on proposals of the Commission

• facilitating rapid and coordinated decision making within the capitals
• providing a broad view to prevention and preparedness with a long term and cross sectoral approach

e g security internal market health migration including through the work in the Horizon

Scanning Network and also stimulating other fora to do so

Another important aspect of crisis management is communication and data information sharing Existing
communication channels enough should be more integrated and strategic Coherent strategic crisis

communication could increase the recognised benefit of coordination on EU level and provide more clarity
to EU citizens This should be an integral part of the crisis response and therefore also of the proposed
Council mechanism To this end the Crisis Communicators Network can be envisaged including high
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level national representatives of crisis communication offices who are centrally located within their

respective governments Dedicated participation in this network is necessary to ensure its effectiveness

During a crisis the network could provide regular updates to the political crisis structures based in

Brussels This network should also be maintained when there is no crisis so that representatives can find

each other immediately in the very first days of a crisis Finally communication between EU institutions

including EEAS the Commission and the European Parliament should always be closely aligned in times

of crisis

The proposed Council mechanism could be organised to meet regularly both to assess the current state of

play but also to set a strategic agenda and work programme The frequency may be increased in times

of crisis depending on the necessity Additionally an elected chair holding the presidency which works

closely with the presidency of the Council could be considered to ensure continuity Such a construction

mirrors other High Level Council structures

The way forward

An extensive evaluation of the initial response to COVID 19 is vital and lessons learned should be the

basis for further development in crisis management In anticipation thereof we propose to discuss and

further develop the concept of an enhanced permanent Council mechanism and incorporate newly

developed understandings of effective crisis coordination

3
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Uitgangspunten voor verbetering crisisrespons in EU verband

28 September 2020

Inleidinq

De uitbraak van COVID 19 heeft de EU en haar lidstaten voor ongekende uitdagingen gesteld Om de

verdere verspreiding van het COVID 19 virus tegen te gaan hebben EU lidstaten op korte termijn allerlei

ingrijpende maatregelen genomen De crisis heeft laten zien dat als deze maatregelen niet worden

gecoordineerd dit onbedoelde en soms onwenselijke effecten kan hebben Het heeft tot verstoring van de

interne markt geleid waardoor bijvoorbeeld het vrije verkeer van goederen waaronder essentiele

goederen en diensten werd beperkt Ook was het in bepaalde gevallen onmogelijk voor grenswerkers om

naar hun werk te kunnen en werd seizoensarbeid bemoeilijkt Hieruit voIgt het belang van goede
coordinate en communicatie in EU verband bij crises Dit geldt niet alleen tussen lidstaten onderling maar

ook richting het bedrijfsleven en burgers Verstoringen van de interne markt bijvoorbeeld in de vorm van

exportbeperkingen moeten daarbij zoveel als mogelijk worden voorkomen Hervorming van het Europees

crisismanagement staat nu op de agenda in Brussel De inzet van het kabinet is daarbij gericht op 1 het

belang van een brede evaluatie van crisismaatregelen 2 het versterken van de governance van het EU

crisismanagement waarbij het primaat bij de Raad ligt 3 het verbeteren van de coordinatie rond

grensbeheer tussen lidstaten 4 het verbeteren van de weerbaarheid van de interne markt 5 het

versterken van de Europese samenwerking inzake volksgezondheid en 6 behoud van de sterke

verantwoordelijkheid van lidstaten ten behoeve van crisisbeheer bij voorgestelde aanpassing van het EU

crisismechanisme Deze uitgangspunten worden hieronder nader toegelicht

Crisisrespons bii uitbraak COVID 19

Besluitvorming over maatregelen om COVID 19 verspreiding tegen te gaan vond plaats via nationale

structuren aangezien de bevoegdheid om dergelijke maatregelen te nemen bij de lidstaten ligt De reden

hiervoor is dat het veelal gaat om ingrijpende maatregelen waarbij snelle actie is vereist gebaseerd op de

nationale of lokale omstandigheden Vanwege de ingrijpende maatregelen is nationale parlementaire
controle van groot belang Bovendien is voor het draagvlak van belang dat besluitvorming dichtbij de

burger plaatsvindt en dat daarbij rekening wordt gehouden met nationale verschillen Daarom ligt het

primaat van crisisrespons op nationaal niveau en vindt besluitvorming nationaal plaats

Tegelijkertijd is het van belang dat maatregelen die nationaal worden genomen in de EU lidstaten goed
worden gecommuniceerd en gecoordineerd om ongewenste effecten op andere lidstaten of de EU als

geheel zoals bij de interne markt en uitvoering van het asiel acquis zoveel mogelijk te voorkomen of te

mitigeren In EU verband vond afstemming plaats via verschillende gremia De geintegreerde regeling

politieke crisisrespons IPCR met als doel om sector overstijgend tijdige coordinatie en respons op het

politieke niveau van de EU mogelijk te maken in het geval van crises werd op 28 januari jl geactiveerd en

op 2 maart jl door het Kroatische VZS naar het hoogste niveau gebracht Ook hebben in Raadsverband

het reguliere overleg tussen de EU ambassadeurs in Brussel Coreper en de verschillende Raadsformaties

zoals de Gezondheidsraad een rol gespeeld in de afstemming Daarnaast heeft de Europese Commissie op

technisch en politiek niveau diverse overleggen ingericht Covid 19 Home Information Group Health

Security Committee Home en Health VCs op ministerieel niveau Ook heeft het EU Civiele

beschermingsmechanisme UCPM in deze periode in enige mate medische hulpmiddelen kunnen leveren

aan lidstaten die daarin niet zelf konden voorzien

Uitgangspunten verbetering EU crisisrespons
Nu de eerste reactie op de COVID 19 crisis achter ons is wordt het duidelijk dat de crisisrespons in EU

verband in beperkte mate heeft gefunctioneerd Het Duits voorzitterschap heeft op JBZ terrein

crisismanagement als prioriteit aangemerkt Ook heeft de Commissie een voorstel gedaan voor wijziging
van het UCPM en in het bijzonder versteviging van rescEU

1
Eerste lessen uit de crisisrespons leiden tot de

volgende uitgangspunten van het kabinet in de Europese discussie

• Belang van een evaluatie

o Idealiter zou een toekomstig EU crisisbeleid worden gebaseerd op geleerde lessen uit een grondige
evaluatie De realiteit zal echter nopen tot het spoediger komen tot een inzet Dit doet niet af aan

1
RescEU is in 2019 opgericht en geintegreerd in het Europese civiele beschermingsmechanisme als een extra laag van

bescherming op de bljstand die lidstaten elkaar kunnen verlenen In geval van noodsituaties Slnds begin dit jaar wordt

blnnen het bestaande budget van rescEU ook capaclteit ontwlkkeld om te kunnen reageren op uitbraak van zeer

besmettelljke aandoenlngen zoals COVID 19
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het belang van een brede degelijke evaluatie van de crisisrespons en de verschillende

instrumenten tijdens de COVID 19 crisis en het effect daarvan op verschillende beleidsterreinen

Deze evaluatie moet zo snel mogelijk van start gaan Bij besluiten die voorafgaand aan afronding
van de evaluatie worden genomen moet zo mogelijk ruimte worden gehouden om de uitkomsten

van de evaluatie daarin later te verwerken NL steunt dan ook de inzet van DUI voor een

uitgebreid evaluatieproces tijdens zijn voorzitterschap dat reeds deels van start is gegaan met

verschillende vragenlijsten

Governance

o Paraatheid en veerkracht van afzonderlijke lidstaten staan aan de basis van de paraatheid en

veerkracht van de EU aangezien de eerste reactie op alle crises in eigen land is en bovendien de

primaire bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor crisisbeheersing bij de lidstaten

liggen
o Daarnaast is het van belang dat in crisisbeheersing rekening wordt gehouden met het feit dat

lokale en regionale omstandigheden verschillende benaderingen vereisen en dat centralisatie

van crisisbeheer niet ten goede komt aan de slagkracht en draagvlak voor te nemen maatregelen
o Versterkte coordinate en communicate tussen EU lidstaten zijn echter van essentieel

belang Hier uit voIgt dat een grotere en meer coordinerende rol voor de Raad is gewenst Een

nieer permanent raadsinstrument door versterking van de IPCR met een gekozen voorzitter

voor een langere periode die nauw samenwerkt met het voorzitterschap van de Raad is

daarbij wenselijk en zal als voIgt kunnen bijdragen aan het versterken van het EU

crisismanagement
■ meer strategisch en agenda zettend forum waarbij preventie en paraatheid onder andere door

stimulering van ontwikkeling van protocollen betere voorbereiding bieden op crises

waardoor snellere en efficientere omzetting van politieke beslissingen in operationele acties

mogelijk wordt
■ voorkomen van vertraging in vitale processen van crisisrespons met name in de vroege vaak

kritieke fase van crises

■ betere afstemming tussen verschillende beleidsterreinen tijdens crises onder andere door een

centrale informatiepositie
■ de invloed van de ervarenheid van het roulerend voorzitterschap verminderen

■ bewaken van de institutionele balans tussen de Commissie en de Raad
■ verduidelijking en afbakening van de rollen van de verschillende crisis mechanismen op EU

niveau door betere institutionele verankering van een meer permanent raadsinstrument

■ betere afstemming communicatie door aansluiting Crisis Communicators Network

Grensbeheer

o De bescherming van de openbare orde waar lidstaten juridisch een beroep op doen bij het

herinvoeren van interne grenscontroles is een nationale competentie Commissie monitort of

maatregelen disproportioneel of anderszins juridisch onzuiver zijn Het herinvoeren van

grenscontroles dient als ultimum remedium te worden gezien en kan slechts tijdelijk van

aard zijn cf het Schengenacquis
o Van belang om een escalatie model in te voeren waarbij er sprake kan zijn van intensivering

van de controle zonder daadwerkelijk interne grenscontroles in te voeren Hierbij kan gekeken
worden naar uitvoeren van informatie gestuurde controles in de binnengrenszone waar nodig
ondersteund door technologische instrumenten ANPR systemen @migoboras of intensivering
van de regionale samenwerking van lidstaten op operationeel niveau Tevens verkennen van

mogelijkheden voor meergebruik van passagiersgegevens van verschillende vervoersmodaliteiten

voorintra en extra Schengen bewegingen
o Bij het invoeren van maatregelen aan de binnengrenzen is coordinatie tussen de lidstaten van

groot belang Hieronder valt ook communicatie over maatregelen naar burgers bedrijven
en vervoerders

Weerbare interne markt

o Een goed functionerende interne markt is de sleutel tot een snel en effectief optreden en

economisch herstel in en na de crisis
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Besluitvorming over nationale crisismaatregelen zonder goede afstemming kan leiden

tot ongewenste neveneffecten zoals verstoring van de interne markt Dit slaat terug op

a lie lidstaten en hun burgers en kan een effectieve respons op crises bemoeilijken omdat

bijvoorbeeld essentiele goederen diensten en personen aan de grenzen worden tegengehouden
Dit moet bij een toekomstige crisis worden voorkomen EU interne exportbeperkingen dienen ten

algemene te worden voorkomen

Adequate sectorale protocolien met daarin een escalatieladder van maatregelen die kunnen

worden getroffen om te voorkomen dat direct de zwaarste maatregelen worden ingezet
Het zou goed kunnen zijn om organisaties vergelijkbaar met EASA het mandaat te geven crisis

protocollen voor bijvoorbeeld verschillende vervoersmodaliteiten te geven

o

o

o

• Versterking samenwerking volksgezondheid
o Een versterking van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en bestrijding ECDC

kan ervoorzorgen dat ertijdens crises adequaatkan worden ingespeeld op de behoefte van

lidstaten zoals het ontwikkelen van indicatoren om de verspreiding van het virus in lidstaten te

kunnen vergelijken Daarbij is van belang dat eerst een grondige evaluatie plaatsvindt zodat een

eventuele versterking wordt ingericht op basis van behoeften van lidstaten

o Vergroten van de leveringszekerheid van medische producten door in EU verband minder

strategisch afhankelijk te worden van derde landen of individuele mondiale leveranciers onder

andere door versterken van de nationale en Europese productie diversificatie van waardeketens

en of het aanleggen van ijzeren voorraden

• Voorstel tot wijziging UCPM

o Van groot belang dat in het aanpassingsvoorstel voor UCPM de lidstaten hun sterke

verantwoordelijkheid ten aanzien van crisisbeheer behouden

o Preventie en paraatheid van lidstaten zouden voorop moeten staan bij verbetering

crisisrespons in de lidstaten

o Nadere toelichting van de Commissie op de voorgestelde wijzigingen en een grondige
evaluatie en nadere analyse zijn noodzakelijk voordat vergaande wijzigingen kunnen

worden overwogen met name met betrekking tot rescEU Dat geldt in het bijzonder met

betrekking tot rescEU voor directe aanbesteding van capaciteiten door de Commissie en aanschaf

transportmiddelen uitgebreidere mogelijkheid tot inzet rescEU capaciteiten in derde landen het

opslaan van capaciteit in derde landen en het inzetten van rescEU capaciteiten zonder vooraf

raadplegen lidstaten in geval van noodgevallen
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To 10 2e l@minvws nl] jminvws nl]
hmaiaa@minvws nii

m m m

Cc Dienstpostbus CTC VWSiBB@minvws nll

From

Sent Sun 9 20 2020 8 19 24 PM

Subject FW Agenda en stukken

Received

imaaeOOl jpg

Agenda DOC 19 22 September 2020 docx

7 DOMUS 2Q21915Q v1 Onderzoeken TNO EZK I docx

10 2e

Sun 9 20 2020 8 19 25 PM

De brief over kuchschermen is aangepast aan onze wensen zie ik door het geel gearceerde stukje Maar ik denk dat dit nog steeds

geen goede formulering is Volgens mij moeten we nimmer spreken over alternatief voor 1 5 m maar als het houden aan 1 5 m

afstand moeilijk is Daarnaast wordt er niets gezegd over hoe ezk eea wil gaan doen Met rivm zonder rivm ed vraagt na een

week dus nog wel wat aanpassing mi

Ik cc dit ook alvast naar etc tbv annotatiemaieoi maar misschien kan je al iets betekenen in de tussentijd

11 1

10 2a I
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

10 2e

EE 3 maU@minvws nl

10 2e

Dubbel

10 2e

Volgende pagina verwijderd i.v.m. dubbel. 
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To 10 2e iminvws nl] 10 2e iminvws nl]m M m

iminvws nl] iminvws nl] |@minvws nl]
m m m m m

jminvws nl] |@minvws nl]m m m rn

iminvws nl] minvws nl]
HIiiaiH31@minvws nl] Dienstpostbus CTC VWS[H@minvws nl]

minvws nl] Dienstpostbus Secretariaat

@minvws nl]

m m

Cc 10 2e

10 2gl jminvws nl][o

PG[ @minvws nl] Jansen l l
m [m m

From

Sent Sun 9 27 2020 5 16 23 PM

Subject EXTRA VERZOEK MVWS AANVULLENDE UITVRAAG ANNOTATIE ACC annotatie Extra MCC 19 morgen 28 September
10 00 10 30

Received

[t]

Sun 9 27 2020 5 16 24 PM

Agenda ACC 19 28 September 2020 pdf

Dag alien

Inmiddels is er meer duidelijkheid over de inhoud van de MCC van morgen en is erook een extra ACC ingepland van 10 00

10 30

Ten aanzien van de MCC

De minister heeft gevraagd om een a4 waarin de cijfermatige trend omschreven staat van de toename in het aantal

besmettingen besmettelijken de ziekenhuisopnames en de IC opnames met de huidige R en wat dat dan betekent over

2 weken Hij wil deze graag morgen mee naar de MCC enMliaiHM iiiiiieoi zal hierover bij jullie over op de lijn
komenom nog eea toe te lichten

liMtaischakelt waarschijnlijk nog even met jou over maatregelenpakket en op basis daarvan kan je een korte

annotatie maken Nogmaals niet te uitgebreid geef vooral de aandachtspunten mee

10 2e

Ten aanzien van annotatie ACC

Deze is eigenlijk hetzelfde als de annotatie van de MCC Mijn voorstel is om gewoon een annotatie te maken die je
vervolgens iets omschrijft voor^^gg] met punten die zij moet inbrengen Belangrijkste om daarin mee te geven is dat

ergoed moet zijn afgestemd met de andere departementen

In verband met de ACC die nu om 10 00 begint wil ik de deadline een half uurtje naar voren halen 09 00 morgenochtend
Laat even weten als dat niet lukt dan verzinnen we een andere oplossing

Groeten

10 2e

10 2e

Mevr

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Directie BP2

Parnassusplein 5 | 2511 XV | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

10 2e @minvws nl

10 2e

10 2eVan

Verzonden zondag 27 September 2020 16 47

^B@minvws n I 10 2e 10 2e

10 2e

Aan m

|@minvws nl [@minvws nl @minvws nlm

H 10 2e 10 2eUaai@minvws nl |@minvws nlm m

figi@minvws ni

| tTC VWS ^@minvws nl

|@minvws nl _Dienstpostbus Secretariaat PG

|@minvws nl

10 {2eCC m

10 2e|@minvws nl

I0 2e|@minvws nl

Onderwerp uitvraag annotatie Extra MCC 19 morgen 28 September 11 30 12 30

m m

Dag alien
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Bijgevoegd vinden jullie de agenda voor de extra MCC Ik heb gewacht met het uitzetten van de agenda tot na het Catshuis ivm

eventuele wijzigingen maar ik heb tot op heden nog geen terugkoppeling ontvangen In verband met het later worden tijdstip
zet ik de agenda nu toch uit maar wel onder voorbehoud van evt wijzigingen die nog uit het Catshuis komen Om jullie wat
werk te besparen heb ik alvast een eerste opzet gedaan voor de annotatie^e MCC is zonder stukken Bijgevoegd stuk over de

economische gevolgen van de maatregelen van Amsterdam volgde via^^^en Zij hebben gevraagd om de inhoud als

aandachtspunt mee te geven in de annotatie Dit is een punt waar de vijfhoek mee aan de slag moet Mochten zij het niet zelf

inbrengen dan kan Hugo dat doen

Lukt het jullie om morgen uiterlijk 09 30 de annotatie bij mij aan te leveren En mijn advies echt heel kort de bwp hebben zelf

wrs de meest actuele informatie namelijk ©

1 Mededelingen
2 Stand van zaken coronavirus COVID 19

3 Ventilatie scholen

4 W v t t k

10 2e 10 2een

10 2e

Alvast hartelijk dank

10 2eMevr

10 2e

Ministerie van Voiksgezondheid Welzijn en Sport |

Directie BPZ

Parnassusplein 5 | 2511 XV | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

10 2e ©minvws nl

10 2e

BD DGC 19 |
Verzonden zaterdag 26 September 2020 12 21

Onderwerp Extra MCC 19 28 September 11 30 12 30

10 2e 10 2e @minjenv nlVan

Beste leden van de ACC 19

Komende maandag van 11 30 tot 12 30 is een extra MCC 19 ingepland Uw bewindspersonen zijn hiervoor uitgenodigd
Biiaevoeod is de agenda om hen zo nodig te kunnen voorbereiden Voor vragen kunt u contact opnemen met

qiminaz nO

10 2e

10 2e 10X2

Met hartelijke groet

I0 2e

10 2e

Programma Directoraat Generaal Covid 19 DGC 19

Stafbureau

TurFmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10 2eM

imln1env nli

Dit bericlit kan infomiatie bevatten die niet voor u is besteind Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abnsievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid
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Annotatie directeurenoverleg uitbreiding mondkapjesplicht op stations perrons en

luchthavens

Aartleiding
Dit onderwerp is afgelopen dinsdag bij het DOC 19 besproken Daar is afgesproken op

directeurenniveau nb beelden verschillend verder te praten over de wenselijkheid en uitvoering
en dit volgende week dinsdag wederom bij het DOC 19 te agenderen

Uitgenodiadedeelnemei”s
I W

I W

■ BZK

■ I W

J V

m EZK

\_\ Nationale politie
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

■ VWS

Agenda

1 Huidige regelgeving

• In de aanwijzing van 26 juni is bepaald dat de 1 5 meter afstandsnorm oa niet geldt voor

o Personen in het openbaar vervoer overig bedrijfsmatig personenvervoer en vervoer

voor prive doeleinden voor zover dit vervoer primair de verplaatsing van de ene naar de

andere locatie behelst en niet strekt tot het mogelijk maken van recreatie

• Verder is in de aanwijzing bepaald dat personen vanaf 13 jaar verplicht zijn om een niet medisch

mondneuskapje te gebruiken als ze gebruik maken van het openbaar en overig bedrijfsmatig

vervoer

• Op dit gebod wordt niet gehandhaafd bij personen die wegens een medische oorzaak geen

mondkapje kunnen dragen
• In de aanwijzing van 30 juni aan de vijf vz vr met luchthavens is bepaald dat personen vanaf 13

jaar verplicht zijn om een niet medisch mondneuskapje te dragen in het vliegtuig en bij alle

inkomende en uitgaande vluchten van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen
• Daarnaast is het gebruik van een niet medisch mondneuskapje toegestaan bij de incheck

security en grensprocessen het boarden eventueel aanwezige teststraat en de reclaimhallen

bagage afhandeling op de luchthaven

• Kortom het dragen van een niet medisch mondneuskapje wordt verplicht voor alle

vervoersmodaliteiten nietzijnde prive waarbij de 1 5 meter afstandsnorm niet geldt
• Experiment R dam en A dam in een brief aan de vz vr is aangegeven dat het is toegestaan dat zij

experimenteren met het gebruik van mondkapjes onder een aantal voorwaarden waaronder

dat de 1 5 meter afstandsnorm wel geldt

2 Uitkomsten pilot mondkapjesplicht Amsterdam en Rotterdam

Advies

• Het onderzoek laat niet zien dat er sprake is van schijnveiligheid wanneer mensen verplicht een

mondkapje dragen ze houden niet minder afstand en raken ook niet meer risicovolle plekken

aan in hun gezicht dit bleek eerder ook bij gedragsstudie naar vrijwillig mondkapjesgebruik

• Eerdere OMT adviezen gaven dit risico op schijnveiligheid als argument om geen mondkapjes te

verplichten Uit deze onderzoeken blijkt dit dus niet

3 Wenselijkheid uitbreiding mondkapjesplicht
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Advies

• Ons standpunt is dat we deze verzoeken op inhoud moeten beoordelen ons hiertegen

blijven verzetten vanuit het achterhaalde mondkapjes werken niet perspectief is niet

houdbaar

• Belangrijk is wei dat

o dat mondkapjes geen alternatief zijn voor 1 5meter afstand houden dat is en blijft

de norm Mondkapjes zijn aanvullend en alleen indien er het risico is dat de 1 5m

niet gehanteerd kan worden

o de uitbreiding van de mondkapjesplicht zinvol duidelijk en uitvoerbaar is Er

moeten o a goede afspraken worden gemaakt over de afbakening van de plicht

anders leidt het juist tot meer onduidelijkheid

• Over perrons stations

o Een lijn Vanuit oogpunt van communicatie en uitvoerbaarheid is het onwenselijk

dat op sommige stations perrons een mondkapjesplicht geldt en op andere

stations perrons niet

o Een lijn voor alle vervoerders Wij willen er dan ook voor pleiten dat de

mondkapjesplicht ook geldt voor ander OV bus tram metro Dus wij zijn benieuwd

wat het gesprek van l W met deze vervoerders oplevert

o We begrijpen dat er op de perrons en bij het in en uitstappen dringen wens is om

ook daar mondkapjes toe te passen

Over luchthavens

o Aangezien andere Europese luchthavens ook een mondkapjesplicht hebben klinkt

het logisch om aan te sluiten bij deze Europese lijn

o We begrijpen dat het duidelijkheid geeft de mondkapjesplicht voor de gehele

luchthaven te laten gelden

o We begrijpen dat het ook op andere plekken op de luchthaven erg druk kan zijn

4 Consequenties voortgang huidige regelgeving

• Het uitbreiden van de mondkapjesplicht vergt een nieuwe aanwijzing en daarmee

aanpassing in de noodverordeningen

• Bij de inwerkintreding van de twm 19 zal dit in de ministeriele regeling moeten worden

opgenomen

5 Voorstel

Advies

• Ons voorstel mondkapjesplicht mag gelden op perrons en luchthavens als aanvullende

maatregel op 1 5m afstand houden

o Onderscheid tussen perrons en stations wanneer de verplichting op het gehele

station geldt zou het ook in de winkels gelden Dit gold bijvoorbeeld ook bij de

experimenten in A dam en R dam het gaat om het gebied

6 Vervolgproces

Advies

• De volgende stappen zijn wat ons betreft
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o In samenspraak met de veiligheidsregio s en de vervoerders tot een concreet plan

komen hoe de mondkapjesplicht in de praktijk kan worden gebracht

o l W maakt nieuwe notitie voor het DOC 19 van volgende week dinsdag en stemt

deze met de verschillende partijen af
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Annotatie DOCB 3 September 2020

1 Opening en mededelingen vaststellen agenda

2 Bevindingen en denklijn voor conclusion adviezen Evaluatie Wet vgj jflheidsi^qio
bijgevoegd ter bespreking toelichting

Staf Evaluatiecomniissie

10 2e10 2e en

Het voorstel dat de commissie overweegt is om de wet te wijzigen in een wet waarin

crisisbeheersing en brandweerzorg centraal staan

De functie van de crisisbeheersing wat dient in de wet centraal te staan Ten aanzien van

de organisatie en inrichting hoe is terughoudendheid gepast en wordt waar mogelijk aan

het veld gelaten om de meest adequate uitvoering te realiseren

In de huidige wet is crisisbeheersing gekoppeld aan de hoofdstructuur van de crisis de

voorzitter veiligheidsregio wijst een Operationeel leider OL aan en er wordt gewerkt in vaste

teams met vaste partners en rollen Huidige crises zijn meer divers en vragen om meer

flexibiliteit en maatwerk in deze standaardstructuur Burgemeesters en voorzitters VR krijgen
de mogelijkheid om afhankelijk van de crisis een operationeel leider aan te wijzen en een

gevarieerd crisisteam samen te stellen

Over de GHOR De GHOR is verantwoordelijk voor de coordinatie aansturing en regie van de

geneeskundige hulpverlening De GHOR is geen staande organisatie maar is een coordinerend

orgaan binnen de veiligheidsregio s De functie en organisatie van de GHOR ten opzichte van

de veiligheidsregio s de GGD en de verschillende departementen is onderwerp van nader

onderzoek en mogelijk de evaluatie van COVID 19

Advies Het voorstel overweegt om van de huidige wet een wet voor brandweerzorg en

crisisbeheersing te maken Wat betekent dit voor de verankering van de GHOR die verdere

nergens anders is vastgelegd En hoe zal de evaluatie COVID 19 zich verhouden tot de

voorgestelde aanpassingen

3 Concept verslag DOCB 25 juni 2020 bijgevoegd ter vaststelling

4 Procedure landelijk uitzenden NL Alerts in opdracht van bevoegde ministers

bijgevoegd ter vaststelling

De minister van VWS heeft een wettelijke bevoegdheid om de bevolking te informeren bij
infectieziekten Bij de ontwikkeling van een algemene procedure voor het landelijk uitzenden

van NL Alerts die van toepassing is op alle incidenten dient daarom ook rekening te worden

gehouden met de rol van de minister van VWS

Op dit moment is er geen procedure afgesproken op welke wijze het verzoek van de betrokken

minister aan de minister van JenV wordt gedaan JenV doet een voorstel voor een algemene
procedure
Het voorstel voor deze procedure houdt kortweg in dat een bevoegde functionaris vanuit het

betreffende ministerie de betreffende DG of een bevoegde vertegenwoordiger een verzoek

doet aan de NCTV voor het landelijk uitzenden van een NL Alert

Aan VWS wordt daarom verzocht om na vaststelling van de algemene procedure
standaardberichten voor te bereiden zodat deze standaardberichten en andere relevante

aspecten kunnen worden opgenomen in de nadere praktische uitwerking van de procedure

Advies instemmen Ik heb eerder aangegeven dat het opstellen van allerlei standaard berichten

me niet zo zinvol lijkt Dit is ook niet de bedoeling Het gaat erom dat we nadenken over de

elementen die in een bericht moeten komen waaronder handelingsperspectief locaties website

persconferenties enz

5 Bovenregionale en landelijke crisisbeheersing ter bespreking

a Conceptnotitie gesprek Minister JenV en Veiligheidsberaad 14 September voIgt
Inzet is te komen tot afspraken rond de bestuurlijke afstemming tussen Rijk en veiligheidsregio s

en borging in algemene zin van de werkwijze zoals in relatie tot COVID 19 reeds vormgegeven

Belangrijk aandachtspunt hierbij is de wijze waarop de veiligheidsregio s bestuurlijk en

operationeel aangehaakt blijven als de crisis langer duurt en de structuur op nationaal niveau
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aangepast wordt zoals nu bij de aanpak COVID 19 Of ingeval de nationale structuur nog niet is

opgeschaald maar er wel de noodzaak bestaat om te komen tot landelijke bestuurlijke

afstemming tussen regio s onderling en met rijkspartijen

Voorstellen

Op uitnodiging van de voorzitter van de MCCb sluiten gemandateerde vertegenwoordigers van

de veiligheidsregio s aan bij de nationale crisisstructuur

De gemandateerde vertegenwoordiger bestaat uit de voorzitter van het Veiligheidsberaad In

overleg met de voorzitter van het Veiligheidsberaad wordt bezien wie de tweede

gemandateerde vertegenwoordiger is

Bij een crisis met landelijke impact zonder dat daar de nationale crisisstructuur volledig
bestuurlijk in werking is gesteld en er geen sprake is van een duidelijk aanwijsbare bronregio
b v onbereikbaarheid 112 verstaan de eerst betrokken vakminister en de minister van JenV

zich met de voorzitter Veiligheidsberaad indien bestuurlijke afstemming tussen Rijk en

veiligheidsregio s noodzakelijk is en de nationale crisisstructuur niet in werking is gesteld
Indien er wel sprake is van een duidelijk aanwijsbare bronregio dan verstaan de eerst

betrokken vakminister en de minister van JenV zich met de voorzitter van de bronregio
In het geval de nationale crisisstructuur wordt afgeschaald dan wel nationaal de aanpak wordt

belegd bij een specifieke programmastructuur maar de crisis nog niet ten einde is huidige
COVID 19 fase dient expliciet aandacht te zijn voor de borging van de noodzakelijke
bestuurlijke afstemming tussen Rijk en veiligheidsregio s

Advies instemmen Aandachtspunt ook in de COVID crisis zijn de bestuurlijke verhoudingen nog

steeds in ontwikkelingen Over een jaar ziet het er vast weer anders uit

b Opdracht Verkenning landelijke 24 7 operationele voorziening voIgt

Opdracht
1 Onderzoek analyseeren beoordeel in inhoudelijk organisatorisch en procesmatig perspectief
hoe de inrichting en vormgeving van een structureel beschikbare multidisciplinaire operationele en

naar behoefte op te schalen landelijk beschikbare voorziening ter ondersteuning van het lokaal en

regionaal gezag in perspectief van dreigende crisis autoriteiten en crisisteams in de algemene
keten emit kan zien

2 Kom tot een aantal scenario s opties voor de inrichting en vormgeving van deze landelijk
beschikbare voorziening met daarbij adviezen over

de bestuurlijke en operationele inbedding van deze voorziening inclusief mandatering
Eigenaarschap opdrachtgeverschap opdrachtnemerschap en financiering van deze

ondersteuning waarbij een in de breedte gedeeld eigenaarschap een gegeven dient te zijn

Met oog voor de ervaringen en lessen uit de be staande structuren en processen en de leerpunten
van de huidige inzet en werkwijze van het Landelijk Operationeel Team Covid 19 dient onderzocht

te worden op welke wijze vorm en invulling gegeven kan worden aan bovenstaande

behoeftestelling

De opdrachtgevers willen beginnen specifiek met veiligheidsregio s en JenV gericht op generieke
elementen van de algemene crisisbeheersingsstructuur

Advies instemmen De opdrachtgevers JenV en veiligheidsregio s stellen een projectgroep aan

om uitvoering te geven aan deze opdracht In de projectgroep zitten vertegenwoordigers van de

opdracht verlenende organisaties

6 Leerpunten Citrix COT rapportage TK brief en Covid 19 Actieleren

reflectieverslag NKC bijgevoegd ter bespreking

Leerpunten Citrix COT rapportage TK brief

De kabinetsreactie op het rapport Voorbereiden op digitale ontwrichting van de

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WRR en een overzicht van de geleerde
lessen van de Citrix problematiek zijn afgestemd met DICIO VWS

Conclusies COT t a v de zorgsector
In de zorgsector verliep de samenwerking tussen Z CERT en de deelnemers goed De

deelnemers waren tevreden over het kennisniveau van Z CERT en de communicatie verliep
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snel en gemakkelijk De organisaties hebben daarnaast een gedegen eigen risicoafweging
gedaan Het was niet binnen alle organisaties nodig om in de crisisstructuur op te schalen

In de zorgsector hadden organisaties behoefte aan meer duiding omtrent het advies van het

NCSC Dit maakte dat het lastig was om intern uitleg te geven over de impact van de situatie

en daarbij werd het als lastig ervaren de impact van het afschakelen te duiden Tot slot was

het voor organisaties lastig om te bepalen wanneer het weer veilig was De beslisboom vanuit

het NCSC werd niet als duidelijk genoeg gezien Een les voor het Z CERT is om de

communicatiemiddelen te reduceren

NB Binnen l WS hebben we zelf ervaren dat Z CERT binnen no time overvraagd was en de

opschaling nauwelijks aan kon Dit heeft het makkelijker gemaakt om nu de stap te zetten

naar het vitaal gaan verklaren van delen van de zorgsector

Advies

Akkoord kabinetsreactie

de actualisatie van het NCP Digitaal uitstellen tot na de oefening ISIDOOR en daarmee

dus tot volgend jaar

Coyjd 19 Actideren
_ ref|ectieve|3jag„NKC

Advies weet je alles van ©

7 Suggesties onderwerpen DOCB 15 december mondeling

8 Rondvraag en sluiting
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To iminvws nl] UslIlBQM@minvws nl]

|@minvws nl] MUBIEqMCc IMUaieQl@minvws nil

5 minvws nll
I0 2eFrom

Sent

Subject
Received

Bewiislast quarantaine tbv inkomensondersteuninq docx

Wed 9 23 2020 8 38 20 PM

RE UITVRAAG ANNOTATIE MCC 19 22 September
Wed 9 23 2020 8 38 21 PM

Bijgevoegd wat ik zojuist naar szw heb gestuurd
Vanuit de hoek van testen GGD heb ik vandaag nog niets vernomen

Vraagt blijft wel even wie vanuit VWS beste counterpart voor SZW kan zijn om dit verder uit te werken Lijkt me beter als

iemand die meer in de crisisorganisatie zit dit verder trekt

Tot die tijd doe ik met|ygl^ wat kan maar heb twee programma s teams die ook echt mijn tijd en aandacht vragen

Fijne avond

Groet

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden woensdag 23 September 2020 14 22

I RETSI@minvws nl

|@minvws nl

10 2e

10 2s

10 2e |@minvws nlAan

CC | E 10 2a 10 2e|@minvws nl

10 2e @minvws nl

Onderwerp RE UITVRAAG ANNOTATIE MCC 19 22 September

Hoi

Zoals net besproken er is nog geen verplichte reizigersregistratie voor mensen uit hoogrisico landen dus daar kan geen gebruik
van worden gemaakt De wettelijke grondslag voor reizigersregistratie ontbreekt nu en die is er pas op z n vroegst in januari

grove inschatting
We willen wel graag op de hoogte blijven als het de bedoeling wordt om de reizigersregistratie ook voor de vergoedingsregeling
van SZW te gaan gebruiken want dat moet dan meegenomen worden in de regeling

Passagiersgegevens rechtstreeks opvragen via de airlines is vermoed ikook lastig ivm privacy en kan alleen als reizigers daar

zelf toestemming voor geven Alternatieven zijn dan boekingen en facturen van hotels treinticket vliegticket etc opvragen bij de

mensen zelf

Tav reizigers speelt dat deze groep er bewust voor kiest om naar een oranje land te reizen dan kan je je afvragen of een

vergoeding gewenst is Misschien kan dit zelfs een stimulans zijn om wel naar een oranje gebied te reizen Dit geldt natuurlijk
niet voor mensen waarbij het reisadvies tijdens het verblijf verandert Aan de andere kant wil je natuurlijk wel dat mensen ook

daadwerkelijk in quarantaine gaan dit zou daar aan kunnen bijdragen

Heb je hier voor nu voldoende aan

Groeten 10 2e

10 2e 10 2e I 5 minvws nlVan

Verzonden woensdag 23 September 2020 13 45^
Aan

Onderwerp RE UITVRAAG ANNOTATIE MCC 19 22 September

10 2e 10 2e 10 2« 10 2e|@minvws nl @minvws nl

Zo is het kringetje weer rond

I misschien handig als we even belien Kan ik toelichten wat SZW wil en wat vraag vanuit Szw aan Vws is10 2e

Groet

10 2e

10 2e 10X26 |@ininvws iilVan

Datum woensdag 23 sep 2020 1 43 PM

IH

|@minvws nlAan |
Kopie

10 2e

10 2eIH l@minvws nl
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Onderwerp FW UITVRAAG ANNOTATIE MCC 19 22 September

HalignmM

Samen met ||Q^] pak ik het sociaal pakket op dus haar vraag is weer bij mij terecht gekomen

Lastig te zeggen Reizigers krijgen nu wel een brief in het vliegtuig namens de minister maar dat is volgens mij niet

gepersonaliseerd Voor zover ik weet stuurt de GGD niet gericht aan personen een mail om in quarantaine te gaan Die vraag staat

wel uit om middels een mail ook hulp en ondersteuning kenbaar te maken maar ik heb daar nog geen terugkoppeling van de GGD

op gehad

Vriendelijke groet

m

10 2e 10 2e l 5 minvws nlVan

Verzonden woensdag 23 September 2020 13 29

Aan

Onderwerp FW UITVRAAG ANNOTATIE MCC 19 22 September

10 26 10 2e @minvws nl

Kun jij input geven op de onderstaande vraag van SZW ivm de voorbereiding van een financiele regeling voor mensen die in

quarantaine zitten wat kun je als bewijslast aan hen vragen om aan te tonen dat ze tot de doelgroep behoren die in aanmerking
komen voor een vergoeding

Dank je en vr groeten

team registratie en nabellen reizigers uit hoogrisico gebiedenGrt | 10 2e

10 2e

Ministerie VWS| directie Voeding Gezondheidsbescherming en Preventie VGP

l@minvws nl10 2e 10K2e |10 2b

{10 2e 10 2e l@minvws nl

Verzonden woensdag 23 September 2020 12 48

Aan

Onderwerp RE UITVRAAG ANNOTATIE MCC 19 22 September

10 2e 10 |2e l gminvws nl

10 2eDag|

Graag verder uitvragen uit de losse pols volgens mij is dit inderdaad waar het over gaat

Het geldt voor alle categorieen

Besmet

Nauwe contacten

Reizigers uit risico gebieden

Dank alvast

Van ^
Verzonden woensdag 23 September 2020 12 38

Aan |
Onderwerp RE UITVRAAG ANNOTATIE MCC 19 22 September

10 2e 10 2e @minvws nl

10 2e 10 2e 5 minvws nl

Ik kan hier niet uit de losse pols op antwoorden wil wel verder rondvragen als dat gewenst

Mijn eerste vraag is Voor welke doelgroepen is de regeling bedoeld Dan kun je per doelgroep naar bewijslast gaan zoeken

Een paar opmerkingen toch uit de losse pols
Mbt airlines vliegticket boardingpass opvragen aan de mensen zelf wsl eenvoudiger dan via de airlines ivm privacy
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Reizigers uit hoogrisico gebieden mbtalle vervoersmodaliteiten auto boot dmv boekingsgegevens hotels etc

Huisgenoten van mensen met corona aantonen dat ze op hetzelfde adres wonen Uittreksel GBA bericht GGD krijgen
ze bijvoorbeeld een email

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden woensdag 23 September 2020 12 18

Aan

Onderwerp FW UITVRAAG ANNOTATIE MCC 19 22 September

10 2e 10 2e @minvws nl

10 2e 10 2e l@minvws nlVan

Verzonden woensdag 23 September 2020 10 21

m i nvws n l |
H^^B@rrMnvws nl

10 2e l@minvws nlAan |
CC |
Onderwerp RE UITVRAAG ANNOTATIE MCC 19 22 September

m m

10 2e 1C 2eI @minvws nlfij

Goed nieuws vanuit SZW dat zij nu aan de slag gaan om een simpele regeling te bedenken Vervolgens zullen ze kijken wat en

waar uitvoerboer is Pit willen ze vandaaq morqen al doen MSZW verwacht morgen in debat over 3e steunpakket hier ook

moties over De vb uit

Financien kijkt ondertussen ook nog naar de kant van werkgeverslastenverlichting

Vraag aan VWS is wat we kunnen betekenen in de bewijslast Kan worden aangesloten op de teststraten GGDen huisartsen

airlines of bedrijfsartsen om een briefje te krijgen dat je in quarantaine moet

ik bel jou zo even om te kijken wie en wat hier voor nodig is Ook qua capaciteit Misschien niet logisch als ik dit blijf
doen

heb ik hun toegestuurd en die betrekken ze hierbij10 {2a

Groet

10 2e 10 2e l@minvws nlVan

Verzonden dinsdag 22 September 2020 01 26

■ S3 1E£f
10} 2e 10 2e 10 2e| g minvws nl

Onderwerp RE UITVRAAG ANNOTATIE MCC 19 22 September

Nee die iiieuwe versie kon met meer wordeii aangeleverd helaas Kim je precies aangeven wat met geel gearceerd is en

niet had moeten zijn En wat wel geelgearceerd had moeten zijn

Dank

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberrv com

a niinvws nlVan

Datum maandag 21 sep 2020 4 41 PM

Aan

Onderwerp RE UITVRAAG ANNOTATIE MCC 19 22 September

10 2e

@miiivws nl @minvws nl1° 2e l°K2e

Bijga^^^^eannotatie Als je er nog in geslaagd bent om de laatste versie van de brief door te sturen aan AZ zie mijn mail aan

jou en rond 14 uur dan kan de let op zin over de verkeerde gele passage eruit Anders moet de minister even weten

dat ik per ongeluk de testpassage erboven geel had gemaakt zodat er geen verwarring over gaat komen

Groetjes
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10 2e 10 2e l@minvws nlVan

Verzonden maandag 21 September 2020 13 16

lB@minvws nl ] 2e |@minvws nlAan m m

l@minvws nl |@minvws nl 0 2e ^«@minvws nlm m m

Iminvws nl minvws nlUj m W W

10 2e 10 2eIHminvws nl

minvw5 nl

l@minvws nlminvws n^

@minvws nl

^l@minvws nl Dienstpostbus CTC VWS mi nvws nl

mInvws nl _Dienstpostbus Secretariaat PG

@minvws nl

Onderwerp UITVRAAG ANNOTATIE MCC 19 22 September

m m

ICC w

10 2e 2e|@minvws nl m

m

Dag alien

Bijgevoegd en onderstaand vinden jullie de agenda voor de MCC van morgen 11 30 Graag ontvang ik uiterlijk vanmiddag om

17 00 jullie annotatie op onderstaande agendapunten En mocht ik de verkeerde naam hebben stuur deze stukken dan vooral

door naarde juiste personen Tenslotte wil ik jullie vragen om onderstaand formatje te gebruiken voor de annotatie

bulletsgewijs te schrijven en niet meer dan een half a4 aan te leveren

Groeten

Format

Korte samenvatting

Geef in het kort aan waar het stuk inhoudelijk over gaat en wat de beslispunten zijn

Advies

Geef hier uw advies en eventueel welke interventie de Minister of Staatssecretaris moet maken en of welke reactie gegeven kan

worden op reacties van andere bewindspersonen

Kies voor een van de volgende opties
U kunt instemmen met het voorstel

U kunt instemmen met de kanttekening geef hierbij een korte duidelijke toelichting een concrete spreektekst

U kunt instemmen mits geef hierbij een korte duidelijke toelichting een concrete spreektekst

Niet instemmen

Evt Toelichting

Gelieve alleen noodzakelijke informatie vermelden puntsgewijs en kernachtig

AGENDA MCC 19 22 SEPTEMBER

Mededelingen1

Algemeen beeld2 10 2e 10 2e

3 Stand van zaken intemationaal en toerisme ZIE BIJGEVOEGDE OPLEGGER | 10 2e | a 10 2e

Brief quarantaineplicht4 10J 2e

Handelingskader culturele en creatieve sector iournalisten en onderzoekers Brief van de minister van Onderwijs
Cultuur en Wetenschappen stuk voIgt

5

C0 2e 10 2e8l

W v t t k6
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10 2e

10 2e

Mevr

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Directie BPZ

Parnassuspleln 5 | 2511 XV | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

10 2e

10X26
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WiiaiH3ri@minvws nnl 2eTo 10 2e |@minvws nl] 10 2e

■10 2eFrom

Sent

Subject FW Agenda en stukken DOC 19 15 September
Mon 9 14 2020 9 23 02 PM

Mon 9 14 2020 9 23 02 PM

Received

Annotatie voor aqendapunt 6 DOC 15 september docx

De afgesproken planning graag opnemen in de annotatie Mail van maiedl

Graag toevoegen aan de annotatie een paar aandaclitspimten

Algemeen
Het opvolgen van de thuisisolatie en thiiisquarantaine is van groot belang cm het aantal besmettingen te beperken Het

aantal besmettingen neemt toe dat moeten we doorbreken Dat kan alleen als besmette mensen nauwe contacten niet de

besmetting doorgeven

Richting EZK het bedrijfsleven vraagt om kortere quarantaine combinatie van testen en koite quarantame voorrang voor

meer sectoren bij het testen

Dimi en voorwaarden quarantaine op basis van adviezen van het OMT VooiTang bij testen is voor de nu afgesproken
sectoren al enonne opgave Inzet is zsm voldoende testcapaciteit te hebben

Samen optrekken met een eendnidige boodschap naar bedrijfsleven Doorbreken besmettingsketen ook voor bedrijfsleven
van groot belang

BZK bij nabellen kijken we zeer zorgvuldig naar omgang met persoonsgegevens

Hechten we groot belang aan Vragen advies van de Fmictionaris Gegevensbescherming

We kumien wel hulp gebruiken bij het opstellen van de PIA Inzet van een ervaren privacy medewerker bij het schrijven van
de PIA is zeer gewenst Deze week hebben we hulp nodig als het kan per direct

Groet

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeny com

| ininvws nl10 2eVan

Datum maandas 14 sep 2020 4 13 PM

Aan

Ondenverp RE Agenda en stukken DOC 19 15 September

nvws nl10 2e 10 2e 10 2e a niinwvs nl

nog aanvullingen

10 2e 10 2e |@minvws nl

Verzonden maandag 14 September 2020 15 36

Van

10 2e 10 2e |@minvws nlAan

Onderwerp FW Agenda en stukken DOC 19 15 September

Zie hieronder

Groeten

10 2sVan
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Verzonden maandag 14 September 2020 15 10

Aan

Onderwerp FW Agenda en stukken DOC 19 15 September

10 2e 10 2s l@minvws nl

Dag
Morger^ij het DOC 19 staat het onderwerp verplichte quarantaine op de agenda waar VWS een mondelinge toelichting op

geeft

6 Verplichte quarantaine mondelinge toelichting VWS

spreeklijn met stavaza kenlpunten en planning En ook even svp mededeling testbeleid even als aandachtpunt Ken de

inhoud wel uit mijn hoofd

Lukt het jou of iemand van je team om hier vandaag nog een annotatie voor aan te leveren opmerkingen voor de annotatie

van hmcdI in het rood

Alvast bedankt

Groeten
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fil Ifeg^@minvws nl1To 10 2e

10 2eFrom

Sent Tue 9 15 2020 9 13 08 AM

Subject Brief aan de Kamer OMT advies 14 September versie 15 September
Received

Brief aan de Kamer OMT advies 14 September versie 15 september docx

Tue 9 15 2020 9 13 08 AM

Ik lees nu nog even blokje follow the money dus krijgt nog de laatste versie

Naast hier en daar aanpunten is belangrijkste vraag die overblijft versterking van de onderlinge samenhang en daarmee voor

de lezer ff wat logische inleidende zinnen steeds

Actuele aanleiding is OMT en in de reactie daarop met reflectie en aantal maatregelen kan ook de beantwoording
email procedure mee want raakt aan vergelijkbare thema s Logischerwijs begin je met wat doet het kabinet uberhaupt al en

waar staan we daarmee plus wat daaruit draagt bij aan reactie opvolging omt

Ik loop straks even langs om doorte lopen sparren
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Jonge H M de Hugo ME^^B@minvws nl] Ark T van Tamara [^^®@minvws nl]To 10 2e

imin vws nl]
Cc 2e iminvws nl] 10 2e iminvws nl]

iminvws nll ^^fcM@minvwy^ pifeQl@minvws nl1

|@minvws nl]jminvws nl] [
From

Sent

I
Mon 9 7 2020 6 45 50 PM

Subject Brief uitzonderingscategorieen
Received

Brief TK EU inreisverbod en thuisquarantaine MCC versieMdorx

Mon 9 7 2020 6 45 51 PM

Dag Hugo Tamara enjj^^

Bijgevoegd vinden jullie de laatste versie van de brief over uitzonderingscategorieen inreisverbod en thuisquarantaine zoals

afgesproken in de ACC en MR van vorige week en die op deze wijze door JenV wordt aangeleverd voor de MCC De bedoeling is

deze na akkoord morgen in de MCC ook morgen uit te sturen Tav de voorgestelde uitzonderingscategorieen vanuit OCW is

ambtelijk echter nog geen overeenstemming PG geeft jullie daarom onderstaand advies mee wat ook zal landen in jullie
annotatie voor de MCC van morgen

Advies

Overde geel gearceerde passages van de tekst kamerbrief zal in de MCC een besluit genomen moeten worden

Tav inreisverbod

Jullie kunnen instemmen met de voorgestelde uitzonderingscategorieen van zakenreizigers en topsporters op het EU

inreisverbod

Er worden voor de uitzonderingscategorie culturele en creatieve sector een twee opties voorgelegd in de brief J V BZ

AZ en VWS zijn in de veronderstelling dat in de MR nog niet is ingestemd met deze categorieen omdat er een nadere

verkenning naar deze categorieen gedaan moet worden Het al dan niet toevoegen van deze categorieen is afhankelijk

van een nader uit te werken handelingskader Voordat er een handelingskader is kan niet besloten worden deze

categorieen toe te voegen Zonder handelingskader is het volstrekt onduidelijk om welke aantallen dit zal gaan en een

uitzondering voor deze categorieen uitvoerbaar is voorde uitvoeringspartijen IND Kmar Jullie worden daarom

geadviseerd alleen in te stemmen met het tekstvoorstel dat het kabinet heeft besloten tot het voornemen om te werken

aan een versoepeling van de inreisbeperkingen van deze groepen Dit is conform MR besluit van 4 September tot het

verkennen van deze optie Het verzoek is om niet in te stemmen met een tekstvoorstel dat er zonder meer besloten is te

werken aan een versoepeling voor deze groepen Dat is zonder een nadere duiding een te groot risico omdat er geen

nadere specificatie of aantallen van deze groep bekend zijn

Tav thuisquarantaine

Jullie kunnen instemmen met de voorgestelde aanpassing van de wijze van uitzonderen op thuisquarantaine dit is

conform MR besluit van 4 September
Jullie kunnen deels instemmen met de voorgestelde uitzonderingscategorieen op de thuisquarantainemaatregel onder

voorwaarde dat er ingestemd wordt met de voorgestelde aanpassing communicatie boodschap
Jullie worden geadviseerd niet in te stemmen met het toevoegen van een uitzondering van het reisdoel

’

profess ionele

culturele activiteiten Dit is een zeer brede groep die eerst nader gespecificeerd moet worden In de huidige vorm is dit

een te groot risico voor de volksgezondheid omdat het om potentieel zeergrote aantallen gaat p 6

Omdat we officieel het stuk voorde MCC nog binnen moeten krijgen maar we jullie wel de maximale tijd willen geven die is al

zeer beperkt met een MCC morgen om 1130 om de brief te lezen stuur ik voorafgaand aan jullie totaal aan MCC voorbereiding
deze brief alvast door

Groeten

10 2eMevr

1° 2e

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport |

Directie BPZ

Pamassusplein 5 | 2511 XV | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

m i nvw s n I

1° 2«
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Directoraat Generaal

Volksgezondheid
Publieke Gezondheid

Crisisbeheersing en

Infectieziekten

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
T 0701

F 070
10 2e

www rljksoverheid nl

memo tingen bij
Toelichting leidraad artikel 35 wpg

Beteidsjurist

10 {2eM

fimirvws nl

In de leidraad zijn de processtappen weergeven voor het toepassen van een

quarantaine beschikking op grond van artikel 35 Wet publieke gezondheid Wpg
Het doel van de leidraad is om voorzitters veiligheidsregio s en andere actoren in

de keten te informeren en inzicht te geven in de procedure en praktijk van artikel

35 Wpg

Datum

11 September 2020

Aantal pagina s

1

Proces totstandkoming leidraad

1 In een overleg met alle betrokken partijen is gesproken over hoe het proces

verloopt van artikel 35 wpg Tijdens dit overleg is gemventariseerd welke

knelpunten worden ervaren Bij dit overleg waren aanwezig GGD GHOR VR Raad

voor de Rechtsbijstand NOvA Politie OM Raad voor de Rechtsspraak IGJ en

VWS

2 Hiema zijn gesprekken gevoerd met de GGD en RIVM overde procedure
3 Op basis van deze gesprekken is een concept leidraad opgesteld en gedeeld
voor input met Veiligheidsregio Utrecht Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond LOT C GGD GHOR GGD Hollands Midden

GGD Zuid Limburg GGD Hollands Noorden en RIVM

De procedure van artikel 35 Wpg is kort weergegeven als voIgt
Een betrokkene komt in beeld bij de GGD nadat hij zij positief is getest De

maatregel die hierop voIgt is thuis isolatie De GGD voert vervolgens bron en

contactonderzoek uit Mensen die mogelijk besmet zijn krijgen dan bericht dat zij
thuis moeten blijven thuis quarantaine Bij niet of onvoldoende naleving van de

opgelegde maatregel worden door de GGD beoordeeld of wordt voldaan aan de

criteria van ernstig gevaar voor de volksgezondheid Als daar sprake van is dan

adviseert de GGD arts infectieziektebestrijding vervolgens aan de voorzitter van

de Veiligheidsregio om een beschikking af te geven De voorzitter van de

Veiligheidsregio informeert vervolgens de officier van Justitie over zijn genomen
besluit De officier van justitie beoordeelt het dossier en zet deze voort als

vordering De gevolgde procedure wordt vervolgens binnen enkele dagen door de

rechter getoetst

In totaal neemtdeze procedure maximaal 5 dagen in beslag De

quarantaineverplichting treedt in werking vanaf het moment datde beschikking is

genomen door de voorzitter van de veiligheidsregio Het vervolgproces is bedoeld

als bekrachtiging van het besluit

Pagina 1 van 1
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To |@minvws nl]
From

Sent

Subject FW UITVRAAG ANNOTATIE MORGENOCHTEND 09 00 Agenda en stukken t b v ACC 19 vergadering Webex

donderdag 17 09 2020 11 00 uur

Received

Wed 9 16 2020 7 37 11 PM

Wed 9 16 2020 7 37 12 PM

Zie hieronder de annotatie Ik hoop dat het een beetje te volgen is

Harteliike groet
10 26

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeny com

10 2e @minvws nlVan

Datum woensdag 16 sep 2020 9 29 PM

Aan

Onderwerp RE UITVRAAG ANNOTATIE MORGENOCHTEND 09 00 Agenda en stukken t b v ACC 19 vergadering Webex

donderdag 17 09 2020 11 00 uur

m

mflSjri@ininvws nl10 2e

Ha prima toevoegingen Zie hieronder een paar kleine dingetjes Stuur jij de annotatie naar

Groet en hopelijk zo een fijne avond gewenst ^

m invws n I

Verzonden woensdag 16 September 2020 20 29

|@minvws nl

Onderwerp RE UITVRAAG ANNOTATIE MORGENOCHTEND 09 00 Agenda en stukken t b v ACC 19 vergadering Webex donderdag

17 09 2020 11 00 uur

10 2eVan

10 2e 10 2eAan

Van de terugkoppeling die ik van[H|}]£^ reeg van het DOC bleek dat er vooral ook vragen waren hoe de wet straks gaat werken

met name van de VNG lemand maakte ook de opmerking over wat er straks gaat gebeuren als de wet wijzigt maar daarop is

geantwoord dat het niet mogelijk is om nu al alle situaties uit te werken in een memo en dat we dat tzt moeten bezien Gelet ook

op het oorspronkelijke doel van de memo heb ik hieronder nog wat voorstellen gedaan

Ik hoor graag of je hiermee eens bent

Harteliike groet

10 2e l 5 minvws nlVan

Verzonden woensdag 16 September 2020 19 01

Aan

Onderwerp FW UITVRAAG ANNOTATIE MORGENOCHTEND 09 00 Agenda en stukken t b v ACC 19 vergadering Webex

donderdag 17 09 2020 11 00 uur

I^^^3 Sminvws nl10 2e

Ha 10 2e

Ik snap niet zo goed dat ze dit stuk ter kennisneming naar de ACC hebben gestuurd maar gelukkig gaat het als ik het goed zie

niet naar de MCC Ik vind het stuk niet superduidelijk maar zie er ook geen problematische passages meer in voor VWS

Voorzet voor een annotatie

Korte samenvatting
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11 1 concept

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 {2e 10 2e

10X2810} 28 10X28 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e10W2BI

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e10 2e 10 2e 10 |2e 10 2e 1DK2BI

10X28 10 2e 10 2e

Dubbe

Volgende pagina verwijderd i.v.m. dubbel. 
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invws nl] 10 2eTo 10 2e 10 2e @minvws nl]
10 2eFrom

Sent Wed 9 30 2020 10 00 49 PM

Subject FW Notulen overleg PO BE GGD GHOR

Wed 9 30 2020 10 00 49 PMReceived

imaaeOOl jpg

Notulen 29 september docx

10 2een

Ik had gisteren met ggd ghor overleg
Daar kwam ook de spuk aan orde lokale preventieakkoorden vroeg ernaar Gelukkig had^^^me net bijgepraat10 2e

Hierbij concept notulen

11 1 concept

Tweede zin gaat over de claim Daar wist natuurlijk^^^wel eea van Die is natuurlijk niet toegekend Daar is ook in tweede

instantie toch niets meer uitgekomen

Kunnen jullie nog iets meer zeggen wanneer de spuk klaar is

Kunnen we al iets naar ggd zenden

Ik heb ook in mijn aantekeningen nog iets over uitvoeringsplan staan en stand van zaken maar weet niet precies meer wat vraag

was Maar besef me dat we met vng een plan hadden kunnen jullie daar iets over zeggen

10 2e
I

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

CD 10 2e s[Q

kgjminvws nlm

10 2e 10 2e |@minvws nlVan

Verzonden dinsdag 29 September 2020 15 03

Aan I M I|@minvws nl |@minvws nlPJ m m

I|@minvws nl mfcQM@minvws nl|@minvws nl

0 2 __jj|jj^J@minvws nl

Onderwerp Notulen overleg PO GGD GHOR

CC

Beste alien

Zojuist is het wekelijkse PO geweest tussen^^^^n de GGD GHOR Hierbij de notulen

Met vriendelijke groet

10 2e

Beleidsmedewerker

Directie Publieke Gezondheid | Programma Testen en Traceren

|@minvws nl | 10 2e10 2e
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Ministerie van Volksgezondheid Welzijn Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
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iminbuza nhlMiMH3B@minbuza nn lil IH3M1 ° 2eTo iminvws nl]
•minvws nl] HB
H@minbuza nl

l@minvws nl] |

iminvws nl] |
6minbuza nl] l [ iminvws nl]

®minbuza nl [|
|@minvws nl]

jminbuza nl]

Di iminvws nl] l [
Eminbuza nQI |@minbuza nl]

1° 2«From

Sent Mon 9 28 2020 8 06 28 PM

Subject FW Verslag werkgroep internationaal Covid 19 28 September 2020

Received Mon 9 28 2020 8 06 28 PM

fyi

Kind regards

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Directie Internationale Zaken Department on International Affairs

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Ministry of Health Welfare and Sport
10 2s

10 2e 10 2s @minbuza nlVan

Verzonden maandag 28 September 2020 17 30

Aan |ig minvws nl H

■ |

■x10 2e 10 2e 10 2e ] 10 2» 2e

10 l2e l l3BfflW
IH @minvws nl

@minbzk nl

|@minvws nl

I0 28 10 2eminvws nl

^^^@minvws nl |
Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl covidenreizen ]

10 2e 10 2e

10 2e fgffifflMRTBI 10 2e 2e

10 2e r

g
10 2e @minvws nl

I
1 l@minvws nl |

@minbzk nl

mi nezk nl

^■@minezk nl

MCgM@minbuza nl ^Hw
|@minbuza nl

@minbuza nl H

^|@minezk i

H @minezk nl

10 2e

10 2e

10 2e gj 10 2» 10K2a

10 2e

10 2e

El p]

@m in e2 k n I

^^^2^^^H@minbuza nl

■TbD DGM DM B TR N

BD PSC 19

DGLM

B ^EE^^@minbuza nl

®minjenv nl

10 2e

10 2em @minjenv nr

|@minienw nl [ J @ DGMo

DGMo |@minienw nl ^H
@minocw nl minocw nl ittffiia@minocw nl1

@minbzk nl

3f@minjenv nl

^■@minjenv nl | 10 2e

10 2eks minienw nl

B@minbzk nl

m

feO]@minocw nl 10 2e

| B@minbuza nl

Onderwerp Verslag werkgroep internationaal Covid 19 28 September 2020

CC

Verslag werkgroep internationaal 28 09 20

1 Reisadviezen

• Belangrijkste update Het reisadvies voor Belgie gaat vandaag om 14 uur op oranje Dit hangt samen met het feit dat Belgie
ons als risicogebied zien en Nederlanders daarom in quarantaine moeten als ze naar Belgie reizen

2 Europese internationale gremia ontwikkelingen
• Er wordt nog gewerkt aan de kabinetsreactie op het voorstel van de Europese Commissie Raadsaanbeveling

informatievoorziening Dit zal via het reguliere EU circuit ambtelijk worden voorbereid en afgestemd coco en dan

ministerraad Echter is het de wens van minister De Jonge om de reactie ook in de MCC te bespreken Besloten is daarom

in het ACC de kabinetsreactie als informatiepunt te agenderen voor aanstaande ACC en de MCC van dinsdag 6 oktober Als

daar nog dingen uitkomen kunnen die leiden tot aanpassing van de kabinetsreactie

• De kabinetsreactie is bedoeld als inzet voor onderhandelingen in Brussel de NLs se inzet

• Vraag BZK wat is het tijdspad m b t afstemming van kleurcodes in de EU ACTIE BZ zoekt dit uit en komt hier volgende
week op terug

3 Grensproblematiek



8856

Elke maandag en donderdag is er een Taskforce Grensoverschrijdende Samenwerking met buurlanden Belgie en Duitsland

Noordrijn Westfalen Nedersaksen en Rijnland Palts

Doel van de Taskforce is om coordinatie met betrekking tot de grensregio s te bevorderen en eventuele knelpunten te

signaleren en aan te pakken Daarnaast ligtde focus op het tijdig uitwisselen van informatie uitwisseling

Momenteel staat o a op de agenda beperken van niet noodzakelijk grensverkeer en gezamenlijke communicatie richting
de bevolking over de maatregelen in de buurlanden

4 Parlementaire aangelegenheden Kamerbrieven debatten

• Er zijn een aantal moties ingediend en toezeggingen gedaan tijdens het Kamerdebat afgelopen donderdag O a een motie

om in Europa meer samen te werken m b t informatievoorziening en harmoniseren van de reisadviezen en het beleid

daaromtrent

• ACTIE lenW zal vandaag een overzicht maken en rondsturen met daarop alle moties en toezeggingen uit dit debat

5 Caribisch Nederland Aruba Curasao Sint Maarten

• Sint Maarten weinig besmettingen tevens wordt er weinig getest i v m onvoldoende capaciteit en weinig toestroom naar

de ziekenhuizen Dat lijkt niet te kloppen wellicht zijn het vooral illegale personen die ziek worden maar zich niet melden

Dit wordt in de gaten gehouden
• Curasao en Aruba redelijk zorgelijk hoog aantal nieuwe gevallen
• Bonaire sinds vorige week oranje reisadvies Vooral om Bonaire te beschermen tegen inkomend verkeer Gezien de cijfers

wordt uitreizend verkeer nu ook een risico

• Saba vrij van besmettingen

• Sint Eustatius gestabiliseerd
• Algemeen zorgelijk dat er weinig personeel beschikbaar is om naar de BES eilanden te gaan zeker nu hier in NL de situatie

weer verslechterd en ook sprake is van personeelstekort

6 MCC 19

• Vandaag is er een extra MCC over de nieuwe maatregelen en morgen een regulier MCC Op de agenda o a kuchschermen

in de horeca uitbreiding mondkapjesplicht en internationale ontwikkelingen

7 W v t t k

• Per 1 oktober loopt het vliegverbod voor Bonaire af In afwachting van bericht van Bonaire over verlenging van de

noodverordening Dit kan nog even duren dus advies van VWS aan lenW om wellicht los daarvan alvast door te gaan met

besluit over verlenging vliegverbod ACTIE lenW pakt dit op en komt hierop terug

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kail informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan liet

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from die risks inherent in die electronic transmission of messages
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To K2em

fl ItiaMSl i@minvws nlli 0 2e I0 2e 10 2eCc

jminvws nl]m

From

Sent

Subject Nieuw aanwijzing leerling en doelgroepenvervoer jongeren
Received

besluiten naar aanleidina van omt advies 25 mei 2020 pdf

covid 19 update stand van zaken 1 iuli 003 pdf

P]

Thur 9 3 2020 3 16 33 PM

Thur 9 3 2020 3 16 35 PM

Nu het nieuwe schooljaar is begonnen komen er allerlei vragen over het dragen van mondkapjes in het leerlingen en

doelgroepenvervoer door leerlingen Het gaat hier om speciaal vervoer dat alleen voor deze leerlingen wordt ingezet Daar zitten

dus geen andere type reizigers bij In de kamerbrief van 28 mei hebben we al gecommuniceerd dat deze leerlingen bij het gebruik

van dit type vervoer geen mondkapje hoeven te dragen op basis van het advies van het OMT Dat is in de kamerbrief van 24 juni

ook weer aangegeven

Bij het opstellen van de aanwijzing van 1 juni is hier rekening mee gehouden door aan te dat er niet wordt gehandhaafd bij

personen die wegens een medische oorzaak geen mondkapje kunnen dragen Dat blijkt nu achteraf een ongelukkige term omdat

het bij deze jongeren niet per se gaat om een medische aandoeningen waardoor ze geen mondkapje kunnen dragen

^ heeft gevraagd om een aangepaste aanwijzing Daarvoor zal ik morgen een mail sturen met het proces voor input op het

concept en de planning voor ondertekening

Hartelijke groet

10 2emw

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Directie Publieke gezondheid

Parnassusplein 512511 VX| Den Haag

T|
ffliipminvws nlEl
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Directoraat Generaal

Volksgezondheid
Publieke Gezondheid

Crisisbeheersing en

Infectieziekten

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
T 070|
F 070

10 2e

www rljksoverheid nl

Inlichtingen bijagenda I0 2e

IIMtQl@minvws nl

Betreft

Vergaderdatum en tijd

Vergaderplaats

Aanwezig

Quarantaine maatregelen

15 September 2020 16 00

web ex

■IMBDM GGD GHOR |
■tiaHSQB JenV

~

maiwai vws

Datum

11 September 2020

Aantal pagina s

3
10X2e

VWS enllBHl Correspondence uitsluiterd

richten aan het retouradres

met vermelding van de datum

en het kenmerk van deze

brief

10 2e

Afwezig

Kopie aan

Doelen van het overleg
1 GGD GHOR en VR achter de voorstellen uit de quarantainebrief te

krijgen zodat ze dit ook actief gaan uitdragen en realiseren

2 Akkoord op de opgestelde handreiking
Middel om GGD GHOT en de VR mee te krijgen is om een deal te maken

door het verplichten van de BCO niet te continueren maar wel in te gaan

zetten op het gebruik van de verplichte quarantaine artikel 35 wpg Bij

voorkeur met bestuursrechtelijke instrumenten maar tot die tijd ook

strafrechtelijk
GGD GHOR standpunt vrijdag is hier al over gesproken met MilfllfcQM en

zij stond hier niet afwijzend tegenover Maar gaf aan dat dPG en verdeeld

zijn
GGD GHOR heeft in andere gesprekken aangegeven moeite te hebben met

het toepassen van verplichte quarantaine bij corona omdat de kans op

sterfte na besmetting relatief klein is in vergelijking met andere ziekten

zoals ebola

VR hebben aangegeven vooral op zoek te zijn naar een ander proces

omdat het huidige artikel 35 wpg te omslachtig is in verhouding tot de

duur van de quarantaine

Opening en mededelingen

Achtergrond van de acties op quarantaine is TK brief van 11 augustus

1

Stand van zaken quarantainebrief2

Pagina 1 van 3



8866

Bijgevoegd een concept van de brief Is nog niet definitief Bedoeld om

passage over wettelijke mogelijkheden van thuisisolatie en quarantaine

qua strekking te kunnen bespreken
Proces deze week ambtelijk afstemming en vrijdag in de MR De brief

wordt dinsdag besproken in het MCC en daarna naar de TK verstuurd

Vanuit GGD VR JenV OM en andere partijen is gewezen op het verschil in

isolatie voor besmette personen en quarantaine bij nauwe contacten

We hebben dit aangescherpt in brief maar voor de leesbaarheid gekozen
voor quarantaine
Inhoud passage over het sociaal pakket en de quarantainegids De

quarantainegids zal ook worden verspreid via de GGD

Registratie reizigers hoog risicogebieden stavaza zal [fyugg] toelichten

Verplichte quarantaine en bestuursrechtelijke handhaving en verplichting
BCO zie volgende punten

Directoraat Generaal

Volksgezondheid
Publieke Gezondheid

Crisisbeheersing en

Infectieziekten

Datum

14 September 2020

3 Verkenning BCO

• In de brief van 1 augustus is aangegeven dat wordt verkend of het BCO

kan worden verplicht met een bestuursrechtelijk handhavingsinstrument
• Processen er zijn een aantal gesprekken geweest met de GGD over het

probleem van personen die niet meewerken

• Uit deze gesprekken komt het beeld dat men via drang iedereen wel zover

krijgt om mee te doen aan het BCO

• Men heeft een sterke aarzeling bij een verplichting en het averechts effect

• We kunnen ervoor kiezen om de verkenning te vervolgen of ervoor te

kiezen op dit punt niet uit te werken mits de VR en GGD GHOR gaan

inzetten op het toepassen van de verplichte quarantaine
• De minister is akkoord om deze uitruil te doen

4 Leidraad artikel 36 wpg concept is bijgevoegd

a Proces totstandkoming
De inhoud is tot stand gekomen in overleg met de GGD diverse

personen maarook| I VR en LOT C10 2a

b Verschil in regio s

Uit de gesprekken met de personen blijkt dat er per regio afspraken

zijn gemaakt De verschillen zijn te verklaren omdat de GGD van de

ene regio meer slagkracht heeft dan de andere regio
De vraag aan de VR is of zij het wenselijk vinden dat er regionale
verschillen zijn

c Vaststellen stuk

De vraag aan de VR en GGD GHOR is of zij zich op hoofdlijnen kunnen

vinden in het stuk

Een aantal opmerkingen worden nog verwerkt in een volgende versie

en er is ruimte om dat deze week nog aan te vullen

Doel is om deze week een document op te leveren

Aandachtspunt is dat het om een dynamisch document zal gaan

d Eigenaarschap
VWS heeft het voortouw genomen om een leidraad op te stellen

Aangezien het een dynamisch document is voor de vz vr is het

voorstel om dit te beleggen bij de VR

Pagina 2 van 3
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Directoraat Generaal

Volksgezondheid
Publieke Gezondheid

Crisisbeheersing en

Infectieziekten

Vervolgafspraken
brief wordt aangepast vanmiddag en sturen die toe voor laatste toets

gelijk met schriftelijke ronde ACC

vervolgafspraak over vaststellen handreiking hangt wat er wordt

besproken
betrokkenheid bij uitwerken bestuursrechtelijk spoor wie kan

beleidsmatig meewerken vanuit GGD en VR

communicatie naar buiten uitdragen dat dit een verstandige lijn is om in

beperkt aantal noodzakelijke gevallen toe te passen Zo n instrument is

nodig om de beschikking overte hebben

Datum

14 September 2020

5 Rondvraag en sluiting

Pagina 3 van 3
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invws nl]To invws nl] 10 2e

Cc

From

Sent

Subject
Received

imaqeOOl jpg

Thur 9 17 2020 10 30 46 AM

RE Nazending en noodzakelijke dienstreizen SPOED

Thur 9 17 2020 10 30 47 AM

Inderdaad Wanneer de lijn van de brief gevolgd wordt betekent dit dat bewindspersonen na een dienstreis wel uit quarantaine
mogen voor het reisdoel maar niet om boodschappen te doen ect Zoals al eerder aangegeven omdat deze lijn geldt voor a lie

uitzonderingscategorieen eg zakenreizigers en topsporters is het niet wenselijk om alleen voor bewindspersonen van deze lijn
af te wijken

Groet ^

|@minvws nl

Verzonden donderdag 17 September 2020 12 22

^9@minvws nl |
2£21@m nvws nl

Onderwerp FW Nazending en noodzakelijke dienstreizen SPOED

10 2e 10 2eVan

10 2e 10 2e |@minvws nlAan

CC m W

Hoi

Dit lost probleem volgens mij niet op wat we bespraken
Grrr

Ze staan nu gewoon in de rij waarbij daaronder staat dat ze zich aan de regels moeten houden van niet boodschapjes doen

Goed om dat te vermelden

wuvnM Publieke gezondheid [

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

10 2e

EE3 10 2e @minvws nl

Van RblfeQ] ^^^^@minienv nl

Verzonden donderdag 17 September 2020 10 53

Onderwerp Nazending en noodzakelijke dienstreizen

Beste leden van het DOC 19

Hierbij ontvangt u een nazending met het conceptverslag van 16 September Daarnaast het volgende bericht vanuit|
naar aanleiding van het verzoek in het DOC 19 van gisteren

10 2s

Voor vragen over wat is afgesproken over reizen van bewindspersonen en ambtenaren wordt verwezen naar de brief die op

vrijdag 11 September 20 door MJ V naar deTweede Kamer is gestuurd zie link hieronder De desbetreffende brief is eerder die

dag door de ministerraad geaccordeerd
In de brief valt te lezen dat leden van de regering en of ambtenaren onder de uitzonderingscategorie van thuisquarantaine vallen

Het gaat dan wel om noodzakelijke dienstreizen uitgaande en inkomende

https www tweedekamer nl kamerstukken brieven regering detail id 2020Z16204 did 2020D34975
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Vriendelijke groet
10 2e

Dit bericht kan mformatie bevatten die met voor u is bestemd Indieii u niet de geadiesseerde bent of dit bericht

abnsievelijk aan 11 is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan liet

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Tliis message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from die risks inherent in die electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security
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i[^^Q^^|@minvws nl]

@minvws nl] |

Ifl imifeQ] ^@minvws n[l

| HSDEB@minvws n|]

To 10 2e 10 2e 10 2e

I 10 2eCc 10 2e

lQ 2e

10 2e

From

Sent Wed 9 16 2020 6 51 15 AM

Subject RE verslagje BO met 6 VR s

Wed 9 16 2020 6 51 15 AMReceived

imaqeOOl jpg

Hoi

Even korte reactie tbv het inschalingsoverleg om 10 uur dat we zo hebben

Volgens mij moeten we qua duiding echt nog de onderbouwing van ggd en rivm op aantal punten beter krijgen Zoals

Migranten wordt genoemd maar in alle sitraps tot nu toe vind ik onvoldoende aanknopingspunten er zijn wel clusters

geweest maar ook al weer even geleden offerfeesten

Studenten wisselend Wordt gezegd hospiteren maar in sitraps moeten we die dan even terugvinden Las nu op teletekst

dat in delft 80 terug te voeren is op studentren Dat is goede onderbouwing zo n cijfer ontvangen we graag Let op Nu in

groningen ook twee studenten verenigingen

Tav werksituatie zouden we nog eens boodschap van begin augustus kunnen benadrukken blijf thuiswerken

gelezen dat we dat al lang niet meer doen 90

10 2e had

Idem geldt voor herhalen afspr horeca zoals registratie Den haag gebeurt het gewoonweg niet

Aan rivm kunnen we in inschalingsoverleg vragen of ze er gebruik van maken

L MIMfeD^Publieke qezondheid i

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

d 10 2e

10 2e @minvws nl

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 15 September 2020 22 08

Aan | 10 2e 10 2e 10 2e 10 {2e|@minvws nl |@minvws nl

|@minvws nl

l E 10 2e 10 2el@minvws nl BM@minvws nlCC

I|@minvws nl |@minvws nl

|@minvws nl l@minvws nl I l ^ @minvwsml
2 I3H@minvws nl 2B@rninvws nl

mQ£2|@minvws nl |
Onderwerp verslagje BO met 6 VR s

52J@minvws nl

Gesprek met 6 VR s over epidemiologisch beeld olv MVWS MP en M JenV

AA RR Haaglanden Utrecht Kennemerland en Hollands Midden

Opening door MJenV en schets van beeld door MVWS

Daarna een situatieschets door

Punt van zorgelijk is bereikt Virus vermeerdert iedere 4 dagen
Dat zien we ook internationaal gebeuren
Mensen met besmetting agv een reishistorie neemt af van 15 naar 5

Thuis situatie

10 2e
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Werk 9 10

Horeca is in opmars van 2 inmiddels 5 6

Student gerelateerd icm kennissen en vrienden

Besmettingen vinden binnen plaats in horeca en in verpleeghuizen
Cluster omvang neemt toe net als de range Gaat om jongeren in randstedelijk gebied

Ingrijpen is onvermijdelijk

Ronde langs 6 BM ers waarin analyse en aanpak worden geschetst

Samengevat

Er zijn 4 doelgroepen te identificeren Jongeren studenten kwetsbaren migranten Die zijn regionaal aan te pakken
alle zes maken een regionaal pakket hierop Denk aan markten meldplicht Studenten die elkaar helpen
Communicatie

Daarbovenop landelijk al dan niet via aanwijzing voor betreffende regio s 1 Grenzen aan groepsgrootte en 2 Horeca

beperken zonder het kapot te maken Evt langs lijnen Horeca om 24 u landelijke sluitingstijd met Gronings model dus

wel naar buiten en niet meer naar binnen met iets van maatregelen gericht op geluid zodat het vanaf dat moment

minder leuk wordt Voordeel is flinke signaalwaarde beperkte economische maatschappelijke schade

Feestzalen erbovenop beperken mogelijk niet landelijk HdJ Aboutaleb landelijk aanpakken zou wel helpen Is dat

juridisch te organiseren JenV

Landelijk groepsgrootte in oranje kleurende gebieden Dan wel nadenken over werksituaties en goede uitwerking
zonder economisch schade en wel sterk singaalwerking
Communicatie kan gezamenlijk komt niet naar oranje regio s is wel zwaar Wellicht van oranje naar rood deze

inzetten voorstel HdJ

uitzoekpunt herverdeling van testcapciteit in Utrecht Zou Utrecht heel veel af moeten staan actie

uitzoekpunt kan de landelijke communicatie via Actiz sterker

10 2e

Proces

MJenV Alle zes BMers gesproken voorafgaand aan dit BO Morgenochend extra MCC 19 waarin mandaatgevraagd
wordt om hiermee verder te gaan in termen van maatregelenpakket Verder morgen benutten om ambtelijk met de

regio s maatregelen en doelgroepenbeleid verder uitwerken

Om 10 uur is er een epidemiologisch inschalingsoverleg waarbij het RIVM en GGD beeld wordt uitgediept en ook de

nalayse van^^benut kan worden

Donderdagmiddag een tweede Bestuurlijk Overleg en afgestemd pakket met communicatielijnen en campagnes et

cetera uitgelijnd Vrijdag naar buiten gezamenlijk Teksten ook afstemmen met Regio s

N B OVerige punten

jtwijfelen aan nut maatregelen gericht op horeca MJenV oke maar wat ga je wel doen om10 2e 10 2een

goede dingen in je regio te doen

Maak een format

Pakket per regio op de doelgroep aantal jongeren studenten migraten kwetsbare personen

Horeca landelijk Gronings model plus geluid Morgen met regio s pakket en einde week naar buiten Luiken gesloten
tot vrijdag

Nazit HdJ formatje voor regio s Common ground zoeken waar regio s gezamenlijk optrekken
MP maatregelen voor regio s en daarnaast welke maatregelen die we landelijk kunnen nemen als ruggesteun

Morgenochtend over horeca openingstijden en evt groepsgrootte in MCC vast een schets JenV loopt met PSC19 de

juridische punten uit

HdJ opzet max groepsgrootte is per heden 30 algemeen geformuleerd is men in de horeca dan een groep en eerder
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slimme dingen voor werksituaties verzinnen in factsheet

Voetbal huidige status handhaven en met KNVB afspreken remmen Directie sport kan gesprek voeren met KNVB

Bekijken wat er mogelijk is op zalencentra

Ook verzoek om te kijken naar beperken bijeenkomsten in de buitenlucht in zorgelijke gebieden
MJenV helpt graag AMS met demonstrates en grate manifestaties 5 dagen extintion rebellion in concreto MP voor

hulp en HdJ wijst op betrekken BZK vanwege recht op demonstrates

MJenV houden we de ene drie en de andere drie nog knip in gedachten

epidemiologische inschalingsoverleg morgenochtend Mogelijk daar verdere conclusies over logische knip 310 2e

en dan 6

Lijn van commuinicatieperspectief
• Draagvlak voor regionale en landelijke maatregelen bij in elk geval G3 de overige 3 hebben nog twijfels Overige

3 moeten nog over de Streep worden gehaald op bepaalde onderdelen maar met name de horeca maatregelen

Analyse van^^kan helpen
• Uitleg van RIVM behoeft nadere duiding veel nadruk op analyse Beklijft op dit moment onvoldoende hier ligt

een taak voor communicate Samenvattend is een regionaal pakket met landelijke support te maken op

jongeren studenten migranten en kwetsbare personen

• Landelijke aangrijpingspunten liggen in horecasluiting middernacht Variant Gronings model met inloop tot 00 00

uur en sluiting om 01 00 uur beperking geluid speciale aandacht voor feestzalen daaraan gekoppeld

samenscholing in het buitengebied en het beperken van de groepsgrootte 30 pax besproken
• Way ahead

o Morgenochtend MCC mandaat voor verdere uitwerking
o Morgenmiddag net ophalen bij de regio s over verdere maatregelen
o Donderdagmiddag avond aanvullend BO met pakket op tafel

o Vrijdagavond persconferentie waarbij gezamenlijke boodschap wordt uitgestraald Veel aandacht voor de

analyse door MVWS

o Indringend verzoek gedaan om tot vrijdag de luiken dicht te houden

• Huiswerk communicatie

o Coordinate met regio s bij communicatie op vrijdagavond

o Uitlegbaarheid analyse RIVM nader uitwerken zodat maatregelen uitlegbaar zijn
o Voorbereiden gezamenlijk verhaal persconferentie met de juiste set Q A die ook naar de regio s kan

worden gestuurd
o Voorbereiden goede communicatie fasering regio s met name VWS

Nazit

Zorgen dat de maatregelenpakketten per regio inzichtelijk zijn voor de kijker Namelijk 6 a4 met de maatregelen in

icoontjes uitgelegd Kan de opvolger van NKC dit doen Maatrgelen grafisch vormgeven als dit niet al op dashboard kan

Wei de kaart van inschaling op het dashboard
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To 10 2e

10 2e
|@minvws nlj
iminvws nll ICc P j lBE2E

l@minvws nl]
hitDIEQl@m in vws n II

iminvws nll

iminvws nl] hniMfeQi@minvws nN

EESH@minvws nl]
From

Sent Mon 9 7 2020 9 25 32 PM

Subject RE UITVRAAG ANNOTATIE MORGEN 09 00 Agenda t b v MCC 19vergadering dinsdag 11 30

Mon 9 7 2020 9 25 32 PMReceived

Op punt 3 zoals gezegd geen actieve inbreng voorzien die zit al in punt vier Voor punt 4 heb je de annotatie al gehad tbv

verzending MCC brief aan de bwp Die blijft ongewijzigd Daarom zoals afgesproken alleen twee bullets algemeen actualiteit op

punt 3

Annotatie punt 3 internationaal en toerisme

• Er wordt op Europees niveau gesproken over mogelijke gemeenschappelijke criteria voor het definieren van

risicogebieden en gemeenschappelijk test en quarantaine beleid voor reizigers uit risicogebieden Nederland staat positief

tegenover afgestemde criteria maar is terughoudend over gemeenschappelijk test en quarantainebeleid Deze

maatregelen zijn nationale overwegingen ook afhankelijk van nationale context zoals testcapaciteit Deze week zal er in

EU verband verder over deze onderwerpen gesproken worden

• Vandaag 7 9 zijn om 09 00 de Griekse eilanden met uitzondering van de Peloponnesos na advisering van RIVM door

BZ op oranje gezet Later vandaag zullen ook een aantal aanvullende regio s in Frankrijk oranje kleuren Het RIVM heeft

aangegeven dat ereen goede kans is dat als de huidige trend doorzet in de komende weken heel Frankrijk naar

onveilig zal gaan Het volgende RIVM advies inzake landen komt op 14 September

Groet

I0 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden maandag 7 September 2020 11 33

^B@minvws nl I @minvws nl | P

■ |rojj^@minvw5 nl

ltDIgDl@minvws nl

Aan

i 2e @minvws nl l@minvws nl

i° h li|@minvws n l |
^|@minvws nl

|@minvws nl

iESI@ minvws nlI I
0 2e |@minvws nl

^^^^]@minvws nl

Onderwerp UITVRAAG ANNOTATIE MORGEN 09 00 Agenda t b v MCC 19 vergadering dinsdag 11 30

28 10 2e 10 2e |@minvws nlCC

Dag alien

Onderstaand vinden jullie de agenda van de MCC 19 van morgen Graag ontvang ik van jullie uiterlijk morgenochtend om
09 00 excuses voor de krappe deadlines op de agendapunten Mocht jouw naam staan bij een agendapunt die niet voor jou
bedoeld is wil je me dat dan laten weten Dan gaan we samen op zoek naar de juiste persoon En opnieuw de vraag om de

annotatie zo kort mogelijk te houden en alleen aan te geven wat de DGV kan

Opnieuw weer veel dank

Mededelingen1

2 Algemeen beeld

10 2e

3 Stand van zaken internationaal en toerisme

10 2e

4 Uitwcrking quarantainepakket Brief de minister Volksgczondhcid Wclzijn en Sport
e
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Uitzonderingscategorieen EU inreisverbod en thuisquarantaine Brief van de minister van Justitie en Veiligheid5

5
10 2e

6 W v t t k

10 2e

10 2e

iMevr

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport |

Dlrectie BPZ

Parnassusplein 5 | 2511 XV | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

10 2e ®minvws nl

10 2e
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To jminvws nl]
Cc |@minvws nl] LaitQl@minvws nl1

From

Sent Mon 9 21 2020 8 12 06 AM

Subject RE Adviesbrief 77e OMT COVID 19 deel 2

Mon 9 21 2020 8 12 06 AM

K2e

Received

Hoi

Ok dan maar hopeii dat je antwoord hebt voor doc van morgen

Goed om even met|^ contact te hebben10 2e

Gr 10 2e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeny com

10 2e 10 2e @minvws ulVan

DatumMnaandae2^e^ 202

Aan

Kopiminvvs ill

Onderwerp RE Adviesbrief 77e OMT COVID 19 deel 2

| HEHBj@minvws nlI0 2e

Hoi

De nofaisvrijdag einde van de dag teruggekomen met opmerkingen van lliait51 Heb deze aangepast en opnieuw de lijn in

gedaan Maar vrees dat Tamara de nota nog niet gezien heeft

Groeten

10 2e 10 26 @minvws nlVan

Verzonden zondag 20 September 2020 21 47

Aan | BEI^l@minvws nl10 2e 10 2e 10 2e|@minvws nl

MiaitDl@minvws nl

Onderwerp FW Adviesbrief 77e OMT COVID 19 deel 2

Hoi 10 2e

Goed dat we de nota donderdag hebben doorgedaan In dit OMT advies wordt a niet specifiek ingegaan op de mondkapjes op

scholen en b tav verder mondkapjes gebruik niet veel nieuws

Ik zal even vragen aan tamara in gs staf of ze reactie heeft ookal mag ik haar daar eigenlijk niet naar covid onderwerpen vragen

10 2eGn

10 26

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

3 06 10 2e

[SI Sminvws nl



8886

Van LCI gg 5 nym1nl
Verzonden vrijdag 18 september 2020 10 50

Aan l@minvws nl0 0

i| 2eI minvws nl minvws nlCC m 0 Hj m

|@minvwTnl ~|^|^M@minvws nl @minvws nl

■^£iym1nl

0 0 0 0

|@rivm nl

Onderwerp Adviesbrief 77e OMT COVID 19 deel 2

10 2em 0 B

Geachte mevrouw d° 2e

Zoals afgesproken ontvangt u hierbij het OMT advies deel 2 naar aanleiding van het 77e OMT COVID 19 van

maandag 14 September 2020

Met vriendelijke groet

i i 10 2eNamens de

Prof dr

10 2a

10 2e j 10 2e

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1 postbak 13

3720 BA Bilthoven

tel 030[ 1Q 26

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit benefit abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De 7org voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

are

www rivm nl en Committed to health and sustainability
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MIMfeQj@minvws nl1

minvws nl]

[HE^^B@minvws nl] Dienstpostbus CTCTo 10 2e 10 2e

VWS[ i@minvws nl]

^ @Cc

From

Sent

Subject RE Agenda en stukken

Received

Mon 9 21 2020 9 06 07 AM

Mon 9 21 2020 9 06 11 AM

Hoi alien

Voor amiotatie Doc 19 morgen

ImiEfl doorverwezen naar

zij gaat groep voorzitten worden mlioudelijke dossierliouders

deelnemers BZK VWS pdc 9 en sport RIVM OCW SZW EZK PDG C19

^^^^heeft contact met Qmjgj en ze maken een lijst met departementen en contactpeisonen die via PDGC19 kan worden

rondgezonden aan depaitementen met het overzicht van werkgroepen
actie ventilatie kan dan van deze lijst onderweipen af maar komt op werkgroepenlijst dit is een ondeivveip waar veel zal

gaan spelen de komende tijd maar nog niet gewerkt wordt aan 1 actie product op dit moment

E en afgesproken10 2e10 2e

Ik cc ook ivm
‘

speciale projecten’ die bij jou komen waarvan dit er 1 is10 2e

Groeten

10 2e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeny com

10 2e 10 2e @minvws niVan

Datum zoiidag 20 sep 2020 10 26 PM

IH

@minvws nl Dienstpostbus CTC VWS M@minvws iil10 2e 10 2e 10 2e
AaiK_
diDIfeQl t minvws nl

Onderwerp FW Agenda en stukken

IH I

Hoi

Even reactie tav bijgaand stuk

Ventilatie heb jij met|
woensdag in doc al gemeld dat ik nog kwam met voorstel

Slachthuizen^
Dit is in overleg in MCCB en in overleg over roemer rapport bij PSC19 belegd en mjjggj weigert dit op te pakken We willen

heel graag weer een overleg hebben en we staan allemaal in de helpstand maar het gebeurt niet ik wil anders nog

wel even metlilOlfeSlsoreken Heb ik eigenlijk ook beloofd aanQQ vrijdag Ik moet sowieso nog iets doen met koele cellen

bedenk ik me Dat moet ik nog even afronden

Griepsezoen nav mcc erop gekomen maar kan er volgens mij ook meteen weer af want volgens mij heeft^^3al iets

gemaakt Ik kijk daar morgenochtend nog even naar

gesproken dan kan @f||j££g]dit dinsdag inbrengen Ik had dinsdag of10 2e

10 2g

Gr[|msSl

■

iBIHW 10 2e I
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
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Parnassuspleln 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

10 2e

IS lW@mimnA c n I

Van DGC19 ^^^2@minjenv nl

Verzonden vrijdag 18 September 2020 16 23

Onderwerp Agenda en stukken

Beste leden van het DOC 19

Hierbij ontvangt u de agenda en de stukken voor het DOC 19 van dinsdag 22 September Het DOC 19 van maandag 21

September is geannuleerd

Prettig weekend

Vriendelijke qroet
10 2e

Dit bericht kail iiifonnatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abnsievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Tliis message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from die risks inherent in die electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security
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@minvws nl] Jonge H M de Hugo |MllHlfiflM@rninvws nl] Ark T van

invws nl]

[i 10 2eTo 10 2e

jj
io 2 ^ssna

10X28 j 10 2e

10 2e

10 2e

li 1° 2«10 2e

10 2e

H@minvws nGCc

From

Sent Tue 9 15 2020 6 03 27 AM

Subject RE Adviesbrief aan BAO 77e OMT COVID 19

Tue 9 15 2020 6 03 28 AMReceived

Het zou goed zijn als het BAO zich uitspreekt voor of tegen regionale prioritering van testen

GGD wil van VWS graag horen of we idee steunen dat regio’s capaciteit krijgen toegewezen op basis van 75 inwonertal

en 25 epidemiologische sitnatie infectiednik OMT advies geeft daar geen echte handvatten voor noemt alleen de optie

om top 5 regio’s hoogste en bottom 5 laagste infectiednik te selecteren in toewijzing
Gr

10 2e

10 2«

10 2e

Ministeiie van Volksgezondlieid Welzijn en Sport

SuMSSSSS
Verzonden met BlackBeny Work

www blackbeirv com

10 2e 10 2eVan @miirvws nl

Datum dinsdag 15 sep 2020 TT^Ah^
Aan Jonge H M de Hugo

|@ininvws nL H

10 2e fc tii Ark T van Ti i
I■■■

10 2e

10 2e

11 ■iiiiltDH1
@minvws nl

I ’5immvws nlm m m

10 2eKopie

Onderwerp FW Adviesbrief aan BAO 77e OMT COVID 19

Beste alien

Hierbij het defintieve OjVlT advies voor jullie info Om 8 uur vindt het BAO plaats

Met vriendeli]ke groet

m

Verzonden met BlackBeny Work
www blackben~v com

n» 2e]

10 2e

10 2e

10 26

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2« 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

dubbBl

Volgende pagina verwijderd i.v.m. dubbel. 
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AM

^niMfeg]@minvws nllTo

From

Sent

Subject
Received

RE Adviesbrief aan BAO 77e OMT COVID 19

Tue 9 15 2020 4 12 32 AM

ja en dat stuk over de maatregelen is ook heel arbitrair Denk dat we heeeeel goed moeten nadeiikeii of we de mgentie
hiennee willen en kunnen doorduwen naar de vr en de mensen

Verzonden met BlackBeny Work

www blackberry com

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

1D 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2b 10 2e

n 2e]

10 2e

10 2a

10 2e

10 2e 10 2e

dubbel

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|

10 2e

10 2e
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i his message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability
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I 10 2eTo 10 2e @minvws nl

@minvwsjtI]J| B I [HIj2I^B
gminvws nl] ^MnB S^^Klliia SI@minvws nl1

10 2epr f @minvws nl]
10 2g 10 2e

1Q 2eFrom

Sent Mon 9 14 2020 3 12 17 PM

Subject RE Agenda BTC 19

Received Mon 9 14 2020 3 12 17 PM

Top dank

10 2e 10 2e |@minvws nlVan

Verzonden maandag 14 September 2020 17 09

Aan 3B@minvws nl

IH IH 10 2e10 2e l@minvws nl |@minvws nl DienstpostbusCC

10 2e|@minvws nl 2^31@m i nvws n lCTC VWS |
Onderwerp RE Agenda BTC 19

[m

Ik begrijp net van^^^^at jij naar het BTC 19 gaat morgen Hieronder een korte annotatie op de punten op de agenda

De OMT adviezen hier gaat nog veel gebeuren vanavond en proces hiervan heb ik eerder vandaag al

gemaild en is als voIgt zie hieronder Het lijkt me handig als gfclJIt£}B een last minute update geeft voor het BTC 19

over de laatste stand van zaken hierover waar dat nodig is

o BAO dinsdagochtend 8u

o DOC dinsdagochtend llu

o ACC extra dinsdagmiddag 15u

o MCC woensdagochtend 9u

Testen en traceren hiervoor is de Kamerbrief meegestuurd van afgelopen vrijdag De belangrijkste punten daarin zijn
random de tijdelijke maatregelen op het testbeleid verder opschalen van labcapaciteit met voorrang testen van

zorgmedewerkers en onderwijspersoneel afronding proef met testen van reizigers op schiphol de coronamelder wordt

omgezet naar testen met klachten ziJn hier nog belangrijke aanvullinqen op

Stand van zaken internationaal en toerisme wordt toegelicht door IZ en

Caribisch Nederland ZJCN geeft een update van de stand van zaken via Webex vanafBonaire

10 2e

Hartelijke groet

Van Dienstpostbus CTC VWS

Verzonden maandag 14 September 2020 16 51

Aan _Dienstpostbus DCC VWS1 DCC@minvws nl

l@minvws nl B

^M@minvws nl l

MgM fflminvws nl

10 2srivm nl

5^@minvws nl

_nctv minjenv nl I

l@minvws nl M

nl

10 2e » minvws nl H
l@minvws nl M
tB@minvws nl

m

I i

■

d0 2 i 2e jg 10 2e |@minvws nl |@minvws nl

|@minvws nl

Ql@minvws nl

^

IE 10 26 IE 10 2e@minjenv nl I0 2e |@minvws nl

10 2e |E 10 2e [I|@minvws nl |@minvws nl

3@minvws nl

minvws nl B

■igj nl

■minvws nl Im

3B@minvws nl 51@minvws nl l@minvws nln] w

l 2» l 2e 10 128^@minvws nlkSTninvwsmb ^
m i n vw^Tl d

^B^minvwsmb^H

minvws nl miinvws nl

B@minvws nl ^B10 2e m

| | |@minvws nl ||@minvws nl

^B@minvwsjTl |@minvws nl M@minvws nl

i 2e|@minvws nl |@minvws nl

@minvws nl

^ffi@ minvws nl Dienstpostbus DCC VWS DCC@ minvws nlCC Ujyg@minvws nl

K2e

10 2e
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l@minvws nl m

hbe
10 2e 10 2e 10l@minvws nl

IE 10 2e

10 2e E 10 2e

3 10 2e 10 2e l 2« l@rivm nl3M@minvws nl @minvws nl

g minvws nl Dienstpostbus DCo dvc@minvws nl

minvws nl

10 2e minvws nlCoronateam PG

1O 20 10 2bI H

IaM@minvws nl |@minvws nl l@minvws nl

ItB@minvws nl l@minvws nl ^
iminvws nl

^@minvws nl H

^fl@minvws nl ^M
^B@minvwsjnl H

0 M

minvws nl REBS1

jM@minvws nl

Iminvws nl

I Iminvws nl

I rninvws nl I10 2em 0

10 2«|@minvws nl l@minvws nl

E 10 2eIminvws nl minvws nl minvws nl

I M I0 minvws nl minvws nl

2gl@ minvws nl

^|@minvws nl |
I jM@minvws nl 5M@minvws nl |

MP mffggj@minvws nl H

jTTinvwsml^ Ssecretariaat PG

^SB@minvwsinl

i^B@minvws nl

minvws nlI0 0

Iminvws nl 0

H 1° 2e^B@minvws nl M
^B@minvws nl

|@minvws nl

Onderwerp Agenda BTC 19

Beste leden van het BTC 19

Bijgaand de agenda voor het BTC 19 van morgen 15 00 Tevens is ter info de kamerbrief over testen en traceren van afgelopen
vrijdag bijgevoegd

Informatie voor het beeld en of de CAR Covid 19 actualiteiten rapportage opvolger van de sitrap ontvangen we graag voor

morgen 10 00

Ten slotte nog een wekelijks terugkerend verzoek

Het BTC 19 vindt nog een aantal keer plaats in de kleine crisisruimte A08 17 waar niet iedereen fysiek op

anderhalvemeter afstand in past Daarom het verzoek om via de Webex aan te sluiten waardat kan en passend is Er

wordt nog gezocht naareen structured tijd met een bijpassende zaal waar iedereen in past

Hartelijke groet
CTC 19 Coordinatieteam Covid 19
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liB4yMlB@minvws nNTo H@minvws nl] 10 2e

From

Sent Wed 9 9 2020 12 36 07 PM

Subject RE Agenda BTCb morgen 14 30

Wed 9 9 2020 12 36 08 PM

I

Received

^^3@minvws nl

Verzonden dinsdag 8 September 2020 15 47

Aan

Onderwerp RE Agenda BTCb morgen 14 30

10 2«Van

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@minvws nl |@minvws nl

Hoi

Hierbij de temgkoppeliiig uit BTCb

Groetenl 10 2e

escalatie ladder

Regio’s worden iiigedeeld ill ‘waakzaam” “zorgelijk’ of “emstig” Vervolgens bepalen regio’s ill afstemming met Rijk
welke maatregelen uit de toolbox worden toegepast Hierover vindt altijd ambtelijke afstemming plaats In extreem geval
kan landelijk worden bepaald dat de gekozen maatregelen van de regio niet ver genoeg gaan worden maatregelen
opgelegd obv corona wet

Toolbox versie die werd getoond bevatte zo snel ik kon zien niet de aanvullmgen die wij ingebracht hadden Er wordt nog

een versie gedeeld

toerisme en quarantaine
Uitzonderingen op imeisverbod waaronder die voor topsporters werden toegelicht Er bleek in MCC wat discussie te

bestaan over bepaalde categorieen Topspoiters werden genoemd als voorbeeld waar dnidelijk is dat ze echt voor werk

moeten reizen dus geen discussie Besluit is nog niet genomen ligt donderdag in ACC en mogelijk vrijdag in MR als de

ACC dat nodig aclit Nog geen kogel door de kerk was mijn indiuk

temgkoppeliiig ACC
Was temgkoppeliiig MCC foutje in agenda Ging vooral over voorgenoemde uitzonderingen op imeisverbod Verder

wordt er extra aandacht gevraagd voor commmiicatie geiicht op jongeren omdat nog steeds blijkt dat zij zick slecht aan

regels houden

Overig
Dit was de laatste BTCb Dit overleg gaat verder als Beleidsteam Covid 19 BTC 19 Dit overleg wordt

voorbereid door Coordinatieteam Covid 19 CTC 19 waaibij
BTC 19 is ambtelijke afstemming voor AO waarin ook meteen ministers etc zitten

14 September start de programma directie Covid 19 Zij nemen alle coordinerende taken mbt corona op zich maar

blijven uiteraard met beleidsdirecties samenwerken op specifieke dossiers

22 September volgt er weer een algemene voortgangsbrief Covid 19 voor de TK Als daar input op gewenst is

komen zij bij ons temg

10 2e |oa contactpersoonblijft Doel van

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 8 September 2020 09 35

Aan

Onderwerp FW Agenda BTCb morgen 14 30

E^3@minvws nl10 2e 10 2e 10 2e l@minvws nl

Bijgaand de agenda Staan paar interessante pimten op

Koppel je ons temg op de mails

Gaat om

escalatie ladder
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toerisme en quaraiitaine

temgkoppeling ACC

Alvast dank

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

Van Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl

Datum maandag 07 sep 2020 1 54 PM

Aan Dienstpostbus DCC VWS DCC@niinwvs nl l@rivm nl

| @mnivws nl

@nctv mini env nl

Bl@minwvs nl 1

l@rivm nl 10 2e0
10 2e

10 2e

10 2e OffffgB
1l» 2 E 10 2e

10 2e M
10 2e jg 10 2e

10 2e

10 2e

I 10 2e

10 2g g 10 2b |
1° 2e E 0° P

10 2e s n 111 nwvs nl

jgglffi minvws nl 7W

jB@minwvs nl I

i0
m

0
■

5 1° 2» t@minvw^il 0

E C0 2e10 2e @minvws nl

Kgai@minvws nl M

■ jumfl j ulTl
| ^^2|@minvws nl

@ininvws nl

@minvws nl

iflffS@minvws nl [yjQfiS
B@igj nl

minvws nl tfcMfeOl

0 0

® 10 2e iE 1° 2einvws nl M
@ininvws nl

m

10 2e m m

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e Im 0 0

10X28 l@minvws nl l@minvws nl Ft] m

10 2e

10| 2»

10 2e —

a 10 2

nmmvs nl

t imr_wvs ii]

l@minvws nl

|@minwvs nl E33
0 0 m

10 2e

10 2e

m m

l@miiivws nl I0

E °x2s10 [2e @minvws iil |@minvws illm

10 2e @minvws nl L IffDl@minvws nl0 m

minvws nl

Kopie Dienstpostbus DCC VWS DCC@niinwvs_nl
@minvws nl B
SB@minvws nl

I0 2e

l@igj nl

fl@minvws nl

10 2e

10 2e 10K2e

10 2e

10 2ePJ

7minwvs nlm pi

E 10 2e l@minvws nl0 Pj P]

E 0°K2°1° 2e

10 2e

@minvws nl ■@minvws nl

@iivm nl Coronateam PG ^B
Ipi m

10 2el@minvws nl

[^l@mmvws nl Dienstpostbus DCo dve^mmvwyil
@minvws nl

@minwvs nlPj Pj Pj

l 2s @minvws nlmb
10 2eIH @minvws nlP] Pj Pj

E C1° 2e

E i1° 2e”

l@minvws iil @minvws nl |@minvws iilPj Pj 0

| 10 2e E
■

»

E i°x2®

I0 2e E 10X2e

10} 2e

I fe @illinwvs ill minvws nl

®minvws nl

Pj

10 2e@minvws nl [@minvws nl

Sai@minvws nl

Pj Pj

@miiivws nlPJ Pj Pj Pj@

10 2e@minvws nlPj Pj Pj

E 10H2em 2 i E 10 2e

10 2e l

E 10 2e10 2e s|@minwvs nl @ininvws nl|@minvws nl Pj

10 2el@minvws nl M @inmvws nlPj Pj

@minvws nl M
niiiiwvs nl

[il IfcQl@minwvs nl

l@minvvvs iil M

@minvws nl @minvws nl

|@minvws nlE l«M»minvws nl

@minvws nl

B@iiiinvws nl Dienstpostbus Secretaiiaat PG

P] Pj m

i
m 0

10 2e@minvws nl minvws

IIi IgSB@niinvws ril B
|@minvws nl

0

10 2eHalLM@miiivws nl |

Onderwerp Agenda BTCb moigen 14 30

»0 I
0

Beste BTCb leden

Bijgaand de agenda voor het BTCb van morgenmiddag 14 30

Informatie voor het beeld en of de sitrap ontvangen we graag voor morgen 10 00

Ten slotte nog twee verzoeken

Er staan twee agendaverzoeken voor de BTCb in jullie agenda s Om technische redenen kan het verouderde

agendaverzoek niet door het secretariaat verwijderd worden Het verzoek aan jullie is om deze verouderde reeks zelf uit

de agenda te halen Het betreft de reeks die morgen nog om 09 00 in de agenda staat Wellicht ten overvloede het

juiste en actuele agendaverzoek staat dus morgen om 14 30 in de agenda
Het BTCb vindt nog een aantal keer plaats in de kleine crisisruimte A08 17 waar niet iedereen fysiek op
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anderhalvemeter afstand in past Daarom het verzoek om via de Webex aan te sluiten als dat kan Er wordt nog gezocht
naar een structured tijd met een bijpassende zaal waar iedereen in past

Hartelijke groet
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BlWtiaifeM@minvws nl1
@minvws nl]

To

IIHaifeQl@minvws nil Provence|10 2e 10 2e eCc

minvws nl

From

Sent

Subject RE Nota Agenda en bijlagen bijeenkomst Contingency Beraad 10september 2020 11 00 12 00

Thur 9 10 2020 10 49 56 AM

Thur 9 10 2020 10 49 56 AM

Received

Dankjewel voor de terugkoppeling

Vriendelijke groet

^^^^^|@minvws nl

Verzonden donderdag 10 September 2020 12 25

Aan

10 2eVan

I l 10 2e | gminvws nl

fiElSI@minvws nl101 26 e 10 26I JJJJ^2j@minvws nl

|@minvws nl

CC

Onderwerp RE Nota Agenda en bijlagen bijeenkomst Contingency Beraad 10 September 2020 11 00 12 00

Ha dank

Toelichting vannit BZ weinig nieuws tov de krant Zorgelijk is het kemwoord

Heb punt gemaakt dat over sainenloop met Covid moet worden nagedaclit Op twee manieren 1 in

commimicatiestrategie en 2 door te differentieren naar verschillcnde sectoren organisaties Op sommige plekken zal

Covid weinig impact liebben op de readiness of aandacht voor Brexit maai op andere plekken kan dat heel anders zijn
Donane onderstreepte het belang hiervan was nl ook him eigen ervaring

Stuk van SZW over detacheiingeii zonder discussie akkoord SZW gaf aan dat lijn iets strenger is dan eerder want nu

ook geen hard cliff

Bij volgend contingencyberaad komt een meer gedetailleerde plamiing temg hoe we oils de laatste maanden van dit jaar
verder kunnen voorbereiden met aandacht voor evt crisisoefening

Denk dat dit het wel zo ongeveer was

Groet 10 2e

Verzonden met BlackBeny Work

www blackberry com

@minvws nl10 2e 10 2eVan

Datum woensdag 09 sep 2020 9 16 PM

Aan f
Kopie

@jnmvws nlH 10 2e

^j 7 minvwR nl

@minvws nl

Ondenverp FW Nota Agenda en bijlagen bijeenkomst Contingency Beraad 10 September 2020 11 00 12 00

®ininvws nl 10 2e ft
■

■a iiiiuvws nl I10 2e

Via deze weg ontvang je de nota ter voorbereiding van het Contingency Beraad van morgen om 11 00 uur

In de bijlagen van deze email vind je de nota ter voorbereiding van het overleg en de stukken zoals verstuurd door BZ

Gezien de grote hoeveelheid stukken en agendapunten kan ik me voorstellen dat het nuttig is om deze telefonisch door te

nemen

Ik ben morgenochtend vanaf circa 08 00 uur telefonisch bereikbaar mocht je het prettig vinden om het kort voor te bespreken
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Vriendelijke groet

v

10 2e 10K2S| Ministerie van Volksqezondheid Welzijn en Sport |

Directie Internationale Zaken IZ |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 El | Den Haag |

Telefoon | H 10 2e10 2e pminvws nl |

Van Taskforce VK J 10 2e @minbuza nl

Verzonden vrijdag 4 September 2020 15 21

I AL GT B 10 2e 10 2e 10 2eAan l@minfin nl l@minjenv nl |@ind nl

mmlnvml^M
l@belastingdienst nl MjfcJIfcQM@nvwa nl

m m

10 2e

10 2e

2e 10 2e ] 2eB@minbzk nl

@minbuza nl

B@minocwml

^P@minaz nl J
^l@minienw nl PLV DGBEB

^J a minszwml |
minjenv nl

minbuza nl

5M@minp7k n| [n

minaz nl l@minvws nlm m m m m

10 26

C10 2e 10 2B

10 2e

1 belastingdienst nl 1m m ■ BSK

|@mindef nl 10 2el@minbuza nl

10 2« BD DEIA EU[@minbuza nlm

m

CC PJ @minbuza nl m minbuza nl

g|@minbzk nl 10 2e |@minbuza nl |@minaz nlm pj m m

| AFP EDALJICQM@mindef nl | l@minbuza nl |
^[@minocw nlgj@minfin nl |

minezk nl

|@minocw nlm m m pj

E 10 2e minbuza nl minbuza nQJ PJ m

10 2e minocw nl l@minbuza nlm W J 1 uj

g 10 2e10 2e@ninvws nl

81 dgmuM
3M@minlnv nl | B@minezk nl

[@minbuza nl |

1

|@minienw nlm m

minbuza ni g
|@minbzk nl

minjenv nl[iT

h_DGMI ^B@minienw nl |
minbuza nl M

m p]

minlnv nl m m

■ BFB EU

It^M@ minezk nl

3M@minbuza nl

3M@mindef nl

^g@minbuzajil Taskforce VK

WiL i 11

J@MINSZW NL

26

|@mingzk nl M

@minszw nl |
^B@minjenv nl

p] p] pj

minbuza nl MlfcJIfcQMrn » w

m m

|@minbuza nl | |@minbuza nl

0 2e|@minvws nl

Onderwerp Agenda en bijlagen bijeenkomst Contingency Beraad 10 September 2020

|@minbuza nlpi pi

Geachte dames en heren

Graag deel ik met u de geannoteerde agenda met bijlagen voor de bijeenkomst van het Contingency Beraad op 10 September
11 12 uur

Het overleg vindt plaats op het Ministerie van Buitenlandse Zaken Rijnstraat 8 4e verdieping zaal X 401

In deze vergaderzaal is voldoende ruimte om afstand van elkaarte houden en de Covid 19 richtlijnen van het RIVM en de

rijksoverheid in acht te nemen

Indien het niet mogelijk is dat u fysiek deelneemt kunt u onderstaande inbelgegevens gebruiken om de vergadering digitaal bij te

wonen

Inbelgegevens BZ External videoroom 3

10 2c
10 2e
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10X291

Agenda Contingency Beraad 10 sept 2020

1 Opening en welkom

2 Stand van zaken onderhandelingen
3 Stand van zaken readiness voorbereidingen en contingency planning

4 Rol beraad en planning najaar zie bijlage 1

5 Detailoverzicht voorbereiding aflopen overgangsperiode afvinktabel bijlage 2 a en 2 b

6 Afronden notitie detacheringen bijlage 3

7 Update nationale implementatieTerugtrekkingsakkoord
8 Strategische communicatie bijlage 4

9 Update Wetgeving verzamelwet

10 Update crisismanagement

11 Toelichting afwegingskader bilaterale contacten bijlage 5

12 Evaluatie rijksbrede Brexit inzet 2016 2020 voorjaar 2021

13 Rondvraag

14 Conclusies en datum volgende bijeenkomst

15 Sluiting

Als u nog vragen heeft schroom dan niet contact op te nemen met I0 2e gminbuza nl

Met vriendelijke groet

10X2

Taskforce VK

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag

T 0 2e

g minbuza nlE l 2e

Help save paper Do you really need to print tins email

Dit bericht kail informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abiLsievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Tliis message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from die risks inherent in die electronic transmission of messages
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Hiy^g]@minvws nl]To |@minvws nl] 10 2em m

From

Sent

Subject
Received

m

Tue 9 15 2020 10 03 01 AM

RE OMT advies

Tue 9 15 2020 10 03 01 AM

Ja dit is ondersteuning van het beleid Het is een pleidooi voor de topsportbubbel waarin het risico op blootstelling aan het

virus wordt geminimaliseerd Preventief testen voegtdaaraan niets toe

Groeten

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 15 September 2020 11 46

Aan QQ|@minvws ni10 2e 10 2e 10 2e|@minvws nl

Onderwerp FW OMT advies

Zie mail

Even een check I 10 2g

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 15 September 2020 11 43

5 minvws nl10 2e 10 2eAan

Onderwerp FW OMT advies

Hi

Ter info

Op pag 5 wordt topsport genoemd
Grt

Verzonden met BlackBeny Work

www blackbeii~v com

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Datum dinsdag 15 sep 2020 7 34 AM

Aan Dienstpostbus Secretariaat PG [@minvw^nl
mnivwsTn ~J

@ new mini env ill |
|@ggdhnLnl

@minvws nl10 2em

1D 2e l@minszw iil I B@rivm nl

@nctv ininienv nl KliilfeQl

I@ggdlim nl

Qj

l@rivm nl @nvmml

@iej iil adghor nl MtfBgl@ggdghor nl

@venlo nl

[n [jj m m m

10 2e 10 2em m

10 2el 10 2e|@vng nl @vng nl @venlo nl |@ininvws nlm m

@minvws nl
^

l@ifv nl

W@miiTVWS nl |
l@minjenv nl

l@ifv nl l

fllEgM@miiivws nl

M@V~NG NL ■
intaM@minszw nl |

@vrk nl

Ql@ minvws nlm

j^B@ininjenv nl

l@ mim sV i

VNG NL[n m m m m

10 26 10 2el@rivm nlR] m

@ininszw nl @minvws nlKopie 10 26 h 26 10 2e m

10

10 2e 10 2e l@mmvws nl l@miiivws iil Jm m m

10 2e@minvws nl B
M@minvws nl

m m

10 2e 10 2e@ggdghor nl

l@minvws nl

ostbus DC^V^^^CC@minvws nl^
linn nl H

@minvws nl10 2em pjs

B i BIBB 1

J 10 2e

5 10 2e 10 2s

10 2e

10 2e

111 nvws nlW

Dienst rt iiiinvws iil Dienstpostbus Secretariaat PG

10 2eMM331@ininvws nl

|@iivm nl

Ondeiwerp RE OMT advies

10 2e @minvws nlm m

En nu met het advies
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Verzonden met BlackBeny Work
www blackben~y com

@minvws nlVan

Datum dinsdag 15 sep 2020 7 19 AM

Aau Dieustpostbus Secretaiiaat PG j
l@minszw ul

0 2e 10 2e

@minvws nl @mmvws iil10 2» IS
UBUU l liJ 10 2e

10 2a

10 2em

10 2e |@rivm nl

8 nctv minienv nl IliillfcQl

l@ggdlnn nl

0 0

l@rivm nl ft@iivm nl BfcBiBB@nctv minienv nl

||tfISH^ggdglior nl

l@venlo nl l

rn 0 0
10 2e l@igj nl ggdglior nl

@vng nl

10 2e 10 2e

10 2e ® 10 2e

10 2e J
10 2» I

m

l@mmvws nl10 26 10 2el@vng nl @venlo nl0 m

10 2e@minvws nl

l@minvws nl I

B@minjenv nl 1

m m MJ

10 2e|@minvws nl0 @minvws nl

10 2e10 28@WGNL @\TNG NL0 m m

@minszw nl 10 2e 10 2e JlMIfigi@minszw nl 10 2e@rivm nlm m

|@vrk nl0

@minszw nl @minvws nlKopie 10 2e 10 2a0 0
10@minvws nl I @minvws nli

2aIjjjjjfll nvw nl M

@minvws nl

@minvws nl0

10 2e@ggdghor nl ggdghor nl @minvws nlm m rn

10 2e[@minvws nl

Dieustpostbus DCC VW£^3CC@minvws nl^l
ininvws nl ft

I minvws nl
WBv m

_Dieustpostbus Secretaiiaat PG

MTEQ1@niinvws nl

@miiivws nl0 0

0 m

10 2e0

MtMIfegJ@ minvws nl|@rivm nl0 MJ

Onderwerp OMT advies

Geachte leden van het BAO

Bijgaand het OMT advies tb v het BAO om 8 uur

Met vriendelijke groeten

10 2e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberry com

Van Dieustpostbus Secretaiiaat PG

Datum maandag 14 sep 2020 5 54 PM

Aau

10 2e |@minvws nl

ininvws nl |@miiivws iri J10 2« 10 2a m0 0

i@rivm nl tiliXgDl

SJ@jgi nl

^^ft@vngInl

10 2e[fllfigi@minszw iil b l l@ininvws nlm m m

@rivm nl l@nctv in i nj env nl @nctv ininjenv nl

IfeDl v ggdhm nl l
HB@ininvws nl B

im 0 0

@ggdghor nl @ggdghor nl

B@veulo iil ft
i@ggdtun nl @vng nlm 0 m m m

@venlo nl

@minvws nl jg| Jvnfv nl

@minvws nl ft
M@ inhiienv nl

|@ifv nl | minvws iil

B@VNG NL

B@minszw iil

0 m 0 0 m

I mfigB@minvws nl

I@VNG NL I@minienv nl l0 m m

5B@ i ivrn nl {gl@minszw nl | l@vrk nl0 0

@miiLszw nl @minvws nlKopie m 0 0 0

IU Ifcgi@ miiivws nl

@minvws nl ft

■@minvwsnl^^flltgj@ ggdghor nl f
l@miiivws nl

IT fi minvws nl l0 0 0 0

@minvws nl0 0 0

10 2e|@ggdghor nl j fflminvws nl

ft glli lfigi@ miiivws nl

0 0 0

n^@minvws nl I0 0

DienstpostbusDC^MW^^CC@ininvws nl

|

—

life riminwjvsiil ft
ftminvws iil _Dienstpostbus Secretaiiaat PG

|@ininvwsml 10 2e0

MIMfegB@ minvws nl|@rivm nl

Ondeiwerp RE UitnodigingBAO

0 0

Beste alien

Bijgaand de Webexlink
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U bent de host voor deze Webex vergadering

Wanneer het tijd is start u hier uw Webex vergadering

WPg

Met vriendelijke groet

| Managementondersteuner |
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Publieke Gezondheid |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

10 2e

10 2e

10 2e @minvws nl | www rijksoverheid nl |

10 2e 10 2e I Sminvws nlVan

Verzonden maandag 14 September 2020 15 08

Tninvws nl |I H Xy |M a|minszw nl

W@rivm nl P

^■^^gdhmml nlo nl

[@m pvws nl

Aan

B@minvws nl B

^^^5j@igi nl 7uMI|jQl ^gdghor nl~

3m S rrinvw5 nl |

|@rivm nl nctv minienv nl RfcKfcj
m

H {10 2e |@ifv nl
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10 2e N 10 2e Il@minvws nl l@minvws nl0 0

^B@minszw nl P
3^H@vrk nl

minvws nl 10 2e B@minjenv nl

minszwml^B
l@VNG NL

10 2em privm nl

BIfcBB@minszw nl 10 2e

10 2e

Q M@minvws nl

|@minvws nl B

CC

m m
^j@minvws nl ^^^^^Kl

|@minvws nl

l@minvws nl

_Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl

l@minvws nl

|51@minvws nl

I b|@minvws nl

10 2e[dghornl lminvws nlm 0 0

[j 10 2» 10 2e 10 2«IH minvws nl l@minvws nl

B@minvws nl Dienstpostbus Secretariaat PG

31@minvws nl10} 2e 10 2e

3 2e 10 2e minvwq nl|@rivm nl

Onderwerp Uitnodiging BAO

Geachte leden van het bestuurlijk afstemmingsoverleg

Wij verwachten morgenochtend een advies van het OMT dat we graag als eerste met u bespreken We willen daarvoor morgen
om 8 uur een BAO organiseren ik hoop dat het u ondanks de late uitnodiging en het vroege tijdstip lukt om aan te sluiten wij
verzenden zsm een webexlink

Met vriendelijke groeten
10 2e
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To llIiIflIfeQi@minvws nl

@minvws nn B

m

10 2e 10 2eCc l iminvws nllm

minvws nl] jminvws nl] [ Ig3M@minbuza nll

|@minbuza nl]

n] m m

Onderstal|
From

Sent

l l |@minbuza nl]
m m m m

m

Mon 9 28 2020 11 14 13AM

Subject RE Oranje reisadvies Belgie
Received Mon 9 28 2020 11 14 13 AM

Dit gaat overNls reisadvies

Verzonden met BlackBeny Work

www blackbeny com

invws llt

DatunKinaanda^S^sep^^O^O^iOl PM
Ann |
Kopie

10 2aVan

KfeDl@miiivws iil

IfeQl@minvws ul I

m

2e 10 2el@minvws nl Jw [jj M mj

10 2e 10 2e

a nl

Onderwerp RE Oranje reisadvies Belgie

flminvws nl

|@minbuza nl

@minbuza nlm m

l 2e

Is het niet Belgie zet heel NL op oranje

Kind regards
Met vriendelijke groet

I0 2e

10 2e

Directie Internationale Zaken Department on International Affairs

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Ministry of Health Welfare and Sport

10 2e

|@minvws nl

Verzonden maandag 28 September 2020 12 30

Aan

10 2« s 10 2eVan

l B]^3@minvws nl

l@minvws nl

m

10 2«

1 10 2e

10 2e

l° 2e 10 2«|@minvws nlCC m

10 2e |@minvws nl l° 2e I0 2e 10 2e|@minbuza nlm

10 2e 10 2e|@minbuza nl

Onderwerp Oranje reisadvies Belgie

|@minbuza nl

Uit GROS overleg van zonet Nederland zet vanavond heel Belgie op oranje Brussel en Antwerpen vanwege de aantallen

Covidl9 besmettingen rest Belgie vanwege de Belgische reisadviezen voor reizen naar Nl Doorreis door Belgie naar Frankrijk
bliift wel kunnen

^H an je dit nog meenemen in BTCB input

HgrTffl

m

[directie Internationale Zaken

Ministerie van VWS

m
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MMmifeQM@minvws nll

B@minvws nl]

To 10 2e |@minvws nl]
m m

[|i 10 2e10 2e

10 2e

Cc

From

Sent

Subject
Received

Mon 9 14 2020 5 23 37 PM

RE SPOED Brief aan de Kamer graag jullie input
Mon 9 14 2020 5 23 37 PM

^Jdoet reactie op OMT advies

10 2e

10 2e

10 2e Sminvws nl

a316 10 2e

10 2e 10 2a @minvws nlVan

Verzonden maandag 14 September 2020 19 21

10 2e 10 2e 10 2a 10 2e|@minvws nl

Onderwerp RE SPOED Brief aan de Kamer graag jullie input

|@minvws nlAan

Dank Ik had mij alleen gericlit op liet deel van liet OMT advies dat stond aangekondigd in brief van 11 9 Maai fijn clat

er dus ook cf verzoek M een tekst met herbevestiging komt

Groet

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work

www blackbeii~v com

|@mmvws nlVan |
Datum maandag 14 sep 2020 6 52 PM

Aan

10 2e 1 D 2e

l@ininvws nlm m

|@mmvws iil

Onderwerp RE SPOED Brief aan de Kamer graag jullie input
IHKopie 10 2em

Hoi

Helder dan zorg ik dat er voor lOu iets bij I0 2e ligt

Groet

10 2e

10 2e 10 2e l Sminvws nlVan

Verzonden maandag 14 September 2020 18 50

Aan 10 2e

10 2e

l@minvws nlm

BifeQM@minvws nl

Onderwerp RE SPOED Brief aan de Kamer graag jullie input

CC

Klopt
Minister gaf dit aan zojuist bij overleg hij wil een update geven en herbevestigen dat vanaf vrijdag gestart zal worden met de

voorrang voor leraren en zorgmedewerkers En kort schetsen hoe het werkt met een centraal telefoonnummer met 1 of meer

testlokaties per GGD regio met een lichte controle toets via de werkgevers of anderszins

Groet

10 2e

10 2e
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minvws nl[jj
m

3l|

10 2e 10 2e l@minvws nlVan

Verzonden maandag 14 September 2020 18 37

Aan | 5 minvws nlm m

IH 10 2» @minvws nlCC

Onderwerp FW SPOED Brief aan de Kamer graag jullie input

Urgentie Hoog

Hi 10 2e

Je vroeg mij zojuist om eea voor te bereiden over hoe waar wanneer getest gaat worden zodat de minister dit uit kan spreken Ik

zie dit niet in de outline uitvraag van| 10 2e staan

Staat dit onterecht niet in de outline of is jouw verzoek niet voor deze kamerbrief en zo ja waar moet dit dan landen

Groet

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 101 29 10 29 101 29

10 2e

101 29

10 2e

10 29

101 29 10 29 101 29

10 2e 101 29

101 29

10 29 10 29

101 2910 29 101 29

10 2e 10 2e 101 29 101 29

dubbe
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To EE«@minvwsJill

l@minvws nl] I lHHjiISH@minvws nl]10 2eCc

From

Sent

Subject RE uitvraag annotatie Extra MCC 19 morgen 28 September 11 30 12 30

Mon 9 28 2020 7 02 20 AM

I
Mon 9 28 2020 7 02 20 AM

Received

Hier de annotatie voor ventilatie en scholen is akkoord K|^Q|heeft er niet naar gekeken

Stand van zaken ventilatie op scholen en het Landelijk Coordinatieteam Ventilatie op Scholen LCVS

Het is de verantwoordelijkheid van de sclioolbesturen zelf om te voldoen aan de noniien in het Bouwbesluit en de

aanvullende richtlijnen eventneel in overleg met de gemeente als een stracturele oplossing voor de ventilatie een

ingrijpende renovatie zou betekenen

Het RIVM adviseert dat er onvoldoende aanleiding is om aanvullende maatregelen te nernen dan de al geldende
regelgeving en aanvullende landelijke richtlijnen

Minister Slob heeft een Landelijk Coordinatieteam Ventilatie op Scholen LCVS opgezet om lokale samenwerking en

oplossingen te stimuleren en zorg te diagen voor een landelijk beeld over de vooitgang liiervan

Het LCVS is gevraagd om per 1 oktober inzichtelijk te maken of en zo ja welke problemen zijn gesignaleerd met

betrekking tot de ventilatie in schoolgebouwen

Het LCVS heeft een rapport geschreven met de bevindingen

Donderdag as zal het ministerie van OCW een bestmulijke reactie op het rapport nit sturen

U kunt aangeven dat

• U benieuwd bent naar de uitkomsten van het LCVS rapport

U kunt vragen

Of het LCVS rapport het gewenste resultaat heeft geleverd en of nil inzichtelijk is of en zo ja welke problemen er zijn
met betrekking tot de ventilatie in schoolgebouwen

Welke vervolgstappen worden voorzien naar aanleiding van het LCVS rapport en wat de te verwachten rol van de

rijksoverheid hierin zal zijn

Ter info onderzoek

• Vanuit het COVID19 ZonMw Onderzoeksprogramma stimuleren wij ook een onderzoek naar de verspreiding van SARS CoV 2

in middelbare scholen en de rol van binnenklimaat In dit project wordt de SARS CoV 2 besmetting op middelbare scholen

onderzocht en worden besmettingscijfers gerelateerd aan de rol van het binnenklimaat en samenscholing Tevens wordt

onderzoek gedaan naar verspreiding via aerosolen Onderzoek wordt gedaan door Prof dr ir P M Philomena Bluyssen
Technische Universiteit Delft

Groet

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden zondag 27 September 2020 16 47

iH@minvws nl 10 2e 10 2e

10 2e

IAan

^B@minvws nl l@minvws nl 3 minvws nl

0 2e ^@minvws nl H 10 2e |@minvws nl 10 2e

3@minvws nl

|@minvws nl Dienstpostbus CTC VWS ^2@minvws nl

^j@minvws nl _Dienstpostbus Secretariat PG

|@minvws nl

10 2e 10 2eIHCC

10 2e|@minvws nl

invws nl

Onderwerp uitvraag annotatie Extra MCC 19 morgen 28 September 11 30 12 30

IH 10 2e

Volgende twee pagina's verwijderd i.v.m. dubbel.
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To 10 2e

10 2e

iminvws nl]
H@niinvws nl] iHB5EI2H@minvws nl]10 2e 10 2eCc l

BBH llifcml^minvws nl]
From

Sent

10 2e

Tue 9 15 2020 12 12 07 PM

Subject RE UITVRAAG ANNOTATIE Uitnodiging extra ACC 19 dinsdag 15september 2020 om 15 00 uur

Tue 9 15 2020 12 12 08 PMReceived

Zie hieronder korte update rondom testen

Teste n

• U kunt een mondelinge toelichting geven op de maatregel die vrijdag 11 9 in de kamerbrief zijn aangekondigd Tijdelijke

maatregelen rondom testen

o Het verder opschalen van de laboratoriumcapaciteit o a door overeenkomsten met buitenlandse laboratoria

o Het tijdelijk met voorrang testen van zorgpersoneel en leraren po en vo die essentieel zijn voor de continuiteit

o Omzetten proef met corona app naar testen bij klachten

o Max aan aantal testen in teststraat Schiphol
• M b t het testen met voorrang Minister VWS zal in kamerbrief morgen 16 9 herbevestiging en update geven Door

GGD en en andere organisaties wordt hard gewerkt dat het vrijdag operationeel is Idee is dat er per regio minstens een

fastlane komt waar bovengenoemde groepen met voorrang tijdslot getest kunnen worden GGD heeft behoefte aan een

lichte controle zodat duidelijk is dat iemand inderdaad in de zorg onderwijs werkt en essentieel is Er vindt overleg plaats

met koepels hoe dit te organiseren Denkbaar dat werkgevers hierbij een rol spelen

• In de Kamerbrief geeft de minister aan dat alhoewel hetook voor andere beroepsgroepen nadelig is als zij hun werk niet

kunnen verrichten de maatschappelijke impact anders valt voor zorg en leraren Bovendien is het een tijdelijke maatregel
totdat de testcapaciteit weer voldoet aan de vraag Inmiddels is er een motie aangenomen die verzoekt ook uitbreiding

voor de kinderopvang te realiseren Lijn tot nu toe was geen voorrang voor KO vanwege verschillen tussen KO en

basis onderwijs geen leerplicht kleinere groepsgrootte kinderopvang kent geen verplicht karakter itt onderwijs

Hartelijke groet

10 2e

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

|@minvws nl | T10 2eE J 10} 2e

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden maandag 14 September 2020 21 57

H@minvws nl 2e |@minvws nlAan

^M@minvws nl 2H@minvws nl ^|@minvws nl

m@minvws nl ■Dl@m invws nl

l@minvws nl Hcsl@minvws nl

@minvws nl H

minvws nb

|@minvws nl

Qj 0

10 2e

| BjMIfcgM@minvws nl

^J@minvws nl 10 2e 10 2eliyHgl@minvws nlCC

MB l
UUiH minvws nl

Onderwerp UITVRAAG ANNOTATIE Uitnodiging extra ACC 19 dinsdag 15 September 2020 om 15 00 uur

Urgentie Hoog

i0 2e 10 2e|@minvws nl _Dienstpostbus Secretariaat PG |@minvws nl

Dag alien

Zie bijgevoegd de agenda voor de extra ACC morgen Zodra wij het OMT advies hebben zijn wij gevraagd die te delen met de

ACC Daarnaast volgen morgen nog sheets vanuit programma DG voor evt te nemen maatregelen Dat betekent voor morgen

volgens mij dat we voor de annotatie van DGV input nodig hebben op de volgende onderdelen

OMT BAO

Testen 1
EN10 2e 10 2e

10X2e
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Maatregelen sheets volgen nog I0 2e

Voorde input van deze onderdelen zijn we afhankelijk van OMT advies wat we nog niet hebben en de maatregelensheets die we

ook nog niet hebben Mijn voorstel is dan ook om als deadline voor de aanlevering voor annotatie dinsdaq 14 00 te zetten En

daarbij is mijn verzoek het zo kort en bulletsgewijs op te schrijven met daarbij duidelijk weergegeven wat aan DGV wordt

geadviseerd om in te brengen mondeling toe te lichten aan de ACC

in

i

10 2e

10 2e

Minlsterle van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Di recti e BPZ

Parnassusplein 5 | 2511 XV | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

10 2e S minvws nl

10 2e
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vws nl]To 10 2e

10 2eFrom

Sent

Subject
Received

Tue 9 15 2020 11 14 18 AM

RE Verslag Werkgroep Toerisme 14 September 2020
Tue 9 15 2020 11 14 18 AM

Dank je

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeny com

10 2e 10 2e @mmvws nlVan

Datum maandag 14 sep 2020 7 40 PM

Aan |
Kopie

Onclenverp FW Verslag Werkgroep Toerisme 14 September 2020

IH

10 2e_@miimvs nl

niinvws nl minvws nl10 2e eM

Hallo BESI

Zie hieronder verslag van de WG toerisme met name agendapimt 6 ivm Werkgroep Covid 19 international

Groet

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeny com

10 2e 10 2e l@minbnza nlVan

Datum maandag 14 sep 2020 6 01 PM

@amsterdam ul ^ 7 iniTivws iil I@minbzk iilAan m m

@minbzknl I @minezk nl M
H@amsterdamml

^
10 2e@minezk nl |

l@mhibuza nl

^■©mimenwm^

l@minvws nlm m m m

| BD DGM DMB TR N @imnienv nl | CEND DBO

II@minvws nl

minbuza nl

@iiiinbnza nlm m m m m

10 2eiminjenv nl j
B@miuienw nl

K^minienvnl^j ■ DGB

ininvws nl10 2e 10 2e 10 2e@minvws nl

I0 2e 10 2e 10 2eL BD PSC 19 | @nctv minjenv nl @minezk nl @minezk nl
_

Sveere nl

l@miiiieiiw nl

iminezk nl

|@veere ul | CMDlr minaz nl

H BD DGM DMB TR N

@minbuza nl M

j] m mt DGMo ■
minienv nl

m

@minbuza nl w

10 ZaDB@minezk nl @minvws nlm [y m m m

jfeDB ft minwvs nl

|@ minbuz a nl

@minbnza nl

@minbuza nl Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl

@minbnza nl

m [0 m

n m m

10 2s 10 2ecovidenreizen \ @minvws nl Sniinocw nl[n

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@miiiocw nl a@minvws nl @minbuza nlm [
@minbzk nl

Onderwerp Verslag Werkgroep Toerisme 14 September 2020

[n

Beste alien

Zie onderstaand het verslag van vanochtend

Vriendelijke groet

10 2e

DSC 19

Verslag Werkgroep Toerisme 14 September 2020 11 12 uur

1 Actualiteit

VWS Teststraat Schiphol is gepauzeerd en wordt geevalueerd
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I W Debat over coronaverspreiding in relatie tot het internationaal personenverkeer heeft vorige week niet plaatsgevonden
wordt verplaatst naar de week van 21 September Koepelorganisatie van het openbaar vervoer OV NL is campagne Het OV

is OK gestart om meer reizigers te trekken Inmiddels is het verlies opgelopen tot ca een half miljard
Campagne geldt voor het gehele OV Streven is om de bezetting aan het einde van het jaar op 80 te hebben Campagne
kan vragen oproepen over hoe zich dit verhoudt met thuiswerken en gebruik vervoer studenten scholieren Vanuit

communicatie wordt opgemerkt dat opzet gericht is op aangeven dat met het OV verantwoord gereisd kan worden

Campagne is breed dus ook gericht op reizen OV dagjes uit etc dus thuiswerken komt niet perse in het gedrang

2 Bee Id

Zeeuwse kustgemeenten Eerder ingestelde maatregelen zijn nog van kracht 90 bezetting maar aantal besmettingen is

laag
Amsterdam Hotelbezetting was enkele weken geleden 50 recentere cijfers volgen Dit percentage ligt beduidend lager
voor de 4 5 sterrenhotels die afhankelijk zijn van de zakelijke markt Gemeente Amsterdam stuurt tbv communicatie

relevante informatie over svz toe Amsterdam verwijst naar vanochtend rondgestuurde mail onderzoeki° 2e

mondkapjesplicht

Advisering RIVM code oranje
Wordt toegestuurd aan betrokkenen

3

Uitzonderingscategorieen EU inreisverbod en thuisquarantaine
Gepubliceerd op 11 September

https www riiksoverheid nl onderwerpen coronavirus covid 19 documenten kamerstukken 2020 09 ll tk

uitzonderinqscateqorieen eu inreisverbod en thuisquarantaine
https www riiksoverheid nl actueel nieuws 2020 09 ll uitzonderinqen inreisverbod nederland onder strikte voorwaarden

4

VWS wijst op mail met verzoek om input op communicatie formulering uitgezonderde reisdoelen thuisquarantaine Reactie

l W gewenst

5 EU gremia
BZ Directie Integratie Europa heeft lead op concept Raadsaanbeveling over reisadviezen gemeenschappelijke Europese
kaart

I W verzoekt om afstemming via DOC ACC MCC BZ geeft aan dat is afgesproken dat afstemming zoveel mogelijk via

reguliere circuit loopt CoCo DOC ACC MCC kunnen wel geinformeerd worden over stand van zaken

DSC 19 komt hierop terug

Update Werkgroep Internationaal BZ

Zoals eerder besproken is er behoefte aan interdepartementale afstemming en coordinatie over meer brede internationale

COVID 19 onderwerpen Vanaf volgende week komt de toerisme werkgroep in de huidige vorm te vervallen en zal de eerste

Werkgroep Internationaal plaatsvinden Deze werkgroep krijgt een interdepartementaal karakter Het is van belang om per

departement een aanspreekpunt te hebben Voor betrokkenheid van de regionale overheden gemeenten zal een andere

vorm gezocht worden

Opmerkingen
Naamgeving werkgroep verduidelijken bijvoorbeeld Werkgroep Covid 19 Internationaal

Verduidelijken doel scope en mandaat

Toerisme blijft een punt van aandacht ook na de zomerperiode herfstvakantie oktober er is ook een aparte

communicatiegroep Toerisme

Gemeente Amsterdam vindt het belangrijk om aangehaakt te blijven gezien internationale bedrijven expats etc

EZK noemt de Werkgroep Openbare Ruimte lead BZK als mogelijke werkgroep waar inkomend toerisme onderzou

kunnen vallen voor gemeenten Amsterdam is ook al bij die werkgroep aangesloten BZ component mbt

toerisme reisadviezen etc zou dan in de werkgroep Internationaal vallen

6 10} 2e

BZ I W DSC 19 overleggen over het bovenstaande Nadere informatie voIgt

7 MCC 19

Nvt ivm Prinsjesdag

Wvttk

EZK Binnenkort vindt AO Toerisme plaats VAO is waarschijnlijk rond 26 September Er is een motie over winterterrassen

ingediend Andere onderwerpen die spelen touringcars reisverkeer verwarring NL en EU reisadviezen

8

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericlit kail informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband lioudt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten
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This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from die risks inherent in die electronic transmission of messages
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Overleg Covid 19 vaccin voor Caribische delen georganiseerd door PD Covid 19

Maandag 5 oktober 2020

Namens ZJCN aanwezig
Namens VWS PD Covid 19 aanwezig
Namens RIVM aanwezig

10 {2e

covid vaccin

| Qualified en Responsible Person

CiB 10 2e

heeft de namen van de contactpersonen voor de CAS eilanden in de bijstandsverzoeken

opgenomen met de contactgegevens Die van Curacao en Aruba zijn al binnen Zodra die van Sint

Maarten binnen is zal zij deze ook doorsturen

|heeft op de BES eilanden al een rondje gedaan en wacht alleen nog op reactie van Saba

ze komt hier nog op terug

is bezig met de exportvergunning en verwacht deze volgende week in te dienen Hij streeft

naar afronding van dit proces op medio december want het is goed om zo veel mogelijk
voorbereid te zijn als een mogelijk vaccin beschikbaar komt

Voor wat betreft de ternperatuur voor de opslag van het vaccin wordt nu uitgegaan van een

temperatuur tussen de 2 en 8 graden Celsius Inzet is het aantal transporten naar de eilanden te

beperken maar vraag is politieke wil er is om met de eilanden af te wijken van hoe de

distributie in EUNL gaat

gezaghebbers hier al oveHJesproken te hebben Door die partijen is al aangegeven dat ze zoveel

mogelijk het advies van de gezondheidsraad zullen volgen Ook is besproken dat in beide

richtingen afwijken dus eilanden eerst of als laatste scenario lastig blijft

Naar alle waarschijnlijkheid zal er voor elk eiland een apart plan van aanpak gevolgd moeten

worden doorde grote onderlinge verschillen Zowel op de praktische als de politieke aspecten

Waarschijnlijk wordt dit in overleg met de contactpersonen op de CAS eilanden een tailor made

prog ram ma per eiland

Voor wat betreft de vaccinaties die binnen het rijksvaccinatie programma door RIVM worden

gedistribueerd geldt dat zij verantwoordelijk zijn tot de naald de arm in gaat Dit geldt dus niet

voor de CAS eilanden want daar speelt RIVM geen rol ten aanzien van de vaccinaties

10 29

10 2e

geeft aan vorige week in de overleggen met de ministers en deI0 2e

Wat RIVM prima kan doen is de logistiek en transport maar na dat feit moet ergoed nagedacht
worden over de rol van de eilanden zelf RIVM geeft aan verantwoordelijk te zijn voor het product
niet voor het zetten van de prik Desalniettemin kan regie op de uitvoering ter plekke wel

wenselijk zijn RIVM gaat de supply chain uitwerken en daarbij de kaders omschrijven van alle

facetten die erbij komen kijken zodat de CAS eilanden niet zelf het wiel hoeven uit te vinden Dat

zullen ze dan bespreken met de contactpersonen zodat zij een eigen plan van aanpak voor de

uitvoering kunnen opstellen met begeleiding van het RIVM enVWS ^^^geeft aan dat VWS

hierbij wil aanschuiven om mee te kijken en te begeleiden benadrukt dat de uitvoering
met de BES eilanden al lastig is gebleken bij de meningokokken vaccinatie dus de CAS eilanden

zijn waarschijnlijk een stevige uitdaging Punten van aandacht in deze kaders moeten in elk geval
zijn

Registratie

Veiligheidsheidsaspecten
Communicatie

Juridische aspecten
Kosten

Welke actoren spelen een rol En in welke fase doet wie wat

Vereiste capaciteit en competences

Nazorg
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RIVM maakt voor het volgend overleg een schema van de supply chain met de verschillende

aspecten om eerst intern met elkaar te bespreken Op basis daarvan bepalen we met elkaar de

strategic en daarna wordt contact gezocht met de contactpersonen van de CAS eilanden

is ook al aan het kijken naar de registratie Dit moet het liefst in de bestaande systemen
maar de vraag is welke systemen de CAS eilanden gebruiken

10 2e

De formele opdrachtbrief aan RIVM van VWS zal volgen zodra ook het bijstandsverzoek van Sint

Maarten binnen is Voorde BES eilanden hoeft dit niet

De vraag over de eventuele inzet van defensie is door RIVM al bij^^^Jneergelegd ^^^ieeft
zich intussen ook aangeboden als partij die zou kunnen helpen bij transport

Wat betreft de frequentie van de overleggen komen we voor nu over twee weken weer bij elkaar

daarna waarschijnlijk minder frequent en meer naar behoefte Bij de volgende meeting zal ook een

notulist van de kant van RIVM aansluiten



9007

Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties§§ lig ^ hMm bM

Datum

29 September 2020

Kenmerk

agenda Directeurenoverleg Desinformatie

1 oktober 2020

08 30 09 30 uur

Webex

Vergaderdatum en tijd

Vergaderplaats

Deelnemers BZK vz

■ BZ H
JenV NCTVm n]

l 2em

AIVD DEF I
rEZKI IBffl

m

VWS AZ

BZK KIEMEjj

1 Opening en mededelingen
Als je wilt kun je nog een keer beterschap beloven tav de

vaccinatie strategie brief waarin een stukje desinfo stond maar

heb ik ook al gedaan Is nog even zoeken tussen

programmadirectie en PG

2 Vaststelling verslagen fysieke Directeurenoverleg

Bijlage 1 Concept verslag DO 28 mei 2020

Geen opmerkingen
Bijlage 2 Concept verslag DO oefening 27 augustus 2020

TKN Ik heb deelgenomen aan de oefening samen met DCO Ze

BZK NCTV Defensie hadden echt hun best gedaan om VWS in de

oefening te verwerken dat was fijn Het leverde geen nieuwe

inzichten op het scenario voor VWS was vooral gericht op

antivaxxers dit keer vanuit

van RIVM

en het onderuithalen10 2a

Pagina 1 van 3
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Datum

29 September 2020

Kenmerk

Ik onderschrijf de conclusie dat de verbinding tussen beleid en

communicatie beter kan Deze verbinding moet minder ad hoc

Informeren

Vaststelling verslagen van de twee laatste fysieke bijeenkomsten
van het DO

buiten verzoek

Geen betrokkenheid VWS geen opmerkingen

4 Stand van zaken desinformatie per departement

Bijlage 3 Ontvangst non paper desinformatie

Bijlage 4 NL Non paper on online disinformation

Informeren

Aan alle directeuren wordt gevraagd kort terug te koppelen welke

aan desinformatie gerelateerde zaken er spelen binnen hun

departement onderdelen

In relatie tot COVID speelt uiteraard desinformatie ook een rol

Enkele voorbeelden ook bekend bij de deelnemers

Belangrijkste trend s ongerubriceerd
• Het kabinet gaat actief optreden tegen desinformatie bij het

beschikbaar komen van het coronavaccin Kamerbrief Hugo
Minister De Jonge schrijft aan de Tweede Kamer dat experts

verenigd in een denktank zich gaan richten op het bestrijden
van desinformatie op sociale media Tegelijkertijd wil De Jonge
die sociale media ook gebruiken om mensen juist te wijzen op

het belang van vaccinatie

TKN is ook reeds bekend

• Nederlandse fact checks van Nu nl en AFP gaan de laatste twee

weken in op vragen voortkomend uit ikdoenietmeermee

verkoudheid versus corona corona test kits de oorsprong van

het virus het vaccin en beelden van politici die zich niet aan de

maatregelen zouden houden

Narratieven actualiteiten

Pagina 2 van 3
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Datum

29 September 2020

Kenmerk

Nederland

• De Groene Amsterdammer heeft samen met de Utrecht Data

School onderzoek gedaan naar hoe coronacomplotten zich het

afgelopen half jaar online verspreidden Volgens het onderzoek

begint de infodemie in Nederland op 22 januari De Vlaamse

heeft een interview gegeven aan

de krant Het Laatste Nieuws waarin hij een verband legt
tussen 5G en het coronavirus

• In Nederland zijn ook voorbeelden van misleidende tweets

Soms worden die door VWS en het RIVM ontkracht

huisarts 10 2b

Hier zal onder meer aandacht zijn voor de ontvangst van het non-

paper desinformatie en de komende Kamerbrief over het

tegengaan van digitale inmenging in de verkiezingen
Geen opmerkingen hierbij

5 WVTTK

Pagina 3 van 3
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To 10 2e iminvws nl] 10 2e iminvws nl]

iminvws nl] MllIimfeQl@minvws nll

|@minvws nl]

hilMegj@minvws nl1

From

Sent Mon 10 5 2020 8 38 42 AM

Subject RE Agenda Directeurenoverleg desinformatie 01 10 2020

Received

imaaeOOl jpg

Mon 10 5 2020 8 38 42 AM

e a

De rechtszaak van Youtube was mij wel bekend de andere zaak niet IK had de informatie over Youtube zelf naar de Denktank

doorgezet
De Denktank reageertop nepnieuws op eigen initiatief ze delen niet precies met ons wat voor berichten zij uitsturen dat is ihk

van de onafhankelijkheid wel belangrijk

nllMSPl laat maar weten als jij meer informatie nodig hebt over de Denktank oid voor je overleggebn

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden zondag 4 oktober 2020 21 50

Aan i 10 2e @minvws nl mm

10 jjJ 10 2e

R 10 2»

iom @minvws nl 10 2em

2«@minvws nl J
^«@minvws nl I

10 2e

10 2e

10 2e|@minvws nl

@minvws nl

Onderwerp FW Agenda Directeurenoverleg desinformatie 01 10 2020

Beste mensen

Donderdag had ik directeurenoverleg desinformatie Doorgaans zijn wij hier agendalid van maar leek ons nu wel handig om even

aan te sluiten ivm ontwikkelingen rond vaccins

Itmieaistuurt jullie ook nog even de annotatie die in allerijl is gemaakt NB uit de vergadering zelf kwam zelf niet zo veel muv

onderstaande Een verslag zullen we ook rondsturen

S iiiiH3iwaren deze voorbeelden in kader van denktank bekend bij jou Goed om even te kijken hoe informatie gedeeld kan

worden ook met^^^tbv haar overleggen desinformatie

Ten slotte vroeg ik me nog af of de bijeenkomsten met bzk II nog doorgang hebben gevonden @^^ die liiaifeEMzou organiseren

mmm ^ublieke qezondheid

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

10 2e

EE3 10 2e gminvws nl

I0 2e 10 2e l@minbzk nlVan

Verzonden donderdag 1 oktober 2020 14 00

m@mi nbzkj^
@minaz nl ^j@minazml TB ^fl@minocwynr~^M ^^minocwml

10 2e 10 2e@mindef nl l@minbuza nl

10 2e

@minezk nl B @minbuza nl

BD NCTV’ | 10 2e 10 2e 10 2e|@nctv minveni nl @mindef nl d [ ©mindefml^
® 10H2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2eminvws nl ^minvwsmb

101 28|@minocw nl
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@minbuzajTl ^M
1

nctv minvenj nl

2e @minbzk nl

l@minbuza nl1 minbuza nl

@minez nl

M@minbzk nl

CC m

amm BD DAS AS

^^^M@minbzk nl

nctv minvenj nl Ktl Ife£M@ mindef nl1

51@minvws nl ■£0TSB@ mindef nl

l@minbzk nlm

10 2e 10 2e@mindef nl

fSmindefmilx^B [IliilfcDB rijksovcdTeicknl

2e 10 2enctvminienvml^
m

2s|l minvws nl

10 2eMiLilllM 1

Onderwerp RE Agenda Directeurenoverleg desinformatie 01 10 2020

@minbzk nl @minbzk nl

Besten

Zoals vanmorgen afgesproken hierbij een terugkoppeling over de rechtszaken overacties van sociale media bedrijven tegen
mis desinformatie

Zaak YouTube

YouTube verwijderde filmpjes op het YouTube kanaal van Cafe Weltschmerz waarin in een Nederlandse huisarts zei dat hij tien

patienten met succes had behandeld voor corona met het antimalariamiddel hydroxychloroquine
De video s werden verwijderd omdat volgens YouTube de werking van het middel nog niet bewezen is en in sommige
onderzoeken zelfs tot negatieve resultaten leidde Daarom golden de video s als schadelijke desinformatie wat reden is tot

verwijdering onder de algemene voorwaarden van het platform De huisarts begon de zaak in een poging de video s

teruggeplaatst te krijgen Volgens hem was de verwijdering in strijd met de vrijheid van meningsuiting

De rechter zei in de uitspraak dat YouTube de informatie van WHO en RIVM niet mag hanteren als standaard om te bepalen wat

moet blijven staan omdat er debat moet kunnen zijn over deze informatie

YouTube mag wel misleidende informatie verwijderen als dit schadelijk of gevaarlijk kan zijn In dit geval omdat de arts geen

nuance plaatste bij de werking van het middel

Een arts die zonder sluitend bewijs en wetenschappelijk onderbouwde tests claimt dat HCQ of een alternatief middel dat zonder

recept te verkrijgen is werkt licht het publiek onjuist voor Daarnaast kan het schadelijk en gevaarlijk zijn
Het moge zo zijn dat [eiser 2] meent dat het bij 10 van zijn patienten heeft gewerkt dat hij in het middel gelooft als het in een

vroeg stadium wordt gebruikt en dat hij daar een maatschappelijk debat over wenst te voeren maar voor dat doel dient hij zijn
stellingen ook met deze nuance te formuleren Dat doet hij niet Zoals het in de interviews door hem is verwoord vormt het

geen onderdeel van het debat hetgeen YouTube wel zou hebben toegelaten maar bevatten zijn uitlatingen onjuiste informatie

die mogelijk schadelijk en gevaarlijk is Juist als arts dient hij zich dit te realiseren Dat geldt overigens niet voor de kritische

uitingen over de 1 5 meter maatregel en zelfisolatie Daarover wordt een mening geventileerd die wel kan bijdragen tot debat

Zie ook https uitspraken rechtspraak nl inziendocument id ECLI NL RBAMS 2020 4435

Zaak Facebook

Online is er nog geen informatie beschikbaar dat komt waarschijnlijk pas met de uitspraak
Volgende week dient er een zaak over een pagina die Facebook verwijderd heeft die hun COVID 19 misinformatie beleid

overtreden zou hebben

Deels is dit dus dezelfde vraag als bij YouTube was de beslissing van het sociale medium terecht dat gebruikersvoorwaarden
overtreden zijn en is er inderdaad sprake van mis desinformatie

Zodra er meer informatie over de zaak is sturen we een update
Deze zaken zijn erg interessant met het oog op een breder vraagstuk rondom content moderatie door deze platforms bij vormen
van niet illegale content

Met vriendelijke groeten

10 2e

Afdeling Democratie

Directie Democratie en Bestuur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag

l@minbzk nlE

M

10 2eVan

Verzonden dinsdag 29 September 2020 16 41
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10 2e 10 2e 10 2e^minbzLnl J5^^^H@mindef nr @mindef nl

^B@minocw nl

@minbuza nlAan 0

[@minbuza nl

10 2el@minaz nl l@minaz nl l@minocw nl1

10 2e 10 2e 10 2»BD NCTV |
nl

Il@nctv minvenj nl @mindef nl d mindef n^

J@minvws nl

l@nctv minveni nl

U 1Q 2e10 2e [@minbzk nl

l@nctv mi nvenj nl

wSmina^nb B3@minbuza nl

^B@mindef nl

^|@minaz nl

l@mindef nl

|@mindef nl Directiesecretariaat DenB

@minocw nl

10 2eminbuza nl l@mindef nl0

@minezk nl

2e l@minbuza nl l@minbuza nl _ro
B@minez nl

2QB^rninbzk nl

^j@minocw nl [
l@nctv minvenj nl

CC

laijgM Bp DAS AS

^^^^^M@minbzk nl

BTiD PSDi^l
Bl@minvws nl ^BB^BB@mindef nl

i1

■lBa^W ^^KBa^^M@minbzk nl

^M@nctv minvej]] nl 3mggJ@mindef nl

g1 m^def n

0

10 2

10 2b

l@mindef nl 10 2e

^B@ rijksoverheid nl

jTctvjriinjenvjTl^BD PSD|@nctv minienv nl

jminbzk nl ^^EE]

0 0 0 0

10 2eI minvws nl

I0 2e@minbuza nl |@minbuza nl | |@minbzk nl

@minbzk nl

Onderwerp Agenda Directeurenoverleg desinformatie 01 10 2020

Besten

Bijgaand doe ik u de stukken toekomen voor het Directeurenoverleg desinformatie van aanstaande donderdag 1 oktober van

08 30 09 30 uur

Vanwege de extra Covid 19 maatregelen en het aangescherpte thuiswerk beleid zullen we het overleg via Webex houden

Dit betekent helaas dat er geen gerubriceerde informatie gedeeld kan worden

Aan het agendaverzoek zal een Webex uitnodiging worden toegevoegd

In een volgend directeurenoverleg praten we graag fysiek en in gescreende setting bij

Met vriendelijk^^roet^
Mede namens 10 2e

10 2e

Afdeling Democratic

Directie Democratic en Bestuur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag

|@mlnbzk nlE

M
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MUaifeaB@minvws nl1

|@minvws nl]

1 10 2eTo 10 2e 10 2e 10 2e @minvws nl] 10 2e

Cc

From

Sent

Subject RE bijwerken antwoorden Nota nav verslag versie 090920 1400uur 02

Received

Wed 9 9 2020 5 55 04 PM

Wed 9 9 2020 5 55 05 PM

Oh verschrikkelijk Ja ik had de mail van[mjggjgezien over ‘na het weekend’ maar ik was het snel weer vergeten We

spreken morgen

Ik was overigens vergeten een mail naai le stiffen over andere zaken dus ik had weer beleidscollega’s op mijii dak
deze week Ik doe dat morgenochtend en zie jnllie bij ons afdelingsoverleg

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeny com

10 2e 10 2e 10 2s @ininvws nlVan

Datum^oemda^^ep 2020 7 04 PM

1€HM3]ri minvws nl |

b l

| M€l IfeQj@minv\vs nl10 2e 10 2e

10 2e 10 2e @ininvws nlKopie
Ondenverp RE bijwerken antwoorden Nota nav verslag versie 090920 1400uur 02

Ha ik heb vandaag we 15 bladzijden gelezen want het aantal keren dat ik er voor spoedklusjes werd afgehaald was

vandaag weer eens fenomenaal Het meest bizarre was het telefoongesprek met over de nieuwe werkwijze van de

stuurgroep De achtergrond daarvan is niet voor de mail hilarisch voor ons betekent het niets

Grappig was wel dat de strategievragen waar m n

aiweer uitmondden in zulke gedetailleerde opmerkingen bij het voorhangmemo dat dat ook nog niet weg is Enfin je hebt het

nog steeds over morgen voor een oplegnota maar ik begreep toch dat morgen aan de minister gaat melden dat het na het

weekend wordt

10 2» zich als stuurgroeplid vanochtend nog op wilde richten vanmiddag

Overigens had ik bij die eerste 15 pagina s een paar kleine dingetjes ik vind het er al indrukwekkend uitzien Die kleine

dingetjes geef ik je morgen wel even door

We spreken elkaar morgen wellicht in het clusteroverleg

|^^^[@m invws n I

Verzonden woensdag 9 September 2020 17 19

| ® minvws nl

10 2eVan

| g minvws nl

10 29 10 29 10 29|@minvws nlAan

IH 10 2a |@minvws nl

Onderwerp FW bijwerken antwoorden Nota nav verslag versie 090920 1400uur 02

CC

Hoi alien

Hierbij een update van de svz mijnerzijds ook met het oog op de afronding van de tasversie nnav verslag en Nvw Ik ga

vandaag om 17 13 uur uitloggen

Kunnen we morgenochtend even bellen Ik heb intussen nl ook doorgewerkt aan een volgende versie en ik vroeg me af

hoe jij je constateringen nav jouw leessessie aan mij gaat overbrengen Kunnen we morgen bespreken hoe verder

Ik heb vandaag de antwoorden over zorg OV NVWA SZW wat vragen van de projectdi recti e beantwoordof uitgezet en nog

wat andere punten bijgewerkt Ik heb niet de overige VWS antwoorden kunnen checken Ivan maicdflen BESSIE De BZK

antwoorden had ik vorige week al gecheckt daarzullen overigens nog wat revisies op volgen Op VWS terrain moeten naar mijn
idee iig de punten worden bijgewerkt die in mijn onderstaande mail aan HfiQg^en ItlDIKDlzim opgenomen Het is een flinke lijst
maar het is niet anders

Verder loopt nog afstemming over toezicht nertsen OV NVWA LNV IenW Ik verwacht dat dat maandag rond is

Antwoorden van oa en ^^3over 58s worden zoals gezegd door ^^^B9echeckt ^en no9 n afwachting van reactie BZK
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Ik ga ervan uit dat ^^^^er niet aan toe is gekomen gelet op de nodige memo s

Afstemming met SZW en I SZW is rond Antwoorden op vragen over de zorg lijken me nu ook compleet en goed in orde met

revisies die ik vandaag doorvoerde svz 14 uur BZK moet nog wel meelezen op de zorg antwoorden

Ik ga morgen de voor mij resterende vraag 16 beantwoorden procedures svz heb info van

nota van wijziging lopen Dingetje is nog de term hygienemaatregelen Spat kuchscherm kan naarde mening van RIVM collega
niet als zodanig worden gezien maarook niet als beschermingsmiddei Ik broed morgen even op een omschrijving waar we wel

mee uit de voeten kunnen I iomFiMT^f

Met^^Jsprak ik af dat hij de nota van wijziging vervolgens weer in beheer gaat nemen nadat ik heb de volgende versie stuur

morgen Wij blijven de nota navh verslag beheren

ontvangen en doorde10 2e

De mooie inleiding in de nnavh verslag die we voor ogen hadden laat ik voor de tasversie zitten Ik zal morgen wel toevoegen in

de inleiding samenvatting vd onderwerpen waarover vragen ziin qesteld Ook zal ik een inhoudsopgave toevoegen dat leest

voorde min ook makkelijker Ik bel vrijdag over de inleiding met van de projectdirectie hij had wat suggesties10 2e

Ik heb verdervan de schrijfgroep geen aanvullingen aangeleverd gekregen voorde oplegnota of nnav het verslag wederom om

begrijpelijke redenen Het benoemen van de gaten in de oplegnota voor de tasversie zal zo ook wel lukken verwacht ik aan de

hand van de memo s van vandaag We schakelen daarover dan ook morgen

10 2eVan

Verzonden woensdag 9 September 2020 16 44

Aan

Onderwerp bijwerken antwoorden Nota nav verslag versie 090920 1400uur02

^^^^@minvws nl10 2e 10 2e [ S minvws nl

Ik weet dat ik veel van jullie vraag Hierbij een bijgewerkte versie naarde svz vandaag 14 uur Vwb de VWS vragen moet er

nog geschaafd worden aan de volgende antwoorden Zie jullie daar uiterlijk maandag gelegenheid voor

Vrijdagochtend as gaat er een versie van de nota nav het verslag in de tas van de minister Mocht je morgen donderdag nog

iets kunnen doen dan kan het nog mee in die versie maarals je me maandag as je revisies mailt is dat ook echt prima Het is

namelijk nogal veel je moet er echt even voor gaan zitten en het is kort dag

Zie hieronder de vraagnrs

HUU2]15 115 121 132 135 25 136 in 135 wellicht terugverwijzen naar25 269 zin over professionele beoordeling 282 is die

kamervraag al beantwoord kamerstuk

Ik denk dat een paar antwoorden zoals over de dreiging of over de griepepidemie beter op elkaar moeten worden afgestemd of

kunnen worden samengevoegd

Q^^Jzijn de brieven over 1 Escalatieladder 2 bron en contactopsporing en 3 testbeleid waarnaar verwezen wordt al naarde

TK gestuurd Heb je kamerstuk nrs voor me

^Jantwoord 171 van JenV Klopt die groen gearceerde motivering wel

188 IliaiHDl Deze staat nog open

236 Vraagje van BZK naar update over financien Ik gok dat er geen update is maar graag reactie

288 check KlfflfeSl

318 kinderrechtenverdrag vraag staat nog open gliiaifeal volgens mij een procesantwoord geven Verwijzen naar regulier
overleg oid

360 uitvoeringslasten min VWS ^^^^

Hieronder tevens vragen van de projectdirectie

Algemene opmerking
Meta vernaai voiksgezondneidsnoodzaaK wet Ja njKt me wensenjk maar waar Kunnen we uit puttenr |

kaiiiEiferiiefomete^wzjreid’
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Het lijkt de kracht van de antwoorden te kunnen ondersteunen als het meta verhaal overde noodzaak tot wetgeving vanuit

gezondheidsperspectief in het begin wordt neergezet Vanwege de kritiek uit de samenleving lijkt de focus in de beantwoording
erg op de bestuurlijke staatsrechtelijke en juridische aspecten in te gaan Het lijkt goed om in het eerste deel een korte duiding
te geven van de recente ontwikkelingen random de wetenschappelijke inzichten over het virus zoals dodelijkheid van het virus

de ratio besmettingen en belasting IC etc etc Opdat kritiekpunten op dat terrein ondervangen zijn en je in de beantwoording
inderdaad kunt verwijzen naar de professionaliteit en het OMT Ook helpt dat de antwoorden random proportionaliteit van

maatregelen die bij de min regeling wordt onderbouwd De noodzaak voor maatregelen is dan onderbouwd op wetsniveau de

specifieke maatregel bij de min regeling

Specifieke opmerkingen

Bij de specifieke opmerkingen staat steeds het relevante passage uit het antwoord op de vraag en daaronder het commentaar

1 Algemeen deel

•□Vraag 13 H 11 1

H 1

10 2everwerkt door

Dit wekt de suggestie dat er nu wel maatregelen worden cenomen voor binnen woninaen

•FlVraaa 18 un in dit antwoord uodatenl10 2e H 1

11 1

Dit wekt de suggestie dat de cntici gelijk hebben dat de IFR laag is Op de website van RIVM is nog steeds 1 vermeld dat

hoger is dan gebruikelijk bij een influenzavirus De alinea hierna is ook verwarrend Sensitiviteit en specificiteit worden uitgelegd
maar niet is vermeld dat deze hoo enoeq ziin om aan de kwaliteitseisen te voldoen
• □Vraag 19

updaten
De vraagsteller heeft gelijk maar de context van de informatie uit het rapport legt de oorzaak bij live trade in illegal wild

life In fact experts point to pandemics such as some of the diseases most likely to make the jump to global human

populations in the future as a result of the live trade in illegal wildlife Since 1980 a new infectious disease has emerged in

humans at an average of one every four months Zie p 65 van het door de vraagsteller vermelde rapport Het gaat dus

niet over onze omgang met dieren zoals de vraagsteller schrijft en ook niet om iets dat door de regering wordt toegestaan
2 Achtergrond
•□Vraag 44

™

m£2|kun je dit antwoord

H 1

11 1

Er is momenteel overleg over de rol van de voorzitter van de veiligheidsregio s ook relevant voor de PM s bij vragen 218

304 en 335 336

3 Doelen wetsvoorstel
• □Vraag 53

11X1

Waar komt niet recreatief gebruik van ov vandaan Onderscheid tussen noodzakelijke activiteiten en overige activiteiten is

er niet meer

• □ 11 1

Nergens in deze nota staat dat de grondslag verandert van artikel 101 Wet personenvervoer naarartikel 68bis Wpg en wat

dit betekent dat klopt want er wordt ook niet naar gevraagd10 2e

•□Vraag 78

H 1

Dit is niet zo overtuigend Het gaat nu ook vaak om steeds een kleine aanvulling waarvoor een week nodig is Maar het is te

begriioen dat de invloed van de aanvullinq op het totaalpakket van maatregelen niet meer hoeft worden afqewoqen

11X1

BZK niet BZI^oevoeg^door
• □Vraag 163

10 2e

H 1

| 10 2»11 1 10 2e tekst specifiekeren

maaktger

Dat hoeft toch niet als het algemeen beleid uitvoering is van de regels uit het voorstel en de ministeriele regeling Anders is

er sprake van schijnmedezeccenschap

•□Vraag 169 11 1

H 1

Kan iets scherper Dus klopt hier niet helemaal wel waaronder Leden van een gezin die niet op een adres woonachtig en

samen op vakantiegaanmoetenwelafstandhouden
• □Vraag 187 11 0

11 0

11 0Zie ook antwoord op vraag 431 en 432
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H 1

Ditgaat een issue worden Ik begrijp de keuze ook zoals uitgelegd in de comment bij vraag 288 Antwoord op vraag 432

veronderstelt echter een beoordelingsvrijheid die er niet is of wordt hier gedoeld op gedogen
4 Verhouding Rijk gemeenten en veiligheidsregio s

• □Vraag 227 11X1

H 1

De strafmaat voor mondkapjes in het OV is op wetsniveau gelijk 101 Wet personenvervoer en 68bis Wpg maar de MvT

vermeldt 3 maanden hechtenis i p v twee maanden hechtenis in het tabel op p 119 Dit kan verwarrend zijn ook relevant voor

vraag 271

ii i

Wat is de huidig^tatu^vai^i^ oorstel

• □Vraag 233 H n i

11 0

Let er op dat soms sprake is van een afgeleid belang en dus geen bestuursrechtelijke rechtsbescherming Dat is bijvoorbeeld
het geval van het opkomen tegen een bevel in artikel 58o tweede lid Er zijn in de jurisprudence nuanceringen t a v het

afgeleid belang maar die zijn nog niet eenduidig Is dat wenselijk
5 Grondrechteliike aspecten

H 1 fflkun jeraag

updaten
WeIke profes

geinformeerd kan zijn

sier De noodzakelijkheidsbeoordeling is een bestuurlijke beoordeling die wetenschappelijk proressioneel

m 11 0
10 2« Bg

n aangeslotennaar lan daai n woi

0D0• □Vraag 293

•□Vraag 312

Behalve tweea^T^va^ai iel to tocl

11 0

11 1

Kunnen er wel 58j regels worden gesteld voorwoningen waarhet huisrecht niet van toepassing is Die vallen echter buiten

tegen betaling verblijf aanbieden

•□Vraag 313 11 0

11 0

Gaat dit over de huidige situatie of het wetsvoorstel Indien wetsvoorstel doorkruist dit niet de bevoegdheid van de

Inspectie van het Onderwijs uit artikel 58q ^^^^ is al door OCW gecheckt
6 Verhouding tot EU recht

7 Toezicht handhavinc^r^echtsbesch^
• □Vraag 373 ■ 11 0

11 0
wordt gecheckt iov met^J

Kan scheroei^order^iefomTuleercj^^ ar^i
• □Vraag 375

irond van de Wkkaz niet de ministeriele reoelina betwisten ■ddCl0 2e

11 1

11 1 HI I0 2e | 10 2e |iom

In het derde lid van artikel 58o is differentiatie door de minister te lezen maar geen maatwerk door de

zorgaanbieder|mJ^2 metTO

Overige vragen uitgezet btpl êden vd schrijfgroep die aan zet zijn voor de betreffende antwoorden op genoemde vragen
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IMiIflIfeQ^@minvws nl1To

gminvws nl]

0I3B@minvws nl] H

10 2e

rmaiH3]@minvws nllCc l l 10 2e

Subject OMT advies testen

Ha 10 2e10 2e I 10 2e en

Gisteren kwam tijdens overleg DGV PG al even de volgende vraag aan het OMT aan de orde nl prioriteriug bij tekorten in

testcapaciteit
Als ik naar de oplopende cijfers van het testen kijk gisteravond laat snap ik wel jnllie pleidooi oin niet te lang te wachten

met die aanvraag Waren we gisteren natuurlijk niet heel dnidelijk in Maar ik deel jullie inschatting dat het idd van belang
is hier snel iig om een advies te verzoeken

of BEES® ^ai1 een van jullie dat in gang zetten na afronding van de brief met advies van vandaag Als we

nog meer vragen hebben hggen ik zal in btcb vandaag ook check doen dan kunnen we 1 setje aan vragen stureiL

a 10 2a

Met vriendeliike groet

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com
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To |@minvws nl]
From

Sent

Subject
Received

Tue 9 29 2020 8 47 22 AM

RE annotatie MCC

Tue 9 29 2020 8 47 22 AM

Akkoord

^^^^^J@minvws nl

Verzonden dinsdag 29 September 2020 01 44

Aan

CC |
Onderwerp annotatie MCC

10X20Van

■| |^^^|@minvws nl

^B |^^^3@minvws nl

10 2«

10 2e

Hoi 10 2«

Ben jij akkoord met bijgevoegde annotatie Enige punt dat nog voIgt is toelichting op notitie I W over de mondkapjes op

perrons en luchthavens Mijn advies is dus om Hugo te laten inbrengen deze aan te houden tot het OMT advies maandaq en dan

de notitie integraal te bespreken Dat advies heb ik wel alvast opgenomen en deze lijn is afgestemd metEJSBen
dit volledig eens waren ©

die10 2e

Groeten

10 2e

10 2e

Mevr

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport j

Directie BPZ

Parnassusplein 5 | 2511 XV | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

10 2e Siminvws nl

10 2e
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l[HEEB@m in vws n I]10 2eTo jminvws nl]
Cc |@minvws nl]
From

Sent

Subject
Received

I
Mon 9 28 2020 11 37 26 AM

RE Eerste uitwerking preventief gebruik mondmaskers risicogroepen
Mon 9 28 2020 11 37 27 AM

Uiteraard zal eerst intern afgestemd worden voordat het naar partijen buiten of de Kamer gaat Ik bedoelde vooral te zeggen dat

ik de tekst nu heb opgesteld als een passage voor een toekomstige Kamerbrief Maar wellicht moet er ook nog een ander stuk

komen bijvoorbeeld een handreiking Ik wil met elkaar bezien wat nodig is Hangt er ook van af voor welke partijen we iets

moeten schrijven

Mijn vraag ging vooral over of en hoe het ouderenperspectief moet worden meegenomen Tot nu toe is de wens voor zover ik

weet vooral vanuit clientenorganisaties voor mensen met een beperking gekomen Van hen weet ik goed hoe ze er in zitten

Vraag is of er ook vanuit het ouderenperspectief nog aandachtspunten zijn die we moeten meenemen in de uitwerking en of het

stuk vervolgens ook met hen moet worden afgestemd

Kun jij daar iets over zeggen

Groet

101 28

10 2e

10 2eV

E |yfflfcg]l5mii ws nl

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Directie Maatschappelijke Ondersteuning
Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Parnassusplein 5 2511VX Den Haag

10] 2e

Uififfi£iJ@minvws r|l

Verzonden maandag 28 September 2020 11 33

@minvws nl |
|@minvws nl

10 2eVan

10 2b 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e |@minvws nlAan

10 2eCC

Onderwerp RE Eerste uitwerking preventief gebruik mondmaskers risicogroepen

Ik zou wel graag eerst een voorstel zien voordat we het al over komende kamerbrieven hebben

Aanstaande vrijdag is er weer een overleg met de seniorenorganisaties

Groet

10 2e I

10 2e 10 2e l 5 minvws nlVan

Verzonden maandag 28 September 2020 11 26

| g minvws nl

Onderwerp FW Eerste uitwerking preventief gebruik mondmaskers risicogroepen

10 2e 10X20Aan

Is er een regulier overleg met ouderenorganisaties waar de uitwerking van het OMT Advies kan worden besproken

[@minvws nl10 2e I0 2eVan

Verzonden vrijdag 25 September 2020 15 20
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r J5SJ^SaS
2e 10 2e 10 2e[ q minvws nl

Onderwerp Eerste uitwerking preventief gebruik mondmaskers risicogroepen

Ha allemaal

Zoals dinsdag besproken zou ik een eerste uitwerking op papier zetten nav het OMT advies over preventief gebruik van

mondmaskers voor risicogroepen Ik heb nu een tekst gemaakt met als doel dit in een van de volgende Kamerbrieven op te

nemen Ik ben zelf nog in dubio over of dit voldoende is of dat er echt een handreiking of zoiets moet worden uitgewerkt dus

hoordaar ook graag jullie standpunt over Voordeel van een uitgewerkte handreiking is dat het duidelijkheid geeft Nadeel is dat

het het preventieve gebruik wellicht meer gewicht geeft dan nodig terwijl we juist willen dat daar terughoudend mee wordt om

gegaan

Voor jullie informatie plakikhieronderdepassage die hierover in de Kamerbrief is opgenomen Intern is naar aanleiding hiervan

al afgesproken met KE Ife£ l dat we het proces niet te ingewikkeld willen maken Het moet niet gaan om een

formele indicatiestelling want dat vergt dat je precies gaat afbakenen wie er wel en niet voor in aanmerking komt Onze inzet is

bovendien dat mensen dit gewoon zelf gaan betalen en er dus ook geen regeling hoeft te worden getroffen over de vergoeding
Ik weet nog niet of we dat erdoor krijgen bij clientenorganisaties al zaten zij vooral met de kosten voor de maskers van het

hogere beschermingsniveau Daarom heb ik ook geexpliciteerd moet getoetst worden door het RIVM dat het hier zou moeten

gaan om IIR maskers Die zijn behoorlijk betaalbaar

ollUiSSl het gaat natuurlijk breed om risicogroepen dus in principe ook om ouderen Denk jij dat er behoefte is om dit ook met

de ouderenorganisaties af te stemmen of leeftdeze wens bij hen niet of nauwelijks
je gaf aan dat een collega van jou wsl zou meekijken Stuur je het door

c|jygg| ik merk bij het uitwerken dat afstemming met CZ ook van belang is omdat artsen een rol krijgen toebedeeld en

bovendien in de Kamerbrief zie hieronder is toegezegd dat met artsenorganisaties zou worden afgestemd Hoe kunnen we dat

vormgeven

Ik hoor graag van jullie

Groet

Passage Kamerbrief

11 1 concept

minvws nl

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Directie Maatschappelijke Ondersteuning
Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Parnassusplein 5 2511VX Den Haag

e|

10 2e
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m Kamerstuk 25 295 nr 491
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To [ilH£BB@minvws nnm

From

Sent

Subject
Received

m

Mon 9 14 2020 6 08 57 AM

FW Agenda Werkgroep Toerisme 14 September verslag 8 September
Mon 9 14 2020 6 08 57 AM

Is niet heel relevant voor ons Interne VWS werkgroep is relevanter

Als inwerken kail het nuttig zijn om deel te nemen

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeny com

10 2e 10 2e l@minbuza nlVan

Datum maandag 14 sep 2020 8 06 AM

•SBEBSSkfri miuwi nl10 2e l@minbzk nlAan m m m pi

E 1° 2©10 2e

10 2e

10 2e

10 2e @minezk nl |
B@amsterdam nl

■ m

E 1° 2e@minezk nl H

|@minbuza nl

|@ininvws nl

BD DGM DMB TR N |

m Rj

@minienv nl I CEND DBOpi [n

10 1 10 2e 2e 10 2e £ 10 2e@minvws nl

idZMv minbiiza nl

|@minbuza nlm

I 10 2«

| 10 2e

10 2e7minjenv nl

E^nimenwiil^
BD PSC 19

@minienv nl | •Jim ■ DGB

jE ij minvws ill

s

iE icm2»10 129 10 2e 2a 10 129UIfeQil@minvws nl

10 2e 10 2e 10 2e|@nctv minienv nl @minezk nl @minezk nl
_

®veerenl

|@minienw nl J
minezk nl

m

|@veere nl aji niinaz nl

[~ BD DGM DMB TR N

H^minbuzamk^^E

pj I DGMo ■
@minienv nl@ininbnza nlm M M

IE 10 2aJMtfinmezk nl @minvws nln pj

[feQMtfminvws nl

l@minbuza nl H
@minbiiza nlpj m

|@ininbuzaml Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl

l@minbuzfui

y pj

covidenreizen \ 10 2e @minvws nl I0 2e @minocw nlPj

10 2e 10 2e I0 2e B 10 2eygg^ ZTiin i ilVWS lll

Onderwerp Agenda Werkgroep Toerisme 14 September verslag 8 September

ui minocw nl l@minbuza nl

Beste alien

Zie onderstaand

Vriendelijke groet
10 2e

Agenda Werkgroep Toerisme 14 September 2020 11 12 uur

1 Actualiteit

2 Beeld

3 Advisering RIVM code oranje

4 Uitzonderingscategorieen EU inreisverbod en thuisquarantaine

5 EU gremia

6 Update Werkgroep Intemationaal BZ

7 MCC 19

8 Wvttk

Verslag Werkgroep Toerisme dinsdaa 8 September 2020

9 Actualiteit
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I W Kamerdebat over coronaverspreiding in relatie tot het intemationaal personenverkeer 10 9 focus naar verwachting op

luchtvaart Sondering voIgt nog Bij vragen op andere thema s zal worden doorverwezen naar andere departementen eerdere

debatten

BZK heeft vraag over reizen diplomaten geadviseerd wordt om dit rechtstreeks met BZ op te nemen

10 Beeld

Gemeente Amsterdam stuurt rapportage rond geen wijzigingen tov vorige week en nogmaals de mail over mondkapjes die

eerder verspreid is

11 Advisering RIVM code oranje

RIVM Advies onveiliqe landen en qebieden 7 September

• Spanje
• Andorra

• Kroatie

• Portugal alleen Lissabon en omgeving
• Belgie alleen gemeente Antwerpen Brussel agglomeratie aangepast
• Bulgarije
• Roemenie

• Frankrijk Bouches du Rhoner Parijs la Seine Saint Denis le Val de Marne les Hauts de Seine la Seine et Mame

I Essonne le Val d Oise les Yvelines la Sarthe le Rhone la Gironde la Haute Garonne I HerauIt le Gard le Var et les Alpes
Maritimes en Loiret Cote d Or Seine Maritime en Corsica onveilig uitgebreid

• Griekenland de eilanden zijn onveilig nieuw

De komende week is input gevraagd van de volgende diplomatieke posten

10 2a

12 Uitzonderingscategorieen EU inreisverbod en thuisquarantaine
3enV stelt op in afstemming met betrokken departementen Brief wordt vandaag in DOC behandeld en naar alle

waarschijnlijkheid vrijdag in de MR

13 EU gremia
BZ Concept Raadsaanbeveling over reisadviezen gemeenschappelijke Europese kaart NL verwelkomt dit

Interdepartementaal overleg voIgt

14 Update Werkgroep Intemationaal BZ

Geen informatie wordt volgende week opnieuw geagendeerd

15 MCC 19

Geen bijzonderheden

16 Wvttk

Volgende week maandag vindt de volgende werkgroep Toerisme plaats van 11 12 uur

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kail informatie bevatten die niet voor u is besteind Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan liet

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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To |@minbuza nl]
From

Sent

Subject
Received

Thur 9 24 2020 4 20 17 PM

FW WG internationaal verslag 21 sept
Thur 9 24 2020 4 20 18 PM

Verslag werkaroep internationaal Covid 19 21 September 2020

Opzet werkgroep Internationaal scope en agenda onderwerpen

Lijs van onderwerpen
Actualiteit Beeld

Wekelijkse update RIVM

Europese internationale gremia ontwikkelingen
Grensproblematiek
Parlementaire aangelegenheden Kamerbrieven debatten

Caribisch Nederland Aruba Curasao Sint Maarten

1

Doel van deze werkgroep is informeren uitwisselen bijv ten behoeve van standpunten DOC uitwisselen informeren

bewindspersonen Van belang dat onderwerpen niet tussen wal en schip vallen Departementen worden gevraagd om te

inventariseren welke werkgroepen taskforces raakvlakken hebben met de werkgroep internationaal Indien van toepassing
worden thema s uit die werkgroepen taskforces gedeeld met de werkgroep internationaal via de vaste deelnemers danwel

door aansluiting van contactpersoon desbetreffende werkgroep bij wg internationaal

2 Actualiteit

Debat over ontwikkelingen rond het coronavirus vindt plaats op 22 September
Debat over coronaverspreiding in relatie tot het internationaal personenverkeer vindt plaats op 24 September Naar

verwachting actuele onderwerpen zoals vragen over code rood aanmerking van Noord en Zuid Holland door Duitsland en

Belgie Luchtvaart vraagt om harmonisering binnen EU

Beeld 4 Advisering RIVM code oranje
RIVM ad vies wordt rondgestuurd Deze week onder meer

Uitbreiding regio s Frankrijk Portugal aanvullingen Tsjechie onveilig evenals regio s in Denemarken en Oostenrijk Innsbruck

en Wenen

Bonaire heeft gevraagd om op oranje gezet te worden wil een lichte lockdown BZ geeft aan dat er veel behoefte is om te

weten of vakantiegangers kunnen gaan en is daarom bezig om toch een reisadvies op te stellen Lastige kwestie omdat

binnenland zo als buitenland behandelt wordt RIVM advies hierover voIgt

3

5 EU gremia internationaal

10 2a

Actie BZ landenoverzicht dat wekelijks op donderdag verschijnt ook toesturen aan Werkgroep Internationaal Nadere

uitvraag aan posten is op verzoek mogelijk

6 MCC 19

Uitzonderingscategorieen EU inreisverbod en thuisquarantaine gepubliceerd op 11 September Streven is om

handelingskader cultuur creatieve sector regulier proces DOC ACC MCC te laten doorlopen Implementatie handelingskaders
wordt donderdag verder besproken door betrokken departementen
Quarantainebrief wordt mogelijk uitgesteld

Wvttk

VWS I
7

neemt binnenkort taken |overen zal aansluiten bij deze werkgroep10 2 010 2e
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Ministerie van Justitie en Veiligheid
1

Directoraat Generaal

Politie en

Veiligheidsregio s

PVC

Contactpersoon

10 2e

T 0701

F 070
10 2e

verslags
Datum

11 September 2020

IOCB CN

Interdepartementaal Overleg Crisisbeheersing CN

10 September 2020 10 00 11 00 uur

bz

Omschrijving

Vergaderdatum en djd

Aanwezig 10 2e

B ncc

■ BZK

LNV EZK

10 2e

10 28

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

101 28

10 2e

10 2e

EZK

IenW

JenV

| JenV vz

101 28 VWSAfwezlg

buiten verzoek

IPagina 1 van 3
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Directoraat Generaal

Politie en

Veiligheidsregio s

PVC

Datum

11 September 2020
buiten verzoek

Bestendigen LCCC

Het MCCB heeft in het kader van de bestrijding van het Coronavirus eerder dit

jaar besloten tot het uitwerken en inrichten van een logistiek coordinatiecentrum

Dit heeft geresulteerd in het Logistiek Coordinate Centrum voor het Caribische

deel van het Koninkrijk LCCC Taken zijn onder meer het monitoren van

logistieke stromen t b v vitale processen en het coordineren en organiseren van

de transportbehoefte ten behoeve van medische zorg voedsel brandstof en

personen

Met name VWS heeft voorafgaand dit overleg aangegeven voorstander te zijn van

het voortzetten van dergelijke logistieke functionaliteiten De voorzitster

ondersteunt dit

BZK benadrukt dat het LCCC specifiek voor de Corona crisis is opgericht en is

ondergebracht bij BZK Er zijn draaiboeken beschikbaar die het mogelijk maken

eea in voorkomend geval snel te activeren Het zou afhankelijk van de crisis

overigens ook bij een ander ministerie dan BZK kunnen worden ondergebracht
Vraag is wel wie de draaiboeken bijhoudt als het LCCC is ontbonden Bovendien is

er standaard geen budget beschikbaar

Afspraak BZK VWS en JenV bespreken dit onderwerp verder en komen erop

terug in dit overleg Actie

Afhankelijk van de uitkomsten kan het wenselijk zijn eea procedureel dan wel

inhoudelijk te agenderen in IOCB en DOCB en te verwerken in het Handboek

10 2e

Overleggen
BZK schetst de verschillende overleggen

Interdepartementaal Overlea Crisisbeheersinq CN

Onder voorzitterschap van J V Richt zich op de koude fase het monitoren van

de uitvoering van toezeggingen aan de TK productenlijst en het rampenneutraal
Handboek Belangrijk om covid 19 crisis te evalueren en waar nodig Handboek op
aan te passen door te ontwikkelen

Taskforce Caribische delen van het Koninkriik

onder voorzitterschap van BZK In eerste instantie opgericht onder de nationale

crisisstructuur Momenteel weer nieuw leven ingeblazen overleg om laatste stand

van zaken op verschillende thema s interdepartementaal uit te wisselen Gericht

op covid 19 crisis en de financieel sociaal economische crisis die daarop voIgt
Overleg om knelpunten te identificeren en interdepartementaal op te pakken

Informeel interdepartementaal overlea voorbereidina orkaanseizoen

Eerder door |mj£Q| Def georganiseerd en deze week door^^^J van BZK

Overleg om operationele voorbereidingen knelpunten voor orkaanseizoen doorte

nemen en op te pakken

Inventarisatie vitale sectoren landen opdracht BWO ad hoc

Onder leiding van BZK inventarisatie van mogelijke uitval vitale sectoren

zowel voor landen als Caribisch Nederland als liquiditeitssteun uitblijft Volgende
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week vrijdag weer in BWO Nog even kijken of deze groep nog een keer bij elkaar

wordt geroepen of dat men op een andere manier wordt betrokken

Directoraat Gencraal

Politie en

Veiligheidsregio s

PVC

Wvttk Datum

11 September 2020

Evaluatie COVID19

Afspraken
een ieder gaat binnen de eigen organisatie na of er al leerpunten quick wins zijn

mbt het Handboek Eventuele leerpunten worden tijdig aangeleverd voor een

volgend overleg Planning voIgt actie alien

aan de leden van het IOCB en DOCB zal worden meegegeven dat bij een

departementale evaluatie van de aanpak van COVID ook het Caribische deel

moet worden meegenomen Actie geeft dit mee aan lid IOCB en

DOCB Actie zal aan de NCTV meegeven om in het gesprek met de

OVV over de evaluatie ook expliciet aandacht te vragen voor het Caribische deel

van het Koninkrijk

10 2e

buiten verzoek
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