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FW: CONCEPT V10 Kamerbrief COVlD-19 
Tue 5/19/2020 8: 15:48 PM 

Van� Wi@fjfJI@ - BD/PNDV <lmfll@nctv.minjenv.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 21:05 
Aan -■@minvws.nl> 
CC: @minvws.nl>; 
Onderwerp: RE: CONCEPT V10 Kamerbrief COVID-19 

(10)(2eI @minvws.nl> 

Onderstaand persbericht - dat ik stuurde geeft de aanpassing van de maatregelen per 1 juni kraakhelder en beknopt weer. 

Groet, 

rm:ml 

De aanpassing van de maatregelen per 1 juni: 

Groepen 
- Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1.5 meter afstaud 101 elkaar bewaren. 

- In alle gcbomveu die publiek toegankelijk zijn. mogen niaxûna.11 JO mensen hij elkaar komen. cxclnsief!)"rsoncel. Wel hanteren wc ook bier 

de l ,5 meter afsta11d tot elkaar. 

- Thuis blijft het dri11geude advies om voor bezoekers 1.5 meter afstaud aan te houden. zowel binnen als in de tuin en op het balkon. 

Horeca • vanaf lZ.00 uur
- Restaiu·ants en cafés mogen opeu. onder voorwa.srden: 

o een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel); 
o bezoekers moeten reserveren; 
o iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfäe huishouden); 
o in een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico's oplevert. 

- 0J) terrasseu geldt geen maxim1u11aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zinen eu 1,5 metet' af&and tot elkaar houden (behalve 

mensen uit hetzelfde huishouden). 

Onderwijs 
- Voongezet onderwijs gaat op 2 juni oper1. Scholer, nenien maatt'egelerJ zodat 15 meter afstand tau worderJ gehouder1. Dat betekent iu de

praktijk dar niet alle leerlingen tegelijk op school kunneu zijn. 
- Voortgezet speciaal onderwijs gaat ook op 2 juni opeu voor alle leerliugeu. Ook hier nemen scholen mootr<.-geleu zodat l.5 meter afstaud kau 

worden gehouden. Dit vergt maatwerk en zal in dir l)'J)e onderwijs nier altijd mogelijk zijn. 
- Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% OJJ<!'I. tenzij uit lope1.1de onderzoeken blijl-'1 dat dit niet verantwoord is.

o De buitenschoolse opvaug volgt het ondt'rwijs en zal ookptr 8 juni WCl'r open gaan. Kinderen worden dau weer opgevangen op h1u1 

vaste dagen die ziju afgesproken in het contract 
o Vauaf8 juni is de noodopvllJJg alleen nog beschikbaar (tot I juli) voor leerlingen van ouders die werkeo in de zorg 

(avond/nacht/weekeud). Hierover worden afspraken gemaakt met kû1deropvang en gcmeemeu. 

- Op 15 j1mi gaan her middelbaar beroepsonderwijs en liet hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer bepcr,1 .starren met toetsing, ternamens. 

pral..1ijklessen en begeleiding van bvctsbare sn.1deuten op de instelling. 

Culturele instellingen-vanaf 12.00 uur 
- Film-. 1hea1er- en concert2alen mogeit OJ>etl onder voorwa.vden: 

o een maximum vau 30 menseu ia bel publiek: 
o bezoekers moett�n vooraf rescrvi!:ren� 

o een cbeckgesprek vooraf om te bepaler1 of een bezoek 1isico's oplevert: 

o iedereen houdt 1,5 meter· afsraud tol elkaar. 

- Musea en monumenten mogen open als bezoekers voorafkaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maxin,ale aamal bezoekers is 
gebouwaflrnnkelijk. Er moel 1.5 meter afstand wordo, gehouden. 
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- Muziekscholen en ceima voor de kunsten k·unnen open. Er geldt een ma,innnuaantal van 30 personen per gebonw. die 1.5 meter afstand 
moelen houden. 

Festivals zijn toegestaan als ze voorstellingen presenteren voor maximaal 30 bezoekers die 1.5 meter afstand houden. 

Openbaar vervoer 

- Hel openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen. 
- In tram. (water)bus. metro en trein is met ia gang van I juni voor reizigers van 13 jaar en ouder het dragen van een niet-medisch mondkapje 

vetplicbt. Dit geldt niet voor stations. haltes en perrons: daar is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1.S meter afstand tot 
anderen. 

- Reizigers die na I jm1i geen mondkapje dragen. kmrnen een boete van €95 krijgen. 

Verpleeghuizen 
Op één locatie per GGD-regio wordt bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Vanaf 25 mei 

zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast. 

Stap voor stap 

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en 

kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Inmiddels zijn er door de naleving van de maatregelen goede resultaten 

bereikt; de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien en dus komt er stap voor stap meer ruimte. 

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in 

het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van 

klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. 

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Het moet dan ook behoedzaam gebeuren. Als het 

echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid. 

Van: ) ◄WW@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 20:55 

Aan: l@Qfjl(•G@I-· BD/PNOV <IBfll@nctv.minjenv.nl> 
Onderwerp: FW: CONCEPT Vl0 Kamerbrief COVID-19 

Ook even voor j ou. Ik zi t nu in een andere call, du- en Il zijn nu ff je contactpersonen <ill 

Va · - · inaz. nl> 

Ve 

minvws.nl>; (10)(28) J 110~}111 (10)(20) 

Onderwerp: RE: CONCEPTV10 Kamerbrief COVID-19 

Dank voor de brief weer. Ik heb hem gescand en ik heb een paar punten: 

) <Jl!IIJ@minvws.nl>; 

1) ik mis de aan de TK door MP toegezegde passage uit de handelingen die ik eerder heb gemaild. Is een toezegging van 
MP, dus gaarne opnemen; is een hard punt. 
2) bij de s trateg ie: is hel niet handig om op te nemen als je pos itief getest benl dal je zelf thuis blijft + je huisgenoten? Of 
heb ik dat over het hoofd gezien? 
3) Bij het stukje over Kinderopvang: tijdens de Mccb werd uadmkkelijk gevraagd en toegezegd dat noodopvang ook voor 
zorgpersoneel van Defensie is . Lijkt mij goed om dat op te nemen 
4) ouder horeca: de opsonuniug lijkt wat door elkaar te lopeu. Voor de goede orde: 
Restamants eu cafés: 30 meusen totaal 
Culttu·ele instellingen: 30 mensen totaal 
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Bioscopen en theaters: 30 mensen per zaal 
Allemaal ouder de voorwaarden : 1,5 m, triage (checkgesprek) en bij theaterlbios/ restauraut/café: rese1vering 
- Dansscholen weet ik eigenlijk niet zeker: valt dat niet meer onder sp011? Goed om deze expliciet bij de NCTV te 
checken. Geldt sowieso voor deze hele passage. En ook voor de redenatie van de nachtclubs (waarom niet open): ik 
begrijp dat daar een bredere weging ook bij de NCTV achter zat (binnen, meer zweten en moeilijk 1,5 lll dacht ik: maar 
goed om bij NCTV 11a te gaan) 

5) ik mis de uitleg waarom restamant te1rns en café op I jmii is (en niet eerder). Ik zou het in de brief opnemen, omdat het 
zo expliciet aan de orde is geweest. Maar dat is een kenze. Zou dat ook bij de NCTV checken. 
6) bij onderwijs: volgens mij zegt OMT advies ook dat leerlingen op het VO met klachten zich l,,,ulllen laten testen. Zou 
ik ook opnemen 
7) stuk over telecom data: is d81 afgestemd met EZK? 
8) opvallend ptmt: onder PBM a. Staat een zin waar mijn oog op viel, namelijk" vWS stelt PBM voor elke client die 
positief getesi bescliikbaar (per 19-5) is beschikbaar" : die Lees ik als dat de PBM naar de client gaat, maar ik neem aan 
dat die naar de zorgverlener gaat? 

Groet. 

MiitM 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.com) 

Van: ◄1Wff41@?1ninvws.nl> 
Oatum: dinsdag 19 mei 2020 5:49 PM 
Aan: -ifflllll. ~ minaz.nl> 
Kopl e: -uJ@;@j·@Hl·H~ < ifofrli 
Onderwerp: FW: CONCEPT VI0 KamerbriefCOVID-19 

Hoilllll 

Hierbij weer een tussenstand. 

Harte1te groet, 

MM!~-+ 
Van: • (10)(2e) 

Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 17:42 

Onderwerp: CONCEPT Vl0 Kamerbrief COVID-19 

Beste~i('fwi►nml 
Hierbi; e kste conceptversie van de kamerbrief. 
Groet, ook namens Qfj -~ 
~ 

füninvws.ul>. (10)(2e) C(10~2e) (10X2e) l <llm!f:il@minvws.nl> 

@minvws.nl> 
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Vaste vrlle dag: 

■nrnr19 
(10)(2•) 

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt II verzocht dat aan de afzender te melden en het beticht te venvijderen. De Staat 
aauvaardt gee11 aa11.sprakelijkhe id voor schade. vau welke aard ook, die verband houdl met 1isico's verbonde11 aan het 
elektronisch verzenden van bericl.Jten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may coniain infonnation that is 1101 intended for you. lf you are not tl1e addressee or if 1his message was sent 
to you by mistake, you are requested to infonu 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 Juslice and Secluity 

275494 



~~~m: B!ii -IPBD@minvws.nl) 

Sent Tue 5/26/2020 8:25:58 AM 
Subject: FW: Covid-19 vaccin: klinische studies in Nedertand 
Receiwd: Tue 5/26/2020 8:25:59 AM 

Het lijkt me dat we hier niet veel actie in moeten besteden, of hij moet bij de grote vier behoren ... 
Of denk j ij hier anders over. 
Met Intravac hebben ze al een overheidspartij aan boord. 

Zoals je gisteren vroeg, zal ik vandaag wel een notitie schrijven over rode loper. Maar d ie zal erop neer komen; rode loper 
speciaal voor de top 4. En voor de rest van de partijen is het het LSH landschap zoals we nu kennen. Hoeft niets pro-actiefs 
gedaan te worden. Dus gewoon ZonMw, universiteiten e.d. 

En om zijn vraag te beantwoorden: 
Het is aan universiteiten e.d. zelf om klinisch onderzoek naar binnen te trekken als ze dat zinvol en nuttig vinden. En vanuit EZK 
wordt er ook voor een goed ondernemers/ onderzoeksklimaat gezorgd ... Dus het is niet zo dat overheid het links laat l iggen. We 
hebben het alleen decentraal belegd. 

Groetenmal 
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To: 
Cc: 
From: 

-

minvws-•)fmw@rivm n1'.1'1Svr!l!!!l...._ . 
)t'MWI · minvws.nl]; 1111. . )llll:llml@minvws.nl] 

) 
Sent 
Subject 
Received; 

Tue 5/19/2020 7:30:03 AM 
FW: Covid -19 vaccin: kl in ische studies in Nede~and 

Tue 5/19/2020 7:30:03 AM 

HaM@i@F 11e eerdere mail, lukt het vandaag een eerste concept antwoord te hebben? (Kan zijn willen nader gesprek ihkv 
meer info hoor, stel me voor metl3l:ea) 

Graaglïi'iiïuiding 
Groet , , 

Van,.@il!!DI - ~ I> 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 21:50 
Aan:N@@ }<&mi@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Covid·19 vaccin: klin ische studies in Nederland 

Hierbij aanvullende informatie over het Covid-19 vaccin: 

l. Vaccinkandidaat heeft preklinische fase doorlopen, data laat goede resultaten zien met hoge immunogenid teit in muizen 
en niet-humane primaten. 

2. Het vaccin is gebaseerd op een bestaand vaccinplatform. 

3. Single protocol voor Ph 1/2. Ph 1 gaat van start in mei 2020 in Australië met 130 gezonde vrijwill igers. Resultaten worden 
verwacht in Q3 2020. 

4. Kort daarna uitrol naar Ph 2 in Australië en de US. 

5. Parallel hieraan zijn trials in andere regio's in ontwikkeling. 

6. De productie van het vaccin kan opgeschaald worden naar 100M doses per j aareinde en naar verwachting ca. 1 miljard in 
2021. 

Ik heb geen zicht op de allocatie/distr ibutie van het vaccin, maar verwacht dat hier internationaal aan Advanced Market 

Placements wordt gewerkt !bijv. vanuit CEPI) . 

Het accomoderen van een klinische studie in Nederland, met korte lijnen naar CBG en de EMA, zou wellicht voordelen met zich 
mee kunnen brengen . 

Voor verdere info, ben ik bereikbaar. 

Met vriendelijke groet, 

(1C)12e1 (10)(2e) 
dubbol 

1 I OJ()a) C"lhJ•• (10)(,n) C11h:1~, 
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To: 1111.11. ■ (llifll}imifl/D@minvws nl]: mmiJ 1 <"• Q '" • ., (10)(2e) 

Sent Fri 5/22/2020 11 :40:20 AM 
Subject FW: lntravacc 
Recelved: Fri 5/2212020 11 :40:20 AM 

Laten we maandag reactie sturen en even bezien met welke stappen we zetten irt de notie vanllZI de plannen bij 

Van: . UM Efi•#iàM@pd-alt.nl> 
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 13:01 

Aa ,~-f@minvws.n l>;-■.■ ill) -@minvws.nl> CC:-■. · ' • ) ;;@minvws.nl>;~l S!-@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: lntravacc 

•AmtEfi§ 
Hierbij de reactie van III miDJ en mij op de mail vanlllll 

Dat we de Corona vaccine ontwikkeling verder moet versnellen is evident, maar men moet zich ook realiseren dat de 9 

op de 10 vaccine concepten de eindstreep niet halen. Wat we inmiddels ook weten is dat van de meer da 200 virussen 

die griepachtig symptomen geven er slechts één vaccin bestaat en dat is voor Influenza. Maar ook voor dit vaccin wordt 
er nog hard gewerkt aan de verbetering van het vaccin voor de verschil lende bevolkings- en risico groepen en bestaan er 

verschillende varianten van het vaccin. 
Van de 8 corona vaccin projecten die inmiddels gestart zijn in fase 1, is met uitzondering van het J&J (NL/US} concept 

geen ander concept uit NL. De meeste van deze 8 vaccin concepten zijn niet op grote schaal in de mens getest en de 

informatie beperkt zich veel al tot safety data. Dit geld ook voor het beoogde vaccin van J&J. 
Vaccins die ontwikkeld worden op een technologie dat al eerder in de mens is toegepast hebben een verhoogde kans 

van slagen. 
Voor de 2 platformen van lntravacc zijn er safety data bekend en van deze platformen wordt wereldwijd gebruikt voor 

de productie van Polio vaccin o.a. bij Bilthoven Biologicals (die 60% van voor de wereld bevolking noodzakelijke Polio

vaccins op verzoek van Unicef produceren). 
Dit betekend voor lnt ravacc dat zodra er bewijs i s dat de concept vaccins effectief zijn er gelijk kan worden opgeschaald, 

omdat veel vaccin p roducenten de platform en van lntravacc al gebrui ken en er geen tijd verloren gaat aan stabiliteit en 

opschaling studies. 

lntravacc r icht zich ook op een emerging vaccin wat afwijkt van de huidige 8 concepten. Een emerging vaccin kan 
worden ingezet om mortalit eit te voorkomen en de druk ok de IC's te verlagen. Ook d it vaccin wordt ontwikkeld op een 

bestaand (bewezen) platform. 

Tot slot: de bouw van de productie faciliteit in Bilthoven gaat vooralsnog uit van private financiering (eventueel via 
Holland lnvest) maar dat dat is een van de vele punten om binnenkort te bespreken. 

Groet, 
Mede namens 1111 miDJ, 
m@(l)ttUI (10H2•I 

(10)(2e) From: ) 1 (10)(2e) @mlnvws .111) 
Sen • .a19 mei 2020 15:51 
To: · · .• ) 
Cc· · • • )· • I ' I );---
Subject: RE: Intravacc 

Hallonmrml 
Dat 1ii1ctmel,ee1 goed, 
Van het lntravacc team zou ik dan III MQ•tffili en II mm:I erbij willen hebben. 
Groet 

mmm 
-tfil1Ui.lJ&iill1- Ministerie van Volksqezondheid, Welzijn en Sport 1 

Parnessusp eln 5 j 25 11 VX Den Haeg 
(10)(2e) 
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~~~m: -·-uMQrt\lM!IPminvws.nl) 
Sent Tue 5/1912020 4:15:39 PM 
Subject: FW: kamervragen Asscher separaat 
Receiwd: Tue 5/19/2020 4: 15:39 PM 
Passage BCO Kamerbrief 19-05.docx 

HoimmmJ 

In de mail hieronder opnieuw de conceptantwoord en over de vragen van llmlmJ Deze worden nu toch separaat verzonden, 
maar er kan wel waar nodig naar de brief verwezen worden. MWtlîQWhad er al even naar gekeken. Als jij akkoord bent, zet ik 
het z.s.m . door naar -

Dank alvast, 

mmm 
ll= a:11-1-■mi 

Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 14:54 

Aan · • . lllilliiilfll•@minvws. . !lllilll) ~vws.nl> 
CC: . •lllil,lliilii• nvws.nl>; -- · • If'§@@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: kamervragen Asscher separaat 

Hoi M ]fH enEII 
Hieronder de beantwoording van de vragen van am:mJ 5- 13 (of een verwijzing naar de brief waar relevant). Omdat er gisteren 
wat verwarring was over de versies van het de passages over BCO in de conceptkamerbrief heb ik ~ •te versie van deze 
passage in de bijlage toegevoegd. Als jullie het er zo mee eens zijn, zet ik de antwoorden door naarlllillill 

5. 

Wordt iedereen die klachten heeft en volgens de richtlijnen getest zou moeten kunnen worden, nu getest? Zo nee, waarom 
niet? Per wanneer gebeurt dat wel? 

Ja, iedereen met klachten die conform het huidige testbeleid getest moet worden, kan aok getest worden. Hier zitten geen 
belemmeringen in. 

6. 

Wordt bij iedereen die positief getest is op COVID-19 bron-en contactonderzoek verricht? Zo nee, waarom niet? Per wanneer 
gebeurt dat wel? 

Ja, in principe wordt bij iedereen die positief getest is op COVID-19 bron- en contactonderzoek verricht. In de Kamerbrief beschrijf ik 

hoe de GGD'en goon opschalen, zodot ze ook vonof 1 juni bij iedereen die positief getest is op COVID-19 bron- en contactonderzoek 
kunnen verrichten. 

7. 

Waarom is het protocol voor bron-en contactonderzoek door GGD'en minder grondig dan in andere landen? Kunt u aangeven 
welke landen voor een strikter en meer uitgebreid bron~en contactonderzoek hebben gekozen? Kunt u aangeven welk verschil in 

strategie tussen deze landen en Nederland bestaat? Kunt u aangeven waarom inEWildirect contact wordt opgenomen met 
mensen wie met een posit ief getest persoon in contact is geweest, terwijl in Nederland blijkens het protocol een brief wordt 
gestuurd? 

In de Kamerbrief licht ik toe dat de Nederlandse aanpak niet wezenlijk verschilt von die von andere lidstaten. 

8. 

Op grond van welke overwegingen is voor een lichtere variant gekozen? Waarop is gebaseerd dat met minder actieve opsporing en 
controle en minder strikte isolatie toch tot maximale controle van het virus kan worden gekomen? Bij welke strategie past dit? 

Zoals aangegeven, licht ik in de Kamerbrief toe dat de Nederlandse oanpok niet wezenlijk verschilt van die van andere lidstaten. 

275517 



9. 

Hoeveel mensen zijn nodig voor bron-en contactonderzoek volgens het laatste aan de GGD'en verzonden protocol? Hoeveel 
mensen zouden nodig zijn voor een actief en uitgebreider bron-en contactonderzoek, zoals in andere landen plaatsvindt? Hoeveel 

mensen worden geworven? Waarom denkt Nederland intensief bron en contactonderzoek te kunnen verrichten met een veel 
kleiner aantal f te dan andere en vergelijkbare landen? 

In de Kamerbrief ga ik ander meer in op de hoeveelheid mensen die GGD'en nodig hebben om per 1 juni volledig opgeschaald te zijn. 

10. 

Zijn alle GGD'en nu mensen aan het werven voor bron-en contactonderzoek? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoeveel vacatures zijn er 
in totaal? 

In de Kamerbrief ga ik onder meer in op de opschaling van de GGD'en zodat zij per 1 juni de benodigde capaciteit beschikbaar 
hebben. 

ll. 

Waarom wordt niet gekozen voor isolatie van mensen die besmet zijn met COVID-19? Waarom wordt niet gekozen voor controle 
op quarantaine van besmette personen? Bij welke strategie past dit? Kunt u aangeven welke landen voor een striktere isolatie en 
quarantaine hebben gekozen? Kunt u aangeven welk verschil in strategie tussen deze landen en Nederland bestaat? 

In de Kamerbrief ga ik onder meer in op de adviezen die personen worden gegeven die voortkomen uit een BCO en de aanpassing 

van het protocol voor het BCO dot mensen ook proactief gebeld worden na het oorspronkelijke contact .. 

12. 

Welke mogelijkheden zijn er om ervoor te zorgen dat mensen zich wél willen houden aan quarantaine? 

In de Kamerbrief ga ik ander meer in op de aanpassing van het BCO protocol zodat mensen die voortkomen uit een BCO ook 

proactief gebeld worden na het oorspronkelijke contact. 

13. 

Wat zouden de kosten van maximaal bron-en contactonderzoek en isolat ie en quarantaine van besmette personen zijn? Hoe 
verhouden deze zich tor de kosten van een mogelijke tweede golf en als gevolg daarvan een (vorm van tweede) lockdown? 

Het is n iet mogelijk om een reële inschatting te geven van de kosten en op basis daarvan een afweging te maken. Ik ben ervan 
overtuigd dat we de juiste weg in slaan met het maximaal opschalen van de GGD'en voor het bron· en contactonderzoek en het 

aanpassen van het BCO protocol over de fol/ow•up no het oorspronkelijk contact, zoals beschreven in de Kamerbrief 

Van: @Qäjt§N ■· 4iA@l@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 13:32 

Aan: 11111. ■- <l@@ffW@minvws.nl>; IIZD, I. 111 GIi) 4'fflll@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: kamervragen Asscher separaat 

Die had ik allemaal in de kamerbrief meegenomen maar ik heb geen idee hoe het daar nu mee staat 

Van: 11111-111111) <MQäld@mlnvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 13:31 

Aan: @@iti@ ll. <NWfbN@minvws.nl>; llm,I. ■ 1111} 4llfll@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: kamervragen Asscher separaat 

Ha 144111 ik heb vraag 5 en 6 beantwoord, de rest gaat meer over BCO. Ik dacht dat lllill!llde beantwoording misschien 
ooK op zie a n nemen, maar dat laat ik aan jullie. Groet 11111 
Van: ( 10)(20) ...... A·JlW @minvws.nl> 
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Onderwerp: ka mervragen A sse her separaat 

Ha allen 
Net met'!iif!®"esproken: de kamervragenlmmlgaan we separaat beantwoorden . Bedoe ling is dat ze morgenochtend 
uitgaan. Is et a in de brief staat, dan verwijzen we naar de !>rief. De Marjoleinzaak staat nu bij mij . 
Willen jullie de separate antwoorden mailen of aangeven ,n welke paragraaf van de kamerbrief van de antwoorden zijn 
meegenomen? Dan zal ik morgenochtend samenvoegen en laatste check doen of de verwijzing naar de kamerbrief k lopt . 

• 

·4 en17 , . 
5- 13, 11 iom 1zali 

14,15 
-

Groet, 1111 

(10),2•) Van: @minvws.nl 
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 17:16 
Aan: ) 

Onderwerp: kamervragen Asse her afdoen in kamerbrief 

Ha allen, 

,-!JmJ-minvws.nl>; lllilm,11.■ 
minvws.nl>; • · , . ■ (dl 

Zie hieronder de kamervragen van lm!f!D 
Idee is. dat wed@ vragen v~n Assch~ itzond@ring) afdoen in d@ kam@rbri@f. llfflffllsluit dit nog d@finiti@f kort met AZ 
(111:!Dliifll). Het gaat over versch illende onderwerpen, passend bij verschill~es van de kamerbrief. Kunnen jullie in 
het deel van de kamerbrief dat jullie schrijven antwoorden op de onderstaande vragen verwerken (met een schuin oog), zodat 
we aan het einde van de brief onder 'over ig' kunnen opnemen 'hiermee zijn de kamervragen Asscher afgedaan'. 
Groet, 111 

2020Z08676 

(ingezonden 14 mei 2020) 

Vragen van het lid Asscher (PvdA) aan de minister-president en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de 
Nederlandse strategie in de bestrijding van COVID-19 

1. 

Deelt u de mening dat COVID-19 effectief bestrijden alleen lukt als voorde samenleving helder is welk doel en welke strategie er 

wordt nagestreefd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke strategie ligt precies ten grondslag aan het beleid in de bestrijding van 
COVID-19? Wilt u het virus maximaal controleren c.q. elimineren (indammen) of maximaal ve rzachten (mitigatie) en kunt u dit 
toelichten? 

Controlestrategie:llllfl 

2. 

Is de Nederlandse strategie in de overgangsfase alleen ger icht op een acceptabele belasting van de intensive care (IC), bescherming 

275517 



van kwetsbare mensen en zicht op de verspreiding van het virus. of daarnaast ook op het zo snel mogelijk bereiken van de 
controlefase? Zijn aanvullende en/of striktere maatregelen dan nu in Nederland gelden mogelijk en in hoeverre zouden deze 
kunnen bijdragen aan het nog meer voorkomen van IC-belasting, betere bescherming van kwetsbare mensen, meer inzicht in de 
ve~preiding van h~t virus en het !n~ller bereiken van de c:ontrolcfase of eliminatie van het virus? Kunt u uw antwoord 

onderbouwen? 

Controlestrateg1elliifll 

3. 

Bent u bereid het afwegingskader en adviezen die zijn gegeven voor de bestuiten over maatregelen of het versoepelen van 

maatregelen, te delen met de Kamer? Zo nee, waarom niet? 

fliin'm1 Conlrole:strategie :-

4. 

Deelt u de opvatting dat het indammen/elimineren van het virus alleen kan door testen, traceren (bron- en contactonderzoek), 

isoleren en quarantaine? Zo nee, kunt u beargumenter en waarom niet? Kunt u daarbij dan aangeven hoe maximale controle van 
het virus volgens u wel kan worden bereikt? 

Controlestrategie:llîllil 

:;, 

ordt iedereen die klachten heeft en volgens de richtlijnen getest zou moeien kunnen worden, nu getest ? Zo nee, waarom 
riet? Per wanneer gebeurt dat wel? 

ia, iedereen met klachten die conform het huidige t estbeleid getest moet worden, kan ook getest worden. Hier zitten geen 
belemmeringen in. 

6. 

Wordt bij ieder een die positief getest is op COVID-19 bron -en contactonderzoek verricht ? Zo nee, waarom niet? Per wanneer 
gebeurt dot wel? 

Ja (toch?) 

7. 

waarorn is het protocol voor bron-en contactonderzoek door GGD'en minder grondig dan in andere landen? Kunt u aangeven 
welke landen voor een str ikter en meer uitgebreîd bron-en contactonderzoek: hebben gekozen? Kunt u aanseven welk verschil in 

strategie tussen deze landen en Nederland bestaat? Kunt u aangeven waarom in Dui tsland direct contact wordt opgenomen met 
mensen wie met een posi t ief getest persoon in contact is geweest, terwijl in Nederland blijkens het protocol een brief wordt 
gestuurd? 

Testen en sco(U!îî$ 
8. 

Op grond van welke overwegingen is voor een l ichtere variant gekozen? Waarop is gebaseerd dat met minder actieve opsporing en 
controle en minder $trikte isolatie toch tot maximale controle van het virus kan worden gekomen? Bij welke strategie past dit? 

Testen en BCO:[ll!JÏ$ 
9. 

Hoeveel mensen zijn nodig voor bron-en contactonderzoek volgens het laatste aan de GGD'en verzonden p rotocol? Hoeveel 
mensen zouden nodig zijn voor een actief en uitgebreider bron-en contactonderzoek, zoals in andQre landen plaatsvindt? Hoeveel 

mensen worden geworven? Waarom denkt Neder land intensief bron en contactonderzoek te kunnen verrichten met een veel 
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kleiner aantal fte dan andere en verReliikbare landen? 
Teste,, en BCO:~ -

10. 

lijn alle GGD'en nu mensen aan het werven voor bron-en contactonderzoek? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoeveel vacatures zijn er 

in totaal? 

Testen en BCO~ 

11. 

Waarom wordt niet gekozen voor isolatie van mensen die besmet zîjn met COVID-19? Waarom wordt niet gekozen voor controle 

op quarantaine van besmette personen? Bij welke strategie past d it? Kunt u aangeven welke landen voor een striktere isolatie en 

quarantaine hebben gekozen? Kunt u aangeven welk verschil in strategie tussen deze landen en Nederland bestaat? 

Testen en BCO: (10)(2e) 

12. 

Welke mogelijkheden zijn er om ervoor te zorgen dat mensen zich wél willen houden aan quarantaine? 

Testen en eco,(ll!Jitm 
13. 

Wat zouden de kosten van maximaal bron-en contactonderzoek en isolat ie en quarantaine van besmette personen zijn? Hoe 
verhouden deze zich tot de kosten van i,en mogelijke tweede golf en als gevolg daarvan een (vorm van tweede) lockdown? 

Testen en BCO:[il!)q 
14. 

Worden voorwaarden die het Out break Management Team (OMT) stelt voor versoepelen van maatregelen strikt overgenomen en 
gehandhaafd? Zo nee, waarom niet? 

Of bij 1 Fasering of bij 2. Versoepelen maatregelen/ OMT advies:[il!JifBJ 
15. 

Kunt u aangeven op basis van welke wetenschappelijke studies en adviezen besloten is over te gaan op het adviseren van het 
gebruik van mondkapjes in het openbaar vervoer maar niet op andere plekken, inclusief de plekken waar de anderhalve meter 
afstand moeilijk te handhaven is? 

[ll!)Im)het gaat over 'adviseren' dus verwijzen naaroa de achtergrondstukken OMT over mondkapjes in OV op RIVM site, deze 
https://www.rivm.nl /sites/default/files/2020-
05/Afwegingen%20voor%20infectiepreventie%20in%20het%20openbaar%20verv0<!r.pdf ?) 

16. 

Deelt u de mening dat als het gebruik van mondkapjes verplicht is, de overheid deze kosteloos beschikbaar zou moeten stellen? 

PB M [il!lif@1 

17. 

Wordt per maatregel die versoepe ld wordt nauwkeurig gemonitord welke effecten er optreden ten aanzien van de verspreiding 
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van het virus? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan worden aangegeven op welke momenten welke maatregelen worden geëvaluaeerd 

en welke criteria Embruikt om over te gaan op verdere ver.;oepeling? 
Controlestrat egie: 1 • 

18. 

Kunt u deze vragen separaat beantwoorden voor het eerstvolgende debat met de Kamer over het co ronavirus? 

nvt 

Van: 11 mmmJ--) ◄MM@minvws.nl> 
Verzonden; vrij dag 15 mei 2020 15:54 

Aan: • - · 11D SIIJ) <ll•■wll!'l'Il!!mlll'l•■@mioyws ob; ( 10)(281 @miovws ot·IIIBl.lmJ. <Em.l) 
minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Vragenformulier 14-05-2020 

11111111111 is hierover op de lijn ge-komen bij lllmllbij mml: Dé vr.agen zijn bij AZ belandt. Stemmen jullie: met haar af? 

Groe~ 

Van: llill ll-111111} ◄Wft4l@minvws .n l> 
Verzonden: vrïda 15 mei 2020 15:50 

min\/ws.nl; lll,mmmJ. ->-·JW@minvws.nl>;IIIEIJ,mlm, m , 
· 1. BM'invws.nl>; 0i::mstbus Secretariaat PG 
■. ' :. @minvws.nl>;- •:Q • . lltlll) 

Onderwerp: RE: Vragenformulier 14-05-2020 

Inderdaad heettllllhie r • . nt. Ik had nog niet In full detail naar alle vragen gekeken en zag alleen controlestrateglevragen. 
Metllllafgesproken dat n ik vragen lltm 4 uitwerken in tekst. Rest van de vragen moeten dan wel in brief afgedaan 
worden. 

(10)12•) Van: @m invws.nl c: 

Verzonden: vrij dag 15 mei 2020 15:45 . . ,( ) 

Onderwerp: RE: Vragenformulier 14-05-2020 

Ha, 

110)(2•) @minvws.nl> 

minvws.nl>; _ Dienst postbus Secretariaat PG 

minvws.nl> 

Als deze 18 vragen allemaal beantwoord worden in het kamertriefdeel over de controlestrategie, dan moet de structuur van de 
kamerbrief behoor lijk overhoop. Is het niet slimmer orn te bekijken welke vraag past onder welk kopje, en daar de tmman 
te passen die e r nu al staat? En dan ergens opnemen 'met onderdeel 1-4 van de brief doen we ook de kamervragen • · af'. 
Groet 111111 

Van: . mmm. 1111111 ◄WM@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 15:23 • · ■ GIi) <fl•■11w!l'll!!=ll!, IIM■@mmvws .nl>; ( 10)(2•1 'ä)lllinvws.nl;lmlllllll-tllmll) 

minvws.nl>; -·· -) JP@minvws.nl>; _Dienst postbus Secretar iaat PG 
minvws.nl> 

onderwerp: RE: vragenformulier 14-05-2020 
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Himlll, 
Informeer je ookl@[@l~nllfllhierover? 
Groe!Jml 

Van: m •.• m) ◄Pf.hfil@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 15:14 

' (lll) 4MtfM@minvws.nl>; @minvws.nl;lllfm,lmJ. m , 
s.nl> 

minvws.nl>: m 1- - ) Jll!JPJ@minvws.nl>; _Dienstpostbus Secretariaat PG 
minvws.nl> 

Onderwerp: FW : Vragenformulier 14-05-2020 

Hiliimlenlma!III 

Op verzoek vanlmmen MJ(t]TS§Wgaan- en ik de vragen vanlPf.hElover de NL strategie verwerken in de 
controlestrategie . 

Van: 11111111-IPf.hml) <Dffl'l@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 15:12 

Aan:--· 111 GEI) ···mfP.I', J1!!rjlll§, 111■•@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Vragenformulier 14-05-2020 

Van: lllml, 1- -) 4AiM@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 14 mei 2020 14:26 
Onderwerp: Vragenformulier 14-05-2020 

Attentie VGP 

2020Z08674 
(ingezonden 14 mei 2020) 
Vragen van het lid De Groot (066) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichten 'Vleessector vindt kritiek op hygiëne in coronatijden 
niet terecht' en 'Schouder aan schouder aan de lopende band: slachterijen w illen coronatests' 

Attentie PG 

2020Z08676 
(ingezonden 14 mei 2020) 
Vragen van het lid Asscher {PvdA) aan de m inister-president en de m inister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport over de Nederlandse strategie in de bestrijding van COVID-19 
NB: Kunt u deze vragen separaat beantwoorden voor het eerstvolgende debat met de Kamer over het 
coronavlrus? 

Attentie CZ 

2020Z08678 
(ingezonden 14 mei 2020) 
Vragen van het lid Diertens (D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de 
onderzoeksresultaten van het Trimbos-instituut over psychische hulp tijdens coronacrisis 
NB: Kunt u deze vragen zo spoedig als mogelijk beantwoorden? 
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To: 
From: 

JiiWFEUJnlEGJ@minvws.nl] 

Sent Tue 5/19/2020 3:57:54 PM 
Subject: FW: lntravacc 
Receiwd: Tue 5/19/2020 3:57:54 PM 

HaMlfM 
Hoe zie jij het contact mbt intravacc komende tijd? En is het wijs om nu eerst in te zetten op gesprek me- lleen? 

Groet,. 

Van: ) <ll!mll@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 16:01 
Aan: I .JIJXil'llll@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: lntravacc 

Nll·IM 
Van· ijijf&W·FfF• 4E'fll@minvws.nl> 

Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 16:00 
Aan: ) <Qffll@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: lntravacc 

Welk MT lid deed dit altijd•1m1 Dan even met hem/haar bezien wat slim is qua samenstelling gezien historie 
lntravacc7 
groet 

Van: ) <ll!mll@minvws.nl> (10)(2e) 

Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 15:54 
Aan• 14-M■Wili31Hfr-1Jli1D@minvws. nl> 
Onderwerp: FW: lntravacc 

Dat lijkt me nou weer geen goed idee. Ik vind dat we het zeker in eerste instantie zonde- eimlllJnoeten doen. 

(10)(2e) 

Onderwerp: RE: lntravacc 

Hallolffll!l!J!!I 
Dat 1~ heel goed, 

) ◄ll!Jtf4M@minvws. nl>; 

Van het l ntravacc team zou ik dan Miuf(WIIII en Mtl!llfDM erbij willen hebben. 
Groet 

1111111 
-&illUWWWiillfl.lfirinidiPriiP v.:1n Vnllcc;n,:i,7nnrtheid, Welzijn en Sport 1 

Parnassusp.liffl ldllll vx Den Haag 
Moblel: 06 S!J 11FI!f:R1@mlnW1s.nl 

(10X2e) 

Van: @@H§·ffiff \F@f • 4BPifll@minvws.nl> 
Ver 

CC: • • ) ◄@IM@minvws.nl> 
Onderwerp: lntravacc 

Hallolllll 

AWfffi 
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dank voor het toesturen van de Intravacc documenten. Heb IA•JjfJ,1~!1!! gevraagd er vast naar te kijken vanuit ons team, 
ondanks dat ik zoals beloofd t ijd had ingeruimd toch ingelaste ové Äend op POminvws. Op het ogenblik is eea rond 
vaccinontwikkeling voor COVID-19 mede op verzoek van minvws in een verdere stroomversnelling en ik stel voor dat we elkaar 
goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen. E.e.a. kan invloed hebben op de beoogde activiteiten van lntravacc. In 
algemene zin komt de vraag op hoe de (beoogde) activiteiten van lntravacc zich steeds verhouden tot lopende initiatieven van 
anderen. Bijvoorbeeld, het eerste concept dat de klinische fase moet bereiken is pas gepland voor over 9 maanden. Er zijn nu 8 
projecten inmiddels in die fase, etc. 
Goed dat je een zin over de aansluiting met het traject rond vaccinontwikkeling covid hebt opgenomen in de nota. Voor ons zijn 
de overeenkomsten d ie lntravacc wil sluiten met private partijen als Bilthoven Biologicals en Halix zeer relevant. En ook de 
beoogde bouw van een vaccinproductiefacil iteit in Bilthoven. Deze fabriek zou binnen 18 maanden operationeel kunnen zijn. 
Daar zouden we graag meer over willen weten, ook in context van mogelijke andere investeringsbeslissingen. Ik zou dus voordat 
er onomkeerbare beslissingen worden genomen1 goed willen - · ~ ecten die nu b ij ons beiden lopen. 
Een call plannen met jou, evt iemand uit jouw team,mmo • • llliliilen ik? 

Groet,. 
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~~im: IIJltlpJle~~;~~j"I] 
Sent Mon 5/1812020 7:21 :32 AM 
Subject FW: Nota exper iment en wetsvoorstel Corona-apps 
Receiwd: Mon 5/ 18/2020 7:21:32 AM 

Goedemorge@@1i4M 
Ik had net WJZ aan de lijn. Minister heeft op basis van de nota van WJZ van afgelopen vrijdag als volgt besloten: 

- Grondslag gebruik digi-middelen in WPG: niet regelen, voldoende geborgd in de WPG (conform onze lijn) 
- Grondslag anti-misbruik in WPG: wel rege len, klip en klaar (conform onze lijn), en al meenemen in Spoedwet COVID-19 

Hij gaf aan hierover het gesprek met zijn ambtsgenoten bij JenV en BZK te zullen voeren en deze lijn t e verdedigen. 

WJZ is in de pen gekropen en heeft een voorstel voor wetstekst, en voor MvT gemaakt. Ik krijg de teksten in de loop van de 
ochtend ( ze brengen nog wat wijzigingen aan op hun eerste versie) en kom dan op de lijn om er vanuit PG perspectief naar te 
kijken en daar waar nodig aan te vullen/passen. 

Groet 

'**'' 
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To: -lm,,11 mmmnMll·tMM@mil WIS.nl] 
From: ~~Jiffifllffli' 
S..nt S un 5/17/2020 8:49:08 P M 
Subject FW: Nota experimen t en wetsvoorstel Corona -apps 
Received: Sun 5/17/2020 8:49:08 PM 
image001.jpg 

Hoi 

Dit klopt natuurlijk niet. Ze moeten een duidelijke deadline aangeven, dan houden we ons daar aan 

L . t10)[2e) 
Mlntsterlt ven Vol.ksgez:ondhe!d, Welzij n en Spor.: 

Parnassuspleln SI Postbus 20350 2500 iifil MIN 
0>-=(lmîpJ'070⇒ . 
(S;j ~ minvws.n 

Van: m, 1111, Il <IIJllll@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 1S mei 202 0 13:37 

Aan: 
CC: 

Onderwerp: RE: Nota experiment en wetsvoorstel Coron••• pps 

Ho-
Ik sb¼Wul:ti'läiet is idd zoals ik nêt tegen je Zêi: we willen é.Xperimente.ren met de contac:tonderzoekapp, maar we wilk!n nog 

meer digitale hulpmiddelen ontwidä:Ï~dus als min het eens is om een wetsvoorstel te maken, gaan we daarin zetten: digitale 
hulpmiddelen. Dus helemaal zoal , . raag ziet. 

Eohter- ertelde mij net ook dat zijn ambtelijke molentje vandaag wel heel •nel draaide: de nota ligt - informeel, nl. vi. 
- al bij de minister nu, zodat hij 'm alvast kan lezen . 

• lijk ben ik daar wel blij mee, maar dat betekent wel dat ik de opmerkingen vanlrlPG nu verder niet meer verwer1<. 

Va . WClfriiW m -WWM@minvws.nl> 
Va :2 1 

minvws .nl>; 

Onderwerp: RE: Nota experiment en wetsvoorstel Corona-apps 

Dag allemaal, 

Heb de nota metllllllbesproken, zij gaf aan akkoord te gaan. .-, 
Haar vragen, op• en aanmerkingen op de nota heb ik net telefonisch me ..... oorgesproken. Die verwerkt ze nog. 

rlim, 
Van:.,■·■ <IJP!fa@minvws.nl> 

Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 11:01 

275522 



Aan- ' ' ) .ji??-@minvws.nl>;-· 
CC:- ) ~ @.m,nvws.nl>·iif& · 
Onderwerp: FW: Nota experiment en wetsvoorstel Corona•apps 
Urgentie: Hoog 

Hoi~ f- ' 
Graag even con ac , rijg jullie per telefoon nl niet te pakken); we zitten met een spoednota over experimenteren met Corona

apps; nota moet vanavond met minister besproken worden. 
Akkoord PG is dringend gewenst! 

nmm■m 

Van: (10)(28) 

Onderwerp: RE: Nota experiment en wetsvoorstel Corona-apps 

Hahfiii 
Ik vrees dat ik niet de goede ben om dit alleen te doen. Moeten echillle .... bij aansluiten. 

- weet jij of ze minister nog zien? 

Gr -Van:-•■- Il <l'IPJ!ffll@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 10:26 

A ) W>minvws.nl> 
c l{l minvws. nl>;-■.m,<UP@minvws.nl>:MMtM 11.IIIDJ 

(10)(2eJ 

1, ~ . [11'.h2- (:;10,x~e (10,i,:t• 

• (10)(2•) • vws.nl> 
Onderwerp: RE: Nota experiment en wetsvoorstel Corona-apps 
Urgentie: Hoog 

Ho-
lvm nog meenemen in de stavazabrief: 
Ik hoorde net vanllll!l'lmdat jij vanavond minister spreekt. 
Het zou bijzonder~-! T dan deze nota met hem kan bespreken. 
Daarvoor is nodig dat P • , • · ok instemt met de nota; kun jij hen vragen om dat dan vandaag tijdig te doen, 
zodat jij vanavond dit m unt espre en? 

Als min dan bijv maandag kan bellen met J&V (; minister voor rechtsbeschenning) en min BZK dan lukt het misschien nog om 
een tekst in de brief te krijgen! 

1111 
(10)(2&) (10)(2&) 

(10)(28) •2J•Jtl(ID•;>1 (10)(2e) (1,~h• (1h.>1 , (d1012eJ 111~?•1 (10)(2e) (10)12e) 0 10~2•1 110M211 

(10)(28) 

(10)(2e) (10X7aJ !10,:21 \\DO:'t:<10)1:!II (10)(2e) (10)(2e) tl0r2ol (10)(2e) 

(10)(2e) 

dubbel 

(10)(2e) S.011110, 21) (10)(2e) 

tlh:'o, ,1ox2,, (:010, 2,1 t1Gi.2,, (10)(29) (10)(2•) (10)(2•1 (10)(29) Q,o_,,, 1101(21, 

(10)(2e) 

(10)(2e) 11ox2eJ (IO,;:. (10,:. ,1~11, .. (10)(28) (10)(2e) tlh2~, (10)(2e) 
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To: ■n:JWtu111•m••n1Jlr§I\IMWttiM~minvws.nl) 
From: lmlil!m l 
Sent Tue 5/12/2020 2:54:38 PM 
Subject: FW: Q&A's u itvraag voor persmomenl na MCCB morgen (deadline: vanavond20h00) 
Receiwd: Tue 5/1 2/2020 2:54:53 PM 

Aanzet, lees je mee en zet je door naar iiiWUWMI VOOR 20u? 

We zijn hard bezig om het testbeleid momenteel stap voor stap op te schalen. 
Vanaf vorige week kan personeel in de kinderopvang en het onderwijs getest worden. 
Vanaf afgelopen maandag kunnen de contactberoepen getest worden en volgende week maandag komen daar de 
mantelzorgers, medewerkers in het OV en bij de politie, marechaussee en BOA's bij. 
Uiteindelijk werken we er natuurlijk naartoe dat we vanaf juni -en dan mik ik op 1 juni- alle volwassenen met klachten 
kunnen testen. 

- De GGD'en zijn druk bezig met de voorbereidingen hiervoor. Zo wordt er gewerkt aan een IT systeem dat het hele proces 
ondersteunt en wordt ook de publiekscommunicatie voorbereidt. 
De voorbereiding loopt volgens planning en ik spreek de GGD'en hier wekelijks over . 
Nog een ander punt. Er is veel te doen over de inzet van sneltesten en er zijn bedrijven d ie hier veel heil in zien . 
Wat kan je daar nu wel en wat nu niet mee? 
Op dit moment zijn er helaas nog geen betrouwbare sneltesten op de markt. 
Veel sneltesten zijn niet gevoelig genoeg. Het is dan de vraag of een negatief resultaat ook echt betekent dat je geen 
antistoffen hebt. 
En als je wel een positieve testuitslag hebt, kan schijnveiligheid ontstaan. Het is namelijk nog onbekend of de 
aanwezigheid van antistoffen bescherming geeft tegen een nieuwe infectie. 
De Inspectie voor gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt dan ook tegen het gebruik van deze sneltesten thuis. 
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To: 
<11:111) 
Cc: 

M•SifBM@minWls.nl]: IIElWJ. IIEiflJ.IIEDl)IIIEml@minvws.nl]: 111. IIEIWJ. 
minvw.,.nl 

. ~-~minvws.nl}; lllmmJ, 1.(iE)llliJiml@minvws.nl] 
From: , . · ) 
Sent Wed 5/20/2020 9:11 :48 AM 
Subject FW: Tijdelijke wel covid-maatregelen: compromis 
Received: Wed 5/20/2020 9:11 :49 AM 

Verrassende wending ... 
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To: M[•)trlW@minw1s.nl): i10)(2e) 1 J#U•Mt-HM@minws.nn 
From: (10)(2e) 

S..nt Tue 5/ 19 /2020 7 :40:27 PM 
Subject RE: CONCEPT V10 KamerbriefCOVI0-19 
Received: Tue 5/1 9/2020 7: 40:27 PM 
image001.jpg 

Voorst el is nu inderdaad t ijdelijk. Alleen gerelateerd aan COVID 19 en er wordt een t ijdstip aangehangen met mogelijkheid tot 
verlenging. Eens metlmfll dat d it niet zo specifiek in de kamerbrief hoeft . Volgens mij blijkt uit d e koppeling met Covid 19 al dat 

het doel t ijdelijk is. Dat is voldoende, toch? 

(10)(291 Van: ) ◄f(tJJtQl@minvws.n l> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 21:34 

Aan-· ~ \.@minvws.nl> 
CC: ' · • $$1/Qlminvws.nl> 
Onderwerp: RE: CONCEPT Vl O Kamerbrief COVI0· 19 

Juqdelijk. Maar voorstel om dit niet in brief op te nemen want is onderdeel van uitwerking . 
( • · wat is laatste conclusie hierop?) 

Van: i@!@•AfFH§I ◄M{§l@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 21:32 
Aan: ) 9••ll!.l"-'-flllr-0•111+•@minvws.nl> 
Onderwerp: FW : CONCEPT Vl O Kamerbrief COVID-19 

Hoi 

Dit is toch niet het geval? 

Graag even met de dames afstemmen 

Gr-

1 (10)(28) L k ti. o a o l(S,gQZo ndhGlè, Woli 1Jn gn Sport 
Parnassus leln SI Postbus 203S0 2s00 EJ Oen Haag 
Q) 06 1 CiIDil!'liJW. 01011mm 
G;: m invw<.n l 

van: @fWJll•8fj. -BO/PNDV ~ @nt tv.rninjenv.n l> 

Ve 
minvws.nl> 

Onderwerp: RE: CONCEPT VlO Kamerbrief COVID-19 

Hoi, 

rn invws.nl>; ( 10)(2t) l POi>•> 110(20) ) <Pll3P@minvws.nl>; 

Spuit elf hier - maar een oplettende adviseur van on~ M/®►•.,am nog met een t ip voor de passage over de 
telecomwet die kan helpen de AP op rust te houden. AP hamert enorm op de tijdelijkheid dus als deze zin nog 
ingevoegd wordt holpt dat naar vorwachting zoor: 

'het nieuwe wetsvoor st el geldt alleen voor de huid ige pandemie en vervalt in beginsel binnen een j aar' 
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Groet, 

11111 

Van: ) +@f§l@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 17:45 

Aan_ . - BD/PNDV .. @nctv.minienv.nl> 
CC: ~ )@@% @i@ @minvws.nl>; 
Onderwerp: FW: CONCEPT Vl0 Kamerbrief COVID-19 

Halll, 
Hierbij' 

Groet, 

■AWW 

Van: • (10)(2•) 

Onderwerp: CONCEPT Vl0 Kamerbrief COVID-19 

Beste@J•@ ~nlll 
Hierbij de laatste coiEir~ kamerbrief, @#til ook namens • : enllllfill 

~ 
~ 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

a isisbeheersing en infectieziekten 

cöksoverheid ol 

@minvws.nl> 

(IOX2•) J ,,,.,., (IOX2c) ) ,gpJ.mminvws.nl> 

invws.nl>; 

Dit bericht kan infonuatie 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 ve1wijdereu. De Staat 
aanvaardt. geen aans prakelijkhe id voor schade, van welke aard ook, die verband hond1 met ,isico's verbonden aan het 
e)eklron.isch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This u,essage may contai11 infonnatioo 1ha1 is not in1ended for yon. Jfyou are not the addressee or iflhis message was senl 
to you by mistake, you are requested to infonn the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
damage of any kind resulting from the 1isks inherent in the electrouic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Secwity 
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To: -~inWls.nlJ 
Cc: · = S: minbzk.n l] 
From: , · . ) 
Sent Mon 5118/2020 12:20:36 PM 
Subject RE: Uitvraag: opzet eerste 4 hoofdstukken Kamerbrief 19 mei 
Receiwd: Mon 5/ 18/2020 12:20:36 P IIA 
Kamerbrie f update stand van zaken Covid-19 versie 15 mei opm MW/Sve,werkt scoM nrx 

Goed hoor, dank! 

Paar suggêstiês en vragen! 

Groet 
11:riED 
IIIIIIWN 

(10H2ol 

PllWffiW@minvws.nl 
+3 :i.@@ltW 

Van: 111111 1-JIII - ) <llliJm@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 12:46 
Aan __ . lwij•ffl@M{i.i)minvws.nl> 
CC: · li'¾minbzk.nl> 
Onderwerp: RE: Uit vraag: opzet eerste 4 hoofdstukken Kamerbrief 19 mei 

Bestem:m:ml 

Hierbij tekstvoorstel voor het stukje BCO uit de Kamerbrief. Heb met track changes gewerkt, zodat de verschillen snel duidelijk 
zijn. Zoals gevraagd, heb ik er een PM in gezet over het laten aanslu iten van het protocol BCO met internationale ric htlijnen. 

Als ,ets tot vragen leidt, weet je me te vinden. 

Met vriendelij ke groet, 
llmlill 

Van: M§D 11.tllllJ)◄fllJ@i@@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 11:43 

Aan: m •n2@minvws.nl> 
CC:-- · •! • minbzk.nl> 
Onderwerp: FW : Uitvraag: opzet eerste 4 hoofdstukken Kamerbrief 19 mei 
urgentie: Hoog 

Vertonden ,net BlackBerry Work 
(www.blackbeny.co1n) 

adviseurs mit1V\vs.1ll> 
Ondtn verp: RE: Uirvraag: opzet ee~re 4 boofd5mkken Kamerbrief 19 mei 

Oog ollcn, 
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Bijgaand de opmerkingen van MVWS op de eerste hoofdstukken uit de brief. Vraag aan jullie om teksten aan te passen obv deze 
opmerkingen en het OMT advies. 

De planning voor vandaÎp volgt ( in afstemming: aangepaste teksten hf 1/ 3 worden om 14 u ur aangeleverd bij DGV. Met 
het verzoek daarbij aan • • om even me'lmlilJer&maf te stemmen hoe de planning daarvóór eruit ziet. 

De aangepaste tekst over tei@~j~ ~ s kan om 15 uur worden aangeleverd bij mij. Met daarbij het verzoek aan Dl om 
daarvóór aan te leveren aan • nlllillfil zodat die tekst weer één geheel blij ft. 

Veel dank voor j ullie hulp alvast! 

GroetNf@ 

Van: 1111 IIIIJ-lmll 

minvws.nl>; • 

Onderwerp: RE: Uitvraag: opzet eerste 4 hoofdstukken Kamerbrief 19 mei 

Dag allen, 

Voor de volledigheid nog de aan het steno gecorrigeerde versie vande moties en toezeggingen van 7 mei. 

Groet llli!lml 

Van: ____ ) 

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 19:04 

) 

minvws.nl>; 
Onderwerp: RE: Uit vraag: opzet eerste 4 hoofdstukken Kamerbrief 19 mei 

Urgentie: Hoog 

Dag allen, 

Bijgevoegd vinden jullie nogmaals de inhoudsopgave, nu met 2 wijzigingen: 
Ik heb op verzoek van MVWS hoofdstuk 3 en 4 omgewisseld, het deel over testen komt nu dus na het deel over de 
rem strategie. 

- Ik heb de toezeggingen en moties uit het vorige debat toegevoegd bij de desbetreffende hoofdstukken. Mocht je voorzien 
dat het niet lukt deze af te doen in de brief van 19 mei, geef dat dan even aan mij door! 

Daarnaast heb ik het volledige overzicht van moties en toezeggingen van debat van 7 mei bijgevoegd. Mochten daar toch nog 
zaken in staan die in de komende brief kunnen worden afgedaan, graag ook even doorgeven. 

Voor de herhaling nog even de belangrijkste vraag uit mij vorige mail : 
+ Vraag is dan ook aan ju llie om uiterli "k donderda 14 mei 16 uur eerste versies van j ullie teksten van de eerste 4 

hoofdstukken aan te leveren bi · @ invws. nl. De ' brief sch rijvers/coördinatoren' voor de brief van 19 
mei zijnllllm IIIIEl!le Zij voegen de t eksten samen en zorgen dat die bij m ij terecht komt voor afstemming 
met de DGV. 
Vrijdagochtend kunnen j ullie dan reactie verwachten en het plan is om de teksten vrijdag mee te geven in de 

weekendtassen van de bewindspersonen. 

Vriendelijke groet, 

&lG1I 

Van: 111, ll!ill. lmll 
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minvws.nl>; • 

Onderwerp: Uitvraag: optet eerste 4 hoofdstukken Kamerbr ief 19 mei 
Urgentie: Hoog 

Ha allen, 

Onderstaand vinden jullie de voorlopige inhoudsopgave van de Kamerbrief. Deze gaat vandaag mee in de tassen van de 
bewindspersonen en we verwachten daar morgenochtend akkoord op. 
We hebben de afg elopen dagen tevens naar de planning van de brief gekeken en overlegd dat we voor de eerste 4 hoofdstukken 
gr.i.tg d ondqrdag .1,S-• ._il QQn c;u?n.tq opzóiJt van d.t t'-kstqn bij d 'î OGV willllil'n nç'rrleggen, 

+ Vraag is dan ook aan jullie om uiterU-k donderda 14 · l eerste versies van jume teksten van de eerste 4 
hoofdstukken aan te leveren bi' 
mei zijnmmD lll!JDDen 
met de OGV. 

a;minvws.nl. De 'brief schrijvers/coördinatoren· voor de brief van 19 
Zîj voegen de teksten samen en zorgen dat die bij mij terecht kom t voor afstemming 

Vrijdagochtend kunnen jullie dan reactie verwachten en het plan is om de teksten vrijdag mee te geven in de 
weekendtassen van de bewindspersonen. 

+ Mochten er morgen uit afstemming met de bwp nog aanpassingen komen voorde eerste 4 hoofdstukken dan geef ik dat 
zo snel mogelij k door. De uitvraag voor de teksten onder 5 t/m 11 volgt na akkoord op de inhoudsopgave, maar ik wil 
jullie alva$;t een voon.prong geven ge:zi!in de vroege ai:nlevering. 

Veel succes weer en bij vragen weten jullie mij te vinden! 

Inhoudsopgave TK-brief 19 mei 
1. Richting herhalen - letterlijke tekst u it de handelingen debat (PG met DCo} - DGV -> MW@■ 

a. Fasering 
b. 3 ankerpunten 

2. Zijn we klaar voor 1 j uni (OMT-advies: batch 2, remstntegie, mutregelen tav zorg thui•"i----■ 
-> laatste 2: hier kort benoemen en d•?!l!???'ven verder 212...ia.9aan) - DGV -> Ml@fM 

3. Testbeleid en BCO (PG en Dl) - DGV ->~-~/ mlffl > graag stuk over apps in 
afstemming met 1 @j@, maken en ij en aanleveren 

a. Testen 
b. BCO 
c. Apps 
d. Surveillance inspanningen 

4. Remstrategie (inclusief blik op andere landen (mn. hoe gaan zij om m et RO))· DGV •>MIWU@# afstemmen met 
IZ wat betreft internationaal? 

~- PBM-
a. Motie marijnissen - DGLZ 
b. Productie NL +voldoende inkoop (PDG LCH) - DGCZ 
c. (indien nodig) Mondkapjes buiten de zorg/openbare ruimte - DGV 

6. IC-capaäteit/-opschalingsplan - DGCZ 
7. Kwetsbare personen: 

a. versoepeling verpleeghuizen (testcases) 
b. specifieke routekaart verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg en zorg thuis (inclusief GGZ MO en BW) • DGLZ 

8. Sport: update spo1tscholen • DGV 
9. Caribisch Nederland • SG 
10. Vaccin · DGV 
11. Overig (moties en toezeggingen die niet in bovenstaande passen) -> per thema wisselend. 

GroetM@iij 

L ,,.,. (10)(2e) 
Mimsterie van Voks11ezondhe1d, WelZ1jo en Sport I 0irect,e BPZ 1 
Parnassus§lf,in 5 1 s I Oen Haag I Postbus 20350 2500 El I Den Haag 1 

M 06 MHQfji I min\AMs.nl I VAWJ.rijl«ov"rhPid.nl 1 
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To: 
Cc: 

Il 
From: 

minvws.nl]; 
minwis.nl]; 

' ) 
Sent Tue 5/ 19/2020 7 :25:04 AM 
Subject RE: uit afstemmingsoverleg: buitenland overzicht 
Recelved: Tue 5/19/2020 7:25:05 AM 
;maaeoo1 ;pg 
NCTV uitvraag Coronavirus.docx 
MCCb oêegger.docx 

Bestelllmlfll 

• · )lllli'l@min_vws nlJ;JII DmDl. 
mÎnWls.nq; 11111 li. m \lllmimi@minVI.-VS.nl); m,:mJ, 

minvws.nl] 

Hierbij stuur ik je de meest recente versie toe van het overzicht van maatregelen in Europa alsmede de uitvraag waarin 
specifieke vragen zijn gesteld die voor ons beleid interessant zijn. Mochten er zaken ontbreken of er aanvullende vragen l>estaan 
dan hoor ik het graag. Wij zullen deze dan uitzetten en toevoegen. Wellicht ook interessant voor de leden van het OTCB. Ik heb 
deze zojuist op ver:zoek DG's ook aan hun verzonden. 

Kind re2ards, 
Met vriendelijke groet, 

tW!ffl'B 
(10)(2e) 

M inisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport/ M inistry of Health, Welfare and Sport 
+3 1 i•bH:JN 

Van: 111,11. (llll 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 21:22 

) @minvws.nl> 

ws.nl>; · . · • ' ) <l/ll@minvws.nl>;~ • · ) 
-· , ' @minvws.nl>;IIIIID,II-~ ) · minvws.nl.> 

Onderwerp: RE: uit afstemmingsoverleg: buitenland overzicht 

BestelEI 

Ik zorg dat er morgen weer een update ligt van de maatregelen alsmede de aanvullende vragen die we hebben gesteld aan de 
posten: mondkapjes, exitstrategie, oudenenzorg, scholen, remstrategie en sportscholen. 

Kind regards, 
Met vriendelijke groet, -lilH•lfNllll1MWt{)M 
Directie Internationale Zaken/ Department on International Af fairs 
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en sport/ Min islry of Heallh, Welfare and sporl 

+31 MU•CtMM 

Hoilll 
In het afstemmingsoverleg vanochtend vroeg Hugo om tbv voorbereiding debat om een overzicht van wat andene larden doen. 
Dat was niet heel concreet maar ik denk dan met name exitstrategie, testen, bron en contactopsporing en vaccins interessant is. 
Daarvoor is jullie overzicht al goed bruikbaar denk ik? Desnoods met specifieke info aangevuld uit HSC van llmllofmmr.ll bij 
ons . 
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Emlverwees ook nog naar grafiekje uit allerlei kranten die heel behulpzaam zijn. 

Dus w.a.1rsc.hijnlijk komt deze via debat uitvra ag ook nog jullie kant op, dan weet je het v.ist. 
Groetjes, 

L 111ml 
Minbterîe v.isn Vollcs9ezonane 10, we1z11n en tifo ~ 

(10)(291 

Parressuspleîn SI Postbu s 20350 2500 EJ Den Haag 
Q) 06 _. 1 lil!JlfmW· 070111iJ!D 1 
[-.<IIJ• + minvws.nl 1 

1 Direct ia Publieke gezondheid 
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~~~m: ttf@t-■'IMWtWM~min~s.nl) 
Sent Man 5/1812020 10:36:29 AM 
Subject: opzet hoe laat je je testen? 
Receiwd: Mon 5/ 18/2020 10:36:30 AM 

Wat moet de burger per 29 mei doen> 
Je hebt milde klachten - dan ga je naar www.rijksoverheid.nl/corantest of bel je 0900- XXX voor het maken van een 

afspraak voor een test. Je wordt doorgestuurd naar een GGD teststraat in de buurt. {WAT ALS JE NIET MOBIEL BENT> Vanaf 
maandag 1 juni worden dan de testen daadwerkelij k afgenomen. 

Zware klachten of risicogroep - dan bel je jouw huisarts o f bij ernst ige klachten Spoedeisende hulp. 
Streven is afspraak binnen ... uur (HOEVEEL?) en binnen 24 uur t DEF?) de uitslag te krijgen. 
Negatieve uitslag wordt bekend gemaakt via een mail of m ijnoverheid.nl 
Positieve (of dubieuze) uitslag wordt j e gebeld door GGD. De GGD arts bespreekt welke maatregelen jij en je huisgenoten 
moet nemen ( 2 weken thuisquarantaine - AANVULLEN). Er wordt ook direct een telefonische beo gestart. 

Opzet www.rijksoverheid.nl/corantest 

Op deze landingspagina vindt de burger eerst een medische disclaimer waarop staat dat bij acute nood {input nodig voor wanneer 
dat is) hij de huisarts moet bellen of naar de eerste hulp moet gaan. Verder staat hier kort wat informatie over hoe het testen en 
het eventuele bron en contactonderzoek verloopt (en links naar qenas, factsheets, infographics). Dan is er een button waar je op 
kunt klikken om een afspraak te maken om je te laten testen op corona. Dan kom je op de webapplicat ie van de GGD. Daar kun je 
dan online de noodzakelijke stappen doorlopen om t ot een afspraak te komen of bellen met het nummer wat daar staat om een 
afspraak te maken. 

(10)(2e) J•rn(11 (10)(:>e) Van: ) firfl@@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 10:12 
Aan: ) dlJiilll@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: input gevraagd: : Punten tbv overleg testen 

Ha. 

• kunnen we het verhaal al vanuit een burger met klachten vertellen? ➔ 
MMM 1:en burger met corona? Waar refereert dit aan'> 

1111m bedoelt: kan ik morgen op de persconferentie en in het Kamerdebat precies vertellen wat de gedragsadviezen zijn voor 
mensen die zich willen laten testen? Waar moeten ze heen, wat moeten ze doen? 

(10)(2e) .,.m,nvws.nl 
+316 • al 
Van: ) d'ftfflffl'l@minvws.nl> (10)(2e) 

Verzonden: maandag 18 mei 2020 09:48 
Aan: 

inbzk.nl> 
Onderwerp: RE: input gevraagd: : Punten tbv overleg testen 

o algemeen/communicatie 
• tekst aanleveren voor de speech (AZ) heb ik al gedaan via 

(10)(2e) (10M2o) vandaag; wel in de gaten houden wat er nog wijzigt maandag 
en doorgeven aanllll ➔ 11\111 
• ook communiceren dat er heus wel wat aanloopproblemen zullen zij n; 
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opnemen in de brief en speech ➔ •@i@• 
• dinsdag hardop 1 j un i zeggen of nog steeds ' in juni'? ➔ ik v ind: vasthouden 
aan 1 juni, maar beetje gek om nu ' in juni ' los te laten. Comnnmieaticf zou het 
mooi zijn (mijlpaal) als wc binnenkort bekend makend dat het inderdaad l juni 
,vordt en wc afstappen van in juni ( dan zitten wc er ,,.,c1 echt aan vast) 
• kunnen we het verhaal al vanuit een burger met klachten ve1iellen? ➔ 
NAWAN ':'.en burger met corona? Waar rcfcrcc1i dit aan? 
• Boodschap moet veranderen: van 'je mag je testen' naar 'je moet je testen ' 
➔lllin briet Miil •n communicatie Nu is 'Bij klachten: blijf tlmis en 
laat je testen' wat wc aan het aanpassen zijn in alle communicatie: maar dit 
wordt ook nog voorgelegd aan het gedragspanel 
• sturen op verkorten doorlooptijd, van 11,9 dagen tussen besmetting en 
testuitslag n~e doen we dat? ➔ 1111 Ik heb mailwisseling 
gezien met ....... (RIVM) waarin wordt uitgelegd dat deze 
berekening telt vanaf start incubatietijd. Dat duurt gemiddeld 5-6 dagen, en 
dan pas komen de symptomen. Kortom: terug naar 7 dagen betekent: op dag l 
direct testen en de volgende dag de uitslag. Dat zou wel kunnen, maar ik 
vermoed dat n iet iedereen zich zo braaf op de eerste dag dat ic kucht naar de 
GGD rent. Hier dus even wat tegengas organiseren mits op basis van goede 
analyse. 
• routekaa1i wat wanneer af is ( en communiceerbaar) ➔ (10)(2e) 

kunnen jullie dit maken? Als er een 'logistieke' routekaait is plakken wij de 
communicatie daar aan Yast. Daarnaast gaan we zelf aan de slag met een aantal 
communicatiemomenten 
• wordt er een flinke set Q&A 's gemaakt tb+iï■verheid.nl? ➔ Mi@H IA 
• is er al een dashboard om op te sturen? ➔ ' · kun j ij op basis van de 
inventarisatie een voorstel maken tbv regiegroep a.s. woensdag? Kan dat 
dashboard (deels) openbaar 

o afname: 
• drempelloos: te veel sign alen dat het iT1gewikkeld is ➔ welke signalen? Er 
staan 3 signalen uit IGJ rapportage, geen nieuwe signalen via meldpunt GGD
GHOR. 95% Actiz- leden tevreden. 
• wanneer b~j huisarts, wanneer bij GGD? ➔ 1111 dit weet j ij. Moet in Jip en 
Janneke taal landen op publiekswebsite iHM@F, loals ik het nu begrijp in 
ptincipe afäpraak ?onder tussenkomst HA maar als je 7waar ziek bent neem 
contact op met HA 
• afs. ken-website of bellen? of binnen lopen? ➔ afwachten voorstel■ 
HMJH over vergroten toegankelijkl1eid teststraten. Afspraak maken is 
nodig volgens GGD 'en, ook om BSN nununer in te voeren mbv Digid ter 
verder verwerking persoonsgegevens. Bovendien wil men chaos voorkomen 
bij een locatie met potcntiele besmettingsrisico's. 
• taak GGD om te zorgen voor voldoende afuameposten: 
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· hoeveel afname-posten zijn er? ➔ 111, wil jij navragen 11111 
EMfri■·, 
• samenwerking eerste lijns? ➔ onduidelijk: labs of prikposten? Indien 
eerste: gebeurt al. Indien tweede: huisartsen maken afspraken met eigen 
testfaciliteiten, veelal eerstelijnslokaties. Klopt toch 11111? 

o bron- en contactonderzoek 
• executie opschaalplan ➔ 111111 zet jij onderstaande op een rij svp? evt 
contact opnemen met- GGD 

• mijlpalen? 
• wervmg 
• presentatie samenwerkingspartners landelijke opschaling Er is vrijdag 
gemeld dat dit vandaag komt; ik heb daar niets meer over gehoord; is 
belangrijk moment nog 
• regionale opschaling 

• richtlijn: 
• simpele versie handelingsadvies ➔@8@#GGD-communicatie JA dat 
komt er 

• positief getest? dan 2 weken in quarantaine, met gezin en al 
• in contact geweest? 

• dan 2 weken zoveel mogelijk thuis en rappo1teren over je 
klachten 
• nazorgteam belt na ➔ H\rd belt MifAF bekrachtigen in 
overleg DPG'en, 

• verschillen met Duitsland? 
• in aantallen testen ➔111 kijk svp even in nota vergelijking 
Duitsland, en ook in dat laatste stuk van MEV A waar ik andere 
getallen zag. 
• in dagelijks nabellen 0H@Fwil jij RIVM vragen morgen te 
bellen met RKI in Duitsland om precies na te gaan hoe vaak Duitse 
GGD 'en bellen? Doen ze dat dagelijks, en bij iedereen? 

• waarom ook contacten niet 2 weken quarantaine? Kunnen we dat 
uitleggen? ➔ MMM wil jij dit nagaan? 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbcnv.com) 
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Update (20 m ei 2020) CurVac COVID-19 vaccin in o ntwikkeling 

CucYac Mll'Jltf!M 
In de basis notitie is het COV!Dl 9 vaccin van CurVac niet opgenomen aangezien het vaccin nog 
niet in de mens getest wordt. echter nu ze financiering van deCmDJoverheid gaan krijgen is 
informatie over hun COVID vaccin ontwikkelings project relevant geworden. 

CurVac heeft een S-eiwit mRNA vaccine in ontwikkeling. Voor dit vaccin is hetzelfde platform 
gebruikt als voor MERS, influenza, RSV en Rabies vaccins. Deze vaccins zijn allemaal in pre
klinisch proefdier onderzoek getest waaruit blijkt dat ze zelfs al bij een lage dosering 
neutraliserende ant istoffen opwekken en na een virus challenge bescherming bieden tegen een 

infectie met dit virus. Voor het Rabies vaccin is ook in de mens aangetoond dat het antistoffen 
opwekt en veilig is. Pre-klinisch onderzoek met het COVI 19 vaccin laat zien dat 2 vaccinaties al 

met lage concentratie vaccin resulteert in hoge neutraliserende antistof concentraties en T-cel 
respons. 
Het bedrijf heeft investeringen ontvangen van oa Gates en CEPI en is samenwerkingen aangegaan 
met oa farmaceuten 110M2e) 

Tijdpad: 
Fase 1/Ila: start juni 2020 
Fase 11/111: najaar 2020 enkele duizenden deelnemers 
Nu al grote aantallen vacc in dosis beschikbaar . Productie faciliteit inlml (EIIIII kan 
enkelen honderen miljoenen doses per j aar produceren. 
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To: )ilmlm@minw1s.nl]; •. 1. ■ (lll,1il!D)i11EIE!D@minvws.nl) (10X2el 

Cc: corooavaccnootwik~[corooavaccinootwikkeling@minvws.nl) 
From: Wi@M1 
Sent Wed 5/ 13/2020 4:28:19 PM 
Subject RE: afstemmen richting voorstel PPS intravacc 
Receiwd: Wed 5/ 1312020 4:28:20 PM 

Interessant. Ik lees hierin ook een vehikel om de eigen drie initiatieven op het gebied van vaccinontwikkeling te bekostigen, 
terwijl ik nog niet goed genoeg kan beoordelen hoe kansrijk die zijn (ze zitten iig niet bij het lijstje dat al aan k linische studies 
werkt). Goed om even door te praten hoe dit zich überhaupt verhoudt tot onze investeringsstrategie. Ik heb nog wel wat vragen. 
Morgen tijdens overleg 9.30 even met kernteam over doorpraten? 

Van:MW ) <lfmllra>minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 17:02 

Aan: ) «J[fJfM@minvws.nl>; m.l. Il (11111) <lmlfll@minvws.nl> 
CC: coronavaccinontwikkeling <coronavaccinontwikkeling@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: afstemmen richting voorstel PPS intravacc 

Hoe k ijken jullie hiernaar? 

Zal vanavond of morgenochtend lezen 

Van: 11111,■. -1 <flRl@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 16:32 

Aan: ' ) 
CC: • - , . 1 minvws.nl>; (10)(2e) ) < w @minvws.nl> 

Onderwerp: FW : afstemmen richting voorstel PPS intravacc 

Beste" 

Ik bespreek deze notitie met mijn cluster genoten binnen GMT. Maar er worden een aantal taken aan lntravac toebedeeld. die 
natuurlijk ook raken aan de strategie ontwikkeling waar we onder jouw leiding mee bezig zijn. 

Hoe wil j e hiermee om gaan ... Een 1000 bloemen bloeien strategie ontslaat ons natuurlijk van nadenken over afstemming e.d., 
maar dat lijkt me toch niet aangewezen ... hoe kijk jij hiernaar? 

Ik haal in ieder geval morgen de input van m ijn clustergenoten op, waar ook wel de nodige pps kennis aanwezig is. 

Groeten•IM 

Van: ) fijfji@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 19:14 

Aa~a:;minvws.nl>:millD,11. ll'IIJi <lflIBll®minvws.nl> 
cc:lllllmml-~ od-alt.nl> 
Onderwerp: afstemmen richting voorstel PPS intravacc 

Hoi b eiden, 

Maandag bespraken we in het v erkoopteam lntravacc bijgevoegd voorstel, wa-· n richt ing is neergelegd voor een PPS 
waarin lntravacc participeert. Dit voorstel vraagt nog verdere uitwerking, maa , ou graag dit voorstel via , , ook aan 
de minister willen voorleggen met de vraag of dit de richting is waarin hij denk . t daarna de verdere uitw!lf@ler hand 
kan worden genomen en er concretere afspraken gemaakt kunnen worden. 
Voorafgaand daaraan leggen we d it eerst bij jullie voor voor een reactie cq advies richt ing IWJen min ister. 
Lukt het jullie om daar deze week op te reageren? 
Als er nog zaken niet helder zijn, bel gerust! 

Veel dank, 

(10)(29) 

(10) (10)(2e) Ministerie van Volk ezondheid, Welzijn en Sport 1 
(10)(2e 

(10)(2e) (10)(2e) 
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To: ~1rMW)rt\lM11Pminvws.nl) 
From ~ 
Sent Thur 51712020 8:35:21 PM 
Subject: RE: Aangepast overzichtsplaten 
Receiwd: Thur 517/2020 8:35:21 PM 

Dank. Aardig dezelfde gedachten. Ik denk dal. we ook nog goed dashbord nodig hebbeu om de bepalen en te lal.en zien of 
het goed g:iat (voor testen hebben we dat wel beetje: voo1rnden op orde, virale clagstaten, percenuige positieve tests ouder 
totaal aantal tests etc), voor de anderen nog niet zo sterk. Morgen verder.. .. 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.co111) 

Van: ◄1111/t{Wminvws.nl> (10X2•J 1 
Datum: donderdag 07 mei 2020 10:00 PM 
Aan: ) ◄WJtj@@tninvws.nl> 
Onderwerp: RE: Aangepast overzichtsplaten 

Inderdaad. 

Mijn gedachten alvast: 

Er liggen twee opgaven (in volgorde van prioriteit) : 
1-proactieve communicatiestrategie, mn voor de maand mei, gevoed vanuit de test en traceer-groepen 
2- borgen inhoudelijke coherentie beleidsontwikkeling testen en traceren 

Ik heb nagedacht over 'lichte' en pragmatische oplossingen, die mijns inziens niet liggen in het optuigen van nog meer nieuwe 
programmastructuren. We zouden het liever simpeler willen maken denk ik ... 

Ad 1) 
(10X2e) Voor 1 zoekt een senior projectleider communicatie Testen en Traceren, er is al iemand in beeld. Deze kan een 

team/ netwerk vormen met alle communicatieadviseurs vanuit de testen en de traceren groepen. 
Zij stellen aan de hand van de tijd lijnen van de verschillende projecten een communicatiekalender op en voeren die uit via de 
bekend kanalen (social, werkbezoeken, etc) . Is een overzichtelijke, afgebakende projectopdracht. De projectleider krijgt 
unrestricted toegang tot de verschillende projectgroepen en vergadercircuits om voldoende op de hoogte te raken. 

Ad 2) 
Situatie: er zijn twee werkstructuren gevormd. 
Voor testen: LCT, met LCDK daaronder en 2 Taskforces als adviesorgaan 
Voor traceren : Stuurgroep O met 2 werkgroepen, VWS-programma Realisatie digitale oplossingen en 2 Taskforces (adviesrol of 
sturend?) 

Het lijkt momenteel niet zo te zijn dat er onvoldoende coherentie is tussen wat in de verschillende circuits wordt ontwikkeld, 
deze wordt geborgd door de betrokkenheid van de GGD. 
Wat de minister nodig heeft is het gevoel dat intern VWS voldoende verbinding en integrale sturing plaatsvindt. 

Dit kan op verschillende manieren worden georganiseerd. 
1) Lean and mea--ing: een regulier 'testen en traceren' afstemmings overleg, tussen Stuurgroep LCT c&m:ml,, 

aïutfjlep _o JJ en Programma Realisatie (ntb) en een ondersteunend beleidsmedewerker 'testen en traceren' 
' · . Bmnen VWS wordt Reinier aanspreekpunt voor het overzicht. 

2) Sturin : Een wekelijkse 'Verbindin sstuu roep' olv duoDGV, naast bovenstaande personen slui ten ook dPGllilll:of 
• • Is vervanger) en dl • · of 1 , aan om beleidsdirectienive~rl\d aan te haken.Elm wordt secretaris 

3) l nte estuurlijke stuurgroep: VWS • · ) , GGD (~ vormen nieuwe stuurgroep voor - 9 over te~ten en traceren . anu,t T slui ten • • , , nuit Stuurgroep Ollll:!Iliml en 
, . Secretanaat llmJ 

Een mengvorm of combinaties is ook mogelijk natuurlij k, en er zijn vast nog meer alternatieven. Mijn voorkeur gaat uit naar 
va riant 1 (geen nieuwe stuurgroep, wel overzicht houden). Ik krijg in die variant mandaat (wat ik nu niet heb) om het gehele 
verhaal te overzien en strak te trekken. Dan voorkomen we het gevoel van versnippering dat ons afgelopen dagen heeft 
achtervolgd. 
Betekent wel dat ik die 'tweede man' naast me snel nodig ga hebben. 
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Van: ) ◄@fj@@minvws.nl> P0K2e) 

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 16:29 
Aan: ) 4Jkif1M@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Aangepast overzichtsplaten 

Dit kan wel helpen in de gedachtevonning voor morgen. (Mij helpt het idd wel ; ook bij de voorbereiding van dit debat ;)) 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny .com) 

Van: ◄1W(f41@minvws.nl> (10)(2e) 1 
Datum: woensda~ 06 mei 2020 9:09 AM 
Aan: 4fMftAW@111iuvws.nl> 
Ondenvrl'p: FW: Aangepast ove1z ichtsplaten 

( t0)(2e) 

Onderweq,: FW: Aangepast overz ichtsplaten -Bijgaand de organisatieplaat zoals hij is vastgesteld met 01:;ngen van de stuurgroep na een iteratief 
proces langs jon, verschillende anderen van VvVS, RIVM, • , n de stmu·groep. 

Ik hoop dat dit ook voor j ou weergeeft hoe we er over hebben gesproke n en het i11put is voor iedereen binnen 
het programma van VWS die zich afvraagt hoe de organisatie binnen ggd ghor samenhangt met die van VWS 
en ook RJVM. 

Mocht er nog iets zijn waar je niet mee uit de voeten kt.mt dan hoor ik dat grnag eu pas ik het. aan, zodat we 
allemaal werken met het hetzelfde beeld van wnt er is ingericht aan de kant van ggd ghor NL. 

Hrh\§1 
Ps: mbt een eerste inzicht. in opschaling BCO eu n,bt de PvE l en 2 specificeringsopdracht heb ik ivu1 de 
deadline via Aîlj@ en uotitie en slides opgeleverd aan Hugo de Jonge. Voor de volledigheid doe ik 
die ook even hierbij zodat iedereen deze ook kan zien. 

Van: mmm III m I M&I/Prutners < With @,--xi 1tl.> 
Ve1·zonde11: dinsdag S mei 2020 16:30 
Aan: <p•-WJl!l'llll!WJ•·••• 2gdfrysla11.11l>; - 1!11 J§fffl@g'\dghor.ul> 
CC: 1lî(hor.11l> 
Onden\'erp: Aangepast overzichtsplaten 
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Best◄\MI 
Bijgaand stuur ik de aangepaste organisatieplaat. De laatste opmerking vanuit VWS over de naam van de 
taskforce is ilier ook in verwerli. 

Verder zojuist kemusgenrnakt met de voorzitter en secrelatis van de Taskforce gedrag. 

Mei vTiendelijke groet. 
M&l/Paitners 

am:mmmmm 
W4 

M&J Partners/ 

110)129) 

Sparrenheuvel 32 13708 JE J Zeist 1 +31 (O)G lml Mlïikiibàiiiii:mm:sinl 
\\'\\'W.111:<.i.1)1 

1985 - 2020 
Dat vieren wij met een openbare Al-opdracht! 1 ~ Ontdek meer> 

DISCLAIMER Veiligheidsregio Frystan: 
Een per e-mall verzonden mededeling Is uitsluitend bestemd voor de 9&211dresseertle(n). Indien u niet de geadresseerde bant. 'M>rdt u verzocht de afzender te 

informeren. Aan de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen k unnen geen rechten worden ontleend, tenzij schri1teliJk uitdrukkelijk aroers is 
overeengekomen. Binnen Veiligheidsre,gio Fryslán YJBrken Brandweer Fryslän en GGD Fryslin aan de brandweerzorg, publieke gezonclleidszorg. 
rampenbestrijding en crisisbeheersing. Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.veiligheidsregiofryslan.nl www.ggdfryslan.nl en op 
WNN brandweertvsiao af. 
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Spreekschets testen 

- Nu we voorzichtig de maatregelen gaan versoepelen, is 

het belangrijk om te testen en traceren. 

- Ze kunnen we in afwachting van de beschikbaarheid van 

een vaccin het virus onder controle houden en kleine 

opflakkeringen van besmettingen snel weer de kop 

indrukken. Zo beperken we het aantal besmettingen tot 

een maximum. 

- Daarom starten we in deze maand met het toevoegen van 

steeds meer doelgroepen aan het testbeleid; vandaag 

personeel in het onderwijs, de k inderopvang en de 

contactberoepen die weer opstarten, 18 mei 

mantelzorgers en OV personeel. 

- Vanaf 1 juni willen we alle volwassenen met klachten 

testen. Dit is mogelijk door uitbreiding van het aantal 

betrokken laboratoria, aanschaf van nieuwe machines en 

materialen en herinrichting van het testlandschap. 

Hiermee verwachten we tussen de 30.000 en 35.000 

testen per dag te kunnen doen. 

- Het aantal mensen dat getest wordt loopt nu terug; dat is 

conform schattingen omdat in de zomer minder mensen 

luchtwegklachten hebben. Volgens schattingen van het 

RIVM komt iedereen testen met klachten in juni overeen 

met ongeveer 28.000 testen per dag. 
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- De GGD'en staan vanaf 1 juni k laar om iedereen met 

klachten te testen en ook bron- en contactonderzoek te 

doen als iemand besmet is. 

- Digitale middelen kunnen mogelijk de GGD'en en anderen 

betrokken b ij de bestrijding van de epidemie te 

ondersteunen bij hun werk. 

- Ik zie deze optie nadrukkelijk als middel en niet als een 

doel op zich. 

- Om het verloop van de epidemie in de gaten te houden 

gebruiken we nog veel meer gegevens, ook dat gaan we 

uitbre iden en bij elkaar brengen zodat het RIVM een zo 

goed mogelijk inzicht kan bieden op de effecten van de 

versoepelingen. 

- Ik ben dan ook blij dat we samen met Sanquin 1 miljoen 

serologische testen voor Nederland hebben aangekocht. 

Deze testen kunnen ons enorm helpen om meer inzicht te 

geven in hoe de opbouw van immuniteit verloopt. Ook 

kunnen we deze testen inzetten voor individuele 

diagnostiek en voor de onderzoeken in de bevolking. 
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To: 
Cc: 

From: 
Sent 
Subject 
Received: 

Ha 

Tue 5/19/2020 8:51:19 PM 
RE: CONCEPT V10 Kamerbrief COVID-19 

Tue 5/19/2020 8:51:21 PM 

minvws.nl) 
minvws.nl]: NJW!i@M. llllll. (llllhlllli1lillJ@minvws.nl); 

Jk hoor nel dat de ve1wijzi11g naar de ba.udelingen niet nodig is na afspraak Hugo-MP. 

Groet 

Mif48 
Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny .con,) 

miuvws.n.l> 
Qijjf4 

Onderw•rp: RE: CONCEPT VI0 KamerbtiefCOVtD-19 

tt211P 

1tmiuvws.nl>.M:f4M IEIIJ. dllm1) <Clffl!RD?rminvws.nl>. 

Dank voor de brief weer. Ik heb hem gescand en ik heb een paar p1ml'en: 
l) ik mis de aau de I K door MP toegezegde passage uit de handeliugen die ik eerder heb gemaild. ls een toezegging van 
MP dus gaame opnemen: is een hard ptmt. 
2) bij de strategie: is het niet handig 0111 op te nemen als je positief getest bent dat je zelf tlmis blijft+ je huisgenoten? Of 
heb ik dat over het hoofd gezien? 
3) Bij het stukj e over Ki.nderopvang: tijdens de Mccb werd nadrukkelijk gevraagd en roegezegd dat noodopvang ook voor 
zorgpersoneel van Defensie is. Lijkt mij goed om dat op te nemen 
4) onder horeca: de opsomming lijkt wat door elkaar te lopen. Voor de goede orde: 
Restaurants en cafés: 30 mensen totaal 
Culttu·ele instellingeo; 30 mellSen totaal 
Bioscopen en theaters: 30 mensen per zaal 
AUemaal onder de voorwaarden: 1,S m, triage (checkgesprek) en bij theater/bios/restaurant/café: reserve1ing 
- Dansscholen weet ik eigeulijk niet zeker: valt dat niet meer onder spo1t ? Goed om deze expliciet bij de NCTV te checken. 
Geldt sowieso voor deze hele passage. En ook voor de redenatie van de nacht.clubs (waarom niet open): ik begrijp dat daar 
een bredere weging ook bij de NCTV achter zat (binnen, meer zweten en moeilijk 1,5 111 dacht ik: maar goed 0 111 bij NCTV 
na te gaan) 

5) ik mis de uitleg waarom restatll"ant terms en café op l juni is (en niet eerder). Ik zou het in de brief opnemen, omdat het 
zo expliciet aan de orde is geweesL Maar dat is een keuze. Zou dat ook bij de NCTV checken. 
6) bij onderwijs: volgens mij zegt OMf advies ook dat leerlingen op het VO met klachten zich krnmen laten testen. Zou ik 
ook opnemen 
7) snik over telecom data: is dat afgestemd met EZK? 
8) opvallend punt.: ouder PBM a. Staat een zin waar mijn oog op v iel, namelijk " VWS stelt PBM voor elke client die 
positief getest beschikbaar (per 19-5) is beschikbaar" : die lees ik als dat de PBM nMr de clieut. gaat, maar ik neem aan dat 
die naar de zorgverlener gaat? 

Groet. 

1111 

275604 



Verzonden met BlackBeny \Vork 
(www.blackbcny .com) 

• o,,,,., (10)(29) Van: <Mik))f4#@::rniuvws.tl1> 
Datum: diusdag 19 mei 2020 5:49 PM 
Aan: m 111!1.I ~ m inaz.nl> 
Koplr: • □- 11111 illlll ' Wldii 
Onde1w~rp: FW: CONCEPT VIO Kamertrief COVID-19 

HoilllJI 

Hierbij weer een tussenstand. 

Van: (10)(28) 1-■-- • (10)(20) 

Onderwerp: CONCEPT Vl0 Kamerbrief COVID-19 

Beste-- enllll 
HierbiJ e aa s e co@ir~ kamerbrief. 
Groet, ook namens • . en IJlla 

nr:mm 
mmmml?i!ilil-l ll·Ufl 

(10)(20) 

Ministe.-ie van Volk59ezondheid, Welzijn en Sport 

@minvws.nl>~MtW■ mmm. <:mmrm} <Qffl!SD@1uinvws.nl> 

@minvws.nl> 

.■ rmtml 

Directie Publieke Gezondhek:I I Afdellng crisisbeheersing en Infectieziekten 

T0703m1!BD M +316.91'!!■.I -■Mltfr@mlov 111"'W"'~~l1ksoverbeld ol 
Vaste vrlJe ag: 

(10)(28) 
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To: 
Cc: 
mm. 

minvws.nl) 
' · minvws.~JIIIZL.lllllh!Dli1lim@minvws.nl); 

mi1w1s.nij;.. . • ' IIlliliml@minszw.nl) 
From: 
Sent Tue 5/19/2020 7:22:48 PM 
Subject Re: CONCEPT V10 Kamerbrief COVID-19 
Received: Tue 5/19/2020 7:22:53 PM 

Nou, MOCW heeft het net in een bestuurlijk overleg met het halve onderwijsveld besproken en wil toch vasthouden aan 

r&@jkonderwijs '. Kan dat nog? 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 19 mei 2020 0 111 20:41 heef1.ll1lll,lll<@WIM@minocw.nl> het volgende geschreven: 

Ha 1111111 en anderen, 

In de bijlage de (bijna) laatste aanscherpingen van onze kant : 
• Bij het V(S)O afwijken OMT-advies er uit gehaald op jullie verzoek 
• Bij cultuur mensen vervangen door bezoekers op verzoek van MOCW 

Voor ons staan nog twee dingen open: 
• MOCW kauwt nog op het perfecte woord voor praktijkonderwijs in het MBO en HO. Ik heb er vast 

praclica van gemaakt maar mogelijk wijzigt dit nog. 
• Via l&W zou er nog een aanpassing komen in de zin over maatwerk. Die heb ik zelf ook nog niet 

gezien. 

Groet, . 

Van: 11111111 
Verz.iliWr.ii\20 19:09 
Aan· · · • • •-~il-! 
CC:. ' · . · jár îÇu•J=- (IIIIZI) Onderwerp: RE: CONCEPT Vl0 Kamerbrief COVID-19 

Dank! M.BVOM had nav de MCCB nog enkele aanpassingen, zie bijlage. 
Heb in hetzelfde document ook vast een paar dingetjes over cultuur ingevoegd, maar dat ligt ook nog 
even bij MOCW. We vroegen ons hier ook af of bijl juni niet de start van 12 :00u 's middags genoemd 
moet worden , maar dat hoort in het algemene deel denk ik. 

1111 
Van: 1 @minvws.nl] (10)12•) Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 17:45 

Aan· 
1111111rlJ·llf.lMIV 

CC:. ~■Ul)rfb■ - -(llliBI) 
Onderwerp: FW: CONCEPT Vl0 Kamerbrief COVID-19 

Dames. 

Hier weer een tussenstand. 

Groet• 

Van: 1-1111111-) (10)(2e) Qr{§ @minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 17:42 

(10)(2e) Aan: ) <lllilllJ@minvws.nl>; ) ◄Qn@M@minvws.nl> 
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Onderwerp: CONCEPT Vl0 Kamerbrief COVID-19 

Best~Ml'J(fHer& 
Hierbij de laatste conceptversie van de kamerbrief. 

iÏÎi ook namens lil!l:lllJ!nllliJml 
' 

Minis terie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Publleke Gezondheid I Afdellng crisisbeheersing en Infectieziekten 

T 0700:W I M + 31 6 gg foit#p~ 1 www rtiksombeid ol 
aste vrije g: 

1mm 
Witw 

<passage onderwijs.docx.awsec> 
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To: 1·111)~minw1s.n~ 
Cc: d)Q\ M½ldi\-irWWttC@minvws.nl) 
From: 
Sent Tue 5/19/2020 1 :07:10 PM 
Subject RE: atstemmilg voorlegging voorstel PPS lntravacc 
Receiwd: Tue 5/19/2020 1:07:10 PM -Ik heb de stukken gelezen en intravacc blijft toch een onderdeel dat los van ons zich ontwikkelt. Gesprek metllll!I is nog niet 

geweest, begrijp ik? Met deze nota wordt gevraagd om akkoord uitwer1<ing plan van aanpak dat naar een COV17o'vaccin is 
toegeschreven. We moet echt voorkomen dat zij hun eigen gang gaan en ons eventueel in de wielen rijden. Zoals het er nu ligt 
gaat het nog wel ff duren voordat lntravacc een vaccin gereed heeft. M-.., willen wel samenwerkingsverbanden aangaan met 
Bilthoven Biologicals,Halix etc. hierbij een suggestie voor een mail aan lllllllil 

Best<IIIII 

Dank voor het toesturen van de lntravacc documenten. Op het ogenblik is de discussie rond vaccinontwikkeling voor COVID-19 
in een stroomversnelling en ik stel voor dat we elkaar (op niet al te lange termijn) goed op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen. E.e.a. kan invloed hebben op de beoogde activiteiten van lntravacc. In algemene zin vraag ik me af hoe de 
(beoogde) activiteiten van lntravacc zich verhouden tot lopende initiatieven van anderen. Bijvoorbeeld , het eerste concept dat 
de klinische fase moet bereiken is pas gepland voor over 9 maanden. Is dat niet wat laat als j e bedenkt dat er nu al 8 projecten 
die fase hebben bereikt. 
Goed dat je een zin over de aansluiting met ons project in de nota hebt opgenomen. Voor ons zijn de overeenkomsten die 
Intravacc wil sluiten met private partijen als Bilthoven Biologicals en Halix zeer relevant. En ook de beoogde bouw van een 
vaccinproductiefaciliteit in Bilthoven. Deze fabriek zou binnen 18 maanden operationeel kunnen zij n. Daar zou ik graag meer 
over willen weten. Ik zou dus voordat er onomkeerbare beslissingen worden genomen, goed willen kijken naar de trajecten die 
bij ons lopen, 

Van: D 11, ■- -J'llffll®minvws. nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 13:13 

Aan:■ l·I IIDi.!!rm) <IIEED@minvws,nl> 
CC: -•T/NM4i444\iaw®minvws.nl> 
Onderwerp: FW: afstemming voorlegging voorstel PPS lntravacc 

Eerlij kheid gebied te zeggen dat ik hier in context investeringsstrategie etc geen ruimte voor heb om tegen te lezen. Ik vermoed 

ezien brief ook niet. 
heb jij zicht op iemand bij PG d ie kan bezien of hier nog ingewikkeldheden in zitten, danwel kun je zelf even kijken 

Van: ) 4Qfil@minvws.nl> (10)(2e) 

Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 12:58 

,11-111111) <llfflP@minvws.nl>;lllll-fltllli -l'llffll@minvws.nl>;mmlJ,II. GJllll 
minvws.nl> 

, · -1111 IIZll 4A!Jif4M@minvws.nl>; ma, 111. llmJ) ◄iWitiM@minvws.nl> 
Onderwerp: afstemming voor legging voorstel PPS lntravacc 

Beste collega's, 

De afgelopen dagen heb ik jul lie bijna allemaal ook telefonisch gesproken h ierover en beloofd dat ik de stukken voor ze de lijn in 
gaan nog 1 keer door j ullie laat meelezen. 
Dat doe ik nu bij deze. 
Graag jullie reactie uiterlij k einde van deze dag, dan kan ik zorgen dat het morgenochtend direct nog via pSG en DGV richting 
minister gaat (ambitieuze planning© ) 

jüi,)ïf@ke groet, 

1 Min isterie: van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 
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1 (10)I2e) " ~~L l·W-~1
minvws.nl) 

minvws.nl) 

Sent Tue 5/19/20201 1:53:26 AM 
Subject RE: CONCEPT V7 KamerbriefCOVID•19 20200519 opm- 003) 
Receiw d: TueS/19/2020 11:53:26AM 

Top 1 

Van: @minvws.nl @minvws.nl> (10):2e) (10)(28 ) 

Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 13:SO 
Aan.:Jllllll'tft;E@minvws.nl>; @minvws.nl 
cc: llllmllfll · ) ___!_~@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: CONCEPT V7 Kamerbrief COVI0-19 20200519 opm " 003) 

(10 } 2el 

Ja i~ gébeurd! 

Van: ••. lmJ) <JIPll@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 202013:47 Aana, Il, . invws.nl 
CC: · · .~ · J<P{if4■@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: CONCEPT V7 Kamerbrief COVI0-19 20200519 opm. 003) 

Ha allen, nemen jullie deze mee? 

Ik heb in de opmerking de vraag van danielte waar 2 voetnoot van de tekst over nationaal onderzoek beantwoord. 

Groet--

Van: lll■-■ai<&P@minvws. nl> 
Verzonden: dinsda 19 mei 202013:24 

minvws.nl>; 

Onderwerp: CONCEPT V7 Kamerb rief COVID-19 20200519 opmlfi003) 

Hall~-

) #@!fM@minvws.nb,;-IIIJ. tml} 

hierbij nog één PM zin verwijderd bij d e paragraaf vacc in. Gaat om de laatste zin waarin een vertrouwelijk moment met de kamer 
werd aangelondigd (afhankelij k van PO MinVWS gisteren). 

Deze zin NIET opnemen/verwijderen svp. 

Verder het woord 'investeren' vervangen voor 'stimuleren' (is breder en minder gericht op financie~I alleen. 

Zie t rack changes 

Oankl Groet, -
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Bron- en contactonderzoek (BCO) 
Opsporing van de verspreiding van het v irus is van groot belang om de circulatie ervan zo laag 
mogelijk te houden. De GGD voert bij melding van een besmetting d irect bron en 
contactonderzoek ui t. Met dit BCO worden contacten geïdentificeerd en actief geïnformeerd over de 
blootstelling en de risico's op besmetting en gewezen op de maatregelen om verdere verspreiding 
te voor1<0men. In het protocol bron- en contactonderwek wordt onderscheid gemaakt tussen 
huisgenoten, overige nauwe contacten en overige contacten. In de categorie huisgenoten vallen de 
contacten die in dezelfde woonomgeving leven en die langdurig op minder dan anderhalve meter 
afstand contact hadden met de indexpatiënt tijdens diens besmettelijke periode. Deze contacten 
worden geadviseerd om veertien dagen na het laatste contactmoment met de indexpatiënt in 
quarantaine te gaan. In de categorie overige nauwe contacten vallen de personen d ie langer dan 
vijftien minuten op minder dan anderhalve meter afstand contact hadden met de indexpatiënt 
tijdens diens besmettelijke periode. Hen wordt dringend geadviseerd om veertien dagen vanaf het 
laatste contactmoment zoveel mogelijk thuis te blijven. Personen die langer dan v ijftien minuten 
contact hadden met de indexpatiënt tijdens d iens besmettelijke periode op meer dan anderhalve 
meter afstand vallen onder de categorie overige contacten. Hen wordt gevraagd om extra alert te 

zijn op klachten passend b ij Covid-19. Het contactonderzoek wordt op een gelijkwaardige manier 
vormgegeven als in ander lidstaten. De GGD bouwt op jarenlange ervaring met isolatie bij andere 
infectieziekten. Indien de thuissituatie van iemand die positief getest wordt zich niet leent voor 
isolatie en quarantaine van huisgenoten kan via de GGD een beroep worden gedaan op bedden in 

coronacentra. 

Vorige week heeft de GGD op ons verzoek een opschalingsplan gepresenteerd voor de verwachte 
toename van het aantal geteste personen en daarmee ook van het aantal gevonden besmette 
personen in juni. De kern van het plan is dat elk van de 25 GGD'en in de eigen regio per 1 juni het 
aantal personen dat beschikbaar is voor het BCO opschaalt naar een gezamenlijk aantal van 800 
fte. Normaliter hebben de GGD'en 250 fte beschikbaar voor beo, op dit moment is dit reeds 
opgeschaald naar 670 fte. Na opschaling tot 800 fte zijn de GGD'en voorbereid op het scenar io, 
waarin 2% van de uitgevoerde tests positief (besmetting) is. Om ook een mogelijk grotere vraag 

naar BCO aan te kunnen, richten de GGD'en landelijk een flexibele schil in die opschaling mogelijk 
maakt tot 3200 fte, die binnen 24 uur kunnen worden ingezet voor het BCO in de verschillende 
reg io's. Hiermee zijn de GGD'en ook op het maximale voorbereid . Deze week is een landelijk 
coördinatiecentrum gestart om de opschaling in goede banen te helpen leiden. 

Elke GGD maakt gebruik van een nazorgteam dat telefonisch contact onderhoudt met de personen 
die uit een BCO naar voren komen, in het bijzonder met personen waarvan zij inschatten dat een 

actieve opvolging is aangewezen. Op deze manier houden de GGD'en actief zicht op de naleving 
van de gemaakte afspraken en blijven ze op de hoogte van relevante ontwikkelingen met 

betrekking tot ziekteverschijnselen. Dit is cruciaal om de verspreiding van het virus op te sporen 
en de circulatie zo laag mogelijk te houden. Ik waardeer het daarom ten zeerste dat de GGD'en er 

op deze manier bovenop blij ven zitten en er alles aan doen om mensen te ondersteunen die met 
een Covid-19-pat iënt in aanraking zijn geweest. 

Hiermee geef ik invulling aan het verzoek van de vaste Kamercommissie om een reactie op de 
uitingen over de strategie van intensief testen en bron- en contactonderzoek, gedaan door de 

Directeur publieke gezondheid en portefeuillehouder infectieziekten bij de GGD in het NRC. 

De GGD heeft ruime ervaring met het uitvoeren van contactopsporing in de Nederlandse context 
en maakt daarbij gebruik van moderne communicatiemiddelen. Samen met de GGD wordt ook 
gewerkt aan de totstandkoming van digitale middelen d ie b ijdragen aan de bestrijding van de 
uitbraak, bijvoorbeeld voor de uitvoering van het bron- en contactonderzoek. 

275622 



~~~m: llflll.lfllf»rt\lM!IPminvws.nl) 
Sent Wed 5113/2020 10:42:41 AM 
Subject: RE: Head's up MCCb pers vandaag: testbeleid en apps inEU-aanbevelingen over toerisme 
Receiwd: Wed 5/13/2020 10:42:42 AM 

Al gedaan, zal het nog een keer doen. 

Van! Diril ll-11111> 4Uf4@@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 12:38 

A 4•JftM@minvws.nl>; )<@Mf4M@minvws.nl>;NjM.llfl. (i0)(2e) 20,:c ,\~\), 

1 (10X2e) Il !10)(2el 

I10K2e) 

@minvws.nl> 

C ) ◄IIJ!M"Pminvws.nl> 
Onderwerp: RE: Head's up MCCb pers vandaag: testbeleid en apps in EU-aanbevelingen over toerisme 

@111!11110- · 
Wfl"Jeaan · oorgeven dat wij geen t wijfel hebben of er voldoende testcapaciteit is voor j uni? Dat signaal moet echt uit de 
wereld. 

Verder: (roiQ'.piover het testen van toeristen zouden we wellicht het RIVM een advies m oeten vragen? 
Gaat het om ,n amende of uitgaande toeristen' 
En alleen als je klachten hebt of breder? 
Hangt denk ik ook smane met de Nlse posi tie over hervatting internationaal grensoverschrijdend verkeer . Hebben we daar al 
een positie ingenomen? 

Groet ... 
(10)(29) - ~'"' Van: l fifP@@minvws.nl> 

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 09:45 

~~~.aa,araei:::~_::s.nl> 
Onderwerp: FW: Head's up MCCb pers vandaag: testbeleid en apps in EU-aanbevelingen over toerisme 

HallllcerllEDI 
Ter info. Als aandachtspunt tbv testen 

M et vriendelij ke groet , 

(10)(20) 

(10)(2e) 

(10)120) 

Secretariaat: 

(10)12•) 

•Jlffi 

Van: i@it{Ff&ffj@) 
Verzanden: woensdag 13 mei 2020 09:45 A=--:4 \ - minvws.n- ■-..IIJfflRl@minvws.nl>; ml, 1-111111 -) 

• ~ minvws.nl>; ' · 1. {Il) ~ @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Head's up MCCb pers vandaag: testbeleid en apps in EU-aanbevelingen over toerisme 

En als het jullie lukt mij iets voor ICCB (zometeen) mee te geven, maken jullie me heel gelukkig .... 
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Met vriendelijke groet, 

(10)(20) 

(10)(2•1 

(10)(2e) 

Secretariaat: 

■®r@■ 

(10)(2•1 

(10)(2eJ 

Van: iNi@ ) JDlll@minvws.nl> 
Verzonden: woens~ei 2020 09:43 

A an: 1 
= 111-<IJJWfDl@minvws.nl>;11111-111111a +@tM@minvws.nl>; m, 1-1\11) 

m invws.nl > 

) Mf{-M@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Head's up MCCb pers vandaag: testbeleid en apps in EU-aanbevelingen over toerisme 

Hi, 
Jullie bekend? 
Graag.jullie oordeel, dank & groeten 

M®iiM 

Van: IMAM rm. <IIDEII) ◄@tf4M@miuv\YS.ul> 
Datum: woeusdae. 13 mei 2020 8:5 1 AM 

<llf:IIIL:@miuvws.ul>. ◄lleJf@M@minvws.uJ>. IIEJD. 111- <JIIIII) 
1invws.ul> 

Kopi e: <ll1ilJfflJr@minvws.n l> 
Oud trwerp: FW: Head's up MCCb pers vandaag: testbeleid en apps in EU-aanbevelingen over toerisme 

Dagi@@+amm 
Ter informatie . 

Groetenlla: 

Van: lllmJ, Il 4Q•8fM@minbuza.nl> 
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 07:51 

Aan: l@JWI 111- <lmfZD} 4@lf4@@minvws.nl> 
Onderwerp: Head's up MCCb pers vandaag: testbeleid en apps in EU-aanbevelingen over toerisme 

Ha--

Om 12:00 vandaag presenteert de Europese Commissie een groot toerismepakket. Dat gaat in wezen 

over het herstel van het vrij verkeer van personen in de unie en op de interne markt. Concreet bevat het 
aanbevelingen voor veilig reizen, het liften van interne grenscontroles, informatie over vouchers in de 

luchtvaart en aanwijzingen voor hoe toeristen weer op pad kunnen. Alles wel r ichtinggevend, maar niet 

wetgevend. 

In bijlage een eerste appreciatie van collega's hier op de PV met ook meer informatie over wat er in de 

stukken zit. Omdat het een veelkoppig pakket is zal BZ bij het NKC voorstellen dat er een aantal 

algemene bullets komt waarmee departementen een vergelijkbare lijn kunnen voeren, aangevuld met 
de voor hen specifieke punten, e.g. EZK op toerisme, J&V op grenscontroles/secundaire migratie, VWS 

over apps/testbeleid, BZK (?) over inreisverbod EU. 
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Een deel van de aanwijzingen gaat over aan testcapaciteit en tracing (zie hieronder). Het zijn niet
bindende aanwijzingen, maar door het samenvallen van de publicatie met de MCCb zouden jullie er toch 

vragen over kunnen krijgen bij de inloop/uitloop morgen. Het lijkt me daarnaast voor de internationale 

pers wenselijk om in onze reactie op het pakket specifiek punten over het Nederlandse testbeleid mee 

te kunnen nemen; dit zal immers weer een voorbeeld zijn waar Nederland uit de pas lijkt te lopen met 
de rest van de EU. 

Groet, 

mmm 

- Een aantal van deze principes zijn, waarschijnlijk vanwege de gevoeligheid, vrij algemeen van aard 

gehouden; 

o heropening van grenzen bij laag (afgevlakt) besmettingspercentage, 

o voldoende capaciteit binnen de gezondheidzorg en 

o surveilleren/monitoren van de ontwikkelingen op het gebied van corona. 

- Op andere punten zijn de principes en criteria specif ieker; 

o restcapaciteit 
CIE pleit voor het verlenen van toegang tot testen voor toeristen om zo zicht te kunnen houden op de verspreiding. 

Vraag is hoe zich dit verhoudt tot het advies van het RIVM om vanaf juni weliswaar 

breder testen toe te staan (alle mensen met klachten) maar de vraag of hiervoor wel 

voldoende testcapaciteit beschikbaar is. 

"Contact trocingµ 
Het gebruiken van een applicatie om besmettingen te monitoren en eventuele besmette personen te 

traceren/waarschuwen is in principe in overeenstemming met onze nationale wetgeving 

en het advies van AP. Het delen van data is echter problematischer. De definities van de 

te delen data verschillen als gevolg van de afwijkende (interpretaties van) wetgeving in 

LS. Op verzoek van Nl vindt hierover naast in de RWG Telecom de discussie vooral 

plaats in E-healt h werkgroep. 

o Voldoende coördinatie en communicatie mechanismen 
De CIE pleit voor goede coördinatie en communicatiestructuren tussen sectoren/overheden/andere lidstaten. De LS 

d ienen elkaar en de CIE op de hoogte te brengen alvorens zij maatregelen nemen die 

zij n gericht op het herstel van de toerismesector. Tevens wordt er gepleit voor goede 

(lokale) informatievoorziening voor zowel de toerist als de toerismebedrijven. Ook hier 

is vanuit NL aandacht voor privacy maar ook voor de haalbaarheid van 
informatieverstrekking tot op het niveau van de individuele toerist. 

AWt4 
(10)(2•1 

Permanent Representation of t he Kingdom of the Netherlands to the EU 

Avenue de Cortenbergh 4-10 l 1040 Brussels I Belgium 

E:MIM@minbuza.nl 
M: T: 1 il'hfA (10 )(2e) 
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Help save paper! Do you really need to print tll.is email? 

Dit bericht kan infonnatie 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 ve1wijderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
eleklron.isch verze11de11 van berichten. 

This message may coutaiu infonnatiou that is not intended for you. If you are not the adclressee or if this message was sent 
to you by mistake, you are requested to infonn the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic trnnsmission of messages. 
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To: -1rMitlM@minvws.nl) 
From: ~ 
Sent Thur 51712020 1:17:11 PM 
Subject: RE: investeringsstrategie vaccins 
Receiwd: Thur 517/2020 1:17:11 PM 

Ja dan hebben ze gelijkt pakketje waarmee ze aan de slag kunnen ;-) 

(10)(2e) Van: ) +MM®minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 15:16 
Aan~ @J@f{J ) <lllfll@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: investeringsstrategie vaccins 

Dan wacht ik met mail verzenden @ 

Van~ @il'JlfA ) 4Pffll@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 15:16 

Aan: ) ◄®fM@minvws.nl>; coronavaccinontwikkeling 

Onderwerp: FW: invester ingsstrategie vaccins 

Htllill'lkun j e onderstaande lijst met bedrijven even in een apart document zetten? 

Samenvattend: 

(10X2gl @minvws.nl> 

We hebben nu de powerpoint vanm,s 1 pagina's), de horizonscan van RIVM, de lijst kansrijke initiatieven WHO (5 mei 105 
initiatieven), dit l ijstje. Dat (mogelijk nog aangevuld) wordt het pakketje waar we RIVM (ism IGJ) vragen een beeld te maken voor 

minister met welke ini t iatieven als meest kansr ij k kunnen worden gezien vzv dat is te bepalen. Niet voor hele team, maar goed om 
even aanlmJdeze set te st uren, zij mailt vandaag RIVM met verzoek tot dat beeld, lukt dat ? 

Groeten,111:11 

(10J(2e) Van: ) #(l)f§@@minezk.nl> 
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 14:57 

) minvws.nl> 

CC: minezk.nl>; (10)(2e) l -<IUiJ!ffll@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: investeringsstrategie vaccins 

Als aanvulling {nav eerdere vraag vanuit team vaccins) hierbij een overzicht van VIG leden die zich bezighouden met COVID-19 
vaccins en/ of geneesmiddelen (nb. genoemde activ iteiten vinden niet allemaal in NL plaats). 

AbbVie werkl wereldwijd me l gezondheidsavto,iteiten samen om de werkzaamheid van HN-medicijnen vast te s te llen bij de behandeling vanCOVID•19. 
AbbVie coördineert klinische studies en fundamenteel onderzoek naar lopinavir/ritonavir, in nauwe samenwerking met de Europese ge2.ondheidsautoriteiten 
ende Amerikaar-.se Food and Drug Admini-stratiOn, Centets fot 0isease Cofltr'OI and Preventlon, National lnstilvtesol Heatth en Biomedical Advanced Research 
a nd Development Authority. 

Amgen probeert in samenwerking met Adaptive Biotechnologies Corp. eenafweerrnechanisme te vinden tegen COVI0-19 door gebruik te maken van 
antilichamen die het virus kunnen neutralisere n. Deze antilichamen beschermen gezonde cellen te,gen het virus e n dragen zorg dat het zich niet verder 
verspl'eidin het lichaam. Ze kunnen gebruikt worden voorpatM!nten, maar ook preventief voor zorgprofossionals. De zoektocht oaarde juiste a ntilichamen is 
nu in volle gang. 

Bayer investeert in ondertoek en ontwikkeling van de zogenoemde COVID•19 Therape1,1lics Accele,ator samen met de Bill & Melinda Gates foundation, 
Wellcome e n Mast@rca rd. Da arnaast deelt ze kennis met het Europese lnoov.ation Medicine lnit iatîve (IMl). In de VS heeft Bayerdrie miljoen marariata~etten 
gedoneerd voor mogelijke behandel ing van pat iënten met het COl'onavirvs. Het middel is momenteel nog niet goedgekeurd voor gebruik in de Vel'enigde 
Staten, moa, er wordt gewerkt aan een noodvergunning. In China wordt het middel getest voorde behandeling van COVID-19, Volgens hetHandelsb!att breidt 
Baye t de produ<tiecapaciteituit voor het malatiamedicijn tesochin. 

Boe hringer tng elhe im heeft zich aangesloten bij IMI om de ontwikkeling van therapieën e n diagnostische inst rumenten voor CO\/ID-19 te versnellen. 
Boehringer lngelheim we rkt verder aan de ontwikkeling van neutra liserende antilichamen tegen het SARS•CoV·2 spike eiwit. Daarnaast onderzoekt het bedrijf 
bestaancle pijplijn• e n in-mark-et-verbindingen en verbindingen van VOOfTTlalige HIV- e n HCV-onderzoeksactivitert.en. Boehringer lngelheimvoert tever\S een 
screening uit van haar volle dige moleculenbi~ioth~k met a ls doel het identificerenv.an nieuwe kle ine moleculen met.activiteit tegen het virus. 
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CSL deelt technische e xpertise en een donatie aan de Universiteit van Oueensland voor een preklinisch ontwikkelingsprogram ma voor een vaccin. 

Eli Lilly start begin d eze maand in de VS samen met het Natio naal Instituut voor Allergie en Infectieziekten (NIAID) een studie naar de werkzaamheki e n 
ve iligheid van het middel b.aricit inib als potentiele behandeling voor g ehospitaliseerde pati@ntendie gediagnosticeerd z1n met COVrD.19. Het m iddel is 
goedgekeurd in meer dan 65 landen als een behandeling voor volwassenen met matig tot ernstig actieve reumatische artritis. Daarnaast start ze een fase Il• 
studie naar de we rking van LY3127804, een onderzoeksselectieve2monoklonaal antilichaam teg en Angiopoietine 2. 

Gilead onderzoekt Hl klinische proeven de d oeltreffendheid van een experimenteel antiviraal mtddel (remdesivir) voor behande ling van he t coron.avirus. Het 
middel is initieel ontwikkeld voor de behandeling van ebola en SARS. Lees hier het nieuwsbericht. BBC News meldt dat twee klinische s tudies plaatsvinden in 
het Verenigd Koninkrijk (één met patiënten met milde klachten, en één met patiënten met e rnstige symptomen). De andere klinische studies lopen in China en 
de VS. Het Europees GeneesmiddeleN1i9entschap EMA heeft 3 a pril aanbevolen om remdesivir toe te s taan voor gebruik van de behandeling van COVJD-19 in 
programma's voor compassionate use. 

GSK en de Coa1ition for Epidemie Preparedness lnnovêltions (CEPI) werken samen een de ontwikkeling van een vaccin voor het n ieuwe coronavirus. GSK stelt 
zijn adjvvante technologie ter beschikking om de snelle ontwikkeling van kandidaat-vaccins te ondersteunen. Oaarbîj werkt het bedrijf samen met de 
Universiteit van Oveensland, Australië. GSK kondigde tevens een samern.ve rking aan met het Chinese biotechbedrijf (lover Biopharmas. GSK zal (love r 
voorzien van haa r eigen adjuvante verbindingerç deze verbe teren de effectiviteit van vaccins. 

GSK en Sanofi hebben aangekondigd hvrl kfachten te bundelen om sa..--nen te werken aan de ontwikkeling van ffn adjuvant, waafbij de innovatieve 
technologie van beide organisaties gebundeld wofch.. Het gebtvik va,, adjuvanten is belangfijk or-ndat hiermee meer vaccins doses geprodvceerd kunnen 
wofden, zodat mee, mensen beschetmd kunnen worden 

Jannen Va(cine51 o nderdeel van Johnson & Johnson, werkt aan de ontwikkeling van een vaccin voor COVI0-19. De vestiging van Janssen in leiden speelt 
daarbij een centrale rol. He t bedrijf verwacht uiterlijk in september te starten met klinisch onderzoek naar ~n kandidaat -vaccin. De eerste vaccins komen naar 
verwachting begin 2021 beschikbaar voor gebruik in noodsituaties. Moederbedrijf Johnson & Johoson heeft samen met het Amerikaanse ministerie van 
Volksgezond ruims 1 miljard geïnvesteerd in dit onderzoek. Daarnaast werkt Jolmson & Johnson samen met het Rega•lnstituut voor Medisch Onderzoek, 
Universiteit van Leuven (Belgî~), aan het identificeren van bestaande of nieuwe verbindingen met antivirale activiteit tegen COVID-19 d ie kunnen helpen bij de 
behandeling van de t.Jidige u~braak. 

Menarîni Group heeft met Credo Diagnoslics 8iomedical een test ontwikkeld VOOt de diagnose vanSARS-CoV-:i en andefe luchtwegaandoenirlgen. De uitslag 
van de test volgt in 10 mi"uten. 

Novartis heeft een aantal gezaineolijke onderzoeksinspanningen bekendgemaaklJ zoals deelname aan de COVID-19 Therapeutics Accelerator, gecoördineefd 
door de Bill & Melinda Gates Foundat ion, Welk ome, en Mastercard, en een partnerschap met het lnnovative Medicines lnitia tive (IMI). Novartisstelt 
ve fsc.hillende verbindingen uit zijn bibliotheken beschikbaar die geschikt worden geacht voor in~vitro-antivirale tests. Novartis start een Fase 111 klinische studie 
in samenwerking met lncyte om het gebruik van ruxolitinib te onderzoeken voor de behandeling van ernstig zieke patiënten met COVI0~19. Ook start het een 
compassionate use•programma. 

Pfizer heeft eenvoor1opige t e'St afgerond van bepaalde antivirale verbindingen die eerder in ontwikkeling waren en dîe de replicatie van co rona,.iirus'Sen 
remden, vergelijkbaar met degene die COVID-19 in gekweekte cellen veroon:aakt. Pfizer werkt samen met een derde partij om deze verbindingen volgens een 
ve rsnelde t ijdlijn t e screenen. Daarnaast we rkt Pfizer samen met het Duitse BioNTech aan de ontwikkeling en distributie van een potentieel mRNA coronavirus 
vaccin dat gericht is op het voorkomen van COVID-19 b-esrnetttng. Pfizer heeft een vijfpuntenplan uitgebracht waarin de biofarmaceutische seclorwo rdt 
opgeroepen om zich te verbinden tot een samenwerking om CO\IID•19 te bestrijden. Als onderdeel van het vijfpuntenplan om COVID-19 te bestrijden h~rt 
Pfizer veiligheidsgegevens gedeeld over de combinat ieaz.itromycine•hydroxychloroquine. Azit romycine is een geneesmiddel dat door Pfizer ontwikkeld is, 

Roch~ kreeg op 5 maart goedkeuring van de Chinese medicijnautoriteiten voor het middel Actenva voor de behandeling van Covid-19-patiënten met 
longcomplicaties. Rc:x:he heeft ter waarde van 2 miljoen dollar aan Act emra aan China geschonken om het land te helpen bij de COVID-19-uit braak. Het 
medicijn is sinds 20-io in Europa op de markt voor de behandeling van verschillende soorten artritis. 
In d e Verenigde Staten heeft de FDA spoedtoesterrming (EmergencyUse Authorization) g egeven aan Roche voor een test waarmee meer patiënten sneller 
kunnen worden getest op de aanwezigheid van het coronavirus. 

Sanofi wefkt samer1 met d e Biomedical Advanc:ed Research and Oeve lopment Authority(BARDA) aan een nieuw COVI0-19-vaccin. Het be<lrijf bouwt vOOl't op 
de eerdere ontwikkeling van een kandidaat SARS-vaccin met behulp van Sanofi's fe<ombinaint-DNA-techoologie. Daarnaast deelt Saoofi zijn ervafing en 
ex:pert:ise op he t gebied van R&D met CEPI om vaccinoplossingen te bevorde.-en. Sanofi kan miljoenen doses hydroxychloroquine leveren aan patiënten mei de 
zte-kte die wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavi:rus, indien het oude malariamedicijn succesvol blijkt te zijn in klinfsche proeven. Dat meldt persbureau 
Reuler'S. 

Takeda werkt aan de ontwikkeling van een medicijn voor de behandeling van pati~nten die besmet zijn met het nieuwe coronavirus. Het experimentele 
medicijn is gebaseerd op anti Ik hamen van herstelde corona patiënten. Het bedrijf verwacht op korte termijn goed keuring voor de s tart van klinische 
onderzoek. De therapîe is nog niet ge test op mensen. Daarnaast werkt Takeda samen met overheîdsinstanties en andere farmaceutische bedrijven binrten het 
lnnov.1tive M@dicines lnit iative (IMI) in Europ,1 aan d@ontwikkPling van dîilc:JnostiPk voot COVID-19 en r@mmers om toPkom~tige uitbr.akPn te helpen 
voorkomen 
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Van: (10)(2e) 

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 14:49 

Aan.,.@minvws.nl' <lf.W · .nl> 
CC: • ) @mine,k.nl>; 
Onderwerp: investeringsstrategie vaccins 

( 1C)(2o ) )..a-@minvws.nl> 

Vanuit EZK ism VWS lopen een aantal trajecten/ programma's om het Ufe Sciences ecosysteem in Nederland te versterken. Met 
als doel o m maatschappelijk~ economische baten te realiseren ( nie uwe betaalbare behandelingen/therapieën voor patiënten 
gelijktijdig met een bloeiend bedrijfsleven). 

- EMA actieprogramma, incl FAST (bijgaand) 
- groeifonds voorstel medische biotechnologie (bijgaand, vertrouwelijk) 
- KIA gezondheid en zorg (onderzoek en innovatieagenda), b!..~.Lwww.health- holland.com/publ\:ations@ eful-
doc:.umeots/rnissjedocumenl 

Ik denk dat genoemde programma's hele log ische aangrijpingspunten bieden voor een verdere stimulering van vaccin 
ontwikkeling en •productie. 
Voor het gericht willen stimuleren van individuele partijen kan altijd gekeken worden naar het bedrijfsleven instrumenta rium van 
ezk. Dat zijn in principe generieke instrumenten (staan open voor iedereen). RVO en de NFIA kunnen helpen bij het uitwerken 
van individueel proposities. 

~nk da" het heel waardevol kan zijn om een over leg te hebben me, Mfu/fr-■Uii@,~IID?ffl!I r-rm. en haar ideeën over een investeringsstrategie vaccins te horen."!_"!"'Qi~•~•on êzêwëeWrondje langs 
êrêg,ona e Clusters af en heeft dan ee7ûêfflbeeld van de activiteiten in de regionale LSH-clusters (waaronder vaccin 

ontwikkeling en productie, bv in Leiden · ) en Utrecht (lntraVacc, USP-Bilthoven). Het idee is om rnedio juni een eerste 

•

hets van het Actieprogramma bij de bewindspersonen van VWS en EZK neer te leggen. In d ie houtskoolschets zal 
ekerde effecten van COVID-19 m ee nem en en ook wat wij daar vanuit de Nis• LSH-sector voor betekenis in kunnen 

. 
Mijn colleg.::iiM@tW.-:) is vanuit ezk verantwoordelijk voor actie programma en kan hierover contact leggen me@5i•Qf{-j@ 
Laat maar weten. 

- ijke groet, 

Dit bericht kan infonnatie be,·atten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde benl of dit bericht abusievelijk Mn u is gez.onden, 
wordt u verzocht dar a,m de afzender te melden eu het berichl re 
ve,wijderetL 

De Staat aauvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verboudeu aan het elektronisch 
ve,lendeu van berichten. 

This message may contain infmuation tbat is not iutended for you. lf you 
are not the adclrcssee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to infonn 1he sender and delete 1he message. 
The State accepis no Jiability for damage of any kind resultiug from the 
risks inherent in the electrouic trausmission of messages. 

Ot b4ric.ht kon 1rfonTHl(1C b ..... ctttn diic mctvoor\l ~ b~etrd lnd10n u niet do çoodro:)Oerto be11t of< t bofld'lt ebus,evolljkoon 1,11:1 toogerondoo, wo"dt 1,1 -.orz«lit det oon do 
,ti✓tlrrfe< 18 rnek:8fl e1 fi81 OOn::hl I e •.l"tfw1;dêa~n Oe Sf.tal ,un,..aartll geen Mll~P1dk8111khad vooa settida, vc1n walkA ;Mrd ook d,ê vect>and ho Jd mei u$1to'c. veiho11df.!n a,in het 
.lt1ktiot1,çdl vor:011dw1 vPn bor1thlor 

Jh,s m~ssage,m1:1"1coolenI, lonn"h011 that I~ noI111cn<IA<J fo vou Il y<>ir t1-raf"lul tne add(VS'Se80C1I th1smosSEt1;e ""as~1t Ic, yuubymt:ol~k~, you tue reqae-;ted fr. mtonn It,9 

i;,ençte, c111t1 Cete-e UlC mf!'S>cJQe Ttie s1t11eecce:ic~ 1,c, 111.1!>1 tv fQI demage or ttr,v kina ,t-SUltlng rrnm the rt.."-'i btlleft!rt •· lhl~ e1ec.11Qt1r1 uansmi:;.,00 or:n~St;y.Jes 
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To: 
Cc: ) 
fllimlUl minvws.nlJ 

@minvws.nilfll.<l!'.li1Mi·iltD■,m@f.iL 
minvws.n l]; ~ ~)ilml@minvws.nl]; ' · 1 @k@Nf·I 

From: , ) 
Sent Tue 5/12/2020 6:19:22 AM 
Subject: RE: Kennismaking~ R 
Received: Tue 5/1 2/2020 6: 19:22 AM 

n~n kll'\'JDI 1 
Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.com) 

Hoillll, 

De GR hnd zelf ecu nnutnl l'OorsteUen infediend die vin 
-a s. ze hadden dii al tï deus a thon uitEtevoerd af 

mijn pnd kwamen, dat woreu, incl reactie: 
aan 

-passieve en actieve vaccmatte: 1s a ·1es aanvraag vaccms, al aan TK toegezeg 
-het i.nuuuuusysteem en c-ov id: is meer RIVM ding 
-gevolgen coviden lessen covir~ nu nog te vroeg. Voorlopig heeft kabinet aaniegeven OOV een rol te geven. 

we komen snel met een adviesaanv1::iag over vaccins. 
voor GR op deze ondeiwerpen voor lessen eu gevolgen Covid nog te vroeg. 

Dat zou ook mijn advies zijn voor -

lk denk dat het handig is dat we de vaccin adl'iesaauvraag meezenden in nota ter voorbereiding. 
@111111: klm jij die aan meilmJ zenden? Thm: 

Gr 
NM@■ 

Verzonden met BlackBeny W ork 
(www.blackbeny.com) 

Van: · . . · ' · minvws.ol> 
Oat n 

1zimim·,v~.n1> 
wmûivws.ul>. m. l GillD) dl/ll@nliuvws.nl> 

R 

Hi lllf!ffllll 
Bli~at de kennismaking russeullilcn [ll!JÏIQ die woensdag as gepland staat gewoon door. 
Ik ben eerlijk gezegd de draad kwijt wat er is besloten over de adviesvoorsteUen van de GR rond Corona en of we Oberhaupt 
een rol voor de GR zieo in de bredere advisel'iug. Kw, je mij infonneren? 
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Dank en groei, 

111 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.com) 
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To: )IIIEEIJl@minvws.nl) I1ox2e) 

From: ( 10~7~) 10.;,e210 ,2,1 ,.,~u 

Sent Fri 5/29/2020 8:38:51 AM 
Subject: RE: Covid-19 vaccin: klinische studies in Nederland 
Receiwd: Fri 5/29/2020 8:38:51 AM 

Niet in shortlist, wel op de radar, maar nieuwe info altijd welkom 

Van: ) <lllil3lll@minvws.nl> (10~2•) 

Verzonden:aia, 29 mei 2020 09:44 
Aan· (C,jf§fLII lfH@, <lllfm@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Covid- 19 vaccin: klinische studies in Nederland 

Als we elkaar toch begin van de m iddag spreken, dit even meenemen. Dan kan ik hem daarna bellen. Staat deze op vizier van 
top 4 ... ? 
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To: ~PJ'iflElfm@minvws nl] 
From: · . • · ,\llilillll 
S..nt Sun 5/10/2020 2 :43:10 PM 
Subject RE: PG en de wet(ten) 
Received: SU n 5/10/2020 2:43:10 PM 

Ik heb hierlllJover beticht, maar had niet onderstaande mail. Misschie11 goed 0 111 onders111a11de te fonvardenen 
venvijzeu naar verzoek dat ik donderdag (of woensdag?) had gecL~an. Jk kan vauavond 11a 19:30 weer echt iets doen, zit nu 
in spitsum·;) 

Yerzondeu mei BlackBeny Work 
(www.blackl>eny.com) 

Van: llmBJ_IEJ_ tlli1ID) <liiJISD:/tmimws.nl> 
D;uuw ; zondag 10 wei 20.?0 4 :2, Ptvt 

Aan: - - m>Z!D.111) <MViJfr¾>W@ninvwsnl> 
Oudenverp: fW: PG en de wet(ten) 

Had jij dit met zowel lllll!lla isEimJ<ortgesloten> Dan kan ik rien 'lallliilen met hen in cc. 
Daarnaast zie ik nog de vraag over wetsvoorstel apps, neem aan dat ~ dat doet. 
Gr -Van: i@fM•M@ffj,fffö ◄§JrJ]H@minvws.nl> 

Venonden: iondae 10 mei 2020 12:58 Aa.a•,Q ) ◄@@l@minvws.nl>;m!lllllllJ, ll!ml) .mlm@minvws.nl>;.lmllJ. -) 
• @minvws.nl> 

Onderwerp: RE: PG en de wel(ten) 

Hoi ( 10)f2e) 

Is dit al gecommuniceerd neer-

L . . (10)(28) 

Ministerie v.ein Vol<Sgezondhelo, Welzijn en Spon 
Parnassusplefn SI Postbus 20350 2500 El Oen Haag 

0> o& -= mWQI 010WJNtRJW 
8 , VJ monvws.nl 

Van: ae+·PNIEIHiiti 
Verzonden: maandag 4 mei 2020 21:49 
Aan: ) Q@@@minvws.nl>; m!lll llllJ-111111) <DPSl@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: PG en de wet(ten) 

HoMu§iij:JN 
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Zouden we eerste punt miss biilll kunnen beleg~en? DmDis bezig met financien en de komende weken zeker met de aanwijzigingen. Gaat denk ik nog best veel vragen. 
lililllJzit wat ruimer in zijn t ijd .•. 

(10),2•) L lste • an o ksgezondhelcl, Welzljn en Spor, 
Pamassusple<1 51 Postbus 20350 2S00 El Den Haag 

0) 06■ilt·lll!JI$ 070 MMM!\# 
IE 15 ~ mmvws.nl 

Van: ) 4(•itfll@mînvws.nl> 
Verzonden: maandag 4 mei 202012:54 
Aan 
CC: 

Onderwerp: PG en de wet(ten) 

Bes1elllfll 

minvws.nl> 

minvws.nl>; - • ■· 111 <llli1:fll@ minvw~.nl> 

Afgelopen vrijdag is de brief over de tijdelijke wetgevin<> 11R11st de Wet PG uitgegaan. De ü1terdeparterneutale werkgroep 
wetgeving komt donderdag voor het eerst bij elkaaJ.i.ii!ii!fiiidoet daarin mee, maar heeft echt stevige sup1x>rt 11odig, 
misschien zelfs a ls mede-werkgroeplid als het or17.a l~an JenV doorg11a t dat er een hele brede club moei komen. 
Maar ook als dat niet zo is: In het andere gem! zouden we snel moeten kiunen schakelen met iemand bij jou, alles om te 
voorkomen dat de Wet PG wordt ondermijnd. Wij zaten daarbij aa#,)iH§#e denken, kun jij daarin vü1de11" 

Voor de 1-direclie ziju we bezig met bel wetsvoorstel digitale ondersleuning bron- en contactouderzoek GGD (bredeJ' dus 
clan de Corona-appjes). Tot nn toe heefl I voorzover wij welen nog geen PObeleidsmedewerker aaugehaakt, maar 
misschien is dat we l 20. Mijn vraag wie is dat resp. zon d!lt kunnen wo,·den? 

Zo ploeteren we ook legislatief voo11. • 

Hor -Verzonden mei BlackBerry Work 
(www.blackbenv.com) 
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To: ~{\j&giminw,s.nl] 
From: • - . • · . • · 
Sent Mon 5/1812020 8:04:46 PM 
Subject: RE: Q&A's uitvraag voor persmoment na MCCB morgen (deadline: vanavond20h00) 
Received: Mon 5/ 18/2020 8:04:46 PM 
image001.jpg 

Dank, 
reactie van 
helemaal. 

vandaag was: lll:llllliooit over schutting bij jullie en eet ons niet'. Ik begreep het ook niet 

~ nu d , rk doet, was dat wel bedoeling? 
lil:lllllillons belang is vooral: 

1) iemand van ons MT leest mee bij deze vragen dus zorgen dat we weten wat bij wie is uitgezet 
2) iWti4 uoeten een totaa loverzicht houden voor debat 

Tbv laatste heb ik maar eens geprikt;-) 

Van: 11 lllfll-(-) ◄Aä)f4@@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 21:59 
Aan: lllfll, llillEm-{lll!lll) <lml!m@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Q&A's uitvraag voor persmoment na MCCB morgen (deadline: vanavond 20h00) 

Nog even hierover, want zit u,e niet lekker. 
De uitvraag door lllllllvorige week ve1rnste mij net zoals jullie. Daarna hebben we nog een overleg gehad over het 
strak trekken van de perscolbrief/ debat processen. 

Afgesproken is dat in de ochtendsess ies dielmJlheeft metlllen waai • ' bij zit de uitv raag voor qena aaubod 
komt. Die stuurt • · direct door naar betrokkenen. Ik heb toen gezegd at met zonder ons te betrekken kau ivrn 
overzicht. Nu zag , · t het weer naar zich toetrekken. Dat lijk1 me een goed idee, maar kreeg vorige 
week de indruk dat ze er anders iuzaten. 

Nou ja, ik vind het belangrijk dat jij weet hoe het zit. 
GroetMWWM 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeuy.com) 

Vau: lllmfll. m . <ll1illll) <llmlfll@minvws.nl> 
Dalum: zondag 17 mei 2020 10:33 PM 
Aan: 111. amm. (111) <#A•Jffijmmiuvws.nl> 
Ond,iwel'p: FW: Q&A •s ,ti rvraag voor pemnomenr oa MCCB motgeu (deadliue: vauavoud 20h00) 

~ check: 
~ had dit met lillif& 

voorstelle maar hoor het graag. 
besproken en gehoord dat jij akk was gegaan met deze wijze van uitzetten?? Kon ik me niet 

metlml!l!II bedacht dat wij van dossierhouders vragen om factsheets en q&a's voor debat steeds met 1 mt lid af te stemmen afh 
van ~ kenheid en interesse (dus @Arm . Dat kunnen we dan in dagstart melden. 

Van: ) ◄l1!JlM@minvws.nl> 
Verzonden: dinsda~ei 2020 23:37 
Aan: 11ma. {lill) <MA·Jf'AM@minvws.nl>; mmm,-· (lll!lll).lfflll@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Q&A's uitvraag voor persmoment na MCCB morgen (deadline: vanavond 20h00) 

Hoi 

Moeten we hier nog even m~•IJIDl:wer hebben dat het wel een beetje onhandig is dat hij namen aan gaat wijzen, want hij 

weet ook niet of zij aanwezig zijn ed. 
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Grlll 

L (101120) 

Minister!• van Vol<Sgezondh &ld, Wt lzlJn en Spor: 
ParnassuspleW'l S I Postbus 203S0 250 0 EJ Den Haag 

(l) -- [il!)ID070W@IW 
IS, · mmvws.nl 



CTOC:. 1· 1·•1:1· ai' .· •. ' ... , (.@,m;,w.l_~-nl] __ -1 (1111)[11 ~~ 1 @minWls.nl]: MWlrfQW. 1.~M®ftfill@minvws.nl]: 
MJf4i, · . 1 ' • ' m1nvws.nl] 
From: • ~ • · • 

Sent Tue 5/12/2020 5:48:12 PM 
Subject RE: Q&A's uitvraag voor pers moment na MCCB morgen (deadline: vanavood20h00) 
Received: Tue 5/12/2020 5:48:13 PM 

- Stand van zaken contactonderzoeken GGD'en: i.s e r voldoende capaciteitjmensen?-

De GGD-en zijn volop bezig met contactonderzoek, daarnaast bereiden zij zich voor op opschaling, we maken daar een 
gezamenlijk plan voor dat deze week klaar is, ruim op tijd voor als we per 1 juni alle volwassenen met klachten gaan testen 
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To: -~(lilminvws.nlJ:mill.D.l .•• )l•@IWW@minvws.nl) 
Cc: _ __:,_ _:_@m111vws.nl) 
From: . • ) 
Sent Wed 5/13/2020 10:35:00 AM 
Subject RE: Q&A's uitvraag voor persmoment na MCCB morgen (deadline: vanavond20h00) 
Receiwd: Wed 5/ 1312020 10:35:00 AM 

Je moet nog wat verderop in de brief lezen .. . Maar 111111111111 had goede reactie net 

(10)(2e) 

Van: lll, 11111-lmll ~@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 10:19 

Aan· • - ,ll. 1 
1 1 @fj@@minvws.nl>;IIIII-■ (-) ◄AäiBfll@minvws.nl> 

CC: . m · @minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Q&A's uitvraag voor persmoment na MCCB morgen (deadline: vanavond 20h00) 

Halllll 
Heb de Q&A's net opgestuurd naar DCo, m aar in de brief zeiden we: 
Ondanks dal ?O\.vel het RIVM als de IGJ advi:se,en en waarschuwen voor her gebt1.1ik va-\ de serologische snehesten 

Dus dat is op zich in lijn met de Q&A. Ze adviseren tegen het gebruik en de verkoop 1s verboden. 

Mocht ik het verkeerd zien, dan hoor ik het graag! 

Groe@WM 
Van: Mrfii 11-11111> WM@minvws.nl> 

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 10:11 

Aan: mmm.1. Mi&M@minvws.nl>; 11111111. m,.fllilll@minvws.nl> 
CC:~ . · )U!J · m1nvws.nl> 

Onderwerp: RE: Q&A's uitvraag voor persmoment na MCCB morgen (deadline: vanavond 20h00) 

Hallm!IJ 
I s het niet meer dan 'waarschuwen' van gebruik sneltesten thu is? 
Immers: in de Kamerbrief stond dat het is verboden. Die zinsnede kwam van GMT/ IGJ 

(10)(2e) 

11ox,01 (10X2•l 

(10)(2e) 

(10)<2•) 

(10)(2e ) 

Van: 11111-11 - ) fiN@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 08:25 

Aan: 1111111.11mm1, <El'@minvws.nl>; 1Aäf41, 11.m,◄WlflM@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Q&A's uitvraag voor persmoment na MCCB morgen (deadline: vanavond 20h00) 

HoiWM hierbij de Q&A. @llllllals je nog opmerkingen hebt dan met track changes in deze versie voor 9u. Groet,. 

Van: mm. m1.fllilil@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 20:18 

Aan: NNI ■. {11111) W•MW@minvws.nt>; lllfB l.11 {111) ftJf4l@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Q&A's uitvraag voor persmoment na MCCB morgen (deadline: vanavond 20h00) 

Ha beiden, 
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Krijg ik voor morgenochtend 9 uur va n jullie nog een Q&A over testen? Veel dank! 

Groe@@i 



Doe •@M 
Ik had ook nog een vraag; deze lijn gaat helemaal over serologische sneltesten. Hoe zi t het met de pcr-sneltesten? EenVandaag 
had gisteren nogal een j ubelitem. 

Dank! 

Groetenfj,jit§i 
+++ 

https: //eenvandaag.avrotros.nllitem/corona-of-niet-m et-deze-nieuwe- testmethode-weet-Je-het-straks-binnen -een-paar 
minut~ 

Van: 111, 1111. lmJI) <DIIIJ@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 10:57 

' ' U11aiiifiMt@minvws.nl>; !IM8\ 4@jrwinvws.nl> 
• . • ) • • @minvws.nl>; BJ, . · ) • ' @minvws.nl>; 1 11--

• • @minvws.nl> 

Onderwerp: FW: Q&A's uitvraag voor persmoment na MCCB morgen (deadline: vanavond 20h00) 

Ha lflllenilj,jjfä 
Kunnen jullie het allerlaatste woordje nog weg halen (thuis)? 

Groe,1@11 
Van: 1111,11- - ) <Jllll@minvws.nl> 

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 10:33 ":--111!! !&Dl) <QQl@minvws.nl>· MM&• m. !limlll) 4WfM@minvws.nl>; mmm, 1-11 -) 
~ invws.n I> 

Onderwerp: RE: Q&A's uitvraag voor persmoment na MCCB morgen (deadline: vanavond 20h00) 

M ijn suggestie is om het woord "Thuis" weg te halen uit de laatste zin . 

Ter verduidelijking: sneltesten is wat anders dan zelftesten. Er zijn op d it moment nog geen goedgekeurde zelftesten en soms 

worden er dus sneltesten in een huiselijke setting gebruikt. Dit is verboden. JGJ waarschuwt ook voor gebruik van snel testen (wat 

dus wel mag in de juiste setting) vanwege de slechte gevoeligheid en schijnveiligheid die het kan opgroepen. 

Groetenlm 

Van: -1111, lmJI) <DIIIJ@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 10:19 

Aan: mm.9i1;@iWM@minvws.nl>; llrlll l-■ 11:1) ◄WiWl@minvws.nl> 
cc:IIIIJ,111-•M~_ m,nvws.nl> 
Onderwerp: RE: Q&A's uitvraag voor persmoment na MCCB morgen (deadline: vanavond 20h00) 

Hai@M 
Heb de Q&A's net opgestuurd naar DCo, maar in de brief zeiden we: 
Ondanks dat ?O'-vel het RIVM als de IGJ adviseren en waarschuwen voor het gebruik van de serologische snehesten 
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Dus dat is op zich in lijn met de Q&A. Ze adviseren tegen het gebruik en de verkoop is verboden. 

Mocht ik het verkeerd zien, dan hoor ik het graag! 

GroP•MN\@M 
Van~ MI@M 11-11111> M@N@minvws.nl> 

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 10:11 

Aan: Dmll1I-Mi&M@minvws.nl>; D--111!1111 <Jll!IDl@minvws.nl> 
CC: lllilllllll- ) IJ!J , m,nvws.nl> 
Onderwerp: RE: Q&A's u itvraag voor persmoment na MCCB morgen (deadline: vanavond 20h00) 

Halm!WI 
Is het niet meer dan ·waarschuwen' van gebruik sneltesten t huis? 
Imm ers: in de Kamerbrief stond dat het is verboden. Die zinsnede kwam van GMT/IGJ 

(10){2e) 

(10X2•) 

(10)(2e) !· 
(10)(2e) 

(10)(28) 

Van: llll, l.111111 ◄@M@mlnvws.nl> 
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 08:25 

Aan:--· m, dllfflfZl@minvws.nl>; IA·Jtfii, 11. 8111)◄ll!JiM@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Q&A's u itvraag voor persmoment na MCCB morgen (deadline: vanavond 20h00) 

Hn•NA-»@+hi"rbij de Q&A. @Wis je nog opmerkingen hebt dan met track changes in deze versie voor 9u. Groet,. 

Van: ____ ) <Jll1JBll@minvws.nl> 

Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 20:18 

Aan! @@I ll.{11111)4ll!Jf4@@minvws.nl>; llll l-11111) ◄ll!JJf4l@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Q&A's uitvraag voor persmoment na MCCB morgen (deadline: vanavond 20h00) 

Ha beiden, 

Krijg ik voor morgenochtend 9 uur van jullie nog een Q&A over testen? Veel dank! 
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To: 
Cc: 
From: 
Sent 
Subject 
Receiwd: 

,, ~)· 

( 101(}~) IOl2D2 10• '$) 1GJ.~' 1 -Mon 5/1112020 10:22:18 AM 
RE: Vaccins 

Mon 5/ 11/2020 10:22:38 AM 

We zijn er mee bezig. 
Bel me anders even 
OG@ltiM 
From: ) #MM@minvws.nl> 

Sent: maai 11 mei 2020 12:19 

To:- 1f1@rivm.nl'· !9f+iiii81iiid 4Ai)ji@Mrgirivm.nl> 
Cc: ' • ) 1'Jjf4l@mmvws.nl> 
Subject: RE: Vaccins 

Hoi am:mJ en 11111 

rivm.nl] 

Lukt alles met betrekking tot het overzicht? Kunnen jullie aangeven wanneer we iets mogen verwachten? Er is wel enige haast 
bij. 
Als het helpt om hier even over te bellen, dan weten jullie me te vinden! 

Veel dank en hartelijke groet, 
IBiJGI 

Van~ Mff4@ fiJfil@rivm.nl> 
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 17:42 

Aan-li'ltw2j~M@minvws.nl>: Nfi&lldiiil§ 4Ai)lf4M@rivm.nl> 
CC: ' • ' ) 'I • mmvws.nl> 
Onderwerp: RE: Vaccins 

Hoi llmEII, wil gaat helaas niet lukken, zitten allebei helemaal vol. Is maandagochtend ook goed? 

From: ) fitf4M@minvws.nl> 
Sent: donderdag 7 mei 2020 16:57 

To: ~ nl>· !§%§§@§ 4AQif'AN@rivm.nl> 
Cc: __ ..;_ ___ ) _..!..!!'f!!!l@mmvws.nl> 

Subject: RE: Vaccins 

Hoillllen -

Nogmaals veel dank voor jullie input op de presentatie d ie McK heeft gemaakt op verzoek varllli!III. Vanmorgen hebben we een 
goed gesprek metlllilliiDgehad, waarbij we jullie opmerkingen ook hebben meegegeven. Belangrijkste is dat er snel een duidelijk 
beeld komt voor de minister met daarin in ieder geval een overzicht van de productiefaciliteiten en kansen binnen Nederland en 
een duiding van de meest kansrijke initiatieven (wereldwijd) om te komen tot een vaccin . 

Zouden jullie op basis van de horizonscan, het stuk van McK, en informatie van EZK (die we nog zullen doorsturen) een 
aangevuld beeld kunnen maken dat we aan de minister kunnen voorleggen, met daarin: 

• Een overzicht van de productiemogelijkheden in Nederland. Ook goed om daarbij de onzekerheden te betrekken die 
jullie noemen t.a.v. productie eventueel vaccin, eventueel b ijbouwen van faciliteiten, fill/finish capaciteit, rol adjuvantia, 
etc. 
• Inschatting van - naar de stand van nu - meest kansrijke initiatieven en allianties die er zijn die gezamenlijk schouders 

zetten onder snelle ontwikkeling. Kan ook aangrijpingspunten bieden voor eventuele bijdrage vanuit NL op gebied van 
versterken van ontwikkeling en productie. 

Lukt het om morgen einde dag al iets met ons te delen? Dan kijken we in de loop van maandag hoe ver we staan en wat we de 
minister al mee kunnen geven. 
Bij vragen weten jullie ons te vinden. Veel dank! 

Hartelijke groet, 
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MMM 
Van: Jijfä§IMff \F@• «afll@minvws.nl> 

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 09:41 

~~~•-·--~~i~n:.nl>; Q,o, ,., (10)(20) ) ◄ll!Jf{-JN@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Vaccins 

Veel dank! We hebben later vandaag even verder contact, heb om half elf weer even gesprek met ftll!lover aantal zaken, zal dit 
beeld als uitgangspunt nemen van de eerste reflectie op zijn powerpoint, maar voorzie dat we er h~er verband nog op door 
zullen gaan. 
Groeten,. 

Van: NM fiJtfl@rivm.nl> 
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 09:14 

~~--r-;E!;;::::vws.nl> 
Onderwerp: RE: Vaccins 

Hierbij reactie van m ij enlll!m 
Titel is inderdaad ongelukkig. Betreft vooral een overzicht van COVID19 Vaccin ontwikkel initiatieven en wat op dit 
vlak in Nederland gedaan wordt. 

Eerste indruk van het stuk: 
- uitgebreid overzicht van stakeholders covid-19 vaccin ontwikkeling (grote en kleine fabrikanten), registrat ie en 
implementatie (beleidsmakers, investeerders, rol overheid, etc), relevant voor toegang tot vaccins, vraag is of ze 
hier allemaal even relevant voor zijn en zo ja hoe. Het feit dat organisaties een financiele bijdrage leveren betekend 
dit dan ook dat ze i nvloed hebben op verdeling toegang tot vaccins? Uiteindelijk is dit de cruciale vraag, wie wat 
bepaald vaccin verdeling. 
- behoorlijk uitgebreide en complete radar scan op gebied van vraag en huidig aanbod (internationaal en nationaal) 
van vaccin productie capaciteit. Aanbod is inschatting op basis van huidige productie capaciteit, m n voor productie 
die gebruik maakt van fermentatie (US en OS), vraag is of industrie hier gebruik van gaat maken of capaciteit bij 
bouwt. Zit informatie over in horizon scan maar is uitgevraagd mn voor Nederland. Beperkt zicht op global capacity, 
Voor RNA vaccins echt ander productie proces, geen beeld van productie capaciteit . 
- Uit gebreid overzicht van huidige global Fill/Finisch capaciteit ook hier de vraag wat hiervan ingezet kan worden. Is 
ook afhankelijk van type vaccin in welke vorm afgevuld wordt, gevriesdroogd of niet, v ial, spuit, single/multi dose). 
In horizon scan is ook aangegeven dat hier behoefte aan is maar ook dat er in Nederland aanbod is. 
- mooi overzicht key materials, minder goed zicht op huidige vraag en aanbod 
-goed detail al over status en omvang van klin ische studies (deep dive) 
-u itputtend wat betreft stakeholder analyse in 

Wat mist nog: 
• overzicht vaccins in de pijplijn kan nog aangevuld met gegevens uit de horizonscan mn met betrekking tot 
capaciteit in Nederland 
• Van de vaccins in ontwikkeling mis ik wat de doelgroep is waarvoor de vaccins in eerste instantie ontwikkeld 
wordt en waarvoor als eerste registratie aangevraagd zal worden. Data zitten gedeeltelijk wel in horizon scan 
effect populatie heterogeniteit of risico factoren die effectiviteit vaccinatie kunnen beïnvloeden 
(verschillende type vaccins of toedieningsroutes moeten misschien gezocht worden voor specifieke 
doelgroepen). Kan ook bij swing factor genoemd worden ( # 51) 
• Rol adjuvantia tbv boosting effect iveness and/or dose sparing: er zijn bedrijven zoals bijvoorbeeld GSK 
die hun adjuvantia ter beschikking stellen en samenwerking aan gaan met bedrijven die deze adjuvantia aan 
hun vaccin toevoegen. BvAdjuvant GSK en vaccin Sanofi. Hier zijn meer voorbeelden van Biophar maceuticals 
en University Queensland; Goed om deze informatie ook in de scan op te nem en. Kan ook bij swing factors 
( # 51) genoemd worden want dat voor zelfde productiecapaciteit kan veel meer doses opleveren . 
• need for skilled personnel als je de capaciteit gaat opschalen. Ik zie alleen getallen rondom inhoud van 
fermentoren etc , maar belangrijk om ook in mensen te investeren en zsm te gaan werven/opleiden' 
• Universiteiten met een veelbelovend vaccin concept gaan allianties aan met (verschillende) big farma voor 
de (grootschalige) productie. Zoals bv Oxford met Serum Instituut India en Astra Zenica (zie attachments). - Ik 
miste op # 22/23 dat Serum lnstitute of India ook een productie site is in NL. 
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I k hoop dat je hier iets mee kunt, ik hoor het wel als je nog v ragen hebt. 
Groet en, 
DEm mede namens 1111111 
From· j@@IM;flH\lhlHf1 4fDl@minvws.nl> 

Sent : d ins~ mei 2020 22:38 
To!M@fÇ 4Mff{§l@rivm.nl> 
Subject: FW: Vaccins 

Voor nu even puur voor jou (nog niet doorsturen svp) 

Graag bespreek ik morgenochtend w ie vanuit RIVM hier goed op kan tegen lezen (en evt andere expertise vooral tbv duiding van 

wat is beschreven als kansrij k), wil jij vast eens nadenken? Jij?lllfl:11? 
Product is op initiatief vanllD de t itel is wat ongelukkig aangezien we als NL inzetten op versterken van ontw ikkeling en 
productie ten bate van dit internationale vraagstuk (los van de vraag o f NL daar vanuit een verdeelsleutel weer zelf ook nog iets 

aan heeft.) 

Groeten,111 

Van: IAilfkffffH ~ (10X2e) • 

Verzonden: maandag 4 mei 2020 08:37 

) 
) minvws.nl>; 

Onderwerp: Vaccins 

m ena,ma: 
Dit heb ik samen m et McK gemaakt voor ju llie. 

Hopelijk helpt dit en geeft het j ullie verder inzicht 

Dank -
DISCLAMER 

Th,s email rs for tho 1ntendod rec1p10nt on y 

) 4f(•MW@minvws.nl>;j@Ui53fi8f 

lfyou have recet1ed l bymcstake please lal us know by reply and then delete rt lrom yoursyslem access d1scbsure, cop)"lng d1S1nbut1on orrehance on anyof I byanyone else 5 
prot, bfed 

lf you as 11tendod roop1onl have rocoNed thlS o ma I VlCOrroclly ploase notlfy tho sondor {via oma 1) 1rmied0tely 

Oit bericht kr,n informatie bevntten die niet voor u 1s bestemd. indlf>n u niet de geadressee<dP. bent of dit bencht nbuSleveUJk a~n u IS vemnden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te ITlC'lden co het berld,t te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor sdiade, van welke aard ook, die 
verbdr)d houdt mel risieo's verbonden üdn hel elekl10nisch ver,enden vdn beriehlen. 

www.rjvm.nl De 70f{} voor morgpn begint vandaag 

Thfs mcssage may contaln Information thal fs not lntended tor you. lt you are not the adclressce or lf thls messagc was sent to you by mlstake, you are 
requested to lnform the s.ender and delete the message. RIVM 1>ccepts no bablllty fo r damage of any kind resulting from the risks Inherent ln the electronlc 
b'"ansmtsslon of messages. 

www rivm ol/eo Commltted to health and sustainabil,ty 

Dil bericht kdn lnfo10ldlie bevatten die nlet voor u Is bestemd. Iodlen u nk!l de geadresseerde bent of dit berk:hl abus:levelilk ddO uts verzooden, wordt u 
vP.uoc:ht dat dan de af,ender te l'rlelden en het bericht te verwajderP.n. tiet ~tVM 1:1~mVdttrcll ~en aansprl!kél1Jk~id voor sc:h11(k>, v110 wt?lkr ~l'U d ook, die 
verOOrad houdt rnel rlsk:o's ve1bonden t1éln hel elekt.Jonisch ve,,enden van berk:hlen. 

www,rivm,nl De ✓OHJ voor morf}f'n begint vc:m00dQ 

Thls mcssaoc may contarn lntormatton thal Is not lntcnded tor you. Jt vou are not the addresscc or lf thls rn<!"ssagc was sent to you by mlstake. you are 
rcquested to lnform the scnder and ck:-IC!te the rnessagc. RIVM accepts no llabllity fo r damage of any kind ret<"....ultH,o from the nsks Inherent rn the electron1c 
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t.rnnsmlsslOn or messaues. 
www rjvm.n!/en C.OmmlttP.d to health and .'>ustam11bil11;y 

Dil bericht kan Informatie bevatten die niet voor u Is bestemd Indien u nlet de geadresseerde bent of dit bericht abusleveHjk aan u Is verzonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te mPlden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprnkelljkheid voor schade, van , ... ·elke aard ook, die 
verband houdt met rl'3k:o's verbonden aan het elcktronlsch vcrzcndro van berichten. 

www rixm nl De rorg voor morgen begint vandaag 

1 hls m~silQP. rrwy contaln infor~tlon tf.Jt f9 not rnteoded for you. Jf vo1,1 i!lr'I? not th~ arldnc•c;.SPe or lf thlc; rnessage- w~,s sE"nt lo vou by mlstdk.é, you are 
rcquested to lnlorm the scnder and delete the mcssage. RIVM accepts no liability for damage ot any kind rcsulting from the nsks inherent in the eled:.ronic 
ltdnsmi5skrn of n,ess,;~f.'S-

www,rivm,nl/tn C.Ommltted co he.r,lth and sust~inabilicy 
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Stand van zaken testen: gaan we het redden om vanaf 
juni iedere en te testen? 

- We zijn hard bezig om het testbeleid momenteel stap voor 
stap op te schalen. 

- Vanaf vorige week kan personee l in de kinderopvang en 
het onderwijs getest worden. 

- Vanaf afgelopen maandag kunnen de contactberoepen 
getest worden en volgende week maandag komen daar de 
mantelzorgers, medewerkers in het OV en bij de politie, 
marechaussee en BOA's bij. 

- Uiteindelijk werken we er natuurlijk naartoe dat we vanaf 
juni -en dan mik ik op 1 juni- a lle volwassenen met 
klachten kunnen testen . Het blijft lastig te voorspellen 
hoeveel mensen zich gaan melden maar we zorgen dat we 
er klaar voor z ijn. 

- Er zijn nieuwe testapparaten geplaatst in verschillende 
laboratoria. 

- De GGD'en zijn druk bezig met de voorbereidingen. Zo 
wordt er gewerkt aan een IT systeem dat het hele proces 
ondersteunt, dat het verl eggen van monsterstromen 
mogelijk maakt en wordt ook de publiekscommunicatie 
voorbereid. 

- De voorbereiding loopt volgens planning en ik spreek de 
GGD'en hier wekelijks over. 

- Nog een ander punt . Er is veel te doen over de inzet van 
sneltesten en er zijn bedrijven die hier veel heil in zien . 

- Wat kan je daar nu wel en wat nu niet mee? 
- Op dit moment zijn er helaas nog geen betrouwbare 

sneltesten op de markt. 
- Veel sneltesten zijn n iet gevoel ig genoeg. Het is dan de 

vraag of een negatief resultaat ook echt betekent dat je 
geen antistoffen hebt. 

- En als je wel een positieve testuitslag hebt, kan 
sch ijnveiligheid ontstaan. Het is namelijk nog onbekend of 
de aanwezigheid van antistoffen bescherming geeft tegen 
een nieuwe infectie. 

- De Inspectie voor gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt 
dan ook tegen het gebruik van deze sneltesten thuis. 
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To: 
Cc: 
Gfm) 

minw,,s.nl] 

min• - ij/J:@j 
) • · minvws.nl] 

)M®Wli@minv..vs.nl): WiiJit'UW 
From: 
Sent Wed 51612020 2:17:45 PM 
Subject RE: Vragen fo,mulier 06-05-2020 
Received: Wed 5/6/2020 2:17:45 PM 

Hallclllll 

De vragen zijn inderdaad primair aan l&W gesteld maar ook aan de minister VWS daarom staan de vragen bij PG in 
Marjolein. l.o.m. l&W moeten de antwoorden toegevoegd worden in het dossier en voor mede akkoord voorgelegd 
worden aan de minister VWS. 

Groeten11\1111 

Van: @ifi ) 4@MW@minvws.nl> 
Ve 

◄A•hWl@minvws.nl> ·MfiM 
@minvws.nl> 

Onderwerp: FW: Vragenformulier 06-05-2020 

uiii►die over de KLM gaan zijn aan PG toebedeeld, maar moeten naar l&W. 
• n~ illen jullie zorgen voor afstemming hierover en een paar bullets paraat hebben voor het debat als er vragen 

komen? 
Dank! 

mmm 
Van: p0)(2e) 

Aan mînvws.nl> 
Onderwerp: FW: Vragenformulier 06-05-2020 
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To: a1·11? . )'IIIEDl@minvwsnlJ:111111 DiMNii@M@rivm.nl]: mmm 
<Dmmt.....,:. ;);,11vws.nl) 

1 ( 10)(2(10k2e) 

From: • ..:,._ 
Sent Thur 5/7/2020 4:34:00 PM 
Subject RE: Vaccins 
Receiwd: Tour 517/2020 4:34:03 PM 

Halloll, 
Goed om te weten dat 1111111111 aangehaakt wordt/is. 
Ik ga morgen onder de radar ivm een urgente klus, maar je mag me vanavond ook nog bellen als dat uitkomt. 
Anders~at volgende week wel. 
Groet, llllm 

@j,j@■fflifdi'Jfflj MQilflM Correlates of Protection I Cent,e for lmmuoology of lnfectious Oiseases and Vaccines 1 
National lnstitute for Public Health and the Ell\1ronment (RIVM) 1 Antonie van leeuwenhoeklaan 9 I 
PO box I l 37?0 BA BILTHOVEN I The Nethedands 
T: +31 (0)30IU:JlED M. +31 (OJ61.1ml1D E: ••.,ij!l"•"j"'S,'"· '"••@rivmnl 

From: M!fl§ ) <Jllffflll@minvws.nl> 
Sent: donderdag 7 mei 2020 18:26 

To: @Qf§@ ◄@tf-4M@rivm.nl>; --◄Nl~rivm.nl>; 
Subject: RE: Vaccins 

Bestem, 

(10)(2•) ) 4ê@tfM@minvws.nl> 

We r ichten er ons op om ook zijn beelden daarbij betrekken, er is een gespre-mJBIWIMtons in de maak om ook 
daar een inschatting bij te krijgen. Als jullie in deze liever gelijk samen optrekken kan dat ook natuurlijk. 
Hoewel ik nu nog het debat aan het volgen ben ga ik er vanuit dat bellen wat te laat is voor je, dus laten we morgen - als dat jou 
schikt - telefonisch kort kennismaken en doorspreken waar we beiden mee bezig zijn. Veel dank voor je meedenken en expertise 
op deze vraagstukken in ieder geval. 

Hartelijke groeten,■ 

Van~ @i@@@ 4Ailf{)H@rivm.nl> 
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 17:48 

Aan:-= . )<IJlilDl@minvws.nl>;llllllllfiW@rivm.nl>; 
<M( : minvws.nl> 

(10)(20) 

Onderwerp: RE: Vaccins 

Bestell, 

Even voor mijn informatie: in hoeverre is Il &mm (CEO Intravacc) aangehaakt bij dit 'aangevuld beeld'? 
En, jullie st uren nog informatie van EZK? 

Met v riendelijke groet,llm 

@@ij Îid Jffi jf§j 1 (entre for lrrmuootogy of lnlectious Oiseases aod Vaccines 1 (10)(20) (10)(2e) 1 

National lnstitute for Public Health and the El'Mronment (RJVM) 1 Antonie van leeuwenhoeldaan 91 
PO box 1 13720 BA Bil THOVEN I The Netherlands 
T: +31 (O)JOlilil:fm I M. +31 (O)flliJiflD I E: ••"W"'•"'1ffl""••~nvmnl 

From: M/4) ) <lll:ffll@minvws .nl> 
Sent : donderdag 7 mei 2020 17:45 

To:11111111 ◄ltlffM@rivm. nl>; ) fiifMl1i)minvws.nl>;M@tlJHWltJîlfNn;,rivm.nl> (10X2•l 

Subject: RE: Vaccins 

Heel fijn dat jullie er naar kijken en met voorstel/duiding komen. We voorzien volgende week delen eerste beelden met Min VWS 
Groeten,. 
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Van:mEm◄WlM@rivm.nl> 
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 17:42 

minvws.nl>: M1'Jif4@ 4MM@rivm.nl> 
minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Vaccins 

Hoi mmJI, 
Morgen gaat helaas niet lukken, zitten allebei helemaal vol. Is maandagochtend ook goed? --From: ) fi@@@minWJs.nl> (10)(2e) 

Sent : donderdag 7 mei 2020 16:57 

To:■r mrwrivm nl>· M•MRiM4AiliRiM@rivm.nl> 
Cc: S\ ) W ®minvws.nl> 
Subject: RE: Vaccins 

HoillllJen-
Nogmaals veel dank voor jullie input op de presentatie d ie - ee~ gemaakt op ver:zoek va...Rm!FII Vanmorgen hebben we een 
goed gesprek met - gehad, waarbij we jullie opmerkingen ook hebben meegegeven. Bel~~te is dat er snel een duidelijk 
beeld komt voor de minister met daarin in ieder geval een over:zicht van de productiefaciliteiten en kansen binnen Neder land en 
een duiding van de meest kansrijke initiatieven (wereldwijd) om te komen tot een vaccin. 

Zouden jullie op basis van de horizonscan, het stuk vanlllen informatie van EZK (die we nog zullen doorsturen) een 
aangevuld beeld kunnen maken dat we aan de minister kunnen voorleggen, met daarin: 

• Een over:zicht van de productiemogelijkheden in Nederland. Ook goed om daarbij de onzekerheden te betrekken die 
jullie noemen t.a .v. productie eventueel vaccin, eventueel b ijbouwen van faciliteiten, fill/finish capaciteit, rol adjuvantia, 
etc. 
• Inschatting van - naar de stand van nu - meest kansrijke initiatieven en allianties die er zijn die gezamenlijk schouders 

zetten onder snelle ontwikkeling. Kan ook aangrijpingspunten bieden voor eventuele bij drage vanuit NL op gebied van 
versterken van ontwikkeling en productie. 

Lukt het om morgen einde dag al iets met ons te delen? Dan kijken we in de loop van maandag hoe ver we staan en wat we de 
minister at mee kunnen geven. 
Bij vragen weten jullie ons te vinden. Veel dank! 

Nilft groet, 

Van: MA•hfi ) 4'Bl@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 09:41 

Aan.. ' ■<ll&ll@r.ivm.nl> cc-JG4ubiJA@rivm.nl>; (10X2e) ) MfM@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Vaccins 

Veel dan ki We hebben later vandaag even verder contact, heb om half elf weer even gesprek metlllover aantal zaken, zal dit 

beeld als uitgangspunt nemen van de eerste ref lectie op zijn powerpoint, maar voorzie dat we er in breder verband nog op door 

zullen gaan. 

Groeten,lm 

Van: -11114@Jf4l@rivm.nl> 
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 09:14 

Aa~jl!!@minvws.nl> 
CC: • • 1 ~ rivm.nl> 

Onderwerp: RE: Vaccins 

Hierbij reactie van m ij enm. 
Titel is inderdaad ongelukkig. Betreft vooral een overzicht van COVID19 Vaccin ontwikkel initiatieven en wat op dit 
vlak in Nederland gedaan wordt. 
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Eerste indruk van het stuk : 
- uitgebreid overzicht van stakeholders covid-19 vaccin ontwikkeling (grote en kleine fabrikanten), registratie en 
implementatie (beleidsmakers, investeerders, rol overheid, etc), relevant voor toegang tot vaccins, vraag is of ze 
hier allemaal even relevant voor zij n en zo ja hoe. Het feit dat organisaties een financiele bijdrage leveren bet ekend 
dit dan ook dat ze i nvloed hebben op verdeling toegang tot vaccins? Uiteindelijk is dit de cruciale vraag, wie wat 
bepaald vaccin verdeling. 
- behoorlijk uitgebreide en complete radar scan op gebied van vraag en huidig aanbod (internationaal en nationaal ) 
van vaccin productie capaciteit. Aanbod is inschatting op basis van hu idige productie capaciteit, m n voor productie 
die gebruik maakt van fermentat ie (US en OS), vraag is of indust r ie hier gebruik van gaat maken of capacit eit bij 
bouwt. Zit informatie over in horizon scan maar is uitgevraagd mn voor Nederland . Beperkt zicht op global capacity. 
Voor RNA vaccins echt ander productie proces, geen beeld van productie capaciteit. 
- Uitgebreid overzicht van huidige global Flll/ Flnisch capaciteit ook hier de vraag wat hiervan ingezet kan worden. Is 
ook afhankelijk van type vacc in in welke vorm afgevuld wordt, gevriesdroogd of niet , v ial, spuit, single/multi dose) . 
In horizon scan is ook aangegeven dat hier behoefte aan is maar ook dat er in Nederland aanbod is. 
- mooi overzicht key materials, minder goed zicht op huidige vraag en aanbod 
-goed detail al over sta tus en omvang van klinische studies (deep dive) 
-uitputtend wat betreft stakeholder analyse in 

Wat mist nog : 
• overzicht vaccins in de pijplijn kan nog aangevuld met gegevens uit de horizonscan mn met betrekking tot 
capaciteit in Nederland 
• Van de vaccins in ontwikkeling mis ik wat de doelgroep is waarvoor de vaccins in eerste instantie ontwikkeld 
wordt en waarvoor als eerste registratie aangevraagd zal worden . Data zitten gedeeltelij k wel in horizon scan 
effect populatie heterogeniteit of risico factoren die effectiviteit vaccinatie kunnen beïnvloeden 
(verschillende t ype vaccins of toedieningsroutes moeten misschien gezocht worden voor specifieke 
doelgroepen). Kan ook bij swing factor genoemd worden ( # 51) 
• Rol adjuvantia tbv boosting effectiveness and/or dose sparing: er zijn bedrijven zoals bijvoorbeeld GSK 
die hun adjuvantia ter beschikking stellen en samenwerking aan gaan met bedrijven die deze adjuvantia aan 
hun vaccin toevoegen. BvAdj uvant GSK en vaccin Sa nofi. Hier zijn meer voorbeelden van Biophar maceuticals 
en University Queensland; Goed om deze informatie ook in de scan op t e nem en. Kan ook bij swing factors 
( # 51) genoemd worden want dat voor zelfde productiecapaciteit kan veel meer doses opleveren . 
• need for skilled personnel als je de capaciteit gaat opschalen. Ik zie alleen get allen rondom inhoud van 
fermentoren etc , maar belangrijk om ook in mensen te investeren en zsm te gaan werven/opleiden 1 

• Universiteiten met een veelbelovend vaccin concept gaan allianties aan m et (verschillende) big farma voor 
de (grootschalige) productie. Zoals bv Oxford met Serum Instituut India en Astra Zenica (zie attachments). - Ik 
miste op # 22/23 dat Serum Institute of India ook een productie site is in NL. 

Ik hoop dat je hier iets mee kunt, ik hoor het wel als je nog vragen hebt. 
Groeten, 

mt1111ede namensmiml 

From: Mfr.Jj ) 4Jlfflfll@minvws.nl> 
Sent: dinsdag 5 mei 2020 22:38 

To:EIII 4M\f4l@rivm.nl> 
Subject: FW: Vaccins 

Hallo-. 

Voor nu even puur voor jou (nog niet doorsturen svp) 
Graag bespreek ik morgenochtend wie vanuit RIVM hier goed op kan tegen lezen (en evt andere expertise vooral tbv duiding van 
wat is beschreven als kansrijk), wil jij vast eens nadenken? Jij?_ 
Product is op initiatief vanm, de t itel is wat ongelukkig aangezien we als NL inzetten op versterken van ontwikkeling en 
productie ten bate van dit internationale vraagstuk (los van de vraag of NL daar vanuit een verdeelsleutel weer zelf ook nog iets 
aan heeft.] 

Groeten, . 

Van: (10)(2•) (10)(2•) • 
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Verzonden: maandag 4 mei 2020 08:37 
) 

minvws.nl>; 

Onderwerp: Vaccins 

Denlllflll: 

Dit heb ik samen metl!Jlgemaakt voor jullie. 
Hopelijk helpt dit en ~het jullie verder inzicht 

Dank 

1ml 

DISCLAIMER· 
t n ~ tHnAH IS ror tne mtencled recip1en1 only 

(10)12•) ) 4UMW@minvws.nl>;MJMSdil 

lfyou have rooowod f by m6tako plaeso 101 us know by roply and then doloto It from yoorsystom acooss dJScbsuro, copying d1slf100IK>n orrelenco on enyof III byenyone olse is 
proh bfod 

lfyou as 11tondod rocap.1enl havo roooNod lhts oma I tr1corroclly ~oase nottfylho sondor(v1a oma 1) 1rrmedetety 

01\ ~nçht kan inforrnatie bPvattE'n d ie niet voo-r u iS. bP.st~md. lodièn u n~l (k> CJ(!-i'tdteS.Sf>e<dè bPnt of dit berw:ht abu~P.vehjk ,1dn u ~ \/ern)ndf;'n, wordt u 
verzocht dat aan de afz<?ndcr te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt Q(!Cn aansprakclljkhcld voor schade, '/an welke aard ook, die 
vcrballd houdt met Jisk:o's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

www-rivm-ol De ✓Ol'rJ voor mor(}(!'rr begint vtJnd<Mq 

Th1s mp;ssagp mny conn,1n lnfor~tlon that l.s not lntendt>d for you. Jf you are not thP addresseP or lf th1s mPSSc'lgP was sent to you by mlsrake, you arfl' 
requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind re---..ultJng trom the nsks inherent in the electromc 
tnm$mi.SSIOn of mPSSBOflS. 

www civm nl/co Committed to hrelth and sustainabiMy 

Dit bericht kain informatie bevatten die niet voor u IS bestemd. Iodion u mot de !J(?adressecrde bent of dit bO""dlt abusievelijk aan u is verzonden, wordt u 
ver10Cht cldt .,ian ,fo af,e-nder te rnPlclen en het bericht te ve,wlJck-,en. Het A.1VM ~drwaardt giPetl aan!->pr~.rkelrjkhP.id voor sch,1de. vr10 wt3-lkiP dfHd ook, dfE> 
verband houdt: mot risk:01s verbonden aan het clckb onisch verzenden van berichten. 

www.rivm.nl De ~orQ voor ,no,~n b(:iiglnt v~nda<.1<1 

Thl$ message may contaln Information rhat iS not lntende<i for yoc1. Jf you ,arn not thi? addrPssee or lf rh1s rnesMgP. was s,pnr to you by miStake, you llrn 
requested to lnlorm the sendcr and delete the messagc. Rr~, accepts no llablllty for damage of any kind resultlng trom the risks Inherent ln the electronrc 
transmisslon of me~saoes. 

www rivm nl/co COmmilted to he41th and '>USt.11itmbility 

Dit be.-icht kan informatie bevatten die niet voo.- u is bestemd. Iodicn u n)Ct de geadressecrde bent of dit bo'"icht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u 
verJ'()(:ht ddt ~<m de af Tender lP melden en hpt beriffit te verwlJde1en. Het RIVM aanvaardL CJ('en ta1i.tn~rc:1kelijkheld voor scha<k-, van wPlke aard ook, die 
verbaOO houdt met risk.o's verbonden ;,an het elektronis-ch ver2enden van berichten. 

www civm nl Oe zorg voor morgen begint vandaag 

Thls messaQe may contatn Information that ls not rntended for you. lf you are not the addressee or lf thls messaqe was sent to you by mlstake, you are 
, equesled to inform lhe bende, <1nd <ktlete th~ nle$Sd9e. RIVM (lc,;t;epts no hnbility fo, ck,n"l(tg,e of nny kind r~ultino from the n~s inherent in Uw elt=!<.lrontC 
transnif-ssiOn or mes!:ids,es. 

www,rivm.nl/en O>mmitlP-d to hMlth tmd .svst"it)(tbilicy 

Dil bericht kan Informatie bevatten dlc niet voor u Is bestemd. Indien u nlct de geadresseerde bent of dit bericht abuslcvcllJk aan u Is 1,1erzonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te CT'IC'ldcn e,r, het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakclljkheld voor sd'tade, van welke aard ook, dlê 
verllic:!llld hou(jt rn~I rlsico's ve, bondPn ,1~n hf>l Plekt, onlsc:h vt?r"Pndetî v~m berichten. 

www,rivm nl De zorr~ voor morgen begint vcmdaag 

This mtissrJtfé mo1y cont~ln Information th.tl k not inlE-Odêd for you. lf VOtJ d(f' not the dddressee o, lf thls 1nMSAge ..-..Js <;(>nt to you by mlst11kè, you art!' 
reQUE"!>ted to lnfo.-m the sender and delete the mess.s,gP.. RIVM occePtS no llabllity for OOmage of any kind resulting from the risks Inherent In the el@ctronic 
transmlsslon of mc!S!°.ag€!s. 

www rivm.nf/en C.OmmlttPd to hMlrh and .su.ot;t"innbilicy 
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To: au!~t WM@minWls.nl]; •. llmf!J.illiilIBDblllEED@minW1s.nl) 
Cc: _, ...;.._i· ___:,.....:.. _ mmw1s.nl] 
From: • • , • , 
Sent Wed 5/13/2020 8:32:57 AM 
Subject RE: Q&A's uitvraag voor persmoment na MCCB morgen (deadline: vanavond20h00) 
Receiwd: Wed 5/1312020 8:32:58 AM 

Wel positief dat alles geleverd is! 

Verzo11de11 met BlackBen)' Work 
(,vww.blackben)' .com) 
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To: ■,1-• · •-NµM@#QJmiwwsn~ Cc: _;_· __ . · )~@mmvws.nl) 
From: ' , . · 
Sent Tue 5/19/2020 9:35:03 AM 
Subject RE: Toerismepakket CIE 
Receiwd: Tue 5/19/2020 9:35:03 AM 

De achtergrond, de tekst van de leidraad van de Europese Commissie is als volgt: 

ll1e following guiding principles shall be cousidered for developing infeclion preveution and conuol measures and for 
prntocols in hospilality establishments in order to prevenl COVI D- 19 ITllllS!llission and ensnre public heallh (lhereafrer refe!Ted 
as 'establislunents'): 

g) Information for guests 
Guesls should receive all 11ecessa1y infom1arion in an accessible manner, including Utrough digital means, piior to anival and 
in the place of bospitality establishment, on all cuJTeut g11idauce by local public health a 11tbo1iti es, as well as specific u1easw·es 
that are put in place and affect their 31Tival, slay and dep31ture. 

Guesls should be iu.fo1111ed lluough speci fic siguage (infonnatiou in.fogrnphics, including adaptatio1is for visual ly impaired 
guests) before the eutrance of the esu,blishment of the si gos :u.1d symptoms of COvlD-19, what to do in case they develop 
symploms during their stay or withiu 14 days following departure. The establishment could also provide leaflets wilh this 
infonnat ion. 

Establisltrneuts should enslu·e thai the contact details of ihe guests a,e available in case they are needed for contact tracing. 
Contact tracing measures sbould be stti ctly limited for the purposes of dealiug with the CO\11D- J 9 0111break and set up in line 
with the Common EU loolbox of the eHeallh Network on mobile applications to suppo11 coutacl tracing in the EU's fight 
against COVID-1921 and the Commission Guid3llce on apps2J. ensming the hig,hest level of p1ivacy aud data protection. 

j) Polcntial infections among gu csts or sta Cf 

l11e necess31y cooperation and infonnation regarding fellow guesls or staffmembers who may have been in contact with the 
case at the establislunent from 2 days before and 14 days aft er the onset of symptoms in the case. 

lf t.he suspecred case is considered a probable or coufinned case lheu local public bealth autho,ities will be notified and will 
provide advice as to whether contact tracing aclivilies should be m1de11aken. Contact tracing. generally begins immediately 
after 311 identified probable or confümed case is notificd and it is ttsually the responsibility of local public hcalth authorities. 
Tot.nism est:,blisbments will be requested to cooperale and p,ovide any uecessary iufonnation regarding fellow guests or stafJ 
members who may have been in contact with the case al the establishment from 2 days before and 14 days aller rheonset of 
symp10111S in the case. 

(10)(2e) Van: 111-11 llml -J@j@@@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 11:04 
Aan: mJlll l.llll !lll!llll <lmJl@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Toerismepakket CIE 

11111m 
Kan j e aangeven wat gebruikt moet worden in een Q&A? 

Van: mll,I-■(-) <&m'l@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 10:58 

Aan: --■ - ) 4@tfA@@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Toerismepakket CIE 

Van:111■• - ) <CVIIJ@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 10:57 
Aan: 18111-1111 (IIIIZll <lmJl@minvws.nl> 
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Onderwerp: Toerismepakket CIE 

Hoi ll!illB 

Hierbij een korte NL samenvatting die ik heb gemaakt alsmede het gehele pakket . 

Kind regards, 

Met vriendelijke groet , 

,wwti1w 
Directie Internationale Zaken/ Department on International Affairs 
M inisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport/ M in is try of Health, Welfare and Sport 

+31 --Gt+IM 
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To: 1•1111minbuza.n-~~inbuza.nO 
Cc: _ : • .r...:.. _ :....-"?!3/C • ( _@mmvws.nl) 
From: ' ~ • •:f~) 
Sent Thur 5/14/2020 7:52:58 AM 
Subject testcapaciten Nedertand 
Receiwd: Tour 5/14/2020 7:52:58 AM 

Ik begreep dat er naar aanleiding van jouw mailbericht al contact is geweest: er is geen twij fel meer of er in juni voldoende 
testcapaciteit is. Het advies van RIVM wordt zoals bekend overgenomen maar iedereen die klachten heeft kan getest worden. 
Goed als je het uit de annot atie haalt. Wil je bij vervo lgvragen mij ook inlussen? Ik volgmfllop. 

Met vriendelijke groet, 

Van: lllfm, ■ ◄H•fM@minbuza.nl> 
Verzonden: woe@tîffl 13 mei 2020 07:51 
Aan~ N·Jlfiil I • mifll} <lll■-uffl•JI1l!rj~0 11@•@minvws.nl> 
Onderwerp: Head's up MCCb pers vandaag: testbeleid en apps in EU-aanbevelingen over toerisme 

HammD 

Om 12:00 vandaag presenteert de Europese Commissie een groot toerismepakket. Dat gaat in wezen over het herstel van het vrij 

verkeer van personen in de unie en op de interne markt. Concreet bevat het aanbevelingen voor veilig reizen, het liften van interne 
grenscontroles, informatie over vouchers in de luchtvaart en aanwijzingen voor hoe toeristen weer op pad kunnen. Alles wel 

richtinggevend, maar niet wetgevend. 

In bijlage een eerste appreciatie van collega's hier op de PV met ook meer informatie over wat er in de stukken zit. Omdat het een 
veelkoppig pakket is zal BZ bij het NKC voorstellen dat er een aantal algemene bullets komt waarmee departementen een 
vergelijkbare lijn kunnen voeren, aangevuld met de voor hen specifieke punten, e.g. EZK op toerisme, J&V op 
grenscontroles/secundaire migratie, VWS over apps/testbeleid, BZK (?) over inreisverbod EU. 

Een deel van de aanwijzingen gaat over aan testcapaciteit en tracing (zie hieronder). Het zijn niet-bindende aanwijzingen, maar 
door het samenvallen van de publicatie met de MCCb zouden jullie er toch vragen over kunnen krijgen bij de inloop/uitloop 
morgen. Het l ijkt me daarnaast voor de internationale pers wenselijk om in onze reactie op het pakket specifiek punten over het 
Nederlandse testbeleid mee te kunnen nemen; dit zal immers weer een voorbeeld zijn waar Nederland uit de pas lijkt te lopen met 
de rest van de EU. 

Groet, 

Een aantal van deze principes zijn, waarschijnlijk vanwege de gevoeligheid, vrij algemeen van aard gehouden; 

o heropening van grenzen bij laag (afgevlakt) besmettingspercentage, 

o voldoende capaciteit binnen de gezondheidzorg en 

o surveilleren/monitoren van de ontwikkelingen op het gebied van corona. 

Op andere punten zijn de principes en criteria specifieker; 

o restcapaciteit 
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CIE pleit voor het verlenen van toegang tot t esten voor toer isten om zo zicht te kunnen houden op de verspreiding. Vraag is hoe zich 
dit verhoudt tot het advies van het RIVM om vanaf juni weliswaar breder testen toe te staan (alle mensen met 

~lachten) maar de vraag of hiervoor wel voldoende testcapaciteit beschikbaar is. 

o "Contact trocingn 
Het gebruiken van een applicatie om besmettingen te monitoren en eventuele besmette personen te traceren/waarschuwen is in 

principe in overeenstemming met onze nationale wetgeving en het advies van AP. Het delen van data is echter 

p roblematischer . De definities van de te delen data verschillen als gevolg van de a fwijkende (interpretaties van) 
wetgeving in LS. Op verzoek van NL vindt hierover naast in de RWG Telecom de discussie vooral plaats in E-health 

werkgroep. 

o Voldoende coördinatie en communicatie mechanismen 

De CIE pleit voor goede coördinatie en communicatiestructuren tussen sectoren/overheden/andere lidstaten. De LS d ienen elkaar 
en de CIE op de hoogte te brengen alvorens zij maatregelen nemen d ie zijn gericht op het h erstel van de 

toerismesector. Tevens wordt e r gepleit voor goede {lokale) informatievoorziening voor zowel de toerist als de 

toerismebedrijven. Ook hier is vanuit NL aandacht voor privacy maar ook voor de haalbaarheid van 
informatieverstrekking tot op het niveau van de individuele toerist. 

1 1040 Brussels I Belgium 
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Waarop hangt het nu of het gaat lukken om iedereen te 
testen? 

- De afgelopen weken is met man en macht voorgesorteerd 
op verruiming van het testbeleid door de testcapaciteit op 
te schalen. 

- Er zijn inmiddels meer dan 50 laboratoria gevalideerd voor 
Covid- 19 diagnostiek. 

- Het testlandschap is heringericht: de testcapaciteit wordt 
optimaal benut door het onderling verdelen van 
testmaterialen en monsterstromen binnen zeven regionale 
clusters van med ische microbiologische laboratoria 
(MMLs). 

- Een nieuw ICT-systeem waarop komende weken steeds 
meer laboratoria en GGD'en zul len zijn aangesloten 
faciliteert en vereenvoudigt dit proces. De verwachting is 
dat dit begin juni live gaat. Dit maakt het voor de GGD 
een stuk makkelijker om op te schalen. 

- De GGD'en zijn f link aan het opschalen en geven aan dat 
ze het aantal van rond de 30. 000 testen per dag aan 
kunnen. 

- Aanschaf van nieuwe machines en testmaterialen: door 
gecombineerde inspanningen van de Taskforce 
Diagnostiek, de en VWS zijn inmiddels 
een aanta l grote orders geplaatst of in voorbereiding. 
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Factsheet Bron en contactopsporing 

Kernboodschap Algemeen 

Achtergrond 

Overig 

(zoals heikele 
punten en pers) 

De afgelopen periode van de intelligente lockdown hebben we gebruikt om te 

zorgen dat er bij het versoepelen van de maatregelen weer overal klassieke bron
en contactopsporing kan worden uitgevoerd, door het 

omlaag brengen van de aanta llen besmette mensen 

opbouwen van de capaciteit voor bron- en contactopsporing bij GGD-en 

Op termijn kan dit ook ondersteund worden met digita le middelen zoals een app 

die, zoals de Raad voor Volksgezondheid ook adviseert, ook verantwoordelij kheid 

bij burgers zel f legt. 

De GGD voert contactonderzoek rond een bevestigde patiënt uit met als doel het 
inlichten van contacten en hen extra te wijzen op het belang van een goede 
hygiëne, thuis blij ven en laten testen bij k lachten. 

0 
0 
0 

0 

Isolatie patiënt 

Onderzoek met wie patiënt contact heeft gehad 

Controleren van contacten op mogelijke 
ziekteverschijnselen, verzoek om 2 keer per dag 
hun temperatuur op te nemen en hun gezondheid 
twee weken goed In de gaten te houden 

Indien er ziekteverschijnselen zijn worden deze 
pallênten ook geîsoleerd en wordt onderzocht met 
wie zij contacl hebben gehad: 

8 Stap 1 - zo ja, isoleren van deze patient -
Stap 2- Etc. 

De indruk is ontstaan dat door de energie die naar de app is gegaan te weinig tijd en 

aandacht is best eed aan het opschalen van de klassieke bron en 
contactopsporing. Dat is niet aan de orde. De apps zij n hulpmiddelen en d ienen 

ter ondersteun ing van het werk van de GGD 

Daarnaast is de indruk ontstaan dat de GGD het nut van bron- en contactopsporing 
niet helemaal ziet . Dat zij wachten op een opdrachtvan het kabinet. Dat is niet 
ju ist, het gaat om afspraken met het kabinet b .v. over financiering van de 

enorme extra inzet maar de GGD is eigenstandig verantwoordelijk voor bron- en 

contactopsporing op basis van de LCI richtlijn. 

De uitspraken van enkele vertegenwoordigers van de GGD over 'ik weet niet hoe 
nuttig de inzet van heel veel mensen is' zijn eerder te verklaren uit een 'bemoei j e 
er eens niet allemaal mee' statement, tegenover de voorbeelden uit Duitslan van 

kamerleden waaruit zou blijken dat het daar allemaal beter geregeld zou zijn en 
dat we hulp in zouden moeten roepen van de WHO. Van enige echte twijfe l over 

het nut van bond- en contactopsporing is bij de GGD dan ook geen sprake 
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Q Vliegreizen en quarantaine : alles staat toch op oranje 
dus waarom gaat Corendon weer reizen? 

A 
Er is een onderscheid in maatregelen voor reizigers en 

voor vliegtuigmaatschappijen. 

Reizigers naar het buitenland : 
• Op dit moment geldt voor reizigers naar alle landen het 

reisadvies code oranje. Hiermee adviseert het 
ministerie van Buitenlandse zaken reizigers alleen naar 
gebieden te reizen wanneer deze reis echt noodzakelijk 
is. Vakantiereizen zijn niet noodzakelijk. 

• Veel verzekeringen dekken schade niet wanneer deze 
wordt gemaakt in een land met een negatief reisadv ies. 
Mede daarom worden vakanties naar deze gebieden 
dringend afgeraden. 

Reizigers naar Nederland 
• Voor reizigers uit hoog-risico landen geldt dat zij bij 

vertrek een fit-to-fly verklaring moeten invullen. Bij 
aankomst in Nederland worden ze dringend verzocht 
worden 14 dagen in thuisquarantaine te verblijven. 

• De EASA lijst met hoog-risicolanden wordt elke week 
geactualiseerd. 

• Vanaf landen van buiten de EU geldt een inreisverbod 
(Schengen-ban) . Die ge ldt tot 15 mei. (niet melden: 
wordt waarsch ijnlijk verlengd tot 15 juni, wordt binnen 
enkele dagen bekend). 

• Als je nu een vakantie boekt, is het denkbaar dat er 
nog steeds code oranje zal gelden bij vertrek . Dan loop 
je dus het risico dat je onverzekerd op vakantie gaat. 
En bij terugkomst ook nog 2 weken in thuis
quarantaine moet blij ven . 

Vliegmaatschappij en 
Vliegmaatschappijen ervaren veel hinder en schade van 
de corona-crisis. 

, Verschillende Europese landen werken op dit moment 
aan een versoepeling van de maatregelen. Dat kan 
leiden tot een toename van het aantal vluchten. 
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Reden voor versoepeling is het toerisme en het be lang 
van luchtvaartbranche. Hoe zich dit gaat ontw ikkelen, is 
op dit moment n iet goed te voorspel len. 

• Corendon heeft plannen om het aantal boekingen te 
bevorderen. Oa door testbeleid in te voeren voor 
passagiers. Er zijn op dit moment echter nog geen 
betrouwbare sneltesten op de markt. 
Corendon gaat in de plannen uit van vakanties vanaf 26 
juni. 
Hiermee loopt Corendon erg vooruit op de huidige 
maatregelen en adviezen. 

• Corendon moet zich op 26 juni conformeren aan de dan 
geldende adviezen. Wellicht wordt reizen ook op dat 
moment nog afgeraden. 
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(10X2el 11 (10)(2e) ~~im: ■,-~i~v:~-1~1-·P·I.Wminvws.nl] @minvws.nlJ 

Sent Wed 5/13/2020 4:07:37 PM 
Subject RE: Vraag over vaccinatietwijfelaars voor stuk De Volkskrant 
Receiwd: Wed 5/1312020 4:07:38 PM 

Ha allen, 

Uiteraard maakt dit deel uit van de vaccinatiestrategie die we samen met het RIVM en andere experts gaan ontwikkelen. Die 
strategie hangt natuurlijk af van het vaccin dat er u iteindelijk komt, maar het belang van goede, betrouwbare informatie over 
vaccins en eventuele bijwerkingen maken altijd deel uit van het vaccinatiebeleid . Hier kijken we bijvoorbeeld ook samen met 
Bijwerl<ingencentrum Lareb en het CBG naar. 

Zoiets? 

Van: llfll, Il--} fifj@@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 18:03 Aan:mmml,l·WiJ A§1m @minvws.nl.>; 
cc:llliilm,I. } 'l . @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Vraag over vaccinatietwijfelaars voor stuk De Volkskrant 

mmm 

(10)(29) ) ◄Glfl-M@minvws.nl> 

Ik zag dat-eerder heeft verwezen nnm .... Ik zou de tweede redeneerbjn uitje mail hanteren: ons beleid is om 
goed weerwoord te bieden en dal blijven we doen. Is dat genoeg of wil je tekstje? 

1m 

Verzonden met Black.Beny Work 

(www.blackben:y.com) 

• (10)(2e) , V an: · . · !Ulllilil) lllvws.nl> 
Dolum: woensdar: 13 mei 2020 4:16 PM 

A an: -■•111111111~•-· r minvws.nl> 
Kopie: utinvws.ul>. W. llm- <111) ◄l•ff@M@minvws.uP 
Onde1werp: RE: Vraag over vaccl1lat1e1wijfelaats voor stuk De Volkskrant 

Hoillmffll 
Heb~naar kunnen kijken? We hebben nog een dag om iets te antwoorden aan de Volkskrant... 
Groet, 

mmm 
Van: mmll l -111111 <ll1!JlM@minvws.nl> 

Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 13:33 
Aan: • ~ · • 1

) iGf{j @minvws.nl>;lltlD,■.->◄MlffM@minvws.nl>:M@jri@f,4]] 
• · 1 vws.nl> 

Onderwerp: RE: Vraag over vaccinatietwijlelaars voor stuk De Volkskrant 

Hoirmm 

llmlllen-houden zich hiermee bezig, ik voeglll'iJlEIDI even toe dan kan zij hier wat op zeggen. 
Groet, 

BI 

Van: 1111m, Il-■-) · @minvws.nl> • (10)(28) 
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Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 12:36 

Aan: 11111-11 m ◄ll•îf4l@minvws.nl>; lllfll, 11-- ) fiM@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Vraag over vaccinatietwijfelaars voor stuk De Volkskrant 

Hoillmlenllllll!II, 
w aizullën wehier eens op antwoorden? Is er nu speciale aandacht voor anti-vax bij het nadenken over toekomstige campagne 
corona vacdn? Of zullen we een antwoord maken lang$ de lijn dat ons vastê béleid is om goed Wêerwoord te (latên) biedan op 
onzinverhalen en ook (via RIVM} met regelmaat in gesprek te blijven met (een deel van de} vertegenwoordigers van de anti-vax 
beweging . En dat we dat blijven doen ook i1 coronabjd . 

• w, 
Van@@f4MW•DfM@gmail.com> 

Verzonden: maand!SJl mei 2020 18:57 

Aan: 1111111-llllillDJ • (10)(28 1 @minvws.nl> 
Onderwerp: Re: Vraag over vac<:inatietwijfelaars voor stuk De Volkskrant 

Bestemml 

Dauk hie, voor. Mijn v, aag bet1ef1 niel zozee.- de ca11J1.rngne zelf, 111aM een bij bebo.-eud plan om eventuele zorgen die bij 
burgers leven over hel vaccin Ie adresseren, zodat zij voldoe11de vertrouwen zullen hebben om bel vaccin te gaan halen. 
Wordt daar al aan gewerkt? 

Vricnclcli jke groet. -Op ma 11 mei 2020 om 17:01 schreeflml, 111 Il (11111D ' 
a...tellll 

• :1ox2eI @minvws.nl>: 

Bijgaand de tekst die we vorige week aan de Kamer hebben geschreven over vaccinontwikkeling . 
Dat eindigt met de aankondio ino van een nationaie vaccinatiecampagne. 
Groet, 

Vaccinonlwikkeling 

lu mijn eerdere brieven beb ik u lateu weten dat het zo snel mogelij k ontwikkelen en beschikbaar krijgen rnn een 
werkend vacci11 tegen COVlD-19 de boogste prioriteit heeft. Daarom heb ik eerder een bijdrage vau 50 miljoen em·o 
aangekondigd aan de Coalilionfor Epidemie Preparedness lnnovalions (CEPI). Daarnaast heeft de EU op 4 mei jl. hel 
initiatief genomen voor de sta1t van een mondiaal pleclg.ing eventproces voor de versnelling van de mondiale financiering 
voor het iutemationale onderzoek na11r diagnostica, thcrapeulica en vaccins. Doel is d,lt mei vereende iulemationa.le 
bijdragen wordt vanaf 4 11Jei de komende weken getracht wordt 7,5 miljard enro bij elkaar te brengen om noodzakelijke 
ondenoek en ontwikkeling te financieren. De minister-president heeft in zijn s tatement aangegeven dat Nederland 192 
miljoen euro heeft vrijgemalkt voor onder 11Jeer Covid-19 gerelateerd onderzoek en ontwikkeling, internationaal 
vaccinonderzoek eu ontwikkelingssamenwerking. U bent eerder geïnformeerd over de onderdelen van de Nederlanclse 
toezegging.W 

Om te komen tot een itnpuls op het gebied vau vaccinoutwikkeling en ui1eiudelijk produclie, zet ik in op drie sporeu: 

• Onderzoek en ontwikkeling: Het kabi11e1 wil outleaoek naai het cornuavirus en l,e1. on twikkelen v11u een 

COVJD-19 vacciu zo veel mogelijk facili terett In eerdere Kamerbrieveu heb ik u.iteenge«el op welke manier het 
kabü1et biernan bijdrnagi. 

• Productie: Het kabiuet wi l, waar nodig en mogelijk, de raudvoo1wa,,rden voor de ontwikkeling en productie 
van een COVID-19-vacciu faciliten,n.. Samen met de speciaal gezant zei ik i11 op het (1Q)(2e), C '"• 1 (10)(28) 1 
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stimuleren van productie, biuneu de eigen landsgrenzen co/of initiatieven lllet een duidelijke Nederlandse link om 
als Nederland een bijch-age te leve(en. Er worcb i11 samenwerking met diverse expe11s een selec1ie genmat..1 van 
kansrijke initiatieven. 

• Aankoop, dislribuHc en immunisatie: Er wordt ges1a11 met de voorbereiding van disllibutie e11 het opzelten 
van een nationale vaccina tiecampagne. Ambitie hierbij is dat in het bijzonder risicogroepen en bijvoorbeeld ook 
gezondheidswerkers als eersten zo goed mogelijk worden beschennd. 

Van:@W@Wlf4@@gmai1 .com> 
Verzonden: maand,2,Lll mei 2020 16:31 
Aan: IEi ll-llli l/lll @minvws.nl> • (10)(2eI 

Onderwerp: Vraag over vaccinatietwijfelaars voor stuk De Volkskrant 

Re~tell!II 

Voor De Volkskrant werk ik aan een achtergrondartikel over antivaccmatiescntimcuten 111 coronatijd. Sommige 
twijfclnars zien uu het nu weer beter in. anderen worden juist fanatieker en geven Bill Gates de schuld van de 
coronacrisis. Dergelijke negatieve se11iime11te11 kurmen een rol gaan spelen wanneer er over ee11 paar maanden wellich1 
een vaccin tegen het coronavirus in zicht komt. Mijn vraag is: wordt er bij het ministerie al nagedacht over hoe te 
voorkomen dat deze sentimenten een te grote rol gaan spelen en grote groepen mensen aan het iwijfeleu gaan brengen? 

Mijn :111ikel hierover lever ik vrijdagmiddag bij de redactie l'llm. Zou hel lukkeu 0 111 voor die rijcl mei ecu antwoord te 
komen? 

VáeudeliJke roet, 
1111+ 

.... . 
. 

AAAS Kavli Science JoumaLism Award gold win11er20 l6 
(10;(2e/ 

Wibautstraal 150 bp 0.67 
1091 GR Amsterdam 

the Nether1ands 
Mobi + 

Skype: 
twitter: 

W Twttdc Kamcr 201~2020. Ka1ncc$1'1tk 2)295,nr. 24); Ï \'iccdc Kamrr 2019-20:W. Kamerstuk 21 SOl -04, nr. 22,S: Twttdc Kamct 2019--2020. KalllCrshik J3ó2S. ar. 29). 

--. (10)(2e) 
Jounialistencolleulr ll ~au1 

Wibautstraat 150 1 • 
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1091 GR Amsterdam 
the Nether1and 

Mobi +31 6 
Skype: 
twitter MUM 
www 

www. 

(10)(29) 

Voor opdrachtgevers: Bij correspondentie over aan te nemen of aangenomen opdrachten gelden de standaard 
leveringsvoorwaarden van de sectie freelance van de NVJ. 
Zie www.villamedia.nl/n/nvj/freelance/leveringsvoorwaarden shtm of vraag mij per email om de bijlage. 
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Q: Stand van zaken testen: gaan we het redden om vanaf 
juni iedereen te testen? 

A: 

- We zijn hard bezig om het testbeleid momenteel stap voor 
stap op te schalen. 

- Vanaf vorige week kan personee l in de kinderopvang en 
het onderwijs getest worden. 

- Vanaf afgelopen maandag kunnen de contactberoepen 
getest worden en volgende week maandag komen daar de 
mantelzorgers, medewerkers in het OV en bij de politie, 
marechaussee en BOA's bij. 

- Dus aan iedereen die tot deze groepen hoort en klachten 
heeft: laat je vooral testen bij de GGD. 

- We werken er naartoe dat we vanaf juni -en dan mik ik op 
1 juni- alle volwassenen met k lachten kunnen testen. Er 
zijn nieuwe testapparaten geplaatst in verschillende 
laboratoria. 

- De GGD'en zijn druk bezig met de voorbereidingen. Zo 
wordt er gewerkt aan een IT systeem dat het hele proces 
ondersteunt, dat het verleggen van monsterstromen 
mogelijk maakt en wordt ook de publiekscommunicatie 
voorbereid. 

- De voorbereiding loopt volgens planning en ik spreek de 
GGD'en hier wekelijks over. We zorgen dat we er vanaf 
juni klaar voor zijn . 

Sneltesten: 

- Nog een ander punt. Er is veel te doen over de inzet van 
sneltesten en er zijn bedrijven die hier veel heil in zien . 

- Wat kan je daar nu wel en wat nu niet mee? 
- Op dit moment zijn er helaas nog geen betrouwbare 

sneltesten op de markt. 
- Veel sneltesten zijn n iet gevoel ig genoeg. Het is dan de 

vraag of een negatief resultaat ook echt betekent dat je 
geen antistoffen hebt. 

- En als je wel een positieve testuitslag hebt, kan 
sch ijnveiligheid ontstaan. Het is namelijk nog onbekend of 
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de aanwezigheid van antistoffen bescherming geeft tegen 
een nieuwe infectie. 

- De Inspectie voor gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt 
dan ook tegen het gebruik van deze sneltesten thuis. 
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~s.nl · fflll'!mll'I, 
. ' . 

i;';_,;...,.,....,, min VWS, ~IJ 
Cc: 
From: 
Sent Mon 5/412020 2: 30:07 PM 
Subject FW: COVID 19 onderzoeksprogramma open voor onderzoeksvoorstellen 
Received: Mon 5/4/2020 2:30:08 PM 
nieuwsbericht lijn 1+2 def.docx 
200420 covid-19 programmatekst (OEF OPMAAK).pdf 

Beste allen, 

Voor 2 aandachtsgebieden binnen het ZonMw COVID- 19 programma is het indienen van onderzoeksvoorstellen opengesteld . Het 
betreft 1. Voorspellende diagnostiek en behandeling en 2. Zorg en preventie (zie ook bijgevoegd doe). 

Voor aandachtsgebied 3 . Maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis en de maatregelen daartegen is het vanaf 6 mei 
mogelijk onderzoeksvoorstellen in te dienen. In dit aandachtsgebied gaat het o.m. over de consequenties van sociale distantie 
(eenzaamheid, huiselijk geweld, mentale gezondheid, kwetsbare groepen). Zie voor verdere informatie bijgevoegde 
programmatekst. 

Van:-• 1111• ■1111 -) <llilm@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 17:16 

) 

Onderwerp: COVID 19 onderzoeksprogramma open voor onderzoeksvoorstellen 

Allen, 

Voor de lijnen diagnostiek en zorg/preventie is de onderzoeksvoorstellen lijn open. Maatschappelijke vraagstukken volgen 
volgende week. 

Mvg" 

Van: ) 4QiJlfll@minvws.nl> (10)128) 

Verzonden: vroda 1 mei 2020 11:54 
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Onderwerp: KCO 11 mei - GR werkprogramma 

Beste KCO'ers, 

Er zijn de afgelopen t ijd flink wat mailtjes op jullie (met name de KC's) afgevuurd, en ik doe er nog een schepje bovenop. Ik wil 
alvast laten weten dat de Gezondheidsraad op het volgende KCO (11 mei) bij ons " langskomt". Zie de bijlage voor de concept 
agenda en stukken. 

Als het goed is hebben velen van j ullie al.s KC onderstaande mail ook ontvangen. De GR zal input ophalen voor hun nieuwe 
werkprogramma, fijn als jullie daar alvast over kunnen nadenken/afstemmen etc. In de bijlage vinden jullie een gespreksnotitie 
met een aantal onderwerpen die voor verschillende directies relevante onderwerpen bevatten (bijv. Al, innovatieve therapieën 
en technieken, accreditaties, k indermishandeling, sportprestaties). 

Ik ben volgende week vrij dus voor dringende vragen is het handig om@•AWiille benaderen. 

Tot de 11' ! 

(10)(20) 

Mm1stene van Volksgezondhe,,elz1Jn en Sport 

Pamassusplein 5,l:lverdieping 1 2515 XP Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 El Den Haag 

Weri<dagen (10)(2e) 

V • · · @minvws.nl> 
o. 

Ondrnverp: jullie adviesvragen werk:progrnmma Gezondheidsraad 202 1 

Beste collega's, 

(10X2•i 1 ,!g,!!l invws.nl> , 
<fQlJIFBJ@minvws.nl> 

Vanuit VWS leveren we jaar lijks een bijdrage aan het werkprogramma van de Gezondheidsraad. 

<M40(fj#@minv,vs.nl>. 

De uitvraag hiervoor start in april. Ook in tijden van corona willen we graag proberen dit proces zoveel mogelijk te laten doorgaan. 

Gevraagd: jullie adviesvragen voor werkprogramma Gezondheidsraad 2021 
Daarom hierbij de volgende twee vragen voor het werkprogramma van de Gezondheidsraad in 2021: 

1. Staat er vanuit je eigen directie een adviesvraag in het werkprogramma 2020 (zie bijlage) die nog niet gestart is, en die ook niet 

meer gestart hoeft te worden? 

2. Zijn er vanuit je eigen directie nieuwe onderwerpen voor het werkprogramma 2021? Zo ja, dan graag bijgevoegd format 

invullen. Zie ook de bijgevoegde criteria voor adviesaanvragen. 

Wil len jullie j e reactie op beide vragen uiterlijk vrijdag 8 mei sturen naarll'iilmlll (zie cc), de nieuwe account houder voor de 
Gezondheidsraad, 
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Indien de huidige situatie voor vertraging in dit proces zorgt, horen we dat graag vi,mmzij zal dan met jullie bespreken wat de 
mogelijkheden zijn. 

Proces 

Als je input voor het werkprogramma 2021 hebt, vul dan bijgevoegd format in en stuur deze naar de accounthouder. De 
Gezondheidsraad voert jaarlij ks verkennende gesprekken om de kennisbehoefte binnen VWS te peilen. Deze gesprekken worden 

de komende tijd gepland met de inhoudelijk contactpersonen die vanuit de directies zijn aangewezen. De accounthouder zal daar 

bij zijn en haalt daar ook input op. 

De ontvangen voorstellen zullen worden besproken in overleg tussen de Gezondheidsraad en dem In het overleg met delllll 
wordt indien nodig een prioritering aangebracht. Vervolgens worden de gekozen nieuwe adviesvragen begin juni voor akkoord 

voorgelegd aan de Bestuursraad, en door d<IIIIZ:llaan de Gezondheidsraad overgebracht. De minister van VWS zal begin 
september het nieuwe werkprogramma vaststellen, en het op Prinsjesdag aanbieden aan beide Kamers der Stat en-Generaal. 

Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen metlllJ:,1 mij. 

Alvast hartelijk dank voor jullie bijdrage! 

Vriendelijke groet, 

M·i!WM 
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To: 1111\lmD, IIZIII. a1MNltD@minvws.nl}; )!lm@minvws.nl} 
From: 11111T (1111) 
Sent Mon 5/4/2020 7: 21: 15 AM 
Subject: FW: VSO Langdurige zorg en het coronavirus (TK 25295-249, Brie!COVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 'Zorg 
voor kwetsbare mensen' 
Receiwd: Mon 5/4/2020 7:21:16 AM 
Sjabloon QA's.docx 
20200501 - Covid 19 Update paragraaf 8 Zorg voor kwetsbare mensen25295-249 totaal.docx 

Ik zal wel een voorstel voor een verdeling doen voor 'ons' deel, ok? Zie dat bijvoorbeeld ook vragen over het Australische plan 
aan LZ zijn toebedeeld. Lijkt me goed, als we voorstellen die over te nemen. 

(10)(2e) (10~2e) Pfh 
M ~ 
Ef~rwws.nl 
Ml"1.ttrie van Volk.sStzondhetd. Wtlz, n en Sport 
Directie Ma1;tlschappellJke Onderste...,lng 
Postbus 20350. 25CO fJ Ot-n H.aa 
P3maswspleln S, 2.511 VX. Oen ~ag 

Blijf op r;le hoogte van het progranma Onbeperkl meedoen! 
Bez0!!:kwww.r1i~rhtid.nl/on~p!rkt~e dot!:n en meld u unvoor de l'Wuws.báef en het a,line maa.,zlnt!. 

Van: llilll,■. ■1 4Qf4l@minvws.nl> 
Verzonden: zondag 3 mei 2020 16:07 

Aan: 111,1, - <llillllll@minvws.nl>; @minvws.nl> ( t 0X2e) • (10)(2e) 

Onderwerp: FW: VSO Langdurige zorg en het coronavirus {TK 25295-249, Brief COVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 'Zorg 
voor kwetsbare mensen· 

Urgentie: Hoog 

VSO, o.a. ook gehandicaptenzorg. 
Groet -Verzonden met BlackBerry Work 

(www.blackbeny .com) 

V au: WW-W 41ë§ifrminvws.nl> 
Dalum: zondag 03 mei 2020 3 :00 PM 
Aan : _Groe DMO-MT medewerl:ers minvws.ul> 
Kopie: ÏiiiiliÏl■IIIÎÏIËlflÏli■iil aminvws.ul> 
Ondenverp: FW: VSO Langdurige zorg en het coronavirns (TK 25295-249. B1icfCOV!O-J9 Update stand van zaken parngrnaf8 'Zorg 
voor kwetsbare mensen' 

Ha. 

~ even kijken hoe we verdelen en wie beantwoord? 
llllllifveer vragen te coördineren en de boel b1J elkaar te brengen? 

Zie deadline van maandag 11 mei. Dus deze week doen. 

Groet, 

mmD 
(10)(2e) 11o~i~i , 11>1~~, (10)(2@) 

(10](2e] (10)(2e] ( IOI(>•> t'OK>•> (10)(2e) (10)(2e] "'''" 

( t OX2e) (10)(20) (10J(2oJ ·, ,10,i,1 (10)(20) i10X2o) ( 10)(20) "'' '" (10)(20) 

11•»• > ,,.,,. (10)(2a) (lOX2•1 (10)(20) (10)(2eJ (10)(21) (10)(2•1 ,10~2, 1 
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To: lmml, ml. mMNif&Mminw,s.nl]: im@minvws.nl) 
From: 11111T (1111) 
S..nt Man 5/4/2020 8:25:35 AM 
Subject RE: VSO Langdurige zorg en het oor011avirus (TK 25295-249, BriefCOVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 'Zorg 
voor kwetsbare mensen' 
Receiwd: Mon 5/4/2020 8:25:36 AM 
20200501 - COvid 19 Update paragraaf 8 Zorg voor kwetsbare mensen25295·249 toleal fl.docx 

Nou, veel van de punten die wij al een tijdje op de agenda proberen te zetten hebben inmiddels ook de polit ieke aandacht! Zie 
.àjjaaand mijn voorstel voor betrokkenheid vanuit onze verantwoordelij kheid voor het overleg met de gehandicaptenorganisaties. 
- wat is h3ndig? Brê:ng j ij dit ê-e~t in bij hét MT , of zullen Wê ma3r zo aan dê: slag gaan? 

Verder denk ik dat het handig is, als we integraal meelezen, als er een totaal stuk ligt. Veel van de punten liggen niet op het 
terrein van DMO om op te pakken. maar het is vanuit het perspectief van het overleg met de clië- organisaties wel handig om 
even mee te lezen. Bijvoorbeeld als het gaat om de bezoekersregeling. Is dat te regelen denk je, , 

Groet, 

''" Ci®tm 
M ~ tlSiirww;~ 
Mitlst.crt.e Wil\ Vo"ksgtzondhtkl, Wtbjne-n Sport 
Directe M<n l sc;happe)ljke Ondersteuning 
Postbus 20350, 2500 (J Oen Haag 
Parna~usplein 5, 2!>11 VX. Oen Hti•S 

Van: 11111,■. lfl) ◄MM@minvws.nl> 
Verzonden: zondag 3 mei 2020 16:07 
Aan: 1'11,1. ll:IJ <IID8@minvws.nl>; @j@ @minvws.nl> (10)(20) 

Onderwerp: FW: VSO Langdurige zorg en hetcoronavirus (TK 25295-249, Brief COVID•19 Update stand van zaken paragraaf 8 'Zorg 
voor kwèt$bare men~en' 

Urgentie: Hoog 

VSO, o.a. ook gehandicaptenzorg. 
Groet -Verzonden met BfackBerry Work 

(www.l,lacl,.b.,11y .w 111) 

Vau: mam. G> <lml'ffllá:miuvws.nl> 
Datum: zondag 03 mei 2020 3:00 PM 
Aan: Groe DMO-MT ruedewelkers 
Koptê:iilii■llli!Dilllilll minvws.nl> 
Onderwe,·p: FW: VSO Langdurige zorg en bet coronavim~ (TIC 25295-249. B1ief COVTD -19 Update srnnd van :zaken parag1-.af8 'Zorg 
voor kwetsbare wensen' 

•

even kijken hoe we verdelen en wie be;intwoo1d'? 
veer vragen Ie coördmeren en de boel b1J elka11r te brengen'? 

Zie deadline va11 maandag 11 mei. Dus deze week doeu. 
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Van: MM ■· 111) 4Aiif4M@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 17:14 

(10)(28) minvws.nl>; ) <CmJTffll@minvws.nl> 
Onderwerp: VSO Langdurige zorg en het coronavirus (TK 25295-249, Brief COVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 'Zorg voor 

kwetsbare mensen' 
Urgentie: Hoog 

Beste allen, 

Bijgaand het VSO Langdurige zorg en het coronavirus. In de bijlage een voorstel voor de afhandeling van de vragen (zo'n 165) . 
Willen jullie de vragen (laten) beantwoorden en uiterlij k m aandag 11 mei 0 9:00 uur aanleveren? 

• De antwoorden - afgestemd met eventuele andere directies en MT-leden - ontvangen we graag conform bijgevoegd 
format; 

• Verwijzen naar eerdere antwoorden mag. Vermeld dan het kamerstuk en nummer; 
• Eventuele noties voor de oplegnota ontvangen we graag separaat per mail; 
• Mocht een vraag per abu is verkeerd zijn toebedeeld, laat dit dan weten met een alternatief voorstel. 

Bedankt alvast. 

Met vriendelijke groet, 

iiilfr!HE 
M inisterie VWS 
Directie Langdurige Zorg 
Programma Thuis in het Verpleeghuis 

telefoon: 06MI@I 
email: MiWîWM@mJn\lws.nl 
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derin.nl]; @lnvt. (10)12e) 1 (10)(2e) 

From: ZorgvoordeJeugd 
Sent Wed 5127/2020 5:40:55 PM 
Subject Zorg voor d e jeugd en corona: agenda call 27 mei 
Recelved: W ed 5/27/2020 5:40:57 PM 
aanwijzing maatregelen vanaf 1 juni.pdf 
20-05 Signalen leder{inlvoor de call ZvdJ van 25-05.docx 
OZJ Signalen en voorbeelden ieugdhulp Corona 27052020 .xlsx 
20200518 Actieliist conference call ZvdJ corona.docx 

Beste mensen, 

Hierbij de agenda voor de call van donderdag om 11.00 uur. 

Nieuw in dez.e call is van GGZ NL, die het stokje gaat overnemen vanllll:IIfDI (101(2e) 

We videovergaderen via Webex, zie de link in het agendaverzoek: 

Vergaderingsnummer (toegangs.code)W@!tW 

Wachtwoord voor vergadering:MA§fl4@ 

Aangedragen agendapunten 
1. Hervatting school en kinderopvang 

.nl] ; 

rland.nl']: 
nvws.nl]: 111 
IJ;III 

Kinderen in het basisonderwijs gaan tot 8 juni voor 50% van de tijd naar school, daarna weer 100%. Vanaf 2 juni kunnen kinderen 

(deels) weer naar de middelbare school. Tot 8 j uni er is noodopvang voor kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen 
werken en voor leerlingen die vanwege hun thuissituatie kwetsbaar zijn (zie VNG-bericht). De avond/nacht/weekend noodopvang is 
vanaf 8 juni tot l juli alleen nog beschikbaar voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (zie ander VNG-bericht). Hierover worden 
afspraken gemaakt met kinderopvang en gemeente. 

In de bijlage enke le signalen van leder(in) over het ontbreken van onderwijsaanbod op afstand nu de scholen weer open gaan, het wegvallen van 
ondersteuning door klassenassistent voor kinderen met chronische aandoeningen en signalen die samenhangen met de openstelling 
van het voortgezet onderwijs. 

► BESPREEKPUNT l: leder(in) geeft aan dat er bij VSO nog steeds gedoe en onduidelijkheid is over zaken als: vervoer (zie ook 
signaal OZJ), 1,5 meter, dagdelen, nog niet kunnen of mogen, chronische snotneuzen. 

is er voldoende informatie beschikbaar voor scholen om e.e.a. goed en verantwoord te gaan opstarten? 
Is duidelijk waar ouders van kinderen met een beperking/vso op kunnen rekenen? 

► BESPREEKPUNT 2: er zijn ouders die kinderen niet naar school durven doen wegens ouder of kind met verhoogd 
gezondheidsrisico. Hoe gaan we om met de groep ouders, broertjes/zusjes, kinderen met een hoog gezondheidsrisico1 en de 
impact van het afzijdig houden van samenleving, en/of leven met voortdurende angst voor besmetting? We hebben tot nu toe 
nog geen handelingsrepertoire. 

2. Continuïteit van financiering 
Eerder heeft de VNG met het kabinet afgesproken dat tot l juni de omzet van zorgaanbieders onverminderd wordt vergoed. Deze afspraken zijn 

in april nader uitgewerkt. In overleg met het kabinet is besloten dat de omzetgarantie wordt verlengd tot 1 juli en daarna stopt. lees 
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meer in het bericht op de VNG-site. 

► BESPREEKPUNT: VNG praat jullie bij over de stand van zaken. 

3. Bezoekregeling 
VGN heeft ter uitwerking van de routekaart een handreiking bezoek gehandicaptenzorg gemaakt. leder(in) geeft aan dat handreiking mooi is, 

maar de praktijk erachter aan hobbelt; zij krijgt signalen van rare praktijken met veel PBM, muren, keten en andere 
beschermingsmaatregelen. 

► BESPREEKPUNTEN: 
Hoe gaan we volgen of Jeugd < 23 inderdaad bezoek krijgt? 

Hoe gaan we ervoor zorgen dat PBM/schermen/plexiglas geen onderdeel meer uitmaken van standaard bezoekregeling, maar 
alleen bij hoge uitzondering worden ingezet? 

4 . Harmonisa t ie richtlljnen en afwegingskaders 
De beroepsverenigingen signaleren ruis doordat de richtl ijn ggz (volwassenen) niet verwijst naar de afwegingskaders voor jeugd. 

► BESPREEKPUNT: zijn de (grootste/meeste relevante) r ichtlijnen en afwegingskaders voldoende op elkaar afgestemd en verwijzen 
ze naar e lkaar? Zodat de mensen op de werkvloer daarmee goed uit de voeten kunnen? 

5. W .v .t .t.k. 

Ter informatie: 

Opnieuw de actiepuntenlijst nav de vorige conference call. Zie je iets staan dat niet klopt of niet meer actueel is? Laat het svp weten 1 

De veldconsult:atie over de COVID19-wet is uitgesteld, als we meer weten horen jullie het. 
In de bijlagen overzichten van leder(in) en het OZJ met signalen die zij ontvangen. 

Garage 2020 deed met het NH onderzoek naar jeugdhulp en corona. In het onderzoek onder ruirrauders, jongeren, professionals, 
bestuurders en beleidsmakers zien ze naast zorgen1 ook signalen van veerkracht. Via d eze link is het rapport te downloaden: 

https://www .ga rage 2020.n 1/ co rona -toolkit/ 

Garage2020, NJi en PGGM&CO organiseren een ontwerpsessie voor professionals, beleidsmakers en bestuurders1 met als centrale 
vraag is: hoe houden we de positieve impact van corona vast en wat hebben jeugdhulpprofessionals daar voor nodig? Inschrijven kan 
hier. 
De veranderingen per 1 juni vereisen ook een nieuwe aanwijzing (zie bijlage). Deze is gestuurd naar de veiligheidsregio's gemeenten 

zullen daar hun noodverordening op aanpassen. In de tekst is opgenomen dat specifiek voor jongeren in jeugdhulp meer maatwerk 
mogelijk ls als afstand houden echt niet kan . 

Vanaf 1 juni gaat de dagbesteding op specifieke dagbestedingslocaties gefaseerd open. Voor iedere cliën t is er invulling gegeven aan 
dagbesteding in de gehandicaptenzorg. De voorlopige handreiking Dagbesteding geeft organisaties in de gehandicaptenzorg 

handvatten om de dagbesteding, in overleg met cliënten en hun netwerk, binnen de algemene maat regelen die nu gelden, vorm te 
geven. Helaas nog 'voorlopig' omdat er nog geen duidelijkheid is over de manier waarop vervoer georganiseerd kan worden; naar 
verwachting komt het RIVM snel met een kader h iervoor. 

iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een lancelijk nummer een afspraak maken om 
zich te laten testen bij de GGD. In heel Nederland is het aantal testlocaties van de GGD'en u itgebreid tot ruim 80. Lees meer in het 
nieuwsbericht: Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten 

Mensen met vragen over psychosociale gevolgen van de coronacrisi.s kunnen sinds 20 mei terecht bij het Informatie• en 
Verwijscentrum COVID-19 (IVC), Het centrum biedt actuele, toegankelijke en betrouwbare informatie en brengt de vele initiatieven bij 

elkaar, die erop gericht zijn mensen informatie, ondersteuning of hulp te bieden over de gevolgen van het coronavirus. Ook brengt het 
IVC mensen als nodig in contact met verschillende soorten hulp-, zorg- en dienstverleners. lees meer in het n ieuwsbericht: Eén loket 
voor mentale gezoncheid bij COVID-19 

Alle 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland kennen vanaf 25 mei de mogelijkheid om met hen te chatten (10)(29) 

Agendapunt aandragen of Informatie delen met deze groep? 
Wi l je iets agenderen of delen? Mail het dan uiterlijk de w oensdag 16.30 uur naarMl!JJf4M@minvws.nl met korte toelichtende tekst 

(svp zodat deze letterlijk overgenomen kan worden). Het programmasecretariaat ZvdJ verstuurt eind van deze middag een verzamelmail met 
agenda, stukken en informatie. Niks aangeleverd= geen verzamelmail @. Doel hiervan is elkaar onderling elkaar goed te informeren, met zo min 
mogelijk mailverkeer. 

Hartelijke groet, 

Mt41 
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(10)(2e) 

mum 
org voor de Jeugd Actieprogramma Z 

Programm a.secretariaat z 
Parnassusplein 5 1 2511 v:•s voor de Jeugd 

Postbus 203S0 1 2S00 EJ D Den Haag 

M 06 - lll!IEDI 
Qm@minvws.nl 

www.voorde,eu9d.nl 
Skype U!H@ 

en Haag 

ZORG 
SAMEN STEEDS BETER 

VOORDE 
JEUGD 
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To: a&Imi)..,invws. 1 · " ·@ 411. 
~)j minvws.nl j:~.- minvws.nO 
From: ' , . 
Sent Tue 5/19/2020 10:10:24 AM 
Subject FW: Definitief verslag werkgroep Halsema 
Receiwd: Tue 5/19/2020 10:10:24 AM 
eindverslag werkgroep sociale impact coronacrisis.pdf 
Aanbiedingsbrief verslag werl<qroep sociale impact.pdf 

Ter info .•• llm!llerllrilllllspreken hier morgen over met OCW en S-ZW. 

Zitten paar goede voorbeelden bij . 

Wordt ook gesproken over wat we nu extra kunnen doen voor 17-jarigen die binnenkort uit de jeugdzorg gaan. Die zijn nu extra 
kwetsbaar (want geen baantje te vinden bijv). Wellicht daar nu extra aandacht voor 

Ik houd jullie op de hoogte van vervolg. 

MMM 
"'" (t0)(2oJ . (1 0)(2•) Van: @minjenv.nl> 

Verzonden: zondag 17 mei 2020 12:37 

AGE;n: · • · l<IAil@i@minvws.nl>·@Wi@@UlllllltmmlJl 
1 

• ' @minvws.nl> 
CC: · ' r <1111•@"-•"Jf41!1!1. •@•@minjenv.nl> 

§î•Ef4fi·~minvws.nl>;lmfll 111. 

Onderwerp: Defin it ief verslag werkgroep Halsema 

Hoi collegae 

Hierbij zoals toegezegd het definitieve verslag van de werkgroep Halsema. Stuk staat op de agenda van Mccb vanavond. Ik verwacht in 
de komende weken meer duidelijkheid over hoe het vervolg precies wordt ingericht. Vng is gevraagd om d it te trekken. 1 k neem aan dat 

VWS hiervoor zal worden benaderd. 

Groet, 

MM#& 

Dit bericht bn iufonnatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezondeu, wordt u verzocht dat aan de afzender le melden en het bericht te ve1wijderen. De Staat 
aanvaardt geen aausprakelijkliei<l voor schade, vau welke aard ook, die verband houdt met ,isico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

T his message may contaiu infonnation that is 1101 iutended for you. 1f you are not the addressee or if tb.is 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 ,isks inherent in the elecrro,ric transmissio11 o f 1nessages. 

Ministry of Justice and Securiiy 
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WHO Regulatory Update on COVID-19 
' -[llQîfB 

14 May2020 

/:2'_\Waridttt.111; 
VJ:70rgan-• 
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ACT Accelerator launched on 24 Apri l 

WHO, together with global health actors, private sector partners and other 
stakeholders, to accelerate the development, production and equitable access 
to new COVID-19 diagnostics, therapeutics and vaccines 

Mission: O Accelerate development and availability of new COVID-19 tools 

•~ " ~ • LEAVE O Accelerate equitable global access to safe, quality, effective, and 
:i 1: NO ONE affordable COVID-19 diagnostics, therapeutics and vaccines 
-~.. ,.. " · BEHIND • :rh O Ensure that in the fight against COVID-19, no one is left behind 

WWN »:h9 intfnewrroom/deta11r21-D4-2020-clobal-leadE-oo-te-to-ensure-evervone
evef"f'tA)ere-çan-acçess-new-vaccines-tests-and-treatments-for-covid-19 

A European rolling pledging campaign started on 4 May 2020 to accelerate 
achievement of the objectives of this global collaboration. 
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Solidarity Clinical Trials for COVID-19 treatment~== 
As of 13 May, more than 100 countries have joined the Solidarity Trial 
announced by the WHO DG on the 18th of March. 

www whO 10VtroemencieW®aswoove1-corooaY'rur2019Jok:tbal-reseaccn::o0: 
ngyet;çoronayrus-2019~nçov1sotidarltffiiOical-Wfl-fo,-covkl-1 i:trea1ments 

Enrolment in SOLIDARITY trials currently stands at about 2500 patients across 
15 countries. 

Aim of the solidarity trial is to: 

• use the same or similar protocols, 

• allow data to be reviewed / compared from the same view point and rapidly 
discover whether any of the drugs slow disease progression or improve 
survival, 

• provide simplified procedures to enable overloaded hospitals to participate 
without additional required paperwork 
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Therapeutics for COVID-19 (1) 
Adaptive trial design of local standard of care alone, 
OR local standard of care plus one of; 

Remdesivir; 

Chloroquine or hydroxychloroquine; 

1 nterferon beta-1 a; 

Lopinavir with Ritonavir 

lnclusions of Favipiravir & immunomodulators discussed 
lnformal consultation on the potential incius,on of fav,piravir in the sohda(llV troat 

On 13 May, a decision was taken not to include lmmunomodulators. This 
decision may be reviewed if RCTs being done by others show clinical benefit 

Centra! Data Monitoring Committee is not expected to meet again until June 

o All candidates currently in the trial are expected to continue to be studied at 
least until then 
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Therapeut ics for COVID-19 (2): asof06May 

As of 06 May, 721 randomized controlled trials have been registered 
575 trials evaluating treatments intervention 
o 441 trials (77%) assessing pharmacological treatments 
o 114 tr ials (20%) assessing non-pharmacological treatments htlps.//cov,d-nma.com/networks/ -""" ~ .... -J,rM(tt..j~ ,.,,.....~ -~«w':,,t,1»" 

Nl,/M---♦.,.... -~-' " 
., ., 

Living synthesis of Covid-19 study results is made available by a group of researchers to monitor 
and to identify gaps and deficiencies of existing evidence with an aim to help prioritizing and 
optimizing future research 

o A team of the LIRIS/CNRS laboratory is performing a Data Visualization 

o Screening electronic databases is available to identify results of RCTs and ether studies 

Living mapping and livjng systematiç review qf ÇQVID•19 studies 

o A landscape analysis of candidate COVID-19 therapeutics is regularty published by WHO to 
analyse clinical trials to evaluate therapeutics for COVID-19 
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CQ and HCQ ani mal study data 

• Summary results of three studies of hydroxychloroquine (plus Azithromycin 
in one study) prophylaxis and treatment of SARS-CoV-2 in non-human 
primates were presented at the 7th May meeting. 

• One study was completed and preliminary results trom two ongoing studies 
were consistent with the completed study. 

• To help decision making on clinical trials of HCQ, the WG agreed on the 
importance of rapid peer-reviewed publication of the data, together with a 
state-of-the art review paper on HCQ to make results of preclinical studies 
known (including animal models used, read-outs). 
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Animal Models & Assays & Reference Preparations@== 
• Currently, setting-up of collaborations of animal testing facilities to support global 

vaccine acceleration plan 

Assays and Reference Preparations WG 
1) Research reagents available from NIBSC for serological assays 

• COVID-19 human convalescent plasma 
o 2300 vials, available now for assessed in house only 

• Panel - low, medium, high titer and negative controls; 
o 500 vials each, available now 

2) WHO International Standard candidates: 
• Convalescent plasma/sera from multiple countries: Il, Il,■ ■,1111 
• Recruiting collaborative study participants now- starting in June 2020 
• Establishment by WHO ECBS Q1 2021 

3) Serological assays for assessment of all vaccine CTs in China using a VSV pseudo 
type neutralization assay 
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----
Guidance on the use of angiotensin-converting enzyme ,~ 1a\Vtbld-jnhibitOrS and receptor blockers ~Organ-

Based on a rapid review, WHO Scientific Brief was published on 07 May to 
provide summary of the current evidence on the impact of ACE inhibitors or 
angiotensin receptor blockers on severe acute respiratory illness due to SARS 
CoV-2 

After adjustment for confounders, history of ACE inhibitor or ARB use was not 
found to be associated with increased severity of COVID-19 illness. 

• There were no studies that address the potential benefits and harms of initiating 
ACE inhibitors or ARBs as treatment for patients w ith COVID-19. 

No studies were found that were designed to directly assess whether ACE inhibitors 
or ARBs increase the risk of acquiring COVID-19. 

• In conclusion, there is low-certainty evidence that patients on long-term therapy with 
ACE inhibitors or ARBs are not at higher risk of poor outcomes from COVID-19. 
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M edica! Devices 

Technica! guidance and tools for essential resource planning: 
https:itwwwwho.1nUemergenc1es/d1seases/novel-coronavirus-2019/techmcal-guldanoe/covld-19-cnlical-rtems 

• Priority medica! deviçes for COVID prevention, diagnostics and management: 
• Personal protective equipment 
• Medica! equipment and consumables to manage the patient 
• For innovahve technoloqies for COVID 

• Global collaboration for medica! devices for cov10 

Recently launched the COVID-19 essential Supplies forecasting tool (1 st May 2020) 

In v itro d iagnostics: 

• Laboratory testing quidance 

Clinical Management of patients: 
https:/twwwwho.inVemergencies/d,seases/novel-coronavirus-2019/teçhnical-guldance/pat,ent-management 

(see Weekly Regulatory Update for details) 
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IVDs for SARS-CoV-2: asof08May2020 

9 IMDRF* countries 1 (101(2~) 

) have listed IVDs for diagnosis of COVID-19 on the basis of 
expedited regulatory assessments. To help ether countries, WHO published links 
to these emergency lists, together with contact details 

Link to lhe mosl recent IMDRF updale {11 Mayl IMDRF•: International Medteal OeviOe Regulators Forum 

Assays for the detection of SARS-CoV-2 nucleic acid (NAT) and SARS-CoV-2 
antibodies (Ab ROT) are e ligible for Emergency Use Listing (EUL) assessment 

EULUsted 

07 May 2020 

24Apnl 2020 

09Ar.lnl 2020 

07 Apnl 2020 

03Apnl 2020 

Product name Product code s Manufacturer 

(10)(1CJ j 10j(IC) 

Link 10: Joslrvçlion for Use of above-menlioned producls and Public Reports 

275809 
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Testing strategies for COVID-19 

WHO advice on use of RDTs for Antigen and Antibody for SARS-CoV-2 (08 April): 

• Based on current evidence, WHO recommends the use of these new point-of
care immunodiagnostic tests only in research settings. 

• They should not be used in any other setting, including for clinical decision 
making, until evidence supporting use for specific indications is available. 

WHO advice on "immunity passports" (24 April): 

• No study has determined that the presence of antibodies to SARS-CoV-2 
confers immunity to subsequent infection by this virus in humans. 

• In vitro diagnostics for detection of antibodies to SARS-CoV-2 in people, 
including RDTs, may identify people who have previously infected with SARS
CoV-2 but this does not indicated they have immunity to COVID-19. 

11 
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Guidance for tria ls with Convalescent Plasma (CP)@== 
The infonnalion is provided exclusively to assist identifying the links to the statements and protocols. 
WHO does not endorse any of the statements or protocols. 

lmematioflal Society of Blood lransfusion 

l CDG for Health and ~ood Safety 

$1Mll1 & $1drM' 
1: r.,baSOOCt)'la Tr""~ 11:.dcr~YldlnnLr~Z 
IA1~SOC4tyt/~sor:d<tllh'.:if1Cd)l()l'I 

Kh1g /\Mulallz UntvcrSlly, Saudi l\rabia 

UP Phiippine General l lospial 

AfriCan 6lo<XI Regulat"')' Forum 

USFDA 

US National COVID 19 CP Project 

Johns Hopkins 

Ma)'O Clnic lnstl utional Review Boa,d 

Pan /lme,ican Health OrganiiatKJf1 (P/IHO) 

Po nts to cons1der 10 the preoaration and transtusion of COYIP:19 CP 
An EU prçgramme;of CO\AR:19 ÇP colleciioo end transtusK)n 

Pos,hon paper on the O(eparat,on of immune p asma to be used in the 1reatment of pahents 
Wlth ÇOVID-19 

Use of CP in the treatment of pat,ents infected 'Mth COVID-19 

Gulde on the compass,onate use of CP therapy fo, COVID-19 

Position on Convalescent Plasma Use in Africa as potential therapy to COVID-19 (site 
under development} 

Recommendat•oos ror ln11estigat1onal COVI0-19 CP 

httpsl/çcpp19 O<g/ 

()eployment çf convalescent plasma tor the preyent/<Jn and treatment or ÇOVIQ-19 

Expanded aççess to Convalescent Plasma 101' the Treatment ol Patients w,th COVID-19 
ConStderaaones regulatonas sobre la autonzac.ón del uso de plasma de convalec,entes 
<PCl pa,a atender la emergenaa de COVtD-19 ____________ _ 

275809 
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Regulatory activities: Unite, Collaborate, Cooperate®== 

WHO is encouraging regulatory networks to consider joint reviews, 
fast track approvals of Clinical trials and when appropriate marketing 
authorisations 

WHO calls for international approach to "regulatory flexibility" and will 
develop best practice principles 

WHO prepares and circulates weekly regulatory updates and 
organizes or co-organises regular regional meetings with regulators 

o Please let us know if you want to be included on the mailing list or are 
interested in co-organizing regulatory update meeting(s) 

o We welcome suggestions for further improvement of weekly updates 

275809 
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~~im: .j,.,..:~~;';~i _Groep DMO-MTmedewerkersMM@mkwws.nl] 

Sent Mon 5/1112020 8:32:34 AM 
Subject Akkoord DMO Pakket 1: bijdrage MO aan VSO 
Receiwd: Mon 5/11/2020 8:32:36 AM 
Antwoord op kamervraag 20 GL maatschappelijke opvang PBM tabel ramingen per sector.docx 
Antwoord op kamervraag 83 CDA afspraken extra middelen sociaaldornein.docx 
Antwoord op kameMaag 89 066 dubbele inkomsten zorgaanbieders.docx 
Antwoord op kamervraag 40 CDA mantelzorg dagbesteding.docx 
Antwoord op kamervraag 65 SP Maatschappeli jke opvang.docx 
Antwoord op kamervraag 71 en 82 PW informatie zorg thuishuishoudeljke hulp.docx 
Antwoord op kamervraag 88 CDA mantelzorg dagbesteding.docx 
Antwoord op kameMaag 64 GL Maatschappeli jke opvang.docx 
Antwoord op kamervraag 121 066 zorgvervoer.docx 
Antwoord op kamervrag 100 50 Plus mantelzorg beschenmendemiddelen.docx 
Antwoord op kamervraag 114 Kooten-Arissen hulpmiddelen.docx 
Antwoord op kamervraag 123 SP SET Covid-19.docx 
Antwoord op kamervraag 94 SP aanvullende maatregelen kwetsbare mensenin de thuissituatie.docx 
Antwoord op kamervraag 84 CDA mantelzorg. docx 
Antwoord op kamervraag 79 PW mantelzorg dagbestedinq.docx 
Antwoord op kamervraag 67 WD duidelijkheid informatie.docx 

Hallo. 
Hierbij deel 1 van de antwoorden van MO voor het VSO met akkoord . 
Het gaat om 17 antwoorden. 

Antwoorden 71 en 82 zijn gecombineerd. 

Vanmiddag volgt deel 2 met de overige antwoorden zoals eerder met elkaar afgesproken. 

Groet,mfll 

(10)(2•) ( "<'•8 ) (10)(2@) Van: ) fi[@@~m învws.nl> 
Verzonden: maandag 11 mei 2020 09:59 
Aan: 1Wf411. ()1111) ◄1111@minvws.nl> 
CC: _Groep DMO-MT medewerker:1/t@i@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: VRAAG: graag reactie op deel 1 van de antwoorden voor het VSO 

Ha_, 

Hierbij deel 1. 

Groet, 
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minvws.nl]: 

minvws.nl]; 

;mnfll 
) iÏÏÏÜËJ 0 -MTmedewerkersllllll 

· · @minvws.nl) 
From: 1 ) 
Sent Thur 5/1412020 2:18:37 PM 
Subject TER INFO: VSO set Zorg voor kwetsbare mensen zoals die nu bij DGLZligt 
Received: Thur 5/14/2020 2:18:39 PM 
Beantwoording commissiebrief 2020-05-01 11 07 18.docx 
Oplegnota 2020-05-01 11 07 1 O.docx 
Covid 19 Update paragraaf 8 Zorg voor kwetsbare mensen 25295-249totaal.docx 

Beste allen, 
Bijgevoegde se t (VSO Zorg voor kwetsbare mensen ) ligt voor bij DGLZ. De n ummering gaat er later uit. 

Veel dank voor de geleverde bijdragen'! 

Groet,alll 

L (I0X2•1 (DMO, Jeugd, LZ & Z) I 

Ministerie van Volksgezondheid. Welz)ln en Soort 
Pornossuspleln 5 2511 VX Den Hoog Postbus 20350 2500 El Den Haag 

·co1o>la o6MlltJttD 
B w>=~ minvws.nl I www.rijksoverheid.nl 1 

Als u een mail in CC. aan mij stuurt belandt deze automatisch in de aangemaakte CC. bak. 
Hierdoor is het mogelijk dat ik mijn cc. mail later lees. 
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To: nm!Effl rmnm,?'..m@minvws.nl) 
From: ~FWMA~ 
Sent Tue 5/12/2020 6 :58:48 PM 
Subject: FW: NDSD eerste woensdagavond overleg: sociale impact Corona opkwetsbare groepen: bespreekpunten en 
achtergrondinfo 
Receiwd: Tue 5/12/2020 6: 58:48 PM 
se P+Beleids signa lement+Coron amaatregel en. pdf 
Bijlage 2 - uitvraag best practices G40 impact coronacrises.pdf 
Bijlage 1 Input vanuit Netwerk Directeuren Sociaal Domein.pdf 

Ik bel woensdag ook even in. Mocht j e ook interesse hebben, dan kan ik je laten uitnodigen. 

Van: IIIIIIM@IE • (10)(2•) @xs4all.nl> 
Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 18:20 
Aan: @xs4all.nl 

Onderwerp: NDSD eerste woensdagavond overleg: sociale impact Corona op kwetsbare groepen: bespreekpunten en 
achtergrondinfo 

Urgentie: Hoog 

Beste mensen, 

Voor ons overleg morgen in aanvulling op de uitnodigingstekst (nb nogmaals opgenomen onderaan deze mail), het volgende: 

Een update over de commissie Halsema: 

De commissie Halse ma komt volgende week met een verslag van enkele verkenningen van de maatschappelijke gevolgen van de 
coronacrisis. Het gaat de commissie om twee zaken: 

1. agendering van de sociale impact naast gezondheid en economie (waar de meeste aandacht naar uitgaat); 
2. meer zicht en aandacht krij gen voor groepen, die meer in het bijzonder worden getroffen door de crisis. 

In het verslag zal behalve aan kwetsbare groepen, ook aandacht worden besteed aan de organisatie van samenwerking en het 

zorgen voor agency (eigenaarschap). Bovendien richt de commissie zich op de lokale 'veerkracht' . Aanstaande vrijdag is er een 
afsluitende vergadering. 

Voor ons overleg: 

Met het oog op nog input vergaren voor de afsluitende vergadering van de commissie aanstaande vrij dag, wil Hans Boutellier graag 

na het verzorgen van een aftrap, het gesprek richten op de volgende vragen: 

1. Hoe krijgen gemeenten zicht op de sociale impact voor (kwetsbare} groepen? 
2. Hoe kan de lokale samenwerking worden georganiseerd (lokale coalit ies)? 
3. Welke prioriteiten moeten worden gesteld - bijvoorbeeld in relatie tot de analyse van het SCP? 

Bij wijze van achtergrondinformat ie stuur ik jullie het volgende mee (deze stukken benut de commissie ook voor hun 
beraadslagingen): 

Een notitie van SCP 
De opbrengst van de uitvraag onder de G40 en NDSD 

Tot morgen, op naar een vrucht bare digitale gedachtewisseling, 

MMM 

Uitnodiging: 

Beste mensen. 
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Zoals afgelopen donderdag in het NDSD nieuwsbericht aangekondigd, organiseren we de komende tijd op een aantal 
woensdagavonden via video conferencecalls diverse thema-besprekingen; ook een peerreview organiseren behoort tot de opties. 

De eerste vindt plaats woensdag 13 mei van 18.00-20.00: 

Prol dr. Hans Boutell ier van het Verwey-Jonker Instituut neemt ons dan mee in de opbrengst van een eerste inventarisatie van de 
sociaal-maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis voor twaalf kwetsbare groepen, alsook in de vraag wat je daar vanuit 
het perspectief van maatschappelijke veerkracht tegenover kunt stellen. De inventarisatie is gedaan ten behoeve van de tijdelijke 
commissie Halsema (met daarin naast Halsema en Boutellier, de m11isters Grapperhaus en Koolmees, Micha de Winter, Paul 
Depla,M½@j en IIE!DllllmJ, die nadenkt C]Ver de sociale impact van Corona. Rond 13 mei is een eerste notitie van de 
commissie beschikbaar en sturen we die zo snel als dat kan ook aan jullie toe. 

Over de inhoud van de noMie gaat Hans Boutellier graag met jullie in gesprek. Doel van de bijeenkomst is om met elkaar verder 
door te denken C]Ver het opvangen van de sociale impact voor de kwetsbare groepen: maatregelen, initiatieven. wat anderszins 
nodig is ... . 

Laat mij graag weten of je wi deelnemen, dan stuur ik je een vergaderverzoek met link voor de video-conferencecall via 
GoToMeetings. 

Hartelijke groet, ---
(10)(2•) ( 10)(2@) 

(10)(2e) 

(10)(2&) 

(10~2•) 
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To: ~-al)IIIIIIIilmll@min - 4-iif,H 
■ llt@$ • ~:nvws.'j ~ dllilllb • · @minvws.nl) 
From: . . r•®Jii ) 

. IEiflJ)MwtfDM@minvws.nl]: ■me■ 

Sent Tue 5/19/2020 5:33:12 PM 
Subject FW: CONCEPT V10 Kamerbrie f COVID-19 20200519 
Receiwd: Tue 5/19/2020 5:33:14 PM 
CONCEPT V10 Kamerbrief COVID-19 20200519 C003lLCHN.docx 

Moeten even goed opletten hier - in de factsheet die jij naar AZ. hebt gestuurd staan LCH cijfers vri jdag ... moet dan-alsllmeen 
ei legt - worden geactualiseerd naar deze t ekst. 

Groet 

M·»tM 

Graag per ommegaande laten weten of we nu deze tekst in de brief kunnen opnemen: 

Er zijn naar de stand van dinsdag 19 mei j l. sinds de start van het LCH op 23 maart in totaal ■miljoen chirurgische maskers en 
meer dan■niljoen FFP maskers uitgeleverd. Er zijn nu bijnal\'ltniljard chirurgische maskers en bijnallltniljoen FFP maskers in 
bestelling en circa 11 mln. chirurgische mondmaskers en 4 miljoen FFP mondmaskers in Nederland~voor,-aad. Het LCH geeft 
aan dat - gebaseerd opiiffat{T■ddelde vraag per week van de afgelopen 3 weken - de vraag ruim liilfTliljoen chirurgische 
maskers en meer ruim • • FFP maskers bedraagt. Dit betekent dat het LCH met de huidige voorraad in Nederland dus 
ruimschoots kan voorzien in de vraag van zorginstellingen. 

De.ze tekst staat met tracks in de brief. Belangrijk aandachtspunt: is de uitlevering van de afgelopen 3 weken wel een goede 
indicator voor de gemiddelde vraag? 

Groet, 

mm 
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.1 
s. 

inv 
in ~-From: . ) 

Sent Mon 5/11'2020 3:50:49 PM 
Subject: FW: Update coronadossier movisie.nl 
Recelved: Mon 5/11/2020 3:50:51 PM 
Coronadossier Movisie -VWS - 08052020.pdf 

Beste allen, 

Toevoegingen corona-dossier : 
Hierbij stuur ik Jullie in bij lage een update van het corona-dossier op de website van Movisie . Zie ook: 
~~L/www.movisie.n l/çoronadossi!:!;. 

Sinds het vorige over2icht d.d. 1 mei zijn aan het corona-dossier toegevoegd: 

Experts over bedreigingen en kansen na de coronacrisis 
Werken aan financiële rust bij cliënten in zes stappen 
Stress bij verl ies van inkomen tijdens de coronacrisis en in de toekomst 
Eigen schuld of 'oot-schuldigen': over rechten en plichten van schuldenaren en schuldeisers 

Verder wijst Movisie er onder meer op dat Movisie op diverse thema 's werkt aan ' frontl iniec:;ontent', o.~.: 

Groet, -
dagbesteding (infographic): https://www.movisie.nl/artikel/i nfographic-a ltematieven -dagbes ted ing- tijdens-coronac risis 
mantelzorg (infographic zorgladder ) : https: //www.mov1sie.nl/ artikel/ zorgladder-mantelzorg-mantelzorq-e1qen-netwerk• 
t ijd.eos-coronacrisis 

huiselijk en seksueel geweld (animaties): deze komen binnenkort 

Van: N@ifJ:]■.-•wtlJN@movisie. nl> 
Verzonden: vrijdag 8 mei 2020 15:47 

Aan: mma ■· -◄U·JlD@minvws.nl> 
Onderwerp: Update coronadossier movisie.nl 

BestemD 

Hiertlij stuur ik je wekelijkse update m.b.t. het ce<onadossier op movisie.nl. 

Een paar highlights: 
De productie van coronacontent neemt at, maar we zien dat niet-coronagerelateerde content niet goed scoort 
Op diverse thema's werken we aan 'fronttin iecontenl', o .a. dagbestedig (infographic), mantelzorg (infographic zorgladder} en 
huiselijk en seksueel geweld (animaties) 
We werken aan een plan om de online sessies te cootinueren; idee is om wekelijks een sessie te hebben en deze sessies 
modulair in te steken , daarbij a.an te sluiten op vragen en initiatieven uit het veld en perspectief te bieden voor het sociaal 
domein in postcoronatijd 
Artikel over huiselijk geweld blijft het goed doen (evenals het artikel over het afwegingskader fysiek oontact) 

Verder ben ik benieuwd naar de Q&A's en de wjze waarop we praktijkvoorbeelden kunnen aanleveren (ter info: op BuurtWijs.nl 
hebl>en we Tips& Trics verzamelCI, zou Cle Cli1ectie communicatie h ier iets mee kunnen? https://www.buurtwijs.nl/tag/tips-en
tricks). 

Hoe< weer graag van je. succes met de drukte, fijn weekend' 

Met vriendelijke groet, 

275891 



\ 
mOVISIE ~,~· 

kennis en oonpok van 
sociale uroagstukken 

MOVISIE, kennis en aanpak van sociale vraagstukken 
Cathorljneslngel 47 l 3511 GC U1recht 

Pos:ti,likj.!501 DC Utrecht 
T O ' iree1) 1 M os-llll!l!B 
M!@-.m.ovtsle nl I WNw.movls!e n_l f 9.emeente.l!I0Vlsle nl 

werkdagen 110)<2e) 

MOV'ISIE werkt aan een krachtige samenleving! 
\!',,._ 

-'J-': Oenk aan het mllleu voordl!II: u d1t bericht print 
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From: . ) 
Sent Mon 5/1812020 8:58:58 AM 
Subject FW: Update coronadossier movisie.nl 
Recel118d: Mon 5/18/2020 8:59:00 AM 
Coronadossier Movisie -VWS - 15052020.pdf 

Beste allen, 

Toevoegingen corona-dossier: 
Hierbij stuur ik jullie in bijlage een update van het corona-dossier op de website van Movlsie. Zie ook: 
~ww~.movisie.nlLcoronadossier. 

Sinds het vorige overzicht d.d. 8 mei zijn aan het corona-dossier toegevoegd: 

• Coronacr isis: hoe om te aan met mensen met een licht verstandelïke be erkin ? 

• Vrijwillige inzet in het (post)-coronatijdperk verduurzamen 

Movisie geeft verder o.m. aan ( zie ook onderstaande mail) : 
Te werken aan een publicatie waarin de tot nu toe ontwikkelde kennis wordt samengevat, gebundeld en geduid. Movisie 

wil graag het sociaal domein een wenkend perspectief bieden en handelingsopties aanreiken voor in een wereld met corona. 
Deze publicatie is waarschijnlijk medio juni gereed. 

De frontliniecontent m.b.t . zorg ladder, inclusieve communicatie (infographics) en huiselijk geweld en fysiek 
afwegingskader (animaties) wordt vermoedelijk eind volgende week opgeleverd. 

Groet, 

m:111 

Van! @Qf4@-lll ◄Aàf4:fF@movisie.nl> 
Verzonden: vrii'dag 15 mei 2020 17:24 
Aan: llmll,' . ---~minvws.nl> 
Onderwerp: Update coronadossier movisie.nl 

Bestell:fl 

Met veel plezier doe ik je hierbij de wekelijkse update m.b.t. het coronadossier op movisie.nl toekomen. 

• We werken aan een publicatie waarin we de tot nu toe ontwikkelde kennis samenvatten, bundelen en duiden. We willen 
graag het sociaal domei1 een wenkend perspectief bieden en handelingsopties aanreiken voor in een wereld met corona. We 
nemen hier de tijd voor, maar richten ons erop dat deze medio juni gereed is. 
• De rronUiniecontent m.b.t. zorgladder, inclusieve communicatie (infographics) en huiselijk geweld en fysiek afwegingskader 
(animaties) wordt vermoedelijk eind volgende week opgeleverd. 

Inzichten met betrekking tot de online impact 
• Het bezoek aan de website is fors toegenomen sinds de lancering van de informatie rondom het coronavirus. 

• Deze stijging blijft doorgaan: de afgelopen 30 dagen heeft de website weer een hoger aantal bezoekers gehad ten opzichte 
van de 30 dagen daarvoor (toen stond het dossier ook al online). 
• In de eerste periode van het dossier werden vooral de dossierpagina zelf, en de artikelen over corona en huiselijk geweld 
voorkomen, het afwegingskader fysieke ontmoeting, eenzaamheid onder ouderen en het ve~agen van stress bij mensen die 
leven in armoede veel bekeken. 

• In de afgelopen 30 dagen zien we een verschuiving. De dossierpagina zelf wordt nog steeds zeer veel gelezen, maar 

275894 



daarnaast ook het afwegingskader fysieke ontmoeting. Artikelen (Ner de aandacht voor ouderen en dagbesteding zijn in de 
afgelopen 30 dagen ook veel gelezen. Het artikel over huiselijk geweld is niet terug te vinden in deze top 10. Dat arti<el is dus 
vooral vlak na plaatsing goed gelezen. 
• De eerste infographic die wij ontwikkelden rondom alternatieven voor dagbesteding wordt gewaardeerd. De uiting krijgt veel 
pos~ieve commentaren op social media en wordt veel gedeeld en becommentarieerd. In eerste instantie viel het bezoek op de 

pagina waar de inforgraphic staat zelf tegen. Maar nadat de infographic donderdag 14 mei in de nieuwsbrief is geplaatst, zien 
we in een keer een grote piek in de bezoekcijfers. Nieuwe infographics maar ook animaties rondom goed bekeken en nieuw te 
plaatsen content zijn in de maak. 

Voor vragen of anderszins weet je me te vinden. Fijn weekend! 

Met vriendelij ke groet, 

kennis en aanpak van 
sociale vraagstukken 

MOVISIE, kennis en aanpak van sociale vraagstukken 
Catharljneslngel 47 l 3511 GC Utrecht 

Pos;..it1üf 350 1 DC Utrecht 
TO 1 • (dlreCl) 1 M 06-IIEJm 
~ 111•,ww,movlsle.JJI I g__emee.n.te.movl•le nl 

Werkdagen: @tfA 
MOVISIE 'W9r1rt aan een krachtige samenleving! 

r~'· 
'-{~ Denk aan het milieu voordat u dit benchl print 
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(10X2•1 . 111.a 11MU•JitUM@minvws.nl]; - · 11.111 

From: 
Sent 
Subject FW: Afspraak 19u00 - Minister Van Rijn (NL) met Minister De Backer(BE) 
Recel118d: Tour 5/2812020 2:09:01 PM 
[RIJK) Belgie - Bilateraal - Binnenlandse aangelegenheden - Tweemaanden regering Wilmes Il: whats next.eml 
[RIJK) Belgie - Bilateraal - Gezondheidszorg - S~uat ie Belqischeqezondheidssector in Coronacrisis.eml 

Beste Dl:JlflJea 

Excuses dat de info met wat horten en stoten komt, maar nog het verzoek om de uitnodiging voor de webex ook rechtstreeks naar 
minister de Backer te sturen lpv dan alleen naar adviseurs. 

lmfll@M1'J!tf#ed.be 
Ik hoor nog graag wie bij gesprek aan NL zijde aansluit. 

Bijgevoegd ook enige Belgische achtergrondinformatie in mail en annexen. 

Groet -
From: MIMl@M 4iWtfiM@minbuza.nl> 

Sent: Thursday, May 28, 2020 3:47 PM 

To:-·<~ minbuza.nl> 
Cc: ➔c-5@@minbuza.nl>; IDflllllill • (10)(2el 

Subject: RE: Afspraak 19u00 - Minister Van Rijn (NL) met Minister De Backer (BE) 

Bestemi:ml 

@minbuza.nl> 

De web-ex uitnodi ing voor de minister Philippe (10)(2@) mag naar het volgende adres: 
(PPE's) en MQiifiM (EURescue) .fed .be. Zoals gezegd nemen zij n adviseurs (10)(2•1 

Fijn als je me de delegatie zou kunnen bevestigen, zodra bekend. 

Ik zal doorgeven dat de focus ligt op beschermingsmiddelen. Daarmee wordt de agenda: 

1. Samenwerk ingsmogelijkheden met betrekking tot het zorgdragen voor voldoende medisch e producten, in het 
bijzonder beschermingsmiddelen. 

2. Samenwerkingsmogelijkheden met betrekking tot het leveren van een bijdrage aan EUrescue. 
Is België voornemens hierin bijdrage te leveren en ziet België mogelijkheden voor complementariteit met een 

eventuele Nederlandse bijdrage? 

Ten behoeve van voorber eiding in Den Haag: zie bijgaand t wee recente berichten van onze ambassade over de 
situatie in BE. Deels verouderd, maar ook zeker nog actu eel. 
En zie onderstaande overzicht dat ik gisteren heb geactualiseerd t.b.v. de NCTV uitvraag over de BE exitstrategie. 

Hartelijke groet, 
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Amb••••de van het Koninkrijk der Neder1onden 
Kortenberglaan 4·10 1 1040 Brussel I Belglê 

EXIT-STRATEGIE 

Zijn er plannen voor of gedachten over een exitstrategie uit de complete of gedeeltelijke lockdown? Zo ja, hoe zien die 
plannen of gedachten er grosso modo uit? 

• JA. BE schaalt maatregelen gefaseerd af. 

o Fase 1A, per 04/05: herstart bedrijven, herstart reguliere zorg, normale dienstregeling OV mét 
verplichting mondkapjes, sporten in buitenlucht met + 2 personen; 
o Fase 18. Per 10/05: bezoek max. 4 - telkens dezelfde - personen, bij voorkeur buiten en o.v.v. 1,Sm 
afstand. Per 11/05: alle w inkels open onder dezelfde voorwaarden als de essent iële winkels. 
o Fase 2, per 18/05: gedeeltelijke en geleidelijke herstart van max. 3 leerjaren in het primair en secundair 
onderwijs. Contactberoepen, markten, musea, dierenparken gaan onder voorwaarden open en buiten 
sporten in teamverband (met coach, max 20pp) is toegestaan. 
o Fase 3, voorzien per 08/06: eendaagse binnenlandse uitstapj es en verblij f in tweede woning. 
o Ook daarna sprake van een gefaseerde afbouw. 

• Nationale Veiligheidsraad (NVR, vgl. MCCb) besluit, op basis van monitoring, telkens één week voorafgaand aan 
de aangekondigde versoepelingen of overgegaan kan worden naar de volgende afbouwfase (voorz.ien: 08/06, 
30/06, 31/07, 31/08) . Volgende NVR voorzien op 03/06. 
• De geleidelij ke afschaling van de vrijheidsbeperkende maatregelen gaat gepaard met: 

1. Verplicht dragen van mondkapjes of alternatieven voor personen boven de 12 jaar in het ov, het 
onderwijs en bij dienstverlening door contactberoepen (en sterk aanbevolen in de openbare ruimte als 1,Sm 
afstand moeilijk is, zoals op markten); 
2. Grootschalig manueel contactonderzoek; 
3. Breed testen van alle personen met COVID-19-symptomen. 

• NVR baseert zich op adviezen van de federale werkgroep GEES {Groep Experts belast met de Exitstrategie). 
GEES is samengesteld uit een team van 10 medici, sociaal- en financieel-economisch en juridische experts. GEES 
staat inhoudelij k in contact met NCTV. Advies over onderwijs voorzien op 28/ 05. 
• Vanuit Franstalig BE veel aandacht voor Franse aanpak. 

Indien vraag 1 beantwoord met 'ja': Welke criteria hanteert men om versoepelingen door te voeren, of zo nodig uit te 
stellen, aan te passen of terug te draaien? 

BE monitort de volgende 5 indicatoren: 
1. de verspreiding van het virus (aantal nieuwe bevestigde besmettingen); 
2. het aantal ziekenhuisopnames (gerelateerd aan COVID-19); 
3. de bezetting van beschikbare IC-capaciteit ; 
4. het aantal huisartsconsulten (gerelateerd aan COVID-19); 
5. het aantal ziekmeldingen bij werkgevers (steekproeven). 

NB.: 
• Het geschatteeffectieve reproductiegetal (Rt), berekend over periode 14/05 tot 20/05, is 0,86. BE autoriteiten 

wegen het reproductiegetal mee in de afweging om de grensmaatregelen met de buurlanden te versoepelen. 
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Wordt er binnen het land nog onderscheid gemaakt per regio (deelstaat, provincie, etc.)? 

• Indicatoren t.b.v. monitoring beschikbaar op gemeentelijk dan wel provinciaal niveau. Berichtgeving media 
vaak over deelstatelijke cijfers. 

• Federale overheid heeft primaat in crisisbestrijding, vanwege bevoegdheden op volksgezondheid, binnenlandse 
zaken en justitie en veiligheid. Deelstatelijke overheden verzorgen flankerend beleid op eigen bevoegdheden 
(verpleeghuizen, economie, onderwijs, etc.). Nauwe afstemming tussen deelstatelijke overheden beperkt 
verschillen in maatregelen. 

Hoe zijn de (eerste) ervaringen met de versoepelingen? Denk hierbij aan: 
• gevolgen voor het aantal nieuwe besmettingen (R·waarde; ic-patienten); 
• operationele knelpunten (onverwachte drukte bijvoorbeeld); alsmede 
• evt. wijzigingen of terugdraaiingen van de afschalingsplannen. 

• Gevolgen: Vooral::,noy geen effecten van v-e, soepelingen vvaarneen1baê11 . Het gesd,alte efreclieve 
reproductiegetal (Rt), berekend over periode 14/05 tot 20/05, is 0,86 (voorheen 0,6). 

• Knelpunten: Drukte bij mooi weer. Toename grensverkeer door afname politiecontroles, terwijl niet-essentiële 
verplaatsingen nog steeds verboden zijn. 

• Terugdraaien: Geen terugdraaiingen voorzien, maar reëel scenario (NVR communiceert hierop voorbereid te 
zijn). 

TH EMATISCHE VRAGEN 

Wat is de rol van zgn. tracking apps en testen in de exitstrategie? Wat is de publieke acceptatie van zulke apps? Zijn 
tracking apps als middel in de exitstrategie net zo belangrijk als testen en contactonderzoek? Of zijn testen en 

1 contactonderzoek juist belangrijker (geworden} dan apps? 

1 
• Federale overheid werkt aan wettelijk kader voor traceerapplicaties (o.a. privacy waarborgen, interoperabiliteit 
met interfederale eHealth-systeem en gebruik op vrijwillige basis). Vooralsnog geen interesse federale en 
deelstatelijke overheden voor invoering traceerapplicatie(s}. De gegevensbeschermingsautoriteit (GBA, vgl. APG} 
adviseert voor het tweede maal negatief over het wetsvoorstel voor een interfederale da:abank vanwege 
"verregaande en nooit geziene inbreuk op de privacy". Het wetsvoorstel kan desondanks, naar verwachting, 
rekenen op een Kamemneerderheid. 
• Acceptatie van nieuwe technologieën door de bevolking (i.r.t. privacy} wordt meegewogen bij 
maatregelen/handhavingsmethoden/traceerapplicaties. Nationale veiligheid voo::i:a,L onderdeel discussie. 
• Traceren is gemeenschapsbevoegdheid, maar één interfederaal comité o.l.v.(IIDI • il'JIM III is belast 
met contactonderzoek (o.a. met operationele callcenters die gelieerd zijn aan een gemeenschappelijk platform en 
databank, met in totaal 2000 FTE). Het grootschalige manuele contactonderzoek verloopt trager dan gehoopt: 
systeem kent veel kinderziektes en burgers zijn terughoudend met het delen van contacten. Dit lijkt het draagvlak 
voor het gebruik van een tracing app te vergroten. Naar verwachting zal de app op basis van bluetooth vanaf 
begin juli kunnen worden getest. 
• Voldoende testkits en laboratorium1fiieit beschikbaar. Streven om - indien nodig - totlllll personen per 
dag te testen. Actuele capaciteit van • . testen onderbenut. Teststrategie per 04/05 uitgebreid: alle personen 
met milde COVJD-lg-klachten worden getest. Testinstructie huisartsen: één klacht categorie A (koorts, hoesten, 
verlies reukvermogen) of twee klachten categorie B (loopneus, vermoeidheid, etc.). 

• Vanaf 07 /05 worden zo'n 2400 random inwoners vrijwillig opgeroepen voor een massale steekproef test op het 
coronavirus. Vanaf 22/05 worden serologische immuniteitstesten vergoed. Deze testen worden ingezet in 
aanvulling op besmettingstesten (in gevallen van tegenst rijdige uitslagen of atypische ziekteverschijnselen) en 
voorzorgverleners op plekken met een hoge besmettinsgraad (ten behoeve van lokaal risicomanagement}. 

Wat is het maatschappelijk draagvlak voor de lockdown en de exitstrategie in het land (politiek en maatschappelijk)? 
Denk hierbij aan bijv. acceptatie van bezoekregelingen, thu iszitten, economische gevolgen en vakantie. Referenties 
naar opinieonderzoek zijn welkom. 
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• Nederlanders in België uiten in toenemende mate onvrede dat familiebezoek aan Nederland vooralsnog niet is 
toegestaan. Ook burgemeesters in grensgebied spreken zich uit voor versoepeling grenssituatie. Enige kritiek op 
prioritering economische herstart boven faciliteren sociaal contact. Angst bestaat voor tweede golf 
coronabesmettingen bij te snelle versoepeling maatregelen. 

• Zie coronastudie met wekelijkse publieke uitvraag door UAntwerpen, UHasselt en KULeuven 
(https://www.uantwerpen.be/nl/proiecten/corona-studie/resultaten/). 

Welke extra maatregelen zij n er t.a.v. bezoek in: a) ziekenhuizen; b) verpleeghuizen; en c) overige zorginstellingen? 
Voor zover na te gaan: zijn deze maatregelen opgelegd door de overheid of door de branche zelf, en hoe wordt er in 
de branche aangekeken tegen evt. versoepelingen? 

Let op: I ndividuele instellingen kunnen afwijkend van federaal of gemeenschapsbeleid strengere standaarden voor 
bezoek hanteren. 

a) Ziekenhuizen: Algemeen bezoekverbod, m.u.v. ouders van kinderen < 18 jaar, naaste familie van patiënten in 
kritieke toestand / pall iatieve fase, één persoon begeleiding van patiënten bij noodzakelijke consultaties / 
onderzoeken. Discussies zij n momenteel lopende om binnenkort bezoeken toe t e laten. 

b) Verpleegtehuizen ("woonzorgcentra"): Per 18/05 mogen ouderen in woonzorgcentra in Vlaanderen, onder 
strikte voorwaarden (o.a. mondkapjes, voldoende beschermingsmateriaal en personeel), max. 1 bezoeker 
(mantelzorger) ontvangen mits deze 14 dagen symptoomvrij is. Elk woonzorgcentrum mag een bezoekregeling 
uitwerken volgens het tempo dat voor hen haalbaar is. Communicatie op afstand is aangeraden omwille van 
hygiënische redenen. 

c) Zorginstellingen: Wisselende regimes afhankelijk van type zorginstelling. Algemene lijn: beperkt tot essentieel 
bezoek onder strenge voorwaarden. I n psychiatrische ziekenhuizen en revalidatiecentra kunnen bezoeken 
worden hernomen (sinds 11/05). 

Zijn er plannen om het hoger onderwijs weer te openen en, zo ja, onder welke voorwaarden en per wanneer? 

• Hoger onderwijs in gesprek met gemeenschapsregeringen over timing en voorwaarden heropening. 

Zijn sportscholen/ -verenigingen open en, zo ja, onder welke voorwaarden? 

• Fase 2, per 18/05: sporten in de buitenlucht is toegestaan, o.v.v. begeleiding coach, max 20pp, inachtneming 
van veiligheidsmaatregelen. 
• Sportclubs mogen open om fase 2 te faciliteren. Restauratie moet gesloten blijven. 

• Binnensporten (o.a. sportscholen) zij n tot nader order gesloten. 

Zijn er plannen voor het versoepelen of opheffen van grensmaatregelen en, zo ja, waar en per wanneer? 

• Het verbod op niet-essent iële (grensoverschrijdende) reisbewegingen geldt tot en met in ieder geval 08/ 06 en 
wordt mogelijk verlengd. 

Zijn er plannen voor het toelaten van toeristen en, zo ja, per wanneer en onder welke voorwaarden? 

• BE is terughoudend is wat betreft het opnieuw toestaan van toeristische activiteiten. 
• Het geldende verbod op niet-essentiële (grensoverschrijdende) reisbewegingen omvat toerisme. Versoepeling 
t.b.v. eendaagse binnenlandse uitstapjes en verblijf in tweede woning is voorzien voor afbouwfase 3 per 08/06. 

• Expertwerkgroep GEES onderzoekt momenteel de graduele hervatting van het toerisme. 

From:lllfl, 111 fiJt{Jl@minbuza.nl> 
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Sent : donderdag 28 mei 2020 15:32 

To: Nl1'JfM◄Mff§N@minbuza .nl> 
Subject: FW: Afspraak 19u00 - M in ister Van Rijn (NL) met M inister De Backer (BEI 

mmm 
Ik heb DH gevraagd de web-ex uitnodiging te sturen naar de bijgevoegde mailadressen. Adres van minister zelf zat daar overigens 
niet bij, maar dat komt vastgoed. 

Verder OH gevraag wie er eventueel Minister zullen vergezellen in gesprek en dat aan te geven in de webex uitnodiging. 

Overigens (zie onderstaande mail) ligt de aandacht vooral op beschermingsmiddelen en niet op medicijnen. Wellicht goed omdat 
toch noa even te melden, 

Groet 

From:-■. ■■ IIIIJ) ◄•}M@mlnvws. nl> 
Sent:Thursday, May28, 2020 3:01 PM ••• 

• 1 minvws.nl>; .. JQ 
· #f@fi @minbuza.nl> 

Subject: RE: Afspraak 19u00 • Minister Van Rijn (NL) met Minister De Backer (BE) 

Opzet lijkt mij prima, hoewel wij niet direct ook bevoorrading medicijnen op onze agenda hadden staan. Onze voorkeur lag met 
name op het terrein van beschermingsmiddelen. Ik ben op dit moment hard bezig om een voorbereidende nota te typen. 

Groet, 111!111 

.• )~>;111,11-11111 
@minvws._!!!>llllJllll. 1m Gil 

Akkoord met deze opzet? 

From~ W/@@◄@lf@@~mlnbuza.nl> 
Sent : Thursday, May 28, 2020 1:46 PM 
To: minbuza.nl> 

Cc: minbuza.nl>;_,. @Jf+J 
mfnbuza.nl>; • · · A-@>mlnbuza.nl> 

@minbuza.nl>.: M@f4@ 

Subject: Afspraak 19u00 • Minister Van Rijn (Nl ) met Minister De Backer (BE) 

Beste-

Kabinet De Backer is akkoord met de volgende agenda voor de call met minister Van Rij n vanavond om 19u00. 

1. Samenwerkingsmogelijkheden met betrekking tot het zorgdragen voor voldoende medische producten 
a. Bevoorrading m edisch materiaa l ten behoeve van de nationale behoefte. 
b. Bevoorrading van medicijnen. 

2. Samenwerkingsm ogelijkheden met betrekking tot het leveren van een bijdrage aan EUrescue 
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a. Bevoorrading ten behoeve van Europese behoefte: Is België voornemens hierin bijdrage te leveren en 
ziet België mogelijkheden voor complementariteit met een eventuele Nederlandse bijdrage? 

Zij willen zelf geen onderwerpen aandragen. 

Gegeven de onderwerpen, verzoeken zij om adviseurs 
laten nemen aan de call. 

(PPE's) en@@@N11:'URescue) deel te 

Zij stelle n voor de call te laten plaatsvinden via Zoom (BE zou uitnodiging sturen). Akkoord met deze opzet? 

Met vriendelijke groet, 

Amt>,,ssade van het Koninkrijk der Nederlanden 
Kortenberglaan 4· 10 1 1040 Brussel I Belglê 

Help save paper1 Do you really ueed to p1int 1his email? 

Dit bericht kan iufonnatie bevatten die uiet voor II is bestemcl. ludieu u uiet de geadresseerde ben t of dit bericht 
abusievelijk aan t1 is toegezonden, wordt t1 verzocht dat aan de afzender te me lden en het bericht te ve1w ijderen. De Staat 
aanvaardt geen Mnsprakelijkheid voor schade, van we lke aard ook, die verband houdt mei ,isico's verbonden MU hei 
elektronisch verzenden van berichten. 

T his messagemay contain information that is not intended for you. Ifyou arn not the adclressee or ifthis message was sent 
to you by mistake , you are requested to infonn the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
damage of any kiud resulting from 11,e ,isks inherent in the e lectronic trnnsu,ission o f 1JJessages. 

Help save paper! Do you really ueed to p,int dus email? 

D it beticht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit be1icht 
abus ievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te ve1wijderen. De Staat 
aanvaardt geen am,sprakelijkhe id voor schade, van we lke aard ook, die verband houdt met ,isico's verbonden aan het 
elekl.ron.isch verzenden van berichten. 

T his message may comain information that is not intended for you. If yon are not the addressee or if this message was sent 
to yon by mistake. you are requested to infonu the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
darnage of any kiud resuhing frorn the ,isks inherent in 1he electro,iic transmission o f messages. 
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1 (10)(28) ~~~m: -~\ @minvws.nl) 

Sent Fri 5/812020 11:32:19 AM 
Subject: FW: COVID-19: verslag EU Executive Stee ring Groop - 6 mei 2020 
Receiwd: Fri 51812020 11:32:19 AM 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.com) 

Van: A•M ) 41fii#minvws.nl> 
Oatn.s~08 mei 2020 1:14 PM 
Aan: • · ·W•miIJvwsill> 
Kopi;:I~ • ! • ~ j "trminvws.11.I> 
Oudnwrr p: RE: COVID-19: verslag EU Exccutive S1ecring Group- 6 mei 2020 

Vind het tweede punt wellicht niet zo handig om dat zo t e brengen. NL staat natuurlij k al in de schijnwerpers tav magistrale 
bereiding. Als we dan beweren dat de dosering niet handig is en dat we daarom liever eigen bereidingen gebruiken is dat koren 
op de molen voor de industrie om te reageren dat dat geen geldig criterium is volgens de geneesmiddelenwet ( en dat dit vlgs mij 
ook niet in de circulaire als zodanig gedekt is'). 

Ik zou inbrengen dat commerciële partijen niet direct naar andere partijen moeten wijzen. Als er voldoende voorraad wordt 
geleverd vam.1it de commerciële partijen, er ook minder aanleiding om eigen bereidingen in te zetten. Iedereen heelt immers te 
maken met een verhoogde vraag naar dezelfde type producten. Daarom en ook vanwege praktische medische redenen om 
aangepaste doseringen te gebruiken tijdens deze crisis, zijn eigen bereidingen een waardevolle aanvulling. 

Zoiets? 

Van: IE,■.-)◄@@■~minvws. nl> 
Verzonden: vrijdag 8 mei 2020 09:20 
Aan: ) .lll§fflilll@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: COVID-19: verslag EU Executive Steering Group - 6 mei 2020 

Goedemorgen nmrm'I 
Bijgaand conceptmail aan CBG ben je akkoord? 
Mvg -

Beste mmaanlll 
Wat punt 1 betreft we zijn akkoord met de aanpak die- oorstelt, wat ons betreft is geen overleg nodig tussen CBG en VWS. 

Wat betreft punt 2 wat wij terug krijgen van ziekenhuizen is dat eigen bereidingen vaak de voorkeur hebben ivm de dosering, de 
dosering die beschikbaar is zijn vaak te kleine ampullen, het is niet efficiënt om meerdere van deze kleine ampullen te gebruiken 
en daarom verdient de eigen bereiding (met de juiste dosering) de voorl<eur . 

Met vriendelijke groet, mede namens lllfll -11=1111111-11-◄HM@cbg-meb.nl> 
Verzonden: woensdag 6 mei 2020 14:18 

Aa~& a !Ae?!®minxrrvtil\l· 9«-■:minvws.nl> 
CC. 111- . . eb -meb.nl>. llllllll'áil,I. . . . < eb -meb.nl> 
Onderwerp: FW: COVID-19: verslag EU Executive Steering Group - 6 mei 2020 

BestGe,-111 
In navolging van onderstaand verslag zou ik graag j ullie specifieke aandacht willen vragen voor twee punten: 
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1) EU SG heeft vrij uitvoerig gesproken over het in kaalt brengen van de vraagzijde van COVID-19 gerelateerde 
!CV-geneesmiddelen op EU-niveau. Daarbij waren a lle aanwezige heads of agencies bel er over eens dat een beter 
EU overzicht over vraagzijde ICU-middelen wenselijk is met het oog op mogelijk toekomstige nienwe uitbraken 
van COVID-19 en zou moeten worden opgemigd. 

Onderliggende vragen die na deze const atering nog niet zijn beantwoord: 

a. onder welke govemance sbuctuur zou dit moeten worden opgetuigd? 

b. hoe komen we tot een unifon ne uitvraag aau lidstaten fav de data die zij aanleveren en welke data zon 
deze ni!Vraag moeten omvatten? 

c. In hoeven·e en op welke wijze zijn lidstaten bereid deze data met indnstrie Ie delen en welke voorwaarden 
zouden hier tegeuover moeten staan? 

EMA heeft deze voorliggende vragen goed samengevat op slide 7 van bijgevoegde presentatie. Namens NL heettlll 
aangegeven dat w ij in principe in staat zijn de vraagzijde in kaart te brengen, dat dit idealiter zou plaats vinden in een 

governance structuur onder auspiciën van EMA/EC en dat voor delen met industrie reciprociteit in inzage aanbodzijde een 
voorwaarde zou moeten zijn. Hierover zal tijdens de volgende EU SG op 13 mei a.s. verder worden gesproken. Als 

bovenstaande aanleid ing geeft voor tussentijds over leg CBG-VWS hore1lliilltn ik dat graag. 

2) Industrie vertegenwoordigers gaven aan dat zij zich in het kader van teko1ten zorgen maken over de hoeveelheid 
actieve grondstoffen (APis) die uil het industJiële productieproces verdwijnen en in plaats daatvan worden 
aangewend voor magistrnle bereiding op ziekenhuis-niveau. Industrie hvalificeert dit als een zeer inefficiënt 
productieproces en waarschuwt voor mogel ijke effecten h ie1v an op beschikbaarheid van geneesmiddelen. Dit 
a l.leen ter infonnatie in de context vau ous gesprek vorige week waaiin we o.a. spraken over de rol van magistra le 
bereiding bij het op peil houden vau geueesmiddeleuvoorziening in Nederlat1d. 

Met vriendelij ke groet, 

11111 
Van: mmD,11-11-

Verzonden: woensdag 6 mei 2020 13:03 

Onderwerp: COVID-19: verslag EU Executive Steering Group - 6 mei 2020 

Beste co llega's, 

Op woensdagochtend 6 mei vond een bijeenkomst plaats van de EU Executive 5teering Group (5G) on shortoges of medicines 
caused by mojor events. 
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Hieronder volgt een terugkoppeling van hetgeen daar is besproken. 

Bijeenkomst 6 mei 

In de bijeenkomst van 6 mei werden de volgende punten besproken: 

Demand forecast for ICU medicines in the EU/EEA in the context af COVID-19 

• EU SG discussed necessity to match information on demand and supply of crucial ICU products for treatment COVID-
19 products on a European level. 

Indus try representatives once more emphasi2ed that better view on demand for ICU medicines at member state level 
is crucial for anticipating on surge in product ion du ring possible 2nd or multiple waves of current pandemie. 

• EMA has composed key-quest ions to member stat es on !heir ability and willingness to gather and share demand
information with EC/EMA and/or industry. Please see slide 7 of attached document 'demand forecast for ICU 
medici nes'. 

In first response member states in general indicated that they are capable of gathering demand information as 
requested. Sharing information with industry partners however w ill require a dedicated governance structure 
spearheaded by EMA/EC and reciprocity in transparency on supply situation from industry. Further consultation w ith 
national health ministries is needed prior to taking this decision. 

• Il was noted t hat a precondition for successful mapping and sharing of demand information at a European level a 
common methodology as to how to collect demand-data has to be developed. 

EU SG members agree to consult their respective health ministries and further d iscuss way forward at next week's EU 

SG meeting. 

List of cruciol medicines and the Q&A on Regu/atory Flexibility 

List of crucial medicines for treatment of COVID-19 was established at 130 products. 

Smaller subset of 31 active substances used to determine scope of i-SPOC and to define scope of products for which 
some of the regulatory flexibilities are applicable. 

Need lor a dynamic list arises due to new {potential) COVID-19 treatments being identified and previous potential 
treatments may no langer be used. 

CMDh has flagged that in some situations it may be necessary to apply the specific regulatory flexibilities to some 
additional products. 

EU SG decides: proposals to add or re move products to/from the list can be made by NCAs, EMA or on init iative of 
CMDh, compiled by EMA, subject to agreement by EU Executive SG. Updated list then to be circulated to all involved. 

• CMDh reserves the right to have short consultation between conce.med member states to check wliether 
spec,ific product is crucial for u·eaunent of COVID-19 and tl1en apply regnlatory fiexibility. This would tl1eu be 
subject to retroacti ve approv11l of EU SG. 

Other topics 

Shortages and availability 

• ll!!l!FJ!I- limited number of AP!s have been released tor export, but nowhere near enough to meet demand. 
~ uat ion dialogue EC-lndia urgently needed. lndustry also encourages bilateral dialogue between member 
state(s) and- Supply disruption effect may be noted within one month trom now. 
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Disruption in APl-market noted: governments moving to confiscat e APls for magisterial production. Takes APls out of 
industrial process and into hospita! environment. This is an extremely inefficient process of manufacturing, may lead to 
further shortages and strongly discouraged by indust ry representatives. 

• Through 1-SPOC system 161 shortages notifications received since laucnch on 17 April 2020. Exclusively nat ionally 
authorized products. Mostly affected classes of ICU-related medicines for which shortages have been reported: 
antibacterials for systemic use, anaesthetics, analgesics. 

EMA w ill next week present aggregated information on l·SPOC to Steering Group. 

Bijgevoegd vinden jullie ter info: 

Vergaderagenda met aantekeningen 

Belangrijkste onderliggende vergadersn1kken. 

Een volgende bijeenkomst is voorzien voor woensdag 6 mei a.s .. 

Voor meer informatie weten jullie mij te bereiken. 

Met vriendelijke groet, 

IMiii 

C B G 
LVl EB 

MEDIC NES 
EVALUATION 
BOARD 

Medicines Evaluation Board 

@(•ftfAM@cbg-meb.nl 
+31 (0)88 M)ltWI +31 (O)b" l www.cbg-meb.nl 
Graad t van Roggenweg 500 1 3 trecht 
The Nether lands 

GOOD MEDICINES USEO BITTER 
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;~~m: lli.'IW>mm\D@minvws nl) 

Sent Man 5/1812020 4:32:07 PM 
Subject: FW: COVID-19: verslag EU Executive Stee ring Groop - 6 mei 2020 
Receiwd: Mon 5/ 18/2020 4:32:07 PM 

Van:mEll 111-11-4MM®cbg-meb.nl> 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 16:44 

Aa~-· ,' •l·(~l-@minvws.nl> 
CC. .111. S,@cbg-meb.nl> 
Onderwerp: RE: COVID-19: verslag EU Executive Steering Group • 6 mei 2020 

Nee- nog geen reactie gezien van EC. Ze waren wel op zoek naar reactie van LS op deze boodschap van industrie om inhoud en 
toon van een eventuele reactie te kunnen bepalen. Het is onduidelijk of en zo ja wanneer een schriftelijke reactie volgt. 

Die LS-reactie was over igens in lij n met de feedback die we hierop eerder van jullie hebben ontvangen. 

Vriendelijke groet, 

111111 
Van: lllfàl Il,-) fif4l@minvws.nl> 

Verzonden: maandag 18 mei 2020 16:38 

Aan.. ' · l ·fl· .. cbg-meb.nl> 
CC: ' ' • ~-· ' ' @cbg-meb.nl> 
Onderwerp: RE: COVID-19: versl"g EU Executive Steering Group - 6 mei 2020 

Oké dankfmm ik zal verwijzen naar de brief, de EC heeft dus geen schriftelijke reactie op die brief gegeven en er komt dus 
ook geen ~ijke reactie neem ik aan? 

ll:mJ,111. II-WM@cbg-meb.nl> 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 16:33 

Aan-· • • •1· - •;ttlliminvws.nl> 
CC: ' · · -1-Il • · @cbg-meb.nl> 
Onderwerp: RE: COVID-19: verslag EU Executive Steer ing Group - 6 mei 2020 

Dank voor je ber icht. Ik denk dat je met bijgevoegd bericht van EFPIA aan EC d.d. 8 mei 2020 uit de voeten moet kunnen. Deze kun 
je delen met veldpartijen. 

Vriendelijke groet, 

IAIM 
Van: mlm ID-(1111) fi@l@minvws.nl> 

Verzonden: maandag 18 mei 2020 15:33 

Aan: EmJ. ■-111- 4Aii4ll@cbg-meb.nl> 
Onderwerp: RE: COVID-19: verslag EU Executive Steering Group - 6 mei 2020 

Dag lm'IFinnog even een vraag mbt punt 2 is dit punt door de industrie via een officiële brief gecommuniceerd, En heeft de 
EUci~ p gereageerd? 

We krijgen vragen vanuit de veldpartijen of er een brief is en of we die kunnen delen met het veld namelijk. Hopelijk kun je me 
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helpen' 

MvglllJJ 

Il: 11111, 11-11• 4J[•MW@cbg-meb.nl> 
Verzonden: maandag 11 mei 2020 16:32 

. (11111 DM@minvws.nl>· @fhi!IDlla.fllffl@cbg-meb.nl>; lmll, 111-111-■. 
eb -meb.nl> 

<RIBD!@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: COVI0-19: verslag EU Executive Steering Group • 6 mei 2020 

Dank voor je bericht - hier kunnen we mee uit de voeten. 

Later deze week volgt weer verslag van EU SG vergadering. 

Vriendelijke groet, 

Van: mtEl 11,111) 4tf4l@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 11 mei 2020 10:20 

.•. •·MM@cbg-meb.nl>; j§@U■ftlmt5IBl@cbg-meb.nl>; m ■.1.111. 
eb -meb.nl> 

) <EIBUl@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: COVID-19: vers lag EU Executive Steering Group • 6 mei 2020 

Bestellll ■ en. 

Wat punt l betreft we zijn akkoord met de aanpak die- oorstelt, wat ons betreft is geen overleg nodig tussen CBG en VWS. 

Wat betreft punt 2 
Commen:::iële partijen zouden niet direct naar andere partijen moeten wijzen. Als er voldoende voorraad wordt geleverd vanuit 
de commerciële partijen, is er ook minder aanleiding om eigen bereidingen in te zetten. Iedereen heeft immers te maken met 
een verhoogde vraag naar dezelfde soorten producten. Daarom en ook vanwege praktische medische redenen om aangepaste 
doseringen te gebruiken t ijdens deze crisis, zijn eigen bereidingen een waardevolle aanvulling. 

Met vriendelijke groet, mede namensmJ -Il: IIIIJ, 11-11- 4JNfM@cbg-meb.nl> 
Verzonden: woensda 6 mei 2020 14:18 

BestellerEED 

In navolging van onderstaand verslag zou ik graag jullie specifieke aandacht willen vragen voor twee punten: 

1) EU SG heeft vrij ui tvoerig gesproken over het in kaart brengen van de vraagzijde van COVID-19 gerelateerde ICU

geneesmiddelen op EU-niveau. Daarbij waren alle aanwezige heads of agencies het er over eens dat een beter EU overzicht 

over vraagzijde ICU-middelen wenselijk is met het oog op mogelijk toekomstige nieuwe uitbraken van COVID-19 en zou 

moeten worden opgetuigd. 

Onderliggende vragen die na deze constatering nog niet zijn beantwoord: 

a. onder welke governance structuur zou dit moeten worden opgetuigd? 
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b. hoe komen we tot een uniforme uitvraag aan l idstaten t av de data die zij aanleveren en welke data zou deze 
uitvraag moeten omvatten? 

c. In hoeverre en op welke wijze zijn lidstaten bereid deze data met industrie te delen en welke voorwaarden zouden 

hier tegenover moeten staan? 

EMA heeft deze voorliggende vragen goed samengevat op slide 7 van bijgevoegde presentatie. Namens NL heeftam:IJ 
aangegeven dat w ij in principe in staat zijn de vraagzijde in kaart te brengen, dat dit idealiter zou plaats vinden in een 

governance structuur onder auspiciën van EMA/EC en dat voor delen met industrie reciprocitei t in inzage aanbodzijde een 

voorwaarde zou moeten zijn. Hierover zal tijdens de volgende EU SG op 13 mei a.s. verder worden gesproken. Als 

bovenstaande aanleid ing geeft voor tussentijds overleg CBG-VWS horen lllen ik dat graag. 

2) Industrie vertegenwoordigers gaven aan dat zij zich in het kader van tekorten zorgen maken over de hoeveelheid actieve 
grondstoffen (APls) die uit het indust riële productieproces verdwijnen e n in plaats daarvan worden aangewend voor 

magistrale bereiding op ziekenhuis-niveau. Industrie kwalificeert dit als een zeer inefficiënt productieproces en waarschuwt 

voor mogelijke effecten hiervan op beschikbaarheid van geneesmiddelen. Dit alleen ter informatie in de context van ons 

gesprek vorige week waarin we o.a. spraken over de rol van magistrale bereiding bij het op peil houden van 

geneesmiddelenvoorziening in Nederland. 

Met vriendelijke groet, 

i@fil 
Van: lll!IIJ,ll-111-

Verzonden: woensdag 6 mei 2020 13:03 

Onderwerp: COVID-19: verslag EU Executive Steering Group - 6 mei 2020 

Beste collega's, 

Op woensdagochtend 6 mei vond een bijeenkomst plaats van de EU Executive Steering Group (SG) on shortages of medicines 
coused by major events. 

Hieronder volgt een terugkoppeling van hetgeen daar is besproken. 

Bijeenkomst 6 mei 

In de bijeenkomst van 6 mei werden de volgende punten besproken: 

Demand forecast /or ICU medicines in the EU/EEA in the context of COV/0-19 

EU SG discussed necessity to match infonnat ion on demand and supply of crucial ICU products for treatment COVID-

19 products on a European level. 

lndustry representatives once more emphasized that better view on demand for ICU medicines at member state level is 

crucial for ant icipating on surge in production during possible 2nd or multiple waves of current pandemie. 

EMA has compos ed key-questions to member states on their ability and w illingness to gather and share demand

information with EC/ EMA and/or industry. Please see slide 7 of at tached document 'demand forecast for ICU 
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medici nes'. 

In first response member states in gene ral indicated that they are capable of gathering demand information as 
requested. Sharing information with industry partners however will require a dedicated governance structure 

spearheaded by EMA/EC and reciprocity in transparency on supply situation from industry. Further consultation with 
national health ministries is needed prior to taking this decision. 

lt was noted that a precondit ion for successful mapping and sharing of demand information at a European level a 
common methodology as to how to collect demand-data has t o be developed. 

EU SG members agree to consult their respective health ministries and f urther discuss way forward at next week's EU 
SG meeting. 

Ust of crucial medicines and the Q&A on Regulatory Flexibility 

list of crucial medicines for treatment of COVID-19 was established at 130 products . 

• Smaller subset of 31 active substances used to determine scope of i-SPOC and to define scope of products lor which 
some of the regulatory flexibilit ies are applicable. 

Need fora dynamic list arises due to new (potential) COVID-19 treatments being ident ified and previous pot ential 
treatment s may no longer be used. 

CM Dh has flagged that in some situations it may be necessary to apply the specific regulatory flexibilit ies to some 
addit ional products. 

EU SG decides: proposals to add or remove products to/from the list can be made by NCAs, EMA or on ini t iative of 
CMDh, compiled by EMA, subject to agreement by EU Executive SG. Updated list then to be circulated to all involved. 

• CMDh reserves the ,ight to have short consultatio11 between concemed 111ember si.ales I.O cbeck whether 
specific prcxluct is cmcial for treabnent of COVJD-19 and then apply regulatory llexibility. Tb.is would then be 
subject to retroactive approval of EU SG. 

Other topics 

Shortages and avai/ability 

• - limited number of AP!s have been released for export, but nowhere near enough to meet demand. 
Continuation dialogue lt:rillllurgently needed. lndustry also encourages bilateral dialogue between member 
state(s) and- Supply disruption effect may be noted within one month from now. 

Disruption in APl-market noted: governments moving to confiscate APls for magisterial product ion. Takes APls out of 
industrial process and into hospita! environment. This is an extremely inefficient process of manufacturi ng, may lead to 
further shortages and strongly discouraged by indust ry representatives. 

• Through I-SPOC system 161 shortages notifications received since laucnch on 17 April 2020. Exclusively nationally 
authorized products. Mostly affected classes of ICU-related medicines lor which shortages have been reported: 
antibacterials for systemic use, anaesthetics, analgesics. 

EMA will next week present aggregated information on I-SPOC to Steering Group. 

Bijgevoegd vinden jullie ter info: 

Vergaderagenda met aantekeningen 
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Belangrij kste onderliggende vergaderstukken. 

Een volgende bijeenkomst is voorzien voor woensdag 6 mei a.s .. 

Voor meer informatie weten jullie mij te bereiken. 

Met vriendelij ke groet, 

1111 

C B G 
1Vl 

Medicines Evaluation Board 

(I0X2•1 

B 

MEOIC NES 
EVALUATION 
BOARD 

@l'Jff{§W@cbg·meb.nl 
+31 {O)ssm J +31 {Ol~MMIM www.cbg-meb.nl 
Graadt van Roggenweg 500 1 3531 AH Utrecht 
The Netherlands 

GOO0 MEDIONES USED SETTER 
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To: -·. • minl/Ws.nl] Cc: . . . . mJD!uWQi):M@min'IWs.nl): ■mttw •.• iMAitfGM@minvws.nl): m:JDJ. lllllDJ. 
all <1111) . minaQfflj 
From: • · , · · • · ) 
Sent Mon 5125/2020 11:49:12 AM 
Subject: RE: SPOEDII Reactie bewindslieden op VSO 
Received: Mon 5/25/202011 :49:12 AM 
lmaqe001.jpg 

HoililmlJ 

Hierbij het aangcpa~tc ;mtwoord op vraag 20 on 113. Dank voor het verwerken. 

Groetlii'!m 

L CtiîI!ffll PNHWP...... wm 
Mlnhterte ver Volksgei:ondheld, Welzijn en Sport 

Directie Gen.esmiddelen e, MedlSche Technologie 
Parnossuspleln 5 25:1 VX Oen ~••9 
Postbu~ 20350 1 2S00 f:J Oen Haitig 

~ - minvws.nl www.rijksove-heid .nl 

Vra~g 20 (MinVWS) en [M inMZS) 

Vroog 
Wanneer is een inventarisatie voor de eerste keer gedaan hoeveel persoonlij ke beschermingsmiddelen en specifiek mondkapjes 
voor de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg (ggz), de maatschappelijke opvang, jeugdzorg, thuiszorg, 
fysiotherapeute,, en huisartsenzorg? Wat was de omvane van de ramineen in deze sectoren? Wanneer zij n deze ramingen 

bijgesteld? Wie maakten deze ramingen? Kan de minister deze gegevens in een overzichtelijk tabel met de Kamer delen, zo vragen 
de led en van de GroenLinks-fractie. 
Anhvoord 

Eind januari is de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen geïnventariseerd bij de ziekenhuizen (NFU/NVZ) en bij 
de brancheverenigingen van de hulpmiddelenfabrikanten en leveranciers [Nefemed, FME, FHI). Deze brancheverenigingen leveren 
zorgbreed. Uit deze inventarisatie kwam naar voren dat er op dat moment geen signalen waren va n tekorten. 

Oe NFU ontving vanaf 31 januari de eerste signalen van mogelijke backorders (vertraagde/uitgestelde leveringen). Bij de leden van 
de NFU was op dat moment nog voldoende voorraad. overige brancheverenigingen van leveranciers en ziekenhuizen herkenden 
deze signalen van lever ingsproblemen vanuit hun achterban niet. In de maand februari is van een enkele zorginstelling een signaal 
ontvangen over b eperkte leveringen, wat na <:ontact met de betreffende branchevereniging en fabrikant gerkht opgelost kon 

worden. In totaal bezien is er in deze periode geen signalen geweest over een acuut tekort van beschermingsmateriaal voor 
heel Nederland. 
Begin maart is aangegeven dat de DPG'en in over leg met de ROAZ'en in beeld brengen hoe het staat met de beschikbaarheid van 
beschermingsmiddelen in de regio's en dat zij een gezamenlijke lijn ontwikkelen hoe om te gaan met eventuele tekort en in de 

regio's. Dit heef t medio maart mede geleid tot een officiële landelijke lijn inkoop, een verdelingsmodel en distributie van 
beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen waar tekorten van zijn. 
De verdeling van de schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder mondkapjes, geschiedde hierbij in eerste instanlie 
op basis van de aanname d at corona-patiënten vooral in de acute zorg terecht 2ouden komen. Een deel van de middelen was ook 

toen al beschikbaar voor andere sectoren dan de acute zorg, zoals de langdur ige zorg en voor noodsituaties. Naar mate de corona• 
uitbraak zich verder ontwikkelde bleek dat deze insteek niet meer paste, omdat ook medewerkers uit andere sectoren risico's 
liepen in het geval zij gevraagd werden om ,org te verl enen bij [mogelijke) COVID·19·patiënten. Daarom is >ind, 13 april j l. een 

nieuw verdeelmodel van kracht. Dit verdeelmodel is niet gebaseerd op de verschillende zorgsectoren. noch de schaarste. maar 
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gaat uit van het besmettingsrisico dat zorgverleners lopen bij verschillende handelingen. Uitgangspunt is dat waar dezelfde r isico's 
zijn ook dezelfde bescherming nodig is en besch ikbaar moet zijn. Zorginst ellingen kunnen, indien hun reguliere leveringen 

tekortschieten, persoonlijke beschermingsmiddelen inkopen via het LCH. Het LCH heeft aangegeven op d it moment te kunnen 

voldoen aan de vraag. 

Vraag 113 (MinMZS) 

Vraag 

Begrijpt de minister dat op deze manier door het coronavirus de druk op de zorg op de lange termijn zal toenemen, en dat er 

daarom zo snel mogelijk moet worden ingegrepen? Hoe zorgt de m inister ervoor dat de levertijden voor essentiële medicatie weer 

verkort worden? 

Antwoord 

De geneesmiddelenmarkt is door [de gevolgen van) COVID-19 erg onvoorspelbaar geworden, onder andere door lockdowns en 

productieonderbrekingen in mmm en llllllll Het r isico op geneesmiddelentekorten kan daardoor in de komende maanden 
toenemen. Daarnaast is ook de wereldwij de vraag naar COVID-19 gerelateerde middelen, waaronder ic-medicatie, sterk 

toegenomen. Goed inzicht in de voorraden en de (verwachte) vraag zij n cruciaal om op tijd dreigende tekorten te signaleren en 

preventieve actie te kunnen nemen. Sinds enkele weken monitort het landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen {LCG) de 

voorraden en vraag van de corona-gerelateerde IC-medicatie. 

Daarnaast hebben de partijen in de gehele geneesmiddelenket enW ingestemd om ook voor de algemene 
geneesmiddelenvoorziening een monitor in te richten. Hiermee worden ook niet-corona gerelateerde geneesmiddelen 

gemonitord. Dit gebeurt tijdelijk, namelijk zolang de coronacrisis aanvullende risico's met zich meebrengt, en is op vrijwillige basis. 

Partij en kunnen zo zelf preventief maatregelen nemen om tekorten zoveel mogelijk te voorkomen. 

Daarnaast monitoren het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in het Meldpunt 

Geneesmiddelentekorten en •defecten de beschikbaarheid van alle overige geneesmiddelen. Zij doen dit op basis van meldingen 

van handelsvergunninghouders, maar ook op basis van signalen vanuit het veld. Er komt een verplichte ijzeren voorraad voor 

geneesmiddelen van 5 maanden om kortdurende leveringsproblemen beter op te kunnen vangen. In overleg met partijen worden 
vanaf juni concrete afspraken gemaakt om de opbouw van de ijzeren voorraad verder te operationaliseren. 

Van: l@Mlll.am)) 
Verzonden: maandag 25 mei 2020 11:09 

Aan:., •. <llll@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: SPOEDII Reactie bewinds lieden op VSO 

Hoi &m:ID 

Ik zal vanuit GMT kijken naar vraag 20 en 113. Vraag 142 vind ik echter lastig. De Minister vraagt of ook k leine zorgaanbieders 
voldoende zijn aangesloten bij de richtlijn gepubliceerd 18 mei. Dit gaat over handreiking van de V&VN meen ik. In dat geval 
kunnen we wellicht aangeven (conform laatste kamerbrief) ; dat de handreiking van toepassing is op alle sectoren en 
sectorspecifieke uitganspunten geeft waaronder verpleeghuiszorg. De handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking 
met de IGJ, Actiz, ZorgthuisNL, VGN en het RIVM. Ook heeft hierover overleg p laatsgevonden met de vakbonden NUl, FBZ, FNV 
en CNV. 

Kunnen jullie vraag 142 verder oppakken? 

GroetllliJIBD 
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l ... _<" (10)(2•) 

Mmisterie van Volksgezondheid, Welz1Jn en Sport 

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologle 

Pornossuspleln 5 1 2511 VX Den Hoog 
Postbus 20350 1 2500 El Den Koog 

tt 06 &Imll 

::: #l(•fft{j@qtmlnvws.nl www.riJksoverheld .nl 

Van: 111111-■lfl!lmmJ) ◄AtJf@@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 25 mei 2020 10:39 

Aan! M[flM - · tlllfll) <fll■-itl[IJlllfl!lèll!N-@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: SPOED!! Reactie bewindslieden op VSO 

Urgentie: Hoog 

Van:DP 4lfl@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 25 mei 2020 10:37 

minvws.nl> 

) 4Aä@@@minvws.nl>; 
minvws.nl> 

Onderwerp: SPOEDII Reactie bewindslieden op VSO 

Urgentie: Hoog 

Beste collega's, 

) 4QJ!SDl@minw,s.nl>;-,llll-11 !IIII 

MZS en staatssecretaris hebben opmerkingen bij een aantal vragen geplaatst. Reactie van minister van VWS hebben we nog niet 
binnen. 

Het gaat voor nu om de volgende vragen: 

Minister MZS 
Vraag 20 (GMT/ DMO), vraag 95 (MEVA), 96 (jeugd), 113 (GMT), 126 (LZ) , 142 (GMT) , 152 (PG), 163 (LZ) ( ~MVWS), 
155 (jeugd). 

Staatssecretaris 
vraag 57-55 waarbij vooral vraag 60 en 61 wat hem betreft anders moeten (CZ) 

Het verzoek om de opmerkingen te verwerken en het antwoord afgestemd met j e directeur retour naar ons te doen voor 14.00 
uur. 

Veel dank alvast. 

Groet, 

IWEJI 

Lil De lev..-onciers van geneesmiddelen (de VIG, BC>GI N en GLN), de grootllandels (BG Plia,mo, VES), de Stichting Farmaceutische Kerngetallen, de stlchting Dutch 
Hospita! Data (DHD), Farmanco en Farmlnfam. 
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To: ... • @!n)_n'IWs.nl 
Cc: · ' l.llill'I ' . 
-) • , m inw1&.nl ; 
From: • · .11111. • · ) 
Sent Mon 511812020 9:19:36 AM 
Subject: RE: SPOED VSO reactie DGLZ E.rnst 
Received: Mon 5118/2020 9: 19: 37 AM 
lmaqe001.jpg 

HoilllllJ 

minw,s.nn· g m .aml>lm@minvws.no: Dmlfm. lllllE. 1111 • · Mîd\ · @minvws.nl) 

Hierbij de aangepaste antwoorden. Zoals ook met 1:1 besproken, moeten de gele passages nog wel (waar nodig) aangepast 
worden n. a .v. over1eg later vandaag. 

Groetll!IIfDI 

L .... , (10)(2e) 

Ministerie var Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Directie Geneesmiddelen e, MecHsche Technologie 

Parnassuspleln 5 2511 VX I Den r aag 
Postbus 20350 1 2500 EJ Oen Heeg 

~ aMm,nvws.nl www.rmssovemeld.nl 

Vraag 81 (MinVWS) 

Vrad{J 
De leden van de PW-fractie geven aan dat de heer Il Il 111, de oprichter van één van de grootste thuiszorgorg~ 
namelijk Buurtzorg Neder1and, de mondkapjessc;haarste niet snapt. Heeft de minister inmiddels c;ontact gehad met i :~ 
lll!ll!lD>Ver zijn aanpak en kanalen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 
Ja (meerdere malen). 

Vraag 97 (MinMZS) 

Vroog 
De leden van de ChristenUnie-fractie hebben vernomen dat mantelzorgers ook worden meegenomen in het verdeelmodel voor de 
schaarse middelen en in het testbeleid. Wanneer gaan de mantelzorgers dit daadwerkelijk merken? Waar kunnen zij t erecht om 

beschermingsmiddelen te krijgen en om getest te worden, en welke voorwaarden gelden hierbij, zo vragen genoemde leden. 
Antwoord 
Mantelzorgers, vrijwilligers in de palliatieve zorg en PGB gefinancierde (in)formele zorgverleners worden meegenomen in het 

• • - U • 1 • 1 • • • . • • I • • 1 • U 1 • • 9 1 - • 1 f 1 1 9 0 1 • 9 • 9 • 1 9 9 • 1 

, 11 , 1 concept 

11. i concept 
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Vraag 142 (MinMZS) 

Vraag 
Zijn na de wijziging van het verdeelmodel van persoonlijke beschermingsmiddelen ook alle (kleinschalige) zorgaanbieders in de 
langdurige zorg, zoals specifiek ouder- en/of familie-initiatieven van pgb-houders, goed aangesloten bij het ROAZ? 

Antwoord 

Mantelzorgers, vrijwilligers in de palliatieve zorg en PGB gefinancierde (in)formele zorgverleners worden meegenomen in het 

testbeleid en de verdeling van schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen. De richtlijn voor het testbeleid is 

staat op RO.nl. Vanaf 18 mei is ook de richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen voor deze groepen gereed 

Vraag 143 (MinVWS) 

Vraag 
De leden van de PvdA-fractie vragen of de m inister of hij het in het NRC-artikel geschetste beeld 'Onrust bij thuiszorg en 

wijkverpleging om gebrek aan bescherming', herkent vanuit onder meer de thuiszorg en wijkverpleging dat (in ieder geval toen) de 

situatie 'vrijwel onhoudbaar' is en patiënten en zorgverleners 'in gevaar' worden gebracht door een gebrek aan bescherming? 

Antwoord 
Ik herken het beeld dat er de afgelopen periode veel onrust is geweest over de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen. 

Samen met alle betrokken koepelorganisaties zijn inmiddels richtlijnen uitgewerkt waarin wordt beschreven onder welke 

omstandigheden zorg en ondersteuning veilig plaats kan vinden en wanneer het wel/niet nodig is beschermingsmiddelen te 

gebruiken. En er zijn inmiddels goede afspraken gemaakt over het ter beschikking stellen van beschermingsmiddelen aan de 

wijkverpleging en Wmo-ondersteuning waar dit nodig is en het testen van thuiszorgprofessiona ls indien zij symptomen van COVID· 
19 hebben. Echter ben ik me er ook van bewust dat er specifieke situaties zijn waarin de cliënt mogelijk besmet is en de Wmo 

ondersteuning toch door moet gaan. In die situaties is het belangrijk dat de medewerker over een "reservepakketje" aan medische 

beschermingsmiddelen beschikt. 

Met vertegenwoordigers van de branches zoals ActiZ en V&VN en andere veldpartijen is gewerkt aan een verdere uitwerking van 
de RIVM-richtlijn 'PBM buiten het ziekenhuis' voor de verschillende sectoren en zijn praktische handvatten opgesteld voor de 

situaties die zich kunnen voordoen. Hiervoor is door de betrokken partijen een handreiking opgesteld. Ook hier geldt dat algemeen 

preventief gebruik niet nodig is, soms ook beperkingen met zich mee brengt, en ook niet verstandig is omdat het de schaarste 

vergroot en dus ten koste kan gaan van zorgmedewerkers. Ik hoop de zorgen deels weg te hebben genomen met deze afspraken. 

Vr aag 144 (MinVWS) 

Vraag 
Hoe kan het dat weken nadat daarover de eerste signalen zijn gegeven de situatie klaarblijkelijk niet verbeterd is, sterker nog, er 

sprake is van 'groeiende onrust' in de thuiszorg, de wijkverpleging, de gehandicaptenzorg, de ggz, de kraamzorg en in 

verpleeghuizen? Hoe ernstig is de situatie volgens de minister als vakbonden aangeven dat de situatie 'onacceptabel' is en nu zelfs 

(in deze t ijd) dreigen hun achterban op te roepen niet meer naar het werk te gaan? Begrijpt de m inister deze oproep, zo vragen 

genoemde leden. 

Antwoord 
Ik deel het beeld niet dat er op dit moment sprake is van groeiende onrust. 

Samen met alle betrokken koepelorganisaties zijn richtlij nen uitgewerkt waarin wordt beschreven onder welke omstandigheden 

zorg en ondersteuning veilig plaats kan vinden en wanneer het wel/niet nodig is beschermingsmiddelen te gebruiken. 

Waar verpleging en verzorging wordt gegeven aan cliënt met Corona of Corona klachten gelden de uitgangspunten van het RIVM 
voor de inzet van medische PBM buiten het ziekenhuis. Deze verzorging vindt immers binnen 1,5 meter plaats. 

Niet elke situatie laat zich echter vangen in de algemene r ichtlijnen en als situatie daarom vraagt kunnen zorgprofessionals ook 

beredeneerd afwijken van deze richtlijn van het RIVM . V&VN heeft op basis van de RIVM-richtlijn een handreiking opgesteld om 

zorgmedewerkers praktische handvaten te bieden. 

Medewerkers in de Wmo hebben over het algemeen geen PBM nodig. Vaak kunnen zij de 1,5 meter afstand bewaren in hun werk. 

Als de cliënt COVID 19 k lachten heeft en wordt getest dan is het belangrijk ondersteuning uit te stellen. Echter, er zijn situaties 
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waarin uit stel niet mogelijk is en situaties waarin professionals beredeneerd kunnen afwijken van de algemene richtl ijn. In die 
specifieke situaties is het nodig dat de Wmo medewerker, bijvoorbeeld dus de huishoudelij ke hulp, beschikt over een 

reservepakket PBM die ze dan kan gebruiken. Het gaat dan om medische beschermingsmiddelen. 

Van: 111111,1111.IIGIIII ◄J•h@N@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 18 mei 2020■1■0■:3'1!11111!'1-• 

Aan· MM(@l,IID-(1!111) ◄JNitftrninvws.nl>;llll,ll. (111) <tmfll@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: SPOED VSO reactie DGLZlillllill 
Urgentie: Hoog 

En nog een spoedje: VSO LZ. 

Succesi 
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Opbrengst uitvraag Sociale Pij ler G40 best practises of handelingsperspectieven t .b.v. notitie sociale impact coronacrises aan kabinet 13 mei 

Recent is de bestuurlijk-wetenschappelij ke wer~roep sociale impact in het leven çeroepen, bestaande u it (10){2o) ( (101(20) minister Grapperhaus (J&V), 

minister Koolmees (SZW), -illl!W- B•J!t# WA•JitUM G·lffiillMltdl ~PFJhfMJl@t§I Vanuit deze werkgroep komt er een korte notitie 

over de sociale impact van de corona crisis die aan het kabinet aangeboden zal worden ivm de verdere besluitvorming op 13 mei. Op basis van eerste 
bevindingen wil men een korte notitie opstellen over de sociale impact op kwetsbare groepen met een focus op drie groepen inwoners die met name 
kwetsbaar zijn: 

1.jongeren 
2. gezinnen met opstapeling van kwetsbaarheden; 
3 inwoners die te maken hebben met schulden/armoedeval. 

De werkgroep deelt de voorbeelden in aan de hand van drie aspecten: 

Ontferming over kwetsbaren: dit betreft de klassieke taak van de overheid als 'schild' voor kwetsbaren (van inkomensondersteuning tot 
gezinsinterventies) 

Samenwerking van onderop; dit betreft de meer faciliterende taak van overheid of de initiatieven vanuit de samenleving (versterking maatschappelijk 
middenveld, lokaal maatschappelijk initiatief, verminderen bureaucratische obstakel, samenwerkingsverbanden in zorg, door ondernemers, in buurten 

etc.) 

Ruimte voor eigenaarschap: dit betreft de waarde om als inwoners (zeker ook de jongeren) nu en in toekomst regie en eigenaarschap te behouden, in de 

eigen ontwikkeling. 

Alkmaar De Bakfiets van Stichting 
Inloophuis De Zwaan en 

Maaltijdvoorziening door veldwerkers en ervaringsdeskundigen vanuit 
de opvang dak- en thuislozen en verslaafden. Zij brengen maaltijden 
van Restaurant Stoer in Alkmaar gratis rond bij de cliënten die door de 
coronamaatregelen niet naar De Inloop en Dagbesteding kunnen 
komen, en niet goed voor zichzetf zorgen. Op die manier houden zij 

contact en vinger aan de pols en kunnen zij de cliënten toch bijstaan. 
Vrijwilligers gaan op een balkfiets langs bij de cliënten van de 
huiskamers van beide sticht ingen die door de coronamaatregelen niet 
naar de huiskamer kunnen komen, en soms ook niet goed voor zichzelf 
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Alkmaar 

Amersfoort 

Amersfoort 

Amersfoort 

Apeldoorn 

Stichting Aanloophuis De 
Steiger 

De Inloop Extra Intelligent Open 
van organisatie Reakt 

Buitenschoolse activiteiten 

Opvang kwetsbare leerlingen 

Thuisschoolmaatje 

Samen0SS: Centenkwesties en 
Armoederegisseur 

zorgen. Op die manier houden zîj contact en vinger aan de pols en 
kunnen zij de cliënten toch b ijstaan. De bakfiets trekt de aandacht, 
heeft koffie en thee "aan boord" om uit te delen onderweg zodat een 

praatje maken gestimuleerd wordt en zorgt meteen voor de 1,5 meter -De Inloop en dagbesteding van Reakt voor dak- en thu,islozen en 
verslaafden is bij ons open en nu ook in het weekend. Voorheen was 
dat alleen ma t/m vr. Door wel open te blijven houden we de meest 
kwetsbare daklozen en verslaafden overdag van straa,t (op vrijwillige 
basis). De extra opening in het weekend kan door ber,oepskrachten van 

De lnloop/Reakt te koppelen aan vrijwilligers van de KLM die zich 

hiervoor hebben aangemeld nu ze niet vliegen. Deze vrijwilligers zijn 
ook geselecteerd op de "klil<" die ze met de doelgroep hebben. 
Zodoende hebben we toch voldoende personeel om deze openstelling 
mogelijk te maken. 

Welzijn, sport, kunst, etc. partners organiseerden activiteiten (digitaal 

ern kleinschalige •op afstand' activiteiten in de wijken) .. In de mei• en 
junivakantie organiseren zij een activiteitenaanbod voor groepjes 
kinderen (<12 jaar). Onderwijspartijen en gemeente denken na over 
een vakantie,academie in de zomer. 

Zowel in primair als voortgezet onderwijs worden kwetsbare kinderen 
opgevangen. Op de eigen school, dus in vertrouwde omgeving. Indien 
nodig bieden maatschappelijke organisaties extra handen. Specifieke 
aandacht is er voor leerlingen in het praktijkonderwijs en speciaal 
onderwijs. Ook voor jongeren die net in Nederland zijn wordt na de 
m eivakantie noodpvang geregeld. 

Heelt een VO-school één of meerdere leerlingen die baat kunnen 
hebben bij een "maatje", dan kan de mentor(of contactpersoon van de 
school) dat melden bij het landelijke punt, maar ook bij een lokale 
coordinator. Zij probeert dan een match te maken met een 
beschikbare vrijwilliger en brengt die in contact met de mentor met 

toestemming van ouders. 
Onder de noemer 'Samen0SS' geeft een netwerk van partners in het 
sociaal domein vorm aan wijkteams die ondersteuning bieden aan 
kwetsbare inwoners in Apeldoorn. 
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Assen 

Assen 

Assen 

Aanbod professionele 

jeugdhulp b ij 
nood kinderopvang 

Aanspreken jongeren op 

corona-maatregelen 

D,e ondersteuning heeft oo~ betrekking op schulden en armoede. Eén 
van de initiatieven is de inzet van 'Centenkwesties': een advies- en 
ondersteuningspunt voor inwoners die te maken hebben met 
financiële problematiek. Na een pilot op één locatie, is 
'Centenkwesties' uitgerold naar vier laagdrempelige 
ontmoetingsplekken verspreid over de hele stad. De Corona-crisis 
heeft er toe geleid dat er geen fysieke spreekuren meer worden 
gedraaid; er wordt wel digitaal hulp geboden. We zijn, op zoek naar 

mogelijkheden om nog meer proactief en preventief te acteren. In dat 
kader zijn nieuwe voorstellen gedaan, onder andere om te verkennen 
of aanstelling van een armoederegisseur van meerwaarde kan zijn, niet 
om (zelf) individuele inwoners te ondersteunen, maar om te 

coördineren en verbinden. Al voor de Corona-crisis waren dit 
belangrijke thema1 s1 nu wordt dit belang alleen maar ,groter. Het beeld 
dat er een golf van schuldenproblematiek voortvloeit uit deze crisis is 
al om tegenwoordig. Ook Apeldoorn herkent dit beeld: nu weinig 
aanmeldingen voor schuldhulpverlening, de -stilte voor de storm. Dit 
vraagt aandacht van gemeenten en lokale partners, maar ook van de 
rijksoverheid. Wat kunnen we betekenen voor alle 1 tussen-de-wal-en
schip-pers' (waaronder de filexwerkers)? En wat betekent de huidige 

crisis voor het vraagstuk van het schuldenpardon? Analoog aan de 
' intelligente lockdown' zou je voortvarend werk kunnen maken van een 
'intelligent schuldenpardon', gericht in plaats van gen.eraal. Betrek 
hierbij de wetenschappelijk,e kennis die relevant is voor dit thema, net 
zoals dat gebeurt voor het Corona-virus. 
O,e grootste jeugdhulpaanbieders in Drenthe hebben lhun hulp 
aangeboden bij de opvang in de noodkinderopvang van kinderen met 
gedragsproblematiek. 

Bij het handhaven/ aanspreken van jongeren is een mooie nauwe 
samenwerking ontstaan lus.sen Handhaving (OOA's/ politie) en 
jongerenwerkers. 

M inder problemen bij gezinnen De gezinnen met de zwaarste problematiek blijken een soort 
met zware 
jeugdhulpproblematiek 

ontspanning te ervaren doordat een aantal stressfactoren wegvalt 
(school voor de kinderen, minder hulpverlening over de vloer etc). Het 
is de vraag/ het blijft afwachten hoe dit op langere ter mijn uitpakt en 
wat we hiervan kunnen leren. 
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Breda' 

Breda (regio) 

Breda (regio) 

Breda 

l 

Sociale Werkplaats als 
beschikbare basis 

Bieden van een dagelijkse 
nood in loop voor doelgroep 
dak- en thuislozen, omdat alle 
reguliere inlopen gesloten zij n. 

Extra nachtopvang voor 
doelgroep MOE-landers 

Participatie van kwetsbaren 
expliciet aandacht 

Onze sociale werkplaats Atea heeft er bewust voor gekozen hebben 
om open te blijven. Voor medewerkers die gezond zijn, blijft zo de 
noodzakelijk dagst ructuur en ritme beschikbaar. Juist doorzetten van 

ar beid als motor van vitaliteitsbeleving bij deze groep is essent ieel 
gebleken om te voorkomen dat eenzaamheid, verslaving en psychische 

problematiek bewegen de uitweg wordt. Een intervent ie om de 
m aatschappelij ke impact zo klein mogelijk te houden. 

Dagelijks wordt tussen 11-13 uur de mogelijkheid geboden om op een 
in looplocatie een maaltijd te nuttigen, koffie/thee te d rinken, een 
praatje te maken en gebruik te maken van het toilet. 

Er, zijn tussen de dak- en thuislozen ook mensen uit Oost-Europa. Zij 
hebben veelal geen recht op maatschappelijke opvang. Wij bieden hen 

nachtopvang en proberen beter in beeld te krijgen, hu n gezondheid te 
m onitoren en hen toe te leid en naar werk incl. huisvesting. 
NIET in dezelfde valkuil stappen als bij de vorige economische crisis; 

vanuit de financiële kaders vooral aandacht op snel naar werk uit te 
plaatsen klanten richten, dat is duurkoop (zie ook evaluatie P-wet). 
Wat he lpt voor d uurzame inzet o p deze groep: 

• Rijk vooraf duidelijkheid laten geven over financiële ruimte (en niet 
1,5 jaar bij vaststelling BUIG en P0 budget) 

• Steviger same nwerking me t UWV om mensen al op te pakken als ze 

n og in de WW zitten (proje ct in Breda; Werk voor Bijsta nd). Dat 

vraagt ook inzet van UWV. 

1 Algemene opmerkîng vooraf vanuit Breda; De impact van de maatregelen die we nemen om COVIID·19 te beheersen op sociaal-kwetsbare groepen vraagt expliciet aandacht. Dat voelt ie-dereen 

aan. Het zîjn de groepen die al 'gewend' zijn niet zo nadrukkelijk van zich te laten horen en problemen zelf op te lossen. Of groepen die nu 'op verzoek van de overheidsmaatregelen' helemaal 
vastzitten achte r de voordeur. E:n het zijn groepen die het tot dusver zelfstandig genoeg waren om zich te redden met algemene voorzieningen en sociaal contact in de buurt, maar die door de 
lengte van de maatregelen nu toch door de ondergrens zakken. 
Gemeenten zijn met vrijwilligers en aanbieders vanaf moment 1 aan de slag om deze groepen in beeld te krijgen/houden en passende ondersteuning te bieden. Dat doen we in een wer1c:elijkheid 
die nog steeds gekenmerkt is door onzekerheden. Nu nadenken over slimme oplossingen en oplossingsrichtingen is zeker van belang, maar daarbij moeten we ons ook realiseren dat we in het 
speelveld van het sociaal domein eigenlük nog niet kunnen voorzien wat er op ons afkomt als gevolg van de Corona•maatregelen en daarop volgend de economische te rugval. Met de- kennis 
van de vorige economische cri~s en de huidige ervaringen/signalen met sociale dienstverlening rn Coronatijd in gedachten, geven we de volgende voorbeelden en gedachten mee uit Breda. 
Nb. Voor deze uitvraag loten \,\,'f' de direct Corona-gerelateerde uitvoering door gemeenten voor kwet.sbore groepen buiten beschouwjng (zoafs quarontc,;ne-poli's voor kwetsbare ouderen, 
uitbreiding nachtopvang voor dak• en thuislozen, afspraken ml!t onderwijs en kinderopvang over opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen op kinderen die kwetsbaar zijn etc). 

4 

275987 



Breda I regio) 

Breda 

Breda 

Schuldhulpverlening (tijdelijk) 
gerichter inzetten 

Zorg voor Elkaar Breda 

Tijdelijke u itbreiding personele 
capaciteit inzet van Zorg voor 
Elkaar Breda en Team 

Bemoeizorg 

• Adviezen evaluatie P-wet versneld doorvoeren, snel op- en afschalen 
gaal in de komende periode erg belangrijk worden als mensen 

t ijdelijk werk hebben, terugvallen op bijstand. Dal moel 

kunnenzonder complicaties en zorgen. 
Inzet van stimuleringspremies voor bedrijven om mernsen die agv 

corona ontslagen zijn nu juist weer snel aan te nemen en niet te 
vervangen door andere memsen uit de arbeidsmarkt. 
Err zijn geen toegewezen budgetten voor de uitvoering van 
Schuldhulpverlening (SHV) en daarmee is het snel en gericht sturen op 
inzet van middelen voor specifieke groepen/doelen vanwege Corona 
lastig. Als snelheid gewenst is, dan zou juist in een toegewezen 
rijksfinanciering (nel zoals bijv met een tozo-regeling), een kans liggen. 

Verder zou ons inziens kunnen helpen: 

• Gealloceerd extra budget voor sanering van kleine beginnende 

schulden. Geen trajecten van 3 jaar; maar saneringskrediet. Eventueel 

flater kwijt te schelden bij het aanvaarden van werk i pv bijstand 

• Bewindvoering vervangen door verplicht budgetbeheer in uitvoering 
bij gemeente, 

• SHV voor zzp-ers als belangrijk speerpunt 
Speciale regelingen voor jongeren tot 27 jaar, waarbij stufi ook vaak al 

een schuld is. 
Het bestaande netwerk 'Zorg voor elkaar Breda' (1 naam; 1 

telefoonnummer en 1 webs:ite) van vrijwilligersorganisaties, 
maatschappelijke instellingen en de gemeente Breda, heeft in de 

eerste week COVID-maatregelen meteen de 5000 me,est kwetsbare 
inwoners gecoördineerd in beeld gebracht en contact gelegd. Oe 
partners kennen elkaars kwaliteiten en delen vrijwilligersnetwerken en 
kennis over cliënten en wijken. Dil coördinatiepunt is ook opgeplust 
voor het aanmelden van maatschappelijk init iatieven en vragen van 

bewoners, zodat ze gematcht kunnen worden. Ze kunnen nieuwe 
initiatieven beoordelen en verrijken op aspecten als veiligheid en 

waarde voor inwoners. 
Tijdelijke u itbreiding personele capaciteit inzet van Zorg voor Elkaar 
Breda en Team Bemoeizorg om de consequenties als gevolg van de 
Coronacrisis te verminderen. 
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Breda 

Breda 

Delft 

Aandacht vast houden 

De Cirkel is Rond - Inzet 
ervaringsdeskundigen 

Extra aandacht voor 
computerregeling 

Delft Schuldhulpverlening aan 
ondernemers 

Delft Website Gezin en Corona 

Delft Aanschaf tablets voor ouderen 

Ede Vakantie-d oeboek 

_l 

Eir is nu veel aandacht voor de risico's op toename van spanningen 
"achter de voordeur". De extra-opvang van kwetsbare kinderen is ook 
een mooi voorbeeld van toegenomen aandacht vanuit onderwijs, 

le-erplicht en kinderopvang. 
De uitdaging is om wanneer het leven weer "normaal"' wordt, de 

aandacht voor kwetsbaarheid rond huiselijk geweld en 
kindermishandeling vast te houden, en kennis over en het gebruik van 
de meldcodeverder te bevorderen. Het regionaal programma Geweld 
Hoort Nergens 'Tnuis helpt gemeenten en is hiervoor essent ieel. 
Behalve vragen om hulp of problemen melden bij Veilig Thuis, kan het 
eli over praten met iemand die dezelfde problemen heeft meegemaakt 
helpen. Het project Cirkel is. Rond heeft 3 ex-slachtoffers en 3 ex

plegers in dienst, met wie contact gelegd kan worden. (dit kan vooral 
online, via mobiel bellen, whatsapp, chat, enz) en dit kan 24/7 . 
We hebben de samenwerking met scholen en welzijnswerk versterkt 
om de a I bestaande computerregeling (bijzondere bijstand) extra onder 
de aandacht te brengen. Hulp geboden aan anderstaligen bij het 

indienen van de aanvraag e1n de aanvragen versneld afgehandeld. Zo 

he bben meer kinderen de beschikking over een device gekregen voor 

digitaal onderwijs. 

De gemeente doet daar tot nu toe weinig aan. Juist door deze crisis is 
het urgent om daar veel meer op in te gaan zetten. We gaan dit de 

komende maanden uitwerken 

Op de website www.gezinencorona.nl/delft kunnen gezinnen uit delft 
terecht voor alle re levante zaken rondom corona. Denk aan: 

hulpvragen, extra informatie voor (kwetsbare ) gezinnen 

en verschillende t ips gedee-ld door o.a. ouders, etc. 

De gemeente heeft de reeds geplande aanschaf van tablets voor 
ouderenversneld uitgevoerd. 

CNS Ede en SKOW hebben gezamenlijk met co-financiering vanuit de 
gemeente Ede, een interactief, digitaal, 100 pagina's tellend, Vakantie 
doe- boek ontwikkeld. Dit boek biedt kinderen tijdens de meivakantie 

de mogelijkheid tot dagelijks educatief vermaak. Ook voor ouders/ 
verzorgers is dit een mooi h ulpmiddel om hun kind(eren) structuur, 
activiteiten en plezier te bieden in deze periode van onderwijs op 
dstand 
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Ede 

Emmen 

Emmen 

l 

Webinar 'Help, 24/7 een puber 
in huis ... . ' 

Jongeren Perspectief Fond$ 

Vrocg~isnolc,ing 

Pilot generatiearmoede 

Een Webinar speciaal voor ouders met pubers in huisil1!JitimJ 
kind<rpsycholoog en auteur van het bock tuï)Ifli) •-•Geeft tips 
en inspiratie om de corona crisis door te komen. Georganiseerd door 
het CIG Ede. 
Jongeren met se-hulden worden belemmerd in hun ontwikkeling naar 

een perspectiefrijke toekomst. Niet alle jongeren komen in aanmerking 
voor het reguliere aanbod vanuit de schulddienstverlening en 
daarnaast biedt het reguliere ainbod vaak te weinig ruimte om aan het 

perspectief te werken. Wij willen voor dit soort situaties een fonds 
oprichten, zodat jongeren met schulden (weer) perspectief kri jgen op 
hun toekomst. We vinden het van belang dat er aan el)n duuriame 

oplossingkanworden gewerkt, waarbij de jongere schuldenvrij wordt 
èn aan zijn of haar perspectief (veelal opleiding, werk of stage) kan 
werken. Door de coronacrisis worden jongertn sterk geraakt. Naaçt het 

het oprichten van het Jongeren Perspectief Fonds onderzoeken we 
tevens een specifieke benadering voor de aanpak van de (toenemende) 
jeugdwer1<1oosheid. Daarnaast zetten we in Emmen veelvuldig in op 
maatwerk door de vier weken wachttijd voor jongeren niet te hanteren 
bij aanvraag van bijstand. 
In Emme n i1. gqdart m •t ~um p ilot, waarbij w e inwonert. m et fi n:.neiël9 

problemen op basis van het matchen van gegevens (van bijv. 
zorgverzekering, energiemaatschappijen etc.) in beeld brengen. Bij 
signalen over betëllingsachtersbnden over een inwoner c.q. huisadres 
naar voren komen, wordt een huisbezoek afgelegd en wordt de 
inwoner hulp/ ondersteuning aangeboden. Inmiddels zijn ongeveer 
350 huisbezoeke n afgelegd. De eers-te resultaten van de pilot zijn 
positief. 
In de regio kent een groter dan gemiddeld aandeel van de bevolking 
een lig@ socië1aleconomische stitu s en is er vaaikstapeling v~n 

problematiek. Oe pilot 'Aanpak intergenerationele armoede• 
problematiek' richt zich op het vraagstuk van intergenerat ionele 
armoede. Een bel:mgtijk dool v;in de armoede die in d~ regio bestaatl 
wordt al decennialang van generatie op generatie doorgegeven. 
Kenmerkend voor deze gezinnen is dat armoede zich niet beperkt tot 
het niet beschikken over voldoende eeld, maar ook alle andere 
levensdomeinen raakt. Het is een vicieuze cirkel die maar moe,ijk 
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Emmen ZZP' ers met schulden 

Emmen Beschermingsbewind 

wordt doorbroken. Het doel van de pilot is om een aa,npak te 
ontwikkelen die bijdraagt aan het doorbreken de patronen van 
intergenerationele armoede op gezinsniveau. 

In deze pilot werken de volgende organisaties samen:. 
• Lokale welzijnsinstanties: Sedna en 
Maatschappelijk Welzijn Coevorden 
• Rijksuniversiteit Groningen, Alliantie van Kracht. 
• De gemeenten Coevorden, Hardenberg en Emmen. 
• Onderwijs 
• Ervaringsdeskundigen 
Landelijk wordt steeds meer aandacht gevraagd voor 

schuldhulpverlening aan ZZP'ers gemeentelijke schuldhulpverlening 

(Wgs) is onlangs aangepast en vanuit deze wet zijn we (nog meer) 
verplicht deze groep ondernemers met een problematische financiële 
situatie, te helpen. Het is de verwachting dat het aantal ZZP'ers dat in 
de financiële problemen komt door de coronacrisis zal toenemen. De 
gemeente Emmen is eind 2019 gestart met een pilot voor ZZP'ers met 
schulden. In deze pilot wordt onderzocht of en hoe de gemeente de 
zelfstandigen zonder personeel kan ondersteunen met 
schuldhulpverlening. Producten die in deze pilot kunnen worden 

ingezet zijn: 
Informatie en advies 

Budgetcoaching of -beheer 
Schuldregeling 

Saneringskrediet 

In Emmen staan ruim 1.100 mensen onder beschermingsbewind, die x 
een beroep doen op bijzondere bijstand. Daarnaast zijn er inwoners uit 
de gemeente Emmen die onder bewind staan, maar geen beroep doen 
op bijzondere bijstand. Deze groep heeft de gemeente niet in beeld. In 
het najaar van 2019 heeft de gemeente Emmen onderwek gedaan 
naar het uitvoeren van beschermingsbewind in eigen beheer. In dit 
onderzoek is naar voren gekomen dat bewind•voering in eigen beheer 
niet goedkoper is dan uitvoering door commerciële bewindvoerders. Er 
is een werkgroep bewindvoering ingericht, die overlegt met 
bewindvoeringsbureaus, maatschappelijke organisaties en Rechtbank 

Noord Nederland over de werkprocessen en in- en uitstroom. Waar 
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Enschede 

Enschede 

1 

Twentse Belofte ca een 

samenhangende 
jongerenaanpak 

(Extra) Doorstroomwoningen 

mogelijk en verantwoord1 zullen werkprocessen worden aangepast om 
lichtere vormen van ondersteuning aan te bieden om de 
zelfredzaamheid te stimulerien. Tevens is het streven hierdoor de 
kosten van beschermingsbewind te verminderen. 
De Twentse belofte is het regionaal programma voor deca 7000 

je>ngvolwassenen ( 16 tot 27 jaar) in Twente zonder startkwalificatie en 
zonder schoolinschrijving. Dit werkt volgens het principe: we laten 
je>ngeren pas los als de BIG 5 geregeld zijn (zie ook de uitkomsten van 
het Interdepartementaal Beleids Onderzoek Jongeren van 2019): 1. 
Wonen, 2. Inkomen en Schulden, 3. Support van minstens 1 
volwassene uit het e igen netwerk (JIM), 4. Welzijn en Gezondheid, 5. 

School en Werk. In Enschede wordt de gemeentelijke werkwijze met 

je>ngeren hierop aangepast (Transformatie Sociaal Domein). Zo 
ontwikkelen we doorstroomwoningen, een aanpak voor dak- en 
tt, uisloze jongeren en jonge-ren met jeugdhulp/verblijf die 18 worden, 
werken we aan een Jongerenperspectieffonds, aan 
(ervaringsdeskundige) jongeren die jongeren support bieden en aan 
een vaste coach die het hele ondersteuningstraject meegaat, overzicht 
em aandacht houdt. We zett:en in op verder scheiden van wonen en 
zorg voor jongeren. En dan ,met begeleiding en ondersteuning 

perspectief op vooruit. Ruim 60% van de jongeren zonder 
startkwalificatie die bij de gemeente in beeld komen lneeft multi
problematiek en vooral aandacht tekort. Met extra aandacht kan de 
multi-problematiek terugge-bracht worden naar 200/4. Economische 
crisis leidde in het verleden tot teruggang naar de kerntaken en naar 

de quick wins. Dat w illen we nu voorkomen, maar we zien de druk op 

de budgetten alweer toenemen. We willen anticyclisch blijven 
investeren in kwetsbare groepen. 
N.a het uitbreken van de Corona crisis hebben we - in samenwerking 
m et de corporaties - 4 extra doorstroomwoningen ingericht die 

gebruikt kunnen worden voor de (tijdelijke) huisvesting van inwoners 
(m.n. gezinnen) die o.a. huisvestingsproblemen hebben. In de 
gemeente hadden we al 6 doorstroomwoningen. De inwoners die 
hierin !tijdelijk) zaten, worden - vanwege de coronacrisis - versneld 
door de corporaties regulier gehuisvest, zodat ook die vrijkomende 
doorstroomwoningen ingezet kunnen worden voor inwoners die 
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Enschede 

Enschede 

Enschede 

Gouda 

Gouda 

Laagdrempelige toegang tot 
inkomensondersteunende 
voorzieningen en 

financiële/schuldhulpverlening 

Intensivering contacten 
wijkteams met scholen 

Nieuwsbrief voor ouders en 
kinderen m et autisme 

Sporten voor kwetsbare en niet 
leden 

Laptopregeling 

getroffen zijn door de corona-omstandigheden. Aan het inzetten van 
doorstroomwoningen kunnen voorwaarden gekoppeld worden om 
structurele oplossingen te bereiken. 

Het versneld doorstromen naar reguliere huisvesting gebeurt trouwens 
in bredere zin door de corporaties

1 
zo heeft bijv. SJHT heeft urgenties 

verstrekt zodat er extra snel wat jongeren die nu in een 18 - project 
zitten kunnen doorstromen naar een reguliere kamer. Dit omdat er wat 
extra kwetsbare aanvragen zijn momenteel van jongeren die thuis in 

de knel zitten. We richten ons op het stabiliseren van de woonsituatie. 
We willen in nauwe samenwerking met onze partners komen tot een 
laagdrempelige en eenduidige toegang waar inwoners met al hun 
vragen over (1) inkomensomdersteuning (waaronder het Kindpakket) 

terecht kunnen en daadwert<elijk hulp kunnen krijgen bij het aanvragen 
daarvan en (2) een heldere, laagdrempelige en brede toegang tot 
financiële- en schuldhulpverlening. We verwijzen 'warm·, zodat een 
inwoner zich niet van het kastje naar de muur gestuurd voelt. 

De Enschedese Wijkteams hebben veel contacten me1 scholen voor 
opvang van kinderen uit kwetsbare gezinnen. Er wordt veel meer 
online hulpverlening ingezet. Wijkcoaches gaan wandelen met d iënten 
en met kinderen. Er wordern laptops geregeld voor kinderen uit 

armoedegezinnen zodat zij mee kunnen doen met online lessen. We 
richten ons op meer online hulp en jeugd online. Daar, zit honing in de 
bloem; dit vraagt echt ander gedrag van professional. 
Err is speciaal een nieuwsbrief opgesteld voor ouders en kinderen met 

autisme. Deze helpt om o.a_ de spanning die de crisis mee brengt 
onder die groep te vermind,eren. 
Sporten voor kwetsbare en niet leden. Sportverenigingen zijn erg druk 
m et het opstarten van de sport dat ook nog iet s extra' s organiseren als 
een extra druk kan worden ,ervaren. Samen met de buurtcoaches kijken 

naar wat er gezamenlijk (om de druk bij de sportverenigingen weg te 
nemen) georganiseerd kan worden, zodat sportverenigingen dit als 
kans gaan zien en er ook sprake is van inclusief sporten/meedoen (doel 
sportakkoord). 
Kindpakket met laptopregeling uitgebreid van voortgezet onderwijs 
naar tijdelijk ook beschikbaar voor kinderen in het pri mair onderwijs: 
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Gouda 

Groningen/ 

arbeidsmarktregio 

Groningen 

Groningen 

Groningen 

Verplaatsing nachtopvang naar 

hotel 

lage inkomens kunnen tegemoetkoming kosten laptop krijgen tot max 
400 lx per 5 jaar. 

De nachtopvang is verplaatst naar een hotel. Dit doet de mensen goed 

(24 uur beschikbaarheid van een kamer, eten, minder stress). We zijn 
in gesprek met de opvangorganisatie Leger des Heils liloe we de opvang 

anders vorm kunnen geven. De maatregelen rond cor·ona versnellen 
dit, alleen al omdat de mensen niet zo terug kunnen naar de 'oude' 
opvang omdat daar niet voldoende ruimte is. 

Kansrijk beroep- Online leren. Normaal wordt er via Kansrijkberoep.nl opleidingen met baangarantie 

Bouwen aan partnerschap 

Eurocoach jongeren 
(deden we al) 

aangeboden. Dat is nu niet mogelijk. Met Kansrijkberoep Online leren 

kan je jezelf blijven ontwikk,elen want je kunt onbeperkt kiezen uit 

le-erroutes, competentietesten en opleidingen. Kansrijkberoep Online 
Ie-ren is er voor werkzoekenden met een uitkering en Il..P'ers met een 

Tozo uitkering in de Provincie Groningen en Noord-Drenthe. 
De gevolgen van de coronacrisis heeft enorme economische gevolgen. 
Voorlopig maken veel bedrijven en instellingen gebruik van de 
noodmaatregelen van het Rijk die zoveel mogelijk moeten zorgen dat 
de werkgelegenheid behouden blijft. Lokaal zetten we hier verder op 
in. Samen gaan accountmanagers van de directie Werk & Participatie 
ern Economische Zaken en het UWV in gesprek met bedrijven en 
instellingen die in zwaar weer verkeren om te kijken wat w ij kunnen 
doen om ze overeind te houden zodat de banen behouden blijven. 
Uiteraard nemen we ook de banen voor de meer kwe·tsbare 
werknemers mee. 
Eurocoaches van de Groningse Kredietbank (GKB) begeleiden jongeren 
van 18-24 jaar met (dreigende) financîele problemen ,en werken met 
individuele maatwerkplannen, waarbij zo goed mogelijk wordt 
aangesloten bij de hulpvraag van de jongere. Jongeren kunnen zich 

(laten) aanmelden via de jeugdhulpverlening, de onderwijsinstelling, de 
afdeling Inkomen van onze gemeente, maar ook door gebruik te maken 
van het dagelijks inloop/bel spreekuur van de GKB. De- eurocoach werkt 
samen met de jongere aan het vergroten van zijn financiële 
zelfredzaamheid en het verminderen of wegnemen van de 
belemmeringen voor werk of studie. Indien nodig zet de eurocoach 
naast de coaching de producten budgetbeheer en schuldregeling in. De 

aanpak is succesvol o.m. omdat er één aanspreekpunt voor de jongere 
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Groningen Activiteiten specifiek 

gerelateerd aan gevolgen van 

Corona. Acties worden o.b .v. 
signalen in.gezet en vanuit het 

perspectief 

ervaringsdeskundigen armoede 

uitgewerkt. 

is, er laagdrempelige communicatie (zoals via whatsapp) mogelijk is, er 

een korte lijn en intensieve samenwerking bestaat tussen eurocoach, 

jeugdhulpverlener en jongerencoach werk, en we individueel 

maatwerk verrichten, waarbij de jongere eigen (creatieve) keuzes kan 
m aken en zelf prioriteiten k.an stellen. 

Laptops en evt. aansluitingen verstrekt aan kinderen/ ouders 

zonder device t.b.v. het volgen van thuisonderwijs; 

Computerhulp via helpdesk MBO studenten voor kinderen en 

andere mensen 

Verstrekken van computers ten behoeve van kwetsbare groep, 

dreigende isolatie (alleenstaanden, ouderen, psychisch kwetsbaar, 

mensen die willen solliciteren en kansen w illen benutten). 

Wekelijkse Groente- en Fruit actie tijdens coronatîjd voor 

gereduceerd tarief, zodat mensen gezond kunnen blijven eten. 

Lokale boeren worden hiermee ook ondersteund. 

Voedselbank en lokale restaurants gesponsord t .. b .v. 

maaltijdvoorziening voor gebruikers Voedselbank 

Ondersteuning b ij opze-tten logist iekschema voor het 

rondbrengen van de voedselpakketten van de Voedselbank. Ook 

gemeent e ambtenaren rijden een dag in de week:. 

Tasjes met (educatieve) spulletjes voor kinderen 1in (prio) wijken 

Ondersteuning en faciliteren b ij particu liere inzamelactie voor 

spellen, puzzels, knutselspullen voor gezinnen 

Extra communicat ie met digitale nieuwsbrieven naar de doelgroep 

min ima d ie de kortingspas 'Stadjerspas1
' te hebben. 

Ingezette acties meer structureel en preventief van aard 
Voorzieningenwijzer: als aanvulling op de zoektocht naar passende 

maatregelen voor de mensen die economisch worden getroffen 

t.g.v. de corona maatregelen. Het instrument helpt armoede en 

problematische schulden t e bestrijden en voorkomen door 

mensen gebruik te laten maken van beschikbare voorzieningen. 
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Groningen Nieuwe projecten/ initiatieven 
of die al eerder in gang zijn 
gezet en die we willen 
uitbreiden of versneld w illen 

inzetten. Vooral gerelateerd 
aan de opgestelde 11 
uitgangspunten (o.a. vanuit 
eigen regie, vertrouwen en 

maati.verk) van het nieuwe 
armoedebeleid "Toekomst met 
Perspectief' 2020 en verder 

Een samenwerking met corporaties. Deze voorziening wordt ivm 
corona versneld ingevoerd. 

Ondersteuning bij effectieve communicatie van bijvoorbeeld de 

GKB, gericht op het bereiken van de nieuwe doelgroepen 

(schaamte, onbekendheid, 'kop in het zand') en gestoeld op de 11 

uitgangspunten van Toekomst met Perspectief (het nieuwe 

armoedebeleid) 

Inventarisatie van vereenvoudiging van regels rondom bijzondere 
bijstand voor woonkoslen en overbrugging bij du re verzekeringen 
en abonnementen 

De sociale teams zijn zichtbaar in de wijken aanw ezig voor het 
opvangen van signalen en verlenen van hulp etc Daarnaast is de 

samenwerking met dienst werk& inkomen geintensiveerd i.v.m. 
nieuwe groep mensen die geconfronteerd worden met 
inkomensval 

Maatwerk & vereenvoudigen van regelingen. Ook inzet van 

maatwerkbudget. Hierbij is van belang dat mensen eigen regie 

voeren en eigen keuzes maken en niet verstrikt raken in de 

regelgeving. Rijk voert een soepel beleid omtrent gemeentelijke 

initiatieven die soms 'op het randje zitten' maar veel leed kan 

voorkomen. 

Inzetten van interventies voor vroeg signalering. 

Ondersteuning bij effectieve communicatie voor de gemeentelijke 

organisatie en maatschappelijke partners: eenvoudige sociale 
kaart voor 'Hulp bij corona', bijvoorbeeld per probleem of 

kostensoort 

Een fonds om kleinere schulden onder voorwaarden in één keer 

op te lossen zou tot de mogelijkheden kunnen behoren. Verdere 

uitwerking van schulde,nvrije wijk een initiatief dat door inwoners 

zelf is ontwikkeld. 

Cultuurverandering binnen de gemeentelijke organisatie door 

inzicht in armoede te geven en de 11 uitgangspunten (werkzame 
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Groningen Ondersteuning 
levensonderhoud kwetsbare 
sekswerkers i.r.t. Corona 

bestanddelen van effect ief armoedebeleid) als motor t e laten 

functioneren bij ongeacht welke dienstverlening dan ook. Deze tijd 

kan als vliegwiel dienen 

Verdere ontwikkeling Omarm Groningen (init iatief om betrokken 

ondernemers beter te tfaciliteren en matchen van vraag en 

aanbod).We zien dat de inzet van ondernemers bij corona goed 

werkte en hen enthousiast maakte. 

Uitbreiding van Goodpractice bijv: Kansrijk Oost, waar gezinnen in 

achterstandsituatie wo:rden ondersteund door bi,ddy's met 

ervaring in armoede. Voorbeeld van een succesvolle intervent ie 

waar met ervaringsdeskundigen wordt gewerkt en vertrouwen, 
regie en maatwerk kernbegrippen zijn. We gebruiken in Coronat ijd 

de observaties vanuit Kansrijk Oost als graadmeter voor de acties 

die we uitzetten. Inzet van ervaringsdeskundigen is één van de 

pij lers van 'Toekomst met Perspectief. 
O,e Coronacrisis en daarmee de sluiting van de seksclubs en ramen x 
zo rgt er voor dat sekswerkers momenteel geen inkomsten hebben. Een 
groot deel van de sekswerkers kan een beroep doen de landelijke 

regelingen. Toch 2ijn er ook in Groningen sekswerkers die geen beroep 
kunnen doen op de landelijke regeling omdat ze niet aan alle gestelde 
voorwaarden voor deze reg,elingen voldoen. Dit is eern groep die 
kwetsbaar is. Juist door het gebrek aan inkomsten lopen deze 
sekswerkers risico's. Ze zijn bijvoorbeeld voor hun huisvesting 
afhankelijk van exploitanten en risico's op uitbuit ing liggen sneller op 
de loer als er sprake is van een erg sterke afhankelijkh eid. Daar waar 
(legaal) in Groningen verblijvende en werkende sekswerkers die 
vanwege de Coronacrisis (sluiting van de seksclubs en, ramen) geen 

inkomsten meer hebben en niet binnen de regelingen vallen 
organiseren we een speciaa1I budget waaruit hulpverleningsinstellingen 
voor een periode van maxim aal 3 maanden kwetsbare sekswerkers op 
maat kunnen bijstaan in hun levensonderhoud. Zo mogelijk kunnen 
deze maatwerkoplossingen in natura geboden worden. We gaan er 

--~v_o_o_ralsnog van uit dat de kosten van deze maatregel gedeclareerd 
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Groningen 

Groningen 

Groningen 

Haarlemmermeer 

Extra aandacht voor mensen 
vanuit de SW en Pw 

Faciliteren digitaal onderwijs 

Opvang kwetsbare kinderen in 

het onderwijs 

Sociaal makelaars 
(ingebracht door PF31) 

l 

kunnen gaan worden bij het Rijk omdat het om een la,ndelijk probleem 
gaat. 
De mensen vanuit de SW en Pw die aangewezen zijn op een beschutte 

werkplek, hebben te maken met een totale loek-down. Daaraan 
gekoppeld hebben we maatregelen getroffen om de i,mpact op deze 

groep zo klein mogelijk te houden. Zo hebben we wekelijks en waar 
nodig (veel) vaker persoonlijk contact met alle medewerkers. Indien 
daar aanleiding toe is vindt er ook contact plaats met (externe) 
instanties die of al zorgdragen voor individuele begeleiding, of hiervoor 
worden ingeschakeld. Naast de persoonlijke contacten sturen we 
ie-dereen ook een Nieuwsbrief e n hebben we recentel ijk alle mensen 

een hart onder de riem gestoken door hen een presentje te sturen 
(vergezeld van een opbeurende tekst). 

Een groot aantal kinderen/gezinnen bleken geen beschikking te 
hebben over digitale midde'len (laptop en/of internet) om digitale 
le-ssen te kunnen volgen. De gemeente Groningen heeft 450 

leenlaptops ter beschikking gesteld aan deze kinderen/gezinnen. Deze 

zijn o.a. via de scholen ter beschikking gesteld aan leerlingen Daar 

waar problemen waren met w ifi/internetaansluiting, werd ook daar 

m aatwerkoplossingen geboden. Hierbij zagen we ook veel particuliere 

in itiat ieven van bedrijven. Ook is er een helpdesk ing,ericht ter 
ondersteuning van ouders bij ict problemen. Deze helpdesk wordt 

bemenst door ICT studenten van het Noorderpoort (MBO) 
Een deel van het onderwijs had behoefte aan extra ondersteuning voor 

de noodopvang, de opvang van kwetsbare kinderen e n het geven van 
digitaal onderwijs. Deze ondersteuning is snel ingeregeld ( o.a. via 
sociaal team en jeugdhulpaanbieders) doordat alle betrokken partijen 

goed samenwerkten, er geen bureaucratische obstakels waren en 
ondersteuning vanuit de bestaande financiële middelen werd 

gefinancierd. 

Een sociaal makelaar is actief in het voorveld en brengt personen met 
een (hulp)vraag in contact met de juiste personen of i1nstanties. De 

sociaal makelaar denkt mee, helpt bij het verhelderen van uw vraag en 
zoekt naar mogelijkheden. Zo brengt hij inwoners onderling en met 
instanties in contact en voorkomt hij zwaardere inzet 

15 

275987 



Heerlen 

Heerlen 

Heerlen 

Heerlen 

Heerlen 

monitor m id deis de triage
systematiek van 
groen/oranje/rood. 

Combi face-to-face en digitale 
hulpverlening 

Alternatieve vormen van zorg 

Noodopvang 

een educatie- en spelpakket 

De beoordeling vindt plaats op basis van de mate waarin ouders de 
zorg zelf aankunnen, er een risico op escalat ie aanwezig is en of uit stel 
van zorg niet acceptabel is. Op basis van de kleurenindeling wordt 
bepaald of er alleen telefonisch/via beeldbellen contact is of dat een 
face-to-face gesprek van be lang is. Voor dat laatste worden creatieve 
mogelijkheden ingezet zoals afspreken in de tuin of het maken van een 
wandeling met ouders en/of kind. De aanbieders hebben positieve 
er.varingen met het triage systeem en willen dit ook na corona crisis 

behouden. 
Men wil kijken of na de coronacrisis de face-to-face hulpverlening meer x 
gecombineerd kan worden met digitale hulpverlening (uiteraard alleen 
wanneer de inhoud dit t oelaat ). 

Als het bv gaat om de doelgroep van jeugdigen met een Licht 
Verstandelijke Beperking is het d igit aal zorg verlenen veel lastiger en 
merken we dat het moeilijker is deze doelgroep u it te leggen dat ze 
afstand moeten houden. Het betreft dus echt maatwerk om te 
beoordelen welke inzet voor welk kind het meest passend is. 
Als het gaat om alternatieve vormen van zorg worden niet alleen de 
mogelijkheden van beeldbellen ingezet . Er wordt ook meer gebruik 
gemaakt van social media (het plaatsen van vloggs, en online leuke 

opdrachten en wedstrijdenJ. Je ziet dat dit een plek is geworden waar 
op een laagdrempelige manier vragen kunnen worden gesteld en een 
verbinding met kind en gezin wordt gemaakt. Deze alternat ieve 
vormen van zorgen geven een extra boost wat betreft het ontwikkelen 
em aan de slag gaan met e-health. Ook ontstaan er acties zoals het 
t huis leveren van leuke pakketjes met activiteiten. 
Wegens het sluiten van de scholen is er in samenwerk ing tussen het 

onderwijs, de kinderdagverblijven en j eugdhulpaanbieders een 
noodopvang opgezet. In de noodopvang kunnen de volgende kinderen 

terecht: kinderen van ouders die werkzaam zijn in cru ciale beroepen, 
kinderen uit kwetsbare gezinnen en kinderen met kindproblematiek. 
De Gemeente Heerlen heeft met een subsidie meegewerkt aan het 
initiatief van de lionsclub Heerlen voor een actîe gericht op gezinnen 
met kinderen die juist in deze tijd een steuntje in de r,ug kunnen 
gebruiken. Concreet gaat het om circa 477 gezinnen met kinderen tot 
18 jaar in Zuid-Limburg. Bij d eze actie werd samengewerkt met de 
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Heerlen 

Heerlen 

Heerlen 
Heerlen 

Helmond 

Helmond 

Huisbezoeken 

Voedselbank Zuid-Limburg. De actie houdt in dat een educatie- en 
spelpakket is samengesteld voor kinderen waarmee zij actief aan de 
slag kunnen. Denk hierbij aan knutselen, bordspelen, lezen, teken- en 

kleurboeken. Ook wordt er een poster bijgeleverd waarmee ouders op 
eenvoudige wijze handvaten krijgen aangereikt voor het aanhouden 

van een dagritme c.q. dagrooster, zodat inspanning en ontspanning 
voor kinderen en ouders aa,ndacht krijgen. Hier staan ook hulplijnen op 
genoemd, voor Heerlen staat o.a. JENS benoemd. 
O,e fysieke contacten met cliënten worden verder geïntensiveerd. Dat 
kan een huisbezoek zijn als dat nodig is, maar je kunt ,ook gebruik 
blijven maken van 'alternatieven' zoals een bezoek aan de deur, het 

maken van een wandeling of een afspraak op de locatie Kruisstraat. Dit 
geld óók voor cliënten die wij niet als 'hoog risico of h.oge 
kwetsbaarheid' in KeDo (ketendossier) geregistreerd hebben. 

NieuwsbriefSchuldhulpmaatje Ook in een tijd van thuiswerken en contact op afstand, zet 
Schuldhulpmaatje Parkstad (SHMP) haar werkzaamheden voort. Een 

"Heerlen against Corona" 
Digitale ondersteuning 

Uitbreiding laptopregeling 
Kindpakket 

Gratis noodhulppakketten 

periode als deze vergt een geheel nieuwe aanpak, anders dan iedereen 

gewend is. Van zowel de vrijwilligers van het samenwerkingsverband, 

als voor de beroepskrachten, vraagt dit veel creativiteit en 

improvisatie. 

Een boodschappen-service gerund door vrijwilligers. 
Als blijkt dat de inzet van digitale middelen goed werkt bij jouw cliënt 
of als je cliënt toch zelfredzamer is dan gedacht, blijf dan vooral op 
deze manier werken. Het bevorderen van zelfredzaamheid is immers 
een belangrijke doelstelling bij veel van onze cliënten. 

De bestaande laptopregeling in het Kindpakket is gedurende de 
schoolsluiting tijdelijk uitgebreid. leder kind (4-18 jaar) in een 
minimahuishouden, dat voor het thuis volgen van onderwijs een laptop 
nodig heeft kan deze aanvragen bij Stichting Leergeld. Stichting 
Leergeld heeft prijsafspraken met een leverancier van tweedehands 
laptops. Er zijn bijna 200 laptops uitgereikt volgens deze constructie. 
We hebben afspraken gemaakt met onze supermarkt voor minima 
(Super Sociaal) en een van onze laagdrempelige minimavoorzieningen 
(Hart voor M inima): in geval van nood kunnen mensen een gratis 

'--------~-----------....cnc:oc.:..:odhulppakket (voedselpakket) aanvragen. Deze wordt door Supe"-r-~---------~---~ 
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Helmond 

Helmond 

Helmond 

Hilvern1m 

Noodopvang kinderen uit 

kwetsbare gezinnen 

Sociaal samengesteld en uitgereikt door Hart voor Mi1nima. Daarnaast 

wordt actief hulp geboden om de financiën op orde te krijgen. 

Kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar in een kwetsbare positie zijn 

gedurende de noodopvang op MMt ondemeund, en wMr nodig is 
aan hen opvang, onderwijs en/of begeleid ing buitenshuis 

geboden, om de veiligh,eid en ontwikkeling van kinderen te 
waarborgen. 

Er is een handelingskader opgesteld om deze kinderen vlot in 
beeld te hebben door nauwe samenwerking tussen de 
gemeentelijke Gezins- en Jongerencoaches en op,vang en 

onderwijs. 

Taskforce opvang en onderwijs Taskforce met vertegenwoordigers vanuit gemeente, de sectoren 

opvang en onderwijs en GGD coördineren de noodopvang 0-14 jaar en 

stemmen af over openstelling van de scholen/ kinderopvang vanaf 11 
mei en alles wat hierbij komt kijken. Een snelle manier van schakelen 
tussen partijen, communicatie naar de achterban, overzicht en 
oppakken wat zaken die geregeld moeten worden. 

Ondersteuning kwetsbare 

senioren 
De samenwerkende ouder<>nbonden brengen het (alternatieve) 

aanbod van zorg en ondersteuning onder de aandach1 van senioren. 
Veel dagbesteding en andere vormen van ontm oeting, contact en 

signalering zijn weggevallen. De ouderenbonden leggen via telefoon en 
digitaal contact, informeren naar de situatie en bieden ondersteuning 
aan. Daarin werken ze samen met het welzijnswerk, de zorg en diverse 
vrijwilligersin itiatieven. Zij nichten zich op kwetsbare senioren waarbij 
breed gekeken wordt en onder meer aandacht is voor sociale 
contacten, gezondheid, schulden en betrokken mantelzorg. 
O.aarmee voorkomen ze dat deze ouderen en betrokk,en gezinnen 

(verder) in problemen geraken. 

Ramadan-problematiek t ijdens Meer toezicht door jongerenwerkers (softere aanpak! en X 
Corona straatcontactwerk (hardere aanpak) in plaats van de groepsactiviteiten ( i.c. 

die normaalgesproken met Ramadan georganiseerd worden. De repressie) 

jongerenwerkers en het straatcontactwerk maken daarbij gebruik van 
de-ook regulier toegepaste- 7-st appen aanpak/plus min mee

m ethodiek en PGA-aanpak. In het kader daarvan worden 

maatwerkinterventies ingezet, meestal op groepsniveau. 
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Hilversum Continuiteit jongerenwerk Contact zoeken langs digitale weg. In -digitale- samenspraak met X 

tijdens Corona jongeren worden allerlei on lineactiviteiten georganiseerd. Denk aan 
sport challenges, een live podcast voor jongeren, online 

huiswerkbegeleiding en het organiseren van vrijwilligerswerk t ijdens de 
Ramadan. Jongerenwerk is telefonisch1 per app of anders bereikbaar 
voor individuele jongeren met problemen of hulpvragen. 

Hilversum Intensivering communicatie N.a een incident met jongeren wordt nu -intensiever dan voorheen-
met ouders en buurt gesproken met de ouders, de buurt en andere betrokkenen, om 

herhaling te voorkomen. 

Hilversu Regionale coordinatie Corona• Periodiek regionaal overleg organiseren voor het signaleren van 
problematiek probleemsituaties, gericht op zorgcontinuiteit. 

Hilversum Zorgcontin uiteit door Werken aan zorgcont inuiteït door het initiatief voor ooronaproof 

zorgaanbieders waarborgen maken van dienstverlening bij zorgaanbieders neer te leggen en 
zorgaanbieders daarop regelmatig te bevragen. 

Hilversum Proactief oontact zoeken met Voordat corona•gerelateerde problemen ontstaan is er een X 

kwetsbare gezinnen (preventie inventarisatie gemaakt van alle kwetsbare gezinnen en is proactief 
escalatie problematiek). contact met hen gezocht (op lokaal n iveau) 

Hilversum Alternatieven voor G:roepsvoorzieningen zijn omgezet naar individuele begeleiding 
groepsvoorzieningen, met als 
doel zorgcontinuiteit 

Hilv@rsum Informatie over de weg naar Langs verschillende kanalen (flyeren, facebook, lokale krant, etc) is de 
zorg weg gewezen naar verschillende vormen van ondersteuning (zoals bij 

huiselijk geweld). 

Hilversum Versnelling intake De versnelling van de inkooiP van levensvatbaarheidsonderzoeken is X 

schulddien stverlening nodig om straks het grote aantal BBZ-aanvragen van ondernemers in 
zwaar weer in behandeling te kunnen nemen. 

Hilversum Continuitei t van de activiteit We gaan proactief bellen te-r vervanging van huisbezoeken. 
'vroegsignalering schulden' 

Hilversum Incidentele ondersteuning Hi lversum heeft extra middelen vrijgemaakt om de ergste nood bij 

Voedsel bank huishoudens te kunnen ondervangen door de Voedselbank te 
subsidiëren waardoor zij bonnen voor voedselpakketten kunnen 

verlenen. 
Hoorn Inzet op armoede (beleid) In Hoorn is eind maart geïnventariseerd of er behoeft,e is aan extra X 

coronacrisi s (nood)voorzieningen ten gevolge van de oorona crisis. Er bleek in 

Hoorn geen behoefte voor mieuwe 'corona-' voorzieningen. Extra 
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Hoorn Maatschappelijke begeleiding 
vergunninghouders 

Hoorn/Westfriesland Samenwerkingsafspraken 

Hoorn 

gemeente en onderwijs m.b.t. 
de opvang van kinderen met 
een onstabiele thuissituatie. 
Coördinatie op 'corona 
initiatieven' 

behoefte die er is kan worden opgevangen binnen bestaande 

voorzieningen. Daarom wordt er nu extra ingezet op: 

Extra onder de aandacht brengen van bestaande 

voorzieningen onder inwoners. Er is begin mei een artikel în 
de wekelijkse lokale krant verschenen en alle huishoudens 

krijgen vanaf 6 mei 2020 een brief over hulp om rond te 

komen !toegevoegd in bijlage). 

Extra aandacht voor integraal werken en maatwerk. Er zijn 

sinds begin april Deen-supermarkt waardebonnen uitgedeeld 

door diverse medewerkers uit de gemeente aan inwoners die 

dat nodig hebben (jeugd/WMO, inkomensondersteuning en 

schuldhulpverlening). Er zijn extra verstrekkingen gedaan voor 

computers en internetverbinding voor thuisonderwijs. En 

binnen de schuldhulpverlening is extra ingezet op 

vroegsignalering. 
Ook zijn afspraken met de woningcoöperatie gemaakt rondom de 
woningontruimingen. Er vinden nu geen woningontruimingen plaats 
tot in overleg tussen de coöperatie en gemeente bepaald wordt dat de 

corona-maatregelen voldoende zijn afgebouwd. 

Doorgaan met (op afstand) begeleid huisvesten van gezinsherenigers 
(vanuit de asielzoekerscentra) met in achtneming maatregelen RIVM 
door maatwerk. 
Met de schoolbesturen en kinderopvang in de regio is gekomen tot een x 
éénduidige handelswijze bij het doorverwijzen van kinderen naar de 
noodopvang. 

Ongeveer anderhalve week na start van de lockdown hebben we als 

gemeente het Vrijwilligerspunt, MEE&deWering en St. Netwerk !drie 

grote welzijnsorganisaties) benaderd met het verzoek hun aanbod op 

elkaar afte stemmen. Daarmaast hebben we ze ook gevraagd om een 

coördinerende rol op zich te nemen m.b.t. de nieuwe corona 
initiatieven en het veranderende aanbod van bestaan de organisaties. 

Doel hiervan is om overlap in het aanbod te voorkomen (soortgelijke 
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Hoorn 

Leeuwarden 

Leeuwarden 

l 

Vermeklling tablets aan 
ouderen 

Aanvalsplan Jeugdpreventie; 
voorkomen is beter dan 
genezen 

HetJeugdExpertîeam (JET) 

initiatieven in dezelfde wijkl en eventuele hiaten in het aanbod te 

signaleren. Om deze rol op te kunnen pakken is er vanuit de gemeente 

naar alle subsidierelaties in het sociaal domein een brief verstuurd met 

daarin de boodschap: 

Dat we als gemeente waardering uitspreken voor alle initiatieven 

en activiteiten die zijn ondernomen 

Dat w ij zien dat de organisaties adequaat inspelen op de 

veranderingen als gevolg van het coronacrisis en hun activiteiten, 

en dat w ij hierin vertrouwen op de professionele inschatting van 

de organisaties 

De samenwerking met het Yrijwilligerspunt, MEE&deWering en 
Netwerk op te zoeken en veranderingen in het aanbod als gevolg 

van corona door te gev<an aan het Vrijwilligerspunt. 
Ongeveer gelijk met dit initiatief is vanuit de gemeentelijke 
w ijkprogramma's i.s.m het sociaal domein het initiatief 'Heel Hoorn 
Helpt1 opgestart. Dit initiatief heeft als doel lokaal vraag en aanbod/ 
burgerinitiatieven te koppelen (zowel digitaal als telefonisch via het 
Vrijwilligerspunt) 

E, zijn kone termijn tablets verstrekt aan 55 ouderen die geen bezoek 
mogen ontvangen. Op deze manier hebben zij alsnog de mogelijkheid 
hebben om te videobellen. 

In Leeuwarden werken we aan een totale aanpak Jeugd. Gericht op het 
totale aanbod beter op elkaar te laten aansluiten. Het gaat niet alleen 
om het jonge kind maar ook om jongeren en het gezin. Het aanbod van 
preventie tot maatwerkvoonieningen en van vrijwilligersorganisaties 
tot en met aanbieders van Hoog Specialistische Jeugdzorg moet als een 
puzzel in elkaar vallen. Als gevolg van de coronacrisis ,en de ervaringen 

die hierin zijn opgedaan versnellen we dit proces i.s.m. het 
Jeugdexpertteam en de Jeugdondersteuners (zie overige 2 initiatieven) 

In januari 2020 is het JET opgericht. Dit is de gemeentelijke 
toegangspoort voor tweedelijnshulp. Ook, of juist in deze periode is 

gebleken dat zij bij alle vragen die binnenkomen snel !kunnen handelen 
en bepalen wat er aan ondersteuning nodig is in het lokale 
zorgsysteem rondom gezinnen o.a. in afstemming met de 

jeugdondersteuners (zie 3°" initiatief). Hun aanjaag- en regierol in de 
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Leeuwarden 

Leiden 

Leiden 

Inzet Jeugdondersteuner 

Kindcentrum 

Gemeente Leeuwarden, het 

primair onderwijs en de 

kinderopvang hebben samen de 

nieuwe functie van 

Jeugdondersteuner 

Kindcentrum (JoK) 

geïntroduceerd 

Animatie: 

(10H2g) 

Diverse inz:et bij 
Schulden/armoede 

Noodopvang en onderwijs op 
afstand 

regionale afstemming jeugdhulp - passend onderwijs - 7 1 
jeugd(gezondheidszorg)zorg, maar ook in aansluiting op het 
preventieve aanbod maakt het verschil in het bereiken en intensief 
begeleiden van kwetsbare gezinnen. 
Jeugdondersteuner Kindcentrum x 

De JoK heeft als kerntaak dat kinderen tot en met 12 j aar zo snel 

mogelijk de (specialistische) hulp krijgen. De JoK signaleert vroegtijdig 

em kan daardoor sneller, eenvoudiger en goedkoper een oplossing 

voorstellen en (laten) uitvoeren, met de nadruk op pr,event ie. Door 

samen te werken met een interprofessioneel team kinderopvang, 

primair onderwijs, passend onderwijs, jeugdhulp, GGD en de gemeente 

wordt de juiste zorg geboden, zo dicht mogelijk bij huis en kunnen 

problemen in een later stadium worden voorkomen of verminderd. De 

JoK ondersteunt zowel het kind als het gezin waarvan het kind deel 

uitmaakt en helpt pedagogi:sche medewerkers en leerkrachten bij het 

signaleren, omgaan en oplossen. 
In deze Corona periode zijn de Jok-ers de laagdrempelige verbinders 

tussen onderwijs/opvang en de thuissituatie. De inzet van de Jok is 

affgelopen jaar op 2 IKC's gestart door de meerwaard~ gaan we deie in 

gang gezette inzet komend jaar versneld uitbreiden op meerdere IKC's. 

Team Snelle Hulp bij Schulden is aan het werk gebleven, zijn blijven x 

bellen. Afspraken met woni1ngcoorperaties extra aangehaald om geen 

huisuitzettingen te doen. Wekelijks contact met voedselbank. Er zijn 

veel partijen in de stad die zelf acties voor de voedselbank organiseren. 

Studenten zijn hierin erg actief. 

Noodopvang (school of BSO) voor kwetsbare kinderen waarvan het 

beter is dat ze niet thuis zitten. Deze kinderen zijn in beeld gebracht via 

partners, SWT en JGT en andere organisaties (scholen zelf en JES 

Rijnland). Voor jongeren die buiten de boot leken te vallen is contact 

gezocht met Bureau Leerplicht. Contact met families opgenomen om te 

ki jken of er voldoende spullen in huis zijn om schoolwerk goed te 

kunnen doen en begeleiding geboden. Organisaties d ie normaal iets 
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Leiden Speeltuinen weer open 

Leiden Jongeren in beweging 

Leiden Ontwikkelen bezoekersapp 

Leiden Continuïteit zorg 

Oss Noodfonds M ia Vervoon 

voor deze kinderen doen zeotten zich extra in1 met bijv. tassen voor 
toppers (zodat kinderen zicht thuis kunnen vermaken op een leerzame 

m anier). 

O,e speeltuinen zijn weer open. De Sport combinatie functionarissen 
zijn gevraagd om in kwetsbare wijken iets te organise,ren. Alles binnen 
richtlijnen RIVM. 

Er is een netwerk ondernemers (taskforce) opgestart en een 

stuurgroep Sport (om eneri.ijds jongeren in beweging te houden en 

zsm activiteiten binnen richllijnen te kunnen aanbieden). Afspraken 

met cultuursector om voor kwetsbaren iets te kunnern betekenen. Zij 

~aan dit zelf opzetten en de gemeente kan initiat ieven financieren. 

Gesprek met zorginstelling over ontwikkelen bezoekersapp. Gesprek 

verpleeg- en verzorgingshui,zen om bezoek veilig mogelijk te maken en 

eenzaamheid te bestrijden. 
We betalen zorg en jeugdorganisaties ook gewoon door. Iedere 

portefeuillehouder houdt nauw contact met partners in de stad 

N,oodfonds voor inwoners Met Elkaar-Oss, de Quiet Community Oss en 

het Solidariteitsfonds Oss hebben een noodfonds ingericht voor 

inwoners, Het Mia Vervoort project. Het doel is om mensen, die in 

acute nood komen in deze cr isistijd, te voorzien van eten, medicijnen 

of hulpmiddelen. Dit geldt ook voor ZZP-ers en ondernemers. Het 

N•oodfonds staat vermeld op de 'geldpagina' van de gemeente Oss. 
(10X2g) 
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Oss 

Oss 

Oss 

Oss 

Schiedam 

Schiedam 

CJG / Centrum voor Jeugd en 

Gezin 

- CJG komt (versneld) met online aanbod 

(10)(2g) 

-Bijdrage CJG aan noodopvang (onderwijs en kinderopvang): 
Op de geclusterde schoollocaties worden kwetsbare kinderen 
opgevangen en krijgen onderwijs. Wij koppelen aan deze locaties CJG
medewerkers. Die helpen mee met de begeleiding en richten zich meer 
op het gedrag en gezin. Afhankelijk van de begeleidingsvragen en 

(zorg)behoefte vullen onderwijs en het CJG dit samen in. Deze 
werkwijze willen we na corona zoveel mogelijk voorttetten. 

BLINK Bemiddeling tussen vrijwilligers en burgerinitiatieven en ook 
individuele vragen in Coronatijd. Nu ongeveer 300 extra vrijwilligers. 

Welzijn op recept Doorverwijzing door huisarts naar welzijn, waardoor er naast de POH
GGZ ook een welzijnswerker beschikbaar is. 

Facebook-groep 'Onderwijshulp Initiatief van de Jongerenraad Oss. De JR heeft dit online-platform 

Corona Oss' opgericht. Scholieren kunnen hier studieadvies vragen aan studenten. 

Het opzetten van 

schiedamhelpt.nl 

Activiteiten voor jongeren 

En er worden bijlessen aangeboden. Door de coronacrisis kunnen 
scholieren moeilijk aan info komen over welke studie zij volgend jaar 
moeten kiezen. De JR merkte dat veel studenten en scholieren in Oss 

elkaar w ilden helpen met lesstof en studiekeuzes. 
Paar l inks naar artikelen op Dtv nieuws en het Brabants Dagblad. 

P0X2g) 

Het is bedoeld voor iedereE!!n, maar vooral voor gezinnen met een 

opstapeling aan kwetsbaarheden. Als gebruik gemaakt wordt van het 
telefoonnummer wordt een match gezocht b ij de vragen die bij het 

gezin leven. Ook alle reeds georganiseerde Corona-oplossingen worden 
op de site vermeld. 

Jongerenwerkers d ie met name op scholen actief zijnr voeren hun 
werkzaamheden nu ambulant u it en werken ook samen met de 
partijen die op straat outreachend jongerenwerk uitvoeren. 
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Tilburg' 

Tilburg 

Tilburg 

aanpak Bestaanszekerheid 

Schu I denoffensief 

Huishoudens (Niet Uitkering, Gerechtigden) met een inkomen onder 
130% van het sociaal minimum actief te benaderen en te activeren 
door het bieden van maatwerk. Daarbij werken we nu ook de 

intergenerationele aanpak van armoede uit waarbij we juiste de 
jongeren bereiken die van generatie op generatie in a1rmoede leven. 

Met dit programma worden extra middelen ingezet om te voorkomen 
dat inwoners in financiële problemen raken of dat bestaande schulden 
complexer worden. Via het Schuldenoffensief worden uiteindelijk 
(grotere) maatschappelijke problemen voorkomen en dat scheelt 
uiteindelijk in kosten. De verschillende aanpakken blij ken grotendeels 
te werken. Of het nu gaat om de Erop-af-aanpak op b.asis van 

betalingsachterstanden of op basis van vindplaats, om de versterking 

en intensivering van al bestaande initiatieven zoals s0huldhulpmaatjes, 

of om de inzet van een fonds voor n iet-oplosbare schulden: in bijna alle 
gevallen leidt het tot eerder contact met mensen met (beginnende) 
schulden. En daarmee tot een grotere kans om de schulden te 

__ -_v_er_m_i_nd_eren dan wel te voorkomen dat ze groter worden. 
Tilburg investeert in Perspectief Tilburg investeert in Perspectief (Tiip) is een aanpak waarbij iedere 

uitkeringsgerechtigde een klantregisseur krijgt, die samen hem/haar 

gaat kijkt hoe we ondersteuning kunnen bieden naar werk dan wel 

participatie. De wensen en mogelijkheden van de klant staan hierbij 
centraal. Op deze manier zorgen we er voor dat iedereen naast de 

juiste uitkering ook de meest geschikte ondersteuning naar werk of 

participatie op maat krijgt. 

2 Afgemene opmerking TIiburg 

Tot op heden is onze inzet gericht op ondersteuning aan inwoners en !maatschappelijke) instellingen tijdens de Coronacrisis (onderwijs, maatschappelijke opvang, zorgaanbod, ondernemers, 
etc) .Dit is onze eerste prioriteit en heeft de meeste aandacht. Je z.iet een toename rn solldaritelt door de crisissituatie. Dat heeft een gunstige uitwerking op de 'sociale basis'. 
Organisaties die rol hebben in contact met inwoners zoals welzijnsorganisaties., kijken nu naar de digitale mogelijkheden. Juist door het sluiten van wijkcentra en jongerenwerk is er gezocht 
naar alternatieven. We zien nu dat er digitaal meer mogelijk is dan gedacht, deze mogelijkheden hmnen verder worden uitgenut in de toekomst. Het aantal vrijwilligers overstijgt de vraag. De 
welzijnsorganisatie heeft een adviespun·t ingericht om vraag en aanbod bijeen te brengen. We zie1n ook verbindingen ontstaan tussen onder andere de formele zorg en informele zorg. 
BIJ voorbeeld bij mantelzorgers; zij worden beter betrokken nu de hulp en ondersteuning niet altljcl thurs kan komen. Ook In het onderwijs en biJ de dak- en thuislozen opvang hebben we de 
meest kwetsbare gezinnen en kinderen meer in beeld gekregen en kunnen we gerichte ondersteuning bieden. 
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Tilburg 

Utrecht 
(G4) 

Zaanstad 

De PACT-aanpak (zie ook 
brochure) 

Corona - campagne jongeren 
met geldzorgen 

Diverse init iatieven van 
onderop 

In een aantal delen van Tilburg zijn de sociale, maatschappelijke, 
economische en culturele vraagstukken heftiger dan in andere delen 
van de stad. Op plek.ken in deze wijken hebben veel inwoners te maken 
met vaak een combinatie van werkloosheid en schulden, een lagere 
kwaliteit van de woonomgeving, een slechtere gezondheid, 
discriminatie, uitdagingen in het onderwijs, enzovoorts. Inwoners 
voelen zich in deze delen van de stad onveiliger dan gemiddeld en er is 
sprake van toenemende üeugd-)criminaliteit. Voor hen voelt onze 

m aatschappij niet altijd inclusief en kansrijk; zij missen een positief 
toekomstperspectief, voelen zich buitengesloten en niet gehoord. De 
bedoeling van de PACT-aanpak is om een kentering teweeg te brengen 
in deze trend. Vanuit deze aanpak hebben we op vernieuwende 

manieren aanknopingspunten gevonden om deze veranderingen te 
realiseren. In de brochure in de bijlage is een aantal v;an deze 
initiatieven toegelicht. 
Het aantal aanvragen van jongeren voor een bijstandsuitkering neemt 

toe. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat met name jongeren (met 
flex of nulurencontracten) zich zorgen maakt om zijn/haar financiën. In 
Utrecht hebben we de krachten gebundeld met alle initiatieven 

(professioneel, vrijwillig, op scholen) die jongeren met geldzorgen 

kunnen begeleiden en hebben we één ingang gerealiseerd voor al deze 
'hulplijnen'. Via een recent in het leven geroepen chat/whatsapp 
service, die we bekend maken via professionals, maar ook binnenkort 
via social media, roepen we- jongeren op om bij het wegvallen van 
werk, of geldzorgen een whatsappje te sturen. Dit om de drempel te 
verlagen. Medewerkers van U-centraal (Geldwijzer030) helpen 
jongeren dan verder op weg. Ook is er gewerkt aan een korte 
handleiding om geldzorgen bij jongeren te herkennen, en bespreekbaar 
te maken. Deze wordt inmiddels toegepast bij alle bijstands-en 

werkgesprekken waar mogelijk. We hopen hier mee een hoop 
jongeren te bereiken en in beeld te krijgen, juist met corona/wegvallen 
van bijv. een bijbaantje 'als kans' om nU passende ondersteuning te 
zoeken en krijgen. 

Muzikale optredens op plekken waar veel ouderen wonen (niet 
alleen verpleeg- en verzorgingshuizen maar ook p lekken waar 
ouderen zelfstandig wonen). 
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Zaanstad 

Zaanstad 

Zaanstad 

Extra daklozenopvang 

Zomerschool 

Samenwer,king Leerplicht en 
80A's 

Vanuit meerdere wijken zijn er flyers gemaakt om online aanbod 
van hulp te koppelen aan offline vragen om hulp. 

Jongeren hebben f ilmpjes gemaakt met voetbaloefeningen die 

jeugd leden van de voetbalt lub ook thui~ kunnen doen. 
Wijkmanagers gaan samen met opbouwwerkers van het wijkteam 
helpen bij AH met winkelwagens ontsmetten om zo evengoed een 
praatje met inwoners te maken 

Extra daklozenopvang in een hotel dat nu toch leegstaat. Een 

voorbeeld van een samenwerking in publiek en private domein. Hotels 

kwamen zelf met dit initiatief (omdat 2e toch leegstonden) in goede 

samenwerking met de gemeenten. Hotels krijgen hiervoor financiele 

compensatie. 

Bij kinderen in gezinnen waar de ouders ondersteuning bieden bij het 

schoolwerk, door structuur te bieden en uitleg te geven, zal het effect 

geringer zijn dan bij kinderen waarvan de ouder(s) daar niet goed toe 

in staat zijn. Bijvoorbeeld omdat zij de taal niet goed machtig zijn, laag 

opgeleid zijn, of niet de opvoedvaardigheden hebben om in deze 

moeilijke situatie hun kinderen structuur te bieden. De gemeente en 

de schoolbesturen maken zich grote zorgen over deze situatie en 

voorzien dat veel kinderen bij de overgang naar het nieuwe schooljaar 
in de problemen komen. In overleg met de schoolbest uren heeft de 

gemeente besloten de capa.citeit van de Zomerschool uit te breiden. 

Zodat kinderen die een leer.achterstand hebben door de coronacrisis 

hun leerachterstand kunnen inhalen. 
BOA's en leerplichtambtenaren gaan samen de straat op om 
klasgenoten of vrienden te vragen of ze iemand kennen waarmee 2e 
geen contact meer hebben sinds de coronacris. Zo lukt het de kinderen 
op het spoor te komen. De reden waarom we geen contact met de 
ki nderen krijgen verschilt per kind. Soms komt het door een 
taalachterstand van de kinderen en de ouders. Daarnaast wonen in 
Zaanstad veel mensen met een Bulgaarse achtergrond. Vanuit de 
scholen krijgen ze daar geen contact mee. Doordat 
le-erplichtambtenaren en boa's samen op pad gaan, krijgen ze meer te 
horen. Ook wisselen ze op die manier kennis over de kinderen uit. Deze 
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Zaanstad 

Meer gemeenten 

Amersfoort, Almere, 

Enschede, 
Maastricht, leiden 
en Alkmaar, 
Rotterdam, Den 
Haag, 

Straathoekwerk 

(ingebracht door PF 31) 

Fonds Urgente Noden 
(ingebracht door PF31) 

Pilot Buddy-app 
(ingebracht door PF31) 

samenwerking is uniek in Nederland. De mogelijkheid/intentie is om 
deze samenwerking ook na corona voort te zetten. 
Het straathoekwerk in Zaanstad helpt kwetsbare jong.eren met de 

stress-sensitieve aanpak Mobility Mentoring• icm een 
waarderingssysteem. De aanpak is erop gericht dat jongeren 

vaardigheden ontwikkelen om duurzame zelfredzaamheid te bereiken 
eITT is gebaseerd op hersen/gedragswetenschappen. 
Een bijdrage uit een Fonds Urgente Noden is eenmalige financiële 
bijdrage bedoeld voor inwoners die in acute financiële nood zijn 
geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op een (aanvullende) 
uitkering of enige andere regeling vanuit de gemeente of het Rijk. De 
bijdrage kan ervoor zorgen dat een betalingsachterstand niet leidt tot 
een grote schuld. 

De Buddy-app bouwt ext ra zekerheden in voor het betalen van de 

vaste lasten en geeft een goed overzicht van het vrij te besteden geld. 

Buddy kan automatisch berichten sturen naar de belastingdienst, de 

gemeente of het UWV om naheffingen te voorkomen. Via een 

kunstmatig intelligente chat-functionaliteit geeft Buddy tips en 

antwoord op vragen. Bijvoorbeeld over de hoogte van de 

kinderopvangtoeslag of gemeentelijke toeslagen. 
Zie ook persbericht: 

(10)12g) 
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im-111111· ,~'!~nvw~.nl· 
Cc: ...,._ ) ' ' 
From: · . · • · ) 
Sent Mon 5/4/2020 1:51:25 PM 
Subject RE: Debat uitvraag 
Received: Mon 5/4/2020 1:51:25 PM 

Voor mondkapjes heb ik genoteerd: 
• Mondkapjes in ~ : mmmJ 
• Verdeelmodel: • · 

tmllfm)lllllli!EDl@minvws~ . 
minvws.nl): mmlf. 1. llimBD}~ , @minvws.nl) 

Mondkapjes buiten de zorg: is vooral gekoppeld aan batches, dus in principe MP. 

Dat laatste hebben we inmiddels ook met "2. zo afgesproken. Dus wat mij betreft klopt het dat de mondkapjes, voor zover op 
terrein van lll!llm, bij GMT liggen. 

Waar jij denk ik op doelt was de discussie die even plaatsvond over de bedden buiten de zorg. Dat l igt inderdaad bij PG, en 
eventuele vragen zijn voor llll(maar we verwachten daar weinig op). 

Groeten, lllfll 

Van: B ■- 11 1Nf(l)tf4# ◄iWlWl@minvws.nl> 
Verzonden: maanda 4 mei 2020 15:47 

( . ) 

Onderwerp: FW: Debat uitvraag 

Ha allen, 

Bij de mondkapjes staan de namen vanllmlillen 1111 maar PG is hiervoor in de lead .• zat bij het overleg met PG over 
hoe we het tijdens het debat doen. 

Groet 

MUM 
Van: ) <Jllilll@minvws.nl> (10)(2e) 

V 

m invws.nl>;lmJ,~. • , 
• - minvws.nl>; · 

· minvws.nl>; • 
. (. 

minvws.nl>;JIII I. 
minvws.nl>; 
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Beste collega's, 

A.s. donderdag om 14:00-20:00 is er weer een debat gepland, dit keer met zowel Hugo de Jonge als Martin van Rijn (en 
natuurlijk de MP). 

We bevinden ons weer in een nieuwe fase, waarin andere onderwerpen weer meer prioriteit krijgen. Dat vertaalt zich naar de 
onderwerpen in de brief en die volgen wij met de uitvraag voor factsheets, spreeklijnen en Q&A's voor het debat. 
Zie hieronder het nieuwe schema van onderwerpen waarop we een factsheet verwachten, uiterlijk a.s. woensdag 15:00 
uur. 

Daarnaast zijn spreeklijnen nodig op de hoofdthema's en zullen Hugo en Martin nog Q&A's uitvragen. Hierover hebben we pas 
vanavond met hen overleg en die zullen we daarna uitzetten. Reken hiervoor op een deadline van d insdag 15:00 uur! 

Er zijn via diverse stromen ook al Q&A's voor de persconferentie uitgevraagd, deadline d insdag 15:00 uur. Voor de volledigheid 
(en voor zover WIJ daar 21cht op hebben\h1erbq het overzicht daarvan 

• Sport· Zie b1Jgaande mail vani@•1ItY■m 
• PBM, IC en reguliere zorg: zie bijgaande mail variM•@"•:1'111!1'-0'-"•• =- U'Ufh 
• Q&A MondkapJes gebruik (zie terugkoppeling DGV uit Catshuis); • , , ) 

Q&A reizen en in verlengde daarvan zomervakantie (zie terugkoppeling DG uit ats u1s); wij checken bij AZ. wie dit 
oppakt 

Tot slot graag jullie antwoord op de vraag: zijn deze deadlines haalbaar en zo niet, wat is daar de acht ergrond van? We 
willen proberen voor de weken hierna het proces zowel strak als haalbaar te maken en jullie feedback is daarvoor van belang. 

~groeten, 

llllllfillen lmJ 

Onderwerpen Hugo (MET factsheet): 

Testen en 

Bron en contactonderzoek 

Apps en 

Verpleeghuiszorg/ bezoekregeling MiWiWM 
Vaccinontwikkelin8 

Caribisch NL 
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Onderwijs en Cultuur 

Onderwerpen Martin !MET factsheet) : 

M ondkapjes en andere PBM en 

IC 

O pstarten reguliere zorg 

Onderwerpen MP (zonder fa ctsheet): 

Maatregelen en fasering 

Publiekscommunicatie 
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To: 
From: IJIIVg• 1 (10)(28) @minvws.nl] 

Sent Wed 51612020 3:25:45 PM 
Subject: FW: VSO Langdurige zorg en het coronavirus (TK 25295-249, Brie!COVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 'Zorg 
voor kwetsbare mensen' 
Receiw d: Wed 5/6/2020 3:25:46 PM 
Sjabloon QA's.docx 
20200501 - Covid 19 Update paragraaf 8 Zorg voor kwetsbare mensen25295-249 totaal.docx 

Hoilll 

Dit zie ik net binnenkomen, hierbij de vraag : 
De leden van de CDA-fract ie vragen tevens hoe het zit met het Cent rum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Worden daar momenteel nog 
indicaties gesteld? Deze leden kunnen zich voorstellen dat dit door moet gaan, weer opgepakt moet worden? Tevens vragen deze 
leden wat het betekent als iemand nog niet op de wachtlijst staat, maar met spoed een plek in verpleeghuis of instelling voor 
mensen met beperkingen nodig heeft. 

Ik mail je morgen een antwoord! 

Groet,_ 

Van: IW@Ai, 111, al) 4A4jt{:]@@minvws.nl> 
Verzonden: woensda~i»îw 2020 17:18 
Aan: llllflllll. • }41'ftN·M@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: VSO Langdurige zorg en het coronavirus {TK 25295-249, Brief COVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 'Zorg 

voor kwetsbare mensen' 
Urgentie: Hoog 

Hoi-

Zie onderstaande mail en bijlagen. Er staat ook 1 vraag in voor jo.mlllover het CJZ. 
Kan j ij hier naar kijken? 

Groet,lmllll 

Beste allen, 

Dank voor alle reacties op m ijn vorige mail. Ik heb naar aanleid ing van de uitvraag een paar vragen gekregen over het gebruik 
van het format. 

We willen de antwoorden graag als volgt ontvangen: antwoo.-den uitgeschreven i n lettergrootte 9 en normale 
regelafstand met vermelding van partij en onderwerp in het bijgevoegde Q&A sjabloon zodat ze door vermelding van 
onderwerp en partij snel de dubbelingen eruit kunnen halen en snel kunnen plakken en knippen en in een br iefvorm kunnen 
gieten. Pus ze willen het niet in de aebcuikeliike O&A bulletvocm aanaelevecd kciiaen. 

We ontvangen jullie reacties graag uiterlijk maandag 11 mei voor 09:00 uur. 
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VWS- Directie: DMO 
Onderwerp: Zorgvervoer 

Fractie: D66 

Vraagnr: 121 

Q: 

Kamerlid: 

De leden van de D66-fractie ontvangen signalen dat aanbieders van zorgvervoer 

(doelgroepenvervoer) hard geraakt worden door de gevolgen van het coronavirus. Zij vragen of de 

minister in contact is met de sector om de continuïteit van het vervoer te waarborgen. Zo nee, is 

de minister daartoe bereid? Kan daarnaast deze sector meegenomen worden in het onderzoek 

naar nut en noodzaak van persoonlijke beschermingsmiddelen voor contactberoepen, aangezien 

bij het zorgvervoer de anderhalve meter afstand vaak praktisch niet te handhaven valt? 

A: 

In antwoord op deze vraag verwijs ik u allereerst naar mijn brief van 15 april 2020 met een update 

over de stand van zaken rondom COVID- 19 (met kenmerk: 1675769-204341-PG). 

Het Rijk heeft met VNG, ZN en Zorgkantoren afspraken gemaakt gericht op de continuïteit van 

vervoersvoorzieningen (en de als gevolg daarvan direct met COVID- 19 verband houdende 

eventuele meerkosten) en de continu·,leit van aanbieders, waaronder begrepen het behoud van 

hun werknemers, in de periode dat er sprake is van een terugval van vraag. Uitgangspunt is het 

bieden van omzetgarantie voor de periode tot 1 j uni. 

Om de bescherming van zowel de chauffeurs als de k lanten in het zorg- en doelgroepenvervoer, 

voor zover dat doorgang vindt, te waarborgen is in samenspraak met Koninklijk Nederlands 

Vervoer (KNV) en op basis van de adviezen van het RIVM een protocol opgesteld voor al het zorg

en taxivervoer voor passagiers waarvan geen sprake is van COVID-achtige klachten. Verder heeft 

het RIVM in samenspraak met KNV en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een protocol opgesteld 

voor noodzakelijk ziekenvervoer van personen met (klachten passend bij) COVJD-19. 

Beide protocollen zijn breed onder de aandacht gebracht en onder meer gepubliceerd op de 

website van de r ijksoverheid' . Onderdeel van de r ichtlijnen opgenomen in de protocollen is 

bijvoorbeeld het plaatsen van een fysiek afscheidingsscherm als het niet mogelijk is anderhalve 

meter afstand aan te houden tussen de chauffeur en de klant. Het dragen van een 

mondneusmasker door de chauffeur is naar mening van de RIVM niet noodzakelijk als extra 

beschenmingsmaatregel tegen besmetting indien voldaan is aan de maat regelen genoemd in het 

protocol. 

1 https ://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus•covid· 
19/ documenten/kamerstukken/2020/ 03/ 2 7 /taxibeleid 
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VWS - Directie: DMO 
Onderwerp: Mantelzorg/ beschermende middelen 

Fractie: 50Plus Kamerlid: 

Vraagnr: 100 

Q: 
Tevens gaan de zorgen van deze leden uit naar de mantelzorger5. Er is de toezegging gedaan dat 
de mantelzorgers worden meegenomen in het verdeelmodel voor de beschermende middelen. 
Mantelzorgers worden nu meer belast dan voor het coronavirus het geval was. Vooral 
mantelzorgers van mensen met dementie. Hoe kan meer ondersteuning op afstand worden 
geboden? 

A: 
Er is een Zorgladder Mantelzorg samengesteld met verschillende koepetorganisaties, waarb ij 
inzichtelij k wordt gemaakt wat mantelzorgers kunnen doen a ls z ij de zorg voor hun naasten niet 
meer aan kunnen. De Zorgladder Mantelzorg bestaat uit 5 treden. Per trede geeft de zorgladder 
aan voor welke hulp je in aanmerking kunt komen, en wie of wat je kunt aanspreken voor 
hulp. Het m inister ie van VWS streeft er tevens naar op 18 mei een nieuwe richtlij n Persoonl ijke 
beschenningsmiddelen gereed te hebben voor mantelzorgers, vrijwilligers in de palliatieve zorg, en 
PGB gefinancierde ( in}fonnele zorgverleners niet in dienst van of in opdracht werkend voor een 
zorg instell ing of - aanbieder. Tevens bieden verschil lende belangenorganisaties, zoals Alzheimer 
Nederland, alternatieven en t ips over op welke wijze dagbesteding- en opvang zoveel mogelijk kan 
worden voortgezet . Ik roep aanbieders op creatief te zijn en te zoeken naar alternatieve vormen 
om mensen zo goed mogelijk te blijven ondersteunen in de thuissituatie. 
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VWS - Directie: DMO 

Onderwerp: Maatschappelijke opvang 

Fractie: GL 

Vraag: 64 

Q: 

A: 

I s de capaciteit van de PBM nu wel op orde in de MO? Waar blijkt dat uit ? 

Wat is het aandeel van dak- en thuislozen die nu uit het oog zijn verloren van 

opvanginstellingen? 

Welke lessen worden getrokken uit de effecten van de coronacrisis op dak- en thuislozen 

en op welke wijze bevorderen deze lessen het denken over het toekomstig beleid? 

Er zijn voldoende PBM beschikbaar voor handelingen in de MO waarbij noodzakelijk contact 

bij verzorging of verpleging binnen de 1,5 meter plaatsvindt. VWS heeft meerdere keren 

per week contact met brancheorganisatie Valente om dit te monitoren 

Er zijn geen cijfers bekend van het aandeel dak- en thuislozen dat uit beeld is verdwenen 

als gevolg van de corona cris is. Er zijn echter geen signalen uit het veld dat het gaat om 

aanzienlijke aantal len, mede doordat opvanginstellingen er snel in zijn geslaagd de opvang 

zo om te bouwen dat de 1, 5 meter aangehouden kan worden. VWS is samen met alle 

betrokken partijen uit het veld in gesprek over hoe de mensen die nu extra in beeld zijn 

door de crisis, ook in beeld kunnen blijven. 

Daarnaast heeft de Nederlandse Straatdokters groep de opdracht gekregen de 

ontwikkeling van het coronavirus onder dak- en thuislozen te monitoren en het effect van 

de corona crisis op deze groep in kaart te brengen. De lessen die hieruit getrokken kunnen 

worden volgt later dit jaar en zullen worden meegenomen in de brede aanpak van 

dakloosheid waarover Uw Kamer binnenkort verder wordt geïnformeerd. 
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VWS - Directie: DMO 

Onderwerp: Hulpmiddelen 

Fractie: 

Vraagnr: 114 

Q: 

Kamerlid: Kooten-Arissen 

Verder is het lid Van Kooten-Arissen van mening dat het zorgwekkend is dat aanvragen voor 
hulpmiddelen stilliggen en verschillende gemeenten aangeven h ier momenteel niet de capaciteit 
voor te kunnen missen om dit in te lopen. Ouders krijgen hierdoor fysieke klachten omdat til
voorzieningen nu niet geleverd worden. Wanneer verwacht de minister dat dit soort voorzieningen 
weer geleverd worden? Wat doet de minister om deze onwenselijke situatie op te lossen? 

A: 
Ook t ijdens de coronacrisis is continuïteit van zorg en ondersteuning uitgangspunt; dat geldt 
derhalve ook voor de hulpmiddelenzorg. Gemeenten z ijn op voet van de Wmo 2015 gehouden hun 
ingezetenen voor wie dat aan de orde is, t ijdig passende h ulpmiddelen te bieden. 
Het Rijk, gemeenten en aanbieders van hulpmiddelen hebben een richt lijn opgesteld over 
hulpmiddelenverstrekk ing in het kader van de Wmo2015 in tijden van corona. Met de richtlijn 
wordt de zorgcontinuï teit voor thuiswonende cliënten geregeld - waaronder de hulpmiddelenzorg 
voor kinderen die een hulpmiddel verschaft krijgen vanuit de Wmo 2015 - alsook de 
hygiënevoorschriften voor medewerkers van hulpm iddelenleveranciers. 
Het is belangrijk te benadrukken dat cliënten, maar ook hun zorgverleners niet terughoudend 
moeten zijn bij het aanvr agen van noodzakelijke nieuwe hulpmiddelen of reparaties. 
Cliënten kunnen hun gemeente wijzen op de richtlij n en hun wettelijke rechten met betrekking tot 
een Wmo-aanvraag. De continuiteit van de zorg wordt nauwgezet gevolgd en is tevens 
bespreekpunt in het periodiek (crisis) overleg met de koepels van aanbieders en patiënten en 
cliënten. Signalen dat mensen door corona hun hulpmiddelen niet (gerepareerd) krijgen~ zij n hier 
nog niet binnengekomen. 
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VWS- Directie: DMO 
SET Covid 19 

Fractie: SP 

Vraagnr: 123 

Q: 

Kamerlid: 

De leden van de SP-fractie begrijpen dat de noodregeling Stimuleringsregeling E-health Thuis, die 
opgezet is om e-hea lth mogel ijk te maken, veel aanvragen heeft opgeleverd. Zorgaanbieders 
zoeken op dit moment immers naar allerlei vormen van zorg die ze nog wel kunnen leveren. Deze 
leden vragen wanneer de uitslagen van deze noodregeling bekend zij n en per wanneer deze 
activiteiten derhalve kunnen starten. 

A: 

Om de zorg en ondersteuning voor kwetsbare personen zoveel mogelijk te continueren wordt er 
meer gebruik gemaakt van digitale middelen. Om hierbij te ondersteunen heb ik een 
noodsubsidieregeling ingericht, de SET Covid-19, om zorg op afstand met behulp van e-health een 
extra impuls te geven. Inmiddels is aan 460 aanbieders van zorg en ondersteuning subsidie verleend. 
Deze aanbieders kunnen direct na het ontvangen van de toekenningsbrief starten met de 
activiteiten, de brieven zijn voor 1 mei verstuurd. De aanvragen die n iet in aanmerking komen voor 
subsidie omdat het plafond van de regeling is bereikt, hebben hier u iterlijk 1 mei bericht over 
ontvangen. Zi j zijn gewezen op alternatieve mogelijkheden voor subsidie en advies. 
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VWS- Directie: DMO 
SET Covid 19 
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VWS - Directie: DMO 
Onderwerp: Mantelzorg/ Dagbesteding 

Fractie: PVV Kamerlid: 

Vraagnr: 79 

Q: 
De impact van de coronacrisis op mantelzorgers met een thuiswonende naaste met dementie is 
zwaar onderbelicht. De Kamer kan niet ongeïnformeerd blijven. Hoe zorgt de minister ervoor dat 
alle aanbieders van dagbesteding op korte termijn een alternatief bieden voor weggevallen 
dagbesteding conform de landelijke richtlijn dagbesteding en -opvang Zvw, Wlz, en Wmo2015? 
Op welke wijze wordt naleving van de richtl ijnen voor dagbesteding, mantelzorgondersteuning en 
huishoudelijke hulp gemonitord? 

A: 
Mensen met dementie zitten in veel gevallen in deze crisis b ijna 24/7 thuis. Hoe langer dit duurt, 
des te zwaarder het wordt voor de mantelzorger. I n samenwerking met onder andere Alzheimer 
Nederland en MantelzorgNL zij n de huid ige r ichtlij nen voor dagbested ing- en opvang opgesteld. 

In de richtlijnen staat expliciet dagbesteding en -opvang in fysieke vorm niet geheel hoeft worden 
stopgezet om aan de adviezen van het RIVM te b lijven voldoen. De aanbieder zal telkens een 
afweg ing moeten maken t ussen het individuele belang van de cliënt en de omgeving van de cliënt, 
veiligheid van de professional, en de besmettingsris ico's. Met enige creativiteit kan er echter veel. 
Indien de normale dagbesteding en -opvang geen doorgang kan vinden moet een aanbieder een 
alternatief aanb ieden. Daar worden ze immers voor betaald. Naast de middelen die doorlopen voor 
zorg continu·,teit heeft de Rijksoverheid zich bovend ien garant gesteld voor het vergoeden van 
extra kosten die mogelij k optreden als het bieden van continuïteit van ondersteuning en zorg 

alleen mogelijk is op een manier die tot extra kosten leidt. Cliënten of hun naasten kunnen 
aanbieders dus hierop aanspreken en indien z ij verstoken blijven van zorg en ondersteuning hun 

gemeente hierop aanspreken. Indien VWS signalen doorkrijgt met namen en rugnummers waar 
een aanbieder in gebreke blij ft wordt de gemeente hierop aangesproken. 
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Reflectie Divosa toekomst sociaa l domein : 
Wat leert corona ons hoe het anders kan en moet? 

Aanleiding 
Corona heeft een enorme impact op onze leden. Vanuit Divosa proberen we zicht te krijgen op wat 
er bij leden speelt. Wat vraagt nu de meeste aandacht? Welke Initiatieven en acties zien we 
ontstaan? De gevolgen maken (soms pijnlijk) zichtbaar wat we In het sociaal domein nog niet goed 
hebben geregeld. Mensen die, om welke reden dan ook, meteen in de problemen komen nu zorg 
en ondersteuning wegvallen. Naast zorgen en knelpunten, zien we ook nieuwe creatieve 
oplossingen ontstaan, die soms effectiever zijn dan voorheen. En burgerinitiatieven die relatief 
eenvoudig het gat kunnen opvangen dat ontstaan Is door het grotendeels wegvallen van zorg en 
ondersteuning. Wat leert dit ons voor de periode na corona? 

We krijgen verschillende signalen dat er straks een enorme gr,oei ontstaat aan mensen die een 
extra beroep doen op gemeenten (extra schulden, extra zorg en ondersteuning, hogere bijstand 
etc.). Een groei in aantal mensen, maar ook een verzwaring van de hulpvragen. Dit in combinatie 
met de voorspelling dat er een nieuwe crisis op ons afkomt, stelt ons voor een pittige uitdaging 
voor de komende kabinetsperiode. Divosa deelt graag haar reflectie op hoe we ons hierop kunnen 
voorbereiden, Welke lessen kunnen we trekken uit de coronacrisis. Hoe zou het 'nieuwe normaal' 
moeten zijn? Wat kunnen we beter doen op de langere termijn en wat is daarvoor nodig? 

Wat leert corona ons? 
Grote verschll/en en kleine buffers 
Corona maakt pijnlijk zichtbaar dat er grote verschillen zijn in onze samenleving, Zeker als het 
gaat om het borgen van de basisbehoeften voor mensen, zoals voldoende inkomen, gezondheid, 
veiligheid, verbinding met anderen en de toegang daartoe. Een grote groep mensen is nu door de 
effecten van corona In de problemen gekomen. Een deel was al bekend bij gemeenten, maar er 
meldt zich ook een groep die nog niet goed in beeld was, waaronder de werkende armen. Hun 
financiële buffers zijn klein, waardoor al snel flinke problemen ontstaan. Dit geldt overigens voor 
meer gezinnen, bedrijven en ondernemers. 

Arbeidsmarkt te flexibel 
Nu wordt duidelijk dat onze arbeidsmarkt te flexibel is inger icht. Door die flexibilisering worden 
grote risico's op het individu afgewenteld. Drie miljoen flexibel werkenden, waarvan 1,2 miljoen 
ZZP'ers, ervaren veelal direct de effecten van de crisis door werkeloosheid en inkomensverlies. 
Naar verwachting heeft het grootste deel van de ZZP'ers ook geen of onvoldoende sociale 
zekerheden opgebouwd. Naar verwadhting zal de bijstand de komende tijd exponentieel groeien. 
Veel jongeren verliezen nu hun baan omdat zij veelal werken iin de flexibele schil. Het aantal BBL
en BOL-trajecten en -stages daalt sterk, waardoor j ongeren geen diploma halen en thuis zitten. 

Het kan wel .. 
Maar Corona laat ook zien dat we onder druk ineens wel flexibel kunnen omgaan met regels, 
kunnen werken en sturen vanuit vertrouwen, efficiënter samenwerken in partnerschap en meer 
maatwerk leveren. Begrip voor overmacht maakt coulant : uitstel van betalingen, geen 
huisuitzettingen, korte en eenvoudige procedures, verantwoording achteraf en meer echt 
maatwerk voor en met de burger. Het behalen van het doel is leidend geworden, de regels 
ondergeschikt. Het is bijzonder om te zien hoe, vanuit het belang van de burgers, partijen elkaar 
nu ineens wel weten te vinden en efficiënt met elkaar samenwerken (ook regionaal) . Bijvoorbeeld 
in zorg, welzij n, onderwijs en gemeente, maar ook de samenwerking in de gemeentelijke 
schuldhulpverlening met private partijen en wooncorporaties. Wat werkt in de uitvoering is hierin 
leidend. 

Boost transformatie 
Zorgaanbieders laten veel creativiteit zien in andere vormen van zorg en ondersteuning (ook 
digitaal) en gemeenten investeren meer dan ooit om kwetsbare inwoners goed in beeld te krijgen 
en te houdeA. Hoewel het deels ook nog zoeken is hoe digitale middelen kunnen bijdragen aan 
kwalitatief goede zorg, ondersteuning1 en dienstverlening, ontstaan er nu nieuwe vormen die de 
moeite waard zijn om vast te houden na corona. De transformatie lijkt hiermee een boost te 
krijgen, ook doordat de kracht van de samenleving ineens duidelijk wordt . 
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Mensen laten meer dan ooit zien dat ze er willen en kunnen zijn voor elkaar. Burgerinitiatieven om 
kwetsbare mensen te ondersteunen, schieten uit de grond en laat zien welk potentieel er aan 
informele ondersteuning beschikbaar is. Tegelijkertijd wordt ook duidelijk wie echt professionele 
ondersteuning nodig heeft en wie zich ook zonder toch goed redt. 

Grote druk 
Voor corona waren er ook al problemen, zoals de enorme groei van het aantal daklozen, de 
wachtlijsten i n de zorg, de woningnood en de grote tekorten bij gemeenten. Deze problemen zijn 
eigenlij k alleen maar versterkt in de afgelopen periode en zorgen voor extra druk (en deels 
handelingsverlegenheid) bij gemeenten. Zeker gezien de verwachte economische crisis. 

Randvoorwaarden sociaal domein, In de komende kabinetsperiode 
Er komt zo goed als zeker een nieuwe economische crisis aan en een boeggolf aan extra (en 
zwaarder) beroep op zorg en ondersteuning bij gemeenten. Wat betekenen de lessen uit corona en 
de vorige economische crisis voor watr we beter kunnen doen iin de komende kabinetsperiode? 

Hoe houden we werken vanuit vertrouwen vast? 
Vasthouden aan de heldere verdeling in verantwoordelijkheden tussen Rijk (wat) en 
gemeenten (hoe) 
Coulance als norm voor wet- en regelgeving, dus maatwerk bij: 

o Het toestaan van onderhuur en een 'barmhartlgheidsbonus'. Zeker zolang er geen 
voldoende woningen zijn. 

o Huisuitzettingen (nee, tenzij . . ) 
o Uitstel van betalingen, boetes en kwij tschelding van schulden 

Afschaffen kostendelersnorm 
Sturen vanuit vertrouwen met checks t ijdens en achteraf en eenvoudige verantwoording 
die daar bij past. 
Wetgeven aanpassen vanuit dit nieuwe mensbeeld 
Handhaving op een klein percentage 
Eventuele rechtmatigheidstoets snel, lean en mean. 

Vanuit de uitvoering, zo eenvoudig moge/Ijk 
Wat werkt in de uitvoer ing is leidend voor beleid (lokaal en landelij k) 
Toets wetten en programma's vooraf bij de uitvoeringspraktij k op realiseerbaarheid en 
uitvoerbaarheid 
Toeslagensysteem vereenvoudigen, baseren op actuele inkomensgegevens, beschikbare 
data koppelen en geen vorderingen verrekenen met lopende toeslagen 

Versterken maatschappelijke discussie over het 'nieuwe normaal': samen, focus op wat echt nodig 
is voor wie (dus wat doet gemeente wel/niet met schaarse budget), 

Boeggolf en preventie 
Mensen vasthouden ➔ moet ook voldoende capaciteit voor zijn bij gemeenten. 

Investeren, investeren, investeren 
Tijdens de vorige crisis zijn bewust keuzes gemaakt waar we later nog lang last van hebben gehad. 
Bijvoorbeeld om in de bijstand een gr-oot deel van de mensen geen aandacht meer te geven en los 
te laten. Hou iedereen actief 

Blijven investeren in opleiding/scholing o.a. via sociale ondernemingen en leven lang 
ontwikkelen 
Specifieke aandacht voor jongeren omdat de doorstroom van onderwijs naar werk 
moeilijker zal worden. Hoe hou je hen gemotiveerd en werkfit? Ontschot beleid, regelingen 
en budgetten voor scholing en arbeidsmarktbegeleiding helpen. 
Anticyclisch investeren in het sociaal domein in plaats van de 'trap op-t rap af'-systematiek 
Blijven activeren en investeren in contact en dienstverlening aan meest kwetsbare 
inwoners. 

Nieuwe blik op onze arbeidsmarkt 
Eenvoudig stelsel in lijn met rapport commissie Borstlap: geen concurrentie op 
arbeidsvoorwaarden tussen verschillende contractvormen en basale risico's voor iedereen 
die werk op een vergelijkbare manier afgedekt. 
Herwaardering werk en onderdelen participatieketen. (Arbeidsmatige) dagbesteding, 
beschut werk, banenafspraak en regulier werk moet goed op elkaar aansluiten. 
Regu lier vangnet voor flexwerkers 
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Geen grote terugvorderingen bij t ijdelijk werk of wisselende Inkomsten. 
Leven lang ontwikkelen is norm voor werknemers en uitkeringsgerechtigden 
Geen schotten tussen O&O fondsen, WW en bijstand. 

Integrale blik op het sociaal domein 
Centrale regie ipv verkokerd beleid per ministerie: wet- en regelgeving moet de Integrale 
opgave in het sociaal domein versterken en ondersteunen 
Ontstane samenwerkingen verankeren door ontschotte budgetten en regelingen 
(onderwijs-werk, zorg-onderwijs-welzijn-gemeentelijk sociaal domein) 

Nieuw financieringssysteem sociaal domein 
Uitlegbaar, passend, stabiel en voorspelbaar budget voor voorzieningen in het sociaal 
domein. 
Per gemeente één toereikend, Integraal en herleidbaar (tot de kostensoorten) budget voor 
kosten waar de gemeente als het ware een "leveringsplicht" heeft. 
Eén ongedeeld budget in het Gemeentefonds voor collectieve of algemene voorzieningen 
die zich beter lenen voor gemeentelijke én landelijke politiek-bestuurlijke keuzes 
De verdeling van budgetten over de gemeenten dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
werkelijke kosten. 
Extreme overschotten of tekorten van gemeenten (bijvoorbeeld plus of min 5%), worden 
afgetopt of in elk geval worden extreme minnen gecompenseerd. 
Gemeenten kunnen als ze een tekort hebben op deze m iddelen een beroep doen op een 
vangnetregeling, analoog aan de BUIG 
We zi en het "goed" uitvoeren van taken als een gemeentelijke verantwoordelijkheid. 
Inkoop, bedrijfsvoering en kwaliteit, efficiënt en effecti ef leveren van diensten en producten 
aan de Juiste personen zijn gemeentelijke taken die zeker mogen worden getoetst. 
Daarmee blijft de financiële pr ikkel behouden. 
Onderzoeken of er voor kleine gemeenten een andere financierings- en verdeelsystematiek 
gevolgd moet worden, analoog aan de BUIG. 

Hoe bereiden we ons voor op de 1,5 meter samenleving> 
Mix digitaal en fysiek contact 
Waarborgen kwaliteit contact en dienstverlening 
Extra aandacht en maatwerk voor wie dit ingewikkelder is 
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~~~m: IM;ILPuMU•hf{JM@minW1s.nl) 
Sent Man 5/1812020 8:33:18 PM 
Subject: RE: Agenda Programmaraad Sociaal Domein - (19052020) 
Receiwd: Mon 5/ 18/2020 8:33:18 PM 

Dankjewe1amJl11 

Van: NQ4@M 11-GIII) <-Jl'Jffi§Mr@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 22:15 

• ~-~minvws.nl> 
• · @minvws.nl>; _Dienst postbus Directiesecretariaat DMO 

.nl> 
Onderwerp: FW: Agenda Programmaraad Sociaal Domein - [19052020) 

HoilmD 

◄ (10)(2e) @minvws.nl>; 

Morgenavond van 19u tot 20u30 ben j ij (digitaal aanwezig bij de programmaraad Sociaal Domein. llE?mJis ook aanwezig. De 
bijeenkomst wordt georganiseerd via Zoom; • - zal voorzitten. 
Zie input en suggesties direct onder de Zoom- in en egeleidende mail van de programmabureau onderaan deze mail. 

Join Zoom Meeting 

Meeti11g l~ 
Passwo~·d: limD 

(10)(2g) 

Er is geen inhoudelijk agenda maar iedereen krijgt 5 minuten de tijd om te reflecteren op de volgende twee vragen en 
voorbeelden die dit illustreren. 

1. Waar merk ik dat we elkaar als overheden nu hard nodig hebben in het sociaal domein? Wat 
lukt goed en wat (nog) niet? 

2. Wat heb je hiervan geleerd waarvan we kunnen profiteren in het sociaal domein? Wat moeten 
we vasthouden? 

Mogelijke input (paar noties ... uiteraard geheel naar eigen inzicht te gebruiken) 

Ad 1 en ad 2) 
Volgens mij weten we (Rijk-gemeenten) elkaar beter en sneller te vinden dan ooit . 
Crisis zorgt voor een gezamenlijk doel. 
Dat vasthouden en nu crisis 'normaliseert' niet terugschieten in oude reflexen. 
In dit kader bijv. van belang dat we ook snel tot een akkoord komen over financiële compensatie gemeenten. 
Gezamenlijke blik op de toekomst is nodig: de crisis zal enerzijds leiden tot verergering van sociale problematiek, 
stapeling van problemen en grotere ervaren financiële tekorten, maar anderzijds biedt de crisis ook kansen voor 
vernieuwing en is het de uitdaging om positieve (maatschappelijke) effecten vast te houden (bijv. snel maatwerk bieden, 
interdepartementaal en interbest uurlijk samenwerken, beter benutten van de kracht van de samenleving). 

Vraag: wat kan het programma sociaal domein/ netwerk sociaal domein hierin betekenen. In hoeverre kan het netwerk 
van d irecteuren Rijk/ gemeenten ook agenderen en sturen op inhoud of voortgang. Bijv. ook richting de bestuurlijke 
regietafel Sociaal Domein (voor de zomer) 

Ad 2 : praktisch puntje, vergaderen op afst and als aanvulling op fysieke bijeenkomsten behouden. 

Bijlagen - onderzoeken 
Er zij n onderzoeksrapporten en notities meegestuurd ter inspiratie. Deze worden niet inhoudelijk besproken of toegelicht. Ik heb 
ze niet van a tot z gelezen. Wel een korte samenvatting: 

Divosa, reflectie toekomst Sociaal Domein - > meer en zwaardere problematiek Sociaal Domein te verwachten; 
tegenstellingen in de samenleving worden groter(-> sluit aan op reflectie SCP). Maar de cris is biedt ook kansen voor 
structurele vemieuwing: in deze t ijd zijn we (beter) in staat om interdepartementaal en interbestuurlijk samen te 
werken. snel maatwerk te bieden en meer om te zien naar elkaar/ burgerparticipatie. Voor de toekomst bepleit Divosa 
o.a . doen wat echt nodig is( - > sluit aan op advies visitatiecommissie financiële beheersbaarheid SD), integrale blik en 
integrale financiering SD. 

SCP, be/eidssignalement Coronamaatrege /en - > uitgebreide beschrijving van hoe sectoren geraakt worden door de 
crisis. Inmiddels verouderd, want versoepelingen nog niet meegenomen. 
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Advies RvS 'samenleven is meer dan overleven' -> rapport vraagt aandacht voor de maatschappelij ke en 
gezondheidseffecten van de crisis. Meer focus op schadelijke effecten van beperkende maatregelen en st imuleren van 
kwaliteit van leven. Minder focus op IC-bedden. Die slag is de afgelopen weken nadrukkelijk gemaakt. 

Niet bij de stukken, maar inmiddels verschenen is het rapport ' sociale effecten corona crisis' (cie. Halsema): 
https://assets.amsterdam.nl/publish/ pages/ 943902/ eindverslag werkgroep sociale impact coronacrisis.pdf . Rapport komt tot 
drie inzichten die van belang zij n bij beslui tvorming over de routekaart naar herstel. Ze slu iten grotendeels aan op de analyse 
van Divosa: ( 1) de ontferming over best aande en nieuwe kwetsbare groepen, (2) verst erl<en van de samenwerk ing tussen 
overheden en lokale coalities en (3) het geven van regie over eigen leven aan burgers en met name aan j ongeren. 

Biilaaen overig 
Toegevoegd zijn een opzet van een geplande studiereis naar Schotland (10-12 feb) en een document met focus van het 
programma de komende maanden; als het goed is eerder met jou afgestemd. Voor nu geen opmerkingen. 

Afscheid RI;ffll 
mmfmdraagt het stokje over aan IW@d®twl 
Aaenda en toelichting (begeleidende mail programmabureau} 

Beste leden van de Programmaraad Sociaal Domein, 

Op dinsdag 19 mei vanaf 19:00 tot uiterlijk 20:30 uur komen we digitaal bij elkaar. We stellen voor dat te doen 
via Zoom. Onze ervaring is dat dat ondanks de bezwaren de meest geschikte tool is voor een dergelijke 
bijeenkomst. Mocht iemand onoverkomelijke bezwaren hebben tegen Zoom. laat het ons weten, dan gaan we 
kijken of er een alternatieve oplossing is die voor iedereen beschikbaar is. De instructies voor Zoom staan 
hieronder en zullen we ook in de afspraak in jullie agenda's zetten: 

Meetiug ID:lllllllilmlllll 
Password lllillJI 

Agenda Programmaraad 19 mei 

(IOX2g) 

Op dit moment bepaalt Corona nog voor een deel onze werkel ijkheid. Aan die realiteit en de gevolgen ervan 
voor het sociaal domein kunnen en willen we niet voorbij gaan. Daarom is het overkoepelende thema voor de 
Programmaraad op 19 mei: 
Verbinden & samenwerken in Coronatijd, wal leren we daarvan voor de toekomst van het sociaal domein. 

We horen bij iedereen een grote behoefte aan onderlinge verbinding, juist in deze tijd. We benutten deze 
programmaraad dan ook volledig om iedereen aan het woord te laten over de onderstaande vragen (max. 5 
min pp). Dit levert ongetwijfeld haakjes op om elkaar na afloop goed te kunnen vinden, te benutten op 
bepaalde vraagstukken en evt. vanuit PSD in te investeren. Aan jullie het verzoek vooraf na te denken over de 
volgende vragen en over welke concrete voorbeelden dit goed illustreren: 

3. Waar merk ik dat we elkaar als overheden nu hard nodig hebben in het sociaal domein? Wat 
lukt goed en wat (nog) niet? 

4. Wat heb je hiervan geleerd waarvan we kunnen profiteren in het sociaal domein? Wat moeten 
we vasthouden? 

Ter inspiratie hebben we de volgende bijlagen bijgevoegd: 
- Reflectie van Divosa over wat Corona ons leert over hoe het anders kan en moet. 
- Advies RVS '(Samen)leven is meer dan overleven'. 
- Rapport SCP over de maatschappelijke gevolgen van Corona-maatregelen 

Daarnaast hebben we ter informatie de volgende stukken bijgevoegd: 

- Focus Programma Sociaal Domein komende periode. 
De afgelopen weken hebben we jullie geïnterviewd over de meerwaarde van PSD, hoe die jullie de afgelopen 
periode ervaren hebben en wat de speerpunten voor de komende periode moeten zijn. Het resultaat hiervan 
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vind je in bijgaande document. Dit dient als vertrekpunt voor de samenwerking vanuit PSD voor de komende 
periode. Mocht dit nog vragen oproepen, dan horen we het graag voorafgaand aan de prograrrrnaraad. 

- Werkreis Schotland. 
De data (10-12 februari 2021) hiervoor zijn inmiddels in jullie agenda's vastgelegd. Bijgaand in het kort een 
toelichting op de werkreis. Over de concrete uitwerking ontvangen jullie na de zomer bericht 

\Nij zullen deze sessie samen metllllals voorzitter begeleiden. Voorlmlllis dit de laatste programmaraad 
voordat zij het stokje aan!lmlldoorgeeft. 
We ontmoeten jullie graag digitaal op 19 mei! Als jullie vooraf nog vragen of opmerkingen hebben dan horen 
we dat. 

-
iAIIP.O. • . 11 .... ,!!lll, i§"-"·•-· 
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To: --N!fNM@minwis.nlJ:M!@Fj@i-U•iiMM@minvws.nl];EmJ 
lm. l . · . ,.;_;_ __:. :___. mrnvws.nl] 
From: · , , , . 

Sent Wed 5120/2020 11 :51:16 AM 
Subject RE: ANNOTATIE bestuurlijk overleg rapp011M@iu mei 2020 
Receiw d: Wed sno1202O 11:51:17 AM 

r1•MMIM 
Fijn datje zo sne l ffeacteerd hebt! Dank! 
Wellicht hoo1@M11oc verder. 
Groet. 

mmm 
Van: @Qf4M-11-tmml) Afi:f4M@minvws.nl> 

Verzonden: woensdag 20 mei ZOZO 12:20 

· 4U@@@minvws.nl.,. MWflW •-11111111 GmlJ · 
) • @minvw:;.nl :;. 

Onderwerp: FW: ANNOTATIE bestuurlijk overleg rappor@ffr&o mei 2020 

• (10)(2e) 

Ter info: 

@minvws.nl>; 

MIW!f/äM vroeg m ij gistermiddag om snel een paar bullits aan - als input voor overleg tussen SG en 
vertegenwoordigers e indrapport sodale impact coronacrisis (cie. ' · Hij was gevraagd voor het thema schulden, maar het 
advies gaat ook in op nieuwe kwetsbare groepen, stapeling socia e pro emen en multiproblemattek. Er was helaas geen tij d om 
input met jullie af te stemmen. 
Er lijk t nu voorgesorteerd te worden op een interdepartementaal crisisteam dat de aanbevelingen van cie.p)fJt,rder 
uitwerkt (?} Lijkt me goed om dan verbinding te zoeken met lcpende discussie in directeurenoverleg en O -over eg ciaal 
Domein, waar lllillwlfsproken wordt over in kaart brengen van sociale problematiek op de m iddellange termijn. 
Zie bullt s voorlllilllltieronder. Ik heb verder niks opgenomen in rea~tie op idee van fotmeren interdep~ .... •'Tl. 
Dinsdag is een DG•overleo Sociaal Domein gepland, ik zal in de annotatie een koppeling maken met cie __ •~ ,:__ 

Groeten, EM!ti 
Van:Mr§N 131-111) Wif4N@minvws.nl> 

Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 18:18 

Aan~Ml·UtM 11-f.lliJfa 
Onderwerp: FW: ANNOTATIE bestuurlijk overleg rappor 20 mei 2020 

Oank! 

Van: @j@N 111, CIII) 
Verzonden: dinsda 19 mei 2020 18:16 

) minvws.nl:> 

CC: ) minvws.nl> 
Onderwerp: ANNOTATIE bestuurl ijk overleg rapporiifiio mei 2020 

Ha114B 

op 20 mei heb JIJ een bestuurlijk overteg gepland nav het eindrapport sociale Impact coronac~sls.Dn Ik hebben dit 
voorbesProken. Dit rapport laat zien hoe belangrijk het is dat we meer grip kr ijgen op de samenhang van problematiek in het 
sociaal domein en ingezette maatregelen versnellen en opschalen. Wellicht dat een interdepartementaal crisisteam aan de orde 
Ó$ . 

Hieronder en ige context vanuit OMO. Daarna de brede schuldenaanpak en punten om te versnellen . 

(IC)l2e) Van 
Onder andere tijden> de programm•raad Sooiaol Domein llW&Jgemoenten•Rijk) en de bcst\l urij ke brede reg ietafel 
Sociaal Domein (gemeenten-Rijk) wordt gesproken over de maatschappelijke effecten van de crisis. De crisis zal enerzij ds 
leiden tot verergering van sociale problematiek, stapeling van problemen en grotere ervaren financiële tekorten, maar 
tind erz:ijds biedt de crisis ook kan!.~n voor vernie uwing en is het d e uitdeging om positie ve m~2abch:,ppelijke effecten vttst te 
houden (bijv. meer omzien naar elkaar, werken op afstand). De insteek is om per departement een analyse te maken van de 
belangrijkste effeoten . Voor VWS o.a. inzet tbv jeugdzorg, Wmo en ontwikkeling aantal dak- en thuislozen. Dit proces is 
echter nog niet goed uitgelijnd, omdat ook gekeken moet worden naar de samenhang met lopende trajecten en onderzoeken 
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(SCP, cie .• fr•l!:vS) 
Juist in cri:; 1s; van belang om meer inzicht te krijgen in de samenhang van sociale problematiek. Hiervoor lopen 
verschillende trajecten en onderzoeken, o.a. de stapelingsmonitor van het CBS. Daarnaast. SCP gaat in zijn analyses meer 
domein overstijgend kijken. Meer begrip over samenhang en causaliteit is juist in crisistijd van belang, dus goed om juist 
daar de komende maanden meer zicht in te krijgen. 

Ook wordt het nog urgenter om invulling te geven aan het programma maatwerk multiprobleemhuishoudens (pmm), waarin 
we vanuit de departementen SZW, VWS, BZK, JenV en OCW werken aan meer (wettelijke) mogelijkheden voor sociaal 
werkers om doorbraken te realiseren bij complexe en urgente multiproblematiek. 

Vwbt de schuldenproblematiek 
SZW gaat de komende tijd met alle betrokken partijen in gesprek of maatregelen uit de brede schuldenaanpak geïntensiveerd of 
versneld kunnen worden. Of dat aanvullende maatregelen nodig zijn in verband met de crisis of langere termijn. Zeker de 
maatregelen die gericht zijn op preventie, meer capacitei t en een betere kwaliteit van de schuldhulpverlening (waaronder het 
versnellen van het schuld hulpverleningsproces, snellere doorverwijzing naar de wettelijke schuldsanering). Het rapport over de 
sociale impact corona is heel herkenbaar en biedt goede aanknopingspunten om verdere stappen te zetten (liggen in lijn met 
brede schuldenaanpak). De aanbevelingen uit het rapport zullen onderdeel zij n van de gesprekken. Uiteindelijk zullen de 
gesprekken ook resulteren in een aantal ronde tafels met de staatssecretaris van SZW. 

Er is geen noodzaak of behoefte om een nieuw programma in te r ichten. Belangrijk is om zo veel mogelij k aan te sluiten bij 
bestaande structuren en initiatieven. De in het rapport opgenomen voorstellen sluiten aan bij maatregelen uit de brede schulden 
aanpak o.a.; 

SchuldenlabNL collectief schuldregelen wordt opgeschaald; 
Convenant overheidsschuldeisers 
Afspraken met schuldeisers, 
Noodstopprocedure CJIB, blauwe knoppen, etc. 

Aanvullend zou versneld gewerkt kunnen worden aan: 
• de incasso pauzeknop bij aanmelding schuldhulp; 
• gegevensuitwisseling tussen Rijksuitvoerders en tussen Rijksuitvoerders en gemeenten; 
• genuanceerder kijken naar niet- saneerbare schulden; 
• ophogingen zoveel mogelijk te voorkomen. 

Er liggen ook nog mogelijkheden in het zorgdomein, zoals: 
handelingsperspectief aan zorgver1eners die te maken hebben met cliënten met schuldenproblematiek, maar niet worden 
toegelaten tot schuldhulp ivm multiproblematiek (zoals verslaving); 

• de rol van de huisarts in het signaleren van schuldenproblematiek en doorverwijzen; 
• de rol van zorgverzekeraars in lokale samenwerkingsverbanden. 

Ter info nog wat relevante punten die spelen bij SZW: 
De Inspectie SZW beoordeelt de gemeentelijke schuldhulpverlening als adequaat. Verbetermogelijkheden zijn: hulpverlening 
kan meer bijdragen aan financiële zelfredzaamheid en beter aansluiten op minder redzame burgers . Multiproblematiek blijkt 
een oorzaak van uitval. 
SZW heeft een dashboard ontwikkeld om de ontwikkelingen te monitoren. VWS heeft aangeboden de betalingsachterstanden 
zorgpremie toe te voegen

11
WII■ vaak de eerste uit aven die niet meer betaald worden. 

Nav de motie van de lede • · (CDA) e • SP) worden de huidige wettelijke mogelijkheden voor 
kwijtschelding van ophogingen van schulden ver en e mogelijkheid van een 'uitzonderingsjaar'. 

Met vriendelijke groet, 

(10M2•1 ) (10)(2e) 
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Sent Thur 5114/2020 1:244 7 PM 
Subject RE: Corona u~gaven na Voo~aarsnota 
Recelved: Tour S/14I2020 1 :24:48 PM 
antwoorden IRF FEZ.docx 

Ha- -enllr:JBI 

.nij; 

Hierbij de antwoorden op de door jullie gestelde vragen. 

Groet, 
llmZ'III 

Van: 11111 ■-■ (IRF/VWS) <&fZDl@minfin .nl> 
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 15:33 

.nl> 

(10)(2e) )(IRFNWs,Mk)tf§M@minfin.nl]· MWtwll Il 
l!l*.MIHHM@1M@M/>M@minw1s.nl); m . 

mmvws.nl] 

· ilmllll 
) (IRF/VWS infin.n · • - IUlllJllll 11111 (IRF/VWS) 

{ IRF) ' @minfin.n l> 
Onderwerp: RE: Corona uitgaven na Voorjaarsnot a 

Ik begrijp dat wij bij jou terecht kunnen voor vragen over de reeksen. Zou je mij kunnen helpen aan toelichting bij de 
onderstaande punten? 

(3) In de vorige plaat is de NVZA-garantie nog niet aan uitgavenzijde opgenomen. De laatste informatie die wij hebben is 
dat nog geen beroep is gedaan op deze garantie. Waarom wordt nu de maximale garantie als uitgave ingeboekt? Heeft 
de NVZA inmiddels garanties afgegeven c.q. zijn ze van plan dat op korte termijn te doen; en is dus al duidelijk dat deze 
garanties vervolgens volledig tot uitgaven gaan leiden? 
(7) Waarom wordt 4,5 mln. gereserveerd voor 1000 vaccins van 4,09 per stuk? Ik neem aan 1 m ln. vaccins? Verder lijkt 
effect op mensen nog niet in beeld als ik op de uitspraken van Erasmus en UMC begin mei afga. Is het beleid dat we 
allerlei kandidaatvaccins preventief gaan opkopen? Of hebben jullie meer info over werking? Of is de bedoeling alleen tot 
aanschaf over te gaan na evt. positief GR-advies over de werking? 
(8-9) Kunnen jullie de nieuwe p~q sturen, met korte toelichting wat is veranderd? 
(10) Idem. 

Groeten, -Van: ) (IRF/ VWSl <M•M@@@minfin.nl> (10)(2e) 

Verzonden: woensda.liii mei 2020 10:39 
Aan: IRF Sectie VWS J(IJjt{§@@minfin.nl> 
Onderwerp: FW: Corona uitgaven na Voorjaarsnota 

Van: -W[i§@ 1- IJIII) <PR@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 10:29 
A~(IRF/VWS) ' 
lllllllilallllll ( IRF/ VWS) < 

CC: Groep FEZ-MT medewerkers 

4Wf4iW@minvws.nl>; D 

minfin.nl>; l@M 4 immlJllllll (IRF/VWS) ♦Î'MW@minfin.nl>; 
minfin.nl> 

minvws.nl>; D -11Qijjd1.fflD@minvws.nl>; m, 111-Gm!J) 
minvws.nl> 

Onderwerp: Corona uitgaven na Voorjaarsnota 

Bij gaand treffen j ullie een nieuw overzicht van de corona gerelateerde uitgaven. I n het blauw staan de reeds besloten zaken d ie 
enkel nog budgettair verwerkt moeten worden. Verder biedt het overzicht de laatste stand van zaken wat betreft de additionele 
kosten op RBG-ENG. De meeste kosten zitten in het uitbreiden van de testcapaciteit die we als Nederland gaan opschroeven om 
het virus beter te kunnen controleren en beheersen. 

Tot slot brengen we - conform afspraak - ruimte in beeld die is ontstaan bij de aanschaf van hulpmiddelen. De aanschaf van 
beademingsapparaten laat een minder sterke stijging zien dan eerder was voorzien. 
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We horen graag j ullie appr eciat ie . 

Mi/il 



To: nm 111· ai-u·»WM@minvws.nl) 
From: ~:-C! -~--J!) 
Sent Fri 5/29/2020 4:24:26 PM 
Subject: RE: Consultatie ontwerpwetsvoorstel Tijdelij ke wet maatregelencovid-19 [ reactie uite~ijk op 3 juni a .s. 
Receiwd: Fri 5/29/2020 4:24:26 PM 

Zag dit te laat. Dinsdag graag op agenda. 

Van: IIIBI, 111-- ) ◄@M~minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 11:26 

Aan: ) ◄@•Jff4@rcpminvws.nl> 
Onderwerp: RE: Consultatie ontwerpwetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 1 reactie uiterlijk op 3 juni a.s. 

Voor op de agenda? 

Van: (10)(2•) ( ""'" ) (10)12•) 

Ai@ @minvws.nl>; _Groep DMO-MT medewerkers 4@f4l@minvws.nl>; 
minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Consultatie ontwerpwetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 1 reactie uit erlijk op 3 juni a.s. 

Ik niet 
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VWS- Directie: DMO 
Onderwerp: Zorgvervoer 

Fractie: D66 

Vraagnr: 121 

Q: 

Kamerlid: 

De leden van de D66-fractie ontvangen signalen dat aanbieders van zorgvervoer 

(doelgroepenvervoer) hard geraakt worden door de gevolgen van het coronavirus. Zij vragen of de 

minister in contact is met de sector om de continuïteit van het vervoer te waarborgen. Zo nee, is 

de minister daartoe bereid? Kan daarnaast deze sector meegenomen worden in het onderzoek 

naar nut en noodzaak van persoon lijke beschermingsmiddelen voor contactberoepen, aangezien 

bij het zorgvervoer de anderhalve meter afstand vaak praktisch niet te handhaven valt? 

A: 

In antwoord op deze vraag verwijs ik u allereerst naar mijn brief van 15 april 2020 met een update 

over de stand van zaken rondom COVID- 19 (met kenmerk: 1675769-204341-PG). 

In deze brief heb ik aangegeven dat het Rijk het van belang vindt dat de continuiteit van 

zorgvervoer, als essentiële schakel voor de continuïteit van zorg en ondersteuning, gewaarborgd 

is. Het Rijk heeft daarom met VNG, ZN en Zorgkantoren afspraken gemaakt gericht op de 

continuiteit van vervoersvoorzieningen (en de als gevolg daarvan direct met COVID-19 verband 

houdende eventuele meerkosten) en de continuïteit van aanbieders, waaronder begrepen het 

behoud van hun werknemers, in de periode dat er sprake is van een terugval van vraag. 

Uitgangspunt is het bieden van omzetgarantie voor de periode tot 1 juni. 

Om de bescherming van zowel de chauffeurs als de k lanten in het zorg- en doelgroepenvervoer, 

voor zover dat doorgang vindt, te waarborgen is in samenspraak met Koninklijk Nederlands 

Vervoer (KNV) en op basis van de adviezen van het RIVM een protocol opgesteld voor al het zorg

en taxivervoer voor passagiers waarvan geen sprake is van COVID-achtige klachten. Verder heeft 

het RIVM in samenspraak met KNV en Zorgverzekeraars Nedertand (ZN) een protocol opgesteld 

voor noodzakelij k ziekenvervoer van personen met (klachten passend bij) COVID-19. 

Beide protocollen zijn breed onder de aandacht gebracht en onder meer gepubliceerc op de 

website van de r ijksoverheid' . Onderdeel van de richtlijnen opgenomen in de protocollen is 

bijvoorbeeld het plaatsen van een fysiek afscheidingsscherm als het niet mogelijk is anderhalve 

meter afstand aan te houden t ussen de chauffeur en de klant. Het dragen van een 

mondneusmasker door de chauffeur is naar mening van de RIVM niet noodzakelijk als extra 

beschermingsmaatregel tegen besmetting indien voldaan is aan de maatregelen genoemd in het 

protocol. 

1 https ://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus•covid· 
19/ documenten/kamerstukken/2020/ 03/2 7 /taxibeleid 
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To: a•■· -r,~•nMijo)rf& lll!EBD. __________'.! ..;,_ minvws.nl] 
From: • • • ' . ) 

@minvws.nl]; _GroepDMO-MT medewerker,;,WW)Ul!j)minvws.nl]: 

Sent Fri 5/29/2020 6:53:30 AM 
Subject RE: Consultatie ontwerpwetsvoorstel T ijdelijke wet maatregelencovid-19 1 reactie uite~ijk op 3 juni a.s. 
Receiwd: Fri 5/29/2020 6:53:30 AM 

Passeerde gisteren in overleg met de vvt koepels . Echter. toen konlll/llgeen tijdpad geven. Dat is best wel vreemd nn er 
al een consultatie uit is. 

Van: MJltJIH•JN 1-■11 GIBIJ) WJlf4fi .. !'minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 08:48 

Aan: _Groep DMO•MT medewerkers ◄-•"t!.-•)Jlll='l!,ll-■@minvws.nl>; m • . (111) 4MM@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Consultat ie ontwerpwetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 1 react ie uiterlijk op 3 juni a.s. 
Urgentie: Hoog 

Hadden jullie deze ook al langs gekregen> 
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VWS- Directie: DMO 
SET Covid 19 

Fractie: SP 

Vraagnr: 123 

Q: 

Kamerlid: 

De leden van de SP-fractie begrijpen dat de noodregeling Stimuleringsregeling E-health Thuis, die 
opgezet is om e-hea lth mogel ijk te maken, veel aanvragen heeft opgeleverd. Zorgaanbieders 
zoeken op dit moment immers naar allerlei vormen van zorg die ze nog wel kunnen leveren. Deze 
leden vragen wanneer de uitslagen van deze noodregeling bekend zijn en per wanneer deze 
activiteiten derhalve kunnen starten. 

A: 

Om de zorg en ondersteuning voor kwetsbare personen zoveel mogelijk te continueren wordt er 
meer gebruik gemaakt van digitale middelen. Om hierbij te ondersteunen heb ik een 
noodsubsidieregeling ingericht, de SET Covid-19, om zorg op afstand met behulp van e-health een 
extra impuls te geven. Inmiddels is aan 460 aanbieders van zorg en ondersteuning subsidie verleend. 
Deze aanbieders kunnen direct na het ontvangen van de toekenningsbrief starten met de 
activiteiten, de brieven zijn voor 1 mei verstuurd. De aanvragen die n iet in aanmerking komen voor 
subsidie omdat het plafond van de regeling is bereikt, hebben hier u iterlijk 1 mei bericht over 
ontvangen. Zi j worden gewezen op alternatieve mogelijkheden voor subsidie en advies. 
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VWS- Directie: DMO 
SET Covid 19 
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To: - - . · ___ minvws.nl] 
Cc: • · . • - ê f 0 @minvws.nl r ifikffrihl&I 
(llli!II) • minvws.nl) 
From: ' · ) 
Sent Wed 5113/2020 10:52:52 AM 
Subject RE: Corona uitgaven na Voo~aarsnola 
Received: Wed 5/1312020 10:52:53 AM 
Corona mutaties na vjn 2020 04 22.xlsx 

Hoilllfm 

lillllllm@minvws.nlJ: limmm. 111.■ 

Dat heb in intussen ook gemerkt. Ik heb de artikelen ingevoerd en volgens mij moet alleen GMT boekingsgegevens aanleveren. 
Bij de laatste 2 posten ben ik niet zeker of die op art. 2 of 4 betrekking hebben. Weet jij dat ? 

Zijn dit trouwens a lle maatregelen of komen er meer ? 
Klopt het dat wij di t als incidentele supp moeten boeken ? 
Ik hoop dat dat laatste niet het geval is want incidentele supps kunnen wij niet als zodanig in 3F verwerken en zal in de 
budgettaire tabel dus handmatig berkend moeten worden 

Van: llllfllll. Gllml ◄Aii41®minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 12:47 
Aan· MM!EQ@) <lll@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Corona uit gaven na Voorjaarsnota 

Wat mij betreft stuur je de excel mee. De nummers verwijzen volgens mij aan de maatregelen en niet naar de artikelen. 

Groet, 

Van: @4#j@@1 ffl@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 11:28 
Aan: minvws.nl> 
CC: minvws.nl>; 

Onderwerp: RE: Corona ui tgaven na Voorjaarsnot a 

Ik kan dan het excel-bestand meesturen ? 

) <JEl@minvws.nl> 

De post Aanschaf en distributie medische hulpmiddelen op artikel 8 kan volgens mij niet kloppen want op art. 8 staan alleen 
rijsbijdragen. Dat is toch gewoon artikel 2 ? 

Groeten, 

lmBII 

Van: llllflllll. (IIIJ) ◄i®M@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 11:16 

Aan- 'l"W!áminvws.nl> 
cc,/47\ ¼if@M@minvws.nl>; 
Onderwerp: RE: Corona ui tgaven na Voorjaarsnot a 

Halml!D 

) <JEl@minvws.nl> 

Kan jij d ie opvragen voor 3, 8, g en 10? En er is ook gebleken dat het bedrag uit de suppletoire voor aanschaf en distributie 
medische middelen op subsidies staat en dat dit opdrachten moet zijn. Dus die zouden wij ook graag omzetten, dit is volgens mij 

(10X2e) 
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Groet, 

lmJ 
Van: MWJfA@) W @minvws.nl> 

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 11:04 

minvws.nl> ~~~~- mînvws.nl>; 

Onderwerp: RE: Corona uitgaven na Voorjaarsnota 

Hoi. , 

) <Jl!fflfDl®minvws.nl> 

Dat zij n de volgende dingen: hoofdbudget, d irectie-code, bedrag en toelicht ing. 
Een SAO kan handig zij n wanner het veel posten betreft m aar is niet echt nodig. 

Groeten, 

rmBD 

Van: lllfll.111. (1111) ◄H•M@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 10:45 

Aan· r·•·!i f invws.nl> cc,/4/4\ ¼!) JfM®minvws nl>; 

Onderwerp: FW: Corona uitgaven na Voorjaarsnota 

Hammfll 

) <JIE!F.Dl@minvws.nl> 

Welke informatie h eb j ij nog nodig om dit te kunnen boeken, zodra de JRF akkoord geeft? 

Groet, 

Van: MW(@@ 1- 1111) 4llflll@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 10:29 

Aan:mllm)(IRF/VWS) ' 
lllllllmB!IIIII) (IRF/VWS) < 

CC: Groep FEZ-MT medewerkers 

4J(•htM@minvws.nl>;. · 

minfin.nl>; MfM 411111)11■ (IRFNWS) Wfül§@@minfin.nl>; 
minfin.nl> 

minvws.nl>; · •. rNiWM~ <IJ!D!ml@minvws.nl>; m, 111. m, 
minvws.nl> 

Onderwerp: Corona uitgaven na Voorjaarsnota 

Ha- IEIJenlll 
Bijgaand treffen jullie een nieuw overzicht van de corona gerelateerde uitgaven. In het blauw staan de reeds besloten zaken d ie 
enkel nog budgettair verwerkt moeten worden. Verder biedt het overzicht de laatste stand van zaken wat betreft de additionele 
kosten op RBG-ENG. De meeste kosten zitten in het uitbreiden van de testcapaciteit die we als Nederland gaan opschroeven om 
het virus beter te kunnen controleren en beheersen. 

Tot slot brengen we - conform afspraak - ruimte in beeld d ie is ontstaan bij de aanschaf van hulpmiddelen. De aanschaf van 
beademingsapparaten laat een minder sterke stijging zien dan eerder was voorzien. 

We horen graag jullie appreciatie . 

Groet 

lll!JlÄil 

276208 



To: ... ■;l}i-.,lwj)p•@f§M@minw1s.nJL 
Cc: ;;; : .=tWk1lf@minvws.nl); 11111. liUI (IBl)imm@minvws.nl] 
From: 
Sent Fri 5/2912020 9:43:33 AM 
Subject RE: stand van zaken routekaart mensen met kwetsbare gezondheid 
Receiwd: Fri 512912020 9:43:33 AM 

Bij gevoegd 'm ij n passages' tbv Covid-brief (Valys en strategie gehandicapten ) • Stand van zaken routekaart personen met kwetsbare gezondheid 

1. Bezoekregeling 

- Verpleeghuizen --graag brief nfederatie et al meenemen in jouw regels) 

Gehandicaptenzorg volwassenen 

2. 

3. 

Gehandicaptenzorg jeugd ' · 
Bezoek thuis aan ouderen en mensen met beperking met kwetsbare gezondheid " OMT advies) 

Dagbesteding/begeleiding 

e ast aan nieuwe omstandigheden MiM 
Behandeling GGZ -t1wwru,, hier al iets te melden over opstart of regels die zijn aangepast? 
Dagbesteding of ambulan e egeleiding Jeugd lllmlll- is er iets te melden? 

Iets over BW/MO -11111 
VeNoer 11111!111 

- Naar dagbesteding - OMT advies en samenvatting van brief d ie vandaag is gezonden - paar regels -IIIÎliifl 
~Het Valysvervoer, het bovenregionaal sociaal recreatief vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking, wordt 

in de week van 2 juni hervat. Transvision, uitvoerder van Valys, is belast met de voorbereiding van de implementatie 
van het protocol 'Veilig Zorg vervoer' bij alle vervoerders die Valys-ritten uitvoeren. Het protocol is opgesteld door 
Koninklijk Nederlands Vervoer ap basis van eerdere advisering door het OMT. H Alle pashouders zullen door 
Transvision geïnformeerd worden over de precieze startdatum en de voorwaarden waaronder het vervoer zal 
plaatsvinden. 
{NB: protocol zit in afrondingsfase, KNV wil dit nog bespreken met RIVM; feitelijke start Valys zodra chirurgische 
mondmaskers bij vervoerders gearriveerd zijn). 

Het OMT heeft een kader vastgesteld voor het vervoer van en naar de dagbesteding. Hierin wordt een getrapt advies gegeven: 

(1) als de passagiers COVID-19-klachten heeft, dan wordt afgezien van vervoer voor dagbesteding; 

(2) voor de r it wordt zo goed mogelijk gecheckt of de passagier klachtenvrij is (triage]. Deze check kan mogelij k worden gedaan met 

de hulp van ouders of zorgprofessionals van de instelling en/of dagbesteding; 
(3) waar mogelijk wordt tussen de passagiers en de chauffeur 1,5 meter aangehouden; 

(4) als dat niet mogelijk is, wordt op een verkeersveilige manier een fysieke afscheiding geplaatst tussen de chauffeur en de 

passagiers; 
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(5) indien dat niet mogelijk is, draagt de chauffeur een chirurgisch mondneusmasker (en wordt gehandeld conform de in de laatste 

alinea beschreven werkwijze). 

Dit getrapte advies wordt hier passend geacht vanwege een stapeling van risicofactoren bij het vervoer van personen van en naar 

een dagbesteding; een suboptimale triage van de passagiers, de mogelijke kwetsbaarheid van de chauffeur, de relatief kleine 

ruimte in het vervoersmiddel, de gemiddelde duur van de ritten en vanwege de soms moeilijk te instrueren passagiers en hun 

kwetsbaarheid. 

Het kabinet neemt dit advies over onder de voorwaarde dat het moet passen in de bestaande wet- en regelgeving. Op basis van 

advies van RDW zal door het ministerie van lenW verduidelijkende regelgeving voor verkeersveilig gebruik van afschermingen in 

taxi' s worden geformuleerd. Een afscherming mag bijvoorbeeld nooit het zicht van de bestuurder beperken, niet kunnen 

versplinteren en niet van invloed zijn op veil igheidssystemen in een voertuig. Vooruit lopend hierop zal lenW zo spoedig mogelijk 

via Rijksoverheid.nl een tussentijds advies geven over het verkeersveilig gebruik van afschermingen in taxi's (Briefnummer 

2020D20466). 

Het kabinet is zich ervan bewust dat het uitgangspunt van anderhalve meter of het verplicht stellen van het dragen van een niet

medisch mondmasker zoals in het openbaar vervoer, voor deze specifieke categorie passagiers niet altijd praktisch uitvoerbaar is 

en vanwege de andere situatie ook niet nodig. Gegeven het belang van dagbesteding kan op de volgende wijze praktisch invulling 

worden gegeven aan zorgvuldig vervoer naar de dagbesteding: 

•voor kinderen tot en met 18 jaar hoeft de anderhalve meter minder strikt te worden gehanteerd (in lijn met paragraaf 6.7 uit de 

brief van 19 mei waarin is ingegaan op de anderhalve meter afstand en de jeugd die jeugdzorg of jeugd-GGZ ontvangt, alsmede de 

jeugd met een beperking die (L)VB-zorg ontvangt); 

- voor passagiers van 19 jaar en ouder blijft anderhalve meter afstand het uitgangspunt, maar waar dat niet mogelijk is en waar het 

dragen van een niet-medisch mondkapje evenmin kan, kan het vervoer worden georganiseerd in kleine, vaste groepen van 3 tot 4 

mensen per keer. Dit betekent wel dat er extra ruimte is, maar niet altijd de anderhalve meter. 

Passagiers - ook die tot en met 18 jaar - kunnen zelf en vrijwillig besluiten een niet-medisch mondmasker te dragen tijdens het 
vervoer. Ze dienen hier dan zelf voor te zorgen. 

De chauffeur beschikt over een beperkt aantal niet-medische mondmaskers dat in bijzondere situaties door passagiers kan worden 

gebruikt. 

Het advies voor dagbesteding is in lijn met het advies voor het leerl ingenvervoer in het VSO. 

Van: ) 4Wjf4@rcpminvws.nl> (10)(2e) ( .,,,.e) (l0)(2e) 

Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 10:52 

, •.mmm. ' 

@minvws.nl>; 

Onderwerp: FW: stand van zaken routekaart mensen met kwetsbare gezondheid 
Urgentie: Hoog 

Beste mensen, 

@minvws.nl>; dlldliifl5frjMi)rr§ni 
.. ( 

) 

Zoals net in de call besproken is de deadline vervroegd. Moet voor 1500 bij m ij zijn, ipv einde dag. Gaat nl i n tas minister mee. 

276242 



276242 



To: 11 IUI' ,B>!E!D@minvws.nl] ~~~m: Jrt.-oifmvws.nl]; 11M11
· *ll!J"'•"':$"·"'--■.1. 1111 llll(llmDJ11MJMfa+M@minvws.nl] 

Sent Fri 5/2912020 8 :00:58 AM 
Subject RE: stand van zaken routekaart mensen met kwetsbare gezondheid 
Receiwd: Fri 512912020 8:00:58 A M 

Als er geen nieuws is is dat ook prima. Dank voor snelle antwoord. 

We zouden in de brief wel klein stukje over de afschaling MO/BW kunnen opnemen. Zou je dat kunnen maken> 

Van:-, Il-Il (ltl) <lmlll@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 09:56 

Aan· • · · • ' ) ' ' @minvws.nl> 

CC: ' · . · < @minvws.nl>; • · 1-■1111 illl'illJl' 
Onderwerp: RE: stand van zaken rout ekaart mensen met kwetsbare gezondheid 

iWifk-•~minvws.nl> 

Er is geen update voor de routekaart voor mo/bw/vo ten opzichte van de vorige routekaart. Moet er dan alsnog iets gemeld 
worden? 

We kunnen in de nieuwe kamerbrief wel iets melden over de nieuwe richtlijn, maar d ie staat los van de inhoud van de routekaart. 

mµfa 
M:r+@1M 
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To: MM, ·_t ►. wl_ Ji@Wï1M1(1Jjf§M@minw1s.nl] 
F rom: mim Il 
Sent Fri 5/29/2020 12:05:10 PM 
Subject: RE: stand van zaken routekaart mensen met kwetsbare gezondheid 
Receiwd: Fri 5/29/2020 12:05: 11 PM 

Exacte kam erstuknummer voor routekaart is : 25295, 351, blg-933577 

Van: 11111, I. 
Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 13:34 

Aan: ) ◄@•Jff4@rcpminvws.nl> 
Onderwerp: RE: stand van zaken rout ekaart mensen met kwetsbare gezondheid 

HnM@iéM 
Het kamerstuknummer bij deze brief en bijlagen is: 25295, nr. 351 

Gr PIII 
(10)(28) ( '"'"9) (10)(29) Van: ◄@)If4@@minvws. nl> 

Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 13:21 
Aan: lllmfll,I. <lmfll@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: stand van zaken routekaart mensen met kwetsbare gezondheid 
Urgentie: Hoog 

lllllun j ij m isschien even nummer van deze Kamerbrief opzoeken? 

Van: 4Qà{@N@minvws.nf> 
Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 10:52 

minvws.nl> ; 
Onderwerp: FW : stand van zaken routekaart mensen met kwetsbare gezondheid 

Urgentie: Hoog 

Beste mensen, 

Zoals net in de call besproken is de deadline vervroegd. Moet voor 1500 bij m ij zijn, ipv einde dag, Gaat nl in tas minister mee. 

Grl@ifW 
(10)(2•) ( ""••) (10)12•) Van: ◄Aä[f4@@minvws. nl> 

Verzonden: donderda 28 mei 2020 22:39 

minvws.nl>; 

Onderwerp: stand van zaken routekaart mensen met kwetsbare gezondheid 
Urgentie: Hoog 

Beste mensen, 

Het feest gaat weer beginnen: de Kamerbrief corona die vlg week woensdag wordt weer in de steigers gezet! De oude brief en de 
routekaart zoals naar de Kamer gezonden {er is op website nieuwe versie maar had even geen puf deze te zoeken ... ) heb ik even 
toegevoegd voor your convenience. 

M inister heeft gevraagd naar een update van de stand van zaken routekaarten. Gez ien de deadline is weer snelle actie nodig van 
ons allemaal. De routekaart in doelgroepen ingericht . Ik denk dat we nu echter beter kunnen ordenen rond de activiteiten die weer 
zijn opgestart. Hieronder de gevraagde acties: 
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Stand van zaken routekaart personen met kwetsbare gezondheid 

1. Bezoekregeling 
- Verpleeghuizen -&llli,aag brief atientenfederatie et al meenemen in jouw regels) 

2. 

3. 

Gehandicaptenzorg volwa ' 
Gehandicaptenzorg jeugd ' · 
Bezoek thuis aan ouderen en mensen met beperking met kwetsbare gezondheid ~MT advies) 

Dagbesteding/begeleiding 

Richtlijn dagbestedifï rn1m,1r aan nieuwe omstandigheden -Mit#I 
Behandeling GGZ -j 1GiVt hier al iets te melden over opstart of regels die zijn aangepast? 
Dagbesteding of ambulante begeleiding Jeugd ---is er iets te melden? 
Iets over BW/MO -111111 

Vervoer 

Naar dagbesteding - OMT advies en samenvatting van brief die vandaag is gezonden - paar regels -11111 
Voor recreative ritjes - Valys -IIIIZD 

Ik ontvang graag de stukjes morgen einde dag (ccllll Het zijn maar een paar regels ..... 

Mochten jullie allemaal razendsnel zijn dan kan het zoals minister graag zou willen nog mee in de tas dit weekend. Tas sluit morgen 
om 1500 uur. 

Groet en dank alvast weer! 

-
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~~im: 111111 • - mi~~,::~~nl] 

Sent Fri 5/2912020 10:26:05 AM 
Subject RE: stand van zaken routekaart mensen met kwetsbare gezondheid 
Receiwd: Fri 512912020 10 26:05 AM 

HaMVOiWI 
We hebben een tekstje opgesteld voor de ggz, meer kunnen we er niet van maken. 

Groetenlllfll 

Dagbesteding/begeleiding 

Behandeling GGZ 

In de ggz worden de behandelingen voortgezet conform de op 19 mei gepubliceerde versie 5.0 van de r ichtlijn 'ggz en corona' . Dat 
betekent dat er meer ruimte is voor 'face to face' behandeling (binnen de RIVM-r ichtlijnen), maar altijd vanuit shored decision 

moking. Veldpartijen zijn voornemens op 8 juni versie 6.0 van de richtlijn 'ggz en corona' te publiceren. Waar mogelijk zullen ook 
hier weer stappen ten behoeve van de behandeling worden gezet. Ik wil echter benadrukken dat de mogelijkheden voor 
behandelingen in de ggz nu al ruim zijn, ik verwacht dan ook geen majeure aanpassingen. 
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~~im: ~-;:is!!:.:-11,)ffiM ~-mlfll>lmfD@minvws.nl) 

Sent Tue 5/26/2020 10:12:29 AM 
Subject FW: Corona uitgaven na Voorjaarsnota 
Receiwd: Tue 5/26/2020 10:12:30 AM 

HoiamifJ:11 llliJIID. 
Hierbij een terugkoppeling op de IRF-vragen over de Corona App (met dank aan !lml>: 
VraagIRF 
Het bedrag komt uit boven de clln1n. Daarmee moet het worden aangemeld voor het Rijks-lCT dashboard, waarna een BIT
advies volgt. Dat geeft vanuit ons gezien ook de zekerheid dat voldoende rekening is gehouden met projectrisico's. Is/wordt 
deze procedure gevolgd? 

Antwoord 
Het programma Realisatie digitale ondersteuning bestaat uit verschillende werksporen (werkspoor eisen, werkspoor adoptie en 
werkspoor realisatie). Binnen het werkspoor realisatie staat de totstandkoming van de app centraal. Deze zou dus als Rijks-lCT
project aan~erkt kunnen worden. Echter, de geraamde kosten voor dit werkspoor komen met circa cllillllmln ruim onder de 
grens van qa-n1n uit. Derhalve is een BIT-procedure niet aan de orde. 

Onder deze t:llllmln vallen alle kosten die in het handboek Portfoliomanagement Rijk worden opgenomen als kosten die 
samenhangen met de realisatie van ICT-deliverables. Zo wordt rekening gehouden met de kosten voor een projectleider (van het 
werkspoor r ea lisatie), ondersteuning en externe inhuur voor het bouwteam. Gelet op de omvang van de kosten van dit 
werkspoor is er bovendien nog ruimte om een deel van de flankerende uitgaven (zoals een deel van de kosten van de 
programmadirecteur, het programmesecretariaat, etc) toe te schrijven aan het werkspoor realisatie zonder dat we direct boven 
de t:llmln dreigen uit te komen. 

VraagIRF 
Zoals ik het projectplan begrijp gaat het hier om de ontwikkeling tot en met proof of concept. Voorzien jullie extra uitgaven voor 
de uitrolfase? En wordt dan voorzien in een nieuw go / no go moment in MR, zodat de inschatting van doeltreffendheid kan 
worden gewogen t.o.v. de extra kosten> Ik neem bijna blind aan van wel, gezien de aandacht voor dit onderdeel van de Corona
strategie en omdat extra uitgaven moeten worden geautoriseerd. Maar voorde zekerheid en om te checken dat hier geen 
onvermijdbare extra kosten achter vandaan komen. 

Antwoord 
De planning is om een eerste Proef of Concept eind mei aan de minister voor te leggen en medio juni een technische beproeving 
te houden (zeg maar alle leidingen doorblazen en ervoor zorgen dat de app draait zoals hij moet draaien). Begin juli vindt dat 
een zogenaamde beta-test plaats en wordt er een proefversie van de app gemaakt. In de tweede helft juli wordt bepaald of de 
app technisch helemaal af is en wordt gekeken hoe de app wordt uitgerold. Op al deze tussenmomenten wordt bekeken of het 
haalbaar is om de app weer een stap verder te brengen en of de ontwikkeling van de app nog steeds doelmatig kan worden 
uitgevoerd. De Kamer zal hier ook tussentijds over worden geïnformeerd middels de tweewekelijkse Kamerbrief over COVID19. 
De grootste uitgavenpost rond de uitrol van de app hangt samen met de promotie van de app. De kosten voor de 
publiekscampagne maken reeds onderdeel uit van de programmabegroting (circa 2, 7 mln). Hier zullen dus geen grotere 
financiële tegenvallers optreden. 

Met vriendelij ke groet, 

(10)(2e) 

Minister ie van Volksgezondheid, Welzijn e n Sport 
Di.-ectie Financieel- Economische Zaken 
Pamassusplein 5 1 2511 VX I Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 El I Den Haag 

···· ····· ·················································· 
M06MIJ:tMW 
E IJ[ilffll@minvws.nl 

Van:-■-)■ (IRF/VWS).-m@minfin .nl> 
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 00:00 

@minvws.nl>; 

@minfin.nl> 

(10)(2e) ) ( IRF/VWS) ◄M/RiM@minfi n.nl>; ' . ) 
(IRF/VWS 

@minvws.nl>;~M/tÜl .-m@minvws.nl> 
• 1. GIJ .r.@minvws.nl>; lll.ll.■II {IE) 

Onderwerp: RE: Corona ui tgaven na Voorjaarsnota 
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HamJifm 

Dank voor de informatie. Inhoudelijk zeker nuttig. Ik heb toch nog een paar openstaande punten. In de hoop dat we daar in (of 
voor) vervolgoverleg nog een stap mee kunnen maken: 

LCH 
Dit overzicht geeft meer inzicht in de opbouw van de kasverwachting. Waar ik eigenlijk naar zoek is de p*q die leidt tot deze 
kasverwachting. Dus de achterliggende onderbouwde projectie van vraag, inkoop- en verkoopprijzen . Idealiter met een duiding 
hoe dit is veranderd ten opzichte van midden april. Ten eerste omdat wij dit inzicht willen hebben voor grote uitgaven. Wij 
moeten de reeks natuurlijk ook kunnen uitleggen , Ten tweede omdat in de kasreeks punten zitten d ie ik niet begrijp, waar een 
goede p * q onderbouwing m.i. direct inzicht in zou geven: 

De ratio uitgaven / ontvangsten verslechtert, zoals je opmerkt. Dat geldt ook als je de maximale raming voor mantelzorg 
en pgb van de uitgaven afhaalt. 

Vertraging kan de ratio m .i. niet beïnvloeden, tenzij het over de jaargrens gaat. Dat lijk t niet het geval in dit overzicht. 
Aannemelijke verklaringen zijn dan bijvoorbeeld: 

o De marktprijzen zijn sneller/verder gestegen dan verwacht. Dit noemen jullie zelf niet. 
o Er wordt vanuit gegaan dat niet de volledige inkoop wordt verkocht, bijvoorbeeld omdat eigen inkoop door 

instellingen hoger uitvalt dan eerdere raming of een veil igheidsbuffer wordt aangelegd. Dat lijkt in je mail terug 
te komen ( minder bestellingen dan verwacht). Dat kan, maar vervolgvraag zou zijn of LCH dan even grootschalig 
moet blij ven inkopen. Het Rijk draagt tenslotte het volledige risico voor eventuele onverkoopbare voorraden. 

o Er zit een beperking in de kasraming, bijvoorbeeld doordat deze niet de volledige verwachte verkoopopbrengst 
weergeeft maar alleen het al door veldpartijen bestelde gedeelte. In dat geval moeten we het hebben over wat in 
de begroting landt én ben ik sowieso benieuwd naar de 'meest waarschijnlijke' verwachting. 

Daarnaast staan tegenover 'inkoop VWS' geen ontvangsten, zo lijkt het. Ik had eerder begrepen dat ook voor de 
hulpmiddelen die d irect zijn ingekocht inkomsten uit verkoop (tegen de oude marktprijzen) staan. 

Corona-app 
Ik begrijp de reeks nu goed genoeg in combinatie met de informatie die we vanuit het programma hebben gekregen. Nog twee 
vragen over de risicobeheersing: 

Het bedrag komt uit boven de C 5 mln. Daarmee moet het worden aangemeld voor het Rijks-ICT dashboard, waarna een 
BIT-advies volgt. Dat geeft vanuit ons gezien ook de zekerheid dat voldoende rekening is gehouden met projectrisico's. 
Is/wordt deze procedure gevolgd? 

Zoals ik het projectplan begrijp gaat het hier om de ontwikkeling tot en met proof of concept. Voorzien jullie extra 
ui tgaven voor de uitrolfase? En wordt dan voorzien in een nieuw go/ no go moment in MR, zodat de inschatting van 
doeltreffendheid kan worden gewogen t.o.v. de extra kosten? Ik neem bijna blind aan van wel, gezien de aandacht voor 
di t onderdeel van de Corona-strategie en omdat extra uitgaven moeten worden geautor iseerd. Maar voor de zekerheid 
en om te checken dat hier geen onvermijdbare extra kosten achter vandaan komen. © 

Van: IIDDllll,11.ll(IIID} #ll!JiM@minvws.nl> 
Verzonden: maanda 2S mei 2020 21:2S 

) (IRF/VWS) 

. @minvws,nl-111111 ml3J 
. (11ml • ' @minvws.nl> 

Onderwerp: FW: Corona ui tgaven na Voorjaarsnota 

Ha 111111 mimen 1111 
Hierbij alvast een deel van het antwoord op jullie vraag (ik mall zo nog een Excel bestandje door) . Dit is al het budgettaire beeld 
cf. het ramingsmodel van het LCH. 

In de eerste Suppletore wet hadden we opgenomen: ( - m iljoen uitgaven en ( .. m iljoen ontvangsten. Op basis van het 
ramingsmodel van het LCH, waarbij in de eerste weken (t/m week 21) de gerealis'=e kasuitgaven zijn opgenomen en vanaf 
week 22 een raming van circa C 40 miljoen, kom je uit op een geraamd ui tgaventotaal van circa ctl:liJiii!Jniljoen. Voor de 
ontvangsten 

Uitgaven Inkomsten 

week 13 12 -
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week 14 21 . 

week 15 37 . 

week 16 42 . 

week 17 80 . 

week 18 38 . 

week 19 1 

week 20 229 1 

week 21 40 16 

week 22 40 16 

week 23 40 16 

week 24 40 16 

week 25 40 16 

week 26 40 16 

week 27 40 16 

w eek 28 40 16 

week 29 40 16 

week 30 40 16 

week 31 40 16 

week 32 40 16 

week 33 40 16 

week 34 40 16 

week 35 40 16 

week 36 16 

week 37 16 

week 38 16 

week 39 16 

week 40 16 

week 41 16 



week 42 16 

week 43 16 

Totaal LCH 1.061 376 

Inkoop VWS 200 

Totaal 1.250 380 

afgerond 

Het verschil met de opgave van haW april (~ miljoen) wordt grotendeels verklaard doordat we in deze nieuwe raminll.lll., 
weken langer inkopen. Aangezien uitge;iaan wordt van circa E: 40 miljoen per week verklaart dat een bedrag v~rca ~ 
miljoên. En in 2 wêkên {Wéék 19 én 20) i~ Méêr ingekocht dan wa$ opganomên in de raming, namelijk c:ir<::a ( lillm,ljoan me.êr 
dan geraamd. 
Aan de ontvangstenkant is het ve!'l;chil met cle vorige raming C 90 miljoen. Dit is lager clan je zou verwachten als je kijkt naar de 
eerste raming. Dat wordt voomamelük ver1<1aard doordat de goederen later z iJn ontvangen dan eerder geraamd. De levering 
(voornamelijk uit China) kwam later aan in Nederland, waardoor de d istributie aan zorgaanbieders ook later op gang is 
gekomen. Bovendien is er sprake van een betalingstermijn van m inimaal 30 dagen. Daarnaast is in de nieuwe raming ook het 
effect van lever ing (om niet) aan mantelzorgeners en budgethouders meegenomen. Dat leidt ook tot minder ontvangsten. 
Tenslotte zien we ook dat er via de portals vooralsnog minder wordt besteld dan waar eerder van uitgegaan werd. 

Van:llllllll-■1BJ◄4ii@@@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 20 mei 20 20 16:44 

Aa_r,:__D_II- (IRF/VWS) • 

IIIIIIBtlmlllll} ( 1 RF /VWS) < 
CC: Groep FEZ•MT medewerkers 

minfin .nl>;MJM, ■ GIZII>■■ (IRF/VWS) ◄lifi§F@minfin .nl>; 
minfin.nl> 

Onderwerp: Corona uitgaven na Voorjaarsnota 

Ha, 

Zoz,fs net afge::iproken me~ ntvangen jullie hierbij een enigszins aangepast overzicht. Met name de LCH raming is 
bijgesteld, omdat we niet ~ging van het huidige mandaat als uitgangspunt willen opnemen (van 500 naar 650 mln}, maar 
een raming hebben afgestemd met het LCH voor de inkoop van beschermingsmatenaal tot september. Dit maakt ook dat we 
hoger utkomen da n in ons vorige overzicht. maar sluit wel aan bij de •1orige r.iming. Uiteraard bereidt tot een nadere toelichting 
op deze bijstelling. 

Zullen we as. maandag even bezien hoe het proces verder gaat ( en inhoudelijk afstemmen)? 

Voor nu een fijne hemelvaart/ lang weekend (mochten er trouwens vragen zijn, vrijdag ben ik bereikbaar) . 

Van:N@f#§M l ,(Jllll<IJElll@rnlnvws.nl> 
Venonden: woensdae 13 mei 20 20 10 :29 Aa_r,:------ (IRF/ VWS} • 
~}(IRF/VWS) < 

CC: Groep FEZ·MT medew erkers 

44i®'l@minvws,n1>; a 
minfin.nl>:NfiAl, I m , •• (IRF/VWSJ #IMHF"J?minfin.nl>; 

minfin.nl> 

- rMt@i) 4JBD@minvws.nl>;lllfll • . GIi) 
I> 

Onderwerp: Corona uitgaven na Voorjaarsnota 

BiJgaand t reffen Jullie een nieuw overzicht van de corona gerelateerde uitgaven. In het blauw staan de reeds besloten zaken die 
enkel nog budgettair verwerkt moeten worden. Verder b iedt het overzicht de laatste stand van zaken wat betrett de additionele 
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kosten op RBG-ENG. De meeste kosten zitten in het uitbreiden van de testcapaciteit die we als Nederland gaan opschroeven om 
het virus beter t e kunnen controleren en beheersen. 

Tot slot brengen we - conform afspraak - ruimte in beeld die is ontstaan bij de aanschaf van hulpmiddelen. De aanschaf van 
beademingsapparaten laat een minder sterke stijging zien dan eerder was voorzien. 

We horen graag jullie appreciatie . 

mln 
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~~~m: II\I.I.IIIED@minvws.nl): (10X2e) (,, ·,e) (10)(2e) )[#l(•JTfM~minw,s.nl) 

Sent Tue 5/1912020 9:37:12 AM 
Subject RE: Ter informatie: Concept Kamerbrief 18-5 
Received: Tue 5/19/2020 9:37:12 AM 
image001.jpg 

OK1 

De volgende tekst heb ik nu opgenomen: 

GroetaJI 

Van: lllll, lll-111111J <&lll@minvws.nl> 
Verzonden: dinsda~ mei 2020 11:35 

11ox2e) 1 ""'") (10)(2e) Aan:-■.■ !liiliilll <lmmJ@minvws.nl>; 
Onderwerp: RE: Ter informatie: Concept Kamerbr ief 18-5 

) ◄@f4@@minvws.nl> 

In tekstvoorstel staat (L)VB - zorg. Dat gaat over mensen met een verstandelijke beperking. 

Van: m l -11 m <lff3Pl@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 11:31 

Aaa11•jB1n11el!l@minvws.nl> 
CC: • . ( • · ) • · mrnvws.nl> 
Onderwerp: RE: Ter informatie: Concept Kamerbr ief 18-5 

Aangepast! 

Daarmee staat er geen verwijzing meer in naar kinderen met een verstandelijke beperking, klopt dat? Die stond in de eerdere 
versie er wel nog in , zie hieronder : 

{10)(2e) ( ,,.,, .,) (10)(2e) Van: ◄Wff-ê@@mînvws. nl:> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 11:23 

Aan:-■.■-l <flll'@minvws.nl> 
Onderwerp: FW : Ter informatie: Concept Ka merbr ief 18-5 
Urgentie: Hoog 

llllcun jij meenemen in nieuwe versie? 

C,0ij2eJ llD:1711 (1O)(.2e) (10){28) 

(10)(2e) ( •" ••••) (10X2•I (10)(2e) 
dubbel 
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To: (10i(2e1 

Cc: 
(IIUDJ 
From: 
Sent Tue 5/26/2020 11:03:48 AM 
Subject FW: Corona uitgaven na Voorjaarsnota 
Recelwd: Tue 5/26/2020 11 :03:49 AM 
Informatie LCH mbt extra u;taayen en iokomslen xlsx 

Ha, 

En bijgevoegd meer info over de uitgaven en inkomsten. Daarbij is het denk ik goed om te melden dat wij de uitgavenraming 
zoals nu onderbouwd als FEZ een helemaal volgen, maar dat wij ook zien dat de raming van de inkomsten ' lastiger' is, ook voor 
jullie om te beoordelen. Wij zien dat de raming van de inkomsten gebaseerd is op meerdere aannames waar je uiteraard je 
vragen bi) kunt hebben, maar hebben op dit moment geen alternatief voorhanden. Daarom zouden wij nu voorstellen om wel 
aan deze raming vast te houden in de incidentele supp, uiteraard kunnen we en zullen we blijven kijken naar de daadwerkelij ke 
ontwikkeling van de uitgaven en ontvangsten en indien nodig de cijfers b ijstellen op een later moment. 

!@À . 

Van: (IRFNWS) <IB/IZll@minfin.nl> (10) 28 ) 

Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 00:00 
. ) 

(IRF/VWS 
) 

minvws.nl>; 

minfin.nl> 

(10)(2•) ) ( IRF/VWS) ◄f1')jk@@min fin.nl>; 

m1nvws.nl>; 2 ) ~ l@monvws.nl> 
• - minvws.n-111111 IIIJJ 

Onderwerp: RE; Coron~ uitgaven na Voorjaarsnota 

Hatwlf.il 
Dank voor de infom,atie. Inhoudelijk zeker nuttig. Ik heb toch nog een paar openstaande punten. In de hoop dat we daar in (of 
voor) vervolgoverleg nog een stap mee kunnen maken: 

LCH 
Oit overzicht geeft meer inzicht in de opbouw van de kas verwachting. Waar ik eigen lijk naar zoek is de p*q die leidt t-ot deze 
kasverwachting. Dus de achterliggende onderbouwde projectie van vraag, inkoop• en verkoopprijzen. Idealiter met een duiding 
hoe dit 1s veranderd ten opzichte van midden april. Ten eerste omdat wij dit inzicht willen hebben voor grote uitgaven. Wij 
moeten de reeks natuurlijk ook kunnen uitleggen. Ten tweede omdat in de kasreeks punten zitten d ie ik niet begrijp, waar een 
goede p•q onderbouwing m.i. direct inzicht in zou geven: 

De ratio uitgaven/ ontvangsten vers lechtert, zoals je opmerkt. Dat geldt ook els )C de maximale raming voor mantelzorg 
en pgb van de uitgaven afhaalt. 

Vertraging kan de ratio m.i. rnet beonvloeden, tenzoJ het over de Jaargrens gaat. Dat liJkt rnet het geval m dit overzicht. 
Aannemelijke verklaringen zijn dan bijvoorbeeld: 

o De marktprijzen zijn sneller/verder gestegen dan verwacht. Dit noemen jullie zelf met. 
o Er wordt vanuit gegaan dat niet de volledige inkoop wordt verkocht, bîjvoorbeeld omdat eigen inkoop door 

instellingen hoger uitvalt dan eerdere raming of een veiligheidsbuffer wordt aangelegd. Dat lijkt in je mail terug 
te komen {minder bestellingen dan verwacht). Dat kan, maar vervolgvraag zou zijn of LCH dan even grootschalig 
moet blijven inkopen . Het Rijk draagt tenslotte het volledige risico voor eventuele onverkoopbare voorraden. 

o Er zit een beperking ·n de kasraming, bijvoorbeeld doordat deze niet de volledige verwachte verkoopopbrengst 
weergeeft maar alleen het al door veldpartijen bestelde gedeelte. In dat geval moeten we het hebben over wat In 
de begroting landt én ben ik sowieso benieuwd naar de ' meest waarschijnlijke' verwachting . 

Daamaast staan tegenover 'inkoop VWS' geen ontvangsten, zo lijkt het. Ik had eerder begrepen dat ook \/Oor de 
h1.1lpmiddelen die direct zijn ingekocht inkomoten uit verkoop (tegen de ol.lde marktprijzen) otaan. 

Corona-app 
Ik begrijp de reeks nu goed genoeg in combinatie met de informatie die we vanuit het programma hebben gekregen. Nog twee 
vragen over de risicobeheersing: 

Het bedrag komt uit boven de ( 5 mln. Daarmee moet het worden aangemeld voor het Rijks-[CT dashboard, waarna een 
BIT-advies volgt. Dat geeft vanuit ons gezien ook de zekerheid dat voldoende rekening is gehouden met projectrisico's. 
Is/wordt deze procedure gevolgd? 

Zoals ik het projectplan begrijp oaat het hier om de ontwikkelino tot en met proof of concept. Voorzien jullie extra 
uitgaven voor de uitrolfase> En wordt dan voorzien in een nieuw go/ no go moment in MR, zodat de inschatting van 
doeltreffendheid kan worden gewogen t.o.v. de cxtrll kosten? Ik neem bijn~ blind aan van wel, gezien de aandttcht voor 
dit onderdeel van de Corona-strategie en omdat extra uitgaven moeten worden geautoriseerd. Maar voor de zekerheid 
en om te checken dat hier geen onvermijdbare extra kosten achter vandaan komen. @ 
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Gr, 

iilil 

Van: } ◄@@@@minvws .nl> 
Verzonden: maandag 25 mei 2020 21:25 

)(IRF/VWS) (IRF/VWS) 

Onderwerp: FW: Corona uitgaven na Voorjaarsnota 

Ha (10)(2e) 

Hierbij alvast een deel van het antwoord op jullie vraag (ik mail zo nog een Excel bestandje door). Dit is al het budgettaire beeld 
cf. het ramingsmodel van het LCH. 

In de eerste Suppletore wet hadden we opoenomen: C 700 miljoen uitgaven en C 290 miljoen ontvanosten. Op basis van het 
ramingsmodel van het LCH, waarbij in de eerste weken (t/m week 21) de gerealiseerde kasuitgaven zijn opgenomen en vanaf 
week 22 een ram ing van circa C 40 miljoen, kom je uit op een geraamd uitgaventotaal van circa C 1.050 miljoen. Voor de 
ontvangsten 

Uitg.1ven lnkom-5ten 

week 13 12 -

week 14 21 -

l week 15 37 -

week 16 42 -

week 17 80 -

week 18 38 -

week 19 - 1 

week 20 229 1 

week 21 40 16 

l week 22 40 16 

week 23 40 16 

week 24 40 16 

weok 25 40 16 

week 26 40 16 

week 27 40 16 

week 28 40 16 
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week 29 40 16 

week 30 40 16 

week 31 40 16 

week 32 40 16 

week 33 40 16 

week 34 40 16 

week 35 40 16 

1

week 36 16 

week 37 16 

week 38 16 

week 39 16 

week 40 16 

week 41 16 

week 42 16 

week 43 16 

Totaal LCH 1.061 376 

Inkoop VWS 200 

Totaal 1.250 380 
afgerond 

Het verschil met de opgave van haW apri l (C 550 milj oen) wordt grotendeels verklaard doordat we in deze nieuwe raming 10 
weken langer inkopen. Aangezien uitgegaan wordt van circa € 40 milj oen per week verklaart dat een bedrag van circa € 400 
miljoen. En in 2 weken {week 19 en 20) Î5 meer ingeko<:ht ditn Wa$ opgenomen in de raming, namelijk c::ir<:9 ( 150 miljoen meer 
dan geraamd. 
Aan de ontvangstenkant is het versch il mei de vorige raming C 90 miljoen. Dit is lager dan je zou verwachten als je kij kt naar de 
eerste raminq. Dat wordt voornamelijk vertlaard doordat de goederen later ziîn ontvangen dan eerder geraamd. De levering 
(voornamelijk uit China) kwam later aan in Nederland, waardoor de distributie aan zorgaanbieders ook later op gang is 
gek omen . Bovendien is er sprake van een betalingstermijn van m inimaal 30 dagen. Daarnaast is in de nieuwe raming ook het 
effect van levering (om niet) aan mantelzorgeners en budgethouders meegenomen. Dat leidt ook tot minder ontvangsten. 
Tenslotte zien we ook dat er via de portals vooralsnog m inder wordt besteld dan waar eerder van uitgegaan werd. 

GroeteJaa 

Ml1!JI --

(IRF/WIS) 4@flfF@minfin.nl>; 

minvws.nl>; 

276284 



41·JIWl@minyws nl> 
Onderwerp: Corona uitgaven na Voorjaarsnota 

Ha, 

Zoals net afgesproken merlllilontvangen jullie hierbij een enigszins aangepast over2icht. Met name de LCH raming is 
bijgesteld, omdat we niet de verhoging van het huidige mandaat als uitgangspunt willen opnemen (van 500 naar 650 mln), maar 
een raming hebben afgestemd met het LCH voor de inkoop van beschermingsmateriaal tot september. Dit maakt ook dat we 
hoger uitkomen d an in ons vorige oven:icht, maar i luit wel aan bij de vorige n1ming. Uiteraard bereidt tot een nadere toelichting 
op deze bijstelling. 

Zullen we as. maandao even bezien hoe het proces verder oaat (en inhoudelijk afstemmen)? 

Voor nu een fijne hemelvaart/ lang weekend (mochten er trouwens vr-agen zijn, vrijdag ben ik bereikbaar) . 

(1C)(2el ,rya" (10)(7•1 Van: ) <liJiiii5l@rninvws.nl> 
Verzonden: woensdag 13 mei 

-

~(IRF/VW /10)(2e) (IRF/VW'51 ◄PiûfHM'Yminfin.nl>: 
11 ) ( IRF/ 

CC: Groep FEZ-MT medew 
MN@minvws .nl>; m invws.nl> 

) <IJEl@minvws.nl>; ( 101(28) 

Onderwerp: Corona uitgaven na Voorjaarsnota 

Bijgaand treffen jullie een nieuw over2icht van de corona gerelateerde uitgaven. In het blauw staan de reeds besloten zaken die 
enkel nog budgettair verwerl<t moeten worden. Verder biedt het overzicht de loatste stand van zake n wat betreft de additionele 
kosten op RBG•ENG. De meeste kosten zitten in het uitbreiden van de testcapaciteit die we als Nederland gaan opschroeven om 
het virus beter te kunnen controleren en beheersen. 

Tot slot brengen we • conform afspraak - ruimte in beeld die is ontstaan bij de aanschaf van hulpmiddelen. De aanschaf van 
beademingsapparaten laat een minder sterke stijging zien dan eerder was voorzien . 

w e horen graag Jullie appreciatie. 

Groet, 

tlilm 
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(10)(20, To: ~ >MllJid@:minvws.nl) 
From: IWll'áill.llill. illliiillJ 
S..nt Thur 5/712020 9:58:19 AM 
Subject RE: Update ccronadossier movisie.nl 
Received: Tour sm2020 9:58:20 AM 

Hi mmmJ, 

Van Movisie kreeg ik alvast een paar voorbeelden door: 

Goede voort>eelden zijn bijvoorbeeld; 
• Omzien naar Rotterdammers in tijden van corona. Aanpassing werkwijze Humanitas in coronatijd: wat kun jiJ daarvan leren? 

(10),29) 

• Optimaal leven In coronatlJd. Begeleiding aan mensen met psychiatrische problemen d ie zetrstandlg wonen 
(10),2g) 

• Een kleurrijk, gastvrij, veil ig en sociaal Harderwijk, ook in tijden van het coronavi'us. Interview met 
1 

Met wie binnen Deo kan ik dit afstemmen? 

Groet, 

Em 

Van: ◄@[f;§@@mi nvws.nl> 
Verzonden: dinsdag S mei 2020 00:03 

Aan: 11111,11. m)fij@i@mînvws.nl> 
Onderwerp: RE: Update coronadossier movisie .nl 

(10)(2e) 

Heb je goede voorbeelden die movisie kan delen met Deo? Laatste richten helemaal site in met goede voorbeelden . 

Van: lllfll ■· D ◄ll!lM@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 4 mei 202017:10 

Aan: 

minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Update coronadossier movisie.nl 

Beste allen, 

Toevoegingen corona-doss ier: 
Hierbii stuur ik 1ullie in biilaae een uodate van het corona -dossier op de website van Movisie . Zie ook: 

( 10)129) 

Sinds het vorige overzicht d.d. 24 april zijn aan het corona-dossier toegevoegd: 

lnfog rilphic: Alternatieven dagbe$teding t ijden, coronacri.sis 
Eigen regie van ouderen onder dn.ik door coronamaatregelen . ' Ik word beperkt in wat ik zou willen doen' 
Van thuiszi tten naar dagbesteding naar thuIszItten 

Movisie geeft aan dat huiselijk geweld, fysiek contact en eenzaamheid hot top<es blijven gezien de bezoekerscijfers. 

Groet, 

EDJ 
Van; Mlfit@M, m◄fi•i@W@movi$ie.nl> 

Verzonden: vriida111 mei 2020 14:19 

Aan: 11111,■. -◄(•M@minvws.nl> 
Onderwerp: Update coronadossier movisie.nl 

•• 
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Besteml 

Hierbij weer de wekelijkse update met betrekking tot het coronadossier op movisie.nl. 

Een paar highl igts: 
Huiselijk geweld, fysiek contact en eenzaamheid blijven hot topics gezien de bezoekerscijfers. De gemiddelde leestijd (in een 
heel aantal gevallen > 10 minuten is opvallend) 
De online leersessies vinden gretig aftrek, ook de verslagen hiervan 
Deze week publiceerden we een infograph ic m .b.t. dagbesteding, zie (10)(2g) 

(10)(29) dit als zogenaamde frontljncontent. Er zullen er meer volgen, ook 
animaties. We doen dt met content waar veel vraag naar is (dus met name eenzaamheid, huiselijk geweld, dagbesteding, 
fysiek contact, anderhalvemeter in het sociale domein) 
In onze mailings en communicatie via social media nemen we (weer meer) reguliere onderzoeken mee, zoels bijvoorbeeld 
deze week de publicatie over sociale wijkteams (afgestemd met jouw collega's) 
Op de website is het blok Uitgelicht verwisseld met Thema's. zoals we eerder bespraken 

Voor nu voldoende denk ik , heb je vragen. ik hoor graag• 

Met vriendelijke groet, 

Coronacrisis, informele zorg, dementie, eenzaamheid 
kennis en oonpok von 

• \ sociale vraagstukken 
mOVISIE 
~ \ . 

MOVISIE, kennis en aanpak van sociale vraagstukken 
Catharijnesingel 47 l 3511 GC Utrecht 

Postb~f 3501 DC Utrecht 
T0301WlWJ (direct) 1 M 06~ 
M@i@-movisie nl 1 ,•.ww.movisie.nl I gemeente.moviste.nl 

W<!rKdagen (10)120) 

MOVISIE Y119rkt aan een krachtige samenleving! 

i':J<J' 
r Denk un net milieu voordal ud~ bec1cht pnnL 
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To: minvws.nl)_ 
Cc: • · tIWlmJ@minvws.nl] 
From: ) 
Sent Tue 5/19/2020 11:24:27 AM 
Subject RE: TER INFO: Nieuwe VSO Langdurige zorg en hetcoronavirus (TK25295-249, BriefCOVID-19 Update stand van zaken 
paragraaf 8 'Zorg voorkwetsbare mensen' 
Received: Tue 5/19/2020 11 :24:27 AM 

Hoi, 
Er stond nog een pm in (vraag 68, heb nog even check gedaan bij collega of tekst klopt 
Graag nog 1 zin toevoegen. 

Vraag 68 

Q: 

A:. 

De leden van de WD-fractie lezen in de meest recente brief van 22 april 11) dat daarin daarnaast wordt gesteld dat de 

GGD is gevraagd om de organisatie van het testen van zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen op zich te nemen. Als er 

geen arts beschikbaar is voor de triage, dan zijn GGD 's bereid om de triage te doen. Dit zal vooral het geval kunnen 

zijn voor kleinere zorginstellingen, st elt de minister. Wat wordt verstaan onder'kleinere zorginstellingen'? 

Voor kleinere zorginstellingen kan de toegankelijkheid van de bedrijfsarts of arbodienst een probleem vormen. Om ongewenste 
vertraging in die situaties te voorkomen, heeft de GGD aangegeven bereid te zijn als vangnet te fungeren. Overigens verva lt de 
betrokkenheid van een arts b ij de tr iage vanaf het testen van iedereen m et k lachten in jun i. 

Van: D 1-<ll!Zll@minvws.nl> 
Verzonden: dinsd- ei 2020 13:05 
Aan: 111:111, I. • - ] <&mll@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: TER INFO: Nieuwe VSO Langdurige zorg en het coronavirus (TK 25295-249, Brief COVID-19 Update stand van zaken 

paragraaf 8 'Zorg voor kwetsbare mensen' 

Haliml'ml 
Klopt. Ik hoop dat ze snel uitgaan anders moet ik straks weer alles nalopen. Ik heb inmiddels wel de data aangepast. 

Groet, 

m>IEml 
Van: mlJI I-(IIIIIJ 4EJl@rninvws.nl> 

Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 10:54 

Aan:-1.<P'l@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: TER INFO: Nieuwe VSO Langdurige zorg en het coronavirus (TK 25295-249, Br ief COVID-19 Update stand van zaken 

paragraaf 8 'Zorg voor kwetsbare mensen' 

Hoillmll 
Ik coördineer de vragen bij PG. De antwoorden die wij vorige week hebben aangeleverd zijn misschien al weer verouderd. 
Nemen jullie een soort van disclaimer op dat dit stand is van vorige week? 

Groet,IEI 

Van: 1®'@11, GmlJ) <@ij•@@@minvws.nl> 
V . . 
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minvws.nl> 
Onderwerp: TER INFO: Nieuwe VSO Langdurige zorg en het coronavirus (TK 25295-249, Brief COVID-19 Update stand van zaken 

paragraaf 8 'Zorg voor kwetsbare mensen' 

Deze versie is gis teren einde van de dag weer terug de lijn in gegaan. 

Van:DP <fflP'@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 17:28 

1 ) 

-
invws.nl> 

Onderwerp: Nieuwe VSO Langdurige zorg en het coronavirus (TK 25295-249, Briel COVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 

•zorg voor kwetsbare mensen' 

Beste collega's, 

Hier-bij de nieuwe versie van het VSO. Veel dank voor jullie input (en van veel van jullie andere collega's), snelle actie bij de 
beantwoording en het verwerken van de opmerkingen van de DG's. Deze versie is nu weer terug de lijn in. 

Groet, 
llll!llrD 

W Kamerstuk 25 295 nr. 277 
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(10)(2e) )MltJfWl@minvws.nl]· MA•»ffiM 
(10)(28) )!Em@minvws.nl]; (10X2e) 

) 
Sent Man 5/4/2020 2:04:31 PM 
Subject RE: Nieuwe versie verdeelmodel 
Recelved: Mon 5/4/2020 2:04:31 PM 

NB: nu we ook PBM voor zorg thuis in kaart brengen (wat we 16.15 bij minister bespreken) verandert dit stuk opnieuw. Zeker nu 
hh en anderen ook een noodsetje gaan krijgen etc. 

Dus ik wil er best met deze nieuwe besluiten nogmaals naar kijken, maar wordt dan vanavond. 

) #A-S@@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 4 mei 2020 15:58 

Aa. : '. ' ) 
CC: ' • . ' ) 

• · @minvws.nl>; 

(10)(20) 

Onderwerp: RE: Nieuwe versie verdeelmodel 

@minvws.nl> 

@minvws.nl>; 

Als het lukt vandaag, dan kijk ik om uur tien en dan gaat die morgen terug naar GGD-GHOR 

Van: llll, l-■l-) #•}fD@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 4 mei 2020 15:38 

(10)(20) 

) 4Ai)rf4-(@minvws.nl> 
minvws.nl>; (10)(2e) 

Allen, 

•

. ·· n nieuwe versie van het document met het verdeelmodel waarin de opmerkingen d ie ik heb doorgekregen van lllll 
e eerder ontvangen aanvulling vanuit de PGB-directie en mijn eigen opmerkingen zijn verwerkt. 

u jij nog willen kijken naar het hoofdstuk achteraan over de rol van ROAZ en LCH? 
• , jij zou nog k ijken of je nog aanvullingen had wat betreft de 4 nieuwe richtlijnen. 

Groet, lllfl 
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~~~m: .,._.11M1l'Jlf§M@minw1s.nl] 

Sent Man 5/1812020 7:19:01 PM 
Subject: RE: Update coronadossier movisie.nl 
Receiwd: Mon 5/ 18/2020 7:19:02 PM 

Graag gedaan. Ik blij f opletten♦ 

Verzonden met BlackBen y Work 
(www.blackbeny.com) 

Van: WWl!fMIH•ittfD, 4Aif{:]@ffl1ninvws.nl> 
Oatnm: maanc\ag 18 mei 2020 9: 17 PM 
Aan: llllJm_ ■ <1111:) <IIEISll@minvv,s ui> 
Ondenverp: RE: Update coronadossier movisie.nl 

Dank voor je scherpe oogm 

Van: m 11.-)◄l·»Wl@minvws. nl> 
Vertonden: maandag 18 mei 2020 13:00 
Aan: ) <NJUiifA@~minvws.nl>; 1111 lllillJ- - ) <lllllm@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Update coronadossier movisie.nl 

Ter info onderstaande mailwisseling met Movisie waarbij ik aangeef dat er feitelijk onjuiste informatie op de website staat. Het 
wordt aangepast . 

Groet, 

11:11 
Van~ ■WIM-•-wtt4N@movisie.nl> 

Verwnden: maand-mei 2020 11:17 
Aan:m■. · 4M@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Update coronadossier movisie.nl 

Beste lllllill 

Dank voor j e reactie. Terecht punt , heb ik over het hoofd gezien, we gaan d it in lij n brengen met de richtlijn! 

Met vriendelij ke groet. 

kennis en oonpok van 
sociale vraagstukken 

MOVISIE, kennis en aanpak van sociale 'ffaagstukken 
cathorljneslngel 47 l 3511 GC Utrecht 
Postbus 19129 350 1 DC Utrecht 
T 030 {direct) 1 M os-lmflD 

ovJsl.9.ol 1 \';Wl'l,mo'/1,le nll gemeen,e.movlsle nl 

Werkdagen ï@(ti 
MOVISIE "Wer1d aan een krachtige samenleving! 

\f~ Denk aan tiet milieu voord!lt u drt beric.hl print 
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Van: lllfll. 11- D@Jfil@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 11:06 

Aan· NkiM -4WAM@movisie.nl> 
Onderwerp: RE: Update coronadossier movisie.nl 

Bes tellllm, 

Dank weer voor dit overzicht. In het artikel ·coronacrisis: hoe om te gaan met mensen met een (licht) verstandelijke beperking?' 
vielen mij de volgende passages op: 

"In aansluiting op de landelijke richtlij nen houdt Severinus dagbestedingslocaties dicht tot 1 juni. Alle evenementen en 
clubactiviteiten gaan tot diezelfde datum niet door. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is bezoek voorlopig niet 
welkom." 

NB: e.e.a is niet cfr de lichtlijnen. De richtlijnen schlijven voor: 

Dagbesteding en -opvang is voor vele cliën ten een cruciale voorziening juist in deze periode. Waar mogelijk is het uitgangspunt is dal de 
dagbesteding en -opvang gecontinueerd wcrdl - in welke vorm dan ook. 

De bezoekersregeling voor de gehandicaptenzorg gaat uit van het principe: nee, tenzij . Er is geen bezoek, tenzij het contact met de familie of 
vrijwilliger van essentieel belang is voor de client. Dan geldt dat één bewoner maximaal één persoon per dag gedurende maximaal één uur mag 
ontvangen, mits de bezoeker klachtenvrij is. 

Graag je reactie. 

Met vr iendelijke groet, 

ffiA-&@W 

MUWl,mr. 
(10)(2&) 

(10)(20) 

M inister ie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ Den Haag 

M06·11!!! 
ii@i>s;;{vws.nl 

Aanwezîg:NQM 

Van~ @ij•i4W. 1114\Wd@@movisie.nl> 
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 17:24 
Aan: IIIEBI, 11--) WM@mînvws.nl> 
Onderwerp: Update coronadossier movisie.nl 

Bestelll 

Met veel plezier doe ik je hierbij de wekelijkse update m.b.t. het coronadossier op movisie.nl toekomen. 

Algemene inzichten 
• Opvallend is dat niet-coronagerelateerde content weer beter gelezen wordt. Het artikel 'De late gevolgen van emotionele 

mishandeling en verwaa~ozing' uit december 2018 is in beide periodes in de top 10 terug te zien is. Dit artikel wordt normaliter 
al veel gelezen. Het aantal bezoekers op die pagina was iets afgenomen, maar stijgt in de laatste 30 dagen weer behoorlijk 
naar plek 6 van best bekeken pagina's. 
• We werken aan een publicatie waarin we de tOI nu toe ontwikkelde kennis samenvatten, bundelen en duiden. We willen 
graag het sociaal domei1 een wenkend perspectief bieden en handelingsopties aanreiken voor in een wereld met corona. We 
nemen hier de tijd voor, maar richten ons erop dat deze medio juni gereed is. 
• De lrontliniecontent m.b.t. zorgladder, inclusieve communicatie (infographics) en huiselijk geweld en fysiek afwegingskader 
(animaties) wordt vermoedelijk e ind volgende week opgeleverd. 
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Inzichten met betrekking tot de online impact 
• Het bezoek aan de website is fors toegenomen sinds de lancering van de infcrmatie rondcrn hel coronavirus. 

• Deze stiming blijft docrgaan: de afgelopen 30 dagen heeft de website weer een hoger aantal bezoekers gehad ten opzichte 

van de 30 dagen daarvoor (toen stond het dossier ook al online). 
• In de eerste periode van het dossier werden vooral de dossierpagina zelf. en de artikelen over ccrona en huiselijk geweld 

VOOfkomen, het afwegingskader fysieke ontmoeting, eenzaamheid onder ouderen en het verlagen van stress bij mensen die 
leven in armoede veel bekeken. 
• In de afgelopen 30 dagen zien we een verschuiving. De dossierpagina zelf wordt nog steeds zeer veel gelezen, maar 

daarnaast ook het afwegingskader fysieke ontmoeting. Artikelen over de aandacht VOOf ouderen en dagbesteding zijn in de 
afgelopen 30 dagen ook veel gelezen. Hel artikel over huiselijk geweld is niet terug te vinden in deze top 10. Dat artl\el is dus 
VOOfal vlak na plaatsing goed gelezen. 
• De eerste infographic die wij ontwikkelden rondom alternatieven voor dagbesteding wcrdt gewaardeerd. De uiting krijgt veel 

positieve ccrnmentaren op social media en wcrdt veel gedeeld en beccrnmentarieerd. In eerste instantie viel het bezoek op de 
pagina waar de inforgraphic staat zelf tegen. Maar nadat de infographic donderdag 14 mei in de nieuwsbrief is geplaatst, zien 
we in een keer een grote piek in de bezoekcijfers. Nieuwe infographics maar ook animaties rondom goed bekeken en nieuw te 
plaatsen content zijn in de maak. 

Vocr vragen of anderszins weet je me te vinden. Fijn weekend' 

Met vriendelij ke groet, 

i10)(2e) 

Coronacrisis. informele zorg. dementie. eenzaamheid 
l \ \r. kennis en aanpak van 

\_\lP sociale vraagstukken 
mOVISIE 

' 
MOVISIE, kennis en aanpak wn sociale vraagstukken 
cat11ar1jnes1nge1 47 1 3511 GC Utreellt 

Postbus 19129 3501 DC Utr~ 
T 030 • · (direct) 1 M 06-lll/llrilal 

• movtsle.nl 1 \'MW.moviste.nl I gemeente.movtSle.nl 

werkdagen: IMif+I 
MOVISIE werkt oa.n een krochijge sa.menlevlng! 

\~~! 
y- Dank • •n hat mlllau voordst u dit bericht pnnt 
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To: - ■ 1(ijj,jrfM@minvws.nl]; IIEm. l.)l11Elf1D@minvws.nl] 
From: llllll!ml, · . (llll) 

(10)(2e) 

Sent Fri 5/1/2020 4:48:38 PM 
Subject: RE: Vragenformulier 01-05-2020 (attentie DMO 2x: over ophefslopzetten huishoudelijke hulp Montferland) 
Receiwd: Fri 511/2020 4:48:38 PM 

Het zijn coronavragen en betreffen het (algemene) vraagstuk van continuiteit van zorg en ondersteuning; zou even contact 
leggen maandagochtend met BPF om te bepleiten dat. ..... . ( 1 poging). 
Vragen worden gesteld om breed een punt aan de orde te stellen, gaat Kamerleden echt niet om Montferland. 

Scheelt ook een hoop werk. 

(10)(2•1 Van: ) ◄@fW~minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 17:45 

Aan: ll:lm.1-(Il) <&ml@minvws.nl>; lll:1BII ■- 11) ◄Nl@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Vragenformulier 01-05-2020 (attentie DMO 2x: over ophef stopzetten huishoudelij ke hulp Montfer land) 

Ha ll 
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To: ---vws.nl]; imma.m. GiirWMlfMW@minw,s.nl]: m . Il liWiWl@minvws.nl] 
Cc: @minvws.nl) 
From: ) 
Sent Fri 5/112020 6:33:29 PM 
Subject RE: Vragen formulier 01-05-2020 (attentie DMO 2x: over ophefstopzetten huishoudelijke hulp Montferland) 
Receiwd: Fri 511/2020 6:33:30 PM 

inderdaad niet via Kamerbrief. De setjes gaan in principe weer separnat, tenzij het precies pas in een van de nieuwe 
ontwikkelingen die wekelijks wordt. bepaald. 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny .com) 

Zagen we al aankomen en hadden- en ik al voorbesproken @ Deze set kan op naam van l!IDworden gezet. Hij heeft ook al 
contact gelegd met Montferland. @111: ik adviseer je de beantwoording van deze vragen niet via een passage in de Kamerbrief 
vom, te geven, aangezien het hier over één casus gaat. Daar leent de Kamerbrief zich mijns inziens niet goed voor. Bij de 
Kamervragen over Facilicom/ Axxicom is in overleg met de coördinator van de Kamerbrief ook ervoor gekozen om de 
beantwoording niet mee te nemen in de brief omdat het over 1 casus ging. We beantwoorden die vragen separaat en d ie 
beantwoording gaat dan wel samen met de Kamerbrief de lijn in en richting TK. 

Met vr iendelijke groet, 

Directie Maatschappelijke Ondersteuning IDMO) 
Ministerie van Volks ezondheid Welzïn en S rt 

Telefoon: 06 1 @Afl(f4@ m 1v .rt 

Van: 11111,■. ■) ◄Qf§l@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 16:26 

@minvws.nl> 

< @minvws.nl>;IUillD, I .• .mml@minvws.nl>; 
@minvws.nl> 

(10)(2e) 

Onderwerp: RE: Vragenformulier 01-05-2020 (attentie DMO 2x: over ophef stopzetten huishoudelijke hulp Montferland) 

lllml1 otll Dat zoeken ze vast samen uit @ 

Doen de beantwoording in de vom, van een passsage in de Kamerbrief (van 19 mei), dus (gelukkig) geen beantwoording van 
alle 16 (!!!) vragen nodig. 

Groet -Van: 11111111, 1-<IP'iJIRll@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 16:17 

Aa~if:itMl@minvws.nl> 
CC: • l? • r. ~ m1nvws.nl> 
Onderwerp: FW: Vragenformulier 01-05-2020 (attentie DMO 2x: over ophef stopzetten huishoudelijke hulp Montferland) 

Bij wie mag ik deze set kamervragen (2x) uitzetten? 
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2020207834 

(ingezonden 1 mei 2020) 

Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de m inister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht 'Ophef over stopzetten 
hulp van gemeente Montferland in coronatijd' 

1. 
Heeft u kennisgenomen van het bericht 'Ophef over stopzetten hulp van gemeente Montferland in coronatijd'? 1} 

2. 

Begrijpt u dat hulpbehoevende, kwetsbare mensen uit angst voor besmett ing met het coronavirus soms tijdelijk afzien van hulp 
en/of ondersteuning, waar ze op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) recht op hebben? 

3. 
Wat vindt u ervan dat deze mensen blijkbaar gebeld worden met de mededeling 'als je nu geen hulp accepteert, moeten we dat 

doorspelen naar de gemeente en kun je dadelijk alles opnieuw aanvragen'? Kunt u zich voorstellen dat dit door betrokkenen als 
een dreigement c.q. een vorm van chantage wordt gezien? 

4. 

Wat vindt u ervan dat de gemeente Montferland zorgbedrijven per e-mail heeft laten weten de indicatie in te trekken van mensen 
die hulp weigeren? 

5. 
Wat vindt u van de opmerking van de wethouder van bedoelde gemeente dat deze handelwijze 'voor de gemeente een manier is om 

kosten te besparen'? Vindt u dat een legitieme reden om mensen van wie, nota bene door dezelfde gemeente, is vastgesteld dat ze 

recht hebben op zorg en/of ondersteuning onder druk te zetten? 

6. 
Wat vindt u van de opmerking van dezelfde wethouder dat intrekken van de indicatie 'ook een voordeel voor cliënten heeft, omdat 

ze dan geen eigen bijdrage meer hoeven te betalen'? 

7. 

Zijn u meer voorbeelden bekend van gemeenten die de lijn van de gemeente Montferland volgen? 

8 . 
Vindt u de handelwij ze van de gemeente Montferland in dezen passend, mede gelet op de veelal kwetsbare positie van 

betrokkenen? 

9. 
Wilt u rechtstreeks in contact met de gemeente Montferland en/of via de beantwoording van deze vragen expliciet duidelijk maken 

dat een dergelijke handelwijze in dezen een gemeente niet past? 

10. 
Welke afspraken zijn met gemeenten gemaakt om hen te compenseren voor de financiële gevolgen van de coronacrisis? 2ijn deze 

naar uw mening afdoende, gelet op signalen vanuit gemeenten dat bedoelde afspraken niet dan wel onvoldoende rekening 
houden met het feit dat ze niet alleen meer kosten, maar ook minder inkomsten hebben? Bent u bereid opnieuw in overleg te 

t reden over een passende compensatie? 

1) De Geldertander.nl, 30 april 2020, 'Ophef over stopzetten hulp van de gemeente Montferland in 
coronatijd' https:ljwww.gelderlander.nl/montfertand/ophef•over•stopzetten•hulp•van-gemeente-montferland-in• 
coronati j d~ a 1af74 bd/ 

2020207836 

(ingezonden 1 mei 2020) 

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over stopzetten van de huishoudelijke 
verzorging in de gemeente Montferland 

276315 



1 
Hoe oordeelt u over de handelswijze van de gemeente Montferland die de indicatie voor huishoudelijke verzorging intrekt zodra 

ouderen en mensen met een beperking aangeven deze zorg tijdelijk stop te willen zetten uit angst besmet te raken met het COVID-

19? 1) 

2 
Wat vindt u ervan dat de gemeente Montferland uit eindelijk opnieuw gaat indiceren omdat mensen zich gedurende de coronacrisis 

uit zelfbescherming zelf hebben moeten redden? Kunt u uw antwoord toelichten? 

3 
Deelt u de mening dat het schandalig is dat de gemeente Montferland in de huidige coronacrisis kwetsbare mensen - die een 

indicatie hebben gekregen - in de steek laat, enkel om nu en in de toekomst kost en te kunnen besparen? Kunt u uw antwoord 

toelichten? 

4 

Deelt u de mening dat het begrijpelijk is dat mensen in een kwetsbare situatie t ijdelijk de huishoudelijke zorg stopzetten omdat zij 
angst hebben besmet te raken met COVID-19? Kunt u uw antwoord toelichten? 

5 
Bent u ervan op de hoogte dat een van de zorgorganisaties d ie huishoudelijke zorg aanbiedt in de gemeente Montferland zeer 

kri tisch is op deze maatregel, maar niet openlijk wil reageren vanwege angst dat het contract met de gemeente wordt stopgezet? 
Wat zegt dit volgens u over de handelswijze van het College van B&W in deze gemeente? Kunt u uw antwoord toelichten? 

6 

Bent u bereid om maat regelen te nemen en te zorgen dat de gemeente Montferland afgegeven indicaties continueer t, ook al geven 
mensen aan deze zorg tijdelijk niette willen ontvangen? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen? Zo nee, waarom niet? 

1) Gelderlander.nl, 30 april 2020, 'Ophef over stopzetten hulp van gemeente Montferland in coronat ijd' 
https://www.gelderlander.nl/montferland/ophef-over-stopzetten-hulp-van-gemeente-montferland-in-coronati jd~alaf74bd/ 

Toelichting: 

Deze vragen dienen t er aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Kerstens (PvdA), ingezonden 1 mei 2020 (vraagnummer 
2020Z07834). 

Van: IIJll,I. m +wf4l@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 16:04 
Onderwerp: Vragenformulier 01-05-2020 

Attentie OMO 
2020207834 

(ingezonden l mei 2020) 
Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de m inister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht 

'Ophef over stopzetten hulp van gemeente Montferland in coronat ijd' 

Separaat beantwoorden 

Attentie DMO 
2020207836 

(ingezonden 1 mei 2020) 
Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over stopzetten van de 
huishoudelijke verzorging in de gemeente Montferland 
Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Kerstens {PvdA), ingezonden 1 mei 
2020 (vraagnummer 2020207834). 

Separaat beantwoorden 

276315 



Attentie C2 
2020207846 
(ingezonden 1 mei 2020) 

Vragen van de leden Van Dam en Van den Berg (beiden CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de 
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht 'Volop onbegrip tussen politie en 
ggz' 

Separaat beantwoorden 

Attentie C2 
2020207847 
(ingezonden 1 mei 2020) 
Vragen van de leden Hij ink en Van Gerven (beiden SP) aan de m inister voor Medische Zorg over het bericht 
'SKB blaast fusie met Slingeland af'. 

Separaat beantwoorden 

Attentie GMT 
2020207848 
(ingezonden 1 mei 2020) 
Vragen van de leden Hij ink en Marijnissen (beiden SP) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport en voor Medische Zorg over de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen in Nederland 
Het onderwerp von deze Kamervragen Is ook onderdeel von de TK-brief over update COVID-19. Graag deze Kamervragen niet los 
beantwoorden 
moor vragen afdoen middels de volgende zin toe te voegen onder aan de paragraaf in TK-brief die gaat over dit onderwerp: 
Met bovenstaande acht ik ook Kamervragen (Z-nummer toevoegen} van het lid X van PM datum beantwoord. 

Attentie GMT 
2020207849 
(ingezonden 1 mei 2020) 
Vragen van de leden Hij ink en Marijnissen (beiden SP) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport en voor Medische Zorg over de briefing inzake het t estbeleid en de persoonlijke beschermingsmiddelen 
NB: Kunt u deze vragen beantwoorden voorafgaand aan het debat over de ontwikkelingen rondom het 

coronavirus op donderdag 7 mei 2020? 
Het onderwerp van deze Kamervragen is ook onderdeel van de TK-brief over update COVID-19. Graag deze Kamervragen niet los 
beantwoorden 
moor vragen afdoen middels de volgende zin toe te voegen onder oan de paragraaf in TK-brie/ die gaat over dit onderwerp: 
Met bovenstaande acht ik ook Kamervragen (Z-nummer toevoegen) van het lid X van PM datum beantwoord. 

Attentie PG 
2020207850 
(ingezonden 1 mei 2020) 
Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de m inisters van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport over richtlijnen voor begrafenissen en kerkdiensten 
NB: Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het debat op 7 mei 2020 over de ontwikkelingen 
rondom het coronavirus? 

Separaat beantwoorden 

276315 



To: 
(1111) mrlwü·-ttl■•wi~n·_■WtW■. 1. 

' ) • · @mmvws.nl); • . . • · ) • · mmvws.nn 
Cc: minvws.nl) 
From: 
Sent Thur 5128/2020 8:05:23 AM 
Subject FW: stand van zaken corona 
Received: Thur 5128/2020 8:05:23 AM 

Ha, 

1. Volgens mij zijn we uit de ontvangstenraming (nu akkoord op llrillml na input vanllilll en mmm! 
2. Lijkt me akkoord (zijn we zelf ook al mee bezig} 

3. Even vanuit FEZ mijn insteek. Het is denk ik niet alleen ons idee om een transitiepad uit te denken over de 
'marktprijzen'. Ik denk dat wij überhaupt intern het mandaat van het LCH willen agenderen. Daarbij is een van de 
elementen hoe ga je om met de prijsstelling (en welk kader belast je hiermee). Het LCH is ingesteld om in de COVID-tg 
situatie te komen dat er onderlinge inkoopconcurrentie ontstaat. Of inkoop via het LCH succesvol verloopt (en tot 
wanneer ze welke producten moeten aankopen} en vervolgens tegen welke prijs we verkopen zou je ook willen 
bespreken maar is denk ik ook een 'vervolgvraag'. 

Groet, 

IElfll 

276322 



To: ·c•·>thJ~-=-1@minvw~ IID MAiliW#mEEll@minvws nl); M4il1@■ ~-
(llll}i.;~ flivws.nl_:_ · __:._·. llill · <Dmim> • · @minvws.nl] 
From: • ' ,ml.· • ' ) 
Sent Wed 5/27/2020 10:00:39 AM 
Subject FW: stand van zaken corona 
Receiwd: Wed 5/2712020 10:00:39 AM 

Ha, 

Ik zou denken dat we hier wel me akkoord kunnen gaan, want ook extra ramingsbijstelling van de ontvangsten is een generale 
boeking (want we lopen dan geen r isico en bijstellen kan altijd) .... dan geven we ze ook wat @ 

Andere voorwaarden ook even op oefenen, aanvullingen vanuit j u llie welkom' Maar volgens mij zo door met de geit. 

276325 



To: - -~ invws.nl] 
~~~m: 0\0.~ ~ 9C 5ltM@ml1vws.nl) 

Sent Wed 5/27/2020 11 :29:17 AM 
Subject FW: stand van zaken corona 
Receiwd: Wed 5/2712020 11 :29:18AM 
Informatie LCH mbt extra uitgaven en inkomsten vFin.xlsx 

Hoillmlm] enlllilE 
Naar aanleiding van onze gesprekken van isteren en de mail van Dllllben ik geneigd van het volgende ui t te gaan. En dan is 
het voorstel uit te gaan van € • ontvangsten. Dat is lager dan de IRF aangee~, maar ik denk dat zij iets te royaal 
rekenen. Graag check van 

C@i:tM 

Hoilll!lffl 
In ~en t/m week 20 is voor een bedrag van L@ijtJ1hp•ngekocht. De inkoopprijzen lagen in deze weken iets hoger dan 
verwacht voor de weken vanaf 21. Laten we er van uitgaan illrablrcht kunnen worden tegen 1/3• deel van de uitgaven. 
Dan kom je op circa € llliMt4öll Wij gingen eerd r i 
Voorde weken vanaf 21 t/m 35 gaan we uit van clm!tm uitgaven en cM!iiM opbrengsten (ratio 40%). Dat leidt tot 

pbrengsten. 
Blijft over de opbrengst van de door VWS ingekochte spullen. Die uitgaven zijn geraamd op circa f MiJUji@M Een deel hiervan 
.. geleverd aan zorgaanbieders. Laten we er van u itgaan dat dit leidt tot 30% opbrengsten. Kom je uit op t l@!iil

(r .:,_ lager dan de IRF 
De totale opbrengst wordt dan geraamd op . t.W,•)%1§M noger dan eerder opgegeven. 
Daarbij opnieuw de kanttekening dat dit heel grof is berekend, maar dat je op\t moment niet anders dan grof kunt berekenen. 
Dat geldt overigens niet alleen voor de ontvangsten, maar ook voor de uitgaven. 

1. De artikelen zijn nog slechts in een beperkt aantal gevallen gefactureerd aan zorgaanbieders en de betalingen zijn nog 
nauwelijks op gang gekomen. De opbrengst t/m vorige week bedraagt slechts een aantal miljoenen. 

2. Eén van de aannames is dat a lle artikelen ook weer doorverkocht worden. Dat is een onzekerheid. Na de eerste periode 
waarbij ze door politiek en ambtelijk VWS zijn opgeroepen om zoveel mogelijk in te kopen, is het LCH nu bezig om de 
behoefte beter in kaart te brengen. Dat is overigens geen eenvoudige klus, want de behoefte is van veel factoren 
afhankelijk die zich niet allemaal zo gemakkelijk laten voorspellen. Komt er een tweede en/of derde golf? Op welke 
aannames bestellen zorgaanbieders? In welke gevallen mogen zorgverleners beschermingsmateriaal gebruiken? 

3. Een substantieel deel van de bestellingen betreft beschermingsmateriaal van onvoldoende kwali teit. Die spullen worden 
afgekeurd en ook niet betaald door het LCH. Dat leidt tot lagere uitgaven en ontvangsten. 

4. De door VWS ingekochte artikelen zij n voor een deel rechtstreeks aan zorgaanbieders geleverd (gratis). Welk deel dat 
betreft is niet helemaal helder en vraagt uitzoekwerk. 

Groet, 
Dmm)er-mmJ 

276326 



To: ... . 111._ _ • · minvws.nlJ;•MhiJN111111m@minW1s.n11·M •W-W 
(111111) ' · minvwsl!.!1. ' · 1jQCimflH!!@minvws.nl] 
From: ' ' 1111.m. · ' ' ) 
Sent Thur 5/28/2020 12:38:43 PM 
Subject FW: stand van zaken corona 
Receiwd: Thur 5/28/2020 12:38:43 PM 

Ha, 

We zijn er an sich uit met de IRF en dus kwam de vé@fflj we al een concept ISB hebben. Ik heb gezegd dat cijfers tot nu toe 
niet in de plaat staan, omdat we wachten op !BOS. • , enlml<wamen met suggestie om alles alvast in !BOS op Klad te 
zetten, want dan kon je alvast tabellen draaien. Er is nog een wijziging waarsch ijnlijk (0800 nummer). Ik probeer daar 111Z111zo 
nog over te bellen als mijn telefoon het weer doet (hij is leeg), maar kan dat inderdaad? Alles op klad en dan tabellen maken? 

Groet 

■UW 
Van: ) (IRF/VWSl <@@jf4j@@minfin.nl> (10)(2e) 

Verzonden: woensdag 27 mei 2020 10:59 

.■!1111/1)-■r'olmin lllilililililal ' (IRF/VWS) 
nfin.nl>;JII? ~nlRF/VWS) I>; · )■ (IRF/VWS) 

@minlin.nl> 

. (11111) <IElll@minvws.nl>; 1111, •. MA·ttu, <IFflll@minvws.nl>:ifWitif§[§j-
@minvws.nl> 

Onderwerp: RE: stand van zaken corona 

H alD'iJEDe .a . , 

We zijn akkoord met de hulpmiddelenraming, onder de voorwaarde van enkele werkafspraken: 
l. We zien bij de ontvangstenraming nog twee mogelijke quick wins om deze consistent te maken. Deze bespreken we 

graag nog even voor het afronden van de ISB (bijv. in het AO morgenvroeg). (1) de volledige verkoop van alle inkoop 
lml'!m meer ontvangsten). (2) Snappen we niet waarom voor het deel 'inkoop VWS' een ontvangsten zijn geboekt. 
Älsdeze inderdaad ook voor oude marktpr ijzen worden verkocht, zou dat op nog • • extra ontvangsten 
neerkomen. Henk stuurt de achterliggende berekeningen ter check naar 

2. Wij de komende tijd worden betrokken bij de verbeteringen van de inkoop en de ramingen. 
J. We samen op korte termijn kijken naar een transitiepad richting het hanteren van actuele marktprijzen voor de LCH

verkoop, met de gezamenlijke uitgangspunten dat: 
a. De meerkosten voor duurdere hulpmiddelen in beginsel door de verzekeraars moeten worden gedragen; 
b. De meerkosten tijdelijk via de begroting zijn opgevangen, maar verlenging van de LCH constructie niet moet 

betekenen dat deze constructie langer wordt doorgezet dan strikt noodzakelijk; 
c. Een goed doordachte transitie wenselijk is om ervoor te zorgen dat deze meerkosten zo direct mogelijk bij 

verzekeraars i.p.v. aanbieders landen. 

Daarnaast zijn we akkoord met het bedrag voor de corona app. Wel hebben we nog de vraag uitstaan bij BIT of de conclusie 
klopt dat met deze kostenopbouw Rijks-JCT-Dashboard kan worden gepasseerd. We komen dus graag nog op de lijn naar beleid 
over de projectbeheersing, maar dat is nu niet relevant voor het afronden van de 158. Verder laten we ten behoeve van het 
afronden van de discussie de vraag naar specifieke compensatie voor de twee kleine maatregelen varen. 

Graag ontvangen we een bevestiging op de bovenstaande voorwaarden en de concept 15B. 

Mede namens 
Groet, 

11111 
wtr+1 

Van:EIIDll-■(1111} ◄i)(M@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 21:38 

l!IIDIJIIIUl~/VWS) ' . 
minfin.nl>;lllll,11 D {IRF/VWS) 

mi nfi n .n I>; lllllli!lfillllllu IRF /VWS) 
· minfin .~ >;11111,ll-lll(IRF/VWS) 

minfin .nl> 

. (1111) <Rflll@minvws.nl>; 1111, 111- r@•Jjt@i <IBilJll@minvws.nl>'. i@RIMIW• 
minvws.nl> 

Onderwerp: stand van zaken corona 

Ha, 

276329 



Ik ben natuurlijk (het debat nog een beetje op de achtergrond aan) erg benieuwd naar j ullie standpunt t.a.v. de nieuwe lijst 
corona-uitgaven, hebben jullie je beeld al opgemaakt? 

Groet, 

mm 

276329 



From: 
Sent 
Subject FW: Vragenformulier 08-05-2020 
Received: Mon 5/ 11/2020 6:47:20 AM 
Vragenformulier 08-05-2020.docx 
Vragenformulier 08-05-2020.pdf 

Van: lllfll •I. 1114Q4Miqlminvws.nl:> 
Verzonden: vrijdag 8 mei 2020 15:12 
Onderwerp: Vragenformulier 08-05-2020 

Attentie G M T 
2020Z08218 

(ingezonden 8 mei 2020) 
Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht 'Wie 
vormen het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)?' 
Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Oiertens en Verhoeven (beiden 
066), ingezonden 7 mei 2020 (vraagnummer 2020Z08109). 

Separaat beantwoorden 

Attentie lZ 
2020Z08221 

(ingezonden 8 mei 2020) 
Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over acute 
geld problemen bij kleine woonzorginstellingen door corona 
Toelichting: deze vragen d ienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Kerstens (PvdA), 
ingezonden 6 mei 2020 (vraagnummer 2020207995). 

Separaat beantwoorden 

276334 



To: .Groe F~-BT medewerkers 

•

~ _!!!!!!VWS.nl]: 111, . 
, , -(@.minvws nll 
' · · , . - · iiWWWW mmvws.nl : 

From: _Oienstpostbus FEZ 
Sent Wed 511312020 6:28 20 AM 
Subject FW: Vragen formulier 12-05-2020 
Recelved: Wed 511312020 6:28:21 AM 
Vragenformulier 12-05-2020.docx 
Vragenformulier 12-05-2020.pdf 

Van: llflll- -) ◄@M~minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 14:12 
Onderwerp: Vragenformulier 12-05-2020 

Attentie lZ 
2020208435 
(ingezonden 12 mei 2020) 
Vragen van de leden 8ergkamp en Diertens (beiden D66] aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport over het bericht dat verpleeghuizen al vroeg wilden testen maar werden geweigerd 
NB: Kunt u deze vragen beantwoorden voor het eerstvolgende plenaire debat over de ontwikkelingen 

rondom het coronavirus? 
~Deze vragea dleaen teraanvu1nu GIi eenlere uagen terzaknan het Id Slllas 15llfl.US1 J■gezenden n1111 
21120 1Vra31111m11ar 2020lll83m 

276336 



To: .Groe F~-BT medewerkers 

•

~ _!!!!!!VWSnl]:111, 
• • • _@>,invws nll 
· , · l.WWI 

From: _Oienstpostbus FEZ 
Sent Wed 512012020 1:32 28 PM 
Subject FW: Vragen formulier 20-05-2020 
Recelved: Wed 512012020 1 :32:29 PM 
Vragenformulier 20-05-2020.docx 
Vragenformulier 20-05-2020.pdf 

Van: 11111,1- -) ◄@M~minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 14:14 
Onderwerp: Vragenformulier 20-05-2020 

Attentie GMT 
2020Z09116 
(ingezonden 20 mei 2020) 
Vragen van het lid Sazias (S0PLUS) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor 
Medische Zorg over de zwendel met mondmaskers. 

Attentie CZ 
2020209119 
(ingezonden 20 mei 2020) 
Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische 

Zorg over bezoekverboden aan niet-coronapatienten in Limburgse zie kenhuizen 

NB: Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden? 

276338 



To: P9It1a1111 F'lllillml@minvws.nl): • . 1. i1Zi1)m@minw1s.nl) 
From: ~-
S..nt Tue 5/19/2020 12:56:58 PM 
Subject Ter info: acties op begrijpelijkheid/toegankelijkheid rondCorona-apps 
Received: Tue 5/19/2020 12:56:59 PM 

BestemmDenllml 

Het staat nu even niet vol in de schijnwerpers, juist daardoor misschien wel handig om ter informatie even te benoemen dat er 
achter de schermen nog de volgende acties lopen om begrijpelijkheid en toegankelijkheid op de agenda ~ bij de 
ontwikkeling van d e Corona-apps. 

l. Er is op operationeel niveau een verbind ing gelegd tussen mij n Ieder(in) contactpersoon en een VWS collega in het 
ontwikkelteam van de Corona-apps zit. leder(in) schakelt nu rechtstreeks met deze collega, ik zi t daar niet tussen. 

2. Er komt een externe begeleidingscommissie, maar die is op expliciet verzoek van de minister zeer compact gehouden. 
Daardoor had ik geen ruimte om een kandidaat in te brengen uit de hoek I eder(in)/Oogveren iging/st. Accessibility. Ik heb 
wel georganiseerd dat de directeur van Pharos contact opneemt met mijn contactpersoon bij Ieder(in), om te organiseren 
dat Pharos input van Iede r(in) et al ook mee kan nemen in de begeleidingscommissie. Dat contact tussen Pharos en 
leder(in) moet de komende dagen plaatsvinden en even operationeel in het vat gegoten worden. 

3. Er komt mogelijk nog een zgn. meeleesclub met organisaties van het type als de autoriteit persoonsgegevens. Gedachte: 
begrenro tot overheidsorganisaties, maar niet per ie alleen m11ar departementen, Maandag neemt een nieuwe progf"ilmma
manager rond de corona apps een besluit over de invulling daarvan. Ik probeer te organiseren dat een collega van ICTU en 
BZK toegang krijgt tot deze meeleesclub, vanuit het belang begrijpelijkheid/toegankelijkheid. 

Conclusie: veel schuivende panelen en elkaar opvolgende ontwikkelingen rond de Corona-apps, nog steeds vrij onduidelijk wat 
voor resultaten we in dit proces kunnen verwachten, maar wel drie "schotten" om begrijpelijkheid/toegankelijkheid niet uit het 
oog te laten raken in het proces. In mijn optiek dus nu even geen verdere actie voor jullie nodig, ik blijf het proces langs deze 
drie lijnen volgen. 

Groet, 

(10)(2e) 

276351 



To: -) 
From: 
Sent Fri 5/ 112020 12:37:51 PM 
Subject: FW: Vooraankondiging werving werkplekken 
Received: Fri 5/1/202012:37:51 PM 

Hoi allen , 

Ziê hiiarondér". Hêbbén Wê bêhOêfté aan/plêk voor één 1-trainéé én éttn trainêê voor hét p9b-team? 
Hebben we dan ook concrete werkzaamheden voor hem/haar? 

Van: (10)(2e) • <•0 1<2•> @minvws.nl> 

• @minvws.nl>; [ll!)ÏtQ MGtfb■ 
@minvws.nl>; 11m11111. aflh ◄W(f4l@minvws.nl>; 

@minvws.nf::. 

Onderwerp: Vooraankondiging werving werkp lekken 
Urgentie: Hoog 

276370 



To: --·tM@minvws nl]· w• r••li?-minvws.ne, 
Cc: ' · ·. ' ' ' · minvws.nl]: JIM '1f4M@minvws.nl]; 
lll!lm.111!1 ' · · · ' @minw,s.nl] 
From: • , ) 
Sent Thur 51712020 8:12:27 AM 
Subject FW: Vragenformulier 06-05-2020 
Received: Thur 5rl/2020 8:12:28 AM 
Vragenformulier 06-05-2020.docx 
Vragenformulier 06-05-2020.pdf 

Beste menMMtii 
De eerste vraag: 2020Z07995 is aan PZo toegewezen. Hierbij willen Programmateam pgb en directie LZ voorstellen om deze 
kamervraag aan directie LZ toe te wijzen. 
LZ en het Programmateam pgb zijn de afgelopen weken al gezamenlijk bezig om deze situat ie op te lossen. Dus wij zijn al 
inhoudelijk op de hoogte en daarom ligt het meer voor de hand dat LZ (i.s.m. Ppgb) deze kamervraag gaat beantwoorden. 

Willen jullie de kamervragen doorspelen naar LZ? 
Bedankt! 

Groet, .. . 

Programma pgb 
M inisterie van Volksgezondheid, Welz==
Parnassusplein 5 1 2511 VX Den Haag ~ 
Postbus 20350 1 2500 EJ Den Haag 
...................................................................... ,. M06r= 
iAi»CJMQfnl 

~ï~~·~i·~~·-i@ïw·················· .. ············ 
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1 (10 )(2e) ~~~m: --- ) minvws.nl]' MWftBM 111. (tUi)GJ) @minvws.nl) 

Sent Fri 5/812020 6:31:36 AM 
Subject: RE: VSO Langdurige zorg en het coronavirus (TK 25295-249, BriefCOVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 'Zorg 
voor kwetsbare mensen' 
Receiwd: Fri 518/2020 6:31 :36 AM 

He hoi, 
Kan hier wel mee akkoord gaan. Had denk ik wat compacter gekund gezien aard vraag. Maar zou er geen tijd meer in steken. 

Groetenlmfll 

Van:EBl ■-lll 4@M<l!lminvws.nl> 
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 18:12 

Aan: Nillfl@ ■. IIIJ) @fj @minvws.nl>; Z I . ■ 11111) <lmJ@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: VSO Langdurige zorg en het coronavirus {TK 25295-249, Brief COVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 'Zorg 

voor kwetsbare mensen• 

Urgentie: Hoog 

Hoi IEJ en llllliraag ook nog even jullie blik op Q&A 113, het is wel lang optie is om het in stukken te hakken over 
meerdere Q's. 

Mvg llllll 

Il: NilifM-11-tllillll) @ff§ @minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 6 mei 2020 11:38 

Aan: mtlm, ■. (111) 4@UH@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: VSO Langdurige zorg en het coronavirus (TK 25295-249, Brief COVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 'Zorg 

voor kwetsbare mensen' 

Urgentie: Hoog 

Van: 111■-llllllfll) -fM@minvws.nl> 
Verzonden: zon¾ 3 mei 2020 14:41 
Aan:Nil{@-■. GIIJ) MIM @minvws.nl> 
Onderwerp: FW: VSO Langdurige zorg en het corona virus {TK 25295-249, Brief COVID- 19 Update stand van zaken paragraaf 8 'Zorg 

voor kwetsbare mensen' 

Urgentie: Hoog 

Er is een vrij groot VSO binnengekomen voor de langdurige zorg. Er zit 1 vraag over medicatie b ij , en gelet op de onderstaande 
verzendlijst weet ik niet of hij jou al bereikt had. Het gaat om vraag 113. Kun j ij die oppakken en het antwoord aan- sturen? 

Groet, 11!111 

Van: M@M, 111-111) 4@if&@@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 17:14 

minvws.nl>; ) .lJllllD@minvws.nl> 
Onderwerp: VSO Langdurige zorg en het coronavirus (TK 25295-249, Brief COVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 'Zorg voor 

kwet sbare mensen' 

Urgentie: Hoog 

Beste allen, 
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Bijgaand het VSO Langdurige zorg en het coronavlrus. In de bijlage een voorstel voor de afhandeling van de vragen (zo'n 165) . 
Willen jullie de vragen (laten) beantwoorden en uiterlijk maandag 11 mei 09:00 uur aanleveren? 

• De antwoorden - afgestemd met eventuele andere directies en MT-leden • ontvangen we graag conform bijgevoegd 
fom,at; 

• Venvijzen naar eerdere antwoorden mag. Vermeld dan het kamerstuk en nummer; 
• Eventuele noties voor de oplegnota ontvangen we graag separaat per mail; 
• Mocht een vraag per abu is verl<eerd zijn toebedeeld, laat dit dan weten met een alternatief voorstel. 

Bedankt alvast. 

Met vriendelijke groet, 

fiiiih·MfM 
M inisterie VWS 

Directie Langdurige Zorg 

Programma Thuis in het Verpleeghuis 

telefoon: 06-&lfl·M 
email: Mll•tii-®minvws.nl 
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~~~m: B■!lfllf""'DI> minvws.nl) 

Sent Thur 6/4/2020 9:08:04 AM 
Subject: RE: Consultatieversie Tijdelijke wet maatregelen covid-19 
Receiwd: Thur 61412020 9:08:07 AM 

Dank. Ja wkkgz passage inderdaad opgenomen, op jouw vraag net gereageerd en een zin toegevoegd. IGJ toezicht is o dit 
moment en vak apart. Die leg ik neer bijlll!ID enllllll'IIZI IGJ wil geen toezicht houden en vind dat niet logisch, waar 
zorgaanbieders het juist wel logisch vinden. Daar ge~ nu niet te veel aandacht aan, hopelijk lukt dat wel op een later 
moment. 

Van· FlfoH§@--1-@l@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 11:06 

Aan: D, Il,- ) <&mfll@minvws.nl>; @fl'JftM 111, <lllflm> ◄@ltJ-JH,~minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Consultatieversie Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

-ik m11il even snel vanuit een ander overleg: 

Ik lees dit als een vraag om verduidelijking van de passage over Wkkgz. Daru· had je al een extra passage over 
toegevoegd, waar ik ook weer een vraag bij had (zie vorige mail). De vraag van K enu.iz gaat daru· ook over: waimeer 
grijpt de minister dan precies in, pas als hij denk-t dat bestuurders de verkeerde afweging maken (en dan dus per 
individue le instelling) of algemee11 aan de voorkant (zoals we eerder besprnkeu)? 

Je zou aan j ouw nieuwe tekst daar een zin over het toezicht aan ktumen toevoegen. Waai· en hoe houdt l GJ precies 
toezicht op de vraag of zorgaanbieders er voldoende aan doen om besmettingen te voorkomen of venninderen? 

Groeten ml 11111 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.bl11ckbeny.con1) 
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~~~ ---~nr::.~t • . m.N)M~@minvws.nl) 
From: -- • ) 
Sent Mon 514/2020 9:15:19 AM 
Subject RE: Zorg op afstand via KIJKsluiter 
Receiw d: Man 5/412020 9:15:19 AM 

Halml 
Onderstaande lijkt me een chrunrnut compromis. Dan gaat het wel via de fcnnele weg van een zonmw goedkeuting . 
Akkoord zo. 

GroetenM@■ 

Verzo11de11 met BlackBen)' Work 
(www.blackbeny.com) 

HoillED 

Ik had je eerder hierover gesproken; dellll~wil graag KIJKgesprek (digitaal gesprek met animatie). KIJKwekker (voor 
tijdstip gnm) van KIJKsluiter inkopen, om dit~eden aan apothekers (450k). 

Zowel de KNMP als de PF geven op d it moment (corona-tijd) geen aanleiding om als VWS een instrument aan te schaffen voor 
de communicatie bij de eerste terhandstelling. Toch wil l &Z 'iets' doen, met een e-component erin. 
Ik heb lliim!mJ geadviseerd om niet op het verzoek van KIJKsluiter in te gaan: 

Geen noodzaak vanuit KNMP en PF 
Staatssteun issues (er zijn ook andere aanbieders voor deze typen instrumenten) 

- Apothekers zijn zelf verantwoordelijk voor uitvoering van gesprek (tarief hiervoor). VWS gaat op stoel apotheker zitten; is 
di t het juiste instrument? Gaat in op autonomie van de apotheker, dit ligt erg gevoelig. 

Vraag aan jou: Onderstaande e-mail van~geeft tussenoplossing aan: doorverwijzen ZonMw en 25k uit potje 
l&Z. Ben jij akkoord? Lijkt mij een goed - aan KlJKsluîter, want op zich is met de producten niets m is en 
stimuleert het KIJKsluiter om te testen. Ik wil ll'/lifDITieegeven dat VWS geïnteresseerd is inde resultaten, als we 25k geven. 

Voor nabije toekomst is het wel goed om het gesprek van de eerste terhandstelling aandacht te geven. 
KNMP : mogelijk meer inhalatie eerste uitgiften aan e x-Covid -ptn . Dan is een animatie met uitleg cruciaal, wanneer het gesprek 
digitaal moet (KUKgesprek). 
PF: Algemeen 2ien ptn het 'eerste uitgiftegesprek' van een apotheker niet als een 'gesprek' over het gnm, werking, gebruik etc ., 
maar meer als 'praatje ' . PF komt na de zomer hier bij mij of GMT op terug om aandacht aan de communicatie over gnm bij de 
apotheek te geven. (aansluitend bij doelgroep). Mogelijk kan GMT/alliantie Medicatie Veiligheid hier dan geld voor een subsidie 
voor onderzoek or instrument vrijmaken, tbv een betere medicatieoverdracht aan de ptn. 

Met vriendelijke groet, 

Bij lagen tbvoverdrncht@ 

Van: 1111-@fî•ïf{J@, <llmlfll@minvws.nl> VerzNif~ 1 mei 2020 14: 21 
Aan: ' : 1111. IJIII. #@i@@fi;>cbg-meb.nl>;Mfi4M Gmlll)4Afi&l@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Zorg op afstand via KIJKsluiter 

Hoi 
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ik had vorige week ook contact mei de Patientfederatie hierover. Die gaven ook aan dat zij hier kansen zien, structureel en in 
corona tijd. 

Wat we koksluiter evt . kunnen bieden is een aanvraa bo zonmw ivm corona zonder arantie dat dat tot een o dracht en eld) 
leidt 

En evt vanuit 1&2Dmvoor digitale inzet/steun in deze corona-tijd. 

Belangrijkste is eigenlijk dat ze met de zorgverzekeraars structurele afspraken maken. 

Wat vinden jullie daar van? 

Groeten llmlfll 

Van: 111111111 Stichting Kijksluiter <lll@stichtigkijksluiter.nl> 
Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 13:29 

A--■-lllill!J. ◄®fW@cbg-meb.nl>;-@ijpi@@1 ...mp@minvws.nl>· MAPl@M 111mm) 
~ • minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Zorg op afstand via KIJKsluiter 

Beste allen, 

Met alle begrip voor de enorm drukke tijd waarin jullie verkeren, wil ik toch even terug komen op onderstaande. 

Kunnen jullie ons enig inzicht geven in de t ijdslijnen van het besluitvormingsproces? 

De informatievoorziening in de apotheek is nog steeds een groot knelpunt en de meeste apothekers verwachten dat nog lange tijd 
zo zal blijven. Indien het geen optie is om KIJKgesprek en KIJKbericht met jullie steun voor de duur van 2020 kosteloos aan alle 

apotheken aan te bieden, willen we zo snel mogelijk aan de slag met alternatieve wegen om toch zo veel mogelijk apotheken van 

KIJKgesprek en KIJKbericht te kunnen voorzien. 

Wellicht dat het in jullie overwegingen relevant is om te weten dan ook de Patiënten Federatie veel behoefte ziet op dit v lak, reeds 
voorafgaand aan de corona crisis, maar zeker nu. Zowel KIJKgesprek en KIJKbericht zij n in detail met hen besproken en zij delen de 

perceptie dat dit een goede oplossing zou kunnen zijn om mensen nu en in de toekomst beter te begeleiden bij het gebruik van 

een nieuw geneesmiddel. 

Ook zijn er verschillende gesprekken gevoerd met zorgverzekeraars en ook daarui t bleek veel interesse in het oplossend vermogen 

van KIJKgesprek en KIJKbericht. Naar het nu lijkt zullen ten minste twee grote zorgverzekeraar in 2021 de inzet van beide 

producten stimuleren en financieel incentiveren, waarmee duurzame financiering vanaf 2021 grotendeels is geborgd. 

Ten slotte, als bijlage nog een interessant stukje ui t de nieuw brief van de Vereniging voor Jonge Apothekers. Ook hieruit blijkt dat 
de apotheek zijn processen heeft moeten aanpassen, waarbij KIJKgesprek en KIJKbericht een belangrijk rol zouden kunnen spelen. 

Ik hoor graag als jullie ons enig inzicht kunnen geven! 

Met vriendelijke groet, 

•••• 
Van: - ■Il I Stichting Kijksluiter 

Verzonden: woensdag 1 april 2020 14:00 
Aan: 1m111. lllill!J. ◄WW@cbg•meb.nl>; lll,@ihf4M, ...mp@minvws.nl>; MWl@minvws.nl 
Onderwerp: Zorg op afstand via KIJKsluiter 

Beste allen, 

Met deze mail probeer ik iedereen op dezelfde pagina te krijgen ten aanzien van de mogelijkheden voor de financiering van zorg op 

afstand door de apotheek, via de infrastructuur van KIJKsluiter, bij uitgifte van een (nieuw) geneesmiddel. 

In bijlage staan twee documenten (voor een aantal reeds bekend, maar nog niet voor een ieder): 
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• een document met achtergronden bij het verzoek dat in eerste instantie bij RVO is neergelegd en daama bij het team 
van-enlllml, 

• een docmnent met onderbouwing voor het financiële voorstel dat in bovenstaande doctunent wordt gedaan. 

1111:Jimen ik hebben elkaar vanmorgen gesproken over de mogelij kheden om dit financieel te rea liseren. Daarbij zijn de volgende 

vragen ter sprake gekomen: 

• Biedt de bestaande relatie en het bestaande contract met het CBG ruimte om extra financie1in~ te bieden, waannee 
bijgaande gerealiseerd kan worden? ~ 

Deze route zou een groot oplossend vermogen hebben, want dan verliezen we zo weinig mogelijk tij d. Hoe langer mensen met 
onvoldoende informatie hun {nieuwe) geneesmiddelen gebruiken, des te langer laten onjuist gebruik blijft bestaan en dan 

creëren we ook daar een openstaande kraan. 

• Kan Stichting KJJKsluiter op kone teunijn zelf voorfinancieren, met de rugdekking van VWS en/of CBG dat de 
financiering op een later moment wordt gerealiseerd? 

Dit is op de hele korte termijn wel mogelijk, maar dan zullen we in juli/aug tegen een cashflow probleem aanlopen. De 

producten die we bij voorfinanciering 'gratis' weg zouden geven, moeten ons dit jaar ook helpen in de cofinancier ing van 

KIJKsluiter. Dus dat kunnen we niet langer dan een paar maanden uitstellen. Daarin zit mogelijk wel een opening ten aanzien 
van de eerste vraag: als de cofinanciering door de corona problematiek in het geding komt, kan VWS/CBG ons dan extra 

ondersteuning bieden binnen de huidige overeenkomst? 

• Indien er mgdekking wordt. gegeven, zijn er dan ook andere mogelijkheden voor fi nancie,ing die geëxploreerd 
k,umeu worden, voordat we daadwerkelijk ternggevallen op de rngdekki.ng? In dat kader is over de fa1maceutische 
industrie, ve1tegenwoordigd door de \llG, gesproken. Maar we zouden ook aan de zorg verzekeraru· kunnen denken. 
Dit is geen vru1 beide een k01te route, dus dan is er wel echt mgdekk:ing nodig. 

Ik hoop dal ik hiermee een goed beeld heb geschetst, zodat mei name 
en deze tussen jullie enlll!lmverder gevoerd kan worden. 

Met vr iendelijke groet, -'111111mm, arts n.p. 
M•Jit·N 

t.+J1MWlr.J=JN 
e. llll@stichtingkijksluiter.nl 

www.stichtingkiiksluiter.nl 
www.tacebook.com/kiiksluiter 
www.twitter.com/kijksluiter 

O i<ïfKSLUITER 

(10)(20) aan kunnen haken in de discussie 
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~~~m: ... --rf&M@minWls.nl]; lllmml. m.illBl!>H■Wilfl-minvws.nl] 
Sent Fri 5/29/2020 7:25:47 AM 
Subject RE: concept ISB 
Receiwd: Fri 5/29/2020 7:25:4 7 AM 

Ah ja, die■ Helder• Ben gelijk weer bij' 

Van: lllfll ll. !lllfll}4J@f4@tg,minWJs.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 08:48 

Aan: --■.11 (11111) 4•11ij"•~ajl!!r{111-J11-•@minvws.nl>; m 111. tllm) ◄A·Jrta~minvws.nl> 
Onderwerp: RE: concept 1S8 

GoedemorgenllllJ 

Alvast het antwoord op je vraag over de overboeking. Bij del' supp is de volgende boeking gemaakt: 
4 1.02.10.01 Aanschaf en distributie 20205 3057 X 0 

medische hulpmiddelen 
corona 

Dit bedrag bestond uit de groene blokjes uit het gemaakte kleurenoverzicht: 
Aanschaf medische 20205 3057 1.02.10.01 
hulpmfddelen VWS/ Landelijk 
Consortium Hulpmîddelen 

Aanschaf 
beademing~pparatuur 

Opslag en distributie 
hulpmlddelen 

Openhouden van en 
opfeldfngsfadlltelt 
geneesmiddelen fabrf.i< 

Opstarten productle 
hulpmfddelen In Nederland 

Opstarten prOOuctle van 
testcapacltelt in Nederland 

Totaalmm 

De teksten zal ik aanpassen, ga ik nu even naar kijken. 

20205 

20205 

20205 

20205 

Vriendelijke groet, ID!>liffill 

Van: lllflllll■- ll(llill) 4ii(M@minvws.nl> 

3057 1.02.10.01 

3057 1.02.10.01 

3057 1.02.10.01 

3057 1.02.10.01 

Verzonden: donderimiei 2020 23:33 
Aan: m 11. ( ' - ) <MM!t4N@minvws.nl>; m 111. E:111 fiif4l@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: concept 1S8 

Hal 

Topwerk llllil!liDII 
Ik heb nog wel eens kritisch de toelichtingen doorgelezen en bij sommige dingen snapte ik zelf niet eens meer wat we dan doen 
(ik heb bv. opgezocht wat we eigenlijk doen met dat plasma onderzoek en zo nog een paar dingen). Dus ik heb wat voorstellen 
als opmerking in de pdf gezet. Als je een word bestand stuurt kan ik dit wij zigen, of als jullie morgen tijd hebben, ook goed 
natuurlijk (maar ik weet niet hoeveel vragen er komen ... en hoe druk jullie daarmee zijn). Dus laat het me vooral weten! 

Ik wilde morgen wel een concept naar de IRF sturen en richting MT, zodat we eventueel woensdag na ambtelijk portaal wellicht 
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direct stuk naar AZ kunnen sturen. 

Tot zover! 

mmo 
Van: lmJ Il, !lmfll} ◄A•JtfA@@minvws.nl> 

Verzonden: donderdag 28 mei 2020 19:30 

Aan~.(~minvws.nl> 
CC:~ ~-~ V.; i@@@minvws.nl> 
Onderwerp: concept ISB 

Ho1Mi@@H 
Het staat erin! De B-tabellen, tabel belangrijkste mutaties en begrotingsstaat. Zie de bijlagen MvT en VvW 

T.o.v. van de oplegger heb ik Dat komt omdat het staatje in de oplegger afgerond is in de totaalregel. 

We moeten in wetsdeel nog wel de datum en dossiernummer invullen. 

- wil j ij nog even checken? 

Met vriendelijke groet,lllmlflll 

Van: llllllll,11-ll(-l◄Ai)\M@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 15:44 

Aan: mmm, 11. (111:111)<WMM@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: concept oplegger 

Van: llllllmll-lll!Dmllll 
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 09:38 

1- ) 

Onderwerp: RE: concept oplegger 

Ja, 

Zie hierbij mijn input (overigens zonder tracks) bedenk ik me nu ! 

Van: Hii[fé@ 1- 11111) <IPfll@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 14:43 

Onderwerp: concept oplegger 

Bij deze ! 
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, - · • - @min"fAÎi,:W• 
minw,s.n:.?:5EZ-MT medewerkers · 

0 , 111. ll!JJi,{II )IIEl@minvws_nl]; • 0 
, 111-

· ' ; 1IWM2Jr-ff!P@minvws.nl] 
From: , , ; 

Sent Wed 6/3/2020 8:04 :28 AM 
Subject RE: Concept MvT incidentele suppletoire begroting 
Recelved: Wed 6/3/2020 8:04:29 AM 

LSI 

Met zonder zin. 

"Nonnaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd_ Aangezien uitvoering van 
de spoedeisende maatregelen die in deze eerste incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rij k zijn, kan niet worden 
gewacht tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal en is het kabinet reeds gestart met de uitvoering van de maatregelen. 
Hieomee wordt gehandeld confoom lid 2 van artikel 2 27 van de Comptab<lite,tswet 2016. 

Ik ,.;1 er bij deze gelegenheid op ,s;jzen dat de Corona-gerelateerde uitgaven van het kabinet met grote spoed zijn onder zeer grote druk tot stand 
zij n gekomen. Vanwege het spoedeisende karakter van deze maa1regelen is ten aanzien van de uitgaven het risico op fouten en onzekerheden in 
de rechtmatigheid in beginsel groter. Dit risico wordt ondel1<end en inspanningen zullen erop gericht zijn om dit risico zoveel mogelijk te beheersen_ 
Eén van deze beheersingsmaatregelen is om als hoofdregel 1e hanteren dat confomn wet- en regelgeving wordt gehandeld en daarbij 1e bezien in 
hoeverre een beroep kan worden gedaan op wettelijk toegestane uitzonderingsgronden. Zo mag VWS bij aanbestedingen een beroep doen op de 
uitzonderingsgrond "dwingende spoed', zodat goederen en diensten direct bij één mal1<tpartij mogen worden verworven. 
Ik sluit op voorhand niet uit dat het spoedeisende karakter niet in alle gevallen te verenigen is met de comptabele wet- en regelgeving. Dit zou 
kunnen leiden tot onzekerheden of fouten in de rechtmatigheid. Deze gevallen zullen, confomn de comply or explain-<egel, aan Uw Kamer expliciet 
gemotiveerd worden. 

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht." 

Groet, 

mm 
Van: mm. Il (-1 ◄AiilM@minvws.nl> 

Verzonden: wo ensdag 3 j uni 2020 10:00 
@minvws.nl>;IIIRJl.llll~)◄ij•ï(fff@ro/minvws.nl>;Ell,II . 

. -f:llrillll@minvws.nl>; Groff:!FEZ-MT medewerkers ---
. ] ' - @minvws.nl>;-· 1UjfAl1 <aml@minvws.nl>; 

@minvws.nl> 

@minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Concept M vT incidentele suppletoire begrot ing 

Je bedo elt die zin over de garantie, die zou ik inderdaad ook weglaten ( w ant voelt oo k als een laag bedrag en weet niet of het 
helpt in d it voorbeeld). Verder m ooi. 

Va n: ◄l'JfM@minvws.nl> (10)(2e) ( (10)(2e) ,.,,, 

Verzonden: woensdag 3 j uni 2020 09:59 
1111 llillJ) ◄•"A/l'-'•111rml!l!II-■•@minvws.nl>; 
minvws.nl>; Groep FEZ-MT m edewerkers ' · m invws.nl>; 

m invws.nl>; 1.·•/10•1 <IA/SPl@minvws.nl>; • -
( • ' ) ~j ,l!!!!@_minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Concept M vT incidentele suppletoi re begroting 

Ik vind em prachtig.11:JED graag ook jouw wijsheid nog (zonder de rest wijsheid te willen ontzeggen hoor). 

Uli 

Haal zinnetje met miufm maar weer weg, wordt üf zenuwachtig van (lijk-ter dan op dat ergens verantwoordelijk voor zijn 

en dat geeft stress bij die lui zo weet ook jij nog* * * * * ). 

Dank! 

Verzonden met Black:Beny Work 
(www.blackbcrry.com) 
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·Z-MT medewe 
• , romiuvws.nl> . 

~ ◄lltJiti■ 
Ondt1wP111: RE: Concept MvT incidentele suppletoire begr()(inr. 

LS! 

In reactie op de mail vanlll!llbij deze een meer expliciete passage over (on)rechtmatigheid. 

"Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten- Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van 
de spoedeisende maatregelen die in deze eerste incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rij k zijn, kan niet worden 
gewacht tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal en is het kabinet reeds gestart met de uitvoering van de maatregelen. 
Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2 27 van de Comptabilile,tswet 2016. 

Ik wil er bij deze gelegenheid op wijzen dat de Corona-gerelateerde uitgaven van het kabinet met grote spoed zijn onder zeer grote druk tot stand 
zijn gekomen. Vanwege het spoedeisende karakter van deze maatregelen is ten aanzien van de uitgaven het risico op fouten en onzekemeden in 
de rechtmatigheid in beginsel groter. Dit risico wordt onderkend en inspanningen zullen erop gericht zijn om dit risico zoveel mogelijk te beheersen. 
Eén van deze beheersingsmaatregelen is om als hoofdregel te hanteren dat conform wet- en regelgeving wordt gehandeld en daarbij te bezien in 
hoeverre een beroep kan worden gedaan op wettelijk toegestane uitzonderingsgronden. Zo mag VWS bij aanbestedingen een beroep doen op de 
uitzonderingsgrond " dwingende spoed' , zodat goederen en diensten direct bij één marktpartij mogen worden verworven. Een ander voorbeeld is 
dat VWS van de minister van Financiën toestemming heeft gekregen om garanties te mogen aangaan boven de grens van E 500.000. 
Ik sluit op voomand niet uit dat het spoedeisende karakter niet in alle gevallen te verenigen is met de comptabele wet- en regelgeving. Dit zou 
kunnen leiden tot onzekerheden of fouten in de rechtmatigheid. Deze gevallen zullen, conform de comply or explain"egel, aan Uw Kamer expliciet 
gemotiveerd worden. 

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht." 

NB Ik ben vanaf 11 uur naar een t raining toe. Kan dan pas vanavond weer iets doen. 

Groet, 

mmm 
V 5tM@minvws.nl> 

V 008:08 
A @PM@minvws.nl 

nvws.nl>; Groep FEZ-MT mede 

= = = :a•:c·n"'I>; --· riWf4il minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Concept MvT incidentele suppletoire begroting 

Heel mooi werk, ik heb met plezier zitten lezen! Ik heb nog 1 opmerking, ik vind de passage over omechtmatigheid net n 
tikkie te klein gemaak"t, iets teveel verstopt ondanks dat ie mooi aan het begin staat (dat zo houden). Ik zou m iets groter 
willen maken door m wat strakker in te leiden. Bedoeling is dat passage echt even opvalt, dit is immers DE aankondiging 
van onze minister dat s trnks uiet nUes in orde z.al blijken te zijn. Iets nis "Ik wil er bij deze gelegenheid op wijzen dat'.' ter 
inleiding, en wellicht iets van II voorbeeld of juist noemen gebruik maken van spoedrutikel A 'WET. Kortom net even iets 
meer eruit lichten. En svp straks bij aanbieding aan minister wijzen op deze passage. 

Bvd,lmlJ 

Verzonden met BlnckBeny Work 
(www.blackbeny.com) 

Van: IIJID.m. m◄WM@minvws.nl> 
Datum: dinsd · · 

Aan:111,1-
medewerkers 
<llmffflJ@n vws.nl> 
Ondtnnrp: RE: Concept r..,[vT iJJcidemele suppletoire begr()(inr. 
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Beste allemaal, 

Voor een laatste check stuur ik jullie de aangepaste conceptversie van de MvT 1S8. 

Namen4llmwil ik- vragen om samen mM MWiWM de posten van DGV met de daarbij behorende toelichtingen na te 
lopen. 

Mochten jullie nog op- of aanmerkingen hebben, dan ontvang ik die graag morgen. 

Met vriendelij ke groeten, 

1111 

Van: ••. • - ) dllfll@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 1 juni 202015:36 

Aan: 11111■-
medewerkers 

<&Ell@m 
Onderwerp: RE: Concept MvT incidentele suppletoire begroting 

liilf vws.nl>; Groep FEZ-MT 
. rti•ill1 

Hallil'ml dank voorde heel mooie voorzet!! ! Zie noo een enkele opmerking van mij bij de MvT. 

Tav h et punt vanam.cn ja, da:: war oînm~I 0): ik ben hot met IIIEIZillccns d.'.lt do betreffende zin niet loopt .. Ook met con 
extra komma op een strategische plek ben je er nog niet, dus ik zou voorstel van&mmovernemen. 

~ n. 
lllill,/,r.,i 

Van: mllll-■IIGIID)fi\ffjHfalminvws.nl> 
Verzonden: maandag 1 juni 2020 13:54 

iiinvws.nl>; Groe 
. ·.11141 

Onderwerp: RE: Concept MvT incidentele suppletoi re begrot ing 

HiElmJ 

FEZ-MT medewerke..,invws.ni"> · @jî,Af§@ 1. 
1 aominvws.nl>; ' · . {8 

Kijk maar wat jullie er meedoen. Ik vind het een zin die niet loopt, vandaar een voorstel om de leesbaarheid te vergroten (42 
woorden!). 

P~rsoonlij~ ben ik niet fî onderde 121Nt van autoriteitsargumenten en daarbij ... kwaliteit bij Financiën: das war ja 
emmal .... n 1etwaar 

Groet, 

Van: 11111, • . 111111) ..-+4§ftM@minvw,.nl> 
Verzonden: maandag 1 juni 202013:40 .ID. GIID) •••wr.,lffl!t. llle■■ minvws.nf>; _Groep FEZ•MT medewerk • · minvws.nl>· MH•JIIN, 

~ '!minvws.nl>;llllfil,IJl.fMféll<SmR@minvws.nl>; · --<11111> 
minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Concept MvT incidentele suppletoire begroting 

HommJ 

De tekst waarbij j e twee keer knipperde maakt onderdeel uit van de algemene instructie Incidentele suppletoire begrotingen zoals 
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toeRestuurd d oor FinancienMQ•jrJiN Ik weet niet of we in d ie standaard tekst van Finanóën kunnen veranderen? 
De instructie t ekst luidt: 

Oêm t ékd: wordt opgenon,en in de artikelsgewij2ê toe lichting van de Memorié van Toa liehting, onder de toelichting 
van wetsartikel 1: 
Normaliter wordt nieuw beleid In uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautortseerd. Aangezien 
uitvoering van de spoedeisende maatregelen d ie in deze [ # van begroting] incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in 
het belang van het Rijk zijn, niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de 
uitvoering van de maatregelen starten . Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2 .27 van de Comptabiliteitswet 201 6 . 
Voorde indiening van deze ( # van begroting ] incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd v ia de ( link 
naar kamerbrief). 

Jouw aanvulle nde zin ' Van wege het spoedeisende karakter .... ' zal ik alvast toevoegen. 

M et vriendelijke groet,mlll 

) 4QM@rninvws.nl> 
Onderwerp: RE: Concept MvT incidentele suppleto ire begroting 

Beste allen. 

Bij deze het tekstvoorstel waaraaPcgp;p.,,fereerde. 

Het voorstel is om een ziu aan het algemene deel, deel A, van de MvT toe te rnegen: 

"Normali1er wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Oeneraal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien ui tvoering van 
de spoedeisende maatregelen die m deze eerste tncidentete suppletoire begroting z11n opgenomen m het belang van het R11kz11n, met kan wachten 
tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal. zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee 1Vordt gehandeld 
conform d 2 van artikel 2.27 van de Comptab1bteitswet 2016. Vanwege het spoedeisende karakter van deze maatregelen is ten 
aanzien van de uitga ven het risico op fouten en onzekerheden in de rechtmatigheid in beg insel groter. Dit r isico 
wordt onderkend en inspanningen zullen erop gericht zijn om d it risico zoveel mogelijk te beheersen. 

Oe irtde ~groting:),1têJat opt;C"nomen begrotîngnrtikt-len worde>n inon~rdeel O vao de1.e tllit'morK! van totlichting toegelicht." 

Ik moest een paar keer knipper en na het lezen van onderstaande zin : 

"/langeii<n ui1VOering van de spoedei>ende maatregelen die in deie eerste incidentele suppletore bEgroring 1ijn opgenomen in ~t bel""g van rer Rijk 1ijn, 
niot k.;m w.lchton tet form~~ autoris.atio v3n bcido Kam~n dor Staten•Gonelr.wl, 2.11 het bbinot 00 uitvoorin9 v~n do maatrogEilen start<'n," 

Miuchierl maakt opknippen de zin IHsbaatdet. 

u De spoedeisende maatregelen in deze eerste incidentele suppletoire begroting zin in het belang van het ftijk zoals bedoeld in artikel 2.27 li::t 2 van de 
Comptabi!i teiuwet 2016. A..:tngezien op d ie grond niet kan worden gewacht tot he1 momen~ van formele autori$èllie door beide J<.amer.$ dier Staten-Genera.al, t.al 
hel kabinet star'ten rnet de uitvoe1ing van de maau egelen." 

( Ik heb dit zinnetje daar ook In ver wer kt: ' 'Hiermee wordt gehoodeldconform hd 1. van aruktf t..lt viW'ldetom~ab11!1e1t'iNet lUlb.") 

Groet, 
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WfM@minvws.nl> 
Onderwerp: Concept MvT incidentele suppletoire begroting 

Beste Allen, 

Hierbij stuur ik het concept van de incidentele suppletoire begroting. Dit concept is gebaseerd op het overzicht van de aanvullende 

coronagerelat eerde uitgaven. Aan deze concepttekst voegt iW@ nog een passage over onrechtmatigheid toe. 

Mochten jullie nog vragen hebben of suggesties voor wijziging of aanvulling van de bijgevoegde tekst, dan ontvang ik die graag 
uiterlijk aanstaande dinsdag. 

Met vriendelijke groet, 

(1 0)(2e) 

M inisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Direct ie Financieel-Economische Zaken 
Afdeling Budgettaire Zaken 
Parnassusplein 5 1 2511 VX Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ Den Haag 
..................................... , ................................ .. 
M 06 -M@JfhiM 
E Mlf4@@minvws.nl 
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To: 

Cc: 
From: 
Sent Tue 6/212020 4:46:01 PM 

minvws.n- dll91!Sminvws.nl]; _Groep FEZ-MT y: 1 · @mmvws.nl); ' ' .1111. 
. ' ) ' , @minvws.nl) 

minvws.nl] 

Subject RE: Concept MvT incidentele suppletoire begroting 
Recelved: Tue 6/212020 4:46:02 PM 

Ha&m!DI 

Dank. Mijn toevoegingen staan er juist in. 

Nog één suggestie (en ik ben blij dat deze correctie in de ISB is meegenomen) voor een toelichting op pagina 9: 
Bij de eerste suppletoire begroting zijn de middelen voor aanschaf en distributie medische hulpmiddekm op ciimedis.che producten • subsidft>S:i. terecht 
~• dit had «opdrachten~ moeten zijn. In deze incidentele suppletoire begroting wordt dit juist verwerkt. Dir verklaart de technische correctie von € 

~ 

Groei, 

&ml 
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~~im: IIIIP8 •~~:~:::~:J 
Sent Mon 6/112020 9: 16:05 AM 
Subject RE: Concept MvT incidentele suppletoire begroting 
Receiwd: Mon 6/1/2020 9:16:05 AM 

Pong: 

Vanwege het spoedeisende karakter van deze maatregelen is ten aanzien van de uitgaven het risico op fouten en 
onzekerheden in de rechtmatigheid in beginsel groter. Dit risico wordt onderkend en inspanningen zullen erop gericht zijn 
om dit risico zoveel mogelijk te beheersen. 

Verzonden met BlackBeny \Vork 
( W\VW .blackbeny .com) 

Vau: llllll.■lllmlll)◄@®'W@'minvws.nl> 
Datuw: maa,,I jun. 2020 11:07 AM 
Aau: • • : .111. ' · ll!J = a:minvws.ul> 
Kopl;a; ~ (iiminvws.nl> 
Onderwerp: FW: Concept MvT incidentele st~>pletoire begroting 

BesteEl!ID 

Bij deze m ijn ping . Mag ik van jou een pang t erug? 

Ik heb twee plekken overwogen om een passage te plaatsen. 

1. In onderdeel A van de MvT: tussen beide tekstblokken in. 
Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien ui tvoering van de 
spoedeisende maatregelen die in deze eerste incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, niet kan wachten tot 
formele autorisatie van beide Kamers der Stalen-Generaal. zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld 
conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabihte,tswet 2016. 

Passage onzekerheden en onrechtmatigheden. 

De ir1 de begrot ingss-taat opgenomen begrotings;artikelen "vorden in onderdeel B van deze memorie van toelichling toegelicht. 
2. Onderaan elk artikel. 

Inhoudelijk lij kt mij weergave in onderdeel A logischer en gepaster. Een zinnetje onderaan elk artikel kan enerzij ds obligaat 
overkomen en anderzijds de vraag doen r ijzen waarom het r isico bij een bepaald artikel groter is (bijvoorbeeld bij een subsidie of 
bijdrage is dat risico niet groter dan nomnaal) en lijkt weergave bij elk artikel me niet in de rede l iggen. I k zou 'm dus algemeen 
houden en niet specifiek richten op artikelen. 

Vervolgens het doel: de TK wijzen op de kans op onzekerheden en onrechtmatigheden. Ik zou daar zelf aan toevoegen een 
actieve houding van VWS. Vandaar mijn voorstel : 

Vanwege dit spoedeisende karakter van de Covid -19-gerelateerde ui tgaven is het risico op onzekerheden en onrechtmatigheden 
in beginsel groter. Dit risico wordt erkend en inspanningen zullen erop gericht zijn om dit risico te mitigeren. 

Onderdeel A komt er dan zo uit te zien: 

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 

Wetsartikelen 1 tot en met 3 

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op gn>nd van artikel 2.3, eerste Ud, van de Comptab<lite,tswet 2016 elk 
alzonde~ijk bij wet vastgesteld en derhalve ook ge,.;jzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te 
brengen in: 
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1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 

Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Stalen-Generaal de begrotingswet heen geautoriseerd. Aangezien ui tvoering van de 
spoedeisende maatregelen die in deze eerste incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in hel belang van hel Rijk zijn, niet kan wachten tol 
formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal hel kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld 
conform lid 2 van artikel 2.27 van de Cornptabmteilswet 2016. Vanwege dil spoedeisend karakter van de Covid-19-gerelateerde uitgaven is het 
risico op onzekerheden en onrechtmatigheden in beginsel groter. Dil risico wordt erkend en inspanningen zullen erop gericht zijn om dit risico te 
mitigeren. 

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht. 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

H.M. de Jonge 

Graag jouw pong. 

Groet, 

11111 

(10)(20) "'"'" (10J(2oJ 

(10J(2e) 

c1 ox2e1 

11ox2eJ 

(10)(2•) 

(10)(20) 

(10)(2e) (10)(2e) " "'' (10X2e) (10}{2e) (10J0•) n:i11.?•> 

(10)1241) tHl)ON(I0:•2U IOX:111 (10:W28) (1Q)(2e) (10)(2e) " "'" (10M2e) 

Out:i1'e1 

276437 



Il 
minvws.nl · 

.1 
minvws.nlL__ 

, -IIHII~ 
Sent Wed 6/3/2020 8:31 :48 AM 
Subject RE: Concept MvT incidentele suppletoire begroting 
Recelved: Wed 6/3/2020 8:31:49 AM 

LS! 

lll!llfliDbelde net. Aanpassingen: 
.. en verplichtingen; 
Komma toegevoegd: genomen. dat... 
Spatie teveel weg voor Generaal in eerste zin: 
Aanhalingstekens bij dwingende spoed; 
Expliciet gemotiveerd is vervangen door toegefoht. 

Groet, 

, · · • · @min"fAÎi,:W• 
minw,s.n:.?:5EZ-MT medewerkers · 

0 , 111- ll!JJi,{II )IIEl@minvws.nl]; • • , 111-

"Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen, nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van 
de spoedeisende maatregelen die in deze eerste incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rij k zijn, kan niet worden 
gewacht tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal en is het kabinet reeds gestart met de uitvoering van de maatregelen. 
Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2 27 van de Comptabfüe.tswet 2016. 

Ik ,.,;1 er bij deze gelegenheid op wijzen dat de Corona-gerelateerde uitgaven en vel]Jlichtingen van het kabinet met grote spoed en onderzeer grote 
druk tot stand zijn gekomen. Vanwege het spoedeisende karakter van deze maatregelen is ten aanzien van de uitgaven en vel)Jlichtingen het risico 
op fouten en onzekemeden in de rechtmatigheid in beginsel groler. Dit risico wordt onder1<end en inspanningen zullen erop gericht zijn om dit risico 
zoveel mogelijk te beheersen. Eén van deze beheersingsmaatregelen is om als hoofdregel te hanteren dat conform wet- en regelgeving wordt 
gehandeld en daarbij te bezien in hoeverre een beroep kan worden gedaan op wettelijk toegestane uitzonderingsgronden. Zo mag VWS bij 
aanbestedingen een beroep doen op de uitzonderingsgrond "dwingende spoed", zodat goederen en diensten direct bij één mar1<tpartij mogen 
worden verworven. 
Ik sluit op voorhand niet ui l dat het spoedeisende karakter niet in alle gevallen te verenigen is met de comptabele wet- en regelgeving. Dit zou 
kunnen leiden lot onzekemeden of fouten in de rechtmatigheid. Deze gevallen zullen, conform de comply or explain-<egel, aan Uw Kamer toegelicht 
worden. 

De in d e begrotingsstaat opgenomen begrot ingsartikelen worden in onderdeel 8 van deze memorie van toelichting toegelicht." 
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To: a· 1..-.MfMM@minW1s.nl) 
Cc: ___;_ -•-•-~.) • - @m1nvws.nl) 
From: • ' , . ( · ) 
Sent Tue 5/26/2020 8:54:56 PM 
Subject RE: Corona uttgaven na Voo~aarsnota 
Receiwd: Tue 5/26/2020 8:54:57 PM 

Ja, we hebbenllillfleinde van de middag nog aan de lijn gehad. We hebben het bestandje toegelicht en de opbouw van de 
uitgaven. Daar waren we snel uit en dat is ook logisch. Dat is prima opgebouwd. Wel had hij vragen over de behoefte en 
vraag naar beschenni.ngsmateriaal. Wordt wat besteld wordt allemaal op krn1e tenn ijn gebruili.1 of wordt er ook aan 
voon-aadvonning gedaan? Ook daar kwmnen we wel uit. 
Lastiger werd het toen hij vroeg naar het verschil in ontvangsten tussen de vorige opgave en de huidige opgave. We hebben 
duidelijk gemaakt dat de raming van de ontvangsten lastiger te maken is en hebben hem de verschillende aannames 
inzichtelijk gemaakt. Tot onze verrassing zei hij uiteindelijk dat hij dacht het allemaal te begrijpen. 
\Vat ons betreft, mocht hij morgen toch nog mei. aanhondende vragen komen, krnu,en we ook onze aannames aanpassen. V.le 
hebben hem ook de mogelijkheid van een b ijstelling in de volgende rappo,tage genoemd, zoals jij ook in de mail geschreven 
had. 
Ko11om, we wachten morgen uog even af. 
Groet, 
mede namenslllll -
Verzonden met BlackBeny Werk 
(www.blackbeny.com) 

Van: mmfllml.11.■ ~4MAtiA11r?tminvws.nl> 
Datum: dinsda2 26 mei 2020 8:30 PM 
Aa1.,:m.~-ritmînvws.nl> 
Koplr:llfllr · ' · ) 5@,uiuvws.ul> 
Ouderw~rp: RE: Coroua uilgaveu na Vo01jaarsu01a 

Hi, 

Hebben julliellllmnog aan de lijn gehad? Heeft dat nog wat opgeleverd? 

Van~@M-1. -) 4JWIM@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 12:53 

Aanft11111'W"')IWMr@minvws.nl> 
CC:~- 1 · • - @minvws.nl> 
Onderwe rp: RE: Corona uitgaven na Voorjaarsnota 

HoillEifm 
In de bijlage vind je een nadere onderbouwing van de uitgaven en ontvangsten. Voor zowel de uitgaven als de ontvangsten zie 
je hoe de aantallen en prijzen leiden tot de geraamde uitgaven en ontvangsten, 
Voor de uitgaven hebben we geen twijfels bij de raming. Bij de ontvangsten zijn de aannames voor meer discussie vatbaar. 
Groet, -Van:•■-■ (IRF/VWS) <&BDl@minfin.nl> 

Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 00:00 
. ) 

(IRF/VWS) 
) 

Onderwerp: RE: Corona uitgaven na Voorjaarsnota 

minvws.nl>; 

minfin.nl> 

(10)(2•1 ) ( IRF/VWS) W@k§M@minfin.nl>; 

minvws.nl>; /4!(7rl JL@minvws.nl> . (-lllEiïiii f':M•111 mlal 
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Ham, 
Dank voor de informatie. Inhoudelijk zeker nuttig. Ik heb toch nog een paar openstaande punten. In de hoop dat we daar in (of 
voor) vervolgoverleg nog een stap mee kunnen maken: 

LCH 
Dit overzicht geeft meer inzicht in de opbouw van de kasverwachting. Waar ik eigenlijk naar zoek is de p*q die leidt tot deze 
kasverwachting. Dus de achterliggende onderbouwde projectie van vraag, inkoop- en verkoopprijzen . Idealiter met een duiding 
hoe dit is veranderd ten opzichte van midden april. Ten eerste omdat wij dit inzicht willen hebben voor grote uitgaven. Wij 
moeten de reeks natuurlijk ook kunnen uitleggen, Ten tweede omdat in de kasreeks punten zitten d ie ik niet begrijp, waar een 
goede p * q onderbouwing m.i. direct inzicht in zou geven: 

De ratio uitgaven / ontvangsten verslechtert, zoals je opmerkt. Dat geldt ook als je de maximale raming voor mantelzorg 
en pgb van de uitgaven afhaalt. 

Vertraging kan de ratio m .i. niet beïnvloeden, tenzij het over de jaargrens gaat. Dat lijk t niet het geval in dit overzicht. 
Aannemelijke verklaringen zijn dan bijvoorbeeld: 

o De marktprijzen zijn sneller/verder gestegen dan verwacht. Dit noemen jullie zelf niet. 
o Er wordt vanuit gegaan dat niet de volledige inkoop wordt verkocht, bijvoorbeeld omdat eigen inkoop door 

instellingen hoger uitvalt dan eerdere raming of een veil igheidsbuffer wordt aangelegd. Dat lijkt in je mail terug 
te komen ( minder bestellingen dan verwacht). Dat kan, maar vervolgvraag zou zijn of LCH dan even grootschalig 
moet blijven inkopen. Het Rijk draagt tenslotte het volledige risico voor eventuele onverkoopbare voorraden. 

o Er zit een beperking in de kasraming, bijvoorbeeld doordat deze niet de volledige verwachte verkoopopbrengst 
weergeeft maar alleen het al door veldpartijen bestelde gedeelte. In dat geval moeten we het hebben over wat in 
de begroting landt én ben ik sowieso benieuwd naar de 'meest waarschijnlijke' verwachting. 

Daarnaast staan tegenover 'inkoop VWS' geen ontvangsten, zo lijkt het. Ik had eerder begrepen dat ook voor de 
hulpmiddelen die direct zijn ingekocht inkomsten uit verkoop (tegen de oude marktprijzen) staan. 

Corona-app 
Ik begrijp de reeks nu goed genoeg in combinatie met de informatie die we vanuit het programma hebben gekregen. Nog twee 
vragen over de risicobeheersing: 

lml 

Het bedrag komt uit boven de C 5 mln. Daarmee moet het worden aangemeld voor het Rijks-ICT dashboard, waarna een 
BIT-advies volgt. Dat geeft vanuit ons gezien ook de zekerheid dat voldoende rekening is gehouden met projectrisico's. 
Is/wordt deze procedure gevolgd? 

Zoals ik het projectplan begrijp gaat het hier om de ontwikkeling tot en met proof of concept. Voorzien jullie extra 
ui tgaven voor de uitrolfase? En wordt dan voorzien in een nieuw go/ no go moment in MR, zodat de inschatting van 
doeltreffendheid kan worden gewogen t.o.v. de extra kosten? Ik neem bijna blind aan van wel, gezien de aandacht voor 
di t onderdeel van de Corona-strategie en omdat extra uitgaven moeten worden geautor iseerd. Maar voor de zekerheid 
en om te checken dat hier geen onvermijdbare extra kosten achter vandaan komen. © 

Van: IIDDllll,11.ll(IIID} #ll!JiM@minvws.nl> 
Verzonden: maanda 2S mei 2020 21:2S 

) (IRF/VWS) 

. @minvws,nl-111111 ml3J 
. (11ml • ' @minvws.nl> 

Onderwerp: FW: Corona uitgaven na Voorjaarsnota 

Hierbij alvast een deel van het antwoord op jullie vraag (ik mall zo nog een Excel bestandje door) . Dit is al het budgettaire beeld 
cf. het ramingsmodel van het LCH. 

Groet, 

mm 
In de eerste Suppletore wet hadden we opgenomen: ( ll!lmiljoen uitgaven en ( llllmiljoen ontvangsten. Op basis van het 
ramingsmodel van het LCH, waas :~ de eerste weken,r.rn, week 21) de gerealiseerde kasuitgava opgenomen en vanaf 
week 22 een raming van circa C iljoen, kom je uit op een geraamd ui tgaventotaal van circa C ' • milj oen. Voor de 
ontvangsten 

Uitgaven Inkomsten 

week 13 12 -
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week 14 21 . 

week 15 37 . 

week 16 42 . 

week 17 80 . 

week 18 38 . 

week 19 1 

week 20 229 1 

week 21 40 16 

week 22 40 16 

week 23 40 16 

week 24 40 16 

week 25 40 16 

week 26 40 16 

week 27 40 16 

w eek 28 40 16 

week 29 40 16 

week 30 40 16 

week 31 40 16 

week 32 40 16 

week 33 40 16 

week 34 40 16 

week 35 40 16 

week 36 16 

week 37 16 

week 38 16 

week 39 16 

week 40 16 

week 41 16 



week 42 16 

week 43 16 

Totaal LCH 1.061 376 

Inkoop VWS 200 

Totaal 1.250 380 

afgerond 

Het verschil met de opgave van haW april (cllllmiljoen) word.t.11,rotendeels verklaard doordat we in deze nieuwe ramin~ 
weken langer inkopen. Aangezien uitge;iaan wordt van circa t:g miljoen per week verklaart dat een bedrag van circa €: llllllll 
miljoên. En in 2 Wêkên {Wéék 19 én 20) i~ Méêr ingekocht dan W3$ opganomên in dé raming, namelijk c:ir<::a c m m,ljoên m.e.êr 
dan geraamd. 
Aan de ontvangstenkant is het ve!'l;chil met cle vorige raming ( llllmiljoen. Dit is lager dan je zou verwachten als je kijkt naar de 
eerste raming. Dat wordt voomamelük ver1<1aard doordat de goederen later z iJn ontvangen dan eerder geraamd. De levering 
(voornamelijk uit China) kwam later aan in Nederland, waardoor de distributie aan zorgaanbieders ook later op gang is 
gekomen. Bovendien is er sprake van een betalingstermijn van m inimaal 30 dagen. Daarnaast is in de nieuwe raming ook het 
effect van lever ing (om niet) aan mantelzorgeners en budgethouders meegenomen. Dat leidt ook tot minder ontvangsten. 
Tenslotte zien we ook dat er via de portals vooralsnog minder wordt besteld dan waar eerder van uitgegaan werd. 

Groetenffi 
A·J 

Van:llllllll-■1BJ◄4ii@@@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 20 mei 20 20 16:44 

Aa_r,:__D_II- (IRF/VWS) • 

IIIIIIBtlmlllll} ( 1 RF /VWS) < 
CC: Groep FEZ•MT medewerkers 

minfin .nl>;MJM, ■ GIZII>■■ (IRF/VWS) ◄lifi§F@minfin .nl>; 
minfin.nl> 

Onderwerp: Corona uitgaven na Voorjaarsnota 

Ha, 

Zoz,fs net afge!lproken met llm'il:,ntvangen jullie hierbij een en19szin!. aangepast overzicht. Met name de LCH raming is 
bijgeste'.c:f, omdat we niet deverhoging van het huid ige mandaat als uitgangspunt willen opnemen (van 500 naar 650 mln}, maar 
een raming hebben afgestemd met het LCH voor de inkoop van beschermingsmatenaal tot september. Ort maakt ook dat we 
hoger utkomen dan in ons vorige overzicht. maar sluit wel aan bij de vorige raming. Uiteraard bereidt tot een nadere toelichting 
op deze bijstelling. 

Zullen we as. maandag even bezien hoe het proces verder gaat (en inhoudelijk afstemmen)? 

Voor nu een fijne hemelvaart/ lang weekend (mochten er trouwens vragen zijn, vrijdag ben ik bereikbaar). 

Groet 
■m1tá■ 

Van:N@f#§M l ,(Jllll<IJElll@rnlnvws.nl> 
Venonden: woensdae 13 mei 20 20 10 :29 Aa_r,:------- (IRF/ VWS} • 
~}(IRF/VWS) < 

CC: Groep FEZ·MT medew erkers 

44i®'l@minvws.nl>; a 
minfin.nl>:NfiAl, I m , •• (IRF/VWSJ #IMHF"J?minfin.nl>; 

minfin.nl> 

- rMt@i) 4JBD@minvws.nl>;lllfll • . GIi) 
I> 

Onderwerp: Corona uitgaven na Voorjaarsnota 

BiJgaand t reffen Jullie een nieuw overzicht van de corona gerelateerde uitgaven. In het blauw staan de reeds besloten zaken die 
enkel nog budgettair verwerkt moeten worden. Verder b iedt het overzicht de laatste stand van zaken wat betreft de additionele 
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kosten op RBG-ENG. De meeste kosten zitten in het uitbreiden van de testcapaciteit die we als Nederland gaan opschroeven om 
het virus beter t e kunnen controleren en beheersen. 

Tot slot brengen we - conform afspraak - ruimte in beeld die is ontstaan bij de aanschaf van hulpmiddelen. De aanschaf van 
beademingsapparaten laat een minder sterke stijging zien dan eerder was voorzien. 

We horen graag jullie appreciatie . 
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~~~m: BIM.'~minvwsnl] 
Sent Man 5/2512020 7:50:37 PM 
Subject: RE: Corona uttgaven na Voo~aarsnota 
Receiwd: Mon 5/2512020 7:50:37 PM 

Graag' 

Van! M@i 1--l <@Aflfi§@@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 25 mei 2020 21:50 
Aan: 11m111m11· (1111111) <t-••ij"•~ajl!!r{111-}11-•@minvws.nl> 
cc,dlrlll11 ' · i:mlm@minvws.nl>; INAii@M ,&. Glil:ID) <llli?ml@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Corona uitgaven na Voorjaarsnota 

Ja. dat hebben we. Als je wil, kunnen we dat leveren. 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

~ l.11111)0 <IQ@1'P1ni11v\vs.nl> 

Ha, 

Dank' En hebben we daarbij ook een beeld wat er dan wordt ingekocht (dus iets van p*q dit kopen we ervoor, bv. voor 40 mln. 
kopen we q aantal mondkapjes, zoveel beschermingskleding of iets dergelijks)? Zodat deze cijfers nog een beetje meer gaan 
' leven' bij de !Rf7 

@ID 
Van: IWJif41, I, D <@Afltf4N@minvws.nl> 

Verzonden: maandag 25 mei 2020 19 :02 Aarfflllll· 9iZ"'ihM""minvws.nl> 
CC:~- • __:_tf)_ minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Corona ui tgaven na Voorjaarsnota 

HolmEJI 
Naar aanleiding van de vragen van 4¼\@ h~ de onderbouwing van de mutaties. 

In de eerste Suppletore wet hadden we opgenomen: ( llllllmiljoen uitgaven en CD,,iljoen ontvangsten. Op basis van het 
ramingsmodel van het LCH, waa!2i1 in de eerste weken (t/m week 21) de gerealiseerde kasuitgave.j,Wj. opgenomen en vanaf 
week 22 een raming van circa c g miljoen, kom je uit op een geraamd uitgaventotaal van circa€ miljoen. Voor de 
ontvangsten 

Uitgaven Inkomsten 

week 13 12 -

week 14 21 -

week 15 37 -

week 16 42 -

week 17 80 -
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week 18 38 . 

week 19 1 

week 20 229 1 

week 21 40 16 

week 22 40 16 

week 23 40 16 

week 24 40 16 

week 25 40 16 

week 26 40 16 

week 27 40 16 

week 28 40 16 

week 29 40 16 

week 30 40 16 

week 31 40 16 

w eek 32 40 16 

week 33 40 16 

week 34 40 16 

week 35 40 16 

week 36 16 

week 37 16 

week 38 16 

week 39 16 

week 40 16 

week 41 16 

week 42 16 

week 43 16 

Totaal LCH 1.061 376 

Inkoop VWS 200 



Totaal 
afgerond 

1.250 380 

Het verschil met de opgave van ha~ april (( 550 miljoen) wordt grotendeels verklaard doordat we in deze nieuwe raming 10 
weken langer inkopen. Aangezien uitgegaan wordt van circa C 40 miljoen per week verklaart dat een bedrag van circa C 400 
miljoen. En in 2 weken (week 19 en 20) is meer ingekocht dan was opgenomen in de raming, namelijk eirea ( 150 miljoen meer 
dan geraamd. 
Aan de ontvangstenk ant is het verschil met de vorige raming€ 90 miljoen. Dit is lager dan je zou verwachten als je kijkt naar de 
eerste raming. Dat wordt voornamelijk vert.laard doordat de goederen later ziJn ontvangen dan eerder geraamd. De levering 
(voornamelijk uit China) kwam later aan in Nederland, waardoor de distributie aan zorgaanbieders ook later op gang is 
gekomen. Bovendien is er sprake van een betalingstermijn van m inimaal 30 dagen . Daarnaast is in de nieuwe ram ing ook het 
effect van levering (om niet) aan mantelzorgeners en budgethouders meegenomen. Dat leidt ook tot minder ontvangsten. 
Tenslotte zien \"Ie ook dat e r via de portals vooralsnog minde r wordt besteld dan waar eerder van uitgegaan werd. 

Van: lllfllll,ll-ll(Bl}4VQifP@@minvws.nl> 
Verzonden; woensdag 20 m"i 2020 16;44 

Aa~(IRF/VWS) • 
llllllllfl'lllll (IRF/VWS) < 

CC:_ Groep FEZ-MT medewerkers 

minfin .nl>: i@M Il illml 1111■ (IRF/VW$1 WiifHF".!>minfin.nl>; 
minlin.nl> 

Onderwerp; Corona uitgaven na Voorjaarsnota 

Ha, 

Zoals net afgesproken met lliontvanoen j ullie hierbij een enigszins aangepast ovenicht. Met name de LCH raming is 
bijgesteld, omdat we niet de verhoging van hel huidige mandaat als uitgangspunt willen opnemen (van 500 naar 650 mln), maar 
een r aming hebben afgestem d m et het LCH voor de inkoop Vè!l n besch enningsml'.lteriaal tot september. Dit maakt ook dat we 
hoger utkomen dan in ons vorige overzicht, maar sluit wel aan bij de vorige raming. Uiteraard bereidt tot een nadere toelichting 
op deze bijstelling. 

Zullen we as. maandag even bezien hoe het proces verder gaat (en inhoudelijk afstemmen)? 

Voor nu een fijne hemelvaart/ lang weekend (mochten er trouwens vragen zijn, vrijdag ben ik bereikbaar). 

i®b 

minfin.nl>;iij•)fél, 111:11) 11111 (IRF/VWS) #Wifi§F@minfin.nl>; 
minfln.nl> 

minvws.nl>; 1\111. tNtfU) <fml@minvws.nl>;lllilll lll-lml!D) 
minvws.nl> 

Halmlllllllenll 

Bijga21nd treffen j u llie een nieuw overzicht v:,n de corona gcrclziteerdc uitgaven. In het blauw stllzn de reeds besloten z:21ken d ie 
enkel nog budgettair verwerkt moeten worden. Verder biedt het overzicht de laatste stand van zaken wat betreft de additionele 
kosten op RBG-ENG. De meeste kosten zitten In het uitbreiden van de testeapacitei t die we als Nederland gaan opschroeven om 
het virus beter te kunnen controleren en beheersen. 

Tot slot brengen wc - c;onform afspraak - ruimte in beeld d ie is ontstaan bij de aonsc;haf van hulpmiddelen. De aansc;haf van 
beademingsapparaten laat een minder sterke stijging zien dan eerder was voorzien . 

We horen graao jullie appreciatie. 

Groet 

■iWfÏW 
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minvws.nl): llllllmJ. lm. 

From: ) 
Sent Wed 5/20/2020 10:01 :21 AM 
Subject RE: Kopie van Totaalbeeld VWS - Coronagerelateerde uitgaven naVoorjaarsnota_lRFversie 20 mei.xlsx 
Recelwd: Wed 5/2012020 10:01:22 AM 
schattingen verbruik PBM's - incidentele supp.xlsx 

Volgens mij lopen er nu dingen door elkaar. 

@minw,s.nl); 

Ik baseer me nu op de raming die intern VWS de ronde doet ( zie bijlage). Hiermee komen we voor het totaal aan kosten uit op 
een bedrag tussen dellllllenllll!J!mm Dat is dus (PBM zelf, opslag, verpakking, d istributie en terhandstelling) . Volgens mij 
moeten we even checken waar'lietlcH nu mee rekent, daar heb ik geen zicht op. Als zij de inkoop van PBM voor deze doelgroep 
in hun raming opnemen dan moet de restantpost die we nu opnemen in de incidentele supp dus geschoond worden voor deze 
uitgaven. Z~iertoe voorzet in bijlage. Kortom restpost voor ons wordt dan (als je aan de bovenkant van de bandbreedte 
gaat zitten)lil:llt;liJl waarbij ik er dus vanuit ben gegaan dat alleen de beschermingsmiddelen zelf in de LCH raming zitten. 
Restantpost bestaat dan uit opslag, verpakking, d istributie en terhandstelling, 

Dan moet dus worden gecheckt dat het LCH voor deze doelgroep inderdaad ongeveer11111>pneemt voor deze doelgroep. 

lllmfll volgens mij goed als j ij ter check nog even mee leest, 

276476 



~~im: -@s~n~~1f11· ••Hm:m1im@minvws.nl) 
Sent Mon 5/1812020 8:59:41 AM 
Subject RE: Incidentele suppletoire wet - Corona App 
Receiwd: Mon 5/18/2020 8:59:42 AM 

HaallJ 

Zowel de toelichting {in de Excel) als de begroting (in PDF) gaat om de digitale ondersteuning van bron- en contactopsporing met 

behulp van mobiele applicaties, zoals geadviseerd door het OMT en overgenomen door het kabinet. Er is geen sprake van 

andersoortige apps. 

Wel kan het natuurlijk zo zijn dat er meerdere apps worden ontwikkeld, bijvoorbeeld één voor bron- en contactonderzoek en één 

voor thuisrapportering, maar d it zit allemaal in het programma waarvoor de nu geclaimde middelen zijn begroot. Evenals de 

oprichting van de begeleidingscommissie, de taskforce en het bouwteam van circa 30 experts die toezien op een totstandkoming 

van de app(s) binnen de randvoorwaarden van bestaande wet- en regelgeving en zoals aangegeven door de Kamer. 

Groet,DEl3 

Ik zie hier ook dingen in staan die geen betrekking hebben op de App waar het kabinet het over heeft? Klopt di t? 

Van: 111111-111111 (-).fBilll@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 10:20 

Aan--lJIIIIDL~!llili!tinvws.nl> 
CC:~ ~-lnlillll)~ fM@minvws.nl>: IAi!i@i, 111-111 mJlmlJ W@jffi@{a)minvws.nl> 
Onderwerp: Incidentele suppletoire wet - Corona App 

Hoi l'IEED 

Bijgevoegde de mutaties voor de incidentele suppletoire wet. Kan je deze meenemen in het overleg vandaag? 

Met vriendelij ke groet, 

(10)(2e) 

Minister ie van Volksgezondheid, Welzijn e n Sport 
Directie Financieel-Economische Zaken 
Pamassusplein 5 1 2511 VX I Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 El I Den Haag ~üi1t!~~~:~1 .......................... .. 
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Van·N§fd@Wl111Ifm@lnaz.nl> 
Verzonden: irï da,i,,ll.mei 2020 19:22 
Aan: - . IJllill,II) <&D@minvws.nl>;-.1-11111 {-) <RIP®minvws.nl> 
Onderwerp: A4 bijdrage Zorgnetwerken bij COVID en verpleeghuizen 

Beste 

Hierbij een eerste opzet van de bijdrage die de zorgnetwerken kunnen leveren aan verpleeghuizen 
inzake COVID-19. 
Wat is een A4 is kort! De kernboodschap die we hebben is helder. 

We zetten onze netwerken graag in om regionale verbinding te creëren, communicatie en 
kennisdeling te stimuleren ook inzake COVID-19 en verpleeghuizen. 

Toch nog enkele aanvullingen/details op de memo. In de memo staat dat er op de websites van de 
zorgnetwerken veel kennis is het vinden. 
Een kleine greep uit alle kennis rondom basis hygiëne deel ik alvast met ju llie (en wil ik gelijk 

benadrukken dat er veel meer is! en ik door deze kleine opsomming, met als doel concretisering voor 
jullie, de vele initiatieven in de regio's te kort doe). 
Basishygiëne: 

Het online programma: aan de slag met resistenlie preventie 

https://aandeslag.,esistentiepreventie.nl/ 
Het programma: Handen uit de mouwen 

https:/jw1Nw.abrlQl8ne twerkzwn.nl/regio-partners/rotterdam-rijnmond{handen-uit-de

mouwen/samenvatting-handen-uit-oe-moowen/samenvattin8:_handen-uit·de-mouw~ 
7 manieren om je collega's hygiënisch bewuster te maken 

https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/hygienisch·werken-bewust-
maken?utm source=flexmail&utm medium=e-

mail&utm campaisn=zorgvoorbeternieuwsflits2aprH2019b&utm content=bekijk-+-ze'+allemaal 

Het regionale scholingsplan voor verpleeghuizen 

~ •brzorgnetwerkbrabant.nl/wp-content/uploads/2018/12/ Format:cRegl9naal-ScholingsplafJ.: 
l .Q...!filul201.!.E!!f 

Scholing 

Op de websites van de zorgnetwerken staan diverse scholingen die gevolgd kunnen worden E-leamin&.M._odule 

gericht op 'Infectiepreventie', e-learning en training rondom Hygië nisch werke n lnfectiepreventie

~hygiëne in verpleeg- en verzorgingshuizen. Of een Serious game lnfectiona,y die medewerkers 
spelenderwijs leert over hygiëne en infectiepreventie. Meer voorbeelden zijn te vinden op 
https://limburgink.nl/e- learnings 

Maar er is natuurlijk veel meer nuttige informatie te vinden bijvoorbeeld op: www.publiekzipnet. Dit is een 

website over Hygiêne & Infectiepreventie in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg. Publiek ZIPnet bevat 

protocollen, checklisten en beleid, gebaseerd op de landelijk richtlijnen van de Werkgroep Infectie 
Preventie. Naast algemene hygiëneprotocollen biedt publiek ZIPnet praktische informatie over 
hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie, multiresistente bacteriën en COVID-19. 

Maar ook rondom de monitoren hebben we reeds ervaringen opgedaan. Zo is er bijvoorbeeld in het 
Noorden sinds eind februari testen op het nieuwe coronavirus uitgevoerd door alle medisch 

microbiologische laboratoria in Noord Nederland; lzore (Friesland). Certe (Groningen/Drenthe) en het 
UMCG. Door intensieve samenwerking in die (zorg)regio is het in zeer korte tijd mogelijk geworden 
om gecentraliseerd over het aantal aanvragen per ziekenhuis en in de eerste lijn van heel Noord 
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Nedenand te beschikken. Sinds begin maart wordt hier iedere dag een epidemiologisch rapport van 
gemaakt. die gedeeld wordt met al het betrokken medisch personeel en daarnaast met alle 
ziekenhuisbesturen van onze zorgregio. Iedere d insdag wordt een wekelijks overzicht verstuurd naar 
alle huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in Noord Nederland. 

En zo zijn er dus nog veel initiatieven, maar daar later vast meer over! 
Tot dinsdag bij het online oveneg. 

Met vriendelijke groet, 

M·»f+IM 
(10)120) 
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......,._... Thuisin 
het Verpleeghuis 
~~cntiWQflc&c~ 

Actielijnen Waardigheid en Trots op locatie 
De twee actielijnen zijn: 

- Kennis 

- 'Hands on' ondersteuning 



...,.._. ... Thuis in 
het Verpleeghuis 
~~cntiWQflc&c~ 

1. Kennis verzamelen, verrijken en verspreiden 
• Vindplaats laatste relevante richtlijnen 

• Ordening van relevante kennis op handige wijze voor het werkveld 

• Kennisvragen vanuit zorgorganisaties verzamelen en "gevalideerde" antwoorden 
verspreiden 

• Ophalen goede en slechte voorbeelden, tips en do's en don'ts 

• Uitwisselen en kennis delen, zo nodig (door)ontwikkelen, met stakeholders 

• Kennis op een snelle en adequate manier delen met het veld via de gebruikelijke 
websites (WOL, Zorgvoorbeter, Vilans) en academische werkplaatsen 

• Werken aan de juiste tools om de kennis te laten landen 
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......,._... Thuisin 
het Verpleeghuis 
~~cntiWQflc&c~ 

2. Ondersteuningsaanbod 
WOL- Corona ondersteuning focust op snelle inzet bij urgente corona 
gerelateerde vraagstukken (meestal korte en middellange termijn), 
bedoeld voor verpleeghuizen en geclusterde woonvormen V&V 

Daarbij gaat het om twee elementen: 

• Het voorkomen van en eventueel inspelen op een tweede golf. 

• Andere acute vraagstukken voortkomend uit de Corona-crisis 
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...,,.,.r. Thuis in 
het Verpleeghuis 
~~cntiWQflc&c~ 

Voorkomen en inspelen op o.a. de tweede golf: 
Bijvoorbeeld; 

► Ondersteunen bij het implementeren van (landelijk en regionaal) beleid. 
,, Hanteren en toepassen landelijke richtlijnen/ beleid. 
,, Maatwerk in inbedding/Vormgeven niet in beleid. 

► Verbetering inbedding infectie- c .q. viruspreventie en hygiënisch veilig werken op korte termijn 

► Het versterken van preventieve maatregelen op langere termijn 

► Ondersteuning bij crisismanagement 

► Vormgeven bezoekregeling, uitwerking naar de praktijk 

► Vormgeven opname beleid, vertaling r ichtlijn Verenso naar de praktijk 

► Enzovoort 
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...,.._. ... Thuis in 
het Verpleeghuis 
~~cntiWQflc&c~ 

Andere vraagstukken 
Bijvoorbeeld: 

► 1,5 meter zorg/dagbesteding 

► Financiële vraagstukken 

► HR-vraagstukken 

► Omgang met dilemma's en uitzonderingen 

► End-of-life care 

► Inzet technologie 

► Enzovoort 



...,.._. ... Thuis in 
het Verpleeghuis 
~~cntiWQflc&c~ 

Kenmerken ondersteuning 
• Kortdurende ondersteuning (maximaal vier maanden) gericht op de eerder genoemde 

vraagstukken. 

• Ondersteuning op acute vraagstukken wordt direct opgestart 

• Ondersteuning door primair proces coach en/of strategische coach (afhankelijk van 
vraagstelling). 

• Gericht op versterking eigen sturing van de locatie op corona aanpak of preventie. 

• De verplichting van de scan wordt losgelaten bij Corona-ondersteuning. 

• Ondersteuning gebaseerd op korte verdieping checklist, intervisie en ondersteuning 
kennisteam 
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...,,.,.r. Thuis in 
het Verpleeghuis 
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Ondersteuning coaches 
• Verplichte scholing landelijke richtlijnen, beleid en beschikbaarheid materialen 

• Verplichte intervisie Corona-coaches 
► Inventariseren blinde v lekken / onduidelijkheid / discrepantie in richtlijnen / beleid = > Agenderen op 

landelijk niveau; 

► Samenwerken met KLM ten aanzien van inhoudelijke vragen, kennis verzamelen en ontwikkelen bij 
onduidelijkheden 

► Ophalen goede en slechte voorbeelden, tips en do's en don'ts ism communicatie 

• Spreekuurvoorcoaches 

• Adviesteam op achtergrond (relevante stakeholders en specifiek deskundigen) 
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REGIONALE 
ZORGNETWERKEN 

? ANTIBIOTICARESISTENTIE 
mEmo 

Aan: 111111 m (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, directie Langdurige Zorg) 

Van: Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (ABR) 

Datum: 1Smei 2020 

Onderwerp: Eerste opzet van de bijdrage ABR zorgnetwerken inzake COVID-19 en 

verpleeghuizen 

Aanleiding 

Op 13 mei zijn de regionale zorg netwerken ABR -■ door ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (--en&WVIIDI@n benaderd met het verzoek een 

bijdrage te leveren om verpleeghuizen (bewoners en medewerkers) zo goed mogelijk te blijven 

beschermen tegen COVID-19. 

Vanuit VWS zijn er drie hoofdzaken geformuleerd, te weten: 

1. Bijeenbrengen van de kennis die de zorgaanbieders nod;g hebben om COVID-19 buiten de deur te 
houden. Deze kennis wordt opgebouwd uit onderzoek op crisisdagboeken van verpleeghuizen, 
algemene kennis over hygiëne en infectiepreventie, internationale voorbeelden, voorbeelden uit 
'Waardigheid en Trots op locatie; de richtlijnen van o.a. het RIVM en Verenso. Deze kennis bij elkaar 
vormt een leidroad/chec.klist voor de verpleeghuizen. 

2. Verspreiden van kennis en bieden ondersteuning aan verpleeghuizen. Als een zorgaanbieder hulp 
nodig heeft, bieden we 'hands on' ondersteuning via de GGD~en en 'Waardigheid en Trots op locatie'. 

3. We monitoren van de ontwikkelingen inzake COVID-19 vio /1/ de RIVM-gegevens, /2/ de GGD-en en 
(3) gebruik van de kennis en ondersteuningsaonbod. Dit wordt o.a. zichtbaar vfo informatievoorziening 
op de site van de RIVM, de monitor van de GGD-en en rapportages over het gebruik van de kennis en 
de ondersteuning en de resultaten daarvan'. 

Dit memo biedt een eerste overzicht van de bijdrage die vanuit de zorgnetwerken geleverd kan 

worden. We stemmen graag dinsdag 19 mei verder af hoe de zorgnenverken optimaal ingezet kunnen 

worden. 

Regionale zorgnetwerk AntlblotJcareslstentle 

In Nederland zijn 10 regionale zorgnetwerken Antibiot icaresistentie actief. In opdracht van het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzij n en Sport zijn deze zorg netwerken opgericht om regionaal 

antibioticaresistent ie te voorkomen en verspreiding te bestrijden. Zie de landelijke w,:.b,.site voor 

contactinformatie van de 10 regio's https:/Jzorgnetwerkenabr.nl ,.,.,,. .__ • ,-, 

Zo,tnc.'t wtrk H'oor 
enf\Nöl111,d 

/ 

I 

Zorfn.~11c 

'"'"-··~ 
~ -~1,;:.~. .... 

...... 
0 

An,1bio~~•sienl"' 
&tnfeuk,p,~1• 

rtetwet"k (GAIN) 
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Bijdrage van regionale zorgnetwerk Antlblotlcareslstentle 

Ad. 1: Bijeenbrengen van de kennis 

Op de websites van de regionale zorgnetwerken staat een schat aan kennis.projecten d ie een b ijdrage 
leveren aan (basis) hygiëne. Deze kennis is voor iedereen toegankelijk. Voor verpleeghuizen kunnen 

de regionale zorgnetwerken deze kennis in de vorm van handreikingen en deskundigheidsbevordering 
toegankelijk maken. 

Ad. 2a: Verspreiden van kennis 
We leveren graag een bijdrage om de opgedane kennis t e verspreiden via st ructuren die reeds. zijn 

ingericht door de regionale zorgnetwerken, denk aan regionale nieuwsbrieven en websites.. Het 
stimuleren om aan te sluiten bij diverse platforms en deelname aan regionale bijeenkomsten en 
deskundigheidsbevordering (bijvoorbeeld de regionaal BRMO-praktijk overleggen, onlîne regionaal 

signaleringsoverleg). Het voordeel van de regionale structuren in de ABR zorgnetwerken, is dat hierin 

alle relevante professionals voor de COVID•situatie ook deelnemen. Deskundigen infectiepreventie, 

GGD artsen, microbiologen, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen etc. treffen elkaar in 

situaties die voor de regio passend zijn. Maar ook kunnen de regionale zorgnetwerken een bijdrage 

leveren aan het verbinden van zorgprofessionals in verpleeghuizen door gebruik te maken van de Siilo 

app (indien deze wordt gebruik t in de regio's). Oaarnaast kunnen de regionale lOrgnetwerken het 
delen van good practices tussen zorgorganisatie in het alsemeen en verpleeghuizen in het bijzonder 

stimuleren door fysieke danwel digitale ontmoet ingen tussen p ro fessionals in de regio. Door het delen 

van good practices inclusief een toelichting door regionale deskundigen in de regio kunnen 

verpleeghuizen van elkaar leren. 

Ad. 2b: Bieden van ondersteuning aan verpleeghuizen en andere organisaties in de niet-acute l.Org 

Bij de ondersteuning aan verpleeghuizen is het van belang dat regionale samenwer king op het gebied 
van deskundigheid infectiepreventie en diagnostiek gerealisee rd is. Een stevige infectiepreven tie 

structuur en een goed infectiepreventiebeleid werpt in deze t ijden van een crisis vruchten af. Het 

real iseren van d ie regionale samenwerking kan mede mogelijk gemaakt worden door de re:gionale 

zorgnetwerken bij voorkeur in samenwerking met de GGD. 
Het middels een audit op basis van een landelijk vastgesteld format schetsen van de IP-stand van 
zaken in een organisat ie met daaraan gekoppeld aanbevelingen voor het tot st and brengen van IP· 

beleid in de organisatie hebben verscheidene A8R-zorgnetwerken al in hun activiteitenprogramma 

opgenomen. 

Ad. 3: Monitoren van de ontwikkelingen inzake COVID· l9 
Voor een verpleeghuis zal regionaal ovenicht over resultat en van de diagnostiek essentieel zijn. 

Rondom antibiotica resist entie is daar binnen enkele regio's het meldpunt voor Uitbraken van 

lnfectiezieken & Bijzonder Resistente Micro·Organismen (M UIZ) gecreëerd. Dit i s een webapplicatie & 

samenwerkingsnetwerk vóór en dóór zorgprofessionals in ziekenhuizen, verpleeg-verzorgingshuizen, 
revalidatie, thuiszorg en GGD' en. De webapplicatie toont transparant, 'realtime' uitbraken van 

infectieziekten en BRMO in de regio's. In het kader van COVID· 19 is hier een module aan toegevoegd 

waarbij niet alleen een uitbraak, maar alle Covid -besmettingen gemeld worden. De meerwaarde 

hiervan is dat organisat ies dit ook van elkaar weten en dat de regionale crisisst ructuren weten waar 

wat aan de hand is. 

Graag vragen we in deze memo aandacht voor nog drie onderwerpen, te weten: 

Betrekken van regionale laboratoria, de beroepsvereniging voor deskundigen infectiepreventie 

{VHIG) en Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) 
In de eerste emailwisseling en gesprek worden de partijen GGD en het programma 'waardigheid en 
trots' voor monitoring en deskundigheidsbevordering als voorbeelden aangedragen. Hierbij willen wc 
benadrukken dat wij voorstander zijn om de bestaande structuren optimaal te benutten. In 
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overweging kan genomen worden of het niet wenselijk is om partijen als regionale laboratoria, VHIG 
en de NVMM te betrekken. 

De meerwaarde van het afstemmen van regionale werkwijzen f rondom transfers in de keten) 

Oe meerwaarde van de zorgnetwerken zi t onder andere in het feit dat ze het platform zijn van 
ketenpartners uit verschillende domeinen en sectoren. De zorgnetwerken mogelijkheden om 

regionale werkwijzen inzichtelijk te maken dan wel op elkaar af te stemmen door hie r in te 
participeren kan de langdurige zorg kennis op doen uit andere sectoren. Om dit toe te lichten enkele 
concrete voorbeelden. Er zijn verschillen in het 1vrij verklaren' van een persoon met een besmetting 
zowel binnen de sectoren als tussen instellingen. Het is van belang van elkaar te weten waar de 
verschillen zitten en ze z.o mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit speelt ook bij de criteria wanneer 
iemand in· en uit isolat ie gaat. M inimaal i s wenselijk dat betrokken partijen inzicht hebben, maximaal 

is als hierover arstemming is bereikt. Of kan het als grote meerwaarde zijn om zicht te hebben in 
elkaars afspraken en richtlijnen rondom PBM-gebruik en bezoekersregelingen qua PBM-gebruik. 

Tot slot 

Mocht op basis van deze memo en het gesprek dinsdag 19 mei komen tot samenwerkingsafspraken 

dan is het van belang dit vast te leggen. Een optie is om de werkzaamheden inzake COVID van de 

zorgnetwerken te bestendigen via een addendum op het beleidskader. Dit geeft de zorg netwerken de 

mogelijkhe id om de gewijzigde activiteit en de bijbehorende financiering te verwerken in een 

wijzigingsmelding. 

3 
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~~~ ... ,,-vwsnr @minvws.nll 
From: • ' • ·. · ) 
Sent Mon 5/1112020 10:07:55 AM 
Subject RE: Check VSO-antwoorden 
Receiwd: Mon 5/11/2020 10:07:56 AM 
vso antwoorden mcv 10mei MK.docx 

Hoi . 

Heb de aanpassingen van lllml llliJ:lm overgenomen en de laatste passage iets verduidelijkt. 

llliJm Ik heb het metlllJDafgestemd, het aantal binnengekomen aanvragen in Q2 is lager dan Ql maar dat past bij het 
beeld van afgelopen jaren waar Q2 altijd iets lager is. Vooralsnog lijkt het er dus op dat er vwb de Wlz niet minder aanvragen 
worden ingediend als gevolg van corona. Ik heb de zin daarom laten staan. 
Het aantal aanvragen voor gedwongen opname is wel fors lager dan verwacht, nl. 28% (deze mensen kunnen echter dus wel 
een Wlz-indicatie hebben gekregen). 

Groet,lmiflD 

Van: M@f41,III-mil ◄ltJJfj@@minvws.nl> 
Ve 

s.nl>;-' . • - @minvws.n/>'. i@IW . ( l 
• @minvws.nl>; • 

• r @m1nvws.nl>; 

=:=.:::. 
) 

invws.nl> 

Beste allen, 
Bijgevoegd vragen en opmerkingen van Mll•JitDM en IDlbij de antwoorden op de VSO-vragen. 

Graag ontvang ik jullie reacties (met cc naar til:llmle-) uiterlijk vandaag. 

Dit geldt over igens ook voor de antwoorden die nog NIET aangeleverd zijn! 
Groet,. 
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To: 
From: 
■.&i &Jr•@minvws.nl] 

Sent Tue 6/212020 2:07:27 PM 
Subject: RE: Consultatieversie Tijdelijke wet maatregelen covid-19 
Received: Tue 6/2/2020 2:07:27 PM 
image001.jpg 

Dat lij kt mij ook, mooi dat stond er eerst niet. Gelukkig maar .. 

Van: ) <lmJl@minvws.nl> pox2e1 
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 15 :41 

Aan· ' a • ' • WP"'1minvws.nl> 
CC: . ) < ' - @m1nvws.nl> 
Onderwerp: RE: Consultatieversie Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

Ik zie in de defin ities dit staan: gemeenschappelijke huishouding: personen d ie op één adres in de basisregistrat ie personen staan 

ingeschreven of die aannemelijk maken dat zij gezamenlijk een privaat huiselijk leven leiden o f plegen te leiden; 

Vervolgens staat in de artikelsgewijze t oelichting: 
Personen die op hetzelfde adres wonen worden geacht een gemeenschappelijk huishouden te hebben. Dat geldt eveneens voor 
studenten die samenwonen, bewoners van zorginstellingen die in groepsverband wonen, mensen met een beperking of dementie 

die in een groep wonen, en andere woonvormen op eenzelfde adres die gemeenschappelij ke voorzieningen delen. 

Dan zou ik concluderen dat het - gebruik makend van een analogie redenering - toch goed komt met onze groepswoningen, ook al 

hebben ze niet allemaal een apart officieel adres. Eens? 

Groeten, llllllJI 
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~~~m: -~---ij•j!fMi@minvws.nl] 
Sent Thur 5128/2020 3:14:28 PM 
Subject: RE: Consultatieversie Tijde lijke wet maatregelen covid-19 
Receiwd: Thur 5/2812020 3:14:28 PM 

Hoi, ik heb ziuen lezen, volgens mij weinig van onze opmerkiugen overge110111en . 
lig niet. het. gezamenlijke huishoudeu. 

Zullen welllflvragen dit te versturen aan de paitijen? Lijken me de partijen van het veldoverleg en de deelnemers aan de 

clienten•Ï:@[à@@Of mis ik iets? 
Groeten ' 

Verzonden met BlackBen-y \Vork 
(www.blackberry.com) 

Van: MiWltJ=)@ 111. (6EEI) 4IQW@rfl•minvws.nl> 
Datum: donderdag 28 mei 2020 5: 11 PM 
Aan: _G,·oepDLZCovid l9 < Ai)@ @minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Consultatieversie Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

Ter info. 

Beste collega's, 

11-GEIIJ) ◄BUitl@@minvws. nl>: IIII,■. 
@minvws.nl> 

@minvws.nl>; _Dienstpostbus DCC-VWS 

Hierbij dan de consultatieversie van de tijdelijke wet COVJ0, Willen jullie de zorg koepels vragen om hun reactie , in het bijzonder 
artikel 580? De deadline voor de reactie is 3 juni, volgende week woensdag. 

Dank jullie wel, 

Groeten.M@(M 

l .. , .. 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Publieke Gezondheid 
Parnassusple/n 5 2511 VX Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ oen Haag 

tt o\llfll! Verdleplng:111 = lf i : invws.nl I w1vw.ri1ksover)ieid.nl 

Van: m 11-11111) <IAflP@minvws.nl> 
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Verzonden: donderdag 28 mei 2020 16:43 Aa.111&,S <MWQM@minvws.nl>; mmllll. -) 4J@rM@minvws.nl> 
CC: . • • ) ' mJ@minvws.nl> 
Onderwerp: Consultatieversie Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

lwtf41Nt4i 
Hierbij e indelijk de consultatieversie van het Twm-wetvoorstel, ter doorgeleid ing. 

@B wil jij deze documenten doorsturen naar de contactpersonen op de BES. Ik krijg graag een kopie; 

@llffllffll, zoals afgesprokenlB>UÜ:de stukken willen doorsturen aan de IGJ, het RIVM en de GGD-GHOR en de interne VWS
be~ recties (in elk geval _~NM@en IIJWttWM 11111), LZ), e.c. mijzelf. 

Alvast bedankt, 
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TF.R JNFO RMATTI: 

Aan 

de secretaris-generaal 

notitie 

1. Aanleidi ng 

Auditdienst Rijk 
Mi11iscerie van Fi11ancië11 

Annotatie SG-commissie ADR special 13 mei 2020 

In de laatste bijeenkomst van de SG-commissie ADR op 15 april jl. heeft 
u aangekondigd graag samen met de leden van de SG-commissie in 
gesprek te gaan met de secretaris van de Algemene Rekenkamer over de 
vraag hoe de Algemene Rekenkamer achteraf de rechtmatigheid gaat 
beoordelen van de verplichtingen en uitgaven voor de noodmaatregelen 
die het kabinet heeft getroffen om de coronacrisis het hoofd te bieden. U 
heeft dit voornemen op 22 april jl. herhaald in het SG-over leg. U heeft bij 
ons aangegeven er in het gesprek vooral behoefte aan te hebben dat de 
Algemene Rekenkamer zich uitspreekt over hoe zij haar rol ziet . 
Inmiddels is im mers al een groot aantal verplichtingen aangegaan en zij n 
betalingen verricht, zodat de mogelijkheid van het aan de voorkant 
meedenken is gepasseerd. Hoe gaat de Algemene Rekenkamer met dit 
soort vraagstukken om bij het beoordelen van de departementa le 
jaarverslagen en de Rijks rekening over 2020? 

Het gesprek met de secretaris van de Algemene Rekenkamer is gepland 
op 13 m ei a.s. om 17.30 uur en zal onder uw voorzitterschap 
plaatsvinden via Webex. Omdat de financieel gezien meest omvangrijke 
regelingen op het ter rein van SZW liggen, is hierbij ook SG/SZW 
uitgenodigd (het is op d it moment nog niet zeker of zij kan deelnemen ). 
SG/BZK en SG/BZ zullen niet deelnemen, om de delegatie niet te groot te 
maken. Er is geen formele agenda voor deze bijeenkomst. Wel treft u 
o nderstaand als annotatie enige achtergrondinfo rmatie aan. In parag raaf 
2 gaan wij in op de controle van de uitgaven voor de noodmaatregelen 
(met name de NOW-, de TOZO- en de TOGS-regeling) en in paragraaf 3 
op overige rechtmatigheidsvraagstukken (zoa ls aanbesteding, 
staatssteun en versnelde uitvoering van projecten) . Paragraaf 4 gaat over 
de betrokkenheid van de Algemene Rekenkamer. 

2. De contro le van de noodmaatregelen 

In bijlage 1 treft u een infographic aan waarin alle noodmaatregelen van 
het kabinet zijn opgesom d (stand van 8 mei j l. ) . De financiële omvang 
van de uitgaven voor eSËäblijkt uit de voorjaarsnota 2020 en 
komt in totaal uit op C-U!J 110 (zie bij lage 2). Inmiddels wordt 
verwacht dat de financiële steun aan de Caribische eilanden mogelijk 

Auditdienst Rij k 

Inllchllmi 
(10)(2•1 

-'IE!! minfin.nl 
www.m,ntln.nl 

Datum 
u mtt 2020 

Notitienummer 

f'lllll'.w4 
Van 
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i 
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oploopt tot ..,MiN1ndien de diverse regelingen worden verlengd, zal 
de omvang¼ f verplichtingen en uitgaven u iteraard verder toene men. 
De ADR en de Algemene Rekenkamer moeten de rechtmatigheid van de 
verplichtingen en uitgaven controleren en zullen daarbij ook aandacht 
moeten besteden aan mogelijk misbruik, oneigenlijk gebruik en fraude. 
De ADR denkt aan de voorkant met verschi llende ministeries mee over de 
opzet van de regelingen en over de inrichting van de 
uit voeringsprocessen en de controle daarop. 

Zoals uit de infographic blijkt, bestrijkt het noodpakket voor banen en 
economie d rie terreinen: 

1. tegemoetkoming inkomsten en salarissen (zie hierna); 
2. uitstel van belastingbetalingen en verlaging van verzuimboetes en 

invorderings- en belastingrente; 
3. verruiming kredietmogelijkheden (garantie 

ondernemingsfinanciering, borgstelling MKB-kredieten, 
rentekorting Qredi ts , overbruggingslening star tups en scale-ups, 
regelingen voor landbouw, tuinbouw en v isserij) . 

Hierbij komt nog de financiële steun van de Staat aan de KLM, de 
ondersteuning van de cultuursector en de nieuwe aanvullende 
garantieregeling voor k leine kredieten. 

Tegemoetkoming inkomsten en salarissen 
De d r ie grote generieke regelingen voor tegemoetkoming inkomsten en 
salarissen zijn de t ijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van 
Werkgelegenheid (NOW), de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig 
Ondernemers (TOZO) en de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen 
Sectoren COVID-19 (TOGS). De NCW-regeling (----wordt 
uitgevoerd door het UWV, de TOZO-regeling (€ Si %or de 
gemeenten en de TOGS-regeling door de RVO (( MIN(WM- De NOW
regeling is recent verruimd, zodat ook op het niveau van 
werkmaatschappijen bin nen een concern onder voorwaarden recht 
bestaat op subsidie. 

NOW-regeling 
De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft over de 
NCW-regeling intensief contact met SZW over de rol d ie accountants 
kunnen spelen in de beheersing van de uitvoeringsrisico's. De NBA 
ont wikkelt daartoe op dit moment speciale vaktechnische guidance, zodat 
zowel grote accountantskantoren als MKB-accountants deze rol kunnen 
spelen. De NBA heeft SZW gewezen op verhoogde r isico's op misbruik en 
fraude, die volgens de NBA niet in alle gevallen door accountants kunnen 
worden afgevangen. SZW verlangt boven een bepaalde ondergrens qua 
subsid iebedrag een uitspraak van een accountant over o mzetdaling en 
bepaalde aspecten van de loonsom. SZW stelt op dit moment in 
afstemming met de NBA een accountantsprotocol op waarin aanwijzingen 
worden gegeven voor de door de accountant te verrichten 
werkzaamheden. De ADR ondersteunt SZW hierbij. Wij v inden het 
belangrijk dat de accountants zoveel mogelijk zekerheid geven over de in 
de aanvr agen voor NCW-subsidie vermelde bedragen. 

TOZO-regeling 
Bij de TOZO-regeling zijn door de gemeenten al uitkeringen verstrekt 
vóórdat de regeling op 21 apr il j l. werd vastgesteld (dus vóórdat de 
voorwaarden bekend waren). Daarbij was de oproep om alleen steun aan 
te vragen als het echt nodig was. Het risico bestaat dat achteraf blijkt dat 
er aanvragen door gemeenten zijn gehonoreerd, die niet voldoen aan de 
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voorwaarden uit de gepubl iceerde regeling. Daarvoor wordt op dit 
moment een oplossing gezocht, waarin onder meer de hardheidsclausule 
uit de regeling een rol speelt. Ook in deze discussie is de ADR betrokken . 
Wij v inden het belangrijk dat het beleid van SZW voor de bestrijding v an 
misbruik en oneigenl ijk ge bruik toereikend is. Hierover wordt nog 
gesproken met de VNG. 

TOGS-regeling 
Voor de TOGS-regeling hebben de RVO en de ADR over leg ge had over de 
opzet van deze regeling. Belangrijke aandachtspunten daarbij zij n de 
omvang, de sne lheid van behandeling/betaling en het risico op misbruik 
en o neigenlijk gebruik. Daarbij is het bijvoorbeeld de vraag in hoeverre 
het mogelijk is te manipuleren met de SBl -code (de code Standaard 
Bedrijfsindeling). Deze SBl-code is namelijk leidend om te kunnen 
bepalen of er recht bestaat op een tegemoetkom ing. 

3. Overige rechtmatigheidsvraagstukken 

De coronamaatregelen leiden voor de departementen tot werkzaamheden 
waarbij ext ernen worden ingeschakeld en waarbij verplichtingen w orden 
aangegaan en betalingen worden verricht voor activite iten die normaa l 
niet bij de ministeries plaatsvinden. Dit leidt allereerst tot vraagstukken 
op het terrein van inkoop en aanbesteding. Daarbij gaat het bijvoorbeeld 
om het al dan niet terecht gebruik maken van uitzonderingsgronden, 
bijvoorbeeld bij de aanschaf door VWS van beademingsapparatuur, 
mondkapjes en andere medische hulpmiddelen. Ook wordt bij VWS nog 
gekeken naar de uitgaven in verband met de appathon voor de corona
app (gaat om relatief kleine bedragen, maar is wel publiciteitsgevoelig). 

Verder kan subsidieverstrekking tot mogelijke staatssteun leiden. De 
Europese Commissie heeft vanwege de coronacrisis een tijdelijke 
kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie 
vanwege de huidige COVID-19-uitbraak opgesteld. Wat betreft in kopen, 
heeft de Europese Commissie r ichtsnoeren voor overheidsopd rachten 
opgesteld waarin zij bevestigt dat de coronacrisis de toepassing van een 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wegens dw ingende 
spoed rechtvaardigt. De toepassing van deze procedure betekent dat 
overheidsinkopers onder voorwaarden zonder rekening te houden met 
termijnen en overige procedurevoorschriften rechtstreeks kunnen 
onderhandelen met marktpartijen. Bij sommige minister ies zijn w ij 
gevraagd mee te denken over de mogelijkheden die er zijn om een 
beroep te doen o p deze uitzonderingsmogelijkheden en over de 
voorwaarden d ie daarbij in acht moeten worden genomen. 

Voor de belastingmaatregelen spreekt de ADR met de 
programmadirecteur COVID-19 bij de Belastingdienst. Daarnaast zijn er 
contacten gelegd om te inventariseren welke specifieke maatregelen de 
Belastingdienst heeft getroffen. De SVB zal de tegemoetkoming 
uitbetalen voor compensatie van de eigen bijdrage van ouders in de 
kosten van kinderopvang (geraamde uitgaven: (-~•m De ADR 
zal een vraaggestuurd onderzoek gaan uitvoeren =e J=eid van de 
informatie die de Belastingdienst hiervoor aanlevert bij de SVB. 

Een belangrijk onderdeel v an de noodmaatregelen is de herverzeker ing 
van leverancierskred ieten door de Staat (het verplicht ingenplafond voor 
deze nieuwe garantieregeling is t. M'1/ifJ411 ue ADR is in overleg met 
de direct ie EKI van het minister ie van 1nancIen over de te nemen 
maatregelen rondom de herverzekering van leverancierskredieten . Ook 
vindt overleg plaats met het Agentschap van Financiën over de te nemen 
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maatregelen rondom aan COVID- 19 gerelateerde uitgaven en 
ontvangsten, zoals de spoedbeta lingen van VWS. 

Verder kunnen er gevolgen zijn voor de controle van reguliere 
verplichtingen en uitgaven bij verschillende ministeries, zoals het 
onverschuldigd vooruitbetalen bij bestaande overeenkomsten zonder dat 
prestatielevering heeft plaatsgevonden, door contractueel vastgelegde 
betalingsritrnes te versnellen of door het vertraagd instellen van 
vorderingen op leveranciers. Hierbij kan zich het dilemma voordoen dat 
bij niet doorbetalen de leveranciers wellicht in liquiditeitsproblemen 
komen en de gevolgen voor de overheid grot er zijn. Dit speelt onder 
meer bij lenW en Defensie (denk aan opdrachten in de scheeps- en 
marinebouw of andere grote projecten) . Ook worden er soms voorstellen 
gedaan om projecten te versnellen of de uitvoering naar voren te halen 
(bijvoorbeeld bij de aanleg of onderhoud van infrastructurele werken') 
om de markt continuïteit te bieden. Dit kan mogelijk tot spanning leiden 
met de naleving van aanbestedingsregels. Hierover spreken w ij volgende 
w eek met Rijkswaterstaat . 

Wij hebben de m inist eries geadviseerd een overzicht bij te houden van 
al le transacties waarbij afwijkende procedures worden gehanteerd. Dit 
helpt de m inister ies om transparant verantwoording af te leggen over de 
gemaakte keuzes. In de bedrijfsvoer ingsparagraaf van het 
departementale j aarverslag over 2020 zullen de m inisters 
onrechtmatigheden moeten toe lichten, indien deze de 
rapporter ingstoleranties overschrijden. Als deze onrechtmat igheden goed 
zij n toegel icht en deze de getrouwheid niet raken, kan de ADR daarbij 
nog steeds een goedkeurende controleverklaring verstrekken. Het 
getrouwe beeld kan wel in gevaar komen indien bijvoorbeeld goederen of 
diensten niet zijn geleverd of dit niet kan worden vastgesteld. De 
Algemene Rekenkamer telt rechtmatigheids- en getrouwheidsbevingen bij 
elkaar op om te komen tot haar oordeel over de departementale 
j aarverslagen en de Rijks rekening. 

Inmiddels zouden er bij de ministeries ook agentschappen zijn die in de 
financiële problemen dreigen te komen. Zij kunnen onder voorwaarden 
een ext ra vermogensstorting van het moederdepartement kr ijgen om hun 
liquid iteitspositie aan te vullen. DG Rijksbegroting werkt dit nader uit. 

4 Betrokkenheid van de Algemene Rekenkamer 

De Algemene Rekenkamer is voor zover wij weten tot op heden niet 
actief betrokken bij de afspraken over de controle van de 
st eunmaatregelen en de andere rechtmatigheidsvraagstukken, maar 
heeft eind april een coro naloket (Taskforce Corona, TFC) geopend, waar 
de m inisteries zich kunnen melden. De Algemene Rekenkamer heeft 
daarbij aangegeven te willen meedenken met de ministeries door kennis 
te delen die beschikbaar is op basis van bestaand onderzoek, maar niet 
te adviseren noch te besl issen. De informatie die wordt gedeeld, is niet 
bindend. Ons is niet bekend of hier gebruik van gemaakt wordt. 

Daarnaast ontwik kelt de Algemene Rekenkamer een coronamonitor. 
Daarmee wil de Algemene Rekenkamer inzicht en overzicht bieden van 
wat zich thans afspeelt in react ie op de coronacrisis. 

Zie brief van de minister van lenW aan de Tweede Kamer van 22 april 2020 
(Kamerstukken Il, 2019-2020, 35 .300A en 25.295, nr. 86). 
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TF.R l:lf SIJ SSTNG 
Aan 

de secretaris-generaal 

notitie 

AANLEI DING 

Auditdienst Rijk 
Mi11iscerie van Fi11ancië11 

Annotatie SG-commissie ADR special 13 mei 2020 

Bijgaand treft u de annotatie aan voor het gesprek van de SG-commissie 
ADR met de secretaris van de Algemene Rekenkamer op 13 mei 2020. 

BESLIS PUNT 
Deze annotatie is gericht aan u, maar op uw verzoek zullen wij deze na 
uw akkoord ook delen met de andere SG's die aan het gesprek 
deelnemen. Wij zullen de annotatie echter niet toezenden aan de 
secretar is van de Algemene Rekenkamer. Er is geen formele agenda voor 
het gesprek woensdag. 

TOELICHTING 
Voor het gesprek is ook SG/SZW uitgenodigd, om dat de grootste 
noodregelingen op het t errein van SZW liggen. Het is op dit moment nog 
niet zeker of zij kan deelnemen. SG/ BZK en SG/BZ zullen niet 
deelnemen, om de delegatie niet te groot te maken. 
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Annotatie ten behoeve van overleg Minister met DPGen op 12 mei 2020 

Onderdeel van de agenda is de bezoekregeling, de monitoring daarvan en de communiratie 
daaromtrent. Op basis van ons overleg met u en de DPGen is ten behoeve van de samenwerking 
en de vervolgstappen bijgevoegde notitie opgesteld. Deze notit ie is afgestemd met de DPGen. Dit 
zou een 'hamerstuk' moeten zijn. Kortheidshalve wordt verwezen naar deze notit ie. 

Aanvullend daarop is met de Academische Werkplaatsen afgesproken dat zij al komend weekend 
met hun eerste monitorinfonnatie komen. 

De samenwerk ingsstructuur die wij n u ontwikkelen is gericht op de bezoekregel ing. Deze kan ook 
worden gebruikt voor de vervolgaanpak 'leren van elkaar'. Ook daarover zijn wij in goed overleg 
met alle partijen. 

Ten behoeve van ambtelijke ondersteuning schui~- aan bij dit over leg. 
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To: fl.ililil -.iimmD@minM@■ 
~~~m: EIIW.'rll/Jj~minvws.nl]: • · . 111'1. mimJlrWW@W@minvws.n l) 

(10)(2e) 

Sent Thur 5/7/2020 1: 14 :07 P M 
Subject RE: input wïzigingen monitor 
Receiwd: Thur sm20201 :14:07 PM 

Dank. Herkenbare punten. Neem ik mee 

Van: ) .fllillll@minvws.nl> (10)(2e) 

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 14:52 

Aan: lmlml, ~-IH!M@minvws.nl> 
cc: lmll'/IJ,I. ä j@minvws.nl>:IEl,II. (1ml) ◄Mf§l®minvws.nl> 
Onderwerp: RE: input wij zigingen monitor 

Hilll'ilD 

IIElmJlzit bij het debat en voormmJen mijzelf gaat het helaas op deze korte termijn niet lukken, excuses. We hebben input 
opgehaald over testen, BCO en PBM mocht het lukken om dat in te brengen, heel fijn' Als het niet lukt dan plannen we later nog 
een moment in om dit te bespreken. 

De input betreft met name wijzigingen aan de huidige monitor voor op de kortere termijn. Input voor de meer langere termijn, 
aangaande monitoring en early warning systemen ed. moeten we nog aanvullend ophalen bij onze collega's voor testen, BCO, 
etc. en moeten we je helaas nog verschuldigd blijven. 

Tui\.!:D. 
We zouden graag een indicator willen voor hoe de GGD-en zich voorbereiden op het grootschalig testen. Maar we zoek nog een 
beetje hoe die eruit zou moeten zien .... Of misschien een minder harde kleurcodering obv of GGD'en er klaar voor zijn. 

BCO 
Graag zien we vanuit BCO meer cijfers in de monitor de komende maanden dan er logischer wijs in de afgelopen periode het 
geval is geweest. We denken hierbij aan: 

PBMs 

Samenloop aantal uitgevoerde testen en uitgevoerde BCO (landelijk en per GGD regio) 
Cijfers waarmee de ui tvoering van het opschalingsplan voor BCO (dat op dit moment wordt uitgewerkt) te volgen is, 
landelij ke en per GGD regio 

Wat verder weg in de tijd: inzet/gebruik van digitale middelen die de GGD ondersteunen bij de ui tvoering van het werk, 
de impact hiervan op BCO, etc ... 

Als het mogelijk is zouden we graag de verdeling van PBM's per week krijgen en of deze verder uitgespli tst kunnen worden naar 
zorg sectoren. 

Groet, 

lllliEm 

Ik heb ook input opgehaald. Zit er niemand bij? 

(10)(2•1 Van: 1.fllillll@minvws.nl> 

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 10:59 

Aan: 11111111, ~ m invws.nl> 

CC: lmll'/IJ,I. jd minvws.nl>;millml,ll.!lmJi◄M\@l@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: input wijzigingen monitor 
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Hallllml 
We hebben de vraag over input wijzigingen in de monitor uitgezet bij onze collega's, we zullen de input verzamelen en 
vanmiddag aan je meegegeven voor het overleg. 

Groet, 

11111 
Van: 11111, 1-◄@if4N@minvws.nl> 

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 10:49 

) minvws.nl>; minvws.nl>; 

mînvws.nl>; minvws.nl>; 
invws.nl>; _Dienstpostbus DCC-VWS <DCC@minvws.nl> 

l 4@l@minvws.nl>; 1 Jlffl!fflJ@minvws.nl> 
Onderwerp: input w ijzigingen monitor 

Collega 's, 
Eind van de dag is er overleg met het LOT-cover de GGD coronamouitor die jullie ook ontvangen. De meest recente is 
van afgelopen weekend en is besproken in het overleg van de minister en DPG-en van afgelopen maandag. 

Zie onderstaande vragen vanuit het LOT-c. Als jullie da~r vm111itjullie dossier input hebben, dan horen we dat graag 
uiterlijk 16.00. 

ifflà 
Van: IINA•Jlf§JN11FV)< MfrB 

Ve 

Hoi mmll enllllfll 

@ifv.nl> 

minvws.nl> 

minvws.nl>:IIIMM 

De afgelopen weken h ebben we steeds overzichten en een Corona monitor gemaakt samen met GGD/GHOR Nederland. We blijven 
dat de komende weken nog doen. Ik heb echter een paar vragen. 
1. 
Kunnen jullie aangeven waar VWS de komende periode (mei-juli) behoefte aan heeft in het scenario dat de maatregelen er 
langzaam af gaan en we als NL in staat zijn om het virus langzaam te laten uitdoven. 
Wij denken aan het doorzetten van de monitor op dezelfde manier als nu, beddencapaciteit, bezetting bedden COVID en NON
COVID. capaciteit personeel en knelpunten. Het prognose model zetten we stil totdat de curve weer gaat stijgen. 
2. 
Kunnen jullie aangeven wat VWS nodig heeft als er een nieuwe stijgende lijn ontstaat en die mogelijk gepaard gaat met de seizoens 
griep in oktober-november en verder? 
Wil VWS alle patiëntenstromen in beeld hebben?: Acuut en niet Acuut; COVID en NON-COVID. Testen, PBM's, personeelstekort 
kwantitatief en kwalitatief, etc. 

Met wie van jullie kan ik hier het beste <Ner sparren? 

LOT-C 
Landelijk Operationeel Team COVID-1 9 

Veiligheidsregio Utrecht 
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M06" 
~c+ 571-@iN nl 

Van~ @A•Ji4@. III Wf4JM@vru.nl> 
Ve 

minvws.nl> 
) <!JPZll@minvws.nl>; ... MM\fbil [IFV) 

Onderwerp: RE: Overdracht 

Dag -

Nog geen contact met je gehad in de overdracht V<'"Hfrii@ naar j ou. 

De afgelopen weken leverde ik op vrijdagavond de spreadsheet aan, nu hebben we dat i.o.m. de DPG van Fryslan anders 
vormgegeven en komen de gegevens aanstaande zondag naar je toe. De output krijgt per regio vorm in een dashboard. Ik heb nu 
nog geen zicht op of er een landelijke samenvatting bij zit. Daar heb ik wel om gevraagd. 

Met vriendelijke Woeten, 
mMWt{~J 
llilmml 
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To: ~ nl]:lml?m'I, la.Mi&filllll@,minvwsJ}!L 
Cc: minvws.nÎJ; dLhE&lii'.WWWlil@WM@minvws.nl] 
From: 
Sent Wed 5/20/2020 11 :32:39 AM 
Subject RE: overleg GGD GHOR monitor 
Receiwd: Wed 5/2012020 11 :32:39 AM 

Ik ben op zoek naar de verbinding tussen: 

Regionale besmetting (IC opnames, ziekenhuisopnames, positieve testen incl BCO) enerzijds en de vertaling daarvan naar 
voldoende capaciteit buiten het ziekenhuis (beschikbare/bezette/opschaalbare covid-units en corona-centra) anderzijds. 

Dat zou moeten leiden tot soort regionaal dashboard voor controle op basis waarvan wij landelijk gegevens kunnen ophalen 
waarmee we kunnen vaststellen of regio's in control zijn of tegen capaciteitsproblemen aan kunnen lopen. 

Groet 

mmm 

Sorry dat ik nu pas reageer 

Er staat 

Zorg voor kwetsbaren 

Instellingen• 

Bewoners 

Medewerkers 

Prevalentie: aantal besmettingen 

Prevalentie: aantal ziekt egevallen 

Wijze van introductie 

Wijze van transmissie 

Het gaat voor de bezoekregeling om het aantal deelnemers in totaal en per regio. 

Jullie nog vanuit VVT aanvullingen? 

Van: N@Q@, f. GIZI) ◄@[f4N@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 16:39 

Aan: 11111, 1-◄Mif4M@minvws.nl>; amml,■. &:ml} <W@f4l@minvws.nl>; QD.11. 
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Onderwerp: RE: over leg GGD GHOR monitor 

Hoi -

Bijgevoegd het voorstel voor indicat oren op het gebied van testen en traceren. Naar aanleiding van het gesprek in de 
Bestuurlijke Regiegroep zonet. Hiermee openen we graag het gesprek met de GGD, voor het onderdeel testen en traceren. 

Goed om in het gesprek met de GGD (kwam in de regiegroep aan de orde), in brede zin de relatie te leggen tussen de 
indicatoren in de GGD monitor en de indicatoren die onderdeel zullen uitmaken van de controlestrategie (vanwege mogelijke 
overlap/samenloop) . 

Groet, 

11111 
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To: -mminvws.nlJi&il!- iJ!ll'l~invws.nl~ij'*ahminvws.nl] 
~~~m: ~• :z=:i:W____..'.,__.:__@mmvws.nl);~5W 1111. ' · ) _____!_,__;__@mmvws.nl) 

Sent Fri 5/2912020 10:25:51 AM 
Subject RE: stand van zaken routekaart mensen met kwetsbare gezondheid 
Receiwd: Fri 512912020 10 25:51 AM 

Schuif even aan om half een, dan kunnen we eenduidige termen definiëren. 

Van: D 1-<l!IIZll@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 12:23 

) <&Illll@minvws.nl>; lllilm, 11111- 1111) <EISl@minvws.n l>; lml, 1-ill1ImJ) 
@minvws.nl> 

.■(--)<i@]Wl@minvws.nl>;ii)I@M.11-mmml)<@Q•hf'AM@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: stand van zaken routekaart mensen met kwetsbare gezondheid 

We spreken in de tekst over een nieuwe bezoekregeling. Dat hebben we eerder niet zo gecommuniceerd. We spreken van 
versoepeling van de maatregelen/ bezoekregeling. We creëren anders echt verwarring in de samenleving. 

Zie mijn suggesties (zonder track and change deze keer) 

Van:-■. (1111) <Jmll@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 08:42 

) <&Illll@minvws.nl>; ... <JVll@minvws.nl>; lmD, 1- illEJm) 
minvws.nl> 

111) ~Mifil@minvws.nl>; N(fil 11.mmm,~-H·8WM@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: stand van zaken rout ekaart mensen met kwetsbare gezondheid 

alsteblieh 

Dinsdag acnialisereu we. Zet maar in tekst. 

Verzonden met BlackBeny \Vork 
(,v,,~w.blackbeny.com) 

Van: · . . ) ◄Mifeminvws.nl> 
Dnhuu: viijdag 29 mei 2020 08:00 

<JllllED@miuvws.nl>. 11111-1- <Dlll@,uiuvws.ul>, lll!EED, 1- <&EmJ 
• - ® minV\vs nl> 

Kopie: . 1111-11 (Jlllllllll) ~ ruinvws.nl>_ M@It@M. 11-<mmfDJ) <MJJ-)(fiM@miuvws.nl> 
Ondrnvrl'p: RE: stand van zaken routekaa11 mensen met kwetsbare gezondheid 

Eind van de middag spreken we nog de DPGen e.d. Dan hebben we versere info 

Van: .fJffl!ffll@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 07:59 
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Aan_:DL < .. invws.nl>; - · -) <Em~minvws.~u- j-\ <lfFl@minvws.nl> cc:IIJlll.7 Wi <.JC rninvws.n;u\rffll lîÎ- ilWliiS)Î<LtÎ,C@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: stand van zaken routekaart mensen met kwetsbare gezondheid 

Urgentie : Hoog 

Zie onderstaande instructie. Laten we gebmik maken van wat er al ligt en het vooral beknopt houden (beslist niet langer 
dan mail aan minister). Kunnen we zelf rond uur half een samen naar tekst kijken? 

Verzonden met BlackBen)' Work 
(www.blackberry.com) 

V:111; QWFF§@jij;Jlf41) 4iffflM@minvw~.ul> 
D a · 

• Il Il Sit <IJJDl!l1i:minvws.nl> 
Ondtrwerp: staud van zakeu routekaan mensen met J..•wetsbare gezo11cll1eid 

Beste mensen, 

Het feest gaat weer beginnen: de Kamerbrief corona die vlg week woensdag wordt weer in de steigers gezet l De oude brief en de 

routekaart zoals naar de Kamer gezonden (er is op website nieuwe versie maar had even geen puf deze te zoeken ... ) heb ik even 
toegevoegd voor your convenience. 

M inister heeft gevraagd naar een update van de stand van zaken routekaarten. Gezien de deadline is weer snelle actie nodig van 

ons allemaal. De routekaart in doelgroepen ingericht. Ik denk dat we nu echter beter kunnen ordenen rond de activiteiten die weer 
zijn opgestart. Hieronder de gevraagde acties: 

Stand van zake n routekaart personen met kwet sbare gezondheid 

1. Bezoekregeling 

2. 

Verpleeghuizen -lll!Jgraag brief 
Gehandicaptenzorg volwassenen 

Gehandicaptenzorg jeugd 

Bezoek thuis aan ouderen en mensen met beperking met kwetsbare gezondheid 

Dagbesteding/bege leiding 

(10)(28) 

e ast aan nieuwe omstandigheden ----
" hier al iets te melden over opst~els die zijn aangepast? 

Dagbesteding of am u ante egeleiding Jeugd -111111- is er iets te melden? 

Iets over BW/MO -

3. Vervoer 

- Naar dagbesteding - OMT advies en samenvatting van brief die vandaag is gezonden - paar regels-11111 
• Voor recreative ritjes N•@kiH 

Ik on tvang graag de stukjes morgen e inde dag (cc- Het zijn maar een paar regels ..... 

Mochten jullie allemaal razendsnel zijn dan kan het zoals minist er graag zou willen nog mee in de tas dit weekend. Tas sluit morgen 

om 1500 uur. 

Groet en dank alvast weerl 
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Voor m ij zal dat kwaliteit van leven al een beetje in de frase 'roep uit de samenleving'. Maar zeer eens. 

Nabrander: in de brief van PFN es worden ook de bewoners van aanleunwoningen genoemd plus verzoek om kwaliteit van leven 
mee te nemen bij volgende besluiten plus verzoek om met patiënten- en ouderenorganisaties plan voor verpleeghuiszorg bij 
tweede golf op te zetten. Q en A's voorbereiden en niet in deze brief meenemen, denk ik. 
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To: ' · ' ' • ~ s.nlJ:lllll."!'!!'!'invwvrJBPJl!m .• tmm@minvws.nl] 
Cc: ~ @minvws.nl); ~-11111-~&@minvws.nl] 
From: 
Sent Fri 5/2912020 8:54:36 AM 
Subject RE: stand van zaken routekaart mensen met kwetsbare gezondheid 
Receiwd: Fri 512912020 8:54:44 A M 

Denk dat jeugdzorg wordt bedoeld. Laten we ons eigen verhaaltje aanleveren. 

Wat is dat nu weer een rare indeling: gehandicaptenzorg jeugd en volwassenen? 

Verzonden met Black.Beny Work 
(www.blackbeny.com) 

Zie onderstaande ins tructie. Laten we gebrnik maken v11u wat er >'tl ligt en het vooral beknopt houden (beslist niet langer 
dan mail aan minister). Kurn1en we zelf rond uur balf een samen naar tekst kijken? 

Verzonden met Black.Beny Work 
(www.blackbcny.com) 
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~~~m: ■IIJ\ll-~minvwsnl) 
Sent Thur 5128/2020 4:13:06 PM 
Subject: RE: Vragenformulier 27-05-2020 
Receiwd: Thur 5/2812020 4:13:07 PM 

H~Mf&•ima antwoorden zo! Dank 

Groet 

111111 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.com) 

Vau; m. --◄l(tJft{§W@lllÎUV\VS.nl> 
Dat uw: doïrlfflf 28 mei 2020 3: 19 PM 
Aan:.. . 111111 (Il) <l'fJlBDl@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Vragenfonnul ier 27-05-2020 

Kijk jij even mee? 

Van:RPI-
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 14:49 

. ( • .· ) :!lliinvws.nl •• , . (~)._@minvws.nl>· ffl/iffl 111-
. @mtnvws.n l>; ' ' ll:IJ. · ) ' ' @m1nvws.nl>; ~-- IWlrilJ 

@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Vragenformulier 27-05-2020 

Hoi, hebben jullie nog belangstelling om mee te lezen? 

Ik heb de concepten ook even voorgelegd aan zorgverzekeraars (CZ en VGZ) en de DPG 

Als j ullie nog suggesties hebben, bij voorkeur van middag 

Dank -Van: lllfl, 111. ll&IIJl -4Qf1ll@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 09:26 

1.◄ll·iM@minvws.nl>; 111111111- IIBIDb 4fllll@minvws.nl>; MWIWlll 1-m 
minvws.nl> 

J <f1•11il'.ln!'l'11!f-A!l!fll•■@m invws. n 1 > 

Onderwerp: RE: Vragenformulier 27-05-2020 

Zie bijgevoegd de vragen 

Van~RP l-◄@fM@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 08:46 

. ( , - l ... @minvws.nl>; mmm, m. mi ,fll\lffll@minvws.nl>; MMM, 1. 1111 
minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Vragenformulier 27-05-2020 

Kan iemand ook de vragen sturen? Dan dicht ik wel wat. 

Van: lllfl, 111-ll&IIJl .... @minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 18:29 

Aan: 11111 m. m) 4BMfP@minvws.nl>; MWIWM 1. m) <Mif4M@minvws.nl> 
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cc:ED 1 .<@1'Jtf4il@minvws.nl>; Eml 111-) #[f4l@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Vragenformulier 27·05· 2020 

Ha, 

Is voormlll Mfi LZ. H ij heeft ook de uiet•doorgegane mondelinge vraag getrokken en heeft de info die er is. 
Doen jullie fonnele kant toedeling? Ik cUNer info. 

• · raag morgen stuurgroep informeren over bestaan vraag. 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbcny.com) 

Van: llm:ID-111• <Ell:)<IJIP!S1l@:1ninvws.nl> 
Oalum: woensdaa 27 mei 2020 2:50 PM 
Aan: m,m.llf.mmml) <ffi!ffll@minvws.nl>. MWf{äM 1- tmB> <lll(tJf@Wfitminvws.nl> 
Ondeiweq,: FW: Vragenfo1mttlier27.05·2020 

H,BBnollllll!lfflllll 
S~~oo1~rstaa11de vraag? 

Hoor graag dankj-

v ;;;--mmm. la) <JJB'lfffll@minvws.nl> 
Datum: woensdag 27 mei 2020 2:05 PM 
Ondenverp: Vraicnfo1mul icr 27•05•2020 

Attentie MEVA 
2020209532 
(ingezonden 27 mei 2020) 
Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht 'Fysiotherapeuten maken 
zich druk over tekortschiet ende corona-compe nsatie : "Dit is een vitaal beroep"' 

Attentie Z 
2020Z09535 
(ingezonden 27 mei 2020) 
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht 'Geen goedkeuring: 
zorgverzekeraar betaalt noodhospitaal niet'. 
NB: Wilt u deze vragen beantwoorden voor het komend plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het 
coronavirus? 

Attentie lZ 

2020209537 

(ingezonden 27 mei 2020) 

Vragen van de leden Diertens en Bergkamp (be iden 066) aan de Minister voor Medische Zorg over de 
kwaliteit van mondkapjes in verpleeghuizen 

Attentie MEVA 
2020209540 
(ingezonden 27 mei 2020) 
Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de m inisters van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
over een bonus voor zorg verleners. 

Attentie GMT 
2020209541 
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(ingezonden 27 mei 2020) 
Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over beïnvloeding 
van Europees onderzoek door de farmaceutische indust rie 

276627 



To: 
tmlllil) 

(10)(2e) J 1MU·iîfDM@minw1s.nl]; mmm. 111. 
Cc: 1 (10)(2•) @minvws.nl1 
From: ) 
Sent Wed 51612020 3:28:46 PM 
Subject RE: Vragen formulier 06-05-2020 
Received: Wed 5/6/2020 3:28:47 PM 

Hi@iii 
De herbergier is een pgb-gefinancierde woonvorm. Zij hadden al eerder (via- olgens mij) een signaal naar ow,w:uurd. Mij lijkt 
daarom ook dat beantwoording misschien beter vanuit ons kan komen. Wiefflen we daarvoor contacteren? ewoon 
terugmailen? 

Groeten, 

Mill 
Van: ) <IIIJlll@minvws.nl> 

Verzonden: woensdag 6 mei 2020 17:01 

Aan: - ) AQ@j@tg>minvws.nl>;mml,ll, IIIII> 41tJfll@minvws.nl>; 
iDl'ilm) <llllllmml!ll@minvws.nl> 

Onderwerp: FW: Vragenformulier 06-05-2020 

11!irilil#è 

Hoi, 
Zie de eerste vraag over kleine zorginstellingen. Het gaat onder andere ove- Is deze pgb 
gefinancierd of gecontracteerd? 
De beantwoording is aan PZo toebedeeld? Is dat wenselijk? 
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~~~m: ~~minvwsnl) 

Sent Thur 5128/2020 1:14:50 PM 
Subject: RE: Vragenformulier 27-05-2020 
Receiwd: Thur 5/2812020 1 :14:50 PM 

Dan~n lijken mij prima. Hee~lllllllook meegelezen ivm MECC? 
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Geraamde uitgaven en inkomsten 
Cash-our 

1 Mondmaskers 

2 solatie'assen 

3 Beschermingsbrillen 

4 alterschorten 

5Chirurgische mondmaskers 

6 Onderzoekshandschoenen 

7Sterilium 

8 estkits Corona 

9 S atschermen 

10,Coveralls 

Handling lees 

dditionele kosten 

otal 

Cash-out cumulatief 

Cash-in ..... 
1 Mondmaskers 

2 solatiejassen 

3 Beschermingsbrillen 

4 Halterschorten _,_ -
5 Chirurgische mondmaskers 

6Onderzoekshandschoenen 

7Steril ium 

8 Testkits Corona 

9 Spatschermen 

l0Coveralls 

Total 

Cash-in cumulatief 

Uit5taande orders/ guarantees 

2 Protectiejassen 

3Spatbrillen 

Schorten 

SChirurgische maskers 

6 uinge handschoenen 

Overig/ contingency 

otal 

. . 

-
-
-
-- -
-
-
-
-
-
-

276650 

(10)(2b) 

.. .. 

- -
-

- -
- -- - - -
- ----

-
- -
- -
- --
- -



Aannames FIN 

A De inkoop is grofweg gelijk aan gemiddelde per week tot nu toe. 

B De inkomsten zijn gelijk aan de u itgaven m in het prijsverschil 

C De gederfde inkomsten pgb en mantelzorg komen grofweg overeen met eerdere communicatie aan FIN 

D Tegenover inkoop VWS staan ook inkomsten 

A 
Check: zijn uitgaven per week vanaf week 21 +/-=uitgaven per week vóór week 21 . 

Om na te gaan of de standen historisch grofweg verklaarbaar zijn 

Gemiddelde tot week 21 

Gemiddelde vanaf week 21 

D *"* Wij hebben eerder begrepen dat directe inkoop VWS ook voor (oude) marktprijzen wordt verkocht 

De kwant iteit per product is niet bekend, daarom bij benadering gerekend met de week 22 verhoud ing u 

Daarbij 2it dus ook automatisch een deel pgb/mantelzorg, en de aanname dat overige kosten zijn gemaa 

Verhouding week 22 Nll•J!t~M 
Uitgaven lll!ID 
Geschatte inkomsten MMM 
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(10)(2b) 



(zie ander tabblad) . 

itgaven/inkomsten. 

kl. 

B 
Check: zi jn gerealiseerde+ geraamde Q inkomsten gelijk aan gerea l 

Om na te gaan of overblijvende voorraden zijn ingeboekt. 

NB: de aanname klopt voor 21 tm 35 (niet helemaal voor 21, maar d 

NB: hie r zitten slordigheden in, o.a. doordat terugboekingen niet in 

1 Prijzen per uni t per w eek 

product 

1 Mondmaskers 

2 Isolatiejassen 

3 Beschermingsbrillen 

4 Halterschorten 

week 13 

5 Chirurgische mondmaskers 

6Onderzoekshandschoenen 

7 Sterilium 

8 Testkits Corona 

9 Spatschermen 

l0Coveralls 

2 Uitgaven per unit pe r week 

1 Mondmaskers 

2 Isolatiejassen 

3 Beschermingsbrillen 

4 Halterschorten 

5 Chirurgische mondm 

6 Onderzoekshandschoenen 

7 Sterilium 

8Testkits Corona 

9 Spatschermen 

l0Coveralls 

week 14 

{10)(2b) 

■U!JtiGII 

(10X2b) 

0 

(10)(2b) 

3 Dus units per week (deling) en cumulatief met aanname prijs wee 

p roduct week 13 week 14 

1 Mondmaskers 

2 Isolatiejassen 

3 Beschermingsbri llen 

4 Halterschorten 

5 Chirurgische mondmaskers 

6 Onderzoekshandschoenen 

7 Sterilium 

8Testkits Corona 

276650 



9 Spatschermen 

lOCoveralls 

4 Aanname verkoop per week per unit vanaf week 21 

product Aantal Noodpakkette 

lMondmaskers 3734500 

2 Isolatiejassen 4237549 

3 Beschermingsbrillen 357000 110000 

4 Halterschorten 1590000 1590000 

5 Chirurgische mondm 9348368 1709982 

60nderzoekshandsch, 29901243 3630000 

7 Sterilium 52000 45000 

8Testkits Corona 750000 435000 

9 Spatschermen 20000 

lOCoveralls 

6 Verwacht overschot in aantallen (negatief moet extra ingekocht 

product 

9 (NIEUW) 

1 Mondmaskers 021349.32200 

2 lsolatiejassen 224400.80765 

3 Beschermingsbrillen 740172.10366 

4 Halterschorten 816715.80303 

5 Chirurgische mondm331712.72256 

6 0nderzoekshandsch,755022.28283 

7 Sterilium -416000 

8 Testkits Corona 794438.82850 

9 Spatschermen 

10Coveralls 

-160000 

0 

Uitsplitsing uitgaven/ ontvangsten 

Toel icht ing: de extra inkoop voor tekorten moet 1, 

Uitgaven (hoge -Ontvangsten (h 
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week 24 week 25 week26 week 27 week 28 week 29 

(10)(2b) 

------------(1-0)-(2-b) ---------i 
----------------(1-0K-2-b)--------------i 

week 24 week 25 week 26 week 27 week 28 week 29 

(10)(2b) 

(10)(2b) 



iseerde + geraamde Q uitgaven, wanneer gecorrigeerd voor prijsverschil en weggave? 

at is detail). Zie tabblad volume en prijs. De enige check is dus of voorraad ingekocht in week 13 tm 20 overeen 

de goede week zitten etc. Maar is grove b enadering. 

k 13 = prij s week 14 (feitelijk de geschatte voorraad) 

weeklS week 16 week 17 week 18 week 19 week 20 

276650 



Betaald aanta Ratio 

SMaal aantal niet gesaldeerde weken [8) (feitelijk de v 

1 Mondmaskers 

2 Isolatiejassen 

3 Beschermingsl 

4 Halterschorte r 

SChirurgische IT 

6Onderzoeksha 

7Sterilium 

BTestk its Coron 

9Spatschermen 

l0Coveralls 

]Schatting budgettair effect: voor overschotten het aantal• ratio betaald • prijs en voor tekort 

product 

1 Mondmaskers 

2 Isolatiejassen 

3 Beschermingsbrille 

4Halterschorten 

SChirurgische mond 

6Onderzoekshandsc 

7Sterilium 

8Testkits Corona 

9Spatschermen 

10Coveralls 

8Cumulat ieve correctie van het saldo 

10 (NIEUW) Correctie ontvangsten week 19 en 20 

Inkoopprijs w,Verkoopprij s week 21 ev 

Toelichting: in week 19 en 20 zij n (beperkte) ontvangsten geboekt, die in bovenstaande som niet zijn meegeno 

Uitgaven (hog, 

Ontvangsten ( 

276650 



week 30 week31 week 32 

week 30 week 31 week 32 

week 33 

(10K2b) 

(10)(2b) 

(10)(2b) 

week 33 

(10)(2b) 

(10X2b) 

276650 

week 34 week 35 

week 34 week 35 week36 
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komst met ingeboekte inkomsten 36-43. 

cumulatief 



0 

0 
erwachte verkoop van voorraad) 

en het aantal * inkoopprijs 

men. Daarom een correctie 
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Input volumes & prijzen 

Volumes 

Actua/s . " . . .. . . 

1 Mondmaskers 

2 solatiejassen 

3 Beschermingsbrillen 

4 Halterschorten 

s hirurgische mondmaskers 

6 Onderzoekshandschoenen 

7 terilium 

8 Testki ts Corona 

9 Spatschermen 

10 overalls 

Total - - -

Prijzen 

Actuafs 

hirurgische mondmaskers 

nderzoekshandschoenen 
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Forecast 

Aantal 

Uitgaven week 2: 

Subtotaal 

Add. Kosten 

Totaal uitgaven week 21 

Forecost 

Inkomsten 

276650 

Forecast Forecast 

Forecost Forecost Forecost 

Verkoop prij ze Besteld Noodpakketten 



Mondmaskers 

Isolatiejassen 

Beschermingsbri llen 

Halterschort en 

Chirurgische mondmasker 

Onderzoekshandschoener 

Sterilium 

Testkits Corona 

Spatschermen 

Coveralls 

Totaal inkomsten week 21 

FIN check uitgaven noodpakketten 

Inkomsten Verkoop prij ze Besteld 

Mondmaskers 

Isolatiejassen 

Beschermingsbri llen 

Halterschort en 

Chirurgische mondmasker 

Onderzoekshandschoener 

Sterilium 

Test kits Corona 

Spatschermen 

Coveralls 

Totaal inkomsten week 21 

Verschil 

Aantal weken inkomsten 

Product 

276650 

Noodpakketten 
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Forecost Forecast . 
1 stuk 

1 stuk 

1 stuk 

Il stuk 

1 stuk 

1 stuk 

l liter 

1 stuk 

6750 
~ 

Forecost Forecost 
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volgende week update mbt kwali teit en lagere maximumprijs 

volgende keer opnieuw bepalen op basis van pakketprijs 

in onemed portal splitsen. Voorstellllllverkoopprijs voor strik 

sterilium uit onemed poftal 

1i1twJlllil•r.1l11itlJillill-ra•n contact met ambulance diensten 



276650 



(10X2eJ 

Commissionerfor Health and Food Safety 

European Commission 

Re: Disruptions in the API market 

Commissionerforlnternal Market 

European Commission 

Brusse Is, 8"' May 2020 

Dear Commissioners, 

1 am writing to express concern over the clear intent ion of certain member states to intervene directly in the 
market for active pharmaceutical ingredients (API) duringthe Covid19crisis. These policy actions create a serious 

risk of disruption for t he manufacture and supply of medicines in crïtical and urgent need across Europe. These 

purchasesof API are intended to secure supplyat a time of massive demand surges- notably for intensive care 

unit ( ICU) med icines for patients infected with Sars-Cov-2. Th is can, h owever, be very impactful on ma nufacturers 

of medicinesas API suppliers w ill typically prioritise sales to statesover manufacturersata time of crisis. 

These policies will create disruptions for imanufacturers of medicines t hat are doing everyth ing possible to 

comply with your request to produce more medici nes for Europe (3 April 2020 Letter to the pharmaceutéal 
industry framCammissianerKyriakides). Th is isexacerbatedby t he fact t hat some ofthis state purchased API wl 
not be transformed into medicine by specialised manufacturers. lnstead, it will be transformed in hospita! 

compoundingcent res orother facilities that w il! require time to re-engineerforth is purpose. The EU is expected 

to ensure full compliance w ith GMP and other medicines regulationsforall manufacturersand compoundersof 

sterile medicines. 

In addition, this policy will reduce the total productivityof t he industry byt ransferring limited API availability to 
less productive units (compoundingcentre s or re-engineered prodUJction units) than if the API has been sold to 

existing specialised manufacturing plants. Th is is an unfortunate policy at a time where the Commission has 

encouraged the industry to increase manufacturingspeed and output to tackle t he surge in demand related to 
Covidl9. We are especia lly concerned t hat this diversion of API su pplies w ill negatively impact t he industry's 

efforts to plan fora possible second wave of t he viral infection as initia! information from manufacturers seems 

toconfirm. 

Medicines for Europe recommendsthat state interventions in the market are we ll considered and strictly limited 

to what is efficient in the future. 

Yours respectfully, 

Pue d' Ar'°" SO - 1000 Br""efi7Mtü, 
1: +32 (0)2 nr.:ffml.F: +32(0 • 

www~fio<europe:.com 
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Geraamde uitgaven en inkomsten 

Cash-out cumulatief llllliill ;n 

.... -
1 Mondmaskers 

2 Isolatiejassen 

3 Beschermingsbrillen 

4 Halterschorten -
SK:hirurgische mondmaskers 

6k:lnderzoeksha ndschoenen 

7~terilium -
BiTestkits Corona 

9~oatschermen 

lOCoveralls 

_irotal 
Cash-on cumulatief 

Uitstaande orders/ guarantees 

1 FFP2 maskers 

verig / contingency 

--

-

-

-

276665 
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Uitgaven 

Inkomsten 
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Input volumes & prijzen 

Volumes 

Actuols 

•1••· .. .. .. .. 
1 Mondmaskers 

2l solatiejassen 

3 Beschermingsbri llen 

4 Halterschorten · - ---s hirurgische mondmaskers 

6Onderzoekshandsc hoen en -
7~teril ium 

sfrestkits Corona 

95patschermen 1 
l0iCoveralls 

h-otal - -

Prijzen 

Actua/s 

erzoekshandschoenen 
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Forecost Forecast 

Aanta l 

Ui tgaven week 2: 

Subtotaal 

Add. Kosten 

Totaal uitgaven week 21 

Inkomsten 

Mondmaskers 

Isolatiejassen 

276665 

Foreco<t Forecost Forecast 

Prijs 

Ve rkoopprijze Besteld Noodpakketten 

(I0X2b) 



Beschermingsbrillen 

Halterschorten 
Chirurgische mondmasker 

Onderzoekshandschoener 

Sterilium 
Testkits Corona 

Spatschermen 

Cove rails 

Totaal inkomsten week 21 

276665 
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Forecost Forecast 

week 23 week 24 . 
1 stuk 

■ 
■ 

1 (10X2b) 

■ 
■ 

1 stuk 

1 stuk 

1 stuk -
1 stuk --1 stuk -
1 lite r 

1 stuk 

6750 -
(10X2b) 

Forecast Forecast 

-
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volgende week update mbt kwaliteit en lagere maximumprijs 

volgende keer opnieuw bepalen op basis van pakketprijs 

in onemed portal splitsen. Voorstel -verkooppr ijs voor strik 

sterilium ui t onemed portal 

@fj@ in contact met ambulance diensten 
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Vandaag ( 19/5) hebben we een geactualiseerd model ontvangen met betrekking tot de verwachte 
uitgaven en ontvangsten mbt de beschermingsmiddelen: 

Inkoop door het LCH 

T/m week 24 

Week 25-26 

Uitgaven t/m juni 

Uitgaven juli 

Uitgaven t /m juli 

Uitgaven augustus 

Uitgaven t/m augustus 

Inkoop door VWS 

Totaal 

Afgerond 

Als je de stand t/m augustus neemt, dan kom je ten opzichte van de eerdere opgave uit op een 
verhoging van t:llmi!Duitgaven en een verhoging van fflIDlllll,ntvangsten. 
Overigens moet hierbij bedacht worden dat het uitstaande bedrag aan orders reeds bijna ( 111 
lll:ml)bedraagt: 

Fundtn1 from VWS 
1nvok'eamoun1 èJld VAT from appro11td and-detlveredO<dét$ 
lnvotce 1mou.n1 ltld VAT ftom ll>PfOW'ed end de1iveritd «dtts 

Pre-P•ld cwders onct peyrnents for deltvered IOO(f, 

Pavrnenu today (new o«lef1 & clellvtréd goods) 
P.tymenu today (db:trlbutlon cos:ts) 
Paymenu tOCH"t' (f.ctlltY COSIS) 

O'bll ~yments loday 

TC-UI ~mount lel 
AmQ(lrtt lt ft f(III orde'1o 
Amolll'\t lt tt fot menu ~ 

1

1otoll ortldts0<d~td 
Totalo,def"amount EXctVAT, lnd :wnount 

f1nancl.al lnllow Flnand,;11 outflow " prea:i.ild • 1 

: MMiiM 
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~~~m: ~!IIIEBl@minvws.nl) 

Sent Man 5/4/2020 7: 36: 13 AM 
Subject RE: VSO Langdurige zorg en het coronavirus (TK 25295-249, BriefCOVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 'Zorg 
voor kwetsbare mensen' 
Receiwd: Mon 5/4/2020 7:36:14 AM 

Prima. Ik ga er 11u mee aan de slag 

Verzo11de11 met BlackBen)' Work 
(,vww.blackben)' .com) 

Van: iii:im.111:ltdä. W J <IJ(tJft{Wfrminvws.nl> 
Datum: maandag 04 mei 2020 8: 14 AM 
Aan: iW,$1 ll.<IBimD)<Nl(IJlffjll@minvws.nl> 
O nde1werp: FW: VSO Langdurige zorg. en het coronavims (TK 25295-249. BriefCOVID-19 Update stand van zaken parag.raafS 'Zorg voor 
l\vetsbare mensen' 

Bij deze heeft Gl'vIT liet idee dat ,,~j dit wellicht moeten beantwoorden. Moeten we nog even 11aar kijkc11 dan. -Van: nmm amm, #❖itM@minvws.nl> 
Verzonden: zondag 3 mei 2020 14:45 

Aan- · . !IIIJ-■ra>m invws.nl> 
CC: · . - ) ___.!.. _- _@m1nvws.nl> 
Onderwerp: RE: VSO Langdurige zorg en het coronavirus (TK 25295-249, Brief COVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 'Zorg 

voor kwetsbare mensen' 

Ha. 

De vragen over PBM voor mantelzorgers zijn voor DMO, betreft vraag 97 en 10B. Ik heb- daarvoor even in cc gezet. 

Voor de vragen op de scheidslijn GMT-LZ zoek ik zelf even contact met- voor een goede verdeling . 

Voor j ouw info: 
- Vraag 113: is niet mijn cluster, maar cluster geneesmiddelen. Ik heb hem doorgezet naarl'llillm]Jiil,1, 
- Vraag 114: heb ik uitgezet 111allllllmimll uit mijn cluster, maar is mogelijk ook voor DMO.lll/11f 

Groet, 11!!1 

Van: l@If41 111, al) ◄Mit4@@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 17:14 
Aan: GroepDLZCovidl9 

) 

minvws.nl>; ) "'fE!@minvws.nl> (10)(2e) 

Onderwerp: VSO Langdurige zorg en het coronavirus (TK 25295-249, Brief COVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 'Zorg voor 
kwetsbare mensen' 

Urgentie: Hoog 

Beste allen, 

Bijgaand het VSO Langdurige zorg en het coronavirus. In de bijlage een voorstel voor de afhandeling van de vragen (zo'n 165). 
Willen jullie de vragen (laten) beantwoorden en uiterlijk maandag 11 mei 09:00 uur aanleveren? 

• De antwoorden - afgestemd met eventuele andere directies en MT-leden - ontvangen we graag conform bijgevoegd 
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format; 
• Verwijzen naar eerdere antwoorden mag. Vermeld dan het kamerstuk en nummer; 
• Eventuele noties voor de oplegnota ontvangen we graag separaat per mail; 
• Mocht een vraag per abuis verkeerd zij n toebedeeld, laat dit dan weten met een al ternatief voorstel. 

Bedank t alvast. 

Met vriendelijke groet, 

■Hit& 
M inisterie VWS 
Directie Langdurige Zorg 

Programma Thuis in het Verpleeghuis 

telefoon; o&#•)ffM 
email: Ml(l)it~JN@m,avws,nl 
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) 
Sent Fri 5/22/2020 9: 12:19 AM 
Subject RE: upda te dashboards 
Recelved: Frl 5/2212020 9:12:22 AM 
200519 Ear1v wamina systeem pptx 
Hulpvraag Ea~y Wamina LNAZ aan VWS.optx 
PG-205365 A.docx 
PG-205365 B.pdf 
20200518 - Zorg kwetsbare personen.opt:< 

HolliJme.a. 

~S-- . . Ulil)j Jt~minvws.nl]; 

De functie van het dashboard is te lezen in de. TK-brief van afgelopen woensdag (zie bijlage): 'Maximaal controleren: snel en 
gerkht sturen op het coronavirus'. 

Voor- Anket"pUl"lt 3 ' Zil:h t en inzic:ht in het viru~• is deze el uitgewerkt met de placemat als ~en,envatting ( zie bijlage) dier-net 

de TK-brief is meegestuurd; 
Voor Ankerpunt 2 'Acceptabele belastbaarheid van de zorg' ligt een eerste notitie die we dadelijk om J l u30 met een deel van 
MEVA•crisisteam bespreken'". Hierin nemen we ook mee het stuwmeer uitgestelde/ reguliere zorg -

• -unt 1 ' Beschermen van kwetsbare mensen' l igt monitor 'Zorg kwetsbare personen' die wekelij ks doo ' 
1 ... an LZ wordt ge-octua liseerd en gedeeld binnen VWS (waarbij ik de onderliggende cijfers in een excel krijg 

meege everd). 

Ik heb afgelopen woensdag gesproken over een Early Waming ~en met de LNAZ (i .... en lffl'lRll llt!l'lmJ), 
RIVM, GGD-CHOR, IGH en JFV; vanuit WIS waren er verder t,,1MiWW (CZ} en-CM rPG). Bij dit over1eg 
was niet aanwezig de Nza (ook niet ui tgenodigd in tegenstelling tot wat ik dacht). 

Het doel van dit gesprek was een inventarisatie van welke Early Warning ini tiatieven er op dit moment worden ontwikkeld en 
op welke manier kunnen we elkaarversterten in de ontwikkel ing van Early Warning Systemen (EWS). In bijgevoegde 
presentatie is een eerste slag te lezen: deze is gemaakt vanuit het perspetti ef van het LNAZ. 
Er is afgesproken dat de behoefte voor een EWS vanuit ROAZ/LNAZ/LCPS optiek nog nader zal worden uitgewerkt: een 
eer-5te aanzet is te lezen in bijgevoegde. documetn 'hulpvraag ... ". Dit is nog geen officie.e l verzoek , maar biedt inzicht in de 
behoeftes van ROAZ/LNAZ/LCPS. -Mi>IWM os hiervoor de liaison. 

Verder komt e r een 'mon itor 1,Sm samenleving' van de prog rammadirectie i.o met kwartiermakerMMiiil: ilc begrijp dat 
daartoe het voorstel is dat de wekelij ks monitor die door LOT·C wordt gemaakt naar AFEB overgaat; maändäimiddag is daar 
overleg over waar ik ook bij ben. I n een aparte email vanmiddag kom ik hier nog even op teruj . 

Voldoende info zo? 

Vriendelijke groeten van llllillmll 
"In de TK-brief staat hierover: "Daarnaast willen we op basis van het advies (van de CNOJ een aantal acties in gang zetten. Het 
is belangrijk dat bij het opschalen van de reguliere zorg in combinatie met het op pej/ houden van de COVID-zorg, ook de 
beschikbaarheid van zorgmede,verkers over zorgbranches heen, nildrokke!ijk meegewogen w ordt. De NZd inventdriseert de 
informatiebehoefte bij de ROAZ voor wat betreft de opstart van reguliere zorg. Mede op basis van deze irntentarisatie zal ik met 
parrljen een dashboard lnrlchce,1 waarmee actuele (reglonale) arbeldsmarkC/nformacle beschikbaar komc voor de besluiten die In 
ROAZ+ verband worden genomen. Ik vraag de 14 regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus om de ROAZ+ regio's 
hierin zo goed mogelijk te faciliteren" 

Van: pm ~-lllllDl 4Ai8@@@minvws.nl> 
Ve 

C 

Hoi 11111 ik zag je net niet bij de call. Wil je ons s.v.p. kort updaten m.b.t. dashboards? 

Als het goed is heb je contact gehad met NZa over înfomnatiebehoefte ROAZ'en en hun dashboard. Ik had contactpersoon naar 
jou doorge~t. En heb je vt1noehtcnd ove.-lc9 gehed met LCPS en LNAZ n .a.v. hun mail over een d215hboard. En dan i.s er 
natuurlijk nog het early wamings system waarvoor je zo ook în TK zit. En ons arbeidsmarktdashboard .... . 

Ben benieuwd. 
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Dank en groet,llillllliiilll 

Vr1ende l1Jke groet,Elfll 

........................................... .............................................. , .. 
(10)(2e) 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassuspleln 5 1 2511 VX Den Haag 

Postbus 203 50 1 2500 El Den Haag 

Buiten werktfjden m.,i/en ,rag, m.,;1r is niet no&g 

Be.,nrwoord deze rmif op een voor jou PiJSSend momenr. 
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àM@44mnW?nri •• ,min~)-@min't!?n11:.l'
1
:-rminW1s.nl):8@minw1s.nl] 

From: ■• ~lW,11 ) 
Sent Thur 5/14/2020 10:31 :58 AM 
Subject FW: 1 e worp werkgroep zorg, vij1hoek structurele economischeaanpassingen. 
Received: Thur 5/1412020 10:31:59 AM 
viifhoek nieuwe versie 1405.docx 

Zie onder . Ik bel nog even met mijn counterpart bij de IRF om wat kou uit de lucht te halen en aan te geven dat het wellicht 
handig is als lll!IIIIJen lll:Jlmleven bellen. 

Van: (10)(28) 

Verzonden: donderda 14 mei 2020 12:30 

Aan: ' ' ww'lfi111111"14UP.,lll@lll,~--@minfin .nl>; ~)' a@l®minezk.nl>; 11111 
■· ' @minszw.nl>; • · . ~@minszw.nl>;~@minezk.nl> 

Onderwerp: RE: l e worp werkgroep zorg, vijfhoek struct urele economische aanpassingen. 

Ha allen. 

Mijn directeur heeft naar de notitie gekeken en we hebben breder intern gepolst of men zich erin kan vinden. 

De conclusie is dat we veel meer de nadruk moesten leggen op de direct aan Corona gerelateerde lessen op hoofdlijnen die we 
nu al zien, en dus niet op concrete beleidsrichtingen/ implicaties. Dat laatste vinden we te prematuur op dit moment. De crisis is 
immers pas net gaande en het is eerst nodig om op hoofdlijnen een goed gesprek te voeren in de vijfhoek. 

We hebben daarom de notitie fors herschreven, zij bijgaand het resultaat. 

In het geval er volgens jullie nog grote lessen ontbreken dan ontvang ik graag concrete tekstsuggesties langs deze lijn, waarbij 
er dus duidelijk een directe l ink met de Coronacrisis wordt gelegd zonder al in te gaan op beleidsrichtingen. Dit moeten we echt 
op hoofdlijnen houden, dus geen hele epistels meer, want dan krijgen we het intern niet rond. En onderwerpen zoals 
ongecontracteerde zorg vinden we dus op dit moment echt nog te prematuur, evenals de mogelijkhe id die de exogene schok van 
de crisis inderdaad biedt om beter zicht te krijgen op ongepaste zorg. Dat is immers een indirect effect waar we pas mee aan de 
slag kunnen als hier goede analyses naar zijn gedaan. 

Ik kan me voorstellen dat d it rauw op jullie dak valt, maar ik heb ook m ijn orders to follow. Ik hoop dat jullie dat begr ijpen. 

Van: (10)(28 ) (IRF/VWS) ◄MiWil@minfin.nl> 
14 mei 2020 09:45 

)' 

Onderwerp: RE: le worp werkgroep zorg, vijfhoek structurele economische aanpassingen. 

Ha, 

minvws.nl>: N@l
minezk.nl> 

Zoals aangekondigd had ik de notitie hier ook met een aantal collega's gedeeld. De collega's van AFEP hadden nog een goede 
suggestie. Zij merkten terecht op dat het wegvallen van veel reguliere zorg nu de mogelijkheid biedt om meer inzicht te krijgen 
in de effectiviteit van deze zorg door te kijken naar het gezondheidseffect van het wegvallen van de zorg. Voor een deel van de 
zorg,IIIISvijst bijvoorbeeld op de ggz, zal mogelijk gelden dat het wegvallen van zorg tot gezondheidsschade en veel inhaalzorg 
leidt. Voor een ander deel van de zorg zal mogelijk blijken dat het wegvallen van zorg tot weinig of geen gezondheidsschade 
heeft. Deze situatie biedt dus kansen om meer inzicht te krijgen in de noodzakelijkheid van verschillende typen zorg. Wat kan 
helpen in de toekomst, bijvoorbeeld richting nieuwe HLA-akkoorden. Vanzelfsprekend moet deze richting verder verkend worden 
om hem handen en voeten te geven. In de bijlage is dat idee als een tekstsuggestie opgenomen. 

Ben benieuwd of afstemming binnen VWS ook nog tot goede ideeën leidt @ 

Met vriendelijke groet, -Van~ MQ•W@) JJl'l@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 11:03 

) (IRF/VWS) ◄-"®"•111@1!1·~,--a@minfi~>; ~)' 
• - minvws.nl>; !mJr@N. ~ 

minezk.nl> 

minezk.nl>; 
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cc:Niji)/rtj@1 IIRF/VWS) dJliJD@minfin .nl>; l .lllf.!l@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: le worp werkgroep zorg, vijfhoek structurele economische aanpassingen. 

lk heblllle:evraagd nu eerst een rondje intern af te stemmen want dat is ook nodig. Als we opbrengst daarvan binnen 
hebbe,:i,en we afronden. Volgens mij is e r in korte tijd een notitie uit de grood gestampt wanr we in houdelijk op één 
lij n zitten en dm, moet.en we over de positie van e.a . ook we l uitkomen. A ls nodig v ind ik het uiteraard prima 0 111 te bellen 

1netllllJ 

Groet, 

111 
Verzonden met BlackBeny Work 

(www.blackbeny.com) 

Van: §❖Jft+) ) (IRF/V\VS) ◄11'Jft{~Mr@minfin.ul> 
Da 

Ha, 

minvws.nl>.IWirDl
nl> 

Ik sluit me aan bij li1lJl'l';Cl. De samenvatting benoemt geen elementen die niet in de notitie terugkomen. Dus zie geen reden 
daarin te schrappen. 

De aanvullingen wat betreft ongecontracteerde zorg vind ik prima die maken het verhaal alleen maar beter. Dat illustreert 
overigens ook dat deze logischerwijs oook in de samenvatting terugkomt. 

Ik zie geen reden om de houdbaarheidsopties te verplaatsen. Er is een deel analyse (houdbaarheid wint aan urgentie, want 
recessie) dat past onder analyse en er is een verwijzing naar beleidsopties. Dat past logischerwijs onder het kopje beleidsopties. 
Ik heb ermee ingestemd die niet uitgebreid te beschrijven, maar te verwijzen naar ander traject (BMH), maar daarmee blijven 
het opties een plaats verdienen onder het kopje opties. 

Als jullie lijn toch verdere aW ssingen wil in ons gezamenlijke stuk dan lijkt het me handig als ze zelf even contact opnemen. 
Dat kan bij ons metNM 
Groet, 

mm 
( l0ij2e) Van: ) ◄Aiif@@minezk.nl> 

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 10:08 
) minvws.nl>; 

m inszw.nl> 

( 101(2e) 

(10~2•) 

(IRF/VWS) 4@WW@@minfîn.nl>: ii)ä@i
#•))f§l@minezk.nl> 

Onderwerp: RE: le worp werkgroep zorg, vijfhoek s tructure le economische aanpassingen. 

Hoillll 

Ik begrijp niet goed waarom de eerste bullet van de samenvatting nu is aangepast. Als ik de comments zo lees zie ik daar ook 
geen aanleiding toe. De afhankelijkheid van medische hulpmiddelen van buitenlandse pa rtijen is - om er maar een te noemen -
te be langrijk om aan voorbij te gaan in de samenvatting. En zo kijk ik ook naar de inzet en benutting van digitale middelen in de 
zorg a ls gevolg van de coronacrisis. Die e lementen komen bovendien ook terug in de notitie. 

Zie g raag dat jullie daar de oorspronkelijke passages behouden. 

Graag even reactie, 

Groetl EB 
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P0)(2e) 

IRF/VWS) 4AWf&M@minfin.nl>; Eimll. 
minezk.nl> 

minvws.nl> 

Onderwerp: RE: le worp werkgroep zorg, vijfhoek structurele economische aanpassingen. 

Hoi allen 

Bij gaand de versie die naar mijn directeur is gegaan, schoon en met tracks. 

Op verzoek van mijn MT-lid in de cc heb ik nog wel de volgende wijzigingen moeten doorvoeren. In de samenvatting de zaken 
weer moeten schrappen die nmm:11 had toegevoegd. We vinden wel dat houdbaarheid een plek verdient in de notitie. Daarom 
hebben we er een aparte para van gemaakt in het stuk over structurele uitdagingen, met zinsneden die al e lders stonden. Dit 
impliceert ook dat de bullet over traditionele houdbaarheidsopties sneuvelt. Daar staat tegenover dat de passage over 
ongecontracteerde zorg zelfs is uitgebreid. We vinden dit interessant, maar veel is nog onduidelijk dus of hier echt een window 
of opportunity is door Corona weten we simpelweg nog niet. Vandaar hier iets meer slag om de arm, en of het de verdere lijn 
overleeft weet ik niet. 

Kijk zelf even of deze punten bij j ullie opschaling vergen, indien wel dan kan met Mu\ii@M contact worden opgenomen. 

Groetenllll 

Van: (10)(2e) 

minfin.nl>; minvws.nl>: drf{§I 
minszw.nl>; minszw.nl>; minezk.nl> 

Onderwerp: RE: le worp werkgroep zorg, vij fhoek struct urele economische aanpassingen. 

Hoi allemaal 

!llilD ik zou graag wel onderstreepte deel van deze zin laten staan in de samenvatting: 'het versterken van de coördinatiekracht 
en opschaalmogelij kheden bij de GGD'en' 

Al is het maar omdat de zin anders niet loopt .. Mocht 'versterken' a I te gevoelig liggen, dan graag een milder al ternatief 
(bestendigen, bewaken?) Verder prima zo! Misschien luk t het ons in de komende dagen nog wat tekst te schrappen om het 
geheel op 2 pagina's te krijgen. 

Groet1IIEIII 

(10X2e) 

(10)(20) 

Ha, 

Ik kan me in hoofdlijnen goed vinden in de aanpassingen. llDI, complimenten voor de redactieslag ! 
Ik heb nog een paar kleine toevoegingen gedaan. Volgens m11 z11n we er zo. Zie in bijlage als iedereen akkoord is de definitieve 
schone versie. En een versie m et tracks. 
Hier zal ik hem ook delen met een paar geïnteresseerde collega's. 

Spreken we elkaar da donderdag weer voor laatste puntjes op de i? 

liim, 
Van: (10)(29) ) 4Qii1M@minvws.nl> 

12 mei 2020 13:58 

IRF/VWS 

Onderwerp: RE: l e worp werkgroep zorg, vijfhoek structurele economische aanpassingen. 

(10)12•) )' 
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Yes we zijn er bijna. Bijgaand mijn toevoegingen en wijzigingen. 

Ik denk zelf dat er nu een goede balans is bij de punten waar we discussie over voeren. Maar ook graag jullie begrip dat ik hier 
echt op een dun koord balanceer. Ik hoef jullie er immers niet op te wijzen dat het vorige Kabinet bijna viel op 
ongecontracteerde zorg. 

Ik lees graag terug hoe llllJDlllhet stuk nu leest en zalm erna intern afstemmen. - (10)(2e) 

Ha, 

Ik wacht da even op de laatste toevoegingen vanllen werp dan nog een blik zoals afgesproken. #wezijnerbijna 

Groet, 

14/W@M 
Va · • · in szw.nl> 

V 
) (IRF/VWS) 

minvws.nl>; minszw.nl>; 
Onderwerp: RE: 1e worp werkgroep zorg, vijfhoek structurele economische aanpassingen. 

Ha, 

Volgens mij hadden we afg- roken dat ik een zin zou schrijven (onder de analyse) over bekostiging van zorg en corona. Die 
heb ik toegevoegd. Helaas @@@ is het niet gelukt om d ie zin te beperken tot 0,8 regel, waarmee we de grens van 2 
pagina's zijn overschreden. 

overigens valt het me op dat de teksten onder 'ongecontracteerde zorg ' uitsluitend analyse bevatten. Het lijkt me voor de hand 
liggen om die teksten dus onder de analyse opnemen. Bij de beleidsopties hoeven we dan alleen de optie te noemen, dat kan 
bijvoorbeeld onder de laatste bullet. 

(10X2e) Van: ) 4Q4:U@minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 11:16 

Aan: . Ai)@) -) (IRF/VWS) 

G @minszw.nl>'.lltfll. • • minszw.nl>; 
Onderwerp: RE: le worp werkgroep zorg, vijfhoek structurele economische aanpassingen. 

minvws.nl>; llmfll. 
minezk.nl> 

Sorry, vergeten alle tracks te accepteren. Hierbij dus een echte ' schone ' versie waallllZl),nlllmaan kunnen toevoegen. 

(10X2e) 

minfin.nl>; 

minszw .nl>; minszw.nl>; 
Onderwerp: RE: 1e worp werkgroep zorg, vijfhoek structurele economische aanpassingen. 

Hoi allemaal, 

minvws.nl>; mifll. 
minezk.nl> 

Bijgevoegd dan een nieuwe schone versie. Nu weer op 2 pagina 's. Zou mooi zijn als dat zo blijft : -) 

Groet1P4!111 

276797 



(10X2e) Van: ) (IRF/VW.<:l #j,QM(alminfin.nl> 
Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 10:04 A. Aî,\j@ ~ @minezk.nl> 

L ""minszw.nl>; • • : i? @minszw.nl>; 

(10)(2•) 

(10)(20) 

minvws.nl>; IIB!Jiml, 
minezk.nl> 

Onderwerp: RE: le worp werkgroep zorg, vijfhoek structurele economische aanpassingen. 

Ha, 

Lijkt me een pr ima voorstel llml'!mll Fijn als jij met een frisse blik de laatste redactieslag op j e neemt' 
Vind de stijl van de samenvafflng"'clle j e voorstelt prima werken! •• 
Van: (10)(2e) ) ◄@ftH@minezk.nl> 

12 mei 2020 10:01 
) (IRF/VWS minvws.nl>; IIB!Jiml. 

minezk.nl> 

Onderwerp: RE: le worp werkgroep zorg, vijfhoek structurele economische aanpassingen. 

Misschien goed als er nu iemand die nog niet eerder de pen heeft gevoerd er eens doorheen loopt • . 
Ik ben nu fors aan het redigeren om de tekst meer structuur te geven. Dat krijg ik niet af voor onze afspraak zo. 

Dit zou mijn voorstel zijn voor de samenvatting d ie aansluit bij het format dat we hebben gekregen: 1 bullet met een samenva&M de analyse, 1 bullet met een samenvatting over de beleidsrichtingen. Ik denk dat het een soort hybr ide versie 
is van wa • • en- hebben voorgesteld. 

Samenvatting 
De coronacrisis laat zien dat de Nederlandse zorg in staat is om goede zorg te bieden en dat zorgpartijen en overheid in een 

crisis als deze de handen ineenslaan. Tegelijkertijd zijn een aantal structurele knelpunten zichtbaar geworden. Bijvoorbeeld 

ten aanzien van het opschalen van zorgcapaciteit t ijdens crisissituaties, informatie-uitwisseling, de benutting van digitale 

middelen en zorg innovaties, de rol van de GGD'en, het mondiale gezondheidsbeleid en de afhankelijkheid van informatie en 

medische hulpmiddelen van andere landen. 
Kansrijke beleidsrichtingen om deze knelpunten te adresseren zijn de omscholing naar schaarse (zorg)beroepen, het 

structureel opzetten van de beschikbaarheid van gezondheidsdata, het opschalen van digitale zorg innovaties, het versterken 

van de coördinatiekracht en opschaalmogelijkheden bij de GGD'en, een herbezinning van de inzet van Nederland in mondiale 

gezondheidsorganisaties, en het verkennen van allianties in Europees verband om afhankelij kheden van medische 

apparatuur, geneesmiddelen en hulpmiddelen te verminderen. 

Van: J (IRF/VWS) #M@Hra,minfin.nl> (10X2eJ 

Verzonden: maandag 11 mei 2020 20:24 
A~m )~minvws.nl>: _ __ minszw.nl>~lfl 

,: \Jnezk.nl> ;; ? M @minszw.nl>; 3 ¼ i ~ m inezk.nl> 
Onderwerp: RE: le worp werkgroep zorg, vijfhoek structurele economische aanpassingen. 

Ha, 
Dank voor de aanpassingen de nieuwe versie. Ik heb zoals besproken een aantal beleidsrichtingen toegevoegd en daarbij in de 
tekst ook nader onderbouwd waarom deze aan urgentie winnen door de coronacrisis. 

Ik heb gelijktij dig ook vanuit redactioneel oogpunt naar de tekst gekeken. Het viel me op dat er her en der nog wat dubbeling 
was, met name t ussen analyse en beleidsrichtingen. In de bijlage heb ik d ie ook toegelicht. 

Het lijkt me goed morgen deze versie te bespreken, na de bespreking kunnen we hem dan snel schoonvegen. In de bijlage ook 
een aantal gesprekspunten benoemd: 

Samenvatting : Lij kt me goed om even stil te staan bij wat we in de samenvatting willen benoemen 
Concreetheid : Kunnen we de beleidsrichtingen her en der nog een slag concreter maken. Ik denk bijvoorbeeld aan de 
richting versterken infrastructuur voor publieke gezondheid. Waar denken we dan aan ' Meer coordinatie? Meer 
testcapaciteit? 

- specifiek ten aanzien van jouw vragen over ongectracteerde zorg en artsen in loondienst is mijn argument atie de volgende: 

- Bij artsen in loondienst is de redenatie dat in de crisis zicht baar werd dat herverdeling bemoeilij kt werd door financiële 
prikkels. Het afstaan van bedden die in 'eigendom' zij n van de MSB leidde tot een omzetverlies omdat artsen hun 
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reguliere behandelingen niet konden verrichten" Dit gaf een prikkel om niet her te verdelen. Dus de crisis legde een 
ongewenst neveneffect van deze prikkel bloot. Door die prikkel weg te nemen wordt samenwer1<ing en herverdeling 
makkelijker. Is structureel ook relevant voor het bevorderen van de juiste zorg op de juiste plek. In dat l icht komt de 
optie in veel rapporten naar voren en lijkt hij me ook hier relevant. 
Ten aanzien van ongecontracteerde zorg is er al langer discussie over de kwaliteit/ fraude/ doelmatigheid. In de crisis 
bleek ook dat verzekeraars met deze partijen niet eenvoudig afspraken konden maken over het waartorgen van 
continuiteit en het voorkomen van omvallen van zorgaanbeiders. Er is immers geen contract dat als basis kan dienen 
voor het doorbetalen voor niet geleverde zorg . Veel ongecontracteerde zorgaanbieders gaan daarom nu alsnog een 
contract aan, hiervoor is door verzer1<aars een soort 'spijtoptantenregeling' ingericht. Dit illustreert het belang van 
contractering . De beleidsopties beoogt deze kwetsbaarheid structureel te verminderen. 

Tot slot wil ik jullie een gespreksverslag met (10)(28) (10J(2e) niet onthouden. We hebben het gehad over de 
omgang met de epedimie, maar ook over de impact op de structurele organisatie van de zorg. Dat laatste is relevant voor dit 
traject. Zie hieronder het hele verslag en het relevant deel gearceerd. 

(10)(2e) 

Verslag: 
• Aziatische landen kozen voor een sars-achtige benadering •> het virus uitdoven, en dan wachten op een vaccin . Vanaf het 
begin heeft di t geleid tot agressieve maatregelen; track and trace, isolatie, quarantaine, ook privacygevoelige maatregelen. 
Als dit goed gaat hoeft de samenleving nie t opnieuw in lockdown, Als je Ronder 1 kan houden, blijf je hier en daar uitbraken 
hebben, maar die doven dan weer. De prij s die je betaalt voor deze benadering is dat je geen groepsimmuniteit opbouwt, en 
de privacy die je opgeeft. 

o Dit betekent ook dat de economie weer open kan, zij het met maatregelen die social d istancing mogelijk maken. 
Sommige sectoren kunnen dan weer relatief schadevr ij opereren. 
o Andere sectoren (zoals restaurants en theaters die volle zalen nodig hebben) zullen alsnog grote schade oplopen. 
Een deel van hun beschikbare capaciteit verdwijnt, wat leidt tot hogere prijzen. Dit is een schok, maar je krijgt 
uiteindelijke een nieuw natuurlijk evenwicht. 

• Europese landen kozen voor de 'zware griep' benadering, waarbij de inschatting was dat de kosten van verspreiding 
voorkomen veel te hoog waren. Dit leidde tot een relatief trage reactie. Ook nu lijkt het doel te zijn om overbelasting op de 
IC's te vermijden, en te kijken wanneer in dit l icht de contactmaatregelen kunnen worden afgeschaald. Dit hoort bij de 

strategie van het laten rondgaan van het virus. 

o Beide benaderingen hanteren deels dezelfde maatregelen, het verschil tussen Azië en NL zit hem met name in het 
uitgangspunt: uitdoven vs. uitsmeren. 

• llll!!Dpleit sterk voor de Aziatische benadering: d it leidt tot minder doden, m inder verstoring van de reguliere zorg, en 
minder economische schade. 

o Onder de huidige tactiek, waarbij de generieke maat regelen worden op- o f afgeschaald naargelang de 
ontwikkelingen, kom je in een situatie terecht waarbij de economie open gaëlt en weer dicht (maar waarbij mensen die 

immuun zijn zich wel eventueel wel vrij zouden kunnen bewegen), Als er een nieuwe uitbraak komt zit je dan weer in 
een lockdown, en uit modellen blijkt dat je de komende 2 jaar dan vaker in een lockdown zit dan niet. 
o Een korte shutdown van de economie voor een maand is niet zo heel erg, als dat langer gaat duren krijg j e cascade 
effecten en krijg je structurele schade. Het huidige beleid brengt het risico met zich mee dat we van lockdown naar 
lockdown gaan. Het doel van beleid moet zijn om het risico op een nieuwe lockdown t e minimaliseren. 
o De tactiek van het opbouwen van immuniteit leidt tot meer doden en grot ere economische schade de komende 1-2 
jaar. Het voordeel van deze tactiek is dat j e minder afhankelijk bent van het beschikbaar komen van een vaccin. Je 
hoeft ook niet in te breken op de privacy, maar zoals EIEIJlstelt: 'accepteren we wel 60000 doden, maar geen app 
op onze telefoon?' 

• Een track and trace aanpak moet geautomatiseerd gebeuren. Er zijn versch illende systemen beschikbaar. Er is een uitruil 
tussen de mate waarop er wordt ingebroken op de privacy en de effectiviteit van de maatregel. 

o Volgens de modellen is bij na de helft van de verspreiding presymptomatisch; mensen worden ziek, maar de helft van 
de besmettingen gebeurt voor ze zel f symptomen kr ijgen (na 5-6 dagen). 
o Als m ensen ziek worden moet je iedereen waarmee ze de laatste twee dagen in direct contact zijn geweest in 
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quarantaine plaatsen, en dat moet met een enorme snelheid gaan, anders vertooptversprelding ongezien. Het is voor 
de GGD niet mogelijk om dit zo snel te doen, dus moet dit op een geautomatiseerde manier. 

o Een relatief weinig ingrijpend voorbeeld is een vrijwil lige app met lokaal databeheer (op je eigen telefoon). Je 

telefoon stuurt dan anonieme code naar ander te lefoons, na 8 dagen wordt deze gewist. Als iemand opgeeft dat hij 

corona heeft, gaat die anonieme code rond als besmet, anderen krijgen dan een melding dat ze in contact geweest zijn 
met een coronageval (maar zien niet wie), en moeten zichzelf isoleren. Dat vereist echter grote discipline van burgers. 

o Als meer mensen besmet raken kan je de track and trace maatregelen aanscherpen, door meer inbr euk te doen op 

privacy, of het te koppelen aan verplichtende maatregelen, eventueel met beboeting. 

(maar is wel ingr ijpend). 
( 10)(2•) 

• Waar zou je restricties als eerste willen laten loslaten wanneer dat mogelijk is•> private sector, om daar structurele schade 

door faillissementen te voorkomen. Zolang die restricties er zijn is het van belang om die sectoren t e steunen. Het is van 

belang om bij het (gedeelt elijk) openstellen van secto ren het effect op de R goed te monitoren, en aandacht te hebben voor 

de effecten op economie en de overige zorg. 
• Kan een kwetsbaar deel van de mensen in quarantaine, waarbij de rest van de beroepsbevolking zich vrij kan bewegen? -> 

lastig 

o Voor groepsimmuniteit is 60-80 procent nodig, en de groep risico-armen is relatief beperkt {30 procent ). 

o Het is moeilijk om de grens te bepalen tussen risicogroep en niet. 

o Je hebt dan ook 'gezonde' mensen die bovengemiddelde vaak ziek zijn, dat kost ook geld. Ook onder de gezonde 
bevolking is het r isico relatief hoog, wat leidt tot druk op de gezondheidszorg en schade aan de economie. Track and 

trace is dan nog steeds interessanter. 

• Cijfers lllilm·> twee procent mortaliteit als je het v irus rond laat gaan, Nederland denkt 0,5% (Sx zo erg als een zware 
gr iepepidemie). Beelden verschillen nogal. Deze onzekerheid maakt het lastig om inschattingen te maken, en zou 

geadresseerd moeten worden. 

• Lange termijn implicaties voor de organisatie van de zorg: 

o Weerstand tegen E-health neemt snel af, maar er val t nog veel te leren. 

o Het effect op de organisatie van de zorg hangt af van d e diept e van de crisis, het is ondenkbaar dat als er wordt 

bezuinigd de zorg daar bui ten gehouden wordt (als grootste uitgaven post). 

o Het herverdelen van IC-pat iënten ging in het begin lastig door gebrekkige samenwerking en coördinatie. MSB's zien 

zichzelf als eigenaar van een deel van de beddencapaciteit en weigerden aanvankelijk om bedden af te staan. Want dat 

zou tot inkomensverlies leiden. Pas na de garantie dat dit niet tot inkomensverlies zou leiden werkten de artsen mee. 

De productieprikkel bij artsen is dus een probleem. Dit pleit voor artsen in loondienst. 
o Het betalen van acute zorg met een beschikbaarheidsbijdrage helpt ook om die pr ikkel te verminder en. Voor acute 

zorg is een normale markt niet mogelijk (zeker nu). De overheid heeft meer controle nodig op de capaciteit . 

o Genees- en hulpmiddelen: Het is op de lange termijn ver standig de markt zijn werk te laten doen en bedrijven die 

hier goed in zijn te laten opschalen en concurreren. lllJlll;s geen voorstander van 'veilige productie in NL', dat is 
uiteindelijk niet efficiënt. Je moet dan wel al en toe t ijdelijk hogere prijzen accepteren. Hier moet je ook rekening 

houden bij je inkoopbeleid, hogere prijzen zijn te verwachten als de vraag stijgt. Bij de inkoop van kapjes is Nederland 

te terughoudend geweest. Er is gezegd 'die dure kapjes uit het buitenland kopen we niet, ze willen er een slaatje uit 

slaan', dat was kortzichtig gezien de tekorten in verpleeghuizen. 

o Er moet gewerkt worden aan Europese coördinatie, zodat middelen verdeeld kunnen worden naar de noden, en EU· 
landen niet nodeloos onderling concurreren om dezelfde schaarse m iddelen. 

Groet 

1@111 
Van: (10)(2•) ) ◄Wf4l@@minvws.nl> 

11 mei 2020 18:21 
) (IRF/VWS) m inszw.nl>; 110)(2e) 

minezk.nl:> 

Onderwerp: RE: le worp werkgroep zorg, vijfhoek structurele economische aanpassingen. 

)' 
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Hoi mensen 

Bijgaand wee r een nieuwe versie. Hierin 4ij, de toevoegingen v.an 
ook zo goed mogelijk trachten te verwerken. 

venverkt, en het ges;prek vanmiddag heb ik 

Hopelijk is eea tav preventie en mondiaal gezondheidsbeleid nu duidelijker. 

Oe toevoeginen van IIJm zitten hier nog niet in, omdat ik d ie nog niet heb. 

om heel eertiJk te Zijn zie ik ook. nog minder dan voorheen de relatie van zaken als on,econtracteerde zorg, MSBs etc met 
Corona. Ik heb het hier ook nog even over gehad met wat collega's. Het verhaal van;Afff zal vast ergens op 
gebaseerd zij n, maar daar staat tegenover dat een volumegedreven bekostiging juist goed Is wanneer er heel veel zorgaanbod 
(overuren bij proffesionals) gevraagd wordt. Zorgmodellen die profiteren van Verkeerde' prikl:els z ijn juist nu de dupe omdat 
allerlei impliciete geldstromen nu niet spelen. Tav ongecontracteerde zorg zie ik m ook niet zo eerlijk gezegd. Hoe zou die dan 
lopen: dat verzekeraars de regie moeten pakken over herverdeling COVID en reguliere zorg? Dat gebeurt in de praktijk nu niet 
en nieuwe empirie (nog niet gepubliceerd ) laat ook zien dat decentrale herverdeling reguliere zorg meer gezondheidsverlies 
voorkomt, dan dat er centraal gekozen wordt voor die patiëntenstromen met de meeste potentiele gezondheidswinst. 
Zorgverzekeraars hebben nl weinig zorg inhoudelijke kennis:. Dat was zo e n zal altijd zo blijve. Dat impliceert dat profe&sionals: 
zelf dit het beste zouden kunnen (want zij hebben de meeste info) met een ROAZ en NZa erboven om te waarborgen dat het 
geoeurt. OIe laatste cIuos neooen aan weer wei meer ooorzemngsmactlt noaIg. En tav ae MSBs speelt al langer ae vraag of tiet 
echt de MSBs an sich, of allerlei andere prikkels zijn die benodigde coördinatie en concentratie belemmeren. Ik begrijp dat jullie 
hier in de BMH veel discussie over hebben gehad. Ik zie nog niet zo goed in of Corona daar iets aan verandert. 

Zie bnJ:>.iiLJwww,ijhpm.comLarticle_3801_ 3a99efa9_a30fld60c l 4c2652a975~ voor een beter onderbouwing van enkele 
van mijn punten. 

Maar mss zie ik het verkeerd hoor. Benieuwd naar-zinsneden iig, en laten we het er morgen weer over hebben. 

Tot morgen! 

(10)12•) 

Ha, 

Dank voor de goede aanzeti Volgens mij hebben we inderdaad al een mooi verhaal. Ik heb nog een aantal dingen gedaan: 
Analyse wat ingekort 
In dê a nalyse en b ê!eidsrichtingen als structuur h et onderscheid tussen structurele uitdagingen en nie:uwê lessen 
verduidelij kt. 
Een aantal op ties toegevoegd. 

Het is nog altijd wat lang. Mogelijk is er ook nog een slag te maken in hoe uitgebreid we de beleidsopties beschrijven. 
In de bijlage heb ik een schone versie opgenomen, met paai bespreekpunten in de kantlij n. En een versie met tracks en wat 
toelichting. LiJkt veel rood, maar dat is met name door verplaatsen en inkorten/herstructureren. 

Groet, 

MMM 

Van: i 10 )(Zc ) 

(10~2e) 

Onderwerp: le worp werkgroep zorg, vijfhoek structurele economische aanpassingen. 

)' 

Conform afspraak bijgaand een eerste worp van mijn kant. Ik moet zeggen dat ik wel tevreden ben, behoudens de disclaimer 
dat dit nog niet mij n ambtelijke hiërarchie heeft overleefd @. 
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Wel is het nog iets te lang. Itt ons overleg heb ik nog iets toegevoegd over global health govemance. Die is buitengewoon zwak 
maar dit komt weinig in de aandacht, maar is wellicht niet zo ' sectoraal' als de vijfhoek wenst. Desondanks denk ik geen slecht 
idee om dit punt eens aan te stippen. 

Ik heb verder nog geen referenties en cijfers ingevoegd. Ik heb wel (goede) bronnen en cijfers voor alle statements, maar ik 
weet niet of het de bedoeling is om dit st uk daar heel erg mee te larderen? 

Nu over naarllEIE!II en dan bespreken we het maandag weer. 

Groeten-

(10)(2e) Van: (IRF/VWS) ◄MMlàlminfin.nl> 
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 12:09 

minszw.nl>; _ ll!Jl~ .. llr-minezk.nl>·d@I.nmfflllilminszw.nl>; 
• ~ mmvws.nl>; • - ) 'IM@mme2k.nl> 

Onderwerp: RE: Start werkgroep zorg, vij f hoek structurele economische aanpassingen. 

Ha, 

Bij deze ook vast mGW rste inhoudelijke ideeën bij de analyse en mogelijke beleidsrichtingen op de mail. I k zie op een aantal 
punten overlap me De suggestie ten aanzien van de GGDs hadden wij zelf niet aan gedacht, maar vind ik ook zeker 
interessant! 

Analyse 

Er bestaan coördinatieproblemen binnen het zorgstelsel (decentrale organisatie ggd, planning IC-capaciteit) 

Er is sprake van beperkte informatie-uitwisseling . Dit is een knelpunt voor zorgaanbieders onderling en kan ten kosten gaan 

van de kwalitei t van de zorg (denk aan discussie over automatische informatieuitwisseling op basis van opt-in voor 

corona zorg. 
De financiële en arbeidsmarkt technische houdbaarheid van de organisatie van de zorg staat onder druk. Door de 

corona crisis wordt dat ook weer een urgenter vraagstuk voor de komende kabinetsperiode. 

PM 

Beleidsr ichtingen 

Versterken van capaciteitsplanning : Voor bepaalde zorg kan concentratie positief uitvallen voor kwaliteit en 
betaalbaam eid, bijvoorbeeld hoogcomplexe zorg of SEH's. Dit komt niet altijd tot stand, omdat verzekeraars 
onvoldoende instrumenten hebben om hierop te stu ren. Een vergunningenstelsel kan tot betere planning leiden. Bij 
SEHs is het daarbij van belang om na te denken over de mogelijkheden om capaciteit flexibel op te schalen. 

Meer grip op genees- en hulpmiddelen: In de crisis blijkt het vermogen om tekorten aan genees-, test- en 
hulpmiddelen te beheersen beperkt, o.a. door mondialiser ing van productie. In Europees verband kan een alliantie 
worden gevormd om de afhankelijkheid te verminderen (e.g. resl>oring). Nationaal kan informatievoorziening en 
coördinatiestructuren worden verbeterd en ijzeren voorraden gehandhaafd. Ook kan testcapaciteit worden vergroot. 

Dagbesteding in Wlz en Wmo meer digitaal vormgeven: Uit onderzoek van Gupta blijkt dat initieel 95% van de 
dagbesteding geen doorgang vindt als gevolg van de coronacr isis. Er worden wel alternatieven gezocht in de vorm 
van het meer digitaal vormgeven van dagbesteding. Ook na de coronacrisus kan een deel van de dagbesteding in de 
huidige vorm uit het pakket geschrapt worden en mogelijk structureel digitaal worden vormgegeven. 

Betere informatie-uitwisseling: Het informatielandschap in de zorg is zeer versnipperd, ook in internationaal 
perspectief. In de crisis zijn een aantal negatieve gevolgen zichtbaar: moei.zame uitwisseling van informatie over 
medische dossiers en zorgcapaciteit. Maar ook verbeter ingen: inzet van digitale zorg. Dit moment kan worden 
aangegrepen om regie te nemen, bijvoorbeeld door informatie-uitwisseling bij acute zorg te facili teren en af te 
dwingen dat e .g. kwali teitsinformatie centraal wordt gedeeld. 

Inperken of afschaffen van ongecontracteerde zorg ; In de Zvw staat ongecontracteerde zorg ter discussie, omdat 
deze aantoonbaar minder doelmatig is en meer fraudegevoel ig dan gecontracteerde zorg. In de coronacr isis blijkt het 
zich ook slecht te verhouden tot het borgen van continuïteit in tijden van crisis. Zorgverzekeraars kunnen moeilijk 
afspraken maken met/over partijen waar zij geen zicht en sturing op hebben. Een wetsvoorstel om tarieven te 
kunnen maximeren is gereed voor de Kamer. Dit kan worden ingezet. Voor afschaffing zou een nieuw wetstraj ect 
nodig zij n. 

Meer grip op het basispakket: Van ongeveer de helft van de zorg die wordt geleverd in het basispakket is de 
effectiv i teit niet aangetoond. Zorg kan op grotere schaal worden getoetst door het Zorginstituut op 
kosteneffectiviteit. Er kan worden begonnen met toetsing van zorg met een groot budgettair beslag en zo kan 
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Groet, 

■WïWII 

gefaseerd r ichting een meer gesloten basispakket worden toegewerkt. Daarnaast kan benchmarken van 
praktijkvariatie bij zorgaanbieders op behandelniveau onwenselijke praktijkvariatie beperken. 

Het scheiden van wonen en zorg in de langdurige zorg : Cliënten die intramurale zorg ontvangen krijgen momenteel 
zowel zorg als inwoning vergoed vanuit de Wlz. Met deze maatregel gaan cliënten in een intramurale instelling zelf 
hun woonlasten betalen. Alleen zorg wordt vergoed vanuit de Wlz. Dit versterkt de doelmatig heid en stimuleert 
nieuwe woonvormen die beter aansluiten bij de behoeften van cliënten. 
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(10)(2e) 

Verzonden: woensdag 6 mei 2020 10:03 
Aa~ m inezk.nl 
~ szw.nl>; 

(10)(28) 

(10)(2e) 

Onderwerp: RE: Start werkgroep wrg, vijfhoek structurele economische aanpassingen. 

Hoi a llen 

bu1ten verzoek 

Ik had al even nagedacht welke dingen voor zorg in de-~e context relevant zijn: 
- afäankelijkheid internationale markten medische hu lpmiddelen (is handel ook mee bezig) 
- minder vraag en meer werkloosheid biedt lage opptunumty cosis voor omscholing schaarde beroepen (in zorg maar ook 
coderen mbo, lassen enzo). Is arbeidsmark, ook mee bezig 
- ggz vraag zal fors toenemen doordat lockdo1v11 zelf eu recessie iucidentie psychische aandoeningen doet toenemen. En 
in die sector zijn al veel problemen met zorgcontinuïteit oa doordat aanbieders en verzekeraars weinig zorgplicht kem1en. 
Dit is een bedreiging voor de economie wegens de brede nrnatschappelijke kosten v ggz problemen (eg verwarde 
personen) 
- opschalingscapaciteit ic zorg. Behoefte aan ' reservisten' en meer regie 0 111 volatiliteit in vraag te ondervangen 
- public health. De organisatie en taak-velden vai, cle 25 GGD en zijn s1erk verschillend. Dal bemoei lijk opscha len zien we 
nu. Ook is wetenschap en innovatie wat achter gebleven, ook op vlak infectieziekten doordat het het eerste is waar 
gemeenten op bezuinigden (conclusie JGJ). De stams en organisatiekrach van de publieke gezondheidszorg mag dus 
onder de loep. 

Nb: w ij kunnne dit binnen V\VS niet met dossierhouders afstemmen, want die zijn bezig met de crisis zelf. Dus die 
clisclaimer willen we er wel in zette . -Verzonden met BlackBeny \Vork 

Ul:'._Ww.blackbcl!);'Sol]l) 

Van: ◄wtf4-nminezk.n1> (10)(2e) 1 
D ' 

====>. 
011deiwe11i: RE: Srat1 werkgroep ZCM-g. vij tlloek srn1c11u·ele economische aanpassingen. 

~ n1inezk.nl>. Mi§ .. 
• • romitûm nl>. QifiHH 
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Goedemorgen allemaal, 

Aangezien ik zelf dossierhouder zorg ben mag ik met mijn eigen verzoek aan de slag. 
Gezien de korte deadlines lijkt het me verstandig om niet te lang te wachten om bij elkaar te komen. 

Hebben j ullie vandaag of morgen tijd voor een (video)belafspraak? 

Groet,Elfll 

Van: (10)(2e) 

Verzonden: maandag 4 mei 2020 16:29 
) 

m inszw.nl 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

minezk.nl>: IAi,jjijjj. 
• mi nfi n. nl>; •■111.1!111•!11rll!r.A111f 11• 

P0X2e) minszw.nl> (AFEP)
1 ◄A•JlfiM@minfin .nl> 

Onderwerp: Start werkgroep zorg, vijfhoek structurele economische aanpassingen. 

Urgentie: Hoog 

Beste (I0X2e) 

Zoals jullie misschien weten staat eind mei een notitie op de agenda van de vijfhoek geagendeerd over 'structurele economische 

aanpassingen'. Deze notitie behandelt hoe relevante dossiers door de coronacrisis zijn geraakt, en welke beleidsrichtingen 

daarbij kansrijk zijn voor verdere uitwerking. Het plan van aanpak van deze exercitie is in de bijlage opgenomen, en is akkoord 

bevonden door de ambtelijke vijfhoek. 

Zorg is één van de onderwerpen die behandeld zal worden. Jullie worden als dossierhouders dan ook gevraagd om hier een 

twopager voor te schrijven, die onderdeel zal vormen van de notitie. Een format daarvoor vinden jullie in de bijlage. Wij 

ontvangen j ullie twopager graag uiter1ijk 15 mei. 

In het plan van aanpak staat een meer algemene tekst bij j ullie dossier die een eerste richting geeft. Jullie hebben echter 

vrijheid in de precieze afbakening, dus maak daar onderling goede afspraken over. Natuurlijk gaan we niet de BMH overdoen -

daar is ook zeker de tijd niet voor (of het beschikbare aantal pagina's .. ). Richt j e in eerste instantie op de gevolgen van de 

coronacrisis voor het dossier. Dit traject gaat over de middellange termijn gevolgen van de coronacrisis, niet over 

(stimulerings)opties op de korte termijn . Rjcht je dus op de per jode dat gezondhejdscrisjs acht er de rug is en er geen 
contactbeperkende maatregelen meer zijn. 

Zoals jullie in het plan van aanpak kunnen vinden worden prioritaire dossiers na mei verder uitgewerkt. Houd het daarom bij 

hoofdlijnen - zowel in de analyse als in de beleidsrichtingen. Bij die beleidsrichtingen kunnen jullie natuurlijk goed gebruik 

maken van relevante BMH-rapporten. Uitgewerkte budgettaire reeksen zijn in deze fase niet nodig. Het volstaat om - waar 

relevant - te vermelden of jullie een intensivering of een besparing voorstellen. Het is gewenst, maar niet noodzakelijk om 

binnen je werkgroep consensus te bereiken over de wenselijkheid van de voorgestelde beleidsrichtingen. 

Bezie ook of beleidsdirecties niet al met dit thema aan de slag zijn: loopt er al een traject waarin de beleidsmatige impact van 

het corcnavirus wordt onderzocht en d ie hier kan meelopen? Laat dat werk dan vooral in je twopager landen! Daarmee 

voorkomen we dubbel werk en borgen we ook dat het werk dat al plaatsvindt straks een plek krijgt op de agenda van de 

politieke vijfhoek. 

Hopelijk is hiermee voor jullie duidelijk wat we precies van jullie vragen. Mochten er toch nog vragen zijn, neem dan contact op 

met een van ons! 

Met vriendelij ke groet, 

(10)(2e) 

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit be1icht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verw ijdere1l. 
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De Staat aauvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, clie verband houdt met 1isico's verbonden aan het e lektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contaiu information that is not intended for you. If you 
are not. t.he addressee or if t.his messnge was sent to you by mis take, you 
are requested to infonn the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for dam age of any kind resulting from the 
risks inherent in the electrouic transmissiou of messages. 

Di benchtken 1nk>rmahe bevallen deo melvooru rs bestemd Indien u melde geadrossee<debent of d tbencht ebus.e~oel11K aen u 1s toegezonden wordt u \ICrzocht dat aan de 
efz.ef\derte me~en Ein het beticht te verw1Jderen. De Staat aanvaardt geen eansprakehJ!d\eid voor sch!tde, van we!ke aard ook.de verband houdt met nsteo's verbonden 111en het 
etektromscf'l verzenden van benchten 

Th,s mos.sago mayoontain inbnnatioo cnat ,snot lltoodoo for)Ou lfyou aro nel the addrossooor1fth1s mossago \Ilias son110 )()U bymistako. )OU arn roquosrod to mform tho 
sondor and dolots tho mossago Tho Stale accopts no lebll ty fordamago or any kind ros.ultng from tho r15,ks wihonmt Il tho ofoc1ronw;: lransmtSsaon of messagos 

Dit belicht kan i.nfonuatie bevatten die niet voor u is bestemd. ludien u 
niet de geadresseerde beul of dit bericht abusievelijk am1 u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te meldeu en het bericht te 
venvijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbouden aan het elektronisch 
vetzendeu van berichten. 

This message may contain info1uiaiioo 1hat is not inteuded for you. 1f you 
are not the addressee or if dus message was sent to you by mistake, you 
are requested to iufonn the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for dam age of any kind resulting from the 
risks irtl,erent: in the electronic trnnsmission of messages. 
Di l be,icht. kan iofonnatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te meldeu en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met 1isico's verbonden aan het elektronisch 
vetzendeu van berichten. 

Tllis message may contain infonnation that is nol inlended for you. lf you 
are not· the addressee or iftllis message wns seut to you by mistake, you 
are requested to iufom1 the sender and delete the message. 
T he State accepts no liability for damage of any kiud resulting from the 
risks inherent in the electrouic trnnsmission of messages. 

Dit bericht kan infouuatie bevatten die ,liet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt II verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
venvijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met 1isico's verbouden aan het e lektronisch 
vetzenden van berichten. 

Tllis message may coutaiu information that is uot intended for you. lf you 
are not. t.he addressee or iftllis message was sent t.o you by mistake, you 
are requested to iufonn tlie sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic trnusmission of messages. 

Dit bericht kan iufo111111tie bevatten die ,liet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te meldeu en het bericht te 
ve1w ijderen. 
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De Staat aauvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, clie verband houdt met 1isico's verbonden aan het e lektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contaiu information that is not intended for you. If you 
are not. t.he addressee or if t.his messnge was sent to you by mis take, you 
are requested to infonn the sender and delete the message. 
The State accepts no liabi lity for dam age of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic trnnsmission of messages. 

Dit bericht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of rut bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt II verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
ve1w ijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, vau welke aard 
ook, die verband houdt met 1isico's verbonden aan het elektrou.isch 
verzenden van berichten. 

T his message may contain infonumion that is not: intended for you. lf you 
are 110 1 the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to irrfonn the sender and delete the message . 
T he State accepts no liability for dam age of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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To: -<IIJinmiml@minwis.nl] 
From: . ..-~-
Sent Mon 5/4/2020 7:44:20 AM 
Subject: FW: Inventarisatie subsidies ten tijde van corona 
Receiwd: Mon 5/4/2020 7:44:21 AM 
FW: Stukken MT .eml 
Stukken MT .eml 
Kopie van Kopie van Overzicht subsidies tbv algemene maatregelen MT 28april.xlsx 

Goedemorgen - zie mail hieronder. 
Wil jij dit svp uitzetten bij afdeling en straks ook even noemen? 

Ik zit bijna de hele dag in overleg; probeer straks wel bij afdelingsoverleg (deels) aan te haken. Beetje afhankelijk wat uit mijn 
overleg metllm!Bmkomt ( ivm CNO en notitie en technische briefing en Kamerbrief/debat en ivm bestuurlijk overleg donderdag 
met NFU en FVZ en ivm annotatie voor bestuurlijk overleg met vakbonden donderdag) . Heel programma ... 

Tot later ! Groet,lmm 

Vr1ende11Jke groet,IIE!DI 

......................................................................................... , .. - directie MEVA 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassuspleln 5 1 2511 VX Den Haag 

Postbus 20350 1 2500 E.l Den Haag 

Buiten werkfUdM truWn rrog, maJr is niet nodig 

Beäntwoord deze trJdÜ op een voor jou pdssend moment. 

Van: @@j@r~minvws.n l lkhfPM@minvws.nl> 
Verzonden: zondag 3 mei 2020 18:48 ) ◄-11'.111•:'l!i!'f'ill!l. ■-■@minvws.nl>'. lllffllffll l. m ) ◄AiiWM14>minvws.nl>; ■Mb■ 11. 

@minvws.nl> 

@minvws.nl; H•f§ -) 4JMfAl@minvws.n l> 
Onderwerp: Inventarisatie subsidies ten tijde van corona 

Beste allen, 

Zoals jullie waarschijnlijk bekend is, zijn er inzake de verstrekte subsidies door FEZ, WJZ en DUS-! van te voren al een aantal 
knelpunten bedacht. Voor deze knelpunten heeft men een aantal algemene lichtlijnen/maatregelen opgesteld. De eventuele 
knelpunten, richtlijnen en maatregelen zijn de afgelopen 2 weken besproken in het MT. In de bijlage treffen j ullie de besproken 
documenten aan. 

Vanuit het MT is de vraag gekomen of de afdelingen alvast een inventarisatie willen gaan organiseren. Graag wil ik jullie dan ook 
verzoeken daarmee te starten door middel van aan te geven bij welke subsidies de grootste kans bestaat op vertraging . Tevens 
is daarbij het verzoek van het MT om alvast bij deze subsidies contact op te nemen met de organisaties om te vragen hoe zij de 
toekomst voor zich zien. 

Daarnaast heeft het MT verzocht of het F-cluster deze inventar isatie coördineert. Vandaar dat jullie dit verzoek via mij 
ontvangen. 
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In het bijgevoegde Excel bestand is per tabblad een overzicht gegeven van: 
Instellingssubsidies Kaderregeling 
Projectsvbsid ies Kad erregeling 
Specifieke subsidieregeling 

Mochten er zaken in het Excel -bestand staan die niet juist zijn , dan hoor ik dar ook graag. 

Graag ontvangt het F•cluster via de afdelingshoofden uiterlij k 1 3 m ei 2020 de bevindingen naar aanleidingen van de 
bovengenoemde inventarisatie. Mocht deze datum niet haalbaar zijn, laat het dan even weten. 

Met vr iendelijke groet, 

L 1 (10~ 281 

Welzïn enS 
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~~~m: 11.1111r■llfJffM@minws.nl] 
Sent Man 5/2512020 9:52:28 AM 
Subject: FW: SPOED1! Reactie bewindslieden op VSO 
Receiwd: Man 5/2512020 9:52:28 AM 

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van VWS 

Van:m ,I-Gmlfml 
Verzonden: maandag 25 mei 2020 11:52 
Aan: llfZD.11- tmmfm) <IIIIIIJ@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: SPOED!! Reactie bewinds lieden op VSO 

Volgens mij moeten we proberen weg te blijven van die garantie, want dat kunnen we niet waarmaken. Maar opbouw van 
antwoord kan dan wel wat meer langs de lijn: 

Continuïteit van zorg aan patiënten is ons grootste belang. Verzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en het rijk doen er alles aan 
om liquiditeitsproblemen etc als gevolg van corona te voorkomen. Voorbeelden noemen van de verschillende regelingen . En 
kunnen we evt aangeven dat we van de nza geen signalen hebben gekregen dat ... en dat de nza nauwgelet monitort etc? 

Zoiets> 

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van VWS 

- minvws.nl 

06- •. 

Van: 11111-tllllmJ.flilll@minvws.nl> 

Verzonden: ma@i.5 mei 2020 11:36 
Aan: mlll 1- 1 ) <Grillil@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: SPOED!! Reactie bewindslieden op VSO 
Urgentie: Hoog 

Van: M4ij$@. 4@(fi@@minvws.nl> 

Verzonden: maaïï(ÎM1i mei 2020 11:34 
Aan: ' . ( ' ) ' · minvws.nl>1U-K'®4,)jfi@@minvws.nl>; 

• · minvws.nl>; • ; • · 1· • · ) __: ___: __ minvws.nl> 

CC: ) minvws.nl> 
Onderwerp: FW: SPOED Il Reactie bewindslieden op VSO 
Urgentie: Hoog 

("'''•~) (10)(2e) 

Beste PZo-collega's, zie bijgaande reactie van de stas op vraag 60. Hij wil dat we garanderen dat er geen enkele ggz-aanbieder 
omvalt a ls gevolg van de coronacrisis. 

Deze tekst is eerder aangeleverd doorllllll. Graag jullie reactie/ voorstel hoe de tekst aan te passen n.a.v. de opmerkingen 
van de stas! 

Om 14:00 moeten we bijgestelde en afgestemde antwoorden aanleveren. 
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Groet, 

Van: Nijit@@. ■. - M1'JftM@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 25 mei 2020 11:26 

Aan· M[•f#M. 4ll•EfM@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: SPOEOI I Reactie bewindslieden op VSO 
Urgentie : Hoog 

Vraag 60 :-) 

Van: E!f41 - · -1 WQN@minvws.nl> 
Verzonden: maand,!i 25 m ei 2020 11:10 

Aan: ■w:m■ Il-- ) ◄MltUM@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: SPOEOI I Reactie bewindslieden op VSO 

Urgentie: Hoog 

- hier spoedklus tussendoor . Zet jij dit uit? 

Van:DP ""'®minvws.nl> 
Verzonden: maandag 25 m ei 2020 10:58 

Aan~ RR 1111. - ) <M@!tiN@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: SPOED!! Reactie bewindslieden op VSO 
U rgentie: Hoog 

Had de verkeerde persoon meegenomen. Zie h ieronder voor jullie de opmerkingen van de Stass en vraag 152 

Groet, 

mmm 
Van:DI-

Verzonden: maandag 25 mei 2020 10:36 

) 4Af.i(f4M@minvws.nl>; 
invws.nl> 

Onderwerp: 5POEOII Reactie bewindslieden op VSO 
Urgentie: Hoog 

Beste collega's, 

l4JIBDl@minvws.nl>;-,llll-■ (III\II 

MZS en staatssecretaris hebben opmerkingen bij een aantal vragen geplaatst . Reactie van minister van VWS hebben we nog niet 
binnen. 

Het gaat voor nu om de volgende vragen: 

Minister MZS 
Vraag 20 (GMT/ OMO), vraag 95 (MEVA), 96 (jeugd), 113 (GMT), 126 (LZ). 142 (GMD. 152 (PG), 163 (LZ) ( : MVWS), 
165 (jeugd). 

Staatssecretaris 
vraag 57-65 waarbij vooral vraag 60 en 61 wat hem betreft anders moeten (CZ) 

Het verzoek om de opmerkingen te verwerken en het antwoord afgestemd met je directeur retour naar ons te doen voor 14.00 
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uur. 

Veel dank alvast. 

Groet, 

DEmJ 
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To: 11- )MJW!h§M,~minvws.nl] 
From: ~ •. ~ ) 

(10)(2e) 

Sent Mon 5/2512020 12:17:44 PM 
Subject: FW: SPOED1! Reactie bewindslieden op VSO 
Received: Mon 5/2512020 12:17:44 PM 
204832 - opmerkingen stas VWS. pdf 
204832 - opmerkingen min MZS.pdf 

Halll, 
Zie kle1lWdetje. Verder prima. 
Groet, 1 1 

I 1ow2eI Van: ) WWif+■e,~minvws. nl> 
Verzonden: maandag 25 mei 2020 13:54 
Aan: lllmBII, · • - @m invws.nl> 

cc:mB, . - ) ~lfll@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: SPOED Il Reactie bewindslieden op VSO 
Urgentie : Hoog 

Hoifll!l!ml. 
Zie ~ der een in over leg met SZW aangepast antwoord op vraag 95. 
Akkoord zo? 
Groet, -

Van:lmJ--(EIIJ) ◄A•JifAl@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 25 mei 2020 10:45 
Aan: IIIIIIIIIE!El'D 
cc·nlfflllllllll ----====· ,ll.(llllli .Jml@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: SPOEDII React ie bewindslieden op VSO 
Urgentie: Hoog 

HoiD 
Minister heeft opmerking bij een van onze antwoorden in het VSO. Gaat om 95, het antwoord dat jij ism SZW hebt gemaakt. 
GraÎÜ@ naar kijken en indien mogelijk aanpassen. Het moet om 14 uur weer retou r zijn (met akkoord van MT) bij LZ. 
Gr, • -
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Rc3ctlc op vragen van de ChristenUnie•fractie 

Vraag 95 (MlnVWS, MlnMZS) 

Vrug 
De leden van de Chn$tenUnle·fract1e vragen of de minister bereid 1, cm over de 
situatte van werknemers met ttn kwetsbiar gez,nslkl thuis In over1eg te tredtn met 
werkgevers en daarbij ook de mogelijkheid te onderzoeken om voor werknemers 
met een l<wetsbau gezinslid een tljdctlJk ·co,on,H>csctwrmvcrlor op bas,s von een 
<101<:tersadvtes of een GGO..advle5 rn te stellen, 

Anl\"°°"1 
Oe coronacns1s vergt veel van een l~er die met zorgtaken thuis te maken heert en 
deze z:1jn soms mo,e1hJI< te combineren met de ve:rphchtinçtn die het "c.rtc ~t zich 
meebtengt. Dat geldt In hel algemeen bij langdunge or mtensieve z0t;s-tuat1es en 
komt nu ook tot u1t1no ten t1Jde van de cc.ronacns1s. Het huidige vertofstCISC!:I 
voorziet in versdullendc: m09CIIJ'<tieden voor v,:r1of, maar dit verlof iS 1n duur 
beperkt. 
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To: ~p1,W11•)rfQMapminvws.nl) 
From: • · • . (lll:la 
Sent Thur 5128/2020 4:03:50 PM 
Subject: RE: comm issiebrief iizake SO Covid 19 Update paragraaf 8 Zorg voorkwetsbare mensen 
Receiwd: Thur 5/2812020 4:03:50 PM 

Dank, 111111-
Van: m 111. (11111) ◄WiWl@minvws.n l> 

Verzonden: donderdag 28 mei 2020 17:19 
Aan: MEVA Coronateam @minvws.nl>; @@•lf{§@ 1111. IEIIJ) #Qifl@@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: commissiebrief inzake SO Covid 19 Update paragraaf 8 Zorg voor kwetsbare mensen 

FYl en bijgaand: VSO zorg voor kwetsbare mensen (waarvoor wij een aantal vragen hebben beantwoord) is verzonden naar de 
TK. 

Groet, mmllJ 

Van: IIEJBII-m ◄WM@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 16:39 
Onderwerp: LZ: commissiebr ief inzake SO Covid 19 Update paragraaf 8 Zorg voor kwetsbare mensen 

Br ief aan de Voorzitter van de TK, 
Onderwerp: comm issiebrief inzake S0 Covid 19 Update paragraaf 8 Zorg voor kwetsbare mensen, 
Verzonden d.d. 28 mei 2020. 
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To: 
Cc: 
Gimll) 

· minwis.nl~-~ @mi'lvw~ 
@mlnvws.nl); ~ :: ~ ,J-Ámiow1s.nl); lili>D. lmll. 

From: 
Sent Wed 51612020 10:21 :52 AM 
Subject FW: Beantwoording Kamervragen 
Received: Wed 5/6/2020 10:21 :52 AM 
Kamervragen medische hulpmiddelen.docx 

Bijgaand de (concept) beantwoording kamervragen waar ik het net over had. Korte toelichting: 

Vrg 1 t/m 7: mi technisch/ Douane. Goed om aanlllllover te laten. Maar: mi wordt er wel een beeld geschetst dat het allemaal 
goed geregeld is, maar uiteindelijk betalen zorginstellingen gewoon 21% btw (waar overigens in het systeem wel wat voor te 
zeggen valt/ is ook niet nieuw ). 
Vraag 8: nog niet beantwoord, maar vraag is wel of een eventueel lager btw tarief ook te zien is in de kostprijs voor de 
consument/ziekenhuis. Daarom logisch dat men daar niet aan wil (ambtelijk) 
Vraag 9 en 10: voorbereid door EZK en goedgekeurd door ons Pzo. 

Voor mij is ook nog de vraag of de beantwoording mede namens minister VWS zou moeten. Gezien de technisch inhoudelijke 
kant van de (meeste) vragen lijkt mij dat niet nodig. Hoor graag als daar andere gedachten over zij n. 

Vrtendelijke Qroet -Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
O"ectle M!:VA 
Parnassuspleln 5 
Postbus 20350 
2500 EJ Oen Haag ~~~~=-•mln~s nl 
Van: IZV/VB• ◄$:ii&ll<o/minfin.nl> (10)(2•1 

Verzonden: woensdag 6 mei 2020 11:43 

Aan: mjrflij <&El@minezk.nl>;IIIJII, <Mf-4ll@minvws.nl>; FISCALITEIT) 

<llllllll:ll:ml@r11 inf in. nl> 

(10)(2•1 

CC~ FISCALITEITI <ID:llml@minfin.nl>; lll,III (mmlllJ) (AFP/EDA1 <IDiJDl"!>minfin.nl> 
Onderwerp: Beantwoording Kamervragen 

Dag allen, 

Ik stuur j ullie hierbij de op dit moment laatste versie van de beantwoording van de Kamervragen. Dit is het complete setje met 
dank aanllll!llilmen de Douane. 

Groeten, 

11111 
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To: ■;1• 11:+iMtfi!@~inw1s.nl.w ~)!mmD@mi'lW1s.nl) 
Cc: ..:.,..=.:..:, • · )~@m1wws.nl]; ___!.,_ :...._ ' · @m'1wws.nl1 
From: • · , · . ) 
Sent Wed 5113/2020 11 :39:09 AM 
Subject onderwerpen 2-pagers vijffloek 
Receiwd: Wed 5/13/2020 11 :39:10 AM 

1. Arbeidsmarkt/sociale zekerheid : de huidige crisis legt opnieuw grote verschillen in zekerheden tussen contractvormen bloot. 
Wat is er tijden$ de gezondheidscrisis op de arbeidsmarkt gebeurd en welke beleidsopties zijn denkbaar om bij een volgende 

crisis kwetsbaarheden te voorkomen>lll 
2. Handel: Welke gevolgen heeft de coronacrisis voorde manier waarop waardeketens zijn vormgegeven> Hoe om te gaan met 

verruiming van staatssteunkaders? Welke reactie vragen deze ontwikkelingen van de Nederlandse overheid? 
3. Pen$ioenen; als gevolg van de c:oronacrisls worden dckkingsgr4den hard gcrcsakt. Hoe beïnvloedt de coronac:risis pensioenen 

verder> Wat zou verstandig beleid zijn> 
4. Innovatiebeleid: Wal zijn de gevolgen van de coronacrisis voorde wijze waarop bedrijven vernieuwen en R&D-activiteiten 

ondernemen? Wat betekent dat voor het innovatiebeleid> 
5. Kllmaat/enerqlelfandbouw: de coronacr1s1s leidt tot een temportserlng van l<llmaatmaatregelen (blJv . consultatie çoz

heffing), een doorwerking op bredere ontwikkelingen (bijv. lagere C02-prijs), en het beïnvloedt de effectiviteit van 

instrumenten (bijv. SDE++ bij wegvallende investeringen). Hoe ziet klimaatbeleid er post -corona uit? 
6, Zfilg: de zorg is als gevolg van de coronacrisis onder grote druk komen te staan. Welke onvolkomenheden in de zorg zijn als 

gevolg van de coronacrlsls bloot komen te liggen? Wat Is wenselijk beleid om deze In de toel<omst te voor1<omen? 

7. WJ2.oiogmarkt/vasta2e:d: de coronacrisis zorgt voor gelijktijdige aanbod~ vraag• en vertrouwens.schok in de economie. Allen 
zijn zij van grote invloed op de woningmarkt. Wat gebeurde e r ti jdens de coronacrisis op de woningmarkt, w2t zijn 
verwachtingen voor de toekomst, en welk beleid is wenselijk om een goed functionerende woningmarkt te borgen? Hier kan 
ook breder worden gekel<en, bijvoorbeeld naar de gevolgen voor de retailvastgoed. 

8. ~ii: de coronacris.ii- ging onbedoeld ook gepaard met een ililnt~I experimenten. Een daarvan Î$ het onderwij$ op 

afstand met behulp van digitale middelen. Hoe is dat experiment verlopen, wat hebben we ervan geleerd en wat betekent 
het voor beleid? 

9, Mobiliteit: tijdens de coronacrisis werkten veel mensen thuis, Dat heeft een enorme invloed gehad op de bezetting van het 
(openbaar) vervoer. Welke lessen vallen te trekk en? leiden inzichten uit de coronacrisis tot nieuwe inzichten voor het 

mobiliteitsbeleid? 
10, Fiscaliteit: wat zijn, los van bovengenoemde terreinen, verstandige fiscale hervormingen voor de komende periode? Zowel 

voor burgers als bedrijven. 

(101(2~) 

(10)(2e) 
afdel ing Algemeen Economisch Beleid 
directie Macro-Economische Vraagstukken & Arbeidsmarkt 
Ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Spon: 

M +31 (O)f'Mjoj)t{jM ENAiih@M{Çllminvws.nl 

!Il Voor zover niet behandeld in vijfhoektraject 3/Arbeidsmarkt 
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To: IEJI. I . GJIIIED@minwis.nl] 
From: llllmm.111.<l!lllf -
Sent Tue 5/12/2020 8:46:48 AM 
Subject: RE: Inventarisatie subsid ies ten t jde van corona 
Receiwd: Tue 5/12/2020 8:46:48 AM 

Hollll 
Ik heb bij KNMG, KNMT, KNMP, Fgzpt en V&VN geïnfonneerd naar de evt. gevolgen van de coronacrisis op de 
instellingssubsidies. 

Algemeen beeld is dat de activiteiten van de colleges gewoon doorgang vinden via videoconferencing en dat er op dit moment 
geen knelpunten worden verwacht als gevolg van de coronacrisis. 
In een enkel geval is er een vergadering niet doorgegaan of lopen activiteiten vertraging op, waardoor kosten mogelijk lager 
uitvallen en/of doorschuiven naar 2021. 
Er is wel effect bij de registratiecommissies. Door het coronamaatregelen m.b.t. herregistratie zullen er minder besluiten 
genomen worden en worden er daardoor ook minder bezwaren verwacht. Dat kan leiden tot onderbenutting van de verleende 
subsidie. Ik heb in voorkomende gevallen gewezen op de meldingsplicht (als de subsidie meer dan 15% lager uitvalt dan de 
verleende subsidie). 

Voor de subsidievaststellingsaanvraag over 2019 is vanuit VWS 3 maanden uitstel verleend, maar de organisaties geven aan de 
subsidievast.stelling wrsch voor de oorspronkelijke deadline te kunnen indienen. 

Groet, IIIZII 
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~~~m: _,_minwis.nl] 

Sent Wed 51612020 1:14:01 PM 
Subject: RE: Inventarisatie subsidies ten t ijde van corona 
Receiwd: Wed 5/6/2020 1:14:02 PM 

Bij de subsidie voor de KNMG inzake ~en staat al het volgende: Nee, Als al corona-gevoelig dan biedt verlenging looptijd 
voldoende mogelijkheden. Ik denk dat!llil"III zelf al deze inschatting heeft gemaakt. Dit lijkt mij juist. 

Koninklijke Ned«l3ndsche Moot.chopplj Tal 
Be\lordering Der Geneeskunst M@îWM 328622 560016085 ·vervolgtnltect ABS~rtsen 15-18 53% 

Omdat er recentelijk een budget neutrale verlening van 3 maanden is toegekend moet er voldoende t ijd zijn om de producten af 
te ronden. Gelukkig is deze subsidie aan het einde van de termijn en niet halverwege. Anders had de crisis nog wel impact 
kunnen hebben (als bij voorbeeld de conferentie niet door had kunnen gaan). 

Hg, . 

Van: mm.:IIJ<lllillJ@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 6 mei 2020 12:22 

Aan: 11111111!111111) <IU!IBl@minvws.nl> 

cc:Efl'l,111111. cm, <llllllmlllll@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Inventarisatie subsidies ten tij de van corona 

In veQlj:@Ptmim'I mail over de subsidies: zou jij dat svp "jouw deel" willen invullen? 
Dank • voor je opmerkzaamheid! 

Groetll/llll 

MiWt{lM 
Directie M EVA 

Minfsterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Postbus 20350, 2500 El Den HaoS 
Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag 

In het kader v.an he-t fleN.~1k.en, W!!ric ik ook 's .i111onds !."'n kunl u ~ mail van miJ ontv,rnge-n 
\I~ u niet gt?toepen deze dirttt te be-antwoord4WI. 
Ik ontvang uw rtecti~ graag op een late-r voor u pa~s-e:nd moment. 

Van: ill!J(iii(■I! 
Verzonden: maandag 4 mei 2020 18:11 

Aan: lml,111. -) ◄H•ffM@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Inventarisatie subsidies ten tijde van corona 

Hoi llillfl 

Hierbij de mail van - waar ik het in het afdelingsoverleg over had. Het blijkt dat er alleen enkele instellingssubsidies van jou 
op het overzicht staan. 
Wil jij hier naar kijken? De mail vanllllonderaan bevat verdere instructie. Als j ij het bij mij ui terlijk dinsdag 12/ 5 om 12 uur 
kan aanleveren, kijk ik er nog even naar en stuur het door naar haar. 

Dank je wel,1111 
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lliiNiffiWI 
Directie MEVA 
Ministerie van Volk5gezondhe1d, Welzijn en Sport 

Post bus 20350, 2500 EJ Den Haag 
Parnassusplein 5, 2511 VX. Den !faag 

M: 06 MWtt{JM 
E: DlmED~ 

In het kad•r van het fte>C\vt'rken, wed:: ik ook 's a\lOnds • n kunt u Hn mail va n mij ont'\lans•n. 
V~I u niet geroepen deze: direct te bcantwOOf'den 
Ik ontvang uw reactie gra"8 opeen latervooru p.»st-nd moment. 
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To: • ' @!!!J_nüi@ 
Cc: ' · : 1111. ' · )(llli1ll3l@minvws.nl): 
llfm) minvws.n!}___ 
From: , am,m. ~) 
Sent Mon 5/2512020 12:29:41 PM 
Subject RE: SPOED!! Reactie bewindslieden op VSO 
Received: Mon 5/25/2020 12:29:41 PM 

Bestel:ll:IIEm 
Hierbij het aangepaste antwoord op 95. 
Met vriendeli jke groet, 

WW 1 

,Mi@WM@minw,s.nl]; i@]M[@@ 

De coronacrisis vergt veel van een ieder die met zorgtaken thuis te maken heeft en deze zij n soms moeilijk te combineren met 
de verplichtingen die het werk met zich meebrengt. Dat geldt in het algemeen bij langdur ige of intensieve zorgsituaties en komt 
nu ook tot uit ing ten tijde van de coronacrisis. Het huidige verlofstelsel voorziet in verschillende mogelij kheden voor verlof, maar 
dit verlof is in duur beperkt. 
Ook mijn collega van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis voor de 
combinat ie van arbeid en zorg. Daarover is ook gesproken met sociale partners, mede naar aanleiding van de sluiting van 
scholen en k inderopvang. Een aanpassing van het verlofstelsel vergt echter een wetswijziging en het is niet mogelijk om deze op 
korte termijn te realiseren ten behoeve van de zorgtaken die samenhangen met de coronacrisis. Wel is het op grond van de Wet 
flexibel werken op verzoek van de werknemer mogelijk om de arbeidsduur tijdelijk aan te passen, op andere uren te werken of 
thuis te werken. In de praktijk blijken veel werkgevers en werknemers tot een werkbare modus te komen door gebruik te maken 
van diverse vormen van flexibiliteit. Overigens geldt dat veel werkgevers reeds een tegemoetkoming ontvangen in het kader van 
de subsid ieregeling NOW. Deze werkgevers ontvangen een tegemoetkoming in de loonkosten ingeval zij te maken hebben met 
omzetverlies, dat onder andere kan zij n veroorzaakt doordat werknemers in verband met de coronacrisis minder productief zijn 
dan gebruikelijk. 
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To: --·y:m,)!IIEEll@minvws.nl) 
From: • · , . ' ' ) 
Sent Tue 5/1912020 8: 13:23 AM 
Subject: RE: Ter informatie: Concept Kamerbrief 18-5 
Received: Tue 5/19/2020 8: 13:23 AM 
image001.jpg 

Van:mJllll--1 <lllmfll@minvws.nl> 

Verzonden: dinJififfi 19 mei 2020 10:13 
Aan: mmml ' . 11i11J}fif4M@mînvws.nl> 
Onderwerp: RE: Ter informatie: Concept Kamerbr ief 18-5 

Tegelijk .... . 

HoillDII "'-'IJ.Il 
Volgens mij m ist hier in nog onze bijdrage over het CNO-advies. Zie bijlage met reacti'IIIÎMIÎIJzijn versie met redactionele 
aanpassingen stuurde hij niet mee) 

Grllll 
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~•- •: l□ ndelijH netwerH 
• • t •••• □cu e zorg 

Early Warning Systeem 

Hulpvraag LNAZ aan VWS 



:■: landelijk netwerk 
..... acute zorg 

Doelstelling LNAZ I Het Early Warning Systeem van het LNAZ/LCPS heeft als 
doel om bij te dragen aan de besluitvorming om de fase van crisis in relatie 

tot capaciteit te beoordelen 

Toelichting Early Warning Systeem verhoogde druk op patiëntenzorg 

Om goed voorbereid te zijn op mogelijke verhoogde druk op het Nederlandse zorgsysteem, en tijdige 
opschaling van de klinische en ic capaciteit mogelijk t e maken, is het cruciaal om veranderingen in de 
verwachtte werklast van de patiëntenzorg vroegtijdig te signaleren. Inzicht in indicatoren die 
voorspellend kunnen zijn voor een veranderende werklast maken het mogelijk om tijdig en adequaat te 
reageren en in te spelen op de veranderende situatie. Hiermee zorgen we ervoor dat de belastbaarheid 
van ziekenhuizen acceptabel blijft. 
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:■: landelijk netwerk 
: .. : acute zorg 

Hulpvraag LNAZ aan VWS I Voor een goed werkend Early Warning Systeem 
heeft LNAZ / LCPS behoefte aan de volgende punten: 

• Centraal verzamelpunt van informatiebronnen; 'One single point of data' 
- Met inzicht op regionaal (ROAZ) niveau 

• Inzicht in de duiding van de data door experts 

• Transparante en heldere communicatie 
- De mogelijkheid informatie te delen met leden LNAZ (ROAZ'en) 

- De mogelijkheid informatie te delen met andere partijen (e.g. VVT, Revalidatie, RAV) 

• Frequentie informatiedeling 
- Volgens een vaste structuur 

- Passend bij ep,demiologische situatie (hogere frequentie bij verwachtte toename zorgdruk) 

- Met minimale frequentie van lx per week 

• Duidelijke opdracht voor creatie Eearly Warning Systeem 
- Samenwerking tussen belanghebbende partijen (o.a. VWS, RIVM, GGD-GHOR, LOT-C) 

- Helder proces voor creatie 

- Één regiehouder met duidelijke rolverdeling voor de belanghebbende partijen 
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To: 
Cc: 
From: 

( 10)(2e) ~ l minvws.nl) ~1irs.nl] 
Wed 51612020 8:51 :47 AM Sent 

Subject FW: VSO Langdurige zorg en het coronavirus (TK 25295-249, Br iefCOVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 'Zo.'g 
voor kwetsbare mensen' 
Received: Wed 5/6/2020 8:51:47 AM 

Zie onderstaand bericht. Was te verwachten en geldt natuurlijk voor meer mensen. Graag even afstemmen zo. 

Van: iillfffi 11111) ◄@fM@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 6 mei 2020 10:49 

Aan~@minvws.nl> 

CC: 4F¾: \? f $W@@minvws.nl>; IAM@i, -· (IIIDB) 4@f@@minWls.nl> 
Onderwerp: RE: VSO Langdurige zorg en het coronavirus (TK 25295-249, Brief COVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 'Zorg 

voor kwetsbare mensen' 

Ik ga alvast een winstwaarschuwing geven. Het ziet er sterk naar uit dat wij de deadline niet gaan halen. Wij hebben giste r de 
hele dag doorgewerkt voor de Kamerbrief, vandaag weer, inclusief voorbereiding en morgen is het debat tot 20 uur. In ruil voor 
dat we g ister gewerkt hebben, zijn wij vrijdag vrij, en die gaan wij ook echt vrij nemen. 

En heel concreet : we hebben als gevolg daarvan nog geen letter op papier en veel van de vragen zijn voor ons, laat staan dat er 
iets is afgestemd op MT niveau. 

Ik begrijp dat ook een VSO uiteindelijk gewoon moet, en we gaan ook echt ons best doen om het zo snel mogelijk te leveren. 
Maar ik voorzie dat maandag 9 uur incl afstemming MT voor ons simpelweg onhaalbaar wordt. 

Groet,aml 

Van:M(@I,■• 111) WJ•@@@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 6 mei 2020 10:34 

minvws.nl>;lmlD,111. 
) minvws.nl>; 

.( ' . ) 

Onderwerp: RE: VSO Langdurige zorg en het coronavirus (TK 25295-249, Brief COVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 'Zorg 

voor kwetsbare mensen' 

Beste allen, 

Dank voor alle reacties op m ij n vorige mail. Ik heb naar aanleiding van de uitvraag een paar vragen gekregen over het gebruik 
van het format. 

We willen de antwoorden graag als volgt ontvangen: antwoorden uitgeschreven in lettecocootte 9 en normale 
regelafstand met vennelding van partij en onderwerp in het bijgevoegde Q&A sjabloon zodat ze door vermeld ing van 
onderwerp en partij snel de dubbelingen eruit kunnen halen en snel kunnen plakken en knippen en in een br iefvorm kunnen 
gieten. Pus ze willen het niet in de gebruikelijke O&A bulletvorn1 aangeleverd krijgen. 

We ontvangen jullie reacties graag uiterlijk maandag 1 1 mei voor 09:00 uur . 

Groet,Dmm 

Van:NM.fll-!111 
Verzonden: vrijdag 1 m ei 2020 17:14 

276930 



minvws.nl>; ) .lml!IJl@minvws.nl> 11ox2e1 

minvws.nl>; MfM. 
minvws.nl>; 

Onderwerp: VSO Langdurige zorg en het coronavirus {TK 25295-249, Brief COVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 'Zorg voor 
kwet sbare mensen' 

Urgentie: Hoog 

Beste allen, 

Bijgaand het VSO Langdurige zorg en het coronavirus. In de bij lage een voorstel voor de afhandeling van de vragen (zo'n 165) . 
Willen jullie de vragen (laten) beantwoorden en uiterlijk maandag 11 mei 09:00 uur aanleveren? 

• De antwoorden - afgestemd met eventuele andere directies en MT- leden - ontvangen we graag conform bijgevoegd 
format; 

• Verwijzen naar eerdere antwoorden mag. Vermeld dan het kamerstuk en nummer; 
Eventuele noties voor de opleg nota ontvangen we graag separaat per mail; 

• Mocht een vraag per abuis verkeerd zijn toebedeeld, laat d it dan weten met een alternatief voorstel. 

Bedankt alvast. 

Met vriendelijke groet, 

MMl@M 
JVlinisterie VWS 
Directie Langdurige Zorg 
Programma Thuis in het Verpleeghuis 

telefoon: oe.MUUf#M 
email: MAUIWM@minvws nl 
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~•- •: l□ ndelijH netwerH 
• • t •••• □cu e zorg 

Early Warning Systeem 

Overleg VWS, RIVM, GGD-GHOR, LOT-C, en 

LNAZ/LCPS 
20-5-2020 
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:■: landelijk netwerk 
: .. : acute zorg 

Aanleiding I Verschil lende partijen denken na over een early warning 
systeem (EWS), graag ontdekken we de mogelijkheden om hierin samen op te 

trekken 

Doelstelling meeting 

Verschillende partijen denken na over een Early Warning Systeem (EWS} om t ijdig signalen af te geven dat er 
mogelijk een toename is aan met COVID-19 besmette patiënten. Aan de hand van deze signalen kan dan t ijdig 
besloten worden om beleid aan te passen. In alle fases van crisis is een adequaat en gedeeld beeld van belang. 
VWS, RIVM, GGD-GHOR, LOT-C, en LNAZ/LCPS kunnen elkaar mogelijk versterken om dit gedeelde beeld te 
creëren. 
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:■: landelijk netwerk 
: .. : acute zorg 

Agenda 

1. Welke Early Warning initiatieven worden er op dit moment ontwikkeld 

Lunch 

2. Op welke manier kunnen we elkaar versterken in de ontwikkeling van 

Early Warning Systemen 

3. Vervolgstappen 
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:■: landelijk netwerk 
..... acute zorg 

Achtergrond I Het Early Warning Systeem van het LNAZ/LCPS heeft als doel 
om bij te dragen aan de besluitvorming om de fase van crisis in relatie tot 

capaciteit te beoordelen 

Toellchtlng Early Warnlng Systeem verhoogde druk op patiëntenzorg 

Om goed voorbereid te zijn op mogelijke verhoogde druk op het Nederlandse zorgsysteem is het 
cruciaal om veranderingen in de verwachtte werklast van de patiëntenzorg vroegtijdig te signal eren. 
Inzicht in indicatoren die voorspellend kunnen zijn voor een veranderende werklast maken het mogelijk 
om tijdig en adequaat te reageren en in te spelen op de veranderende situatie. 
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:■: landelijk netwerk 
..... acute zorg 

Achtergrond I Verschillende leden van het LNAZ zij n aan het werk aan Early 

Warning Systemen om tijdig t oekomstige capaciteit in te schatten 

Een inventarisatie bij onze leden leert ons dat meerdere ROAZ'en (o.a. Oost, Noord Nederland, Brabant, Limburg) bezig zijn met 
het opzetten van een eigen Early Warning Systeem om benodigde toekomstige capaciteit in te schatten 

Voorbeeld Ear ly Warning Overzicht Acute Zorgregio Oost 

--· ---·- -· ,,,. ___ -.. 
.. , ___ 

.. ------·- ·-------·-- ·----·---·-.. ----- -

L.,11111 •. t !11111,.! 
-

~LLLLlllr.t:i 
1: 

--·--.--.-••-.. -•.-• ----•---..----· -• -•• ----·-•-----M .. •• -·--·--·--- -·--------·---- __ ... ____ _ ., __ ,____ ., __ , _____ _ 
._ ____ "' _ .. _____ .. ____ .. 

- ·-----.. ------- -

L.111111. ~_.111111. ~.1111 •... - -- -· -· -· .... -· - -· -=.: .::.;: - · - · -· ~= -· -· .:::. -- -- -- -- - -· -- -- ----·---... ····-··- ·-

CI:J~ '7.. -·--

i_JI~~--~---- ..., _____ ._._ ,.. __ 
,..._=u -----.-•----·-----·- -
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:■: landelijk netwerk 
..... acute zorg 

Achtergrond I Om de verwachte zorgdruk in te kunnen schatten kijken we bij 
elk van de stadia van COVID-19 naar mogelijk voorspellende indicatoren 

Stadia van COV/0-19 

Klacht en Huisarts Klinisch IC Genezen/ Nazorg 

~ • 6 1sL1 il -Beschrijving 

Petiii:Tu heeft u n P•tiënt heeft <Nin infectie Petiën1 heeft~ infectie P.0,tiënt li~ op de 1( Po11tiël'lt goei1 terug 11$.111 

infcetieliektc gerelotecrde ûel:tc gerek!,tcesde !dachten tiekte e,erelei:eerdc klac:hten kJinid:, gc,-e-,en, o,,,ededen, 
lc.Jochten en óch gemeld bij h uisorts en 1ich ligt op l::linll)d, bed of ner,or vcoorgingstchuis 

x pat~nten met klachten Na bel<Xk huisarts gaan 
P&ti~r1ten lijgsen gtn'lliddeld x P•hënien liggen 8,tMiddeld x 

Duur van stadium maatt @en afiprsak biij de gemiddeld x personen naar 
da..e;""' in de "liruelc dagen op dt IC 

huisarts het riekenhuis 

Ged,ac. Goog:le /Soci_,,1 ApplieotieC::OVI0-19 App1ic.0,tic Z:o,g Applic,ei,tie lorg. lP7 

Oe Corona Chect 
dat.ocolle<tie Continu'iteit Continuîte•t 

Bronnen voor Besmettlng~Nd (RIVM) 
LHlf lPl 197 

early warnings Verwi,chring VWS/ A.IVM 
tn(cn NICC NICE /Zorgebl)oc:1tei1,nl 

bij versoepeling Signalen ROA1./ ZKH Signól,e.t ROAZ / ZKH 
moNttcgelcA 

Aentol gcin":eteerdcn 

Stijsjns /daling Yan het St ijgir1g/daling van het Stijging/ daling van het Stijging/ daling van het Stijging/ dali11g Yan de 
~ntal p~uiènten met aantal patiënten met ~mal klini$Che opname$ aantal IC opnam~ uit$frOQm uit iieJ:enhuis 

Early wa m lngs cov10 gc,el~e,erdc COVtO gcrelatcerclc 
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:■: landelijk netwerk 
..... acute zorg 

Achtergrond I Het Early Warning Systeem geeft op basis van de indicatoren een 
advies voor verandering van fase en daarbij behorende rollen en 
verantwoordelijkheden 

Early Warning Systeem verhoogde druk op patientenzorg 

Conclusie: in de huidige fase zie-n we x keer afschalen mogelijk, x keer blijf in huidige fase en 
x kéèl' opschä~n mogelijk. Op bàsis van h@ot E.arty Wärning Systéénl tien we wel/ geen 
aanleiding om van fase le veranderen 
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:■: landelijk netwerk 
: .. : acute zorg 

Achtergrond I Landelijke initiatieven 

• Welke initiatieven zijn er vanuit jullie in gang gezet? 
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:■: landelijk netwerk 
: .. : acute zorg 

Agenda 

1. Welke Early Warning initiatieven worden er op dit moment ontwikkeld 
(45 min) 

lunch (15 min) 

2. Op welke manier kunnen we elkaar versterken in de ontwikkeling van 
Early Warning Systemen (50 min) 

3. Vervolgstappen (10 mi n) 
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:■: landelijk netwerk 
..... acute zorg 

Discussiepunten I Op welke manier kunnen we elkaar versterken 

1 Verzamelen en duiden van infonnatie 

Discussiepunten: 

• Gecentraliseerde informatie van meerwaarde? 

• Wat zij n de belangrij kste bronnen voor Early Warning? 

• Wie heeft welke informat ie nodig? 

• Op welke wijze worden de bronnen gemonitord? 

• Op welke wijze wordt de informatie uit de bronnen geduid] 

• Tot welk niveau kan de informatie gaan (Landelijk vs. Regionaal, IC vs. Kliniek) 

• Hoe kunnen we de centrale plek van informatie versterken met modellen in het land aanwezig 

Regie en structuur 

Discussiepunten: 

• Op welke manier kunnen we de bronnen samenbrengen? 

• Op welke manier zorgen we ervoor dat we allemaal op dezel fde manier naar de bronnen kijken? 

• Op welke manier willen we regie houden over informatie? 

• Op welke manier willen we gevoelige informatie delen? 

• Hoe frequent gaat de informatie gedeeld worden ? 

• Met wie mag de informatie gedeeld worden? 

----=---,-,--= 
Su,ve;//or,,ce Model RIVM 
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:■: landelijk netwerk 
: .. : acute zorg 

Agenda 

1. Welke Early Warning initiatieven worden er op dit moment ontwikkeld 
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:■: landelijk netwerk 
: .. : acute zorg 

Vervolg stappen 

Op welke manier gaan we verder? 
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~•- •: l□ ndelijH netwerH 
• • t •••• □cu e zorg 

Early Warning Systeem 

Overleg VWS, RIVM, GGD-GHOR, LOT-C, en 

LNAZ/LCPS 
20-5-2020 
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To: -minvws.nl]: 
From: · 
Sent Mon 5/4/2020 7:00:29 AM 
Subject: FW: Mondkapjes en zorg thuis 
Receiwd: Mon 5/4/2020 7:00:30 AM 

Graag agenderen straks 

Verzonden met BlackBeny Werk 
(www.blackbeny.com) 

Van: :ffllfll@i111il1vws.nl> ( 10)(2e) 

Dah1111: zouda2 03 me, 2020 6:40 PM 

(10)(2e) 1 

mînvws.nl>. Mi®f4M <lml@minvws.ul>. Mltl[f4M 4MAIM@1ninvwsJ1l>. 
n,1ninvws.nl> 

Onderwerp : FW: Mondkapjes en zorg thuis 

Ktumen wij bier iets mee? 

Hoor graag ff, th.x alvast, 

llmll 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.com) 

\ 'au: ◄MätfAM:nwillvws.ul> (10)(2•) 1 
Datum: zonda2 03 mei 2020 6:37 PIi-! 

(1 0)(2e) miIM'IS.111>. c•(ai } ~ minvws nl> l ~ ) 
• - <IW#Iutlminvws.nl>. <1WJD@m1nvws.1ll>.111mim. 

'tl. minvws.nl> 
.a miuvws.nl>. ◄f(•fjM@rninvws.nl> (10 )(2•) 1 

Vanmiddag call gehad met m inister (Martin) nav Catshuis met nog wat extra huiswerk tot gevolg (al was dat deels vrijdag al 
uitgezet) . 
Er lopen verschillende discussies/lij ntj es, wilde die even samennemen en dan in call morgen scherp hebben wie wat doet. 

mill]en ik hebben vrijdag met VNVN en RIVM de u itgangspunt en aangepast voor " PBM - buiten het ziekenhuis" met ruimte 
voor professioneel judgement (zie onder). Dit gaat echt om verzorging en verpleging t huis. De vraag is nu tot hoeveel meer 
vraag naar mondmaskers dit leidt want dat moet mee in het prognosemodel van LCH. Vraa g: wie kan h ier meehelpen ' We 
hebben hier aantal clienten/medewerkers nodig en dan een inschatting. Het gaat dus om die gevallen waarin er geen 
verdenking/ besmetting Covid is maar zorgmedewerkers toch een risico inschatten en PBM willen gebruiken. Of zit dit al in LCH 
raming? 

Dan hebben we huishoudelijk hulp. Er is een pagina " PBM: werken in t huiszorg" maarVNVN kijkt naar niet naar, ze zeggen: dat 
is huishoudelijke hulp. Dat klopt niet want ook medische handelingen beschreven. Maar (ik check biij VNVN} kunnen we ook 
zonder deze pagina of beter: dit beperken tot huishoudelijke hulp. Vraag is dat of je bij HH een vergelijkbare formulering moet 
opnemen als bij verzorgenden en verpleegkundigen en dan zou je daar ook weer moeten rekenen. Wat zou dat aan extra 
kunnen betekenen? Of moet je zeggen, bij Covid of verdenking van Covid of bij niet pluis: ga niet schoonmaken etc. maar het is 
meer dan schoonmaken, het is ook maaltijdondersteuning. Graag reacti e: w at is hier verstandig om te doen en w ie pak t 
he t op? 

Breder: in bijgevoegde sheets staan allemaal getallen en impliciete veronderstellingen, wie kan hier (vanuit LZ) eens op 
meekijken, bij VPH en GHZ etc met kwantitatieve bril? 
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Jullie hoeven niet allem aal te reageren per mail, prima om in ca ll te bespreken m orgen. Eind v an de m iddag is weer o verleg bij 
Martin. 

Ad 1: 

Deze uitgangspunten hebben betrekking op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door zorgverleners 
buiten het ziekenhuis. Ze zijn geformuleer d op basis van veiligheid voor medewerkers (besmettingsrisico's) ingeval van 
(verdenking op) Covid-19. De uitgangspunten vragen om een nadere invulling per sector, rekening houdend met context 
en doelgroep. Als de specifieke situatie daarom vraagt, kunnen zorgmedewerkers op basis van hun professionele 
inzichten en ervaring beredeneerd afwijken van deze uitgangspunten. 

Ad 2. 

Huishoudelijke hulp 
Kan ik als huishoudelijke hulp naar kwetsbare mensen? 
Het is belang1ijk d8t kwetsbare mensen passende onderstetming blijven ontvangen. U lamt daarom nog steeds rnrnr 
b.-wetsbare mensen toe om huishoudelijke hulp te bieden. Wel moet u in alle gevallen de hygiënerichtlijuen van het RIVM 
op volgen: 

• Was uw han.deu regelmatig me t water en zeep 
• Hoesr en nies Îll de bimJenkant van uw elleboog 
• Gebmik papieren zakdoekjes 
• Schud geen handen 
• Houd 1,5 meter (2 annlengtes) afstand van elkaar 

Heefr II of de cliënt last beefr van neusverkou&,eid, loopne11s, niezen, keelpijn en hoesten, verhogu1g ofkoo,1s? Bedeok 
dan of u he r bezoek ktmt uitstellen, rot u en/of de cliënt weer klachtenv,ij zijn. Is uitstellen niet· mogelijk? Bekijk dan of 
het nodig is om extra persoonlijke beschenningsmiddeleu te gebruiken. Als bij u of de cliënt corona is vastgesteld, moet 
de huishoudelijke hulp in ieder geval worden uitgesteld 
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Notitie structurele econom ische aanpassingen 

Inleiding en oontext 
Nederland bevindt zich momenteel in een zware economische crisis. De diepte en duur daarvan zijn 

nog onbekend. In maart heeft het CPB een viertal scenar io's gepubliceerd, variërend van snel 
herstel tot een langdurige en zware crisis. Het is m omenteel nog onbekend in welk scenario we 

zitten, al lijkt een snel herstel steeds minder waarschij nlijk gegeven de aanblij vende 
contactbeperkende maatregelen en internationale onzekerheid. 

Deze notit ie kijkt voorbij de acute crisis naar hervormingen d ie voor de m iddellange termijn 
gewenst zij n . Er zij n verschillende beleidsterre.inen die als gevolg van de coronacrisis extra urgent 
zijn geworden, maar waar nog geen gedragen ambtelijke of politieke besluitvorming over heeft 
plaatsgevonden. Doel van de notit ie is om dossiers te beschrij ven d ie als gevolg van de coronacr isis 
urgent zijn geworden en oplossingsrichtingen te identificeren die b ij dragen aan economisch en 
maatschappelijk herstel en/of een antwoord op structurele gevolgen van de coronacrisis. 

Sam en met de vakdepartementen hebben de a-d irecties twopagers opgesteld over de volgende 
dossiers; l a) arbeidsmarkt/sociale zekerheid; lb) arbeidsmarktmob iliteit , scholing en de onderkant 
van de arbeidsmarkt; l c) armoede/ schulden ; ld) WW-opties; 2 ) handel; 3) innovatiebeleid; 4) 
k lim aat/energie/landbouw; 5) woningmarkt/vastgoed; 6) onderwijs; 7) mobiliteit; 8) fiscaliteit. 
Deze twopagers zijn in de bijlage opgenomen. Onderstaand is een samenvatting opgenomen. 

Samenvatting 
Uit de verschillende twopagers zijn drie rode draden te ident ificeren. Een eerste is dat het nodig is 
kwetsbaarheden als gevolg van de coronaclisis re adresseren. Een tweede is het van belang om 
ruimte voor transities te bieden. Tot slot levert de coronaclisis ook een aantal kansen op. 
Deze notit ie heeft een verkennend karakter. bedoeld voor een eerste bespreking in de Vijfhoek. De 
verschillende notit ies beschrijven mogelij ke beleidsrichtingen. Dat is nog geen appreciatie van de 
inhoudelijke wenselijkheid, en de richtingen verschillen t ussen groen en r ijp. Sommige maatregelen 

zijn specifiek uitgewerkt in eerdere f iches (bijv. in de BMH); somm ige zij n nieuwe ideeën. 

Versch illende werkgroepen beschlijven kwetsbaarheden als gevolg van de coronacrisis. Neem 
bijvoorbeeld op de a rbeidsmarkt. Een ingrijpende hervorming van de regels rond werk is 
belangrijker en urgenter dan voorheen. De slechte economische vooruitzichten maken het 
bovendien gemakkelij ker voor het kabinet om uit te leggen waarom maatregelen d ie als pijnlijk 
worden ervaren nodig zijn. Een eerste stap kan onder andere gezet worden door bij voorbeeld de 
zelfstandigenaftrek te beperken en of door op zoek te gaan naar aanvullende manieren om het 
vaste contract wendbaar te maken. Maar bovenal door een zo breed mogelijk gedragen roadmap te 
maken naar hoe een volgend kab inet verder kan gaan. In het onderwij s is opnieuw gebleken dat 
aandacht nodig is voor kwetsbare groepen en versch il len in kwaliteit in onderwijsinstellingen. Ook 
de fiscale behande l ing van schu lden komt opnieuw bovendlij ven: zowel bedrijven als 
huishoudens worden nog alt ijd geprikkeld om hun bezittingen met vreemd in plaats van eigen 
vermogen te f inancieren. Deze fiscale st im uleling maakt de economie kwetsbaar voor schokken. 
Ook b reder zijn fiscale maatregelen wenselijk om het evenwicht tussen I B-ondememers, 
werknemers en dga's te vergroten en in de sfeer van de vpb (commissie-Ter Haar ) . 

Kwetsbaarheden doen zich ook voor in de handel. Daar heeft een sterke toename in de vraag naar 
medische hulpmiddelen gezorgd voor schaarste en concurrent ie t ussen landen. Het heeft geleid tot 
de realisatie dat kwetsbaarheden in afhankelijkheden van medische goederen aanleid ing geven 
voor n ader onderzoek, waarbij het uitgangspunt blijft internationale marktwerking zo min moge lijk 
te verstoren. Op de w o ni ng markt is het zaak fouten uit de volige crisis niet te herhalen en de 
bouwproductie op peil te houden, en de vraagstimu lering op termijn juist af te bouwen. 

Andere werkgroepen wij zen op het belang van een soepele t ransitie tijdens en na de coronacrisis. 
De overheid moet toestaan dat bedrij ven, banen en taken zullen verdwijnen, en op andere plekken 
nieuwe werkgelegenheid zal ontstaan. Daarvoor is nodig dat de overheid helpt mensen van werk 
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naar werk te begeleiden en daarb ij vaardigheden van de beroepsbevolking weet te behouden en 
benutten. Bijvoorbeeld door inactiviteit te perken, aandacht te genereren voor specifieke groepen 
en een impuls te geven aan om- en bijscholin g. De werkgroep innovatie stelt voor publieke 
investeringen in innovatie te verhogen om economische schade te beperken en toekomstig 
verdienvermogen veilig te stellen. Daarbij is het voorstel om het groeifonds (al dan niet in 
afgeslankte vorm) door te zetten. 

Tot slot heeft de coronacrisis onbedoeld ook geleid tot kansen. Tijdens de crisis was er sprake van 
een aantal noodgedwongen veranderingen. Het is zaak het goede van deze veranderingen te 
behouden en daarop voort te bouwen. De werkgroep onderwijs wijst bijvoorbeeld op de kansen 
van digi talisering, d ie het mogel ijk heeft gemaakt om continuïteit te waarborgen en flexibiliteit in te 
bouwen, al is nog onduidelij k hoe dit structureel zou werken. Ook werd n iet eerder zo grootschalig 
thuisgewerkt en nagedacht over spreiding van mobiliteit. Beklijft daarvan een deel, dan biedt dat 
kansen voor het verminderen van congestie door het mobiliteitssysteem beter te benutten, met 
ook een lagere C02-uitstoot en een verbeterde leefomgeving en verkeersveiligheid tot gevolg, en 
verder te k ij ken naar betalen naar gebruik. En zo bestaan er in het k limaatbe leid ook kansen 
voor een groen herstel, waar verdienvermogen en vergroening hand in hand kunnen gaan. 

Tot slot is dit n iet overzicht niet uitputtend . Binnen deze beleidster reinen zijn meer maatregelen 
denkbaar. Er zijn de afgelopen tijd veel rapporten verschenen die inspiratie bieden (o.a . BMH en 

Bouwstenen). En b ijvoorbeeld op het terrein van toeslagen wordt er parallel al gesproken over 
mogelijke korte termijn stappen richting een eenvoudiger toeslagenstelsel. Dit is een apart traject 

waar richting de zomer via ambtelijke en polit ieke b ilateralen, een directeurenoverleg en een BWO 
Toeslagen wordt verleent welke concrete opties er mogelijk zijn. Hierbij wordt er ook geput uit de 

voorlopige inzichten uit het Vervolgtraject Toeslagen waarin wordt toegewerkt naar een roadmap 

aan het einde van het jaar. Op het terrein van pensioe nen dreigen kortingen als dekkingsgraden 
niet herstellen. De gevoeligheid van het stelsel voor economische schokken onderstreept de 
noodzaak van de u itwerking van het pensioenakkoord en de ovenJang naar een nieuw 
pensioencontract waarbij schokken evenwichtiger kunnen worden gedeeld tussen de verschillende 

generaties en eerder zicht is op indexatie. Tegelijkertijd beïnvloedt de corona crisis ook de 
uitgangssituatie b ij een n ieuw contract, hetgeen extra onzekerheid toevoegt aan de lopende 
onderhandelingen. 

In eerste instant ie was ook een twopager voor het thema zorg voorzien. VWS acht het op dit 
moment te prematuur om lessen te formuleren over de economische kwetsbaarheden in de zorg, 

die door de coronacrisis worden b lootgesteld. Als gevolg daarvan vindt VWS dat het op d it moment 
geen meerwaarde biedt om in de vijfhoek een twopager over de zorg te bespreken. Uiteraard 
moeten we wel kijken wat de impact is van de coronacrisis voor de zorg. Dat gebeurt ook al in 
verschillende trajecten. Het RIVM gaat een toekomstverkenning uitvoeren naar de brede effecten 
van corona, en het team dat bezig is met de contourennota 'naar een toekomstbestend ig 
zorgstelsel' bekijkt wat de impact kan zijn van de coronacrisis op de toekomstige organisatie van 
de zorg. We kijken daarbij zowel naar de bedreig ingen als naar de kansen die voortkomen uit deze 
crisis. Eerder is al afgesproken dat de contou rennota ook interdepartementaal getoetst wordt via 
de CWIZO. Daarnaast zijn diverse andere rapporten reeds afgerond of nog in de maak waarin 
structurele uitdagingen aan bod komen, bij voorbeeld op het vlak van houdbaarheid (denk aan de 
BMH/ ZiK/vele verkenningen). Als gevolg van bovenstaande vindt VWS dat het op d it moment geen 
meerwaarde biedt om in de vijfhoek een two-pager over de zorg te bespreken. 
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Oplegger: St ructurele economische aanpassingen & stimulering economie. 

Aanleiding 
De overheid voert actief beleid om de negatieve economische gevolgen van de coronacrisis te 

beperken. Met de twee noodpakketten wordt ingezet op behoud van banen en inkomen bij 
huishoudens, en het voorzien van liquiditeit voor in de kern gezonde bedrijven. Zodanig dat de 
randvoorwaarden voor een soepel herstel na afloop van de gezondheidscrisis op orde zijn. 

Bekend is dat de Nederlandse economie in 2020 zal krimpen. De cij fers over het eerste kwartaal 
stemmen niet positief: de economie kromp met 1, 7% ten opzichte van een kwartaal eerder, terwijl 

de contactbeperkende maatregelen pas een maand in werking waren getreden . Ook voor de 
periode na 2020 is de economische ontwikkeling erg onzeker. De overheid kan de diepte en duur 
van de recessie verkorten door maatregelen gericht op vraagstimulering/ het voorkomen van 
grootschalige vraaguitval. De notitie 'Stimulering economie' gaat in op welk economisch beleid 
verstandig is voor de conjunctuur en de kortere termijn. 

Wanneer de coronacrisis achter de rug is doen zich ook weer nieuwe vragen voor. Bekende 
kwetsbaarheden z ijn als gevolg van de coronacr isis opnieuw bloot komen te liggen. Ook is 
aandacht nodig voor de benodigde transit ies d ie we na de gezondheidscrisis zullen doormaken. 
Daarnaast doen zich als gevolg van de coronacrisis - hoe wrang die ook is - nieuwe kansen voor . 
De notitie 'structurele econ omische aanpassingen' behandelt dat thema. 

Beide notities vormen een verkenning naar kansrijke beleidsrichtingen. De geschetste 
beleidsrichtingen zijn een eerste aanzet, bedoeld om de discussie in de Vijfhoek te faciliteren welke 
thema's in een volgende fase concreter dienen te worden voorbereid voor besluitvorming. 

Tot slot is dit n iet overzicht niet uitputtend. Binnen deze beleidsterreinen zijn meer maatregelen 
denkbaar. Er zijn d e afgelopen tijd veel rapporten verschenen die inspiratie bieden (o.a. BMH en 
Bouwstenen). En b ijvoorbeeld op het terrein van toeslagen wordt er parallel al gesproken over 
mogelijke korte termijn stappen richting een eenvoudiger toeslagenstelsel. Dit is een apart traject 
waar richting de zomer v ia ambtelijke en politieke bilateralen, een directeurenoverleg en een BWO 
Toeslagen wordt verkend welke concrete opties er mogelijk zijn. Hierbij wordt er ook geput uit de 
voorlopige inzichten uit het Vervolgtraject Toeslagen waarin wordt toegewerkt naar een roadmap 
aan het einde van het jaar. Op het terrein van pensioenen dreigen kortingen als dekkingsgraden 
niet herstellen. De gevoeligheid van het stelsel voor economische schokken onderstreept de 
noodzaak van de uitwerking van het pensioenakkoord en de overgang naar een nieuw 
pensioencontract waarbij schokken evenwichtiger kunnen worden gedeeld tussen de verschillende 
generaties en eerder zicht is op indexatie. Tegelijkertijd beïnvloedt de corona crisis ook de 
ui tgangssituatie b ij een n ieuw contract, hetgeen extra onzekerheid toevoegt aan de lopende 
onderhandelingen. 
In eerste instantie was ook een twopager voor het thema zor g voorzien. VWS acht het op d it 
moment te prematuur om lessen te formuleren over de economische kwetsbaarheden in de zorg, 
die door de coronacrisis worden b lootgesteld. 

Stimulering en structurele aanpassing 
Deze gecombineerde oplegger hoort bij de agendapunten stimu lering economie & structurele 
economische aanpassingen. Stimuleringsmaatregelen en structurele maatregelen zijn verschillend 
van aard. De eerste notitie over stimulering identificeert opties om {op de korte termijn) de vraag 
te stimuleren en is daarmee gericht op de conjunctuur. Effectieve st imuleringsmaatregelen voldoen 
aan de zogenaamde 3T's: temporary, targeted en timely (tijdelij k, gericht en kunnen snel worden 

ingevoerd). Maatregelen zullen in ieder geval in voldoende mate aan deze voorwaarden moeten 
voldoen . Daarnaast zullen maatregelen ook worden beoordeeld op lange termijn effecten 

(verdienvermogen, brede welvaart) en herverdelingseffecten. De maatregelen worden momenteel 
ui tgewerkt en zullen volgende vijfhoek worden voorgelegd. 
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De tweede notitie presenteert maat regelen voor de langere termijn, d ie moeten leiden tot een 
structurele versterk ing van de economie en/ of samenleving. Sommige maatregelen hebben een 
positief effect op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën, anderen een neutraal of negatief 
effect. Het is een (polit ieke) afweging welk houdbaarheidseffect wenselijk is bij een pakket aan 
structurele maatregelen. Een houdbaarheidsverslechtering heeft wel opportunity costs, want 
daarmee zijn er (structureel) m inder middelen beschikbaar voor andere toekomstige investeringen, 
het verlagen van lasten en/ of het versterken van buffers in de begroting. 

Het is mogelijk om m aatregelen voor de korte termijn (stimulering) en lange termijn te 
combineren; om die reden worden beide notities in samenhang gepresenteerd . Zo kan - naast 
structurele maatregelen - ook met een (tij delijke) stimulering een lange termijn 
structuurversterking worden gerealiseerd. Ook deze keuze is een economische en budgettaire 
afweging. Daarbij is het natuurl ij k relatief makkelij ker is om stimulerende korte-termijn 
maatregelen te nemen, d an op de lange termijn te hervormen. Het risico is dus dat er wel 
gestimuleerd wordt, maar dat hervormingen vervolgens uitblijven. 

In het algemeen dienen maatregelen in een laagconjunctuur niet te leiden tot grotere onzekerheid. 
Zo is het niet verstandig om in laagconjunctuur het saldo te verbeteren vanwege de procyclische 
werking. Onzekerheid voorkomen kan ook door selectief te zijn in maatregelen, ze gefaseerd in te 
laten gaan, waar nodig compenserende maatregelen door te voeren en een goede communicatie te 

borgen. Bij de zoektocht naar maatregelen om op korte en lange termijn sterker uit de crisis te 
komen hoort een integrale werkwijze met ruim draagvlak. 

Bij het uitwerken van een pakket aan maatregelen is idealiter van elke maatregel bewezen dat 

deze effectief en doeltreffend is. In de prakt ijk is dat niet voor elke maatregel mogelijk. Voordat 
besluitvorming plaatsvindt is er dus idealiter een overzicht van wat er bekend is over de 

effectiviteit van maatregelen, zodat dit kan worden meegenomen in de afweging. Daarnaast moet 
er uiteraard bij het uitwerk.en van de maatregelen al worden nagedacht over het meten en 
evalueren van de effectiviteit. 

Discussiepunten: 

Structurele economische aanpassingen: 

1. Welke st ructurele thema's of richtingen acht u het meest relevant om deze kabinetsperiode 
te worden opgepakt en vragen om een spoedige uitwerking' 

2. Welke structurele thema's moeten ter voorbereiding op een volgend kabinet worden 

u itgewerkt' 
3. Mist u nog bepaalde thema's of beleidsrichtingen? 

Stimulering economie: 

1. Deelt u de analyse? 
2. Deelt u het afwegingskader? 
3. Mist u nog bepaalde thema's of beleidsrichtingen? 

Samenhang: 

1. Welke principes moeten er gehanteerd worden om tot een pakketje met zowel conjunctuur
als structuurmaatregelen te komen? 

2. Hoe moet er omgegaan worden met timing van verstandige maatregelen die op korte 
termijn kunnen leiden tot meer onzekerheid (bij v. v ia inkomenseffecten)? 
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Vijfhoek notitie Stimulering economie 
FIN/ EZK/SZW 

Aanleiding 
De Nederlandse economie wordt ongekend hard geraakt door het coronavirus. Recente ramingen 
komen uit op 7% verlies van het bbp dit j aar en een aanhoudende krimp volgend jaar, ook als de 
contactbeperkingen langzaam worden uitgefaseerd. Om de eerste k lappen op te vangen heeft het 
kabinet beleid gevoerd bovenop de automatisc he stabilisatoren om grootschalige faillissementen en 
ontslagen zo veel mogelijk te voorkomen. In het noodpakket 2.0 worden d iverse maatregelen 
verlengd, maar wel met voorwaarden om meer ruimte te geven aan het aanpassingsvermogen van 
de economie. Vooruitkijkend, kan de overheid maatregelen nemen gericht op vraagstimulering om 
zo de diepte en duur van de recessie te verkorten. De effectiviteit van dit type maatregelen wordt 
sterk bepaald door de vormgeving. Deze notit ie bevat I) een probleemanalyse en II) een 
beoordelingskader voor het effectief stimuleren van de vraag. In de bijlagen vindt u wel mogelijke 
richtingen, bijvoorbeeld op het gebied van armoede/ schulden ( lc), WW-opties (ld) en 
vraagstimulering brede welvaart. 

Discussiepunten voor ambtelijke vijfhoek 

1. Deelt u de analyse? 
2. Deelt u het afwegingskader? 

I ) Analyse 

Terogblik en huidige maat regelen: automatische stabilisatie en discretionaire noodmaatregelen 
pakket 1.0 & 2.0 
In tijden van normale conjuncturele schommelingen vindt stabil iserend begrotingsbeleid idealiter 
vanzelf plaats via de automatische stabilisatoren. Wanneer het economisch m inder goed gaat (dan 
verwacht ) komt er enerzijds vanzelf minder belasting binnen, en nemen anderzijds de uitgaven 
vanzelf toe. Dit laatste is vooral het gevolg van een oplopende werkloosheid (WW) en een hoger 
beroep op de bijstand. 

Door de ongekende disruptieve aard van de coronapandemie is automatische stabilisatie in de 
huid ige situatie echter onvoldoende om structureel welvaartsverlies te voorkomen. Het kabinet 
heeft daarom in maart t ijdelijke noodmaatregelen ingevoerd (o.a. NOW, TOGS en TOZO) en 
bestaande instrumenten uitgebreid (o.a BMKB, expor tkredietgaranties). Zonder extra 
overheidsingrijpen (wereldwijd) de coronapandem ie en daaruit voortvloeiende forse economie 
schok leiden tot permanente schade aan de economie omdat machines niet elders kunnen worden 
ingezet of zelfs worden vernietigd en werknemers het risico lopen op langdurige werkloosheid . Door 
zowel burgers als bedrijven met discretionaire noodmaatregelen te ondersteunen in hun inkomens 
en respectievelijk lasten, wordt getracht de klap te verzachten en een domino-effect van 
faillissementen te beperken. Deze dempende werking op de economische neergang v ia fiscaal 
beleid is met name belangrij k omdat Nederland niet zelfstandig expansief monetair beleid kan 
voeren en Europees monetair beleid bovendien gezien de lage rente momenteel slechts beperkt 
effectief is. 

Het kab inet verlengt in het noodpakket 2.0 diverse maatregelen uit het eerste pakket, maar wel 
worden voorwaarden aangepast om meer ruimte te gev en aan het aanpassingsvermogen van de 
economie. 

Langdurige economische krimp door vraaguitval en gebrek aan vertrouwen 
Hoewel de samenleving en de economie langzaam weer worden opgesteld, is duidelijk dat het 
coronavirus langdurige economische schade aanricht. We stevenen dit jaar op een diepe recessie 
af, en die kan lang gaan duren. Het is inmiddels duidelijk dat dit geen V-vormige crisis is, ook 
omdat bepaalde contactbeperkende maatregelen naar verwachting nog lang van kracht zullen zijn.' 
Zowel de Europese Comm issie als het IMF verwachten voor Nederland een economische krimp in 
de orde van 7% voor 2020 met maar beperkt herstel in 20212

• 

' Coronopubllcatre Arbeidsmarkt, CPB, 15·5-2020 
2 Hoe de economie er tegen augustus en 2021 voorstaat is echter omgeven met onzekerheid die de 
ramlngslnstltut en niet kunnen vangen In hun modellen. 
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De krimp wordt grotendeels gedreven voor een lagere vraag. Huishoudens consumeren minder 
omdat ze hun baan of inkomen uit andere bronnen kwijtraken, en vanwege onzekerheid over de 
toekomst worden (grote) uitgaven u itgesteld. Vanwege het lage vertrouwen dat bedrijven hebben 
worden investeringen uitgesteld. Er bestaat een kans op een balansrecessie waarbij bedrijven en 
huishoudens nog voor een lange tijd bezig zijn met het in orde maken van hun boekhouding. 
Tijdens de eerste fase van de coronacrisis hebben veel bedrijven zich gericht op het overbruggen 
van de periode met contactbeperkende maatregelen. Hierbij hebben ze ingeteerd op reserves en 
gebruik gemaakt van kredietverlening en tegemoetkoming vanuit de overheid. Er zal een periode 
volgen waarbij huishoudens en bedrijven buffers zullen herstellen, wat ten koste kan gaan van 
consumptieve bestedingen en productieve investeringen. Bovendien is er onzekerheid rondom 
binnenlandse en buitenlandse vraag: het consumentenvertrouwen in binnen• en buitenland kan 
fors dalen wat ervoor kan zorgen dat de relevante wereldhandel daalt. Zeker in het geval de crisis 
ook overslaat op de financiële sector en de huizenmarkt. Van een dalende wereldhandel heeft 
Nederland als open economie relatief veel last. 

De overheid kan met goed vormgegeven maatregelen actief de vraag te stimuleren 
Via automatische stabilisatie wordt de ergste economische klap opgevangen. Het kabinet kan in 
aanvulling hierop discretionaire maatregelen nemen om de vraagkant van de economie te 
stimuleren. Met het noodpakket 1.0 en 2.0 voert het kabinet al actief begrotingsbeleid. De 
discret ionaire noodmaatregelen zijn wel anders van aard dan eventuele stimuleringsmaatregelen 
aan de vraagkant: de noodpakketten hebben met name als doel het op peil houden van de 
bestaande economische activiteit, terwijl stimuleringsmaatregelen beogen de economie via de 
binnenlandse vraag aan te jagen. Het betreft daarom een ander type maatregel. 

De vormgeving van stimuleringsmaatregelen is zeer bepalend voor de effectiviteit. Er bestaat 
ui tgebreide literat uur d ie het gemiddelde effect van overheidsstimulus onderzoekt op economische 
groei. Dit effect wordt vaak aangeduid als de multiplier'. De begrotingsmultiplier en daarmee de 
effectiviteit van discretionaire st imulusmaatregelen is in Nederland afhankelijk van een aantal 
belangrijke factoren. Te weten: 

Aanhoudende aanbodrestricties in delen van de economie- verschillende sectoren worden 
momenteel verschillend geraakt. Het stimuleren van de vraag is niet zinvol als deze gericht zijn 
op bedrij ven en zelfstandigen die nog steeds aanbodrestrict ies ervaren vanwege 
aanvoerproblemen (uit het buitenland) en contactbeperkingen in het binnenland. Immers, het 
aanbod kan niet groeien met de vraag. 
Onzekerheid beinvloedt effectiviteit van stimulering gericht op de consumptie van 
huishoudens- Huishoudens kunnen door de hoge mate van onzekerheid over de toekomstige 
econom ische situatie ervoor kiezen om uit voorzorg meer te gaan sparen. Extra inkomen 
gericht op het stimulering van de vraagkant, zal dan deels op de spaarrekening belanden. Hoe 
meer er gespaard wordt, hoe kleiner de effectiviteit van stimulus. Dit spaareffect verschilt 
tussen huishoudens: in de regel consumeren huishoudens met lage inkomens een groter deel 
van het ( extra) inkomen omdat zij in hun dagelijkse behoeften moeten voorzien. 
Importlek zwakt stimulering af - Nederlandse huishoudens consumeren niet alleen 
binnenlandse producten maar ook buitenlandse producten. Een deel van de overheidsstimulus 
za l, middels de consumptie van huishoudens, resulteren in hogere importen en daardoor naar 
het buiten land vloeien. Hier staat tegenover dat huishoudens merendeel van hun consumptie 
uitgeven aan diensten die grotendeels niet internationaal verhandelbaar zijn.' De effectiviteit 
van discretionaire maatregelen zal ondanks een dempend effect van het importlek nog steeds 
positief zijn.• Het tegenovergestelde is ook waar: stimuluspakketten van onze belangrijkste 
handelspartners hebben een positief effect op de binnenlandse vraag in Nederland. 

' Centraal is daarbij de vraag of de multiplier hoger of lager dan 1 is. BiJ een multiplier van meer dan 1 
stimuleren de overheidsuitgaven de particuliere uttgave, en Is ruim bestedingsbeleid een motor ven 
economische groei. De economie groeit sneller dan de overheidsuitgaven als percentage van het nationaal 
pn::iduct het begrotingstekort neemt a.f. Bij een multlpller van minder dan 1 1s er spreke ven crowdlng out: de 
overheidsuitgaven hebben dan een negatief effect op de partK'.uliere uitgev91, bijvoorbeeld omdat de overhefd 
de belastlngen moet verhogen, omdat de rente stijgt of omdat de prijzen toenemen. B~ een multlpller lager dan 
nul leidt stimulering tot lagere economische groei. 
' CBS, statllne bestedingen; consumptie huishoudens 1995-2019 
5 Jacobs (2012), ESB, Alles lekt weg naar het buitenland, toch? (update) 
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Stand van de conjuncruur maakt het verschil - In tijden van hoogconjunctuur is de effectiviteit 
van discret ionaire stimulus veel beperkter dan laagconjunctuur. In tijden van hoogconjunctuur 
is er relatief weinig aanbod beschikbaar om extra vraag te faciliteren. Een deel van de stimulus 
vloeit dan weg naar het bu itenland. of zal resulteren in hogere inflatie. In tijden van 
laagconjunctuur geldt het tegenovergestelde en is discret ionaire stimulus effectiever in het 
aanjagen van de binnenlandse vraag en het verlagen van de werkloosheid. Uit verschillende 
onderzoeken blijkt dat m ultipliers, en dus de effectiviteit van discretionair begrotingsbeleid, 
groter zijn b ij een oplopende werkloosheid. 

Samenvattend, de overheid kan via expansief begrotingsbeleid de duur en lengte van de 
coronacrisis beper1<en door op korte termijn de vraag aan te jagen. De effectiv iteit van 
stimulerende m aatregelen hangt echter ster1< af van de vormgeving. Los van de individuele 
effectiviteit van maatregelen, kan het überhaupt nemen van maatregelen door de overheid 
consumenten en bedrijven extrn vertrouwen geven in de toekomst, met positieve gevolgen op 
consumptie en investeringen. 

II) Beoordelingskader 
Stimuleringsuitgaven en -investeringen hebben per euro het grootste korte termijn effect op het 
bbp (de hoogste multiplier ), als zij tijdelijk, tijd ig én gericht zijn (oftewel, temporary, t imely en 
targeted, de drie T's).• Dit werkt als volgt: 
o Tijdelijk: de maatregel d ient tijdelijk te zijn. Als de economie weer in voldoende mate is 

opgeveerd, wil je deze j uist niet overstimuleren. Bovendien is er anders ook sprake van een 
structureel beslag op de overheidsfinanciën. 

o Tijdig: om effectief te zijn moet de maatregel goed getimed worden, en ingezet worden 

wanneer er sprake is van onderbesteding. Hiervoor is het noodzakelijk om te weten waar in de 
cyclus de economie zich bevindt . Ind ien verkeerd getimed dan kan begrotingsbeleid met een 
anticyclische bedoeling snel procyclisch uitpakken. In het verleden is hier in Nederland 
veelvuldig sprake van geweest.' 

o Gericht: doel van de maatregelen is zoals gezegd het simuleren van de vraag. De maat regel is 

daarom meest effect als deze gericht de vraag aanjaagt. Over het algemeen geldt dat des te 
generieker de maatregel, des te minder effectief de vraag wordt gestimuleerd. 

Maatregelen d ie in hoge mate voldoen aan de drie T's zijn effectief in het stimuleren van de vraag 
en daarmee het bbp-herstel op korte termijn . Maatregelen d ie worden opgenomen in de lijst met 
potentiele stimuleringsmaatregelen (ter bespreking in een volgende ambtelijke vijfhoek) moeten 
daarom in ieder geval voldoende scoren op deze factoren zodat daadwerkelijk de vraag op de korte 
termijn wordt gestimuleerd. 

Naast de drie T's zullen m aatregelen ook worden beoordeeld op een tweetal ander effecten: lange 
termijn verdienvermogen en ( overige aspecten van) brede welvaart en verdelingseffecten. 

De langetermijneffecten op de economie en welvaart in b rede zin zij n belangrijk om in ogenschouw 
te nemen bij deze kortetermijnmaatregelen. Een specifieke dreig ing d ie uitgaat van een grote 
vraagterugval in een recessie op korte tenmijn is dat ook investeringen in het structureel 
verdienvennogen op lange tennijn {bijv. kennis en innovatie) en andere d imensies van brede 
welvaart (bijv. verduurzaming) teruggeschroefd worden. Door omzetdaling en onzekerheid dalen 
de private investeringen in onderzoek en innovatie gemiddeld genomen t ij dens een crisis.• Ook 
daalt de beschikbaarheid van risicokapitaal door voorzichtigheid bij banken en investeerders, wat 
de groei van innovatieve startups en scale-ups kan remmen. ' Het risico h iervan is dat onze 
concurrentiepositie verslechterd en de productiviteitsgroei verder afzwakt 

Daarnaast is het belangrij k om de potentiele maatregelen te beoordelen op verdelingseffecten. De 
crisis raakt de groep hu ishoudens d ie al het m eest kwetsbaar was, bijvoorbeeld die aan de 

6 Zie bijvoorbeeld Funnan (2008) "lf When How - A Primer on Fiscal Stimulus". 
' Zie hiervoor ook Suyker, verwijzing CPB pollcy brief. 
' ll!SCP r2012} JnllQl(lltloo.Jn..!!J.urls~d 
t https;//www.oecd.Ol"g/stf/stl-outlook-2012-chapt0'" · l ·lnnovatlon-ln·the-crlsls-and-beyond.pdf 
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onder1<ant van de arbeidsmarkt (met een fiexibel contract), hard. Verschillende 
stimuleringsmaatregelen hebben verschillend effect op het inkomen van deze huishoudens. 

Samenvattend worden maatregelen beoordeeld op: korte term ijn effect op de effectieve vraag 
(tijdig, t ijdelijk, gericht), lange termijn effecten (verdienvermogen en brede welvaart) en 
verdelingseffecten. Omdat alle maatregelen verschillend scoren op deze dimensies is een politieke 
weging op wenselijkheid vereist. Omdat het doel van deze exercitie is om maatregelen in kaart te 
brengen die bijdragen aan het stimuleren van de vraagkant van de economie op korte termijn, 
zullen alleen maatnegelen worden meegenomen die hier voldoende aan bijdragen. Maatregelen d ie 
mogelijk genomen kunnen worden met het oog op andere doelen (en niet of zeer beper1<t bijdragen 
aan vraagstimulering) zijn geen onderdeel van dit traject. In de notitie " structurele economische 
aanpassingen" komt een aantal van deze maatnegelen wel aan bod. 

Ervaringen uit het verleden laten zien dat hoog scoren op de 3Ts lastig is 
De reden dat in het verleden stimuleringsuitgaven niet altijd even effectief zijn gebleken, is dat zij 
niet voldeden aan al deze voorwaarden. Op het element van tijdelij kheid valt door het kabinet 
(gemakkelijk) te sturen. Het zal per definitie moeten gaan om een incidentiele en geen structurele 
inzet van m iddelen . 

Voldoen aan de andere twee voorwaarden lijkt lastiger. Zo kennen fiscale maatregelen over het 

algemeen een relatief korte inwerktij d : een lastenverlichting kan immers snel worden gegeven. 
Generiek de lasten van huishoudens en bedrijven verlichten is echter een ongericht instrument 

omdat het indinect de vraag stimuleert. Huishoudens en bedrijven kunnen namelijk besluiten om 
het extra geld te sparen in plaats van uit te geven. 

Bij maatregelen gericht op het aanjagen van consumptie is het meest effectief om de lasten van 
huishoudens te verlichten d ie een hoge 'marginal propensity to spend' hebben : van elke euro 
lastenverlicht ing geven zij het meeste uit. Uit empirisch onderzoek blijkt dat dit met name 
huishoudens zijn met een laag inkomen of huishoudens die te maken hebben met inkomensverlies 

(bijv. als gevolg van werkloosheid) . 

Uitgavenmaatregelen blijken volgens de literatuur een beter instrument om de binnenlandse vraag 
te stimuleren (in vergelijking met lastenmaatregelen), omdat ze veel d irecter zijn.1'° Belangrijkste 

nadeel is echter dat dergelijke maatregelen een lange inwerktijd kunnen kennen. Zij zijn dus wel 
gericht maar niet altijd tijdig. Ervaring uit de vorig crisis leert dat maatregelen met een 

investeringskarakter ( infra, bouw, duurzaam heid) relatief veel vertrag ing opliepen. Het naar voren 
halen van al geplande investeringen beperkt d it risico. Bij investeringsmaatregelen die minder 
afhankelijk zijn vergunningverlening speelt dit risico ook een stuk minder. 

JI) Zie hieivoor ook Furman ( 2008) "Jf When How - A Primer on Fiscal Stimulus. 
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~~~m: ~minwis.nlJ: MWid/iM 1 
Sent Thur 5128/2020 1:53:15 PM 
Subject: FW: Vragenformulier 27-05-2020 
Receiwd: Thur 5/2812020 1 :53:16 PM 
2020 05 28 concept antwoorden kamervragen Ahoy en Mecc .docx 

~ Hier belde ik over. 
~e af of zorgverzekeraar ·onvoldoende' is betrokken of eigenlijk helemaal niet. En wanneer zv uberhaupt een ziekenhuis 
moet fina ncieren? 
En of niet meer de nadruk moet liggen op feit dat eea niet iom was met procedure van MinVWS. 

Mifroeti 

i10H2eJ 

@minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Vragenformulier 27-05-2020 

Hoi, hebben jullie nog belangstelling om mee te lezen? 

Ik heb de concepten ook even voorgelegd aan zorgverzekeraars (CZ en VGZ) en de DPG 

Als jullie nog suggesties hebben, bij voorkeur van middag 

• Van: m, 11. lllmfll1.JBIAl@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 09:26 

1.#·ilN@minvws.nl>; m, m. m) 4flll@minvws.nl>; MWltiM 1. (11111) 
minvws.nl> 

) <9•11A4ffllq!lii§il!,IIM■@m invws. n 1 > 
Onderwerp: RE: Vragenformulier 27-05-2020 

Zie bijgevoegd de vragen 

Van: IA4R 1. ◄il')ftfH(Q)minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 08:46 

. , i .-rmn@minvws.nl>; m . 1111. ml 4flll@minvws.nl>; MAihWM 1-a 
minvws.nl> 

m invws.nl> 
Onderwerp: RE: Vragenformulier 27-05-2020 

Kan iemand ook de vragen sturen? Dan dicht ik wel wat. 

Van: mll, Il-lllmflll.PP@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 18:29 

Aana,af-~@minvws.nl>WJ:M!~MMfM@minvws.nl> 
cc:• ' · i . < • - m1nvws.nl>; W, 1 

• )U!J ' minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Vragenformulier 27-05-2020 
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Ha. 

Is voorlmlill lMM l .Z. Hij heeft ook de niet-doorgegane mondelinge vraag getrokken en heeft de info die er is. 
Doen jullie fonnele kant toedeling? Ik cfi@ir info. 

- •-:iag morgen stuurgroep infonueren over bestaan vrnag.. 

GroerNfüd& 
Verzonden met BlackBeny Work 

(www.blackbcny.com) 

Van: W, E -~ <IQBll:n:minvws.nl> 
Dal nm: woet~ 27 mei 2020 2:50 PM 
Aan: llmllJ-111· GmBI} <IJPJIDl@minvws.nl>. MAftf4111. I. <lm) ◄lltJft@1tminv,vs.nl> 
Ond erwer p: FW: Vmge,ûonnulier27-05-2020 

Halllllllllln o-· Sv~ oor wie 1s on erstMnde vraag? 

Hoor graag. danJr•#@WJF 
V an: aml-1 - ) ...,r@minvws.nl> 
Dal nm: woeusdag 27 mei 2020 2:05 PM 
Oodr1werp: Vragcnfommlicr 27-05-2020 

Attentie MEVA 
2020209532 
(ingezonden 27 mei 2020) 
Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht 'Fysiotherapeuten maken 
zich druk over tekortschietende corona-compensatie : "Dit is een vitaal beroep"' 

Attentie z 
2020209535 
(ingezonden 27 mei 2020) 
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht 'Geen goedkeuring: 
zorgverzekeraar betaalt noodhospitaal niet'. 
NB: Wilt u deze vragen beantwoorden voor het komend plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het 
coronavirus? 

Attentie lZ 

2020209S37 
(ingezonden 27 mei 2020) 
Vragen van de leden Diertens en Bergkamp (beiden D66) aan de M inister voor Medische Zorg over de 
kwalitei t van mondkapjes in verpleeghuizen 

Attentie MEVA 
2020209540 
(ingezonden 27 mei 2020) 
Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de ministers van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
over een bonus voor zorg verleners. 

Att@ntie GMT 
2020209541 

(ingezonden 27 mei 2020) 
Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over beïnvloeding 
van Europees onderzoek door de farmaceutische indust rie 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

nota 
(ter voorbereiding van een overleg) 

eeo-eft Overleg vakbonden 
VerQade.rdatum en -bJd 7 mei 2020 - 09.30-10 .30 
v~rgaderplaats MinVWS - Webbex 

Por&at Cllrecu:ur 

1 Aanleid ing en doel overleg 
Donderdag 7 mei heeft u een bestuurlijk overleg met de vakbonden FNV, 
CNV, NU'91, VenVN en FBZ. Dit is een vervolg op het overleg dat u heeft 
gehad op 14 april. Tijdens dit overleg hebben de vakbonden hun zorgen geuit 
over de werkomstand igheden van zorgverleners. De vakbonden willen dat 
zorgmedewerkers op een verantwoorde en veilige manier hun werk kunnen 
doen met voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en tegen goede 
arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. 

Wekelijks vindt er een informeel overleg op beleidsniveau plaats t ussen 
directie MEVA en de bonden. De bonden delen hier de signalen die zij 
ontvangen van werknemers en VWS deelt de laatste stand van zaken. Op 
basis van dit overleg zijn we gezamenlij k tot de onderstaande agenda 
gekomen. Het doel van het overleg is om op bestuurlijk niveau door te praten 
over de zorgen van de vakbonden en waar mogelijk om deze zorgen weg te 
nemen. 

2 Dee lnemers overleg 
Kitty de Jong - vicevoorzitter FNV 
Gerton Heyne - interim-voorzitter bestuur VenVN 
Stella Salden - voorzitter NU'91 
Anneke Westerlaken - voorzitter CNV zorg en welzij n 
Maarten Faas - voorzitter Federatie Beroepsorganisat ies in de Zorg (FBZ) 

Vanuit VWS schuiven aan: 

se 
Oir. Macro-Eco. vraag:st. en 
Arbeidsmarkt 
Team Arbeidsmarkt 

ii(i{if4oor 
111!1::mJeeteKlsmedewerk~ 

~m1nvws.n1 

Datum 

6 april 2020 
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3 

(10)(2e) 2•1 MEVA 

Te bespreken punten 
1. Actuele zorgen bij medewerkers 

Persoonl ijke beschermingsmiddelen, de richtlij nen en de 
betrokkenheid van bonden daarbij 
Testbeleid bij werknemers 

2. Arbeidsmarktvraagstukken 
Stijgend ziekteverzu im en de psychosociale belasting 
Recuperat ietij d van werknemers en de betrokkenheid van de VAR
en OR-en 
Financiering op de langere termijn (bestaande productieafspraken, 
de HLA's en de stijgende pensioenpremies) 
Opleiden en functiedifferentiatie verpleegkundigen 

3. Bonus voor zorg medewerkers 
4. Vervolg bestuurlijk overleg 

4 Advies en toel ich t ing 
In het informele overleg komen de onderstaande onderwerpen wekelijks aan 
bod. Onderstaand vindt u punten die de vakbonden waarschijnlij k zullen 
inbrengen tijdens het bestuurlijk overleg met daarbij een reactie u zou 
kunnen geven. 

l. Actuele zorgen bij medewerk ers 

Tekort aan persoonlijke beschermingsmaterialen en de richtlijnen van het 
BM1 
De bonden hebben aangegeven dat buiten de ziekenhuizen de 
beschikbaarheid van de beschermende m iddelen nog steeds niet op orde is. 
Met name in de thuiszorg voelt men zich onveilig omdat 
beschermingsmiddelen niet preventief mogen worden ingezet . Zorgverleners 
zouden onder d ruk worden gezet om onbeschermd te moeten werken. Er zijn 
ook signalen dat cl iënten de zorg afwijzen. De bonden vinden daarnaast dat 
er beter gecommuniceerd kan worden over de richtlijnen, vooral omdat 
deze vaak veranderen. Daarnaast zou er in de richtlijn van het RIVM te 
makkelijk worden uitgegaan van het leveren van zorg op 1,5 m et er af s tand . 
In de praktijk (o.a in thuiszorg, gehandicaptenzorg en verslavingszorg) is dit 
niet altij d mogelijk •. De FNV vraagt als enige vakbond om nadrukkelijk 
betrokken te worden bij het opstellen van de r ichtlijnen en de protocollen 
voor de heropening van bepaalde zorg. In het vorige bestuurlijke overleg 
hebben vakbonden aangegeven dat zij meldingen hebben gedaan bij de 
inspectie, maar dat hier onvoldoende mee wordt gedaan. 

Mogelijke reactie: Ik doe alles dat in mijn macht l igt om voldoende 
persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te krijgen voor al le 
medewerkers in de zorg. Ik werk daartoe langs drie lijnen: 1) inkoop via het 
Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) 2) productie in Nederland en 3) 
hergebruik. De afgelopen weken heeft dit ertoe geleid dat er meer materiaal 
beschikbaar is gekomen. Het LCH heeft mij ook laten weten op d it moment 
voldoende beschermingsmiddelen te hebben om de zorgaanbieders die een 
aanvraag doen te voorzien van beschermingsmiddelen. I k hoor ook andere 
verhalen uit de praktijk. I k neem deze signalen uitermate serieus en daarom 
wil ik dit proces onder de loep nemen. Desondanks wil ik zorgverleners 
oproepen de richt lijnen van het RIVM te volgen. Ik erken dat er een verschil 
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kan zijn t ussen wat zorgverleners denken nodig te hebben aan PBM en wat er se 
fei telijk nodig is bij een bepaalde handeling. Mochten zorgverleners niet Oir. M.-.cro--Eco. vr.i:iags:t. en 

Artle1dsm~rtct kunnen werken volgens de richtlijnen, dan is het van belang dat zij met hun 
werkgever in gesprek gaan over alternatieven. Als dit geen oplossing biedt 
dan is het belangrij k dat hiervan melding wordt gemaakt bij de inspectie. Ik 
heb vernomen dat jullie nu een direct contactpersoon hebben bij de inspectie. 

Indien jullie het gevoel hebben dat een melding onvoldoende serieus wordt 
genomen, dan adviseer ik om dit direct op te nemen met jullie 
contactpersoon bij de inspectie. 

Testbeleid bii medewerkers 
De bonden geven aan dat het p.-oces voor testen steeds beter loopt, maar 
dat zij alsnog signalen kri jgen dat werkgevers lastig doen als personeel getest 
wil worden, door bijvoorbeeld lang te wachten of mensen te laten werken in 
de tijd tussen het afnemen van de test en de uitslag 

Mogelijke reactie: Het is goed om te horen dat het testen beter verloopt. Ik 
hoor graag w elke concrete knelpunten er nog zijn bij de werkgevers. Het is 
natuurlijk wel van belang dat de werknemer klachten heeft die passen bij 
COVID. Een arts moet op basis van het testbeleid de triage doen, d it is niet 
aan de werkgever. De werk.gever moet duidelijk communiceren over hoe een 
werknemer getest kan worden. 

2. Arbeidsmarktvraagstukken 

Stijgend ziekteverzuim en de psychosociale belasting 
De vakbonden zien aan de cijfers dat het ziekteverzui m stijgt ten opzichte 
van dezelfde periode vorig jaar (zkh 0,27%, vvt 0,30%, ghz 0,42% en ggz 
0,20%). Dit zou mede komen doordat deze cr is is een enorme 
psychosociale belasting geeft op zorgverleners. Dit wordt ook geïl lustreerd 
met de peiling van de V&VN (uitbracht op 1 mei jl.). Het is belangrijk dat 
werkgevers en VWS hier voldoende aandacht voor hebben, zeker met het oog 
op het behoud van personeel. 

Mogelijke reactie: Zorgverleners in de verschillende sectoren werken dag 
en nacht om goede zorg te kunnen bl ijven bieden. Ik realiseer mij goed dat 
zij hun weric soms onder moeilijke omstand igheden moeten uitvoeren. Dit uit 
zich helaas ook in een hoger ziekteverzuim ten opzichte van vorig jaar. Hier 
kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Besmetting; maar 
ook uitval door hoge werkdruk en de psychosociale belasting die deze crisis 
met zich meebrengt . Vermoedelij k zij n er ook andere niet corona 
gerelateerde factoren die leiden tot een hoger ziekteverzuim. We zien 
namelijk ook dat het langdurig verzuim (92 dagen of meer) gestegen is en 
dat kan n iet enkel door Corona komen. Samen met partijen (bonden, 
branches, regio's) kijken we naar hoe we het werk in de zorg zo gezond en 
veilig mogelijk kunnen organiseren. De psychosociale belasting geven we 
nadrukkelij k extra aandacht door o.a. Sterk in j e Werk. 

Recuperatietijd van werknemers en de betrokkenheid van de VAR- en OR-en 
Een groot gedeelte van de zorgverleners draaien nu veel overuren. Deze 
zorgverleners verdienen voldoende tijd om te herstellen van deze crisis. De 
vakbonden vrezen dat zorgfinanciers vanuit hun zorgplicht snel de reguliere 
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zorg weer willen opschalen. Zij zullen benadrukken dat verpleegkundigen 
goed moeten worden betrokken bij d it proces. 

Mogelij ke reactie: Onze huidige zorgverlener,; hebben in deze corona-crisis 
een topprestatie geleverd! Bij het opschalen van de reguliere zorg moet 
nadrukkelijk gekeken worden naar de recuperatie van deze zorgverleners. 

Ik heb de Chief Nursing Officer (CNO) gevraagd om mij te adviseren over de 
transitie naar reguliere zorg met daarbij in het bijzonder aandacht voor de 
draagkracht van verpleegkundigen. Daarbij wil ik wel benadrukken dat 
werkgevers en werknemers de specifieke omstandigheden kennen en zij 
vooral ook gezamenlijk afspraken moeten maken die zowel recht doen aan 
het belang van de zorgverlener als d ie van de zorg. Daarnaast wil ik graag de 
verbinding leggen met extrahandenvoordezorg.nl. Hier hebben zich ruim 21,5 
duizend mensen gemeld om als zorgprofessional te helpen. Aan hen wordt 
binnenkort gevraagd of zij ook op de middellange en langere termijn nog 
beschikbaar zijn om bij te springen in de ( regu liere) zorg. 

Minister Bruins heeft toegezegd om met de NVZ en de CNO in gesprek te 
gaan over de verbetering van de positie van verpleegkundigen en de TK 
hierover voor de zomer te informeren. De CNO is gevraagd om te adviseren 
over hoe de positie van verpleegkundigen verbeterd kan worden. Verder heeft 
de CNO reeds onderzoek lopen bij alle verpleegkundige adviesraden in 
ziekenhuizen over de vraag in hoeverre zij betrokken zijn bij de coronacrisis. 
Ik ben benieuwd welke ideeën jullie hebben om de betrokkenheid van 
verpleegkundigen te versterken. 

Einancieciog oo de lanaere termiin 
De vakbonden maken zich zorgen over de financiële situatie van 
zorgaanbieders op de langere term ijn. Er is onduidelij kheid of de inhaalzorg 
voldoende gecompenseerd gaat worden door de zorgfinancier die ook al 
continui'teitsbijdrage heeft verstrekt. Zij hebben daarom signalen gekregen 
dat personeel verplicht met verlof wordt gestuurd of in de min-uren worden 
gezet, zodat de werkgever straks beroep op ze kan doen. Daarnaast vrezen 
zij dat zorgverzekeraars en gemeenten gaan duwen om de uitgestelde zorg 
zo spoed ig m ogelijk in te halen volgens de p roductieafspraken. 
Zorgverleners verdienen voldoende tijd om bij te komen en daarom is het de 
vraag of zorgaanbieders kunnen voldoen aan de productieafspraken. Het niet 
naleven van productieafspraken zou financiële consequenties hebben voor de 
zorgaanbieder en daarom stellen vakbonden voor om deze afspraken open te 
breken. Daarnaast voorzien de vakbonden dat het plafond in het 
hoofdlijnenakkoord in o.a. de MSZ voor 2021 niet haalbaar is als gevolg 
van de uitgestelde zorg. Ten slotte zijn de dekkingsgraden van de 
pensioenfondsen (ABP en PFZW) de afgelopen weken fors gedaald. De 
bonden vrezen dat hierdoor de pensioenpremies de komende jaren omhoog 
moeten, waardoor er m inder loonruimte over blijft. Mogelijk dat de bonden 
hierover opperen dat de overheid garant staat voor de pensioenpremie 
stijging/een compensatie hiervoor biedt. 

Mogelijke .-eactie: 
Financiering algemeen: Er is de mogelij kheid gecreëerd om een 
continuiteitsbijdrage te geven door zorgverzekeraars aan zorgaanbieders. 
Daarnaast is er de mogelijkheid gecreëerd om kosten die direct gerelateerd 
zijn aan corona te declareren. De continulteitsbijdrage van zorgverzekeraars, 

SG 

Oir. M.-.cro--Eco. vr.i:iags:t. en 
Artle1dsm~rtct 
Tellm ArbelCl91'lllrt:t 

Kènme rll 

Pagina 4 van 6 

276977 



eventueel in combinatie met de Rijksregelingen, moet voldoende steun 
bieden aan zorgaanbieders om ook op langere termijn overeind te blijven. Dat 
is in ieder geval het doel van de regelingen: continuïteit van zorg borgen op 
langere termijn en daarmee de mogelijkheid voor zorgverzekeraar om hun 
wettelijke zorgplicht te vervullen. Deze b ij drage geldt zowel voor 
gecontracteerde als ongecont racteerde zorg, als basisverzekering en 

aanvullende verzekering. 
Wijzigen van de productieafspraken: Productieafspraken gaan over 
gecontracteerde zorg in het basispakket. De continuiteitsbijdrage gebruikt 
juist de 'normale omzet", als basis om een bedrag te berekenen. Het zal 
inderdaad zo zijn dat inhaalzorg verrekend gaat worden in de definit ieve 
vaststelling van de continuiteitsbijdrage. Maar als een zorgaanbieder in zijn 
geheel geen inhaalzorg gaat leveren, geldt nog steeds dat deze aanbieder een 
substantiële continuiteitsbijdrage gaat krijgen. 
Openbreken van de HLA's: Ten eerste geldt dat de hoofdlijnenakkoorden 
niet alleen financiële afspraken bevatten. Er zijn ook vele inhoudelijke 
afspraken gemaakt. Natuurlijk zal de corona-crisis invloed hebben op de inzet 
d ie gepleegd kan worden op de realisatie van deze inhoudelij k punten. Ten 
aanzien van de financiële afspraken geldt dat het op dit moment nog niet 
bekend wat de financiële gevo lgen zijn van de corona-crisis. Het moge 
duidel ijk zijn dat extra kosten die in 2020 worden gemaakt niet binnen de 
kaders van de hoofdlijnenakkoorden hoeven te b lijven. Zowel voor de 
meerkosten als gevolg van corona, als de continuiteitsbijdrage geldt dat het 
macrobeheersinstrument niet van toepassing is. Het is nog niet bekend in 
hoeverre er in 2021 nog sprake is van coronazorg of inhaalzorg. Het is dus 
nog veel te vroeg om te spreken over openbreken van hoofdlijnenakkoorden. 
Overigens geldt ook wel voor 2021 dat de meerkosten en 
continuiteitsbijdrage niet meetellen voor de inzet van het 
macrobeheersinstrument. 
Stijgende pensioenpremies: De huidige dekkingsgraden van PFZW en ABP 
(umc's) zijn inderdaad zorgelijk. Het is echter te vroeg om hier al conclusies 
over te trekken mbt noodzakelijke premiestijgingen dan wel korten van de 
pensioenen. Voor wat betrelt kortingen zal voor beide fondsen pas aan het 
einde van dit jaar besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal e.e.a . ook 
moeten worden bezien in het licht van invoering van het nieuwe 
pensioenstelsel. 

Opleiden van en functiedifferentiatie b ii verpleegkundigen 
De vakbonden hebben afgelopen week veel signalen gekregen van 
veront ruste IC-verpleegkundigen. De IC?s liggen nog steeds vol met corona 
patiënten, terwijl ziekenhuizen al langzaam beginnen aan de opschaling van 
de reguliere zorg. Door een tekort aan verpleegkundigen zetten 
ziekenhuizen nu vol in op functiedifferentie en neemt daardoor de 
werkdruk en verantwoordelijkheid voor IC-verpleegkundigen onverantwoord 
hard toe. De vakbonden hebben niet het idee dat ziekenhuizen bezig zijn om 
extra te gaan opleiden. 

Mogelijke reactie: 
Voor de ziekenhuizen ligt de prioriteit nu bij het creatief om gaan met de 
mensen die er zijn om zo de noodzakelijke zorg te kunnen verlenen. Dit 
betekent ook dat op dit moment de opleiders weer aan het bed staan en niet 
de tijd en ruimte hebben om meer mensen op te leiden. Daarnaast zijn 
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vanwege het besmettingsgevaar velen stages opgeschort. Dit is in het belang 
van de veiligheid van de patiënt en de zorgverlener noodzakelijk gebleken. 

De crisis maakt voor iedereen meer dan duidelijk dat het opleiden van 
gespecialiseerde verpleegkund igen (zoals IC-verpleegkundigen) noodzakelijk 
is. De urgentie hiervan is ook bij de bestuurders van ziekenhuizen 
doorgedrongen. Er zijn meerdere inst roommoment in het jaar waarop gestart 
kan worden met de vervolgopleidingen, dus dat hoeft geen belemmering te 
zijn. We zien dat de afgelopen ja ren de z iekenhuizen al een stap hebben 
gemaakt naar meer opleiden, maar dat dit nog niet voldoende was. I k blij f de 
ziekenhuizen hierop aanspreken. In het hoofdlijnenakkoord MZS zorg zijn hier 
ook afspraken over gemaakt. NFU en NVZ hebben het project CZO Flex Level 
opger icht dat ervoor zorgt dat de verpleegkundige vervolgopleidingen (ook de 
IC-opleiding) beter gaan aansluiten bij de werkpraktijk en flexibeler/modulair 
worden vormgegeven. Dit moet ertoe leiden dat er straks (vanaf 2022) ook 
sneller meer verpleegkund igen worden opgeleid. 

3. Bonus van zorgn1edewerkers 
In eerste instantie hadden vakbonden voorkeur om de bonus binnen de cao 
te verstrekken, maar zij lijken hiervan zijn ten.1g te zijn gekomen en vinden 
een eenmalige (fors e ) financiële bonus vanuit VWS op zijn plaats. De 
vakbonden begrijpen dat het uitwerken van een bonus een ingewikke lde 
opgave is, zeker omdat VWS geen partij is als sociale partner. Zij zullen 
aandringen dat VWS hierover snel moet communiceren richting 
zorgverleners. Daarnaast ontstaan er geluiden dat andere sectoren al 
concrete p lannen hebben voor een bonus en dan zou de zorg niet achter 
mogen blijven. 

Mogelijke reactie: 
We gaan momenteel na welke uitvoeringsvormen er kunnen zijn voor een 
dergelijke bonus en welke groep medewerkers hiervoor in aanmerking zouden 
komen. Over de uitkomst van deze verkenning zullen wij de Kamer binnen 
enkele weken informeren. 

4. Vervolg bestuurlijk overleg 
De vakbonden zul len verzoeken om dit bestuurlijk overleg over enkele weken 
weer opnieuw te voeren. De vakbonden zullen bovendien benadrukken dat zij 
betrokken gehouden willen worden bij het opstellen van de richt lijnen en 
protocol len voor het werken in de zorg en de plannen voor de opschaling van 
de reguliere zorg. 

Mogelijke reactie: Ik vind het belangrijk om met elkaar in gesprek te 
blijven. I k zal een voorstel doen voor het vervolg . Ik hoop dat jullie intussen 
ook goed gebruik blijven maken van het wekelijkse informele overleg. 

widsmedewerker 
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l nschattlng noodzaak doorbetalen In 
Gesubsidieerde 11c.1Mtelt(en) geval onderreaUsatle 11gv corona Argtmentatle 

Het betreft de ins.troom en doorstroom 2020 voor de Ie en 2e 
fase van de opleicingao tot jeugdar1s. arts 
lnfectlez.lektenbestrijding. arts TSC--bestrljding en medisch 
m ilieukoodige. 

la/nee 

ja 
Medische vervoigo~eîdingen, Beroepen geestelijke gezondheid, 
Tandheelkundige vervolgopleidingen. Websle e.a. digitale 
informatievoorziening, Artikel/presenlaUeslsymposialad h<:xf 
advisering mlnlste~es. Regionale FZO ramingen. VS/PA 
opleidingen, Tandartsen en monhygiëristen opleicingen nee 
reguliere WGll<zaomheden van he, College GOlleeskundlge 
Speciallmi en, zoals venneld In het Jaarplan Collega 
Geneeskundige Specialismen 2020. 

langlopOlld wetenschappelijk onderzoek. kortdurend 
wetenschappelijk onderzoek en kennlsdlssemlnatie In 11M kader 
van de leerstoel Betaalbaarheid van zorg. 

het opstellen van een to8\•.-ijzingsvocntel en het juridisch 
houdbaar 1oe!Mjzen van de voor het Jaar 2020 beschikbare 
instroom c .q . opleidingsplaatsen voor de opleidingen tot klinisch 
psycholoog. psychoiherapeut. klinisch neuropsycholoog. 
gezonclleidszorgpsycholoog en verpleegkundig specialist..ggz 
en het evalueren van de proeftuinen waarbij met name antwoord 
wordt gegeven op de vraag Jo hoeverre het toewijzen van 
opf-eidingsplaatsen aan samenwerkJngsverbanden mogelijk is. 

uitvoering taken ats aangewezen examenorganisatie. 

betreft de activiteiten van de stichting BOLS ten behoeve van 
het opstellen -yan het toeWijzlngsvoorstel voor de 
instroomplaatsen van aios in 2021 en de activiteiten van de 
stichting BOLS die dearmee samenhangen. 

beueft de reg.-lere oclMtelten van hel College Specialismen 
Gezondheidszorg,sycholoog an Psychotherapeut (CSGP) en 
de activiteiten van de Advleseomm lssle die de Commlssle 
Registratie en Toezicht a<Mseen over afhandeling van 
bezwaarschriften en geschillen, 

reguliere actlvi1:eiten van het College Specialismen 
Verpleegkunde (CSV) en daarnaasl activiteiten in verband met 
de lmplementat!e van de nieuwe Indeling van verpfeegkundlge 
specialismen. de e>.Jaluatie van de overgarigsregeling voor 
prektij<,oplelders en activiteiten rond "mijlpalen voor <f.e 
toekomsr (het leveren van een bijdrage aan d iverse thema's 
samen met de RSV, V&VN. CGS en RGS). zoals besctveven in 
het jaarplan CSV 2020. 

Dit betreft de ,egullere activiteiten van he1 Centraal College 
specialismen farmacie. waarbij er In 2020 nadrukkelijk aandacht 
zal zij n voor de herziening van het beslult opleidingseisen 
openbare farmacie en de herziening >Jan de 
herreg!stratlerege1îngen. 

reguliere activiteiten van de AdvJeseommlssle. Dtt betreft het 
behandelen van bezwaarschrttten en het adviseren van de 
ReglstroUecommlssle Geneeskundige SpeclollsmOll (RGS) over 
bezwaarschriften Ingebracht door belanghebbenden tegen 
beslisssingen van de RGS. 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 
reguliere werkzaamheden van het College Tendheelkundtga 
Specialismen (CTS) en de commissie voor Advies en 
Geschilbesl&chUng RTS (CAG), nee 

groot bedrag: 
onderreallsatle agv 
corona denkbaar 

niet.minder 
coronagevoellge 
activiteiten 

nlet.-tnlnder 
corooagevoenge 
actMtetten 

nietkninder 
coron8gevoellge 
ac.tMtetten 

nîetkninder 
coronagevoellge 
activiteiten 

nk>Llnlnder 
coronagevoellge 
actMteHen 

nietkninder 
coronagevoellge 
activiteiten 

niet\'ninder 
corona gevoelige 
activiteiten 

nk>Llnlnder 
coronagevoelige 
activiteiten 

nlet.mrnder 
coronagevoellge 
actMtetten 

nletlnlnder 
coronagavoellga 
activltehen 

niet-minder 
coronagevoellge 
activiteiten 
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Instelling 

C<:>op&ratief Semenwerkende Regio s 

Cooperatief Samenwerkende Regio s 

Stichting RegioPlus Arbeidsmarkt 

StJchtjng RegloPlus Alteldsmar1<t 

STG OPLEIDING ZIEKENHUIS GENEESK 

Cooperatlef Samenwerkende Regio s 

Federatie Medisch Specialisten 

DosslerhoUder Subsidie 
nummer 

MiNltHM 329204 

~H®PM 329204 

-329209 

1111 llllillfB 329549 

-328190 

~!:tMN 32a104 

MihiM 328666 

Stichting Kwalitelt En Ontwikkeling Hulsansenzorg 11111 llll!lil!III 330153 

Stichting Kwaliteit En Ontwikkeling Huisartsenzorg lllallll!lil!III 327660 

Stichting RegioPlus Arbeidsmarkt 

Stichting Centrum voor Arbelds-

STGAOWT 

Stichting SBOH 

Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg 
Neder1and 

FCB Dienstver1enen in 

NVZ vereniging ven ziekenhulzen 

A·JltH 324021 

-328683 

-328640 

lmliliDI mm 329834 

llllillfB 111111 329031 

M-Wîfkfi 327954 

MiiM 329582 

Stichting Kwautelt En Ontwlkkellng Hulsansenzorg lllllllll!lil!III 330092 

STGAOWT 

Pa11enten!e<1eraae Nedelland 

•• ,. 327592 

- 327847 

oocumentnr 

560038836 

560038837 

560057986 

560042914 

560046496 

560032694 

560052005 

560065093 

560039325 

560016644 

560053479 

560053480 

560063643 

560053492 

560042925 

560050987 

560061357 

560065116 

560040392 

560041316 
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Konlnkll,ke Nede~Mdsche Maatschappij Tot 
Bevordering Der Geneeskunst 328622 560016085 

CNV Jongeren 329149 560043196 

Stichting Hogeschool van Arrf'l&m 330065 560065156 

STG OPLEIDING ZIEKENffJIS GENEESK 330020 560020564 

Zelfstandige Klinieken Nederland 329493 560058302 

Stichting Hogeschool van Arrtiem 328597 560049833 

NEO STG VOOR ESTHETISCHE 
560065109 

GENEESKUNDE 

Stichting Centrum voor Arbelds• 328806 560053482 

Koninklijke Nederlandse Maatschappij 560042261 

Stkh~rg Kwallcelt En Ontwlkkellrg Hulsartsenzor 325993 560029848 

Stichting RegioPlus Albeidsmarkt 329862 560046241 
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Loon PnJs 
Verplichting omscMJvlng gevoelig gevoeIIg 2020 2021 2022 2023 2024 

deal deel 

HERZIENING SedorplanPlus 1e,2e en 3e 
100 tranche17-21 

'Sect«plenPlus 1e en 2e tranche. 3e 
tranche 100 

Samen Regionaal Ste~ 2020 - 2024 74% 26% 

•s1er1< In Je WO!l< 2018 -2022 

~~e
2
~nhuls•rt• traject V. cohort 7 en 8 2019-100% 0 

'SectorplanP/us uil\loeringskosten 2017 -
2021 

TOKIO 2019 • 2023 17,5% 82,5% 

• Profectsubsktle Versterk Oplekt VSPA 
99% 1% 2020-2323 

'Verslerl<lng Opleiding VS PA 99% 1% 
Huisartsenzorg 

'Proj.subs. Koersen op Kensen 2016-2019 73% 27% 

· Onderst CAOP Actietafel en 80% 20% Arbeldsmarl<t2019-2022 

"Loopbaanportal Zorg 2018 • 2020 0 100% 

• Projectsubsidie Opleiding tot 
Ve/$l•vfngsorts 20 

100% 0 

Opleidingsplaatsen voor verslavlngsarts 
100% 0 

2019 -202 

AZW beleidsrijk ooderzoeksprogramma 8% 92% 

"Herziening CZO Flox Lovel2018 -2019 75% 25% 

• Merkbaar Beter 2019 • 2020 84.5 15.5 

• Projsubs Huisartsenzorg 2020-2022 44% 56% 

"Youcnooz 2018-2020 0 100% 

·centr lnfor werken chronische 
80% 20% aandoenlng2018-2021 
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'Vervolgtraject ABS•ar1sen 15-t8 53% 47% 

!c{t(e<t Am00$S•deurs v•n de Zorg 2018 . 65 35 

'Projsubs Verv<:J.g Pl•tform VSPA 2020- 84% 16% 22023 

Zkns.otts IV opieldpls.conM s-,, 2011,- 100% 0 2021 

"KiPZ 2019 -2022 20% 80% 

'Landelijk Plolform BMH 2019 • 2022 15% 85% vervolgaanvrg 

• NSEG BEZWAAR vervaardig ing v 

multi 2014-2016 

toekomstt>estencllg art>eldsarrangement 
2019-2021 

91% 9% 

• Herz.lnstellingssubsidie 2019 

"Proj. Verster1dng opleidingVSPA 2017-
99% 1% 2020 

Actieleemetwer1< onders1eunend 201S-2019 



Gesu~sl<leerde aclvlten{en) 

Opleidingsa,ctiviteiten gericht op 
nieuwe lrij-)inst roorn 
behoud 
opleidingskosten ivm inzet extra hMden 

01>1eidings&etiviteiten sericht op 
niW\YC (lii•)inslroom 
behoud 
011leidin8$k0$\en ivm inlet e xtra handen 

Regionaal en landelijk Innoveren en experimenteren, Regionaal 
en Landelijk ProSrammalijn@n, Regionaal en Landelijk 
Sasisdienstw-r1e:n ing 

houden van intakeee:sprekken en 
loopbaonorient$:iegesprekken, het geven v3n \VOrkshops en 

het a,fnemen von 100'1baa.'llt'$len. 

Opleidin,gen ~ie](enhu i$al'CS cohort 7 en a 

Uitvoeringskosten van de sub5,id ie SectorplanPlus 

Moeder & Kind en ?e them~lu,ter Acute ,:or& 

Proiect heeft toto doel versterking van de opleiding VS en PA in 
de hurSa,tscnzorg, met natne door middel van Mt reali$Cfen 
v3n leerwed:plekkcn V$ of PA b ij huisortsen(or~niuities) vo,c;, 
cohort 2020 en eohott 2021. 

Re~i.seren van 20 extrl!l leerwerkplekken in de huiseru-en10f'g. 

iruich1ing m uitvo{'f'ing van de- Landelijke Acti~afe1 Werttn in 
de Zorg, de regiegroep Arbeidsmarktagenda 2023 Zorg \'OOI" 

ouderen indus.itt de intet van deelootners op de-onderligge-nd~ 
Pt"oiecten van de resiee:,oer, A,bèidsmarklaaenda 2023 2:CK8, 
VOOt OUdéfOn. 

l . Ont\•ltklceling e n inrichting v,;in de dat;;i~ en appli~ie; 2. 
Naviga1ie, IQOlc en feel van het portael; 3,. lmpleme<itetie e n 
introductie; en 4. Beheer en onderhoud van het portaal. 

ftealiseten van 12,75 FTE 0t>leidi1'16SPllllllt$t'n vo«de ol)k,tding 
tot verslEMnpn$ met 1;!15,(loel het ~ rltrijgen van 
~rslavîngs.arts.en die inzetbaar zijn om de wachttijden terug te 
dringen. 

9 opleklingspl,latsen verslavingsgeneeskunde 

Proiectmanaig~ne:nt, Oeelr,<cte("t 1: Regiol)(oj~en le 
them1;1Cluster Moeder & Kind en ie themacluster AQ,ne zorg, 
"Oeelproie(t 2: Prodix:tpe,kket (sJeehu de helft hîerv.,,.., el leen 
ten behoeve van le them~uster Moeder & Kind en 2e 

Extra toelichting 

Prqeçt is. afgerond op 31-12-2020. 8,edrag 
2°" betrtft re:.tbetaling ivm voorwaardit in 
subsidieverteni"8 

themacluster Aarte zorg), • Oeelpmject 3: behotve van lc Prqedperiode loopt af 0P 1·5·2020 
themacluster Moeder & Kind en 2e themacluster Acute zorg), 
en Juridische advisering inclusief hersthrijving 
PfCtdu,esAccr«litatie, regislratie & dil)lomerine blechlsde 
helft hiervan, alleen ten 

het Kenniscentf\lm Teiekhers-ehikking Eerstelijn, Helpd<C$k, 
Stuu,s<oeJ) Taakhe.schikl<ins Eemeliin, dOOt"Ol'ltwikkdins 
Skillmiic-ins1rument t~kherschîkkift6 hui5:&rts.enz.org en hel 
ondenoek Taakwrsd'luiving van eerste{ijn naar de bureer: 
$amenredzaamheid. 

Hosting en onderhoude, Actualisatie en red.actie, Marketing, 
Innovatie, Projectmanagement, Onderzoek. 

ontwikkeling en implementatievan een centraal 
informatiepunt voor werken met een chronische aandoening 

lnsdlattfng noodz.aBik doorbetalen In 
geval onderteallsa'de egv corona 

jafnee 

Nee 

Ja 

Nee 

Nee 

.... 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 
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Ontwikkelen herstelprogramm~ voor artsen mei 
verslavingsp,oblemert en VOO< bewustwording problemat iesch 

midde-~1l&ebrui1t 

crpnis;eren 1Jan biieenkQrn.nen van het Lotideliik Plarlo,m vs
PA, inform11tievoor'lieninge11 wtbsite, monitoring van in-en 
uitst,oom in de opleidingen tot VS en PA. het doen u itvoe,en 
van een onden:oek naar de inzet van de \IS en PA in de medis.ch 

specialisliWle zorg vi.a busine~es, en het doen uitvoet""en 
van een evaluatie VM de PA e n VS in de anderhalvelijnS2org. 

Opleidingen zie-kenhuisarts cohort Sen 6 

Het infOl",neren ~n onders1~unen van lidinsu~llingen bij de 
a&11vr~ 't'fl implen1e11t&tie van tie :i.ubsidiert1,eli1ltl, 

KwaliteOsimpuls Perioneel Ziekenh1.1iszorg 

Landelijk Platform BMH, Klankbordgroep artikel 36A Wet BIG 
BMH, NVBMII kwelitciuregi.stcr en Eveluot icondcrzoek orti. 
36a Wet 01G 8MH, Onder20t?k Alumni 8Ml1 

gespreksgroep sociaal danijn viadialoostafels input 
verkrij~gen VQOI'" het tQE!kom$tig~rbeid~rrra~ent in het 
sociaal dom~in 

~aliserim van minimMl 8 lo1mw~rkpl~kkcn voor studimt~n PA 
en VS voor de huisartsenzorg. 

A Oe methodiek ac;tieleren ver-clet" brengen in de $-etlor. 8 
Knelpun1en oplossen, egencle"en en/of ~dre5$E!l"en. C 
Kennis.delen/ communiceren over goede VOOfbeelden en 
0plossing~n. 

Einddatum p,o;«t is 30 april 2020 

Prqeçt liep tor ll-1l-20i0. 8edr~ in 2020 
betreft nog een restant betaling nav 
he,-1.iné subsidieaanvraag. 
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Argumentatie 

Geen extra maatregelen nodig.. Si.ibsidie is 
uitgebr-eid met corona-activiteiten. Extra 
tuSSf?nrondc biedt e x.tra kans.!n op 
rea1isatic'. Mogelijkheid tot V('rlen~ng 
wo,dt verkend 

Geen extra maat1egdffl nodig. Subsidie is 
uitgebreid met co,ona-aetivi toiten. Extra 
tussenronde biedt extr~ ~sen op 
reali$atie. Mogelijkhei(I tot verlenging 
worr;h verkend 

Met RegioPlt.i$ wordl reeds. c:werle@d Ollef 

de gevof,gen van Corona voor de 
subsidiehoogte. 

Focus $l«k in je we,k is a1 
aange:p.á$t/ui13cl)(eid ivm COl"ooa 

Onderrealisatie a ls gevole van Corona niet 
waarschijnlijk 

Met RegioPlus wordt reeds orverles,d CIW!f 

de gevctgen V.;Ml Corona -voor de 
subsidiehoogte. 

Re61i.s.etie weinig cetono gevoelig. 

Activiteiten weinig corona.gevoelig 

Verlengen door1oopt ijd is voldoende 

Activiteiten weinig/niet corona•gevoclig 
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Als ;;Il corona..gevoel ig dan biedt verlenging 
looptijd voldoende mogelijkhdcn 

Als al COfona-gev<>elig dan biedt verlenging 
looptijd voldoolldc mogcJijkhedcn 

Activiteiten weinig ClOrona•gevoelis en 

longe looptiid 

Activiteiten weinig corona-gevoelig en 

lange looptijd waa,rin eventuele niet 
uitgevoerde activiteiten kunnen worden 
goedgema<1kt. 

Te klein om van groot belang te kunnen zijn 

Te klein om van grOOf he lang te lrunn~n l ijn 

Te kJcin om van groot bo1ang Ie kunnen Lijn 

Té: klein om van gr-oot belang lê kunne-n zijn 

Té klein om van gtoot belang 1e kunnén zijn 
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lnstelfng Ooss Ier houder 2020 (excl. OVA) Ceel loongevoeOg Ceel ~ •gevoelig 

KIPZ 80% 20% 

Stagel:>nds 80% 20% 

Vaccinatie stageplaatsen z.ag 0 100% 

ANP/PA 100% 

Opleidingen Jeugd GGZ ") 100% 

· ) Bed-ag tS op basis van h.Jidige prijs. Hier is nog geen rekening gehouden met de (eventuele) nieuwe prijs. Beslissing nieuwe prijs is geen onde 



Gesubsidieerde actlvltelt(en) 

Subsidie voor op1eldlngsactlvttelten In de zJekenhulszocg 

aanble<fen van stageplaatsen 

Subsidie voor tegen, oetk.omlng In de kosten voor vaccinatie 
tegen Hepatitis B voor leer1ingen in het zorgonderwij s. Per 
persoon€ 125.-. Betrefteen subsidie vooraf. 

Voor de duur van de opleidirg een subsidie voor buitenschoolse 
kosten van de opleidingen tot ANP (24 maanden) en PA (30 
maanden). Subsidie wordt verleend aan de hoge scholen die 
dan een doorbettlllngsverplichtln9 hebben neer de 
z.orglnstelllngen waar de student wel1<Zaam IS. 

Subsidie voor da ftnanclering vl!ln opleidingsplaatsen voor 
opSeiding tol gezcndheidszorg pgycholoog. psychiater, 
psychotherapeut verp!eegkundlg specialist en k:Unisch 
psycholoog in een jeugd ggz.-inste11ing, 

Har<llaidsclausula Jalnee 
(en daarmee mogellJK11eld 
om af te wijken van In 
regeling voorgescllreven 
'-NIJze van 
subsldlevaststelllng) 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Neo 

1nsc11a111ng nOOdZaak 
doorbetalen In geval 
ond01Teallsa11e agv 
corona ja/nee 

ja 

nee 

Nee 

ja 

Nee 

rdeel van dit verzoek. wordt/is separaat voorgelegd biJ Ml.Verwachte totale kasbesleig 2020 op basis van nieuwe prijs is €IIIIEII 
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Argumentatie 

Veliening is vastslellingen bij een 
budgetplafond. 

Subsidie betreft geen loonkosten. 

Voorelsnog 1 melding ontvengen. die nog 
niet breed door het veld wordt gedragen. die 
anderc:m welkt. Er wordt gevraagd om de 
bevool'SC:hottlng te stoppen omdat stude.nlen 
volledFg worden ingez.al in de zorg en de 
studie op een lager pHJe wordt gezet. Nog 
geen beslls,fng op gevellen. Indien men dit 
Wll toestaan dan IS er een hardheldSClaUSUl8 
nodig. 

Het onderbreken en uitlopen van de 
opleid ingen Is al een reguller onderdeel van 
de subsidiesystematiek. 

Aanvullend 

aanpassing subsid iaregelmg 
(hal<lheldsclausule toevoegen) 
is reeds voorzien 

HarctieldselauslJe toevoegen 
ean regeling 
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To: ~ ~minvws.nl) 

~~~m: Covid1üinriQ$W@minvws.nl) 
Sent Tue 5/12/2020 3 :20:29 PM 
Subject Covid19 App en Mobilitetts Innovatie 
Receiwd: Tue 5/12/2020 3:20:32 PM 

Geachte mevrouwlllla 

Connekt is een stichting met >500 leden, grote en kleine organisaties (NS, KPN, Bovag, ANWB, Arriva etc), d ie zich bezighouden met 

goederenvervoer en mobilitei ts innovatie. 

Innovatie projecten in NL blijven vaak hangen in kleinschaligheid/ worstelen om op grotere schaal zinvol te kunnen bijdragen aan 
onze mobiliteits inf rastructuur. Ik zou graag eens een gesprek aangaan met relevante partijen in uw organisatie/ministerie om te 

zien of kruisverbanden tussen de COVl019 App en Mobiliteits Innovaties zouden kunnen bijdragen aan de gewenste 

schaalvergroting. 

Wij zouden graag een afspraak plannen om te bespreken hoe Con nekt zou kunnen bijdragen om verbanden en nieuwe 

mogelijkheden bloot te leggen 7 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 1 Connekt/lTS Netherland< 1 MQ/jjf4M®eonnekt.nl 

You can follow us on 

@.fmW'D 
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To: ... •. ) minw,s.nij 
From: . ' . • · ) 
S..nt Man 6/8/2020 6:50:31 AM 
Subject FW: Gesprek@t@@M 
Received: Mon 6/8/2020 6:50:31 AM ~-,,e 
Hadden jullie nog wat i1ûo gevonden over deze- ,f bad ik dat al gevraagd? 

Groet, -
(10X2e) 

Minisuy of Healtb. Welfare and Sporls 
Directorate for Phannaceutical Affairs aud Medica! Technology 
Pamassusplein 5 1 25 11 VX The Hague 
P.O. Box 20350 12500 EJ The Hague 
The Netherlands 

Verzonden mei BlackBeny Work 
(www.blitckbeny.com) 

Van: IC ) ◄@IW1fminvws.nl> 
Da tum: ZOlld8l1, 07 j un. 2020 10:22 PM 
A:111: lllll--- ~ @ruinv\\.s.ul> 
Onderwerp: RE: u:SZZ 
Heeft dit nog iets opgelever¼H§I 

Mei vriendelijke groet, 

Buiten werktijden mailen mag, maar hoeft niet. Beantwoord deze mail op een voor jou geschikt. moment. 

Van : --- illl:äi)<.1Qi#WJ'il'minvws 111> 
D:ttuw: <liusc.Jag 05 m ei 2020 12 .34 AM 

Aan: mD l ~ uinyws.nl> 
Onderwerp: RE: Gesprekd\ 

H•lml 
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Ik heb hem toevallig zelf de eerste keer beoordeeld in het weekend van 2 1 maru1 toen ik 2 dagen insprong. Als ik me goed 
he,iuner (ma.ar kan dat checken) blWNen pa.ar miljoen FFP2 maskers aan, urnar ond_er de conditie dat er 50% 
vooraf gesto1t moest worden op ee • r ' aukrekenmg en de resterende 500/o digitaal b1J aflevenng maai· voor 
overhandiging vru1 de zending (volgens mtJ voordat testen mogelijk was). ·w e vonden dat toen een 1iskaJ1te constn1ctie. 

Ik heb toen geantwoord dat we geen voornitbernlingen doen. 

We hebben toen aangegeven nie t op die manier te kunnen haudelen (dat was volgens mij een paar dagen na de casus die dit 
weekend in de Volkskrant stond). Op dat moment was de Bonanza op volle kracht. 

Ik kan nog even checken wat er allemaal aan 111ailwisselingen is geweest. 

Gr 

Miiii 
(10)(2•1 

Covid-19 response team 

M inistry of Health" Welfa1·e and Sports 
Directorate for Pharmaceutical Affai.rs and Medica! Technology 
Pamassusplein 5 l 251 l VX TI1e Hag ue 
P.O. Box 20350 l 2500 EJ The Hague 
T he Netherlands 

Verzonden met BlackBeny Work 
(mvw.blackbeny .col!D 

Van: ◄AW@l1tminV\vs.nl> (10)(28) 1 
Doluru: maandag 04 mei 2020 11: 12 PM 

A a11: ---· ~ '11 mi11vws.nl> 
Onderwerp: FW: ~ n- -
Hc-;l@@l,eb jij suggestie voor een re.actie? Is voorzover ik kali inschatteu wel serieuze mall die ous bij de appatl,on 
goed geholpen heeft. Kun je iets ve11elle11 over de redenen om niet met hem in zee te gaaJ1? 

Met. vriendelijke groet, 

Buiten werktijden mailen mag, maar hoeft niet. Beruuwoord deze mail op een voor jou geschikt moment. 

Van: llllllfll ◄@lf4Mr?tme.com> 
Datnm: maandag 04 mei 2020 9:00 PM 
Aan: ~ '1tmiuvws.nl> (10)(2e) 1 
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Onderwerp: Ges 

Geachte hee 

Ik heb vanaf 15 maartjl kontakt met VWS inzake corona middelen, uiteindelijk heb ik kontakt gekregen v;F@fijM ,ij heeft 
mij gevraagd een voorstel te richten aan u. 
Dat heb ik dan ook gedaan, uiteindelijk heenNWNper mail gereageerd. Het gehele proces is dan ook heel stroperig gegaan 

en slechte communicatie. 

Dat maakt mij niet uit daar het m ij aangeeft dat de prio's elders l iggen en in de persconferentie van de ministers werd steeds 
aangegeven dat er genoeg beschermingsmiddelen aanwezig zouden zijn. 
Echter het tegendeel is gebleken doordat de zorgsect or moord en brand schreeuwt om beschermingsmiddelen en tot op de dag 
van vandaag er tekorten zijn. 

Uiteindelijk heb ik het dan ook opgegeven om aan een dood paard te trekken en mij t e richten op partijen d ie wel openstaan en 
hulp willen hebben om aan beschermingsmiddelen te komen en niet zoals in het artikel in de volkskrant is beschreven. 

Indien u hulp wilt om aan beschermingsmiddelen te komen op korte termijn dan verneem ik dat van u. 

Daarnaast ben ik als expert veil igheid betrokken geweest om de apps mede te beoordelen op veiligheidsgebied, dat heb ik graag 
gedaan op locatie van de ministerie. 
Hier heb ik ook een oplossing voor naarN@:&odel gebaseerd op Triage en inzicht te verkrijgen hoe de virus zich verspreid 
indien de burgers de app gebruiken en koppelen aan hun EPD. 
Dit is een veelomvatt end concept wat niet zomaar uitgelegd kan worden per email. 

Indien u handson hulp zoekt met een netwerk om echt binnen afzienbare tijd aan middelen te komen dan verneem ik dat graag 

van u. 

Met vriendelijke groet, 

SBw 
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I nformatie- en Verwijscentrum COVI0-19 

Ik heb uw Kamer eerder laten weten dat ik opdracht heb gegeven om een landelijk loket op te 
r ichten waar mensen terecht kunnen m et hun vragen rondom psychosociale gevolgen van de 
coronacrisis. 
Deze week wordt hier invulling aan gegeven met de opening van het Informatie- en 
Verwij scentrum COVJD-19 ( JVC) . Het IVC is tot stand gebracht door ARQ Kenniscentrum Impact 
van Rampen en Crises,in samenwerking met het RIVM. Het IVC is bereikbaar voor iedereen die 
een vraag heeft over psysociale gevolgen van de coronacrisis. Naast concrete handvatten over hoe 
met de huidige situatie om te gaan, kan het JVC ook gericht adviseren over (aanvullende) vormen 
van hulp en zorg. 
Naast het algemene aanbod, levert het IVC ook gerichte informatie- en verwij sadviezen aan 
specifieke (kwetsbare) doelgroepen: mensen d ie het coronavirus hebben gehad of mensen die 
rouwen om iemand die overleden is aan het virus, zorgprofessionals voor wie de mentale belasting 
tijdens coronacrisis is toegenomen, mensen die hun inkomen z ien teruglopen of verdwijnen, . 

De gevolgen van het coronavirus zullen nog een behoorlijke tij d door ons gevoeld worden. Daarom 
is het IVC voor tenminste twee jaar actief. De komende tijd bouwt het IVC haar werkzaamheden 
verder op, op basis van actuele behoefte en het verdere beloop van de coronacrisis zal de inhoud 
en vorm doorontwikkeld worden. 
Ik ben verheugd dat het IVC deze week concreet van start kan gaan. Bij eerdere landelijke 
crisissituaties en rampen - zoals meest recent de vliegramp met vlucht MH17 - heeft het bestaan 
van een IVC laten zien van waarde te zijn. Graag benadruk ik dat het IVC bestaat naast andere 
vormen van georganiseerde (laagdrempelige) psychosociale ondersteuning, zoals de inzet van 
d iverse telefonische hulplijnen, digitale zelfhulp en toegang tot zorg via de huisarts. 
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)-lmlfm 
Sent Tue 5/19/2020 4:49:01 PM 
Subject RE: CONCEPT V10 Kamerbrief COVID-19 
Recelved: Tue 5/19/2020 4:49:02 PM 

Net gestmu-d !! 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.co111) 

aminvws.nl> 
Ondenvei-p: RE: CONCEPT VI0 KaoierbriefCOVID-19 

Dag-

@;minvws.nl> 

lllilll,eemt even contact met je op. Vanwege de omvang van de brief en de korte deadlines kan ik alleen concrete teksten 
verwerken. 

Van: ) - BSK W@fM®minienw.nl> (10)(20) 

Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 18:30 

@minvws.nl>; 
Onderwerp: RE: CONCEPT V10 Kamerbrief COVID-19 

i@HIH . 
(11)(1) 

( 10){28) 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbcn:y.com) 

Van: ffiM:@minvws.nl> I1ox2e) 

Da 

111lenve11i: W: N TV!0KamerbtiefCOVID-19 

Bestell 

Zoals afgesproken stuur ik j e h ierbij de t ussenstand Kamerbrief COVID- 19. 

) ~@_rTli_r,_vws.nl>; 
■. lll'llilll <lllllillmll@mmvws.nl > 

minvws.ul>. m 
ami1wws.ul>. IW1WI. m. 

277098 



ïWle groet, 

Van: 11ox2eJ 

Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 17:42 
) 

Onderwerp: CONCEPT Vl0 Kamerbrief COVID-19 

Best• IJllll-enll, 
Hierbij de laatste conceptversie van de kamerbrief. 

Mtrnti ook namens lli:III en lllliJIID .•. ,. 
Ministerie van Volksgezondheid1 Welzijn en Sport 
orre~e Gezondhe1d,AfdeUw a lslsbeheerslng en Infectieziekten 

T 070~ 1 M +31 6 - 'IW■ ftiiUIG% @mlnvws nl l www rifksoverheld ol 
~$ e vnJe ao: 

IIIB!ml 
- -- (10)(28) 

277098 
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To: 
Cc: . llllm.(11111) minvws.nl): lilillfl3. a 11111 
(IU!l!flD) s.nl] 
From: 
Sent Fri 5/22/2020 9:29:55 AM 
Subject RE: en marge tijdens Torenijes(video)overleg morgen over spoedwe!Tijdelijke wet Covid 
Received: Fri 5/22/2020 9:29:56 AM 

Vanwege 'onze' CDA-call op maandagochtend gaat het die ochtend helaas toch niet lukken ;( 

Bekeken wordt nu of maandagavond om 21.30 uur een optie ,s voor Minister Ollongren. 

Het alternatief is dinsdagochtend om 8.30 uur, met dinsdagmiddag onder voorbehoud van Mondelinge Vragen 'achter de hand' .. 

Wordt dus vervolgd! 

Met vriendelijke groet, - . 

Ministerie yan Yolksgeiondheid, Welzijn en Se9!:1 0 re,c.11 (10)(28) 

P.-t1.l:1,.~u:1,.plef1'1 ~ 2SOOlJ Ocn H..><>8 a.tbu!.203!,0 2.SOOtl Oe, HJJg · .. 3m · •3- @mÎrrAYS.nl WW\Y.riikwrrhe;id.nl 
Bij VWS" fl•ldt nn /f<V;~ mini$t•ri•. Oit be-t•hnt dat bij uwb.:.otn( oon VWS om p11ldir,e l•gitimQt;. wcwdt ~vroogdvoor" hvt pondv.,-dtff 
kvnt b.tnd.n. (J,vo" vrQQg ilc uw QOmk,~ht hi11rvoor, A/l,QJf ~onkt l"C>Pr d« mcd~•loor,, 

Van: ) ◄iJf§l@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 21 mei 2020 11:29 Aan:RIII' --irwws.nl>; IIEEJlm. ai ◄@Mlijlminvws.nl> 
cc:• • · • . ( ' • • · @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: en marge tijdens Torentjes(video)overleg morgen over spoedwet Tijdelijke wet Covid 

Creatief, zo doen' 

Verzonden metBlackBerry Werk 
(www.blackberry.co1Jl) 

Van: m .1. <1111> ◄HWW11tminvws.u1> 
Datnm: donderdag 21 mei 2020 11 :28 AM 
Aan· i\--~a:miuvws.nl>_. Dmm. , , 11111, (11B) <EQl,iï;minvws.nl> 
Kopie: • , • , . . 1 <llliEWi@mmvws.nl> 
Onderwerp: RE: eu marge 1ijdeus To1en1jes(video)ove11eg mo1ge11 over spoedwet Tijdelijke v.el Covid 

Goedemorgen beiden, Dank voor de afstemming! Dinsdagmiddag zouden wij een poging kunnen wagen maar 
dat tijdstip is helaas wel onder voorbehoud van Mondelinge Vragen" Dus wellicht sturen op maandagochtend 
en dinsdag achter de hand houden mocht 'live' toch nog nodig blijken? 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

11 <NAtiWM@minvws.nl> 
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Ve1·zonden: 21 mei 2020 11:24 
ninvws.nl> 

Cc: t muinvws.ttl>; 1WHttM m ll. <11111)11 ~ nl> 
Onderwerp: RE: en ma1·ge tijdens Torentjes(video)overleg morgen over spoedwet Tijdelijke wet Covid 

Fijn dat je het er met Hugo over hebt 0 ehad. Het verschil van inzicht nissen enerzijds Hugo et. ' voor de 
veiligheidsregio) en anderzij-- voor de bw·gemeester) is best groot en dan is live beter. 11$ a s het dinsdag kan is 
dat, denk ik, beter. Maar als he ec 1 met anders kan, dan maar maandagochtend; risico daaivan is dat men daatllll toch 
nog een keer live bij elkaai· moet komeu. 

Verzonden metBlackBerry Work 
(www.blackbe11:y.co111) 

Van: llmlE!!IJ. . • )<lfmD@miuvws.nl> 
Datum; · 
Aan: 111· · V\VS.ul> 

Kopie: minvws.nl>, EDm:m:mJ.11-~) <lll!JJS\ll@minvws.nl> 
Ondrnvrrp: : eu marge IIJ ens orentJes vicleo)ove11eg morgen over spoedwet Tijdelijke v.-et Covid 

Halll 
Hugo verwacht niet dat het vand.1.ag besproken wordt. BZK zit uonnaliter in ieder geval niet bij het Torentjesoverleg. 
Hugo wil het er graag volgende week over hebben. Even een check bij jou: maai1dagochtend om 08:30 kan, maar dan kan 
Hugo nog uiet live aan tafel aansluiten. Het zou dan Webexend worden. Is dat ok of moel het toch echt in persoon? 

Als het wel live moet, dan zoek-ven verder naar een ander moment! Dat wordt dan wel pas dinsdag. 

-
Verzouden met BlackBeny Work 
(www.blackbcn:y.com) 

V an: <IJW!tll@:n1invws.nl> 
Daturu: wen . · 

Beste Hugo, 

Niet uitgesloten is dat Min BZK morgen in het Torentjes(video)overleg en marge wil spreken over de spoedwet. 
Hierbij tref je ten behoeve van dat overleg en/ of voor het 3ministersoverleg volgende week een nota aan met in essentie twee 
mogelijke oplossingsrichtingen. 
Ook is het wetsvoorstel en de toelichting bijgevoegd in de stand waar in zij zich nu bevinden; deze hoef je niet tot je te nemen. 

Met vriendelijke groet, 

mmm 
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To: - (10)(2e) 111 <IIElfJmMD&M@minvws nl]; mmm .•.• )m@minvws.nl]; 
minvws.nl 

Cc: 
From: , . ( ) 
Sent Mon 6/812020 12:56:34 PM 
Subject RE: Uitvraag bij concernorganisaties naar gevolgen coronacrisis navACU 
Received: Mon 6/8/2020 12:56:34 PM 

Hoi lllfll 
Zojuist met ---@"•"'rr,"'@'"• --• gesproken. Hij RÎo:ftg" dat de rapportage t/m april in de Raad van Bestuur ligt en dat deze 
waarschijnlijk morgen onze kant op komt. • gaf daarbij aan dat de rapportage in het algemeen niet heel spannend is. Er is 
sprake van een kleine tegenvaller, maar zo mogelijk wordt deze binnen het CAK opgelost, En anders loopt-ie mee in het MTR
traject, Wel een ~ knelpunt bij de invoering van het abonnementstarief. Ook dat gaat spelen bij de MTR, maar ik 
begreep net van • • dat de gesprekken daarover (zi het moeizaam) lopen en dat het wachten is op goed onderbouwde 
stukken van het . 

We hebben afgesproken dat we binnen twee weken een financieel overleg hebben, met ook BIi er weer bij. We zouden het dan 
vooral hebben over het traject richting MTR.IB zou dat plannen. -

cg.mil 

277109 
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To: -, ;up:1tminw1s.nl]; iM@fM@minvws.nl] 
From: mlilla. . 11111 ' ) 

(10)(2e) 

Sent Mon 6/812020 6:17:40 AM 
Subject: RE: Uitvraag bij concernorganisaties naar gevolgen coronacrisis navACU 
Receiwd: Mon 61812020 6:17:40 AM 

Hallollll,ED 
Persoonlijk zou ik dit in deze fase vanuit Z nog niet actief op de agenda zetten. 
Ik zal nagaan in hoeverre een en ander ook op deze manier al in de financiële cijfers verwerkt is, zodat we hier ook een beter 
beeld bij krij gen. Ik houd j ullie op de hoogte. 

Groeten, 

m 
Van: ful!fu ) <lmfll@minvws.n l> 

Ver 
@minvws.nl> 

CC: 
Onderwerp: RE: Uitvraag bij concernorganisaties naar gevolgen coronacrisis nav ACU 

Ha, 

Dank. lk aarzel om dit de 16e neer te leggen. Er zijn dan al genoeg ptmten. Bo,·endien is dit verzoek op uitvraag van de 
pSG ikv alle uitvoe1ingsorganisaties. Blijkbaar dus een apart traject. Ik zou het binnen dat traject houden. Wellicht wordt 
het daar dan ook wel opgelos t ... ? Als wij het agenderen trekken we het probleem ook wellicht naar ons toe. 

11ox2e1 Van: ) ◄Hff4@n;minvws.nl> 
Oatnm: zondag 07 j un. 2020 3:06 PM 

Aan: at u:a nninvws.nl> 
Kopie: • - -IIHf>fflN@miuvws.nl> 
Onde1w~rp: FW: Uitvraag bij conccmorganisalies naar gevolgen coronacrisis uav ACU 

Ter info. Weer een rekening, 
Misschien ook meenemen in BO van de 16e? 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.co111) 

Met vriendelij ke groet, 

Ministerie van Volksgezondh eid, Welzijn en Sport 
MT Lid Zorgverzekeringen 
Parnassusplein 5 1 2511 VX I Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ I Oen Haag 

Telefoon: (070W-1 Mobiel: 06@@JfAM 
SecretaressePiWWIIIW!WI, telefoonnummer: (070)-ill'JlfN 
mailadre<· Pf,ll@minvws.nl 

buiten verzoek 
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Van: - . ) ◄@•J[f4Mfrminvws.nl> 
Oalum: v,ï da~ 05 j1u1. 2020 15:54 

■· G:11) <IIEJ@minvws.nl>. 
minvws.111> 

Kopie: <#jJIJ!fWriVJl1invws.nl> 

(10X2e) 1 <MJMf4Mràminvws.nl>. @jltJftH-1· (1111) 

Onderwerp: FW: Uitvraag bij co11Cemorg8llisaties naar gevolge11 coronacrisis nav ACV 

Hallollllll, 11 
Ik kreeg vandaag deze mail vialllll. In de bijlage geeft het CAK aan te verwachten voor 2020C"kosten te maken 
i.v.m . de coronacrisis en dat ze deze kosten meenemen in de MTR. 

Voor m ij is dit nieuwe infomiatie. In de eerder toegezonden rapportage over COVIDl 9 was aangeg even: 
'Om het werken op of stand te kunnen faciliteren is door het CAK geïnvesteerd in hardware, tokens en 
licenties voor MS Teams. De totaal verwachte (eenmalige) extra kasten ICT worden vooralsnog ingeschat 
op circa tEI- Het kosten voor het gebruik van de uitwijklocatie op Schiphol bedragen circa clE 
per maand. De extra kosten zullen vooralsnog worden opgevangen in de reguliere beheerskosten.' 

Dit r iep bij mij ook de vraag op of wij de financiële rapportage t/m april 2020 al ontvangen hebben van het CAK. In de mail van 

~ van 22/05/2020 werd aangegeven dat deze later zou komen, maar zelf kan ik deze niet terugvinden. 

@111111 • hebben jullie deze wellicht gezien? 

Groeten, 

mmm 
(1 0)(2•) Van: ) ◄ll!J!fA@@minvws.nl> 

Verzonden: vrijda!,liuni 20201i01i911:2,,.o-•■ 
Aan: IEl,I, 111-) 4JMWM@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Uitvraag bij concernorganisat ies naar gevolgen coronacrisis nav ACV 

Hoi-

Mijn collega-heeft ten behoeve van de ACU (commissie uitvoering) onderstaande uitvraag gedaan bij het CAK. 
Zie bijgevoegd antwoord. CAK geeft aan bij MTR kosten te zullen indienen. Wat had het CAK hier eerder over aangegeven? 
Ik vraag me ook af of dat Schiphol het hele jaar gehuurd moet worden? Hoeveel mensen kunnen in het CAK-gebouw met 1,5 
meter? 
Hoeveel mensen zijn er nodig om WMO uit te voeren nu dat niet wordt uitgevoerd? 

Groeten,111111 

Van:BJII ,ffl!ml etcak.nl> 

Ver 
minvws.nl> 

CC: m invws.nl> 

Onderwerp: RE: Uitvraag bij concernorganisaties naar gevolgen coronacrisis nav ACU 

Zie bijgaand het overzicht door CAK ingevuld. Met excuus voor de vert raging. 

Met vriendelijke groet en, 
CAK ---/ 
T (OBB)llllml 

(10)(28) 

277114 



M{06)@QffiWM 
E!WJ@hetcak.nl 

CAK 

Postbus 84015 
2508 AA Oen Haag 

T (088)iiliJIWI 
www.hetcak.nl 

Van: iilillfii, E . Ïl1I ■ -) minvws.nl) 1 ( 10)(2e) • 

Verzonden: donderd 4 juni 2020 13:41 -

ri .nl; am:m11mm11; m .•. -); mmm, ■Wfä■·---IW!D 
(10)(2e) ; mmm. 1. <lml>; llll 1111.1111 <lmiDl; 

Onderwell): FW: Uitvraag bij concernorganisaties naar gevolgen coronacrisis nav ACU 
Urgentie: Hoog 

Beste collega's, 

Voor jullie organisaties heb ik onderstaande uitvraag nog niets terug ontvangen, kan dat kloppen? 

(10X2e) 

Als j ul lie voor deze inventarisatie nog wat willen aanleveren (input is van harte welkom, ook op hoofdlij nen), dan ontvang ik die 
graag v andaag o m u iterlijk 15 uur. Daarna sturen wij het gebundelde overzicht naar de ACU. 

Alvast hartelijk dank' 

Groeten 1111Z3 

Van: llll@minvws.nl -@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 12:13 

Onderwerp: Uitvraag bij concernorganisaties naar gevolgen coronacrisis nav ACU 

Beste collega's, 

In de Ambtelijke Commissie Uitvoering (ACU) eind april heb ik met collega's van andere departementen gesproken over de 
gevolgen van de coronacrisis bij de verschillende uitvoeringsorganisaties van het Rijk: waar ligt de dienstverlening stil of wordt 
vertraging opgelopen in de productie, waar lopen uitvoeringsorganisaties tegenaan in de bedrijfsvoering (denk daarbij aan 
doorbetal ing extern ingehuurd personeel, thuiswerk(on)mogelijkheden) en welke zorgen zijn er voor de continu·,teit en 
wendbaarheid van uitvoeringsorganisaties in de toekomst? En op welke terreinen biedt de huidige situatie juist weer kansen om 
nieuwe innovatieve stappen te zetten en nieuwe samenwerkingen aan te gaan? 

Op basis van deze discussie hebben we besloten preciezer bij jullie te vragen naar de specifieke bestaande en verwachte 
problemen en kansen in de dienstverlening, wendbaarheid en continuïteit van jullie organisaties. Aan de hand van deze 
inventarisatie zullen we Rijksbreed bekijken of en waar gezamenlijke oplossingen mogelijk zijn. Daarom wil M e vraaen 
bijgaand overzicht in te vullen voor jouw organisatie en uiterlijk dinsdag 2 juni terug te sturen aan van 
Concernsturing: Mff4@@mînvws.nl. 

Vanzelfsprekend kunnen we doorpraten over de ervaren kansen en zorgen op een eerstvolgend 80 of PO, als daar behoefte aan 
is. 

Vriendelijke groet, 

MU!JtfbM. 
(10)(2e) VWS 
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To: Diens_!22stbus WJZfiQiSfr-&l@minvws.nl) 
From: m.m.111 
Sent Mon 5/1812020 7:16:26 AM 
Subject: weekberichlll'illJopnieuw: graag deze versie gebruiken ' 
Receiwd: Mon 5/18/2020 7:16:26 AM 

Weekbericht 20 
Het wordt eentonig: deze week is alle tijd gaan zitten in het wetsvoorstel Corona-apps/digitale hulpmiddelen. Omdat we 

duidelijkheid/beslu itvorming m issen over welke kant we nu precies op moeten met het wetsvoorstel en de exper imenteerfase van 
de apps d ie al in juni zou moeten beginnen, een nota gemaakt voor de m inister om beslu itvorming op hoog niveau te krijgen. En 
ook met daarin het verzoek aan de minister (I0X1a) een aantal principebesluiten te 
nemen om commitment te kr ijgen. De conceptnota lag tot mijn verrassing met voorbijgaan aan de bureaucratische lijn binnen 
enkele uren al bij de m inister die er vrijdagavond al over w ilde Webexen. Minister had nota goed gelezen: hij wil, ondanks wensen 

@@r@&een expliciete grondslag regelen voor het gebruik van digitale middelen/apps door GGD'n, maar wel een expliciete 
antimisbruikbepaling (zie over beide puntenmijn eerdere weekberichten). Maar hij w il geen afzonderlijk wetsvoorstel omdat dat 
(3x raden ... © ) te lang duurt, dus wil hij aansluiten bij het COVID-19 wetsvoorstel van J&V, BZK waa mee bezig 
zijn. Dit betekent datlu/Simen ik zondag twee wetsartikelen en een toelichting hebben gemaakt, en die aan Dl en PG hebben 
voorgelegd voor aanvulling en akkoord, want het COVID-wetsvoorstel moet dinsdagmiddag klaar zijn. 

bezoekadres Pamessuspleil 5 
postbus 20350 
2500 Ei~lf il =~'01~sn• 
mai:m,;m11Vws. nl 
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To: Diens_!22stbus WJZfiQiSfr-&l@minvws.nl) 
From: m.m.111 
Sent Mon 5/2512020 8:04:03 AM 
Subject: weekberichtlllliEill 
Receiwd: Mon 5/25/2020 8:04:04 AM 

Weekbericht 21 
-Met het bekende clubje weer een nieuwe versie van het wetsvoorstel + mvt Corona-apps gemaakt; we hebben nu twee versies: één 

met alleen een antimisbruikbepaling en één met daaraan toegevoegd een expliciete wettelijke grondslag om Corona-apps te 
mogen gebruiken. 

La.slig want we hebben maar heel weinig info over hoe de apps eruit gaan zien, dus de motivering is dunnetjes, maar daar is op dit 

moment helaas niet veel meer van te maken. 
Verder is nog steeds de vraag hoe we verder gaan: gaat dit mee in de Tijdelijke wet COVID-19 maatreRelen of wordt het een 

afzonderlijk wetsvoorstelletje. Het is in handen van Hugo de Jonge (10J(1a) 

-Dit keer gaf het reguliere TK-debat en bijbehorende stavazabrief over Corona niet veel extra werk, maar wel de persconferentie. De 
gedachte was dat daarin vragen zouden komen over mogelijk misbruik van de apps en dat kostte de nodige afstemming met veel 
mensen, maar uiteindelijk bleven die vragen uit . 

-In TK-debat kwamen verschillende vragen aan de orde over de relatie werkgever-werknemer als het gaat om Corona (bijv. mag je 
werkgever je verplichten naar het werk te komen als je mogelijk Coronagerelateerde klachten hebt? En wat zijn de gevolgen als je 

dat weigert?); hoewel er mooie Q&A's waren voorbereid door ■lllmlimJ■lsamen met Sl.W, heeft minister toegezegd dat we 
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~~~m: ■., · ', · minvws.nl]; MiWIWMIUiilWl@minvws.nl] 
Sent Fri 5/1/2020 3:20:13 PM 
Subject: FW: actiepunten interne marl<! werkgroep (o.a. deadline ma 15:30 u) 
Receiwd: Fri 511/2020 3:20:14 PM 
3004 Inbreng Technische VC voor alslemming.docx 
200430 Dertiende VTC DG HOME Informatie Groep COVID - Bericht.docx 

HoiliiWlWM 
De wens tot coördinatie van maatregelen om o .a. te zorgen dat grenzen weer opengaan blijft terugkomen. 
Niet alleen in HCEU/NL-verband, maar ook in EU-verband . Zie in geel hieronder. 
Kennelijk is CIE hier ook erg mee bezig en vraagt via J&V-expertoverleg input van LS. 

Maandag even met elkaar kijken welke input WIS hierop kan leveren en hoe we dit met PG beste afstemmen. 

GroetmJ 

Van: lm, 1111. -BD/DEIA/EU 4@j@Nra>minjenv.nl> 
Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 14:51 

@minbuza.nl 
• : ,ll4l1!)rf4@@minbuza.nl> 

Onderwerp: RE: actiepunten interne markt werkgroep 

Beste allen, 

vws.nl:>; 

mmm.1. 
nbuza.nL>; 
) 

Het gaat om de vragen t.a.v. coördinatie van grensmaatregelen die gisteren voor het eerst voorlagen in de VC DG 
Home experts groep en eerder deze week doormmmJin dat verband zijn gedeeld. A.s. dinsdag zal er een extra VC 
van de Home expert groep plaatsvinden om onderstaande vragen nader te bespreken (dit is het enige agendapunt). 

How do you think the indicators mentioned in the Joint Roadmap should be further concretised in view of the gradually 
lifting of restrictions? 
Haw should a coordination mechanism to gradually lift intemal controls and extern al border restrictions and to lift 
restrictions to free movement be structured? 
Do you have examp/es of best proctices that would focilitate lifting of internal border controls and lifting of restrictions 
to free movement? E.g. certificates (LU, NL), regiona/ arrangements between border regions (NL}? 
How would you qua/ify the purpose of tra vel? Would this inc/ude professional pur poses? Would you distinguish between 
essentia/Jnon-essential, important personal needs (raised by o number of MS} What kind of prioritisation and/or 
economie considerations would you see in this respect? 
What approach should be taken as regards air borders? 
How can we take into account the challenges posed by the upcoming tourism season? 
What other points need to be taken into account in lifting movement restrictions ? 

Zie bijgaand voor~ nog niet ontvangen de inbreng en het verslag van de bespreking gisteren . Zoals al even 
aangegeven doorillililillin de werkgroep interne markt willen we voor deze tweede bespreking graag een slag d ieper 
kijken naar deze vragen en meer concreet antwoord geven waar dat mogelijk is, met name op de punten 
indicatoren, coördinatie, doel van reizen en toerisme. Het gaat dan niet zozeer om de stand van zaken maar hoe we 
een gefaseerde aanpak voor afschalen voor ons zien . 

Daar bij gaat het bijvoorbeeld om de volgende vragen: is afschaling van de maatregelen voor toerism e wenselijk en 
zo ja, wat zijn dan elementen die ervoor moeten zorgen dat het geen verhoogd r is ico vor mt voor de 
volksgezondheid? Moet een fit to fly verklaring de standaard worden en wat is daar voor nodig? Op basis van welke 
indicatoren kunnen we grensmaatregelen afscha 'en (R<. )°'? Velke maatregelen le iden b'J verschil in grensregio's tot 
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p p basis van de discussie zal de Comm ssie nadere invulling aan de Roadmap geven, dus het is van belang onze 
~unten goed mee te geve,, . Wij ontvangen Jullie input heel graag uiterlijk maandag 15. 30. 

Groet, ---Van: lllfll, IWJ ftfüffl @minbuza.nl> 
Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 14:32 

IA/ EU ◄NfMm>min jenv.nl> 
Onderwerp: RE: actiepunten interne markt werkgroep 

Beste collega's 

lrt derde bullet u it verslag van call van gisteren: ik voe4@@Nvan JeV even toe zodat zij de vragen die voorliggen in VC 
Home aan ons kan voorleggen. 

Groet 

mm 
Fram~ W•)tfW Il <@Ailti@@minbuza.nl> 

Sent: donderdag 30 apr il 2020 17:35 

Subject: actiepunten interne markt werkgroep 

Hoi collega's, 

Hierbij de actiepunten uit de interne markt werkgroep van vandaag: 

Actieagenda VNO: welke acties kan kabinet overnemen? Zie daarvoor de tabel in de bijlage. Input voor morgen 10.00 uur 

aanmml 
Lessen uit GROS gebruiken in IPCR. 

We hebben gesproken over gelijktrekken van (het opheffen van) grenscontroles, ook i.r.t. toerisme. Verzoek is om hier 
verder over na te denken. En meer concreet: invullen van de vragenlijst van DG HOME die door Sterre zal worden 

Hierbij de J.l!l!, naar de tabel van de werkgroep (niet t e verwarren met de VNO tabel). Tot volgende week donderdag! 

Groet,Efm 
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~ 
Directie Integratie Europa I DIE/IN 
M inisteri~ van Buitenland.se ~ken 

Rijnstraat 8 1 2515 XP Den Haag 

+31(0)6.ftflllll 
Mll!JifL@minbuza.nl 

Help save papc1·! Do you really need to p1iu1 thjs email? 

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 11ie1 de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te roeiden en het bericht te ve1wijclere11. De Staat 
aanvaardt geen a1111sprnkelijklreid voor· schade, vao welke aatd ook, die verband hondt met risico's ver bonden aan 1,et 
elektronisch verzenden van berichten, 

This message ruay oontain infonnation that is not intended for you. lf you are not the addressee or if lhis message was sent 
10 you by mistake, you are requested to infonn the seuder and delete the messa ge. The State acceprs no liabiliry for 
damage of any kind resulting from the ,;sks iulrerenr in the electt011ic 1ransmissio11 of mess11ges. 

Dit bericht kan infonuatic be,·attcn 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 roeiden en het bericht te ve1wijcleren. De Staat 
a,mvaardl. geen aausprnkelijklreid voor schade, v;,n welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie vau Justitie en Veiligheid 

This message may contain information lhal is 11ot i11te11ded for you. lf you are not 1he addressee or if this message w11s se11L 
to you by mistake, you are requested to infonn die sender and delete the message. The State accepts no liability for 
clamage of any kind resultiug from the risks inherent in the electrouic uansmission of messages. 

Minislry of J1L~tice and Secu1ity 
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To: •• .,,.J0inm!m@minvws.'!!.):1111mifllll@minvws.nl) 
Cc: ..;..;,-~ minvws.nl): 11111. 1. • · ) • ' @minvws.nl) 
From: , . · ) 
Sent Wed 5120/2020 9:13:35 AM 
Subject RE: Mondkapje 
Receiwd: Wed 5/2012020 9:13:40 AM 
20200504 mondkapjesbeleid omringende landen.pdf 

eestE' IWftil 
Hierbij het overzicht. Laat maar weten wanneer e r aanvullende behoefte is. 

Kind regards, 

Met vr iendelijke groet, 

(10)(2e) 

Directie Internationale Zaken/ Department on International Affairs 
M inist erie van Volksgezondheid Welzijn en Sport/ M in is try of Health, Welfare and Sport 

+31 (O)b@AWM 

Van: m llllJ-lmll <tlmlD@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 11:03 
Aan: ' · @minvws.n1>;JllrW'7@minvws.nl> 
CC~ · nvws.nl>;IIDll]. • - ) • ~ @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Mondkapje 

Vraag van mij en mml 111111 was of we ook weten of indien mondkapjes in het ov moeten worden gedragen in andere landen, 
dat dan medischeziîii"oT community masks? Weten jullie dat/hebben j ullie daar een overzicht van' 

GroetMGit§@ 
Van:DII- D "'APPJ@minvws.nl> 

Verzonden: woensda 20 mei 2020 10:56 
~ <tlmlD@minvws.n l>; 111-■ «mlmJ) 4'll@minvws.nl> 

CC: • minvws.nl> 
Onderwerp: Mondkapje 

Besr4@fMW 
Ik begrijp dat je contact hebt opgenomen met lli!IJmbt mondkapjes. Deze uitvraag is nu opgenomen in het geheel. Wil je dat 
we h et hier uithalen en het apart zetten? 

Kind regards, 

Met vriendelijke groet, -- (10X2e) 

Directie Internationale Zaken/ Department on International Affairs 
M inisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport/ M in is try of Health, Welfare and Sport 

+31 (0)6 MMt+IM 
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To: 
Cc: 
<DmlflD> 

(M(Gj&)M@minvws.nl]ltît~minvws.nl] 
minbuza.nl]; Aww )Wlllilf)m(;{vws.nl); NUWM 

From: 
Sent Wed 51612020 7:33:04 PM 
Subject FW: Covid I gezondheidszorg en economie/ toerisme/ afwegingen enmaatregelen 
Received: Wed 5/6/2020 7:33:08 PM 
Advies 2e OMT CARIB COVID-19.pdf 

Ter info 
(10)(2a) 

Saludos, 

Beste vrienden, collegae, 

VWS werkt momenteel samen met BZK en andere relevante departementen aan een uitwerking van het vorige week verschenen 
OMT advies Cariben. (zie bijlage). OMT zegt onomwonden dat de uitbraak onder controle moet zijn en de gezondheidszorg 
aanmerkelijk versterkt voordat je weer verantwoord open zou kunnen gaan voor buitenlandse toeristen. Ook wordt aangegeven 
dat een substantieel economisch ondersteuningsprogramma noodzakelijk is. 
VWS is al druk doende om bindende afspraken te maken met de landen en de openbare lichamen om die versterking van de 

gezondheidszorg vorm te geven. 
Vanuit Nl wordt op dit moment hard gewerkt aan de steun op korte termijn, maar wordt er ook nagedacht over de steun op de 
middel(lange)termijn, op basis van het eerdergenoemde OMT advies Cariben. 
Vanuit BZK en VWS bestaat er behoefte om in beeld te krijgen welke afwegingen en voorwaarden landen in de regio momeneel en 
op de middellange termijn hanteren om hun economische processen (vooral toerisme van buitenlandse gasten) weer op gang te 
brengen. 
We verzoeken jullie daarom om een korte rapportage op hoofdpunten (bullets) over maatregelen en afwegingen zodat we hier 
kunnen zien hoe het denken in NL en op de eilanden zich verhoudt tot denkrichting en tempo van mogelijke maatregelen door 
concurrerende t oeristische bestemmingen en belangrijke logistieke partners. 
Harteli'ke 
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Help save paper! Do you really need to p rint tb.is email? 

Dit be,icht kan infonnatie bevatten die niet voor II is bes1emcl. I11die1111 niet de geadresseerde bent of dit be,icht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het be,icht te venvijderen. De S1aat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzeilden van bericbten. 

T his message may contaiu infonuation that is not intended for you. lf you are not the adch-essee or if this message was sent 
to you by mistake, you are requested to infonn the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
clamage of any kind resulting from the risks inherent in the e lectrouic transmission of messages. 
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To: 
Cc: 
GIII) 
From: ~~-· ) 

minvws.nl) 

minvw-RM@f4 
• , @minvws.nl) 

Sent Tue 5/19/2020 1 :44:53 PM 
Subject Toerisme irt MR 
Received: Tue 5/19/2020 1:44:53 PM 

Hoi lllfll 

Aangaande toerisme nog het volgende, dat voor minister goed is om te weten irt MR. 
Dit is afgestemd met PG. 

Toerisme 

Ms. 

Op 13 mei j l. heeft de Commissie een pakket maatregelen gepresenteerd met, niet bindende, aanbevelingen voor de 
transport- en toerismesector. 
De conceptinstructie voor de bespreking van het Toerismepakket in de videoconferentie ('Raad') voor ministers van Toerisme 
(20 m ei) is op 19 mei besproken in de CoCo. 
De VWS input hierbij is overgenomen. Deze opmerkingen hadden vooral betrekking op het feit dat er voor het opstarten van 
(nationaal) toerisme op dit moment nog geen kabinetsbeleid is vastgesteld. Voor VWS zijn belangrijke punten dat 
gezondheid moet prevaleren boven maatregelen voor het toerisme en dat een met toerisme gepaard gaande verhoogde druk 
op de openbare ruimte en het openbaar vervoer een zorg is. 
De versoepeling van maatregelen, bevorderen van toer isme en beheersing van de verspreiding van het virus moet wel 
congruent zijn. Als we uitstralen dat iedereen thuis moet werken en er geen gebruik gemaakt moet worden van OV, dan is 
het binnenhalen van toerisme daarmee moeilijk te verenigen : moeilijk communiceerbaar 
Het is op dit moment nog onvoldoende duidelijk welke gezondheidsrisico's spelen indien Nederlanders naar het buitenland op 
vakantie gaan, buitenlanders naar Nederland afreizen en wanneer Nederlanders binnen Nederland op vakantie gaan. 

Toerisme zou zijn geagendeerd voor de Catshuissessie aankomend weekend. Daarnaast zal er advies worden gevrc1agd aan 
het OMT over de gevolgen van het opstarten van toerisme, waarbij aandacht zal worden gevraagd voor zowel de nationale 
als internationale component. Ook buig t een interdepartementale werkgroep zich over toerisme. 

Eerder wilde BZ al deze week een kabinetsappreciatie versturen. Dat is inmiddels onder druk van VWS op de iets langere 
baan geschoven. 
Vanuit BZ wordt op dit moment aangedrongen om de kabinetsappreciatie van het Commissievoorstel aangaande toerisme na 
de Catshuissessie te versturen. Alleen VWS en AZ hebben de kanttekening gemaak t dat het verstandig is het OMT-advies en 
de verdere kabinetsbesluitvorming hierover af te wachten. De overige departementen konden zich in de CoCo vinden in het 
schrijven van een u itgebre ide kabinetsappreciatie daags na de Catshuissessie. 
VWS zal hierbij conform uw wens blijven aandringen op mede ondertekening door min VWS van deze appreciatie. De wens 
van BZ is dat de minister van BZ na afstemming de brief mede namens diverse bewindspersonen, waaronder die van VWS, 
EZK, J&V, l&W tekent. 
EU gezondheidsministers spreken op 25 mei over het toerismepakket. Op dit moment is er nog geen agenda bekend. U 
wordt geadviseerd Nederland op ambtelij k niveau te laten vertegenwoordigen. 

(10)(28) 

Ministry of Health Welfare and Sport 
Senior advisor, department of International Affairs 

tel. +31 (0)6 wumt-mw IA4f41@minvws.nl 
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~~~m: JU/IJl:Uitt~~minvws.nl] 
Sent Sun 5110/2020 8:06:09 PM 
Subject: FW: Preparedness Hospita iner en andere bedrj ven voor BV NL voormeeting met ---vanmiddag 
Receiwd: Sun 5/10/2020 8:06:09 PM 
ll2ll2.Jillg 
facebook-icon.png 
linkedin-icon .pnq 
ATT00001.hlm 
ATT00002.hlm 
ATT00003.htm 
Offer Covd-19 100-+- bed lsolation clinic-compress.pdf 
ATT00004.htm 
Brochure 50 bed field hospita! 3.0 shrunk.pdf 
ATT00005.htm 
50 bed Hospita! version 2 3.pdf 
ATT00006.hlm 
Hospitainer Disaster Manaqment Contingency plan V1 .0.pdf 
A TT00007 .hlm 
Annex - Corporale information VS.pdf 
ATT00008.htm 
Annex - Letters of Recommendalion v3.pdf 
ATT00009.htm 
Hospitainer-brochure XS.pdf 
ATT00010.hlm 

Verzonden met BlackBeny \Vork 
(www.blackbeny .co111) 

Van: <ElfDl@rninvws.nl> (10l(2•l ti,.) "'' " I 

Daluw: zoudag 10 mei 2020 10:01 PM 
A an: 
Ko li 

Oudennrp: FW: Preparedness Hospitainer en andere bedrijven voor BV NL voor meeriug met !vanmiddag 

T er info. Kan dit niet helemaal goed plaatsen, lijkt ook vooral te gaan over ideeen voor Europees Nederland? Vandaar ook 
rnaar cc naar de CZ collega's. 

Met vriendelijke groet, 

Buiten werktijden mailen mag , maar hoeft niet. Beantwoord deze mail op een voor j ou geschikt moment. 
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Goed elkaar gesproken te hebben en hierbij de mail over de plannen die be bespraken. namelijk om medisch 
r calamiteiten. Fijn dat jullie vanmiddag als NIDV dit bespreken met 

We hebben ook besproken dat ik DG VW'f:- iiiiiêfMMflM (in cc) op de hoogte breng van de plannen. Met hem, 
zijn staf en BZ bespraken we al de wens en ideeên om meer medische oplossingen paraat te hebben. Dus jouw 
vraag komt op een goed moment!. 

Wat kunnen wij bieden: 

Inzet uit voorraad en service voor calamiteiten 
Wij bieden de service aan dat we voor Defensie, VWS, (allemaal klanten van ons) en nu al aan bijvoorbeeld 
MSF/Philips, uit voorraad kunnen leveren: 
Complete ziekenhuizen incl inhoud, transport, installatie, training etc., met terugnemen, ondemouden en weer 
inzetten. Dit doen we al voor MSF en de Philips Foundation (5 mobiele ziekenhuizen). 

De laatste paar weken hebben we bijvoorbeeld geleverd: (omzet (10)(1c) 

- VWS: 3 x Covid Mobiele ICU en verpleegcapaciteit voor SI Maarten (transport door Defensie), Bonaire en 
Curaçao 
- BUZA: 1 x Covid kliniek voor Griekenland (Lesbos) 
- Roemeense overheid en Defensie: 3 x Covid kliniek en 3 x Covid Laboratorium 
- Als service voor Phi lips Foundation: 5 Mobiele kliniek voor ltaliê(Rode Kruis), Oekraïne (Unicef), lsrael, DRC. 

We konden dit leveren door voorraad die we hadden. En de eerste koper kreeg geleverd. Maar een volgende 
keer kan bijvoorbeeld Nederland buiten de boot vallen als andere landen sneller beslissen. Om dit te voorkomen 
kunnen we afspraken maken waarbij wij en de bedrijven om ons heen, paraat staan en committed zijn voor ons 
eigen land. 
Wij werken bijvoorbeeld met Philips, De Boer Tenten en zo'n 20 Nederlandse leveranciers die in een pool 
allemaal meedoen. 

Samen als bedrijven kunnen we snel schakelen, dat is onze kracht En die kracht passen we graag toe om 
Nederland beter paraat te maken voor calamiteiten. 

Om een voorbeeld te geven wat we nu samen kunnen leveren uit voorraad: 

Nu te leveren (zie bijlages) 
- 5 x 100+ bed Covid klinieken met medische apparatuur voor bijvoorbeeld IC bedden. 
- 5 x Covid laboratoria incl apparatuur en consumables. 
- 1 x 50 Bed compleet mobiel ziekenhuis met 3 maal 6x6 vrachtwagens, Xray, lab, inhoud voor 2000 operaties 
en 20.000 patiênten gedurende 3 maand. lncl energie en water voorz. Hiervan hebben we al 14 gebouwd. Oa 
een aantal gebruikt in de 

llm!mlhtt s:/lwww.dro box.com 
~ meer medische units op h 

(10)(1C) 
..... , . .. .. 

We stellen voor deze bovengenoemde oplossingen te gebruiken om op dit moment paraat te hebben voor NL. 
Samen met NIDV, Defensie, VWS en onze partner bedrijven kunnen we d it in zetten als oplossing, maar ook als 

pilot om ervaring mee op te doen. We kunnen bijvoorbeeld (medisch en technisch) personeel van Defensie bij 
ons laten werken en VV. En samen de inzet te doen. Maar ook om ervaring op te doen hoe dit model werkt, wat 
de werkelijke kosten zijn (mede afhankelijk van inzet) en het model te verbeteren door de door de Lessons 
Learned uit de praktijk. 

Dit model willen NIDV en Hospitainer en partners ter beschikking stellen van andere bedrijfstakken. Hierdoor 
krijgt Defensie, VWS, .. , ervaring met het model en kunnen afgewogen beslissingen worden genomen naar 
andere bedrijfstakken. 
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Stel dat we uitgaan van de bovengenoemde voorraad die nu beschikbaar is. Dit is een mooie basis om vanuit NL 
meerdere services op medisch gebied te kunnen leveren (2e golf, conflict- en humanitaire missies). 

Ruwe kostenraming: 
- Een 100+ bed kliniek met Covid lab en medische apparatuur kost ongev 
- Een Mobiel 50 bed ziekenhuis mei zeer complete inhoud kost ongeveer 
- Paraatstelling, onderhoud, training, opbouw, (afhankelijk van het aantal eren , 
~1•i1rNuit zullen we in de praktijk testen en zonodig bijstellen. Jnän nu voor Covid gebruikt worden, maar met onze andere modules ook voor alle andere types calamiteiten 
en missies. 

Totaal zouden we bijvoorbeeld voo in onderlinge afstemming, een goede oplossing kunnen 
neerzetten. W j kunnen dit zeer sne rea Iseren paar weken tot paar maanden) en de zichtbaarheid is groot. Ik 
noem deze bandbreedte omdat de voorraad nu ook aangeboden is, o.a., aan de UK- en Indonesische Marine (op 
hun verzoek). 

Contingency plan (zie bijlage) 
Wij helpen andere landen bij het opzetten van een plan mbt paraatheid. Dit is een modulair model waarbij we per 
type ramp scenarios maken en kijken welke middelen en teams ingezet moeten worden. Als Hospitainer kunnen 
we modules leveren uit voorraad per type ramp/missie. Ook trainen we met experts de teams die werken met 
deze oplossingen. Onze trainers komen van de w-10, VN en zijn o.a. grondlegger van de Emergical Medical 
Teams. Als Hospitainer zijn wij strategisch partner van UN-OCHA en getraind als UN CM-COORD (U N Civil 
Military Coordinator). 

Tot zover. Er valt nog veel meer te vertellen, maar ik denk dat dit een goede basis is voor de gesprekken met de 
Staatssecretaris. 

Zie bijlagen over die Covid klinieken, Labs, Mobiele Ziekenhuizen, Conlingency Plan en onze track record met 
bestaande samenwerkingsverbanden en awards. 

Ik ben beschikbaar voor vragen. 

Met vriendelijke groet / Wth kind regards, 

~ 
MNit+JN 
Griftsemolenweg 19-21 
8171 NS Vaassen 
The Netherlands 
Tel.+ 31 
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(IIDrniij!J · minvws.nll:J ; ;, Aminvws.niî:111llli\1 . · • · @minvws.nl) 
To: H@l-1111111~minw,s.nlJ:mJ.mm.wminvws.nl]: - .IIZll-
From: @!ii , . • , ) 
Sent Fri 5/15/2020 11 :27:52 AM 
Subject FW: Vragen formulier 15-05-2020 
Receiwd: Fri 5/15/2020 11 :27:53 AM 
Vragenformulier 15-05-2020.docx 
Vragenformulier 15-05-2020.pdf 

In onderstaande vraag komt ook Covid aan de orde 

Van: m 1. -) ◄@i&l<(!lminvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 13:22 
Onderwerp: Vragenformulier 15-05--2020 

Atte ntie CZ 
2020208774 

(ingezonden 15 mei 2020) 
Vragen van de leden Ellemeet (GroenLinks) en Van der Staaij {SGP) aan de ministers voor Medische Zorg en 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de financiering van ziekenhuizen en over het bericht 'NVZ: 'VWS 
laat ziekenhuizen en verzekeraars vrij worstelen over geld' 
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Verslag Stuurgroep Samenwerking Economische Diplomatie (SG SED) 
Dat um: 8 april 2020 

Aanwezigen: BZ-Vz), 111111111111 (VWS!._ (EZ~ 1 HM@H (EZK), 
lmlm(EZK),IIIIZla(l&W}, __ (LNV} ' B2/CPN), 

(RVO) Qd~I secretaris 82) -■llüfM-~secretaris RVO). Voor toelichting onder 

i10k2e) 

(10)12•) 

punt ~-w@@(D10). 

2. Stand van zaken crisismaatregelen 

V-1.. refereert aan de toegezonden st ukken vanuit BZ over aanpassingen subsidieregelingen, 

ondersteuningsmaatregelen voor Nederlandse bedrijfsleven m.b.t. exportkred ietverzekeringen en 

aangepaste werkwijze werving en activiteiten vanuit RVO. Tot en met august us zullen geen missies 

en fysieke evenementen plaatsvinden. We bekijken hoe missies/evenementen na het corona tijdperk 

weer kunnen worden opgestart en in hoeverre we dat gezamenlijk kunnen doen. Vz geeft mee dat 

M inister Kaag actief bedrijven benadert en in het kader van een heldere communicatielijn roept Vz 

op om te delen binnen deze stuurgroep welke bedrijven en counterparts bij andere ministeries 

benaderd worden. Enkele opmerkingen vanuit de leden: 

l&W: veel energie gaat zitten in crisis zelf en gevolgen voor transport; economische 

diplomatie last ig in deze fase. De vraag is of het scenario van de 1,5 meter samenleving 

mogelijk het hele jaar blijft en of we dit j aar wel missies kunnen organiseren. Het tempo 
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ligt verschillend in de rest van de wereld. We kunnen veel doen met video calls al blijft 

dat second best. 

LNV: waardering voor aanpassen subsidieregelingen, goed om dit gezamenlijk als een r ijk 

op te pakken, ook na de coronatijd. Verder belangrijk om internationaal op de agenda te 

houden. Vanuit topsectoren tuinbouw en Agri&Food is de indieningstermijn voor 

voorstellen gericht op missie gedreven innovatie aanpak, verlengd. Met de verlenging 

van kabinetsmaatregelen tot eind april, verwachting dat 10 mei volgende datum is voor 

beslui t. De Reisagenda van M in ister Schouten zal pas vanaf medio september voor 

missies worden gevuld. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de 

verkiezingstijd die er dan aan komt. 

VWS: geeft aan ook in crisismodus te zijn. Economische d iplomatie ligt stit,ED 

(10X2•l ot de zomer worden er geen reizen gepland, en 

ondertussen pragmatische aanpak. (10)(2a) 

(10)(2a) 

CPN: we moeten aandacht voor het internationale blijven benoemen. Blijf d ie boodschap 

ui tdragen ook richting partners. Verder bezig met stuk voor bestuursraad om postennet 

te ontzien mocht er bezuinigd moeten worden. Boodschap interdepartementaal ook van 

belang om d it verdienvermogen in buitenland u it te dragen. Voor posten waaronder ook 

attaches geldt afschaling waar nodig. Mochten h ier vragen over komen uit het 

bedrijfsleven van belang om dit te delen met CPN, 

EZK 11111= druk bezig met ondersteuning bedrijfsleven, nood loket bij RVO ingezet, 

ondersteuning bij startups, en inzet op productie en import van benodigde materialen . 

Handelsmissies zijn voorlopig stopgezet. Wel uitvoering van amendementen voor 

bilaterale innovatiesamenwerking op BH OS-begroting. Verder heeft EZK goed contact 

met BZ over afschalen van de posten. 

EZK- Interne markt moet blijven functioneren, 

(10)(2a) erder is strategische autonomie 

relevant, d.w.z. bepaa lde kennis die we in huis hebben of zouden moeten hebben. 

Bijvoorbeeld kennis, expertise en bijvoorbeeld voldoende testcapaciteit. Verder is EZK 

(10)(28) 

Nederlandse lijn: We w illen helpen maar daar staan wel hervormingen tegenover 

wanneer daar weer ruimte voor is. Ten derde is interessant hoe de 1,5 m economie moet 

worden ingeregeld straks. 

EZKmzl noemt naast belang van international supply chain een vierde punt nl impact 

op missies: (10)(2a) 

( 10)(2a) Voor de CES in oktober wordt gedacht aan d igitale 

wensen en invulling. 

RVO: RVO is druk bezig met nieuwe of aangepaste regelingen voor bedrijven en krijgt 

veel vragen op internat ionaal gebied. RVO hanteert een terughoudend beleid naar 
ondernemers toe. Deel ziet ook nieuwe kansen, van fysiek naar digitaal. Verder lopen 

veel regelingen door ondanks corona. Bedrijven gebru iken deze situatie om hun kennis 

over landen op te bouwen, d iversificatie in hun bedrijf door te voeren of voor het 
doordenken van productieketens. Verder worden veel events verplaatst naar het najaar. 

RVO is ook bezig om digitale vorm van events door te ontwikkelen. Aandachtspunt is dat 
het aantal evenementen in het najaar, zowel d igi taal als fysiek, te veel wordt. Op verzoek 
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van D10 bezig met voorstel len welke impulsen je w ilt geven voor verschillende 
categorieën bedrijven. 
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Vz geeft aan over ongeveer drie weken een volgende SED in te plannen. 



Il 
Cc: 
From: 
Sent Thur 5/28/2020 9:57:30 AM 

minvws.n1M1Nft§W@minvws.nl];E:fll 
minvws.nll 

minWJs.nl]; if[t}[f{§jj@flj jijf •lllmfB@minvws.nl) 

Subject FW: [RIJK] Europa - EU - Raad van Ministers - GezondheidszDfg -Verslag VC Min isters van Gezondheid 25 mei 2020 
Received: Thur 512812020 9:57:36 AM 

Voor jullie ook nog het hele overzicht van landen over toerisme, zie dat jullie niet mee waren genomen in de mailing. 

Groet, 

■WltD■ 

Van: BRE <Gl@minbuza.nl> 
Verzonden: dinsda 26 mei 2020 17:28 

minbuza.nl>; SBV-MIN-LNV minbuza.nl> 
Onderwerp: [RIJK] Europa - EU - Raad van M inisters- Gezondheidszorg - Verslag VC Ministers van Gezondheid 25 mei 2020 

Kunt u d it bericht niet goed lezen? Bekijk dan de online versie. 26 mei 2020 

Rijks-Intern 
Europa - EU - Raad van Ministers - Gezondheidszorg - Verslag 
VC Ministers van Gezondheid 25 mei 2020 

Van 

Verzonden op 

Land/regio 

Forum 

Thema 

BRE 

26 mei 2020 17:27 

Europa 

EU - Raad van Ministers 

Gezondheidszorg 
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Samenvatting 

In deze V1deoconferentle voor gezondheldmlnlsters stonden drie vragen centraal: welke maatregelen worden 
genomen op het gebied van traceringsonderzoek, test en en isoleren om dit ook mogelijk te maken voor 
eventuele toeristen uit de EU? Welke maatregelen vraag je de toerismesector om te nehmen? In welke talen 
wordt er allemaal geçommunic::eerd? Welke maatregelen zijn allemaal voorzien in het ( openbaar) vervoer voor 
de veiligheid van passagiers? 

Commissaris Kyriakides opent met de boodschap dat d it thema ontzettend belangrijk is. Mensen zijn toe aan 
een pauze, maar de veiligheid en publieke gezondheid moet de prioriteit blijven. Hiervoor is goede coördinatie 
en transpa rantie essentieel. Ze benadrukt w ederom dat immuniteitsvertclaringen niet betrouwbaar en ineffectie:f 
zijn. 

LS hebben gedeeld of ze klaar zijn voor toerisme, zich voorbereiden op toerisme of het nog overwegen. 
Onduidelijk is nog naar welke indicatoren gekeken moet worden om vast te stellen dat de epidemiologische 
stuatie meer toerisme ook toelaat. Een sneller Europees tracerings· en alarmelingssysteem is sowieso nodig, 
voldoende testcapaclteit, capaciteit op de IC-afdelingen en bij voorkeur ondersteuning van een vrijwillige 
traceringsapp. 

Bericht 

[ll!)Dpent met de mededeling dat het om een belangrijk onderwerp gaat, mensen zijn toe aan een 
pauze, maar het moet wel veilig kumen. Publieke gezondheid zal in de besluitvorming de prior~eit moeten 
blijven. Goede coörd inatie en transparantie is essentieel. Ze benadrukt wederom dat immu11iteitsverklaringen 
niet betrouwbaar en ineffectief zijn. Doe in plaats daarvan aan testen, traceren, afstand houden en zorg voor 
voldoende testc:apac:ateit. Daarnaast hopen we dat er 1:0 snel mogelijk vrijwillige interoperabele t ra,eringsapps 
gebruikt worden. 

Voor- dê Joint Proc:urément rondom laboratorium hulpmiddêlan 2ijn 9 contracten getekend. Voor da laatste 
aanbestedi- e CIE minder inschrijvingen ontvangen, het ging hier om beademingsapparatuur en PPE 
(schorten). 1 - oept landen op om toch mee te blijven doen om Je zo voor te kunnen bereiden op de 
volgende w • 
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NL: geeft aan nog bezig te zijn met het bepalen wat onder welke voorwaarden wanneer weer mogelijk is als het 
gaat om grenzen openen en toer isme. Momenteel is het nog moeilijk om de epidemiologische situaties te 
vergelij ken, wat wordt hier precies mee bedoeld? Toerisme is belangrijk, als de situatie het toelaat is Nederland 
voorstander van een geleidelijke gecoördineerde afschaling van de restricties. Toerisme is nog wel uitdaging 
voor het hooghouden van de huidige traceringsstandaarden. We horen graag hoe de ECDC en andere lidstaten 
internationale tracering voor zich zien. NL kan alle burgers met sym ptomen vanaf l juni testen. De hygiëne 
maatregelen van de ECDC worden opgevolgd. Het beschikbaar stellen van m aterialen in verschillende talen zal 
meegenomen worden in de verdere besluitvorming. 
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Berichtgegevens 



Aan 

Opsteller 

Kenmerk 

Type 

Prioriteit 

Rubricering 

Categorie 

BRE-VWS; SBV-MIN-DEF; SBV-MIN-AZ; SBV-MIN-BZK; SBV-MIN-FIN; SBV-MIN-VENJ; 
SBV-MIN-OCW; SBV-MIN-VWS; SBV-MIN-IENM; SBV-NCT; SBV-MIN-SZW; SBV-MIN-EZ; 
SBV-MIN-LNV 

BRE-VWS/ 20200525/ DO 

Beleids 

Rout ine 

Rij ks-Intern 

Verslag/Info 

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 riSico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Thls message may contaln Information that Is not lntended for you. If you are not the addressee or lf thls message 
was sent to you by mlstake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
llablllty for damage of any kind resultlng from the risks Inherent In the electronlc transmlsslon of messages. 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 

Help save paper! Do you really need 10 p1int this email? 

D it bericht kan infonnatie bevatten die uiet voor u is bestemd. Indieu u 11.iet de geadresseerde beut of dit bericht 
abus ievelijk aau u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te venvijderen. De Staat 
am1vaardl geen aans prakelijkhe id voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met ,isico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contaiu informaiiou that is uot intended for you. lfyou are not the addressee or iftbis message was sent 
1:0 you by mistake, you are requesied to infonu the sender and delete the u,essage. The State accepts no liability for 
damage of any kiud resulting from the risks inherent in the e lectronic trnnsmission o f messages. 
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Messages 

Rijks-Intern 

Ministerie van Buit enlandse Zaken 
8@richtenverk.ee r 

Corona update - aangepaste werkwijze werving en activiteiten 
vanuit RVO d.d. 30 april 2020 
Van 
Verzonden op 

Samenvatting 

OIO 
30 april 2020 15:36 

Page I of3 

30 ·~~, 2020 

• Het kabinet heeft besloten de genomen maatregelen ter bêstl'fjdlng van het Co....,na-vlrus te 111erlengen tot 20 
mei 2020. 

• Om deze reden wordt de per iode wHrln vanuit RVO niet actief met bedrijven gecommunlettrd wordt over 
nieuwe evenementen, ml$$le$ en beur,en, venengd von ze opnl tot 20 mei 2020, 

" Oe meeste bedrijven zullen voor het grootste deel ook In de komende periode bie-zlg zljn met andere prlorlt@tten 
dan Internationale handel en Investeringen. 

• Bij RVO en andere pu~leke en private partijen komen tthter Inmiddels ook vee.1 signalen binnen dat bedrlj\len 
die al Internationaal zaken deden voor de Corona crisis, momente:el Inzetten op consolidatie van hun huldigie 
business en dat zU zich a;an het voorbereiden zljn op hernieuwde Internationale business development. 

" RVO zal voor deze doelgroep d.m.v. onlfne dl,gltale evenementen starten met het fadllteren van relevante 
kennisoverdracht en capaiclteitsontwlkkelfng. 

• Digitale evenementen wo·rden echter tot 20 mei a.s. niet vla de algemene medlakanalen gepromoot; dit houdt 
In dat er geen grootschallge malllngen gedaan worden en ook wordt niet vanuit de RvO-account op soclal 
media aandacht gegeven aan deze events. Wel kunne:n de posten same:n met de BOC-ers middels de eigen 
persoonlijke social media kanalen hun relaties uitnodigen deel te nemen aan onli ne events. OOk worden de2e: 
evenementen zichtbaar gemaakt op de site van RVO en In de nieuwsbrief. 

" Exporterende bedrUven met lopende activlteften In buitenlandse markten kunnen met vragen terectit bU RVO 
(telefoonnummer en website), Waar ze met behulp ~an Q&A's op de website o f tweedelijns hulp (RVO en/ o f 
post) bij complexere vragen geholpen worden. 

" oaamaast blljft het van t>elang dat de posten ook v la hun eigen kanalen actuell:!! lnfomiaue over ontw1kkellnoen 
In hun landen blljven delen; 

.. Voor- de periode na 20 mei wordt de aandacht gericht op: 

Verzamelen en ontsluiten van relevante kennis en Informatie; 

Capaciteitsopbouw en (dlgltale) training; 

Voorbereidingen op Internationaal zakendoen post·corona. 

• Een vertaling van de samenvatting in het Engels is toegevoegd onderaan dit beric.ht 

Voor aanvullende Informatie is---= bij RVO het aanspreekpunt : ~ @ryo nl en bij DIO ll1J:ml 
--MiM lflllObUZö Dl 

Commentaar 

We ervaren dat een aanzienlijk <leel van de ondememer-s nlJ vooral bezig is met het o"'ereJnd houden van hun bedr ijf, 
het overheidspakket aan steunmaatregelen en aanverwante zaken. Oe meeste ondernemer-s zullen ook de komende 
maa1nden niet onmlddelllJk bezlQ zijn met Internationale ondememlngskanse.n, hoogstens met herstel van bestacmde 
relaties. Ondernemers hebben daarvoor op dit moment met name behoefte aan feltelljke Informatie over de landen 
waarmee men zakendoet: lokale maatregelingen, stimuleringspakketten, open grenzen, pr-oduct.lelijnen etc. Daarbij Is 
het belangrijk oog te houden voor een klein deel van de ondernemers die nieuwe kansen ziet en/ of structureel 
exporterend is en bestaande markten willen blijven bedienen. 

Achter de schennen wordt bij publieke en private partners i n het export bevorderende netwerk wel voorbereidend 
werk gedaan om bij opening van markten en het begin van de herstelperiode v an Internationale handel snel te ku1nnen 
handelen. De posten zullen hierbij actief betrokken worden .. 

Bericht 

https://sbv.atos-hs.buzaservices.nl/message/show/id/4460 12/tlag/search 11-05-2020 
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Messages Page 2 of3 

Alle fysieke evenementen die gepland staan voor de maanden Juni, Jull en augustus worden geschrapt . We bezien 
case by case, In nauwe samenwerking tussen post en RVO (Business Oevelopment Coaches), In hoeverre we deze 
kunnen omzetten naar dlottate vormen. 

In goed overleg met publieke en private partners zal Invulling worden gegeven aan digitale vormen van 
handelsbevordering (webinars/ tralnlng modules/ pitches/ expertmeetings). Rekening houdend met de belan9stellln19 
van lbedrij11e.n en met kansen en mogelijkheden In bepaalde (deel)sectoren en markten. 

We moedigen posten aan te bezien of het lokaal vertegenwoordigde NederlandSQ bedrijfsleven kan worden 
ondersteund met speclfîeke dlgttale kleinschalige activiteiten, zoals op vele posten In overleg met deze bedrijven ~I 
actief gebeurt. 

Wij vragen u om dlOltale evenementen aan te melden bij RVO vla NlltJth]N@ryg nl , dan wel vla de BDCoach 
van tRVO, zodat deze activiteiten via de websites van RVO en prh,ate partners zoveel mooeltjk verder gedeeld k.un.nen 
worden. 

Ook verzoeken Wtj u om vragen die u krijgt van bedrij ven in Achllles op te nemen, zodat we up-to-date Informatie 
hebben over de vra9en die nu blJ de bedrijven teven. 

Voor de periode na 20 mei wordt de aandacht oerfcht op de volgende terreinen: 

• Verzamelen en ontslulter. van relevante markt- en sectortnformatle voor bedrijven met het oog op de post
corona situatie; 

Inzet op capaciteitsopbouw en (digitale) training bij bedr1jven In voorbereiding op het heropenen van 
wereldwijde mark.ten; 

Impulsen die worden gegeven aan NL-brandlng post-coronaï 

• voorb,ereid!ngen op lntêf'natlonaal zakendoen post-corona, bijv . vi a aangepaste en l<le.inschalige missies en 
beursdeelname, onderstêund met digitale middelen (bv we.blnars). 

Daarnaast wordt gewerkt aan (tijdelijke) ver ruiming van (tee-gang tot) het Instrumentarium gericht op lndlvlduele 
bedrijven In een opst:artrase post-corona 

Het Is onduidelijk wanneer wereldwijde economische activiteiten weer kunnen opstarten. In voorbereiding op een 
herstart zullen actMteiten opnieuw gepriorlteerd worden In nauwe afstemming met pubHeke en private partijen eri In 
Interdepartementaal overteg. Ook de posten zullen hierbij worden geconsulteerd. 

ENGUSH SUMMARY 

" The outch government has declded to extend the measures taken to combat the corona-virus untll 20 May 
2020. 

For this reason t he period in which RVO will not actively communicate about new activities such as trade 

mlsslons, trade fair participation and other events, Is also extended from 28 April untll 20 May 2020. 

Companie5 aire i t ill to il large ex-tent fo,1.15inQ on other priorttlH than international trade and inve,tment 

ac.tivlties in the coming months. 

However, RVO and other public and private partners als.o lncreasingly receive signals that Dutch companie-s 

lntemationally active before the Corona•crlses, are looking at consolidaUon of their current business, as well as 
preparlng to restart International business developm,ent. 

For thls target oroup RVO will start to facilitate relevant knowledge transfer and capacity building by means of 
online dlgltal events. 

Dlglta1 events w ill however not be promoted via general media c.hannels until 20 May, Thls means that RVO will 

not send out any targl!sc-all! maltings, nor put forward lnfonnatlon about thl!SI! ~l!nts vla RVO's soclat ml!dla 
channels until 20 May. Dlplomatic missions together with 8D coaches can invite relations to partidpate in online 

events vla their own pers.onal soclal media channels. These events can also be announced on RVO's website 
and vla RVO's newsletter. 

Exportlng companles wlth ongoing activities In foreign markets will have access to Information vla RVO 
(te.lephone and websttl! Incl. country speclftc QandAis). customlzed asslstance WIII be made avaltable In 
cooperation with relevant diplomatie mlssions In case of more comple.x queries. 

Berichtgegevens ..... , 

Aan BUJ; AST; TEH; DOH; JBA; NVV; KAB; PRI ; NIC; HCM; WEN; BEL; NDE; STD; CAR; ATH; SOF; 
PRM; PEK; STO; BRA; 8UE; GEV; HAV; VAL; MAN; STG; BAN; DHA; TBI; PRA; BKR; MEX; BOG; 
JAK; SKO; POR; TOK; UM; HAN; BO~; OSL; SIN; COL; ALM; SEO; B11.; UU; STR; TIR; KIE; 
DUB; LUX; BRU; ROM; MOS; BLN; BRE; ZAG; BRN; RAM; TAI; NAI; BAM; COT; RIV; AMMi RAS; 
TEL; ALG; ABU; SAA; SAR; SJO; ROF; VAN; KAi; WEL; WEV; WAR; VAT; WEC; ACC; BEI; Kt-lA; 

https://sbv.atos-hs.buzaservices.nl/message/show/id/446012/tlag/search 11-05-2020 
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Messages 

Opsteller 
Afg~emd 
Kenmerk 
"T'ype 
Prioriteit 
Rubricering 
Categorie 
Ge.Id lg va nat 
Geldig t/m 
Be.st,emd voor 

Page 3 of3 

TUN· DAR· HAR· DAJ<· LIS· KOP· PAO· MAO· TRI· PRE· LUA· MAP· MUS· PAU· PAR· LON · RIG· 
KSS~ on-' KJG·

1

CAN.'HEL! KLL·
1

Kwe ·
1

wAS: AOÓ· a.eN· 1sL· oPC\v· KÁM· ANK· eRe-Psé:· PÁN· 
BAK; VIL;

1

TAL;'vAN;'LAG;,BAG; ABI; Aa1; MsK; éso; No1; OuA; N~; GÉo ' ' ' 
1 

minbuza.nl 
Mineuza.zo20.s1ss-1s 
Bele lds 
Routine 
Rfjks-lnt@f"n 
Algemene lnstrudle/ Info 
30 april 2020 
19 mei 2020 
Economische Afdeling 

Dit beridlt kan informatie bevatten die niet voo, u Is bestemd. I ndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan 
u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te mek!en en het ber1c:ht 1e verwtjderen. De Staat aanvaardt geen 
MR$prakeliJkheld voor s.chade, van welke aard ook, die verband hOudt met rislO)'S verbOnden aan het elektronlSc:h verzenden 
van berichten. 

This rnessage may contain lnformaitlon that Is not inteodêd f0< you, lf yoo are not lhe &ddressee or lf this mess.age was sent to 
you by miSUlke, yoo are requ-ested to lnform the! sender and delete the mes.sage. The Slate accepts no liability for damage of 
any ~d resultlng from the risks inherent in the electronlC transml$$i0n of messages. 

Mlnls:1er1e van Buitenlandse Zaken 

https://sbv.atos-hs.buzaservices.nl/message/show/id/446012/tlag/search 11-05-2020 
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To: 
From: 

( I0X2e) 
(10)(2e) 

Sent Wed 51612020 2:20:35 PM 
Subject: RE: COVID-19 Monitoring app 
Received: Wed 5/6/2020 2:20:36 PM 
Kamerbrief 21-4.pdf 

Hlmm) 
Zoiets al~oord? 
Groetenlllrl'il 

Bestelllfll 

Afgelopen maandag zijn de 'omgeving apps/monitoming apps' aan de orde gekomen in het wekelijks overleg GGDen met het 
RIVM. Ik heb begrepen dat Curacao als enige van de (ei)landen niet aanwezig was. 

Voor aanvang van dit overleg is de bijgevoegde kamerbrief gedeeld, waarin op pagina's 35-39 het proces en de afwegingen 
rondom de apps de afgelopen periode in Nederland worden toegelicht. 

Er werd in het over1eg maandag niet actief gereageerd op het voorstel om ambtelijk een apart over1eg te plannen om 
aandachtspunten rondom de apps verder met elkaa r te bespreken. Aangezien ook in Nederland de discussie nu verder vorm 
wordt gegeven, hebben we hier dus geen directe opvolging aan gegeven. 

Vriendelijke groet, 

lllillll 
Van: iiiiillirli aobieruttcw:.m&f.lfFdagobiem11.cw> 
Da 

--+w:w @gmail.com>. 

277311 



~~~m: at■r®•@minvws nl] 

Sent Fri 5/29/2020 10:45:43 AM 
Subject: RE: Consultatieversie Tijdelijke wet maatregelen covid-19 
Receiwd: Fri 5/29/2020 10:45:43 AM 

Ik heb er eerder naar gekeken en zag toen uiers geks op ons ten-ein (oveiigens vind ik hem best ver gaan op onderdelen) ik 
zal er nogmaals doorheen lopen en dan dinsd.1gochtend uog even meenemen in onze call? 

Kind regards, 
Met vriendelijke groet, 

-Directie Internationale Zaken/ Department on International Af fairs 
M inisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport/ M in is try of Health, Welfare and Sport 

+31 {O)bMM-iM 
Van:fllfJ:k§f PI <Jml@minvws.nl> 
Dattn/jiJijdae. 29 mei 2020 12:44 PM 
Aan: ' . ll.<1111)dl!l!ffl@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Consultatieve1sie Tijdelij ke wet maatregelen covid-19 

Moeten we het hier inrem over gebben? 

Verzouden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.co1n) 

Hallo lmlfmenm 

Hierbij de consultatieversie van de spoedwet COVID. Zitten niet veel raakvlakken in met internationaal, maar m ochten jullie 
willen reageren, dan kan dat tot uiterlijk 3 juni (volgende week woensdag), 

Groeten,11111 

Van: 111:11111-ll■l <llllmfll@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 16:43 

Aan~MMtNIO)minvws.nl>; m■. -) ◄CH!IW®minvws.nl> 
CC: . • · ) ' @minvws.nl> 
Onderwerp: Consultatieversie Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

Hierbij eindelijk de consultatieversie van het Twm-wetvoorstel, ter doorgeleid ing. 

@D wil jij deze documenten doorsturen naar de contactpersonen op de BES. Ik krijg graag een kopie; 

@llliJlml, zoals afgesproken, zou iii de stukken willen doorsturen aan de IGJ, het RIVM en de GGD-GHOR en de interne VWS-
beleidsdirecties (in elk geval 1m en Nl@WM 141111111), LZ), e.c. mijzelf. 

Alvast bedankt, 

277325 
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To: ■· 11•~-minw1s.nl]: DlilDJ .•. 11m GimJnMWiM@minvws.nl] 
Cc: !!' ~';-__i!Iml@minvws .nl] 
From: , . · ) 
Sent Wed 5/13/2020 8:41 :04 A M 
Subject RE: Head's up MCCb pers vandaag: testbeleid en apps inEU-aanbevelingen over toerisme 
Receiwd: Wed 5/1312020 8:41 :04 A M 

Ik zat in het OTCB. Woordvoeringslijn is ondertussen weer verder aangepast maar neem aan dat d it stuk al door is, volgens mij 
voor nu een prima eerste basis. Als het anders is hoor ik het graag. 

Kind regards, 
Met vriendelijke groet, --Directie Internationale Zaken Oepartment on International Affairs 
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport/ Ministry of Health, Welfare and Sport 

+31 1Nif4 
Van: 111, I• - <El3@minvws.nl> 

Verzonden: woensda 13 mei 2020 09:50 

· 4A•fiM@minvws.nl>;-■. -) 4lmlm@minvws.nl> 
CC @minvws.nl> 
On erwerp: FW: Head's up MCCb pers vandaag: testbeleid en apps in EU-aanbevelingen over toerisme 

HalmeiGIII 
Kan j uUie geen van beiden telefo11iscb bereiken. Zou I van j ullie dit met spoed ktumen oppakken? 
Graag even reactie . Alvast veel dank,11111 

Verzonden met BlackBeny Work 
(\v,vw.blackbeny .com) 

V an: lllill!IJ. I. -<lll!JQJ@minvws.ul> 
Datum: woensc:lae 13 mei 2020 9:46 AM Aan:- ~-· - 11a1n1invws 4 ;a ) - lllillV\YS.nJ>1~1(ç;INI* fiÎL jjiV\VS nJ>. / a> "P!l'lf'~lllillV\\l;.ll]>.V:•. (11111) 1é minV\VS nl> 
Ondt n veqi; RE: Head's up MCCb pe,s vandaag: testbeleid en apps iu EU-aanbevelingen over toerisme 

We doen ons best ! 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.co111) 
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~~~m: ■·.ra11-u■@mi1buzanl]'lll'llf§f@ m@minvwsnl] 

Sent Wed 5113/2020 8:39:09 AM 
Subject RE: Head's up MCCb pers vandaag: testbeleid en apps inEU-aanbevelingen over toerisme 
Receiwd: Wed 5/13/2020 8:39:09 AM 

1 Lijn vanuit beleid is nu eigenlijk niemand de grens over vanuit NL, Ze willen voorlopig alles op oranje laten staan en hebben als 
•soort van· dreiging, aangegeven dat als BZ landen van oranje afhaalt VWS strenge maatregelen in gata voeren, dat is dan m n 
dat j e in NL bij terugkeer uit een ander land 14 dagen in volledige quarantaine moet 

Kind regards, 

Met vriendelijke groet , 

(10)(20) 

01rect1e 1nterna~1ona1e Laken/ uepartment on International Af fairs 

M inisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport/ Ministry of Health, Welfare and Sport 

(101(2e) 

Van: 1111. ◄ll'JM@minbuza.nl> 
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 10:13 
Aan: m fl.dllll<DlmJ@minvws.nl> @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Head's up MCCb pers vandaag: t estbeleid en apps in EU-aanbevelingen over toerisme 

mmm 
Hebben we luchtvaart en verdere vakantiebestemmingen er bewust zo uitgehouden. 
Ik stuur je hierbij ook eerste appreciatie PV: 

Testcapaciteit 
CIE pleit voor het verlenen van toegang tot testen voor toeristen om zo zicht te kunnen houden op de verspreiding. Vraag 

is hoe zich dit verhoudt tot het advies van het RIVM om vimaf jmli weliswaar breder testen toe te staan 
(alle mensen met klachten) maar de vraag of hiervoor wel voldoende testcapaciteit bescllikbaar is . 

o "Contact tracing" 
Het gebruiken van een applicatie om besmettingen te 111011itoren en eventue le besmette personen te u·aceren/waarsclmwen 

is in principe in overeenstemming ,uet onze nationale wetgeving eu het' advies van AP. Het dele n van data 
is echter problematischer. De definities van de te delen data verscllillen als gevolg van de afwijkende 
(intetpretaties van) wetgeving in LS. Op verzoek van NL vindt llierover naast in de RWG Telecom de 
discussie vooral plaats in E-health werkgroep. 

o Voldoende coördinatie en comm11nicalie mechanismen 
De CIE pleit voor goede coördi1wie en conummicatiestructa.u·en tussen sectoren/overheden/andere lidstaten. De LS dienen 

elkaar eo de CIE op de hoogte te brengen alvorens zij maatregelen nemen die zijn ge,icht op het herstel 
van de toerismesector. Tevens wordt er gepleit voor goede (lokale) info1111atievoorzie11ing voor zowel de 
toerist als de toerismebedrijven. Ook hier is vamlit NL aandacht voor privacy maar ook voor de 
haalbiw·heid van infonnatieverstrekking tot op het nivean van de individnele toerist. 

- In de richtsuoereu voor de gezoudheidsprotocoUen voor de toerisu,esector zijn v,ij algemene standaarden ("social 
distancing", hygiëne, infonnatievoorziening, bestemmingspreventie, etc.) opgenomen voor de sector. NL wil zo 
veel mogelijk i .s .m . de sector de standaarden bepalen en deze richtsnoeren ktumen daarbij richtinggevend zijn 
en/of als input dienen. Voorkomen moet worden dat deze richtsnoeren de vonn krijgen van verplichte ce1tificaten. 

- De CIE moedigt LS aan deze richtsnoeren te delen met alle belanghebbenden in de toerismesector en met 
regionale en lokale auto,i teiten. Tevens zal de CIE deze ,ichtsnoeren als basis nemen voor het verder monitoren 
en coördineren van een coherente aanpak van infectie preventie en controlemaatregelen in de toerismesector. 
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Beste&m 

Hierbij concept woordvoeringslijn met inleiding. Is dat voldoende? 

Kind regards, 
Met vriendelijke groet, 



.....___ ........... 
Directie Internationale Zaken/ Department on lntemational Affairs 

M inisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport/ Ministry of Health, Welfare and Sport 

+31 il[i§ 

Tk check uog even hoe IMt dat zou zijn, maar klnmen we haar überhaupl wal meegeven? 

IIIM 
Verzonden met BlackBeny \Vork 

(w,vw.blackbeny.com) 
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To: --~minw1s.nl] 
From: ~ l~--= 
Sent Wed 5113/2020 6:06:14 AM 
Subject: RE: Head's up MCCb pers vandaag: testbeleid en apps inEU-aanbevelingen over toerisme 
Receiwd: Wed 5/13/2020 8:06:14 AM 

Nu vrees ik, maar pm,t van buitenlands (toeris1J1e) verkeer is wel het laatste p,mt: op de agenda (dus p:is over een um) 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny .com) 

Van: w.11. <JiUi@minvws.nl> 
Oatnm: woensdag 13 mei 2020 9:51 AM 
A an: ) 4Wtf{4M@miuvws.ul> 
Ondenverp: RE: Head's up MCCb pers vandaag: testbeleid en apps in EU-aanbevelingen over toerisme 

•r!f!at zou dat zijn? .. 
Verzonden met BlackBeny Work 
( www.blackbeny.com) 

(10)(2e) (l"'' ... ,, Va11: ) 4\WtWM@111i11V\vs.nl> 
Oatn m: woensdag 13 mei 2020 9:44 AM Aa p ) lllwiiiiiiiii,iê',w;,ll!IP-!"'111. <ffiR@minvws.nl>. 
◄Ma!r@~vws.11I>. ) r@utinvws.111> 

(10)(2e) 1 

Onderwerp: RE: Head's up MCCb pers vandaag: testbeleid en ap ps in EU-aanbevelingen over toerisme 

En als het jullie lukt mij iets voor ICCB (zometeen) mee te geven, maken jullie me heel gelukkig .... 

Met vr iendelij ke groet, 

Van: ) .a@minvws.nl> (10)(2e) 

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 09:43 • · ■· <llmlml@minvws.nl>; ) ◄@M~minvws.nl>; MfUf{-]Ml 
• ' @minvws.nl> 

) 4WIM@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Head's up MCCb pers vandaag: t estbeleid en apps in EU-aanbevelingen over toerisme 

Hi, 
Jullie bekend? 
Graag j ullie oordeel, dank & groeten 
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Fithi 
V an: Qifît{=J l◄AtJf+►minvws.ul> 
Datum: woensda~ 13 mei 2020 8:51 AM 

<Jlll"i??miuvws.nl>. (10)(2•) (),, • .,. • ) <NJWft-PM@minvws.uJ>. (10)(2e) 0""•IC (10X2•l 

.minvws.nt> 
Kopi ~: <fflfflfflJi!vminvws.nl> 
Onde1wrr p: FW: Head's up MCCb pers vandaag: testbeleid eu apps in EU-aanbeveliugeu over toerisme 

0•♦MifAll#i-llllll 
Ter informat ie. 

Groeten Mi•M 
Van: MJ@W ◄MfhN@minbuza.nl> 

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 07:51 

Aan: ) 4lltJflJM@minvws.nl> 
Onderwerp: Head's up MCCb pers vandaag: testbeleid en apps in EU-aanbevelingen over toerisme 

Hallll 
Om 12:00 vandaag presenteert de Europese Commissie een groot toerismepakket. Dat gaat in wezen 
over het herstel van het vrij verkeer van personen in de unie en op de interne markt. Concreet bevat het 
aanbevelingen voor veilig reizen, het liften van interne grenscontroles, informatie over vouchers in de 
luchtvaart en aanwijzingen voor hoe toeristen weer op pad kunnen. Alles wel r ichtinggevend, maar niet 
wetgevend. 

In bijlage een eerste appreciatie van collega's hier op de PV met ook meer informat ie over wat er in de 
stukken zit . Omdat het een veelkoppig pakket is zal BZ bij het NKC voorstellen dat er een aantal 
algemene bullets komt waarmee departementen een vergelijkbare lijn kunnen voeren, aangevuld met 
de voor hen specifieke punten, e.g. EZK op toerisme, J&V op grenscontroles/secundaire migratie, VWS 
over apps/testbeleid, BZK (?) over inreisverbod EU. 

Een deel van de aanwijzingen gaat over aan testcapaciteit en tracing lzie hieronder). Het zijn niet• 
bindende aanwij zingen, maar door het samenvallen van de publicat ie met de MCCb zouden jullie er toch 
vragen over kunnen krijgen bij de inloop/uit loop morgen. Het lijkt me daarnaast voor de internationale 
pers wenselijk om in onze reactie op het pakket specifiek punten over het Nederlandse testbeleid mee 
te kunnen nemen; dit zal immers weer een voorbeeld zijn waar Nederland uit de pas lijkt te lopen met 
de rest van de EU. 

Groet, 

IEi 
- Een aantal van deze principes zijn, waarschijnlijk vanwege de gevoeligheid, vrij algemeen van aard 

gehouden; 

o heropening van grenzen bij laag (afgevlakt) besmettingspercentage, 

o voldoende capaciteit binnen de gezondheidzorg en 

o surveilleren/monitoren van de ontwikkelingen op het gebied van corona. 

- Op andere punten zijn de pr incipes en crit eria specifieker; 
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o Testcapaciteit 
CIE pleit voor het verlenen van toegang tot testen voor toer isten om zo zicht te kunnen houden op de verspreiding. 

Vraag is hoe zich dit verhoudt tot het advies van het RIVM om vanaf juni weliswaar 

breder testen toe te staan (alle mensen met klachten) maar de vraag of hiervoor wel 
voldoende testcapaciteit beschikbaar is. 

"Contact trocing" 
Het gebruiken van een applicatie om besmettingen te monitoren en eventuele besmette personen te 

traceren/waarschuwen is in principe in overeenstemming met onze nationale wetgeving 
en het advies van AP. Het delen van data ,s echter problematischer. De definities van de 

te delen data verschillen als gevolg van de afwijkende (interpretaties van) wetgeving in 

LS. Op verzoek van NL vindt hierover naast in de RWG Telecom de discussie vooral 
plaats in E-health werkgroep. 

o Voldoende coördinatie en communicatie mechanismen 
De CIE pleit voor goede coördinatie en communicatiestructuren tussen sectoren/overheden/andere lidstaten. De LS 

d ienen elkaar en de CIE op de hoogte te brengen alvorens zij maatregelen nemen die 
zij n gericht op het herstel van de toerismesector. Tevens wordt er gepleit voor goede 

(lokale] informatievoorziening voor zowel de toerist als de toerismebedrijven. Ook hier 

is vanuit NL aandacht voor privacy maar ook voor de haalbaarheid van 

informatieverstrekking tot op het niveau van de individuele toerist. 

(10)(2e) 

(10X2•) 

Permanent Representation of t he Kingdom of the Netherlands to the EU 
Avenue de Cor tenbergh 4 -10 l 1040 Brussels I Belgium 

E: 
M 

Help save paper! Do you really need to print tliis email? 

Dit bericht kan infonuatie 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 venvijderen. De Staat 
aanvaardt geen aausprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risic-o's verbonden aan het 
eleklroniscb verzendeu van bericb1e11. 

T his message may coutain information that is not intended for you. lfyou are not the adch-essee or ifthis messag.e was sent 
to you by mistake, you are requested to infonn the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
damage of any kind resulting from the risks inherent i11 the e lectronic tnmsmission of messages. 
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To: • , • · • · @!!linvws.nl] 
Cc: · • ·la@minvws.nl] 
From: , . · ) 
Sent Mon 5/2512020 7:09:47 AM 
Subject RE: Medische bijstand Aruba 
Receiwd: Mon 5125/2020 7:09:47 AM 

We hebben afgesproken dat de eilanden tot in ieder geval 1 juni geen rekening kr ijgen voor de techn ische bijstand, persoonlijke 
beschenmingsmiddelen en extra IC-personeel 

Met vr iendelij ke groet, .. (10)(2•1 

(10)(2•1 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn e.n Sport 

Pamassusplein S I Den Haag I Postbus 20350 1 2500 EJ I Den Haag 

: ~ ,nvws.nl 
www.rijksoverheid.nl 

Van: mmml, I . !IIIIJl <ll/lll@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 25 mei 2020 09:08 

A an~@minvws.nl> 

CC:~invws.nl> 
Onderwerp: FW: Medische bijstand Aruba 

Hoi-
Landen krijgen toch geen rekening? 

• 
Verzonden met Black:Beny Work 

(w\vw.blackbeny.com) 

Bestf' IIWttUW 

\Vij hebben elkaar gesproken op v,ijdag 22 mei via webex met oaE)Ver de eilanden en Corona en samenwerking . 

De eilanden (Aruba, Curacao en Sint Maa11en) ontvangen medische bijstand in verschillende vonnen. Weet u hoe dit 
wordt gefîJ1a11cierd, is di t vanuit de begroting V\VS? Het is mij niet duidelijk of de landen bijvoorbeeld dit als gift 
ontvangen of later een rekening krijgen. Is er bijvoorbeeld een kamerstuk of besluitvonning met meer toelichting ? 

Alvast dank voor uw reactie. 

Met v,ieudelijke groet, 
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~~~m: ___ Mlt-tiM@mi'l buza.nl] 

Sent Wed 51612020 8:44:29 AM 
Subject: RE: wettelijke basis Belgie gebruik neus en mond beschermendenmiddelen 
Receiwd: Wed 5/6/2020 8 :44:29 AM 

Mooi! 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny .com) 

lllllea 
Staatsblad België bijgevoegd met volgende tekst in art 4 

De burger is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht on, de mond en de 
neus te bedekken met een masker of elk ander ..tllern..:itief in stof, vanaf 
het betreden. va.11 het station. op het perron of een halle, in de bt,1s, de 
(pte)metro, de trao, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een 
open.bare overheid wordt georganiseerd."' 

From: NMW4A4@@{à)minbuza.nl> 
Sent: Wednesday, May 6, 2020 10:16 AM 

• • @minbuza.nl>; lllllllJ, - <-·@minbuza.nl> 
< • · @minbuza.nl>; - • · · <@ij•JftMW@minbuza.nl>:NAäJf4@ 11111 
@minbuza.nl> 

Subject: RE: Actualisatie DEU-uitvraag Ina mens NCTV) inzake exit strat egieën 

Hoil&lml 

Zie tevens bijgaand een PDF versie. 

Groet,l@jfji 

Koninklij k besluit: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech n.htm 

From: 1111111 <MJ@l@minbuza.nl> 
Sent: woensdag 6 mei 2020 09:44 

To· MIHIBMI 4Wiit4M@minbuza.nl>; IIJII, m 4Wlf4M@minbuza.nl> 
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CaJ■ <@ M @minbuza.nl>:-Blll<M@föjj@@minbuza.nl>:NAi»flW IIEEfm 
• minbuza. nl> 

Subject: RE: Actua lisatie OEU-uitvraag (namens NCTV) inzake exit strategieën 

-Dank voor dit overzicht 

Wellicht goed om ook het gebruik van mondkapjes op te nemen in dit overzicht; is groot discussiepunt in NL. 

Ik krijgt trouwens net de vraag uit OH van de minister wat de wettelijke basis is in België voor het gebruik van mondkapjes inclusief 
sjaals en bandana's. Zou ik dat zsm kunnen krijgen ivm voorbereiding van debat in Tweede Kamer. 

groet 

From· H(•MN 4Qiifjh@minbuza.nl> 
Sent: Tuesday, May 5, 2020 6:25 PM 

minbuza.nl>; 11111111, w @minbuza.nl> 
• . minbuza.n;:;. 7~ <MWiMM@minbuza.nl>:N@tAM mmm 

minbuza. nl> 
Subject: Actualisatie DEU-uitvraag (namens NCTV) inzake exit strategieën 

BestGILN@M 
Zou ik jullie mogen vragen om als check mee te lezen met onderstaande conceptantwoorden voor de 
geactualiseerde DEU-uitvraag (namens NClV) inzake exit strategieën . 

Ik heb eerdere input grondig geactualiseerd en de twee aanvullende uitvragen (afkomstig van VWS) ingevuld. 
Deadline van aanleveren is morgen vóór 13u00. 

Dank en hartelijke groet, 

(1 0)(2•) 
(10)(7e) m;;,r.,. . , 

Ambassade van het Koninkrijk der Neder1anden 
K01tenberglaan 1-10 1 1010 Brussel I Belglé 

België 

Datum laatste 
update: 
06/05, 13u00 

Hoe staan autoriteit en in betrokken landen t.o. gebruik van zgn . tracking apps? En hoe staan 
politiek en samen leving daar tegenover? Speelt behalve privacy ook het aspect van nationale 
veiligheid een rol in evt. discussies daarover? 

Federale overheid maakt reeds gebruik van geanonimiseerde telecomgegevens om de 
naleving van de geldende maatregelen in kaart te brengen. 
Federale overheid werkt aan een wettelijk kader voor eventuele traceerapplicaties (o.a. 
privacy waar borgen, interoperabiliteit m et interfederale eHealth-systeem en gebruik QQ... 
vr ijwillige basis) . Vooralsnog geen interesse federa le en deelstatelijke overheden voor 
invoering traceerapplicatie(s). 
Acceptatie van nieuwe technologieën door de bevolking ( i.r.t . privacy) wordt meegewogen 
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bij nieuwe maatregelen/handhavingsmethoden. Nationale veiligheid vooralsnog geen 
onderdeel discussie. . Traceren is fflÏlt@enschapsbevoegdheid, maar één int erfederaa I comité o.l.v. viroloog 
WitN ' ' is belast met contactonderzoek. De inspanningen met bet rekking tot 
manueel contactonderzoek worden in aanloop naar 11 mei vergroot (o.a. met operationele 
callcenters die gelieerd zijn aan een gemeenschappelijk platform en databank, met i n 
totaal 2000 FTE). Vlaamse aanbesteding voor 1200 FTE contactonderzoekers is 
binnengehaald door consortium van ziekenfondsen (300 FTE), callcenters (900 FTE) en 
een consultancy (coördinatie). Vlaanderen zet 105 FTE aan eigen ambtenaren van 
verschillende departementen in totdat consortium gereed is om het over te nemen. 
Brussel Hoofdstedelijk Gewest sloot tevens akkoord met ziekenfondsen,N@i 
onderhandelt nog. 

Zijn er plannen voor of gedachten over een exitstrategie uit de complete of gedeeltelijke 
lockdown? Zo ja, hoe zien die plannen of gedachten er grosso modo uit? Zo nee: einde 
vragenlijst. 

. De geleidelijke afschaling van de vrijheidsbeperkende maatregelen gaat gepaard met (1) 
het verplicht dragen van mondmaskers of alternatieven voor personen boven de 12 jaar in 
het ov en in het onderwijs (sterk aanbevolen in de openbare ru imte daar waar 1,5m 
afstand niet altijd mogelijk is); (2) manueel contactonderzoek; en (3) uit gebreid testen . . Nationale veiligheidsraad baseert zich op adviezen van de federale expertwerkgroep GEES 
(Groep Experts belast met de Exitstrategie). GEES is samengesteld uit een team van 10 
medici, sociaal- en financieel-economisch en juridische experts. . GEES staat inhoudelijk in contact met NCTV. Vanuit Franstalig BE veel aandacht voor 
Franse aanpak. 

Wanneer zou een exitstrategie moeten beginnen en wat zij n de eerste maatregelen? 

. BE schaalt gefaseerd maatregelen af. Vanaf 4 mei is fase lA van kracht (herstart 
bedrijven, herstart reguliere zorg, normale dienstregeling OV, sporten in buitenlucht +2 
personen, meer kinderen naar de crèche). Nieuwe versoepelingen verwacht per 11 mei 
(fase 18: opening winkels) . . Op basis van monitorring besluit de Nationale Veiligheidsraad (vgl. MCCb} telkens één 
week voorafgaand aan de aangekondigde versoepelingen of overgegaan kan worden naar 
de volgende afbouwfase (voorzien 11/05, 18/05, 08/06). 

Wat zijn de overwegingen bij de exitstrategie? Zijn deze vnl. economische? Of juist ingegeven 
door redenen van gezondheidszorg? Of andere? 

. Monitoring volgt medische indicatoren: de verspreiding van het virus, het aantal 
ziekenhuisopnames, de beschikbare IC-capaciteit, huisartsconsulten en ziekmeldingen 
werkgever. . Exitstrategie in eerste instantie gericht op heropstart economie (4 , 11 mei), vervolgens 
mogelijke versoepelingen onderwijs en samenscholingsverbod (18 mei) en verbod op niet-
essentiële (grensoverschrijdende) reisbewegingen (ná 8 juni). 

AANGEPAST : Wat is het maatschappelijk draagvlak voor de lockdown en exitstrategie in het land 
(politiek en maatschappelijk)? Denk hierbij aan bijv. acceptatie van bezoekregelingen, 
thuiszitten, economische gevolgen en vakantie. Referenties naar publieke opinie onderzoek zijn 
welkom. 

. Bevolking heeft behoefte aan een verlichting van de maatregelen, bezoek aan vrienden en 
(groot)ouders wordt het meest gemist. Mentale welzijn bij j ongeren gemiddeld lager dan 
ouderen. Enige kritiek op prioritering economische herstart boven faciliteren sociaal 
contact. Angst bestaat voor tweede golf corona besmettingen bij te snelle versoepeling 
maatregelen. . Zie coronastudie met wekelijkse publieke u itvraag door UAntwerpen, UHasselt en 
KULeuven (btt12~: ll.www. ya otw.grngo, beloll12[ojeg;golço[Qna-~rudiglresu!tateol). 

NIEUWj Welke extra maatregelen zijn er t.a.v. bezoek in a) ziekenhuizen b) verpleeghuizen en c) 
overige zorginstellingen? Voor zover na te gaan: zijn deze maatregelen opgelegd door de 



overheid of de branche zelf, en hoe wordt er aangekeken tegen evt. versoepelingen? 

Let op: Individuele instellingen kunnen afwijkend van federaal of gemeenschapsbeleid strengere 
standaarden voor bezoek hanteren. . Ziekenhuizen: Algemeen bezoekverbod, m.u.v. ouders van kinderen <18 jaar, naaste 

familie van patiënten in kritieke toestand/ palliatieve fase, één persoon begeleiding van 
patiënten bij noodzakelijke consultaties/ onderzoeken. 

• Verpleegtehuizen ("woonzorgcentra"): Algemeen bezoekverbod, m.u.v. mantelzorgers met 
essentiële zorgtaken en geregistreerd bezoek bij uitzonderlijke (palliatieve) situaties. I n 
afwachting van implementatie van het besluit van de Nationale Veiligheidsraad d.d. 16 
april dat bezoek onder strenge voorwaarden is toegestaan om de bewoners niet totaa I te 
isoleren. Bevoegde gemeenschapsregeringen zijn in overleg m et de sector. . Zorginstellingen: Wisselende regimes afhankelijk van t ype zorginstelling. Algemene lijn: 
Bezoek beperkt tot essentieel bezoek onder strenge voorwaarden. 

Maken testen deel uit van de (mogelijke/waarschijnlijke) exitstrategie? Om wat voor een soort 
testen zou het dan gaan? 

. Besmettingstesten: De testcapaciteit 25.000 wordt op termijn en indien nodig opgevoerd 
tot 45.000 PCR-testen per dag. Testcapaciteit vooralsnog onderbenut, maar snelle stijging 
van aantal dagelijks afgenomen testen. Iedereen met symptomen van een v irale infectie 
kan zich vanaf 4 mei bij huisartsen en triagecentra laten testen. Na afname geldt 24u 
thuisquarantaine in afwachting van testresultaat. Testvoorraad is gegarandeerd, manueel 
contactonderzoek per 11 mei operationeel. Opvolgen en beschermen van risicogroepen is 
essentieel. . Immuniteitstesten: Eerste serologische tests voorhanden t.b.v. zorgpersoneel. Nader 
klin isch onderzoek nodig voorafgaand aan brede toepassing. 

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit beticht kao iufom1atie bevatten die niet voor II is best'emd. Indien u niet de geach-esseerde beul of dit be1icb1 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te vetwijderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

T his message may contain infonnation that is not intended for you. lfyou are not the adckessee or ifthis message was sent 
to you by mistake, you are requested to infonn the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
damage of any kind resuliing from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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To: --invws.nl]: ~minbuza.nllf!iU®'ll@minbuza.nl] 
Cc: .,;,,....,'.--> __ ..:. _ m1nw1s.nl]: , . )lllllmàD@mmvws.nl) 
From: ) 
Sent Mon 5118/2020 11 :40:20 AM 
Subject VSO Jeugdraad - VWS Kamercommissie 
Receiw d: Men 5118/2020 11 :40:20 AIIA 
VSO ln!o[mele OJCS-Raad 19 mei 2020 21501-34-330 totaal.docx.docx 

Ha (10H2e) 

Zoals julliê Wét en héêft dé V3!';tê Kamércommissié van OCW reêds SO-vragên ingêdié:nd ovér dé GA voor dé I nforrnêle VC 
Jeugdministers (RCC Kansen voor jongeren landelijke gebieden). Deze antwoorden zijn inmiddels goedgekeurd door de STAS en 
zullen door OCW naar de Kamer verzonden worden. 

De vaste Kamercommissie voor VWS (WO en CDA) heeft nu echter ook de behoefte om vragen te stellen n.a.v. de GA (heb ik 
nog nooit meegem aakt jullie wel?) en een aparte VSO toegezonden (zie bijlage}. Deze is dus alleen voor VWS bestemd. 

Er zijn vragen gesteld over de nationale campagne huiselijk geweld en kindermishandeling in coronatijd, maatschappelijke 
d ien:ittijd· p rojectcn, en richtlijnen voor (~couting)kilmpcn in het buitenla nd; 

VVD-fractie 

1. De leden van de VVD-fractie hebben, net als het kabinet, zorgen over het verergeren van huiselijk geweld en 
kindermishandeling nu gezinnen dicht op elkaar zi tten en spanningen en zorgen soms toenemen. Nederland heeft 
daarvoor een nationale campagne huiselijk geweld en kindermishandeling in coronatijd opgezet. Genoemde leden vragen 

in hoeverre Nederland ook kijkt naar de maatregelen in a ndere lidstaten omtrent dit onderwerp. Zij vragen welke e ,ctra 
maatregelen andere lidstaten hebben genomen en in hoeverre Nederland daarvan kan leren. Kunnen de leden van de 
WO-fractie aanvullende maatregelen op dit t hema verwachten? 

2. De leden van de VVD lezen in de brief dat j ongeren zich inzetten voor de maatschappij in de COVID-19-crisis via 
maatschappelijke dienstt ijd -projecten, waarbij ze bijvoorbeeld hulp aanbieden bij het boodschappen doen, kaarten 
verst uren on te lefoonmaat jes zijn voor cenz~me ouderen. Deze leden w illen w eten of het kabinet dit een goede 

besteding vindt van de€ 100 milj oen die voor dit project beschikbaar is gesteld en in hoeverre dit werk voldoet aan de 
doelen van de maatschappelijke diensttijd, bij voorbeeld het doel dat jongeren hun talenten ontdekken. 

CDA-fractie 

1. De leden van de CDA-fractie vragen of er gewerkt wordt aan richtlijnen voor (scouting)kampen in het buitenland. Is dit 
ook een onderwerp voor deze OJCS-Raad? Zo niet, waarom niet? 

@W:rQ@K ontvang de beantwoording graag uiterlij k volgende week donderdag 28 mei om 15:00 uur . 

Mei vriendelijke groet, 

mnmm 
Beleidsmedewerker 

Ministerie van Volksgezondhe1d, w efzlJn en Sport 

Directie Intern.ationa!e Zaken 

Parnassuple.n 5 

2S11 VX Oen Hl!ag 

.......................................................... ................ 
M : (•3i)Mllftt4M 
E: 1Bfflts11@"11nvws.nl 
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nv. 
in 

min·env.nl :-BD/DWJZ/SBR 
• · ' · minbzk.nl]; lllil:iD. m:El'm 

From: 1111 
minvws.nl] 

Sent Mon 5/1812020 7:57:28 PM 
Subject Artikelen + MvT anti misbruikbepaling digitale hulpmiddelen versie +spoedwijziging o.a. mbt de BES 
Received: Mon 5/18/2020 7:57:28 PM 
Artikelen + MvT anti misbruikbepaling digitale hulpmiddelen versie 218052020.docx 
1 spoedwijziqinq Wet publieke qezondheid.docx 

Beste collega's, 

Hierbij nog de twee jullie bekende nabranders d ie opgenomen zouden moeten worden in het wetsvoorstel: 

De spoedwijziging ivm o.a. de BE!}jf{ ik-al eerder voor. Mi,-~• MAi/R$M neeft die weer afgestemd met 
de BZK-collega's1 o.a. van KR en- • ff&Gn ik meen dat ook • · em langs heeft zien komen; 
De tweede aanvulling betreft het onderwerp waarlll:!!ll vanochtend zIJn co lega's over mailde. Minister De Jonge heeft 
geconcludeerd op basis van ons wat genuanceerdere"ädvies dat de Wpg (ivm de wettelijke taak van bron- en 
contactopsporing) voldoende wettelijke basis biedt voor de inzet van digitale ondersteuningsmiddelen (app) in het kader 
van bron- en contactonderzoek. Deze artikelen waarbij een verbod is opgenomen voor een ieder om een ander tot 
gebruik van een dergelijk digitaal middel te verplichten, borduren voort op die grondgedachte. De minister heeft 
glashelder te kennen gegeven dat hij alleen een expliciete misbruikbepaling wil. Hij heeft bovendien aangegeven dit zsm 
te willen en wil daarom dat ze meegaan in de COVID-19 wet. De minister heeft toegezegd zonodig zelf contact op te 
nemen met zijn ambtgenoten van JenV en BZK om dit kort te sluiten. Het is dus niet de bedoeling dat morgen in het 
interdepartementaal overleg over deze wet de discussie gevoerd gaat worden over de wenselijkheid van en grondslag 
voor het al dan niet inzetten van een dergelijke app, maar dat puur gekeken wordt naar de anti-misbruikbepaling. mm merkte in haar reactie terecht op dat deze aanvulling pas van kracht kan worden als er een app is, dus dat 
inwerkingtreding bij kb noodzakelijk is. Ook zullen we nog even naar de nummering moeten k ijken. 

Volgens ons kunnen deze aanvullingen zo nog mee, al zullen we opschrift en considerans wat moeten aanvullen, dat kan 
morgenochtend als we over een complete tekst beschikken, kan ook nog in de loop van de woensdag. 

Dan nog één resterende vraag die nog boven de markt hing, nl. wie voor consultatie van de BES zorgt. Zullen we dat vanuit VWS 
doen? We beschikken over de volgende contactgegevens van BZK/KR, we hebben er uiteraard geen bezwaar tegen als jullie dat 
vanuit BZK willen doen: 

Bonaire: 
bonaire ov.com 

bonaire ov.com en@4il@@@bonairegov.com 

Sint Eustatius: 

ijfh@-r@statiagov.com 

Saba: 

Laat maar even weten wat j ullie voorkeur heeft. 

Vr gr en we spreken elkaar morgen weer, 

IMiM 
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To: •. (111111., ;_nvws .• 
Cc: • · .1117 • · iJWiJ§ milvws.nO: • . MWtfW(llllDl)imml@minvws.nl]: 1111lIE!D.IIIII. 
{IEJ) • , minvws.nl] 
From: ' · , .111 
Sent Fri 5/1/2020 8:59:40 AM 
Subject 1e vragenlijst wetsvoorstel digitale middelen-ldh 
Received: Fri 5/1/2020 8:59:41 AM 
1 e vragenlijst wetsvoorstel diqttale middelen-tdh.docx 

Hoi llm:flJ en ■IW?W■ 
Hierbij in revisies/wolkjes mijn op- en aanmerkingen. 
Belangrijkste is dat ik een ander beeld heb van het wetsvoorstel/artikel: in m ijn optiek gaan we geen algemeen artikel maken 

over de inzet van digita le hulpmiddelen door GGD'n omdat we dan mogelijk ingrijpen in wat de GGD'n nu allemaal al digitaal 
uitspoken. Volgens mij willen we daar helemaal niet aankomen omdat dat niet nodig is en we dat ook niet kunnen overzien. Dus 
ik denk aan een heel specifiek artikel, toegesneden op bron- en contactonderzoek van COVID-19-crisis. 

We gaan na de crisis (hopelijk komt er toch ooit een eind aan ... ) zo nodig nog wel nadenken over een structurele regeling voor 
digitale ondersteuning. 

Als we het op deze manier aanvliegen, wordt de problematiek waar we tegenaanlopen in elk geval kleiner lijkt mij. 
Dat neemt overigens niet weg dal er dan nog best lastige vragen overblijven, want hoe je het ook wendt of keert: minister gaat 
-en en ter beschikking stellen aan de GGD'n, dat heeft gewoon juridische conseqenties. 
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To: •·a·•~minvws.nwn1•• · illl:lm@minvws.nl] 
~~~m: p tJJiiifws.nlJ:1111. ~ •4 • · @minvws.nl] 

Sent Mon 5/1112020 7:15:56 AM 
Subject Concept antwoordbrief aan EK over Corona Opt-In 
Receiwd: Mon 5/ 11/2020 7:15:58 AM 
200424 EK Brief- Gegevensgebruik in de zorg.docx 
200511 EK Antwoordbrief Corona Opt-In - ter afstemminq.docx 

Bestellllllll enEIBD 

De Eerste Kamer heeft een brief gestuurd over de Corona Opt- In. Ik heb daarop een concept antwoord geschreven. Willen j ullie 
hier op meekijken? 

Het meest ingewikkelde onderdeel is de vraag van de EK of er een termijn aan verbonden is. In de brief maak ik in overleg met 
llll!JlEIJI melding van de datum van 1 juni zoals we die in de brief aan de Taskforce hebben opgenomen. Ik maak echter ook 
een verwijzing naar de "activering van de bevoegdheden u it de Wet Publieke Gezondheid" . Ik begreep van-dat dit in een 
spoedwet van EZK vermeld stond. In een andere spoedwet van het NCTV over cyber staat weer 1 oktober genoemd, met de 
mogelijkheid tot verlenging. 
Kortom, er lijkt nog n iet echt een gedeeld beeld te zijn over wat precies bepaalt wanneer de Corona crisis voorbij is. Als j ullie 
hier goede gedachten over hebben, dan houd ik me van harte aanbevolen. Ook voor de rest van de brief natuurlijk. 

Als j ullie het hebben bezien, wil ik het afstemmen met CZ, l nEen etc. uit de Taskforce en eventueel PG als we inderdaad de Wet 
Publieke Gezondheid noemen. 
De EK wil ui terlijk 22 mei een reactie terug. 

Dank alvast voor het meedenken! 

Groet, 

mm 
Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

Directie Informatiebeleid I CIO 

M inisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

~--m invws.nl 

Parnassusplein 5 1 2511 VX I Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ I Den Haag 
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To: ...... @minvws.nl]' MA•Jitb■ a . m :uMINtt4ll@minvws.nl] 
From: • · , . • • ) 
Sent Mon 6/1/2020 7: 35:09 AM 
Subject: FW: Concept kamerbrief testen , traceren , thuisrapporteren 
Receiwd: Mon 6/ 1/2020 7:35:1 o AM 
200529 conceptbrief testen en traceren v3.docx 

H@Aiiii@F 
Via een omweg kreeg ik bij gaande conceptkamerbrief. Zijn jullie h ier al bij betrokken voor het wetgevingsdeel' 

!trekt het geheel. 

Groet, 

Pfl#M 

Europa St 
Programm 

- ... 
• (10)(20) 

Minister ie van Volksgezondheid, W e lzijn e n Sport 
Directie Wetgeving en Juridisch e Zaken 
Pamassusplein 5 - 2511 VX - Den Haag 
Postbus 20350 - 2500 EJ - Den Haag 

Van: amJ, 11-4Q@@f~minvws.nl> 
Verzonden: zate rdag 30 mei 2020 21:28 
Aan: llmll, lll. {11111) ◄WfAN@minvws .nl>· @4❖)@@-1111- (NQI) #•))fj@@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Concept kamerbrief testen, t raceren, thuisrapporteren 

1@§11• denk c1itl§\@l•nu wilde mailen. 

Mill 
Verzonden met BlackBeny Work 

6Yww.blackbcrry.c01n) 

Va · • · • · • jWM@minvws.nl> 
Da 

Hoi allen, 

-1111-11 "IP> ~ winvws.nl>. Rl!-1111-"!Pil 
@minvws.nl>. ~~W1iDj <lll!JS@minvws.nl>. m:nwJ. 111-

Bijgaand de versie die in de tas van de minister is meegegaan. 
Aantal opmerkingen: 
- stuk over opt-in niet mee, als goed is zit hierover wel een nota in de tas van minister 
- linkje uaar g it.hub moet uog toegevoegd worden 
- onderwerp is nu app's geworden terwijl we eerst. over digitale ondersternting sprake n.wat heeft de voorkew·? 

Fijne dagen! Dinsdag gaan we weer verder. 
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Gr 

Mi&E 
Verzonden met BlackBeny Work 

(www.blackbeny.com) 

Van: lllill'll-[ <IIIZIJ <ll!fflf:!D@:nünvws.nl> 
Oalum: vrï dag 29 mei 2020 5:39 PM 

) 

Oude1werp: RE: Concepl karnerb1ief1es1eu. tracen:IL thuisrapponereu 

Hoi IIIJffl 
Zoar.-::'-sproken waren er een paar kleine aanpassingen gewenst door de DGV. Deze heb ik aangepast oa in overleg met 
JOU e 1 

In de IJ age vond je de versie d ie in de tas van minister de Jonge is meegegaan. 

OpmerkÜfJÎfÜ de minister ontvang je dinsdag van II\Jlfll 
Groeten • -

Van: 111, I--) <P@minvws.nl> 
Verzonden: vrijda 29 mei 2020 14:53 

. (.,,._,Ja_ 

Onderwerp: Concept kamerbrief testen, traceren, thuisrapporteren 

BestellJIII 

Hierbij de concept kamerbrief voor testen, traceren en thuisrapport eren. 

Met vriendelijke groet, 

11111 

-
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To: - -~ minvws.nl] 
Cc: ✓ =r:v. C VHM@milvws.no:•.MWttW(llllDl)imml@minvws.nlJ 
From: 
Sent Tue 5/19/2020 11:51 :12 AM 
Subject FW: OA's persconferentie 
Receiwd: Tue 5/1 9/2020 11 :51 :12 AM 
2020-05-19 OA's persconferentie.docx 
2020-05-19 Spreeklijn digitale ondersteuning bestriding COVID-19 voorpersconferentie.docx 

Hoilllllll 
Dankjewel voor het toezenden. 
Paar suggesties en nog een vraag die wellicht gesteld gaat worden vanavond: 

Q&A's 
Evt. zou je bij de laatste twee bullits nog kunnen verwijzen naar stavazabrief aan TK van 21/4, waarin min ook al gezegd heeft 

dat hij een antimisbruikbepaling overweegt indien nodig. 

Spreeklijn: 
-derde bullit: betrf. dat verspreiding van virus minder snel gaat bij inzet app. Eerder heeft Rutte het belang van groepsimmuniteit 

benadrukt, en daarvoor moet een flink deel van de bevolking de ziekte doormaken. Vraag van journalist : hoe staat het daarmee 
en moeten daarvoor juist niet meer mensen besmet worden? 

-vierde bullit: "gestelde waarborgen" bvk wijzigen in "reeds geldende waarborgen", 
(Reden: d ie waarborgen gelden al en minister gaat daar zelf geen verdere eisen over stellen. Deze vraag heeft nl. gespeeld ihkv 

App-wetsvoorstel, dat dus inmiddels - zoals het er nu ui tziet (maar dagkoers) - beperkt is tot de antimisbruikbepaling). 

-laatste bullit: wat is "adoptie'? Ik begreep het niet meteen, wellicht anderen dan ook niet? 

mfJlfllllllllll!ZI 

Van: mmm, 111 llmfll) -llr:JDl@minvws.nl> 
Verzonden: dinsda 19 mei 2020 13:00 . - ) 

Onderwerp: QA's persconferentie 
Urgentie: Hoog 

@minvws.nl>: liiilfi§M 111-#AfJlfM) 
@minvws.nl> 

Hierbij de aangepaste Q&As (afgestemd meiffllllllll met zoals telefonisch besproken twee opties in de laatste mbt het overleg 
tussen De Jonge en Grappenhaus over antim~ wetgeving mbt app. Zodra ik daar meer over weet, hoor je het. (Voor 
volledigheid ook nog even de definitieve spreeklijn.) 

Groetenlllll 

277491 



To: ·•)jfij Mll•AfM@minw,s.nl]; IIE!ll. lllfm.(IIZ!D)WM@minvws.nlJ: m. -
<IEJl«0'IVnvws.n!L_ 
From: • ' .1111. (lla) 
Sent Thur 5/7/2020 8: 19:25 PM 
Subject FW: Herziene agenda SGO 12 mei 2020 + stukken agendapunt 4 
Receiwd: Thur 517/2020 8:19:31 PM 
PLAT0-#4127781-v1-2020-05-12 SGO agenda.docx 
4. aanbiedingsformulier SGO protocol draaiboek en aanpak fase 2.pdf 
4.1. Nota SGO protocol draaiboek en fase 2.docx 
4 .2. Protocol voor de riiksdienst - concept- versie 1.0 - 6 mei2020.docx 
4.3. Draaiboek bij protocol voor de rijksdienst conept 5 mei2020.docx 
4.4. 1 5 m rijksdienst - fase 2.pptx 

Hi -1111'31ffl1 en IIEID 
De agendavoorhet SGO is gewi~ er is een agendapunt toegevoegd over aanpak 1, Sm samenleving. Kunnen j ullie daar ook 
een annotatie op verzorgen voor-
Hoor het graag en uiteraard heel veel dank! 

cwiti 
Van: Secretariaat SGO ■@r@ra>minaz.nl> 

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 16:36 

Aan: BUZA -11111 IIIIIJ <I 
<ElmJl@mindef.nl>; DE 
minez. nl>:11-IZfm■ · 

M·Jrt-; • · 1 • · @minszw. 

• @minvws.nl>; · @minvws.nl 
Onderwerp: Herziene agenda SGO 12 mei 2020 + stukken agendapunt 4 

Goedemiddag, 

A/A 

jenv.nl>; 

.nl>; OCW- ' 
• · @minszw.nl 

invws.nl>; 

Hierbij ont vangt u een herziene agenda voor h et SGO van 12 m ei a.s. en de stukken voor ag enda punt 4. 

Met vriendelijke groet, 

mlllMM 

., ..... **********~•*******************--******••******"'****** .. 
Kabinet Minister-Pr esident 
Ministerie van Algemene Zaken 
8'nnenhof J91Den "'••o 

~~e: ... ~!*~~~~L~~~~J~*e*n*~!~****•",.****""'*111:1e***-*******.,******~*111*****"lt 
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INSTRUCTIE VC EU JBZ-ministers DATUM: 8 mei 2020 14.00 

Agenda 

De Europese Commissie hee~ een videoconferentie belegd voor alle EU JBZ-ministers op vrijdag 8 mei 14.00 
uur. 

De agenda voorziet in de volgende punten: 

i. Extension of the temporary restrict ion on non-essential travel to the EU; and 
i i.Li~ing of intemal border controls and restor ing freedom of movement : a phased and coord inated 

approach. 

Aanwezig 

(10)(20) Binnenlandse EU-zaken) 
EU-ministers van binnen landse zaken of hun vertegenwoord igers (precieze deelnemers nog onbekend) 

Gevraagde hande ling 

Uitwisseling info en discussie 

Besluitvormingsprocedure 

N.v.t. 

Betrokkenheid Europees Parlement, Europese Raad o f voorzitterschap 

N.v.t. afgezien van deelname voorzitterschap als lidstaat 

Document en 

1 Essentie NL p ositie 

1. Verlenging tijde lij ke reisbeperki ngen naar de EU 

De reisrestricties, waarover de leden van de Europese Raad op 17 maart j l. overeenstemming hebben bereikt, 

om de toegangsvoorwaarden van personen die uit derde landen naar de EU willen reizen te verscherpen zij n in 

NL ingegaan op donderdag 19 maart 2020 om 18.00 uur en momenteel tot 15 mei van kracht. 

NL is voorstander dat Commissie met aanvullende mededeling komt met een voorste l voor de verleng ing van 

de t ij delijke EU reisbeperking . NL heeft een posit ieve grondhouding ten opzichte van verlenging. Na een 

presentatie van het voorstel voor de verlenging door de Cie wordt besloten over de wijze van implementat ie in 

Nederland. 
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2 . Opheffen maat regelen aan de binnengrenzen en herstellen vrij verkeer van pe.-son en: een 

gefaseerde en gecoördineerde benadering 

Gecoördineerde en gefaseerde afbouw van grensmaatregelen en zo snel als volksgezondheid dit toelaat 

terugkeren naar volledig vrij verkeer van goederen, personen en d iensten. 

Informatie-uitwisseling tussen lidstaten over passagiersstromen is essentieel voor open grenzen. 

Belang van goede commun icatie richting burgers en bedr ijfsleven over afbouw van de grensmaatregelen en 

de mogelijkheden om tussen lidstaten te reizen. Waar mogelijk en opportuun samenwerking zoeken met 

branche- en belangenorganisaties sectoren bij communicatie over afbouw beperkingen en geldende 

maatregelen. 

Ook van belang dat migratiestromen en Dublin-afspraken onderdeel zijn van een gefaseerde en 

gecoördineerde afbouw van grensmaatregelen. 

Geen onderscheid tussen verschillende typen goederen bij afbouw maatregelen binnengrenzen gezien dit tot 

(grote) vertragingen kan leiden en d it onderscheid bovendien n iet wordt gemaakt in de richtsnoeren green 

lanes. 

Tot slot, maatregelen rondom social distancing zouden proportioneel moeten zijn en toegespitst op specifieke 

omstandigheden. 

1 Instructie 

1. Verlenging tijdelijke reisbeperkingen naar de EU 

~ 

Overeenstemming tussen lidstaten over dat CIE met een aanvullende mededeling komt voor de verlenging van 

de t ijdelijke reisbeperkingen. 

Overeenstemming tussen lidstaten dat gereflecteerd wordt op de mogelijkheden om de huidige maatregelen 

aan de binnengrenzen van de l idstaten te verspoelen. 

VennUden 

Dat er geen duidelijk nieuw evaluatiemoment is (bij voorkeur weer na 30 dagen) 

Instructie 

U kunt aangeven dat NL een positieve grondhouding heeft met betrekking tot een verlenging van maatregelen 

aan de buitengrenzen. Na een presentatie van het voorstel voor de verlenging door de Cie wordt besloten over 

de wijze van implementatie in Nederland. 

U kunt aangeven dat u de oproep van C[E ondersteunt dat lidstaten reflecteren over de mogelijkheden om 

(indien mogelijk) om de huidige maatregelen aan de binnengrenzen van de lidstaten te verspoelen . 

2. Opheffen maat regelen aan de binnengrenzen en herstellen vrij verkeer van personen: een 

gefaseerde en gecoördineerde benadering 

Bereiken 

Zo snel als volksgezondheid d it toelaat terugkeren naar volledig vrij verkeer van goederen, personen en 

d iensten waarbij het risico op secundaire migratie ook wordt beperkt. 

2 
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Informatie-uitwisseling tussen de lidstaten en tussen de lidstaten en relevante stakeholders ( EU 

agentschappen en private partijen) over situatie in de LS m.b.t. de COVID 19, (grens)maatregelen en 

passagiersstromen met een coördinerende rol voor de CIE. 

( secundaire) migratiestromen en Dublin-afspraken moeten onderdeel zijn van de gefaseerde en 

gecoördineerde afbouw van grensmaatregelen en mogen geen sluitstuk zijn. 

Vermiiden 

Onderscheid tussen verschillende goederen bij grensmaatregelen. 

Onduidelijke communicatie r ichting burgers en bedrijfsleven. 

Verplichte maatregelen met betrekking tot social distancing waar onder gezondheidstesten aan de 

b innengrenzen. 

Instructie 

U kunt aangeven dat NL positief is over de elementen uit framework van CIE. 

U kunt aangeven dat NL belang hecht aan gecoördineerde en gefaseerde afbouw grensmaatregelen en zo snel 

als volksgezondheid d it toelaat terugkeren naar vrij verkeer van goederen, personen en diensten. 

U kunt verder aangeven dat informatie-uitwisseling tussen l idstaten en tussen de l idstaten en relevante 

stakeholders (EU agentschappen en private partijen) over situatie in de LS m .b.t. de COVJD 19, 

(grens)maatregelen en passagiersstromen met een coördinerende rol voor de CIE essentieel is voor open 

grenzen en dat goed moet worden gecommuniceerd r ichting burgers en bedrijfsleven over afbouw van de 

grensmaatregelen en de mogelij kheden om tussen l idstaten te reizen. Bij communicatie over afbouw van en 

over geldende maatregelen kan waar mogelijk en opportuun worden samengewerkt met branche- en 

belangenorganisaties. Deze zijn nu namelijk vaak al actief in communicatie naar hun leden en kunnen een 

nuttig aanvullend kanaal b ieden om bedr ijven zo goed mogelijk te bereiken. 

Daarnaast kunt aangeven dat het ook van belang is dat (secundaire) migratiestromen en Dublin-afspraken 

onderdeel zijn van een gefaseerde en gecoördineerde afbouw van grensmaatregelen. 

Verder kunt u aangeven dat NL hecht aan dat er geen onderscheid tussen verschillende typen goederen bij 

afbouw maatregelen binnengrenzen gezien d it tot (grote) vertragingen kan leiden en dit onderscheid 

bovendien niet wordt gemaakt in de richtsnoeren green lanes. 

Tot slot, kunt u aangeven maatregelen rondom social distancing zouden proportioneel moeten zijn en 

toegespitst op specifieke omstandigheden. 

1 Terugvalposit ie 

N.v.t. 

1 Kra chtenveld 

Zie achtergrond/toelichting 

1 Positie Nederlands par lement 

N.v.t. 
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1 Achtergrond / Toelichting 

1. Verlenging tijdelijke reisbeperkingen naar de EU 

De reisrestricties, waarmee de Europese Raad op 17 maart jongst leden heeft ingestemd, om de 

toegangsvoorwaarden van personen d ie uit derde landen naar Nederland willen reizen te verscherpen zijn in 

NL ingegaan op donderdag 19 maart 2020 om 18.00 uu r. De maatregelen zijn op dit moment van kracht tot 

15 mei a.s. 

De reisbeperk ing geldt n iet voor de volgende categorieën personen : 

o EU burgers (met inbegrip van onderdanen van het Verenigd Koninkrij k) en hun familieleden; 

o Onderdanen van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein en hun familieleden; 

o Onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een verblijfskaart of een verblij fsvergunning 

overeenkomstig de richtlijn 2003/ 109/ EC (de Richtlijn langdurig ingezetenen) ; 

o Onderdanen van derde landen die hun verblijfsrecht ontlenen aan andere Europese richtlij nen of aan 

het nationale recht van een lidstaat; 

o Houders van een visum voor lang verblij f, inc lusief de personen met een machtiging voor voorlopig 

verblijf (MW); 

o Andere personen met een essentiële functie of behoe~e. waaronder: 

o Zorgpersoneel; 

o Grenswerkers; 

o Person en werkzaam in het transport van goederen, voor zover noodzakelijk; 

o Diplomaten; 

o Militairen; 

o Personeel van internationale en humanitaire organisat ies; 

o Person en d ie zwaarwegende redenen hebben om hun familie te bezoeken; 

o Transitpassagiers die via Nederland naar een ander derde land willen reizen; 

o Person en d ie internationale bescherming behoeven; de grensprocedure is onverkort van toepassing; 

o Personen die uit humanitaire overwegingen worden toegelaten. 

NL heeft voor de implementatie van de maatregel een handelingskader opgesteld en informatie geplaatst op 

de website van BZ. 

De reisbeperk ingen gelden momenteel in alle EU lidstaten en geassocieerde Schengenlanden, muv Ierland. 

2. Opheffen maatregelen aan de binnengrenzen en herstellen vrij verkeer van personen: een 

gefaseerde en gecoördineerde benadering 

In het kader van EU coördinat ie van exit maatregelen heeft de CIE op 15 april j l. een Routekaart gepubliceerd 

voor de afbouw maatregelen als bas is voor gemeenschappelijk afstemmingskader. Lidstaten moeten elkaar 

tijdig informeren over afbouw maatregelen, met name buurlanden. 

NL wil ru im te voor nationale afweg ing houden ivm lokale situatie (epidemiologisch & zorgcapaciteit) en 

voorkomen dat er een geharmoniseerd EU beleid komt voor het opheffen van maatregelen; wél 

gemeenschappelij k afwegingskader. 
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Voor verdere invulling van de Routekaart heeft de CIE een aantal vragen gesteld aan de lidstaten om de 

indicatoren in de Routekaart verder te concretiseren. Ook vraagt de CIE hoe een coördinatie mechanisme er 

u it zou moeten dien om maatregelen aan de binnen- en buitengrenzen op te heffen. Daarnaast is van belang 

of en welk onderscheid wordt gemaakt tussen reisdoeleinden (essentieel/niet-essentieel). Als onderdeel 

daarvan kan toerisme aan de orde komen. Ook vraagt de CIE naar andere overwegingen die relevant kunnen 

zijn bij het opheffen van beperkingen van vrij verkeer van personen. 
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Antwoord op v ragen van minister op nota 205516 - Besluitvorming over en wetgeving voor 
contactonderzoekapp 

In reactie op de nota van 20 mei over beslui tvorm ing over en wetgeving voor contactonderzoekapp 
heeft u de drie vervolgvragen gesteld waarop u antwoord wilt hebben vóór het vervolg 

bewindspersonenoverleg op woensdag 27 mei. 
"Als di t is wat er nodig is, dan moet het maar. 
En toch : 
1. Wil graag snappen waarom de WPG niet voldoende zou zijn, wel voor contactonderzoek (niet 
g rotere inbreuk want niet anoniem maar niet voor app) 
2. Wil graag snappen waarom dit niet de eerste AMvB van Covid wet zou zijn 
3. Als d ie grondslag ook nodig is voor beproeving, gaat dat dan goed in de t ijd?" 
In overleg metfimlllkrijgt u de antwoorden van haar. Zo nodig kunnen wij ze bespreken in het 
Webex-overleg dat u dinsdagavond om 18 uur hebt met o.a. WJ2. 

Hierbij de antwoorden: 

Antwoord op vraag 1: 

-VWS (WJZ+PG+DI) is met u van mening dat de wettelijke grondslag op basis van de Wpg - het artikel 
dat zegt dat de GGD'n aan bron- en contactopsporing moeten doen- toereikend is om dat 

onderzoek te doen en om dat te doen met de inzet van digitale middelen, zoals een app. Ook al staat 

dat niet met zoveel woorden in de wet, een redelijke wetsuitleg anno nu (gedigitaliseerde 

samenleving) brengt dat mee. In de mvt op de Wpg staat ook nog eens met zoveel woorden dat de 
bron- en contactopsporing 'vormvrij' is, en dus ruimte geeft om d ie in te richten zoals dat op het 
actuele moment geschikt wordt geacht. De LA steunt VWS. 

-In het kader van de appathon hebbenM@jW-chter een enorm nummer gemaakt van de nut 

en noodzaak van het inzet ten van een app en in het verlengde daarvan het ontbreken van een 
toereikende grondslag voor de inzet van de app. OokllliJllt,eeft twijfels geuit. 

·De bezwaren vanM@JQ-Mtegen de grondslag zijn weliswaar ju ridisch van aard, maar wij 
vermoeden dat die bezwaren onderliggend in wezen politiek-beleidsmatig zijn: kennelijk wil men 

niet aan de app, 

-Omdat u wel een antimisbruikbepaling wilt en het wetgevingsproces vertraagd wordt doordat 
llmlllll:>ersisteren in hun standpunt mbt de wettelijke grondslag, was ons advies aan u: geef hen 

hun zin en explici teer de huid ige grondslag in de Wpg, maar dan wel in ruil voor commitment (dus 

gezamenlijk principebesluit dat de apps er komen) en meewerkstand m.b.t. gehele wetsvoorstel. 

Antwoord op vraag 2: 
Dit is geen oplossing omdat er in dat geval een expliciete delegatie/amvb-grondslag moet worden 

opgenomen in de COVID-19 wet. Die staat er nu niet in. Die kan natuurl ijk alsnog opgenomen 

worden, maar dan kunt u het net zo goed laten bij alleen een bepaling tot aanvulling van de Wpg 

(via de COVID-wet) die zegt dat er bij bron- en contactopsporing digita le m iddelen mogen worden 
ingezet. Dus dan bent u weer terug bij 1. 

Antwoord op vraag 3: 
-Met het antwoord op vraag 1 is ook het antwoord op vraag 3 gegeven: de beproeving kan ook op 
hetzel fde art ikel van de huidige Wpg worden gebaseerd. 

-Maar aangezie◄@\Mie grondslag betwisten, is het aannemelijk dat zi j d ie grondslag ook 

voor de beproeving onvoldoende vinden, naar ons inzicht om politieke redenen. 

-Daarom was ons advies aan u om ook dit punt te bespreken met zodat u 
geen problemen met hen krijgt~ls de beproeving is gestart. Een toezegging dat u voor de 
definitieve inzet een wetsvoors~bereiding heeft, kan hen wellicht over de drempel helpen 

om voor de t estfase akkoord te gaan met de huid ige basis in de Wpg. 
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NBl: Het is in ieders belang (het uweN@N1 om de wettelijke bepalingen over de apps mee 
te nemen in de Tijdelijke COVIDwet , aangezien daarvoor met hen een hele snelle procedure is 

afgesproken. Zelf een afzonderlijk wetsvoorstel in procedure brengen, kost altijd meer tijd. 

NB2: Als u niettemin moet toegeven dat de wettelijke bepalingen over de apps niet meegaan in de 

Tijdelijke COVIDwet, dan is het van groot belang dat u instemming var4W@krijgt dat de 

beproeving van de apps (miv ergens in juni) kan plaatsvinden op basis van de huidige Wpg (bron• en 
contactopsporing door de GGD, art. 6, eerste l id, onder c, zie hieronder). 

VOUEDIGHEIDSHALVE DE RELEVANTE ARTIKELEN: 

Huidige Wpg, art. 6, eerste l id, onder c: de vormvrije bron- en contactopsporing door de GGD 

1. Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor de uitvoer ing van de algemene 

infectiez iektebestrijding, waaronder in ieder geval behoort: 
( ... ) 
c. bron- en contactopsporing bij meldingen als bedoeld in de artikelen 21, 22, 25 en 26. 

Voorstel artikel wettelijke grondslag apps: 

Ter ondersteuning van bron- en contactopsporing als bedoeld in artikel 6, eerste l id , onder c, kunnen 

digitale middelen worden ingezet. 

Voorstel antimisbruikbepaling: 

Het is een ieder verboden een ander direct of indirect te verplichten tot het gebruik van digitale 

middelen die kunnen worden ingezet ter ondersteuning van bron- en contactopsporing als bedoeld 

in artikel 6, eerste lid, onder c. 
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INSTRUCTIE VC EU ministers VWS DATUM: 7 mei 15.30- 16.30 uur 

A9enda 

Het Voorzitterschap heeft een videoconferentie belegd voor alle EU-ministers van volksgezondheid op 
donderdag 7 mei om 15.30 uur 

De agenda voorziet in de volgende punten: 
1. Gedachtenw1sseling over vaccins 

Gezondheid e n Voedselveiligheid) 

---•Innovatie, onderzoek, Cultuur, Educatie en Jongeren) 

Minister VWS 

Overige EU-m inisters van volksgezondheid of hun vertegenwoordigers (precieze deelnemers nog 

onbekend) 

Ministers van IJsland, Liechtenstein, Zwi tserland en Noorwegen 

European Center for Disease Contn:il ( ECDC) 

European Medicme Agency (EMA) 

Ge vraagde handeli n g 

Gedilc::hten'-'\'Ïs:.efing 

Be91 u it vormingsp ro cedure 

N.v.t . 

Bet rokkenheid Europ!!es Parlement, Europese Raad of voo nitterschap 

N.v.t. 

Docum ent 

Background- Vaccines - State of Play 

1 Essentie NL posit ie 

Nederland verwelkomt de stand van zaken rondom vaccins 

1 Instructie 

Bereiken 

Informatie u itwisseling over stand van zaken rond vaccins 

Ruimte voor nationale afweging behouden 

Aandacht voor risico's rondom productie en verspreiding 
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Vermijden 

Eén Europees beleid voor vaccins 

Elkaar (publiekelijk) de maat nemen op nationale afwegingen 

1 Terugvalpositie 

N.v.t . 

1 Krachtenveld 

Alle LS volgen de ontwikkelingen rondom vaccinontwikkeling nauwkeurig . 

1 Positie Nederlands parlement 

n.v.t. 

1 Achtergrond/ Toelichting 

Internationa le samenwerking en eenduidige communicatie v indt Nederland van groot belang. 

Maat regelen ten aanzien van de gezondheid zijn u iteindelijk voorbehouden aan de lidstaten. Hoewel de 

maatregelen gegeven de nationale situat ie niet in alle landen gelijk zijn, is het van belang elkaar te informeren 

en waar mogelijk af te stemmen. 

Nederland vindt het belangrijk om met andere lidstaten, contact te hebben over het testbeleid, nu en in de 

toekomst. Nederland pleit voor begrip voor het feit dat er maatwerk in de verschillende landen nodig is. Dit 

helpt om de communicatie over maatregelen en het effect ervan zo doelmatig mogelij k te laten zijn. 

Nederland vindt het belangrijk dat de Europese Commissie een coörd inerende rol heeft in het bij elkaar 

brengen van experts op het gebied van volksgezondheid en infectieziektebestrijding, het uitwisselen van 

informatie en het met elkaar en het Europees Centrum voor ziekteprevent ie en -bestrijding (ECDC) in gesprek 

te blijven hierover. 
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

, ... J~:- •1 Patiëntenfederatie 
·""\: • Nederland 

iffl samen de zorg beter maken 

Directie Wetgeving en Juridische Zaken / Directie Langdurige Zorg 

Orteliuslaan 871 

3528 BE Utrecht 

Postb\Js 1539 

3500 BM Utrecht 

030 297 03 03 

lnfo@patientenfederatie.nl 
www.patientenfederatîe.nl 

T.a.v. 
Postbus 20350 
2500 El Den H;i;ig 

datum 
ons kenmerk 
voor 
informatie 
uw kenmerk 
onderwerp 

Geachte heren 

utrecht, 3 juni 2020 
2020-47 

een füjf m:rR@oatientenfederatie.nl 

Consultatie• Tijdelijke wet maatregelen COVID 19 

(10)(2e) 

!BAN NL07RABO0188933328 

BIC RAB0NL2u 
BlW•nr. NL80l 406134801 

KVK 40482340 

U vroeg een reactie te geven op de consultatieversie van de Tijdelijke wet maatregelen COVID die 
in de Wet Publieke Gezondheid zal worden ondergebracht, en in het bijzonder op artikel S8o. 

De tijdelijke wet maatregelen COVID 1'9 heeft als doel de volksgezondheid te beschermen en het 
COV1D-virus te bestrijden. De overheid mag maatregelen treffen maar die moeten wel 
proportioneel zijn . Omdat dit vaak pas achteraf goed te beoordelen is, is de ervaring die hiermee is 
opgedaan de afgelopen weken erg belangrijk. 

Differentiatie bij beperkende IT/èatregeten 
Een instrument om ervoor te zorgen dat een maatregel proportioneel is, kan differentiatie zijn. 
De wettelijke uitwerking van differentiatie staat opgenomen in artikel 58e. Op basis hiervan kan bij 
het instellen van maatregelen onderscheid gemaakt worden tussen gemeenten, leeftijd en 
activiteiten. Deze bepaling is ook van toepassing op de sectorspecifieke bepalingen zoals 
artikel 58o. 

Zorgaanbieders en zorginstellingen 
De bepaling van Zorgaanbieders en zorginstelling (artikel 58o) bevat ook nog een 
specifieke mogelijkheid om te differentiëren bij "het beperken van bezoek" tussen 
zorginstellingen, woonvormen en groepen zorginstellingen. In de praktijk is gebleken dat 
de uitwerking van het beperken van bezoekers bij bijvoorbeeld ziekenhuizen en 
verpleeghuizen erg kan verschillen. Dit heeft tot grote onrust en vaak ook verdriet bij 
patiënten en familie geleid. De vraag is of deze verschill'.en gerechtvaardigd waren en of de 
maat,regel steeds proportioneel is ingezet? Differentiatie zal dus belangrijk kunnen zijn bij 
het passend maken van een maatregel en daarmee ook de acceptatie van die maatregel. 
Om die reden is het wenselijk de toepassing van differentiatie in de memorie van 

toelichting te concretiseren met voorbeelden om meer duidelijkheid en richting hierover te 
geven aan zorginstellingen, woonvormen en groepen zorginstellingen. 
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kermerk: 2020-47 datun: 3 juli 2020 blad: 2 van 2 

Tijdens de lockdown is in (veel) ziekenhuizen en bij veel zorgaanbieders tijdelijk de 
reguliere zorg stopgezet. Gebleken is dat uitstel van reguliere zorg ongewenste gevolgen 
voor de volksgezondheid met zich mee heeft gebracht. De maatregel zou dus bij voorkeur 
proportioneel ingezet moeten worden om grotere andere problemen te voorkomen. En 
gedifferentieerd. Reguliere zorg kan doorgaan in ziekenhuizen en zorginstellingen die deze 
zorg nog aankunnen. Het is dus wense.lijk om de mogelijkheid om meer specifiek te 
differentiëren toe te voegen aan artikel 58o, de bepaling voor Zorgaanbieders en 
Zorginstellingen. 

Begrippen en categori~n 
[n de voorgestelde bepalingen is de positie van de mantelzorger onduidelijk. De mantelzorgers die 
bij de persoon die de zorg ontvangt inwonen, vallen onder de categorie "personen van een 
gemeenschappelijke huishouding". Voor de mantelzorgers die ergens anders wonen, geldt dat niet. 
Deze mantelzoroers vallen ook niet onder de categorie "z()(Qaanbieders of zorgverleners". Hierdoor 
kan deze groep zorgverleners ook niet onder de uitzondering van de gedragsregel "Veilige afstand" 
vallen (artikel 58 f lid 4). Het toevoegen van mantelzorgers aan artikel 58a is daarom wenselijk. 

Beschermingsmiddelen 
tn een aantal bepalingen is opgenomen dat er eisen gesteld kunnen worden aan het gebruik van 
beschermingsmiddelen en aan hygiëne, zoals ook in de bepaling van artikel 58o, Zorgaanbieders 
en Zorginstellingen. Hierbij staat echter niets beSchreven over de Situatie dat 
beschermingsmiddelen niet (voldoende) beschikbaar zijn. Op welke regeling of organisatie kunnen 
instellingen dan terugvallen? 

WIJ hopen dat u onze Inbreng zal meenemen blJ het beoordelen en finaliseren van het wetsvoorstel 
Tijdelijk wet Maatregelen COVID 19. 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

Dionda Vcldmon 

Directeur-Bestuurder Patiëntenfederatie Nederland 

277631 



To: autorrteitpersoons autoritettpersoonsgegevens.nl); 

Cc: ~l~ls· e utoriteitpersoonsgegevens.nl) 

From: ( • 0 
) 

Sent Thur 5/28/2020 3:14:38 PM 
Subject Adviesaanvraag ontwerp Tijdelj ke wet maatregelen covid-19 
Received: Thur 5/2812020 3:14:40 PM 
Twm covid-19 Consultatieversie.pdf 
brief consulatie Twm covid.pdf 

Geachte heer/mevrouw, 

Beste MIWIWMM 
Bijgaand zend ik u het ontwerpvoorstel voor een Tijdelij ke wet maatregelen covid-19 
Graag verzoeken wij de Autoriteit Persoonsgegevens advies over dit voorstel uit te brengen. Zie daarvoor de bijgevoegde 
aanbiedingsbrief. 

Met Vr iendelij ke groet, 

w,.zaaw 
(10)(2e) 

Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Ministerie van Volk s gezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassuspleln 5 1 2511 XP I Den Haao 1 18e verdieping 
Post bus 20350 1 2500 EJ I Den Haag 

T:-öf:Nilliît#M .. 
rm:fDJ@minvws.nl 
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~~~ _,__JiW~iwws.nO 
From: 
Sent Fri 5/29/2020 8:27:19 AM 
Subject Wetsvoorstel + adviesaanvragen AP en CRM 
Receiwd: Fri 5/29/2020 8:27:19 AM 
Adviesaanvraag ontwerp Tijdelijke wet maatregelen covid-19.eml 
Adviesaanvraag ontwerp Tijdelijke wet maatregelen covid-19.eml 
brief consulatie Twm covid.pdf 
Twm covid-19 Consultatieversie.pd f 

HoilD:lim 
Hierbij het wetsvoorstel + adviesaanvragen aan AP en CRM. 
De appartikelen zijn: 

-artikel 58v en art. 68bis 
-mvt, hoofdstuk 5. 

Waarom zo'n raar artikel 58v, en niet gewoon geregeld in art.6? 
Dit is zo gekozen (geldt ook voor de rest van het wetsvoorstel) omdat het tijdelijke artikelen zijn die weer moeten vervallen op 

enig moment. 
Daarom is de keuze gemaakt om alle t ijdelijke artikelen in een apart hoofdstuk te zetten, zodat tzt gemakkelijk dat hoofdstuk kan 

vervallen. 
Niet mooi, wel praktisch! 
Laat het weten als je vragen hebt' 

■@liPÎt je meedoet! 

Van,mlll- llillDl <lllll@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 17:26 

• · @minvws.nl>;---) 4@-minvws.nl> 
@minvws.nl>;-~invws.nl>; • • 11--11) 

Onderwerp: adviesaanvragen AP en CRM 

Hallo MiW 
Hierbij de zoju ist verzonden adviesaanvragen bij de AP en het CRM. 

Ik was zekerheidshalve nog op zoek naar een algemeen emailadres m aar dat is niet te vinden. 
Ik heb dus alleen de door jullie opgegeven contactpersonen aangeschreven: MA•)jfk@"P) en-(CRM). 

GroetE!ml 
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To: ~;!!2eldruk.n1MA\lir{i)M@atr-regeldruk.n IJ 
From: ' · . illl. (11111111) 
Sent Thur 5128/2020 9:26:44 AM 
Subject: ontwerp-Twm 
Receiwd: Thur 5/2812020 9:26:44 AM 
ambtelijk Twm 3.12 {2705 Dagsluiting) - TB.docx 
ambtelijk MvT algemeen 3.12 (06) 28 mei 2020 - TB.docx 
ambtelijk Twm artikelsgewi s versie 3.11 (18.4Sul.docx 

BestelilmBIJ 

Zoals zojuist afgesproken het ambtelijke concept- wetsvoorstel, in de stand zoals het nu is. Naar m ijn inschatting veranderen er 
nog wel wat punten en komma's, maar veel meer zal het niet zi jn (zoals gezegd bakkeleien JenV en BZK nog over de 
ondertekeningsvolgorde, dat soort dingen, inhoudelijk maakt het niets meer uit). De regeldrukparagraaf in het algemeen deel is 
afgestemd (en aangedragen) door EZK. 

Formeel consultatieverzoek volgt in de loop van de middag, naar de huidige planning. 

Alvast bedankt voor de medewerking ' 

Vriendelijke groet, 

lll■IIED 

Directie Wetgeving en JuridiKhe Zaken 
Mini5terie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 XP I De•~ Haag 1 18e ver-dieping 
Postbus 20350 1 2500 EJ I Den Haag 

;i~o1· , . ....... ..... .. ......................... .. 
IM....:....~nl 
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To: ~11!1.WifiM@minvws.n~; MMitfiM lmmDJMMfiW@minvws nl] 
Cc: · w · @mmvws.nl] 
From: ) 
Sent Sun 5117/2020 1:45:09 PM 
Subject RE: wijzig ing Wpg ivm antimisbruikbepaling contactopsporingsapp 
Receiwd: Sun 5/17/2020 1 :45:09 PM 
A rtikelen + MvT anti misbruikbepaling digitale hulpmiddelen versie17052020 opmerkingen JH.docx 

Hoi (10)(20) 

In de bijlage heb ik m ijn opmerkingen opgenomen. Over de geel gearceerde stukken moet ik mijn gedachten nog een keer laten 
gaan. Daar kom ik later vandaag of morgenochtend op terug. Ik heb geprobeerd om in het stuk 'door de GGD' te verwijderen 
omdat het wellicht wel door de GGD gebruikt zal gaan worden, maar het zomaar zou kunnen zijn dat de Minister de ontwikkelaar 
en eigenaar van de digitale oplossing zal blijven. Weghalen bijt het stuk denk ik niet, terwijl hel in de uitwerking in de praktij k wel 
beperkend kan zijn. Laat het gerust staan als jullie hier anders over denken. Ik zal dat morgenochtend vroeg ook nog op kantoor 
voorleggen. 

Enkele vragen vergen wat afstemming of samenwerking met PG en zijn daarom nog niet beantwoord. Ik zal dit morgenochtend 
vroeg oppakken. 

Bel me gerust als mijn aanvullingen tot nu toe vragen oproepen. 

Groeten, 

mm) 
otW@)ttDII 

Van~l@f§l 11-tlllfm) ◄@i@@mînvws.nl> 
Verzonden: zondag 17 mei 2020 14:35 
Aan~ 4l(Of4@@minvws.nl>i·@l'JifM f. GIi) 4î•htM"2)minvws.nl> 
CC:~@minvws.n l> 
Onderwerp: wijziging Wpg ivm ant imisbruikbepaling contactopsporingsapp 

Bijgaand vinden j ullie de tekst voor het wetsvoorstel en de MvT inzake het verbod op misbruik door derden van een contact- en 
opsporingsapp (of andere digitale middelen die door de GGD zullen worden ingezet). Willen ju llie hier goed naar kijken en jullie 
opmerkingen/ aanvullingen uiterlijk morgen 13 uur aan mij doorgeven? 
Tevens vinden jullie een concepttekst voor de br ief aan de TK en een lijstje voor de m inister met mensen waarmee hij contact op 
moet nemen om deze wetswijziging soepel te laten verlopen. Ook daarvoor graag jullie aandacht en evt. 
opmerkingen/aanvullingen. 

Alvast onze hartelijke dank, lmlliDJenllll!ID 

(10)(20) 

M inister-ie van Volksgezondheid, Wéb.ijn en Sp ort 
Directie W,etgeving en Juridische Zaken 
Cluster Bezwa ar en Beroep 
RIJnstraat 50 1 Den l laag 
Postbus 20350 1 2500 EJ I Den Haag Tf~~ M@@M ... ...................... .. 
MfltEf'l>W@mlovws ol 

c1ox2e) 
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@ s. 
W/S_nl] 

Sent Man 5/1812020 3:29:06 PM 
Subject Artikelen + MvT anti misbruikbepaling digitale hulpmiddelen versie 218052020 
Recelved: Mon 5/ 18/2020 3:29:07 PM 
Artikelen + MvT anti misbruikbepaling digitale hulpmiddelen versie 218052020-docx 

Hierbij de door@@Ji(p@en mij opgestelde anti misbruikbepalingen + MvT ivm de invoer van een evt. 
contactopsporingsapp_ erzoek van onze kant om deze in de COVJD-19 wet op te nemen_ 

@minvws_nl); 

De teksten zijn nog niet interdepartementaal afgestemd, wel met Dl en PG _ Dit zou bij de interdepartementale discussie morgen 
voor problemen kunnen zorgen_ 

Achterliggende gedachte en uitgangspunt van deze artikelen is dat de Wpg ( ivm de wettelijke taak van bron- en 
contactopsporing) voldoende wettelij ke basis biedt voor de inzet van d igitale ondersteuningsmiddelen (app) in het kader van 
bron- en contactonderzoek_ Deze artikelen waarbij een verbod is opgenomen voor een ieder om een ander tot gebruik van een 
dergelijk digitaal middel te verplichten. borduren voort op die grondgedachte_ 
Omdat JenV en BZK van mening zijn dat de wettelijke basis voor de inzet van apps in de Wpg dun is/ ontbreekt, kan het dat zij 
het opnemen van enkel dit verbod t e mager vinden_ 

De minister heeft afgelopen vrijdag echter glashelder te kennen gegeven dat hij de wettelijke basis in de Wpg voldoende vindt 
en dat hij alleen een expliciete misbruikbepaling wil. Hij heeft bevend ien aangegeven dit zsm te willen en wil daarom dat ze 
meegaan in de COVID-19 wet- Hij heeft vandaag echter ook aangegeven dat het niet de bedoeling is dat deze artikelen een 
struikelblok gaan worden voor de COVID-wet . De minister heeft toegezegd bij weerstand zelf contact op te nemen met zijn 
ambtsgenoten van JenV en BZK om dit kort te sluiten . Het is dus niet de bedoeling dat morgen in het interdepartementaal 
overleg over deze wet de discussie gevoerd gaat worden over de wenselijkheid van en grondslag voor het al dan niet inzetten 
van een dergelijke app, maar dat puur gekeken wordt naar de anti-misbruikbepaling. 

llllllllen ik zijn vanzelfsprekend bereikbaar voor evt. vragen. 

Alvast heel veel dank voor het samenvoegen. 

Groet,lumml 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sp ort 
Directie Wetgeving en .Juridische Zaken 
Cluster Bezwa ar en Beroep 
RIJnstraat SO I Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ I Den Haag 

Tf~~-~------
Mlll)l~~ ws.nl 

(10)12•1 
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To: --~-minvws.n~ . IIIIEifml@minvws.nl]: 
Slmll- • · minvws.nl): · . • · . <lllinml • · @minvws.nl] 
F rom: , · . GllfZII) 

iltltf&M 

Sent Fri 5/2212020 9:22:24 PM 
Subject RE: artikelen+MvT digitale middelen covid 20-05-2020 versie 1 
Receiwd: Fri 5122/2020 9:22:25 PM 
artikelen+MvT digitale middelen covid 20-05-2020 versie 1 ak.docx 

Hoi allen, 

Zie bijgevoegd. 

Ben er goeddeels doorheen gekomen, maar aan het eind was het volgens mij nog vooral knip en plak werk, dus dan kan ik beter 
op een volgende versie meekijken, indien gewenst. Vond het eerste stuk van de mvt trouwens wel lekker lezen! 

Enkele algemene opmerkingen: 
- Heb echt mijn vraagtekens bij die explicitering van de grondslag. Ontstaat hier geen a-contrario redenering? 
- Het wetsvoorstel gaat eigenlijk alleen over de contactopsporingsapp. Want al die andere apps (zoals triage/monitring) 

zien niet op bron- en contactonderzoek. Dat kan denk ik wat scherper. 
- Heb het idee dat het wel wat korter kan, we hoeven immers niet de app te motiveren, maar a lleen het wetsvoorstel. Ik 

zou ook geen 7 pagina's AVG doen. 

1mm 
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To: ..,. lflRr'AAkiM@minvws.n~; •. llll. ll11Em@minvws.nl] 

From: • • · --~ 
Sent Fri 5/22/2020 8:39:03 AM 
Subject: artikelen+MvT digitale middelen covid 20-05-2020 versie 1 MvA 
Received: Fri 5/22/2020 8:39:04 AM 
artikelen+MvT digi tale middelen covid 20-05-2020 versie 1 MvA.docx 

Hoilllilml,nlll'illll 

Zie hierbij m ijn aanvullingen voor nu. Ik heb ook verschillende vragen/aandachtspunten in de kantlijn gezet. 

Bij vragen weten jullie mij te vinden. Ik neem aan dat ik dan weer meelees op de volgende versie? 

Verder l ij kt het m ij niet verstandig zo expliciet op te nemen dat een PIA niet nodig is. Buiten het fei t dat er m.i. wel een PIA 

gemaakt zou moeten worden, denk ik dat dit niet in goede aarde zal vallen bij de AP. Ik heb in de opmerking een suggestie gedaan. 

Vandaag verwachten we ook het advies van de RvS over de telecom data, waar ik dadelijk ook mee aan de slag moet. Echter ik heb 

nog wel tijd te reageren of aan te vullen waar nodig. Ik lees sowieso graag mee op de AVG stukken, omdat daar natuurlijk m ijn 

expertise ligt. 

Groeten 

■®G■ 
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To: --■ • · minvws. ~ _ 1M@füM@minvws.nl]; •. mmJ.III 
(ED} • · minvws.nl · .111. (llllill}IIW1IfiD@minvws.nij 
From: • · ,111. • } 
Sent Wed 5/20/2020 9:55:57 PM 
Subject artikelen+MvT digitale middelen covid 20-05-2020 versie 1 
Receiwd: Wed 5/2012020 9:55:57 PM 
artikelen+MvT digitale middelen covid 20-05-2020 versie 1.docx 

Hoi allen, 

llll!lvroeg m ij vanmiddag of wij maandag, als de minister uit het overleg met de m in. van BZK en JenV toch eruit kan slepen 
dat de bepalingen rondom de app worden meegenomen in de COVID-wet, een voorstel kunnen hebben inclusief de expliciete 
grondslag voor het gebruik van d igitale middelen. 
Ik ben daarom alvast bezig geweest om ons eerdere voorstel hiervoor samen te voegen met het uitgeklede voorstel van alleen 
de anti-misbruikbepaling en het stuk van de LA over de juridische onderbouwing. 
Ik kom erop uit dat de toelichting dan wel een stuk uitgebreider moet, omdat je dan toch in moet gaan op hoe een 
contactopsporingsapp erui t gaat zien en hoe deze voldoet aan de AVG en de grondrechten. Ik ben nog lang niet klaar (zie geel 
gearceerd tot waar ik ben gekomen), maar wilde jullie deze versie wel alvast sturen voor het geval jullie er mee aan de slag 
willen. mmJen ik gaan er zondag mee verder. 

Wit& ik weet niet of jullie vrijdag werken, maar wellicht hebben jullie tijd om dan alvast naar de AVG en privacy 
ger~de stukken te kijken? 
En llirilaan jou specifiek het verzoek om goed te kijken naar de werking van de app. 

ll!fflm ik ga er even vanuit dat jij je ivm lastige com binatie met zorg voor je kind, geen d irecte input levert op dit moment. Ik 
~ je j e daardoor niet beledigd voelt. Er moet nu veel en snel geschakeld worden en eigenlijk moet j e op elk moment 
kunnen leveren, vandaar dat ik het verzoek vandaag opgepakt heb. 

Groet,l@dl 

-1.itnl&illl-
(lU)(lO) 

Minicterie van volksgezondheid, welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Cluster Bezwaar en Beroep 
Rijnsttaat 50 1 Oen Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ I Den Haag 

;:·ö7ö- VV .. 

Wïn11B!!,. al 

(10)(20) 
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To: - _111. (IIJiflJnMJWffiM@minWls.n~ 
From: .-
Sent Wed 5127/2020 11 :23:45 AM 
Subject: artikelsgewijze toelichting. lees ajb vooral de openign goed! 
Receiwd: Wed 5/2712020 11:23:45 AM 

Artikelsgewijze toelichting bij artikel SBxxx 
Eerste lid 
Zoals in het algemeen deel al toegelicht met betrekking tot de noti ficatieapp is de insteek dat de verwerking van persoonsgegevens 

minimaal zal zijn. Dit geldt ook voor eventuele andere nog te ontwerpen d igitale m iddelen. 
Dat neemt niet weg, dat verwerking van persoonsgegevens en ook bijzondere persoonsgegevens niet te vermijden is. Ter illustratie: 

zodra een persoon in de app doorgeeft dat hij besmet is met het COVID-19 virus, geeft hij een bijzondere persoonsgegeven door, 
ook al is dat gegeven gecodeerd. 

Daarom voorziet het wetsvoorstel in een grondslag voor de GGD'n om gegevens te mogen verwerken en een grondslag om bij lagere 
regelgeving regels omtrent waarborgen te kunnen stellen, zodat een zorgvuldige verstrekking en verwerking van de {bijzondere 
persoons)gegevens verzekerd is. Met "rechten van betrokkene" worden de AVG-rechten van betrokkene bedoeld. 

Tweede lid 
Voor de volledigheid wordt erop gewezen dat onder "een ieder" als bedoeld in het tweede lid ook de overheid valt en ook de GGD'n. 

Dit betekent dat het dus inderdaad een ieder verboden is om een ander te verplichten een digitaal hulpmiddel als bedoeld in dit 

artikel te gebruiken of daar inzage in te geven, waarmee de vrijwilligheid van het gebruik daarvan nog eens duidelijk wordt 
onderstreept. Verder verbiedt de bepaling ook om derden te verplichten tot het gebruik van andere digitale middelen die gebruikt 
zouden kunnen worden om te weten te komen of iemand besmet is met COVID-19. Denk hierbij aan digitale producten die niet 
afkomstig zijn van o fficiële gezondheidsinstaties en in omloop zijn via bijvoorbeeld internet of anderszins. 

fitûtt 
l.t•u~enevAn VVo/$ ~ w,., oW ,es : nessusplei1 5 
PoSlbus 20350 
2500 EJ Den H• •· 

:= .. MW 
me~ ~ minv~nl 

11ox2e) 
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To: ~ minWIS.nl) 
Cc: ___:__:_ . · . _ ___!__:__ mInW1s.nl ] 
From: , · . · ) 
Sent Thur 5/28/2020 7:36:16 AM 
Subject FW: risicoanalyse COVID overdracht via bier en wijnglazen in de horeca 
Receiw d: Tour sna12020 7:36:16 AM 
Beoordeling Transmissie coronacirushoreca defi11it ief 27052020 an on.pdf 

Ha id•)fM~M 
We weten oe druk je het hebt, maar is het mi.schien mogelijk om straks kort even te bellen over deze mail? Heel kort gezegd 
gaat h ét om de vraag wat ~en handigé wettélijke grondslag i~ voor het opvolgen van dit advi~ voor ~é horéca : 

Er is risico van virusoverdracht via glazen. Met afwassen (afwasmachine) wordt dat risico weggenomen. Bij bierglazen die 
worden gespoeld in een spoelbak blijft het risico op overdracht best aan. Daarvoor is een extra behandeling nodig, bijv. spoelen 
van de rand in desinfectiemiddel (alcohol). 

~nik dachten eerst aan de hygiëneregelgeving, maar we twijfelen of dit helemaal past. En toen kwamen we op de 
regelgeving d ie nu door jou (W/ S/ BZK/ J&V) wordt voorbereid . Biedt die regelgeving wellicht een haakje om dit b ij mtnistenèle 
neoelino te reoelen? 

Van:IMI-■• -) 4Ml@l~minvws.nl.> 
Ve 

... • ,.IU@mînvws.nl>;IIIII,-. am 
•••~ inWls.nl> 

s.nl> 

Onderwerp: RE: risicoanalyse COVID overdracht via bier en wijnglazen in de horeca 

Daar heb j e ook een punt •@M 
Ko,tom, we zijn er nog niet helemaal uit Kom ik op terug naar raadpleging met -

Verwnde.tJ met BlackBerry Work 
(wv.w.blackbeny .com) 

(10)(2•) Van : <fflFllJl'if1niuvws.nl> 
D• 

, lll'ilI!D. m> ~ minvws nl>. BmBJUIIIZII Gllll 
'iï: minvws .111> 

- = = ==l> 
Oudenveqi: RE: 11s1coaualyse COVID overdradu via bier eu wijnglazen iu de horeca 

Ha, jullie weten hier veel meer van dan iK. Maar deze conclusie verras1 me wel. Als er muizen in de keuken 
van een cafe rondlopen handhaaft de NVWA toch ook op basis van de warenwet? Het gaat er in dit geval 
volgens mij wel degelijk om dat zo de consumptie van levensmiddelen niet veilig kan plaatsvinden. Namelijk 
die van bier. Ik ga tenminste zelf niet op een leeg glas sabbelen voor de kicks. 

Van: WWW-11- m lilHtWl@mmvws.nl> 
Oatnm: woeus;g,uei 2020 12:39 PM 

Aan : • . ' • . G> ~ DlÎQ\'WS.nl>. am:tlJ.lllillll• <lllml> <fBill'Bl11@minvws.1~> ·-- · . Gr:llfm} 
m..inV\,.,.s .ul> 

Kopie: •minvws .nl>. lllfZI. -■■GEI) <#JGt&jN;g;minvws.nl> 
Ondfmerp: RE: ,isicoonalysc COVID overdrach1 via bier en \\~jnglazen in de horeca 

.i;n ik hebben al wel even o•,erlegd.lmlrm'l is nu naar een begrafen is, we hebben onze discussie niet helemaal afgerond, 
.:,,,-
maar I antwoord nu evén wat we hébben ~n. Al$ het nog even tot merg en kan wachten, dan kunn en we het dan 

277695 



definitief bekijken. 

Ten algemene wordt in de Warenwet eea geregeld tav levensmiddelen hygiëne en productveiligheid. 
De vraag die je nu stelt gaat meer over infectieziekten bestrijding. Gaat dus niet over voedsel- of productveiligheid, maar de 
transmissie via producten naar de mens. Het lij kt ons, al doorp ratende, wel ver gezocht als je de Warenwet als vehikel k iest 
voor de handhaving. 
Is het niet eerder iets van de Wet Publieke Gezondheid' 

Groeten, 

1111m 

Van:lllflll13I. -) 4fM[f4l@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 10:49 

m. GIi} <IJBRl@minvws.nl>·IA•)tt{M 111. (111) ◄M[t{:JN@minvws.nl>;-lll.allmmlJ) 
minvws.nl> 

◄MfM@minvws.nl>;Elll-lll■mJm)#•Jft@@min11ws.nl>;IIED1■. 
nvwa.nl> 

Onderwerp: RE: r isicoanalyse COVID overdracht via bier en wijnglazen in de horeca 

m enlmlfDI 
Nog wel een vervolgvraag aan jullie om mee te adviseren. 
Waarschijnlijk zal er in het horecaprotocol een voorschrift opgenomen worden over het reinigen van glazen. 

Heeft dat een j uridische basis en zo ja welke? En in het vervolg wie moet dat handhaven? NVWA gaat ook intern dit bekijken, 
maar gaat jullie mogelijk benaderen voor afstemming. 
Is dat mogelijk op basis van de Warenwet?? 

(10)(2e) gaat het uitzetten binnen de NVWA. 

Groet, 

Ha lll!l enlllillll 
l@ffti informeerde me vanmorgen (hij kreegmilillJ niet te pakken) dat RIVM op verzoek van BuRO een analyse heeft 
gemaa t naar de risico's van overdracht van het COVID virus via glazen in de horeca. 
Via de crisislijn ( ik geloof OMT) was deze vraag later ook aan het RIVM gesteld. 

Er is een conceptadvies dat vandaag of morgen definitief wordt en naar buiten wordt gebracht. 

Er is risico van v irusoverdracht via glazen. Met afwassen (afwasmachine) wordt dat r isico weggenomen. Bij bierglazen d ie 
worden gespoeld in een spoelbak blijft het risico op overdracht bestaan. Daarvoor is een extra behandeling nodig , bijv. spoelen 
van de rand in desinfectiemiddel (alcohol) . 

Het advies wordt rechtstreeks aan OMT uitgebracht en wordt binnen de NVWA gebruikt voor de instructie van de controleurs van 
de horeca. 

Het is nu ter kennisname. 

BuRO is beschikbaar voor nadere vragen. 

Groet, 

277695 



To: 
Cc: , . - 80/DWJZ/SBR 
ab minvws.:!!!!: IE. m 
From: ' , 11-llilll-- BD/DWJZ/SBR 
Sent Wed 5/27/2020 6:56:40 PM 
Subject RE: Artikelsgewijze toelichting afsluiting 
Received: Wed 5/27/2020 6:56:45 PM 

minjenv.nl); m. ll.<llli!ImJ)illmli3@minvws.nl); 111:lDJ, illl. -
minbzk.nl) 

Beantwoording 25-5-2010 van Kamervragen Van Nispen 28-4-2020 overhooote coronaboetes en strafolad.docx 

BestellED 

Dank, ik ga ermee aan de slag. 
Wat betreft wijziging amvb justitiële documentatie: kreeg om 19: 21 bericht van lllil:IJ dat hij h ierover nog even 
" m et BZK" had gesproken ( ik weet niet met wie, ik denk llmflDI IEi We kunnen in de consultatieversie 
daarover nog geen uitsluitsel geven want dit punt kon nog niet worden voorgelegd aan Grapperhaus. Het is wel de 
bedoel ing hierover uitsluitel te geven vóór de MR. 

Volgens deelt men bij ons de in tentie om dit probeem op te lossen zodanig dat de boetes van 390 euro die nu 
worden opgelegd, als die onder het wetsvoorstel ook worden opgelegd, onder het bereik van ons wetsvoorstel geen 
strafblad meer opleveren. 
Zie over deze kwestie overigens ook bijgaande beantwoording van eergisteren van Kamervragen 

Groet, -mr (10)(2e) 
Mlnlste~e van Justit ie en Veiligheid 

Directie Wetgeving en Juridische Zaken I Sector Staats- en be.stuursrecht 
tel. Of. Mlllllt-l9M 
e-mail: WJJiJifDJlçlllmlnjenv.nl 

Turfmarkt 147 1 2511 OP I Oen Haag 
Postbus 20301 1 2500 EH I Oen Haag 

Van: m rm■ 4WIMl'o/minbzk.nl> 
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 1

11
9ii:liï5iP.wl!'III-

Aan:· · 1-1111- BD/DWJZ/SBR -F l@minjenv.nl>; llm!ml■- 111- -BD/DWJZ/S:,-1' q{.minjenv.nl>;m, 
1, • • ) <Glll@minvws.nl>; • · . -■) ~@minvws.nl>;IIIJ,IIII ~•Jf{j@@minbzk.nl> 

Onderwerp: Artikelsgewijze toelichting afsluiting 

Beste mensen, 

Bijgaand de artikelsgewijze toelichting die volgens m ij helemaal bij is gewerkt tot nu. Ik houd het vanavond verder voor gezien. 

Dlillfllals je vanavond met het handhavingsdeel nog aan de slag gaat, zou je met wijzigingen bijhouden meteen in deze versie 
kunnen werken en anders per mail de wijzigingen sturen. Die verwerk ik dan morgenochtend. 

T.a.v. Handhavinp.@1•fM hebben jullie vanavond gelijk ook voorgelegd aan Grapperhaus om de amvb over de justitiële 
gegevens te wijzigen? Of volgt dat morgen? 
Wat BZK betreft zou het wenselijk zijn dat dit in de toelichting van de consultatieversie vermeld kan worden en ook dat het bij de 

geregelde boetecategorieën om maximumbedragen gaat, waarvoor het OM in het opsporings/boetebeleid en rechter naar ernst 
van de overtreding een (lager) bedrag kan stellen, zoals OM kennelijk nu ook al doen voor minderjarigen. Dat laatste is wellicht 
logisch vanuit strafrechtelijk perspectief, maar expliciete vermelding zou wat ons betreft enorm veel kritiek in consultatie en van 
andere departementen kunnen schelen. 

IIIDJ: j ij beheert de beslispunten lijst. Als ik de versie van vanmiddag doorkijk staan daar wat mij betreft verder nog maar 2 open 
punten op: 

Binnentreden in woning: kan wat mij betreft na consultatie als hierover opmerkingen zijn. Ik heb er al kort naar gekeken, 
ik zie dat het ook niet afzonderlijk geregeld is bij 13b Opiumwet en 174a en 151d Gemeentewet en ook in andere 
wetgeving zie ik alleen bepalingen over binnentreden woning om bij bedrijfsruimten te komen. Ik zou het hier daarom een 
vreemde eend in de bijt vinden en ook veel wind vangen. Aan de andere hand wil politie/burgemeester wellicht ook 

handelingsperspectief. fllilmweet jij uit jouw gemeentepraktijk hoe dit normaal gaat bij 174a/13b gevallen? 

277702 



Mail over de contactberoepen geestelij ke zorg: lijkt mij goede uitzondering om wettelijk te regelen, maar als er meer t ijd 
nodig is te doordenken, dan tijdens consultatie. 

Fijne avond I Voor vragen ben ik trouwens nog wel telefonisch bereikbaar. 

Groet, 

111111D 

01 berChl ken 1nlormahe bevallen C!ie niet voor u ii;; beslernd Indien o nel <Ie geAdresseerde bent of d I bendtl t1bus~vel11k aan u 1~ toegezonden WOfdl u ver10Ch1 dat eoo de 
atleoder te melden Ein nee bencht te verw11<1eren De S1aat aanvaarcn geen aansoratcehJIChelCI voor scnooe, van we Ke aam OOk, cl e verband oour.t mei nsico·s vert>oOd@n aan hef 
elektronisch verzencen van ooncnten 

lh,s message m;,1yCQr1tain silónnattoo lhat •~ 1\0t .-ih,11tded for you ll yvu ,,,e not thé adCresseeOf 11 trus massage was ~1110 y01,1 bym1sl<1ke. y0u am ,eqU{-ISli,d to inform tha 

sent1e1 ar1d <lolete the mesSd!)8 The $1818 tux:epts no feb~ ty ror-r.tama,ge ol eny kind resu1t11g lrc;w:1 the n;ks ll'lh81'enl •1 the e1ec:1ro,1,c: t,ansmiss1011 ol massages 

Dit be,icht kau infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent: of dit be1ich1 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het be1icht te ve1wijderen. 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 

T his message may contain information that is not intended for yon. Jf you are not the addressee or if tbis message was sent 
to you by mistake, you are requesied to infonu the sender and delete the message. The State accepts no Jiability for 
damage of any kind resulti11g from the risks inherent in the elec.tro11ic trnnsmissio11 of messages. 

Minist1y of Justice and Sectnity 
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Q: Hoe waarborgt u de privacy door aanpassing van de 
Telecomwet? 

A: 

• Om te voorkomen dat het virus weer makkelijk opleeft, is 
het van belang om goed zicht te hebben op de 
verspreiding ervan. 

• Het RIVM speurt continu naar signalen in onder meer 
ziekenhuisgegevens die zouden kunnen wijzen op een 
nieuwe opleving. 

• Maar deze gegevens lopen al snel 1 tot 3 weken achter op 
de werkelijkheid. 

• De verplaatsingsgegevens geven het meest direct inzicht 
in hoeveel bewegingen er plaatsvinden binnen en tussen 
gemeenten 

• Zo kan drukte in parken, stranden of winkelcentra reden 
zijn voor opleving van het virus. 

• Gegevens zijn niet herleidbaar tot personen. Het betreft 
alleen aantallen personen op gemeenteniveau. 

• In het wetsvoorstel worden strenge waarborgen 
opgenomen en kaders geschetst waaronder deze 
gegevens gegeneerd kunnen worden ter bescherming van 
de privacy. 

• Hierin hebben wij het advies van de Autoriteit 
Persoonsgegevens inmiddels verwerkt. 

• Dit wetsvoorstel biedt de basis waarmee het RIVM drukte 
en verplaatsingen op bevolkingsniveau kan m onitoren om 
het effect van maatregelen te monitoren; en niet meer 
dan dat . 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

verslag 

Ve~rdatum 

()ce{O<!fflCl'S 

Telefonisch overleg Interdepartementale Commissie 
Inkopen &Aanbesteden 

25 maart 2020 

(10)12•) 

Agendapunt 1: Opening en mededelingen 
De voorzitter legt de spelr,egels m.b.t. telefOniseh vergaderen en opent de 
vergadering. 

Age ndapunt 2: Gevolgen maatregelen coron avirus m.b.t . Rijksinkoop 
De voorzitter vraagt de ICIA-leden wat de corona-crisis voor gevolgen heeft m.b.t. 
de departementale inkoop. Een aantal zaken worden door meerdere ICIA-leden 
benoemt zoals meer coulance bij leveranciers/markt en aanbestedingen zoveel als 
mogelijk laten doorgaan volgens planning. 

C>e voorzitter gee~ aan dat de C6A 11ezig Is met C6A-adviezen inzake de çorona
crisis o.a. in de vorm van Q&A's. Zodra deze beschikbaar zijn zullen ze ged/!:eld 
worden met de CDl's. De portefeuillehouders juridica geven aan graag (oo,; 
vooraf) mee te denken met alle Juridische Issues betreffende de gevolgen 'ltll de 
corona-crisis m.b.t. de r ijksinkoop, naast de CBA-adviezen gaat het hier ook bij 
voorbeeld om de gesprekken met de ADR en de AR. 

De voorzitter geeft verder ook aan dat vanuit de CPO-staf in beeld wordt gebracht 
tegen welke problemen categoriemanagers aanlopen, welke risico ' s ze in hun toe
leveringsketen zien etc. Deze vragen zijn verzonden naar de categoriemanagers 
en zullen opgevolgd worden met een (telefonisch) overleg. Uiteraard zullen de 
ant woorden van de categoriemanagers alsmede de uitkomsten van het telefonisch 
overleg ook gedeeld worden met de ICIA alvorens een en ander In voorkomend 
geval aan de ICBR wordt voorgelegd. 

Ministerie van 
Blnnenlandse Zaken en 
Koninkr ijksrelaties 
BZK/DGOO/!FHR 

Turfmarkt 147 

Deo Haag 
2511 OP 0~ Haag 
Nederland 

Contactpersoon 

MtllJftD■ 
Da tum 
25·03·2020 

Ke.nme.r k 

Bljl.age(n ) 
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De voorzitter vraagt de CD! · s dringende zaken die vanwege de corona-crisis In de 
knel komen bij hem te melden en hier niet mee te wachten. 
Tenslotte vraagt de voorzi'tter de vragen die eerder door secretar is te zijn verzon
den te beantwoorden via de mail. De antwoorden zullen gebruikt worden voor een 
memo vanuit CPO·staf naar de ICBR. 

Vanwege de corona-crisis 1ls het nog onduidelijk wanneer de eerstvolgende !CTA· 
vergadering zal plaatsvinden. De voorzitter stelt voor om in ieder geval in april 
nogmaals een telefonische !CIA te houden. 

277744 
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Factsheet 'Telecomdata' 

Onderwern: 
Kernboodschap Om in con trol te blijven en snel en gericht te sturen op de verspreiding van het 

virus, is het van belang om goed zicht te hebben op en inzicht in het virus. 
Daarom wordt een dashboard ingericht dat niet alleen data bevat die de 
epidemie zelf beschrijven, maar ook indicatoren die een vroegtijdige 
waarschuwing geven. Verplaatsingsgegevens geven het meest d irect inzicht in 
hoeveel bewegingen er plaatsvinden en kunnen dus een signaal zijn voor 
opleving van het virus. 

Argumentatie . De verplaatsingsgegevens geven het m eest direct inzicht in hoeveel 
bewegingen er plaatsvinden binnen en tussen gemeenten. Deze 
geaggregeerde data zeggen niets over de verspreiding van het virus zelf, 
maar wel over het potentiële risico van virusoverdracht tussen personen. 
Daarmee kunnen ze een eerste signaal geven dat er sprake kan zijn van 
een risico op het opleven van het virus, bijvoorbeeld bij grote d rukte in de 
parken, op de stranden of in winkelcentra. Op basis van deze op 

gemeentelijk niveau geaggregeerde data kunnen GGD'en, 
veiligheidsregio's en zorgaanbieders in alertheid gebracht worden als dat 

nodig is. . J en tweede kan via de aantallen een beeld worden verkregen van de 

naleving en effectiviteit van maatregelen. Wordt een advies ordentelij k 
opgevolgd door de bevolking. Nadrukkelijk gaat het dan niet om 
handhaving, maar om de effectiviteit te meten en eventueel de 
noodzakelij ke maatregelen bij te stellen. 

In het dashboard worden diverse gegevens overzichtelijk bijeengebracht die nu al 
in diverse rapportages vanuit bijvoorbeeld het RIVM te vinden zijn, met het doel 
beleidsbeslissingen op nationaal, regionaal en lokaal niveau te sturen. In de 
voorlopige plannen staan verplaatsingsgegevens genoemd als indicator op 
nationaal niveau. De waarschijnlijke invulling hiervan is het landelijk percentage 
mensen dat in de eigen gemeente verblijft, met een afwijking ten opzichte van het 
gemiddelde voor de invoering van maatregelen. (deze opzet komt ruwweg 
overeen met de presentatie van gegevens in de "community mobility reports" van 
Google, waar nu soms naar wordt gekeken) 

Polit ieke In het voortraject is intensief samengewerkt met de staatssecretaris van EZK en 
afspraken zijn JenV en BZK ambtelijk betrokken. 
(regeerakkoord, 
convenant, 
coalitieafspraken 
e.d.\ 
Feiten&cijfers Relatie met het dashboard . Het RlVM beheert alle data die ten grondslag liggen aan het dashboard of heeft 

inzicht daarin . O.b.v. het voorstel wetswijziging Telecom hebben alleen het RIVM en het CBS 
inzicht in de op gemeentelijk niveau geaggregeerde verplaatsingsdata voor 
respectievelijk onderzoek en verwerk ing van data . Een kwal itatieve duiding van deze gegevens op gemeentelijk niveau wordt zo 
nod ig gedeeld met beleidsmakers, GGD' en en veiligeidsregio"s (dus: het was 
erg druk in gemeente X en juist rustig in gemeente Y) . Een kwal itatieve duiding van deze gegevens op regionaal niveau worden 
gedeeld met het publiek (dus: de stoplichten) (gegevens zijn voor RIVM d ie 
signalen af kan geven en ook gegevens ook publiceert. Welke gegevens dat zijn 



precies zijn, die vraag ligt bij RIVM. 

Tijdlijn : 
Di 6 mei: eerste meld ing in Kamerbrief over gebruik telecomdata 
Wo 7 mei : rectificatiebrief aan de Kamer 
Di 12 mei: overleg MVWS met SEZK, MJENV en ambtelij k-BZK 
Wo 13 mei: 

o overleg MVWS met MJENV en AP 
o adviesaanvraag aan de AP 

Do 14 mei: advies van de AP 
Ma 18 mei: informeel delen van wetswijziging met de RvS 
Di 19 mei: 

o overleg MVWS met SEZK en AP 
o informele ambtelijke opmerkingen van de AP 

Wo 20 mei: 
o Bespreking in MR 
o Verzending aan RvS (excl. Opmerkingen AP) 

Vr 22 mei: advies van de RvS (verwachting) 

Samenvatting standpunt AP (19 mei) 
De AP is van mening dat het wetsvoorstel substantieel is verbeterd. Echter, de AP 
ziet een risico op de herteidbaarheid van de data door derden (anonimiteit van de 
gegevens), vanwege de (commerciële) belangen van de data. Er zijn volgens de 
AP extra waarborgen in wet- en regelgeving nodig. EZK ziet mogelijkheden hierin 
te voorzien. 

Nadere toelichting eerdere traject Veiligheidsregio's 
De veiligheidsregio's hebben eind maart een verzoek ingediend om op basis 
van locatiedata te kunnen bepalen waar het druk is en waar dus risico's voor 
de gezondheid kunnen ontstaan. 
EZK heeft samen met de mobiele netwerl<operators verl<end hoe met het 
gebruik van geaggregeerde locatiedata van telecomoperators hieraan 
invulling kan worden gegeven. 
Op basis van een daartoe uitgewerkt voorstel heeft de AP aangegeven dat 
anonimisering van locatiedata principieel niet mogelijk is. Bovendien geeft AP 
aan dat het n iet mogelijk is om te voldoen aan de privacy wetgeving omdat 
hiervoor een wettelijke grondslag ontbreekt. 
Om locatiedata te kunnen gebruiken zou spoedwetgeving moeten worden 
opgesteld , aldus AP. AP stelt op haar website: "locatiedata verzamelen in 
strij d tegen coronavirus is illegaal.· 
EZK heert daarop concept spoedwetgeving voor deze casus intern voorbereid . 
De vertegenwoordiger van de Veiligheidsregio's in de Rijkscrisisstructuur 
heeft 15 april aangegeven het verzoek tot het gebruik van geaggregeerde 
antennedata in te trekken. 
Daar speelt mee dat het in procedure brengen van de spoedwetgeving enige 
tij d in beslag neemt en het voorgestelde systeem uit oogpunt van privacy niet 
geheel in de behoefte van de VR kon voorzien. 
Het gebruik van antennedata door de VR is daarmee destijds voor EZK 
gesloten. 

Nadere toelichting eerdere traject CBS 
J&V heeft in maart contact gehad met RIVM over telecomdata ter 
ondersteuning van het RIVM. 
Dit leidt 24 maart tot een verzoek van J&V aan het CBS om via locatiedata 
van mobiele telefoons de mobil iteit van de Nederlandse bevolking te kunnen 
meten. 
Het CBS heeft daarop op basis van een bestaande samenwerking met T-
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Mobi le een systeem ontworpen dat daarin kan voorzien. . Na de uitspraak van AP dat het gebruik van locatiedata niet is toegestaan, 
heeft T-Mobile de samenwerking opgezegd. . De European Data Protection Board (EDPB) bracht op 20 april een advies uit 
voor het gebruik van mobiele telefoondata. Volgens het CBS voldoet haar 
voorstel hieraan. . Het CBS voert ondertussen al weken discussie met AP over het al dan niet 
voldoen aan de privacywetgeving. AP blijft bij haar standpunt dat 
spoedwetgeving nodig is. . AP heeft toen aan het CBS te kennen gegeven deze gesprekken te staken in 
afwachting van spoedwetgeving. 

Overig Er kunnen vragen worden gesteld over het waarborgen van anonim iteit van data. 
(zoals heikele Hierop kan b ijv. geantwoord worden: 

punten en pers) . De AP heeft in de informele opmerkingen h ier ook opmerkingen over 
gemaakt. Dit zal worden verwerkt in het wetsvoorstel. . Ondanks dat het een kort en intensief t raject betreft, heeft u ten volste 
het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens benut (tot tweemaal toe). . Het is uw taak als minister van VWS om deze infectieziekte te bestrijden 
en de gezondheid van mensen te beschermen. Daarom wilt u het RIVM in 
staat stellen om veel sneller dan nu kan al te signaleren of en waar het 
misgaat met het virus. Dat komt niet alleen de volksgezondheid ten 
goede, maar de hele samenleving en economie. . De data dienen voor onderzoek en advisering en voor geen enkel ander 
doel. . De data worden geaggregeerd per gemeente en per uur en zijn dus niet 
herleidbaar tot individuen. . Specifiek BZK: BZK is ambtelijk betrokken geweest in het proces en is 
ook akkoord gegaan met de tekst hierover in uw brief aan de Kamer d.d. 
19 mei. 
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~~im: ~::~~~!! 
Sent Thur 5128/2020 6:16:54 PM 
Subject RE: concept-reactie NVWA op Tjdelijke wet 
Receiwd: Thur 5/28/2020 6:16:54 PM 
brief consulatie Twm covid.pdf 
Twm covid-19 Consultatieversie.pd f 

Beste collega·s, 

(10X2e) , 1 (10)(2e) 
(10)(2e) 

~minezk~ 
11MiGCM@nvwa.nl] 

Hierbij de stukken zoals ze vanmiddag in consultatie zijn gegaan, met verzoek om uiterlij k woensdag 3 juni reactie. Afgesproken 
is dat LNV jullie fonneel zal consulteren, dus het is heel goed mogelijk dat jullie deze versie van twee kanten kr ijgen. We gaan 
jullie eerdere commentaar uiteraard al lezen. 

Vr iendelijke groet, 

llllllllmmll 

Van: m:mJ,1-ll■l 
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 12:57 

Aan_:IIEflllllll- W@nw;a.nl> 
cc:mlllfll .--.) ....,!!!1_.;._@nvwa.nl>; 

Onderwerp: RE: concept-reactie NVWA op Tijdelijke wet 

Bestellmll!J 

@minezk.nl> 
@nw;a.nl> 

We gaan het bek ijken! Excuus aanlll:lDldie ik had beloofd een volgend concept op te sturen, maar het is zo'n hectisch proces 
dat de concepten over elkaar heenbuitelen. De bewindsliecen hebben pas gisteren een compromis bereikt over de structuur en 
eind van deze m iddag moet het in consultatie, dus kom t het ook jullie kant op. Het komt er dus aan ... 

Vr gr,►@iilfi 

(10)(28) minezk.nl> 

AWW ij•J@Ml@nvwa.nl> 

Beste WWW·lfH 

Om ook langs informele weg input te geven op het concept-wetsvoorstel is hier een concept-reactie van de NVWA op het ons 
laatst bekende voorstel. We zijn in afwacht ing van een nader uitgewerkt voorstel maar ik wil niet wachten met alvast de punten 
in te brengen die voor een inspectiedienst als de NVWA van belang zijn en in het wetsvoorstel zullen moeten worden 
geadresseerd. Ik hoop dat jullie er alvast kennis van willen nemen en er je voordeel mee kunnen doen. 

Uiteraard maken we graag nog gebruik van de gelegenheid om fonneel te reageren op het definitieve concept-wetsvoorstel. We 
wachten dat af en horen graag wat onze mogelijkheid voor een reactie dan is. 

Als j ullie specifieke vragen hebben neem dan contact op met llllof llli1ImJ 
Succes met deze niet eenvoudige job. 

Groet, 

llliEJ 

ïP 
Dir ectie Strategie / Divisie Jurid ische Zaken 
Nederlandse Voedsel- en Warenautorite it 
Catharij nesingel 59 1 3511 GG I Utrecht 
Postbus 43006 1 3540 AA I Utrecht 

M 06 MlltlfMI 
secr oss MIHltS■ 
Email lllm!fflll@nvwa.nl 
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http://www.nvwa .nl 

Dit bericht kan infomrntie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de ge8clresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkl1eid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met 1isico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contaiu infonnatioo that is uol inlended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mis take, you 
are requested to infonn the sender and delete the message. 
The State ;iccep1s no Jiabili1y for damage of any kind resultiug from the 
risks inherent in the elect:rouic lrnusmissiou of messages. 

011: bel'l:htken Inlormetie beva:ten ó'8 niervooru ,s beslemd lndaen u nietele g8'8dras..~eroebert ore111 benenr AblJS-8velIJ,c aen u ,s 1oege10n<1en worcr 1.1 verioem dat aoo oe 
311ender Ie melden 4311 hal OOncht te va1y.,•11oe<en De Sktat a"nv<tardt goon <1ansprakehJkhèld voor s.ch.tde, van weke ?ldrd 00k die verband houd! mei 11Sico'.., ver!J<>nden ,1"n hel 
elelilll"Ou~ch ver,reodao v.-.n beiJChlan 

Ttll!t n1f1-...4>i1g8 m~ycot:la111 ~tonn;,l l()f1 lh ... t 1s nol s1lertded lor .,0.1 Il you <ir8 not the addr~seeOt 1flh1s 1'118'~S<tge '1113$ '>8f1I 10 you bym1!,,l,.ike. you ,ue t&q1Jasled to mfonn the 
sender and delete the moosagc The Staac accep,ts no liebiity for dama,ge or any kind ,csuHng from lhc nsks tnhcrent n the elcciromc uansm1Sston of messagos 
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~~~m: li:I: .. @minvws.nl] 

Sent Thur 51712020 9:40:36 PM 
Subject: corona app wetsvoorstel 
Receiwd: Thur 517/2020 9:40:36 PM 

HoillJII 

Toen ik vanochtend hoorde dat we bezig zijn met een wijzigingswet voor het toepassen van digitale hulpmiddelen tbv de GGD wist 
ik dat het goed zat met de corona app en de Mededingingswet. Heb vorig jaar een rechtszaak over een vergelijkbaar hulpmiddel 
van het Kadaster te Apeldoorn gewonnen. Zie hier bijgaande uitspraak van het CBB (de hoogste rechter) die ik je puur ter 

in farm ati e toestuur. ht tps ://uit spraken. ree htspraak.nl/inziendocu m ent?i d=E CLI: NL :CBB: 2 019: 204 

Samenvatting besluit ACM en procedure 

Het Kadaster biedt de KI ic-viewer applicatie gratis aan om complexe informatie over ondergrondse kabels en leidingen beter te 
kunnen lezen. Prosilic (met handelsnaam Bauwens Beek Automatisering BV) biedt op de markt een concurrerende app aan. Door 
de Klic-viewer gratis aan te bieden zou het Kadaster oneerlijk concurreren met Prosilic en in strijd handelen met de 
Mededingingswet. Daarom heeft Prosil ic een handhavingsverzoek bij de ACM ingediend. De ACM oordeelde in 2016 en 2017 dat 

de activiteit en van het Kadaster passen binnen haar wettelijke taak en wees daarom het handhavingsverzoek af. De rechtbank 
Rotterdam heeft dit op 17 mei 2018 bevestigd, 

Uitspraak van het CBb 

Het CBb bevestigt in hoger beroep de uitspraak van de rechtbank: 
Als een bestuursorgaan een publieke taak uitvoert is er geen sprake van een economische activiteit die onder de 
mededingingsregels valt. Wat een publieke taak is, hangt af van de aard, het doel en de regels d ie van toepassing zijn op de 

activi teit. 

In de Kadasterwet en de Wion (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten) staat dat het Kadaster de publieke taak heeft om 

de kennis over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen te bevorderen. Dat kan helpen om schade door 
graafwerkzaamheden te voorkomen. Daarnaast moet het Kadaster een e lektronisch informatiesysteem beheren en informatie 
verstrekken over de locatie van kabels en leidingen. De l<lic•viewer is een applicatie die de gegevens van het Kadaster over de 

locat ie van kabels en leid ing ordent. Omdat het aanbieden van de KI ic-viewer onder deze publieke taak valt, is de Mededingingswet 
(onderdeel Wet Markt & Overheid) niet van toepassing. 

Bezwaren Prosilic 

Prosilic had onder meer betwist dat de applicatie van het Kadaster onder het door de wetgever genoemde elektronisch 
informatiesysteem viel. Ook maakte het een enorm punt van dat de applicat ie niet letterlijk genoemd was, maar het CBB veegt 
beide bezwaren van tafel. Uit de wet valt genoegzaam af te leiden dat de applicatie geschaard kan worden onder de wett elijke 
verplichting van het Kadaster om informatie actief openbaar te maken. 

Conclusie voor VWS 

Als het Ministerie de app zelf bouwt en de wetgever heeft beslist dat de GGD digitale hulpmiddelen nodig heeft voor het uitvoeren 
van haar wettelijke taak tot ziektebestrijding dan zie niet in dat de Mededingingswet van toepassing is op deze publieke taak. 

Mocht je nog iets willen weten dan geef je maar een gil. Groeten, 

11111 
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To: lmmm@mensenrechten.nllDliJlmJ@mensenrechten.nl] 
From: 11111T. ~) 
Sent Thur 5128/2020 3:20:11 PM 
Subject: Adviesaanvraag ontwerp Tijdeli ke wet maatregelen covid-19 
Receiwd: Thur 5/2812020 3:20:11 PM 
Twm covid-19 Consultatieversie.pdf 
brief consulatie Twm covid.pdf 

Geachte heer U•Jit,ij 
Bijgaand zend ik u het ontwerpvoorstel voor een n jdelijke wet maatregelen covid-19 
Graag verzoeken wij het college om advies over dit voorstel uit te brengen. Zie daarvoor de bijgevoegde aanbiedingsbrief. 
Met Vrien3ke groet, 
&ifülffi 

(10)(28) 
..... . ... .................. .... .... . 

Directie Wetgeving en Juridische Zeken 
Ministerie va n Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Par'n{ISSUspleln 5 1 2511 XP I Oên Haag I J8e verdieping 
Postbus 20350 1 2500 El I Den H• og 
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To: n,- ~ mnvws.n~ Cc: }Tuci;m~ ~ @minvws.nl] 
From: 
Sent Fri 5/2912020 6:46:04 AM 
Subject FW: brandmail piketpalen app 
Receiwd: Fri 512912020 6:46:05 AM 
RE: UZI en nolificatieapp.eml 

Hoi, zie wat suggesties in zwart. 

Van: IU!)f41111-&mfll) ◄l1!Jif4@@minvws.nl> 
Verzonden: donder~28 mei 2020 20:47 

Aan: D mm?I-11fi1 ilm'!flll <lllfll@minvws.nl>;-■. Il <lllfll@minvws.nl> 
Onderwerp: brandmail piketpalen app 

Hoi ( 10){2e) 

Hieronder de conceptmail om te sturen aan@QUQ@( 

ll/lllkijk jij ook even naar de toonzetting' 

(10)(2e) Willen jullie even kijken of het klopt en 

Alvast dank, MW/fH 
Goedemorgen @tw 

Gisteren is (een deel van) de PIA-sessie op de app uitgevoerd. Hierbij werd duidelijk dat er nog veel onduidelijkheden zijn en 
keuzes moeten worden gemaakt. Er werd daarbij gesproken over een aantal mogeliJke functionaliteite- p saspecten 
die in strijd zijn met de uitgangspunten van het wetsvoorstel, zoals dat na zeer moeizaam overleg met ff ot stand is 
gekomen, door onze minister is geaccordeerd, en d it gisterenmiddag in consultatie is gegaan. Wij maken ons¾ar ernstige 
zorgen over. 

Zoalsllll!l'lmlen ik vanochtend met liliJm,ebben besproken begrijpen wij dat het ontzettend lastig is om tegelijk"rtijd een wet 
te ma~ rwij l de vormgeving van de app nog in ontwikkeling is. Met het wetsvoorstel hebben we echter, of we daar nu blij 
mee zijn of niet, een aantal piketpaaltjes geslagen, waar we op dit moment niet meer van kunnen afwijken. Omdat we niet 
willen dat de app zich de komende weken een kant op ontwikkelt die niet strookt met het wetsvoorstel, is het belangrijk dat de 
bouwers deze piketpalen meekrijgen. Wij hebben sterk het gevoel dat dit onvoldoende gebeurt. 

Uiteraard hebben wij alle waardering voor de snelheid en creativiteit waarmee de apps worden ontwikkeld, maar we moeten ons 
er goed van bewust zijn dat de buitenwereld zeer kritisch is en dat we ons moeten houden aan de belofte van grote 
terughoudendheid met gegevensverwerking en - opslag, 

Meer precies zijn in het wetsvoorstel nu de volgende uitgangspunten opgenomen: 
1. De wettelijke taak van de GGD tot bron- en contactonderzoek is de basis voor de bevoegdheid om apps te mogen 

gebruiken en daarmee gegevens te mogen verwerken. 
2. Er worden zoveel mogelijk gegevens op de telefoon zelf bewaard en alleen de gegevens waarvan dit absoluut 
lim■jdelijk is worden op een centrale/back-end server verwerkt. Dit is een keiharde eis va◄@i@+n zeker ook 

3. Er worden pas gegevens geupload naar de back-end server op het moment dat de besmetting gemeld wordt. In het 
wetsvoorstel wordt ervan uitgegaan dat de telefoons van de overige gebruikers van de app met regelmatige tussenpozen 
verbinding leggen met de back-end server om daar de !D's van besmette appgebruikers op te halen, welke dan 
vervolgens worden vergeleken met de op de telefoon zelf vastgelegde contact!D's. 

4. Uitgangspunt is vrijwillig gebruik en om dit te waarborgen meldt de gebruiker zelf in de app ( evt. met bevestiging van 
een door de GGD/arts verstrekte code) dat hij besmet is. 

In de sessie gisteren werden echter een aantal mogelijke functionaliteiten van de app genoemd die totaal in strijd zijn met deze 
uitgangspunten. Ik noem er een paar, 

1. Er werd gesproken over het eerder uploaden van de !D's naar de server, dan dat de besmetting is gemeld bij de GGD. 
Dit kan juridisch gezien niet, want de bevoegdheid is gekoppeld aan de bevoegdheid om bron- en contact onderzoek te 

doen, dat kan dus pa na de melding bij de GGD/vaststelling besmetting, 
2. Er werd gesproken over het uploaden door GGD medewerkers, zorgmedewerker, laboratoria etc. (daaraan koppelt ook 

de UZI discussie, waarvan de noodzaak onduidelijk is en die op basis van het wetsvoorstel ook niet kan), Dit is in strij d 
met het. wetsvoorstel, w~ntmrn~~,t is dat de gebruiker zelf up. loadt; dit is in de mvt uitvoerig beschreven, wederom 
conform de afspraken met!!!4i&V Dit ivm het vrijwillige karakter van het gebruik en de gewenste 
onherle,dbaarheid van de gegeve¼¾arbij speelt het (privacy)ris,co dat de toegang/invoer door anderen maakt, dat er 
een risico op koppeling met andere bekende gegevens ontstaat ( GGD, huisarts etc. hebben veel meer gegevens die te 
koppelen zijn en dus de middelen tot herleidbaarheid van de identitei t, wat AVG-technisch zeer moeilijk ligt). 
Het leek alsof de server geheel losstond van GGD. Het wetsvoorstel gaat uit van (in ieder geval in naam en onder 
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verantwoordelijkheid van) beheer door de GGD. Dit ivm wederom de AVG/de wettelijke taak en daarmee dus de 
grondslag voor gegevensverwerking door de GGD en dus niet door iemand anders! 

4 Er is een grote afhankelij kheid van Apple/Google platform. Zo schijnt er een discussie te spelen of er landen gekoppeld 
moeten worden, dus het Nederlandse lampje gaat aan als je in Spanje bent als Nederlander en andersom. Dit lijkt ook te 
gaan richting verwerking nationaliteit . Hoe dit precies werkt is onduidelijk, maar ook dat vinden wij zorgelijk, aangezien 
dat weer een nieuw persoonsgegeven is waarvoor wij geen wettelij ke basis hebben en wat ook AVG- technisch 
problematisch is, want waarom is dit nodig? 

Ik had afgelopen woensdag al een brandmail gestuurd nav het idee over de toegang tot de gegevens van de app met UZI, maar 
wij hebben de indruk dat de bouwers van de app er nog niet van op de hoogte zijn of doordrongen zijn dat we met de basis die 
we nu in het wetsvoorstel (en daarmee de communicabe naar buiten) hebben gelegd, tegelijkertijd een aantal grenzen hebben 
gesteld aan de vormgeving van de app. Zie bijlage. 

Wij vragen daarom nu dringend van jullie om deze juridische kaders die we met het wetsvoorstel gemaakt hebben, mee te 
geven aan de bouwers. Dit zal hun creatieve proces wellicht wat inkaderen, maar dat kan in deze fase van het proces nu 
eenmaal niet anders. We kunnen op dit moment niet meer alle mogelijkheden open houden, maar moeten duidelijke keuzes 
gaan maken over de vormgeving. En, door de tijd ingehaald, hebben wij/ de minister een aantal keuzes re<!ds gemaakt door het 
wetsvoorstel in de huidige vorm in consultatie te brengen. 

Wellicht is het ook goed om de bouwers als couleur locale te vertellen dat de app naast een ' zorgd ing' echt ook een 'politiek d ing' 
is dat door min VWS met moeite bevochten is op kritische andere departementen en de AP, en dat het daarom ook van groot 
belang is om gemaakte afspraken (uitsluitend de hoogstonvermijdelijke gegevensverwerking en niet meer) na t e komen om hun 
commitment te blijven houden. 

Groet, (10X2eJ 

NIWl#0%ill 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Cluster Bezwaar en Beroep 
RIJnstraat 50 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ I Den Hoog 

1~r.;- ~,-
(101(20) 
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To: minvws.n 
Cc: minvws.nl]; 
GmIE?/1) 

IIBl!m@minezk.nl]; 

From: 
Sent 
Subject RE: Corona apps 
Received: Thur 4/1612020 8:05:24 AM 

Hallo@•f{)i 
Ok, ik sluit voorde zekerheid graag op juridisch vlak ook de lus. Ik kan mij voorstellen dat er j uridische haken en ogen aan 
zullen zitten waarvoor je ook direct zou willen schakelen. Goed om van elkaar te weten wie betrokken zijn. 

Groetenllm!II 

(10)(2e) 

M1n,stene van Economische Zaken en Klimaat 
Directie Digitale Economie 
~ ijminezk.nl 
0 1 ~,-

(10)(2e) Van: ) ◄Afht§N@minvws.nl> 
Verzonden: donderda 16 april 2020 09:54 

• "" @minezk.nl> 

• · @minvws.nl>; 

.nl> 
Onderwerp: RE: Corona apps 

HoiDlillfD 

(10)(2e) ) <EimJl@minezk.nl>; 11ox2e) 

Ik probeerde de j ur idische afdelingen departementen die &onvoldoende betrokken voelde ook op de hoogte te stellen en 
te · en . Als je dus al voldoende aangehaakt bent via • · dan hoef je hier niets mee. Sorry voor de onduidelijkheid. 

n ik zullen onze communicatie b eter op elkaar afstemmen @. 

------· · •·• ......... ·• ·· ·· 
Ministeri~ van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie w etgeving en Juridische Zaken 
Cluster Bezwaar en Beroep 
Rijr,st,aat 50 1 Oen Haog 
Postbus 20350 1 2500 EJ I Den Haag 

(10)(2e) 

Van: WWW l <IPMSIIJ@minezk.nl> 
Verzonden: donderdag 16 april 2020 09:21 

) W@ffJN@minvws.nl> 
· minvws.nl> ; ■ iGD 

Beste@AWWN 

) <EimJl@minezk.nl>; (10)(2e) 

Dank voor de mail van gisteren. Het is voor mij even onduidelijk of je de WJZ-lij nen interdepartementaal probeerde te activeren 
of alleen van ontbrekende departementen. Voor de zekerheid en voor snelheid van interdepartementaal kunnen schakelen zijn 
bij- anuit WJ etrokken (zie cc). 

Vriendelijke groeten, 

(10)(2e) 

M1nostene van Economische Zaken en Klimaat 
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Directie Digitale Economie 

- ezk.nl 

(10)(2e) Van: ) #Qpîf4@@minvws.nl> 
Ve 

Onderwerp: Corona apps 
Urgentie: Hoog 

Ha allen, 

minezk.nl>; 

1 • @minienv.nl>; 

.nl' 

Zoals jullie weten is WJS bezig om uit te denken hoe we in de bestrijding van corona gebruik kunnen maken van d igitale 
middelen, meer specifiek apps. Het gaat om een tweetal apps die ingezet zouden kunnen worden. Op de eerste app ligt nu de 
focus. Dit is een app waarbij de gebruiker via zijn telefoon bericht kan worden als hij dichtbij de telefoon van iemand is geweest, 
waarbij later corona is vastgesteld. De tweede zou een app kunnen zijn waarmee, na een dergelijke melding, opvolging kan 
worden gegeven aan deze vaststelling. Zo zou je bijv. dan gevraagd kunnen worden om een app te downloaden waarmee je 
medische toestand gevolgd kan worden door een arts. 

Ml!l@M van onze directie I heeft de coördinatie over het interdepartementale deel van het project en ik help haar door de 
juri isc e component hierin op me te nemen. Er is g isteren doo~ aan haar interdepartementale contactpersonen ( in de 
cc) bijgaande mail gestuurd met de planning van het project en eeri"aiiiiral specifieke vragen voor jullie departementen. Zij heeft 
van de meeste departementen een antwoord gehad m.u.v. SZW. Ik heb de vragen en door de contactpersonen gegeven 
antwoorden even voor het gemak in één documentje bij elkaar gezet. 

Onze min ister heeft nu als planning dat deze apps op 28 april in de app/ playstore moeten liggen. 
Er is daarom een groot aantal mensen bezig om op alle fronten dit vorm te geven en na te denken over alle waarborgen die 
hierbij in acht genomen moeten worden. 
Lastigheid hierbij is dat er op een aantal punten nog geen definitieve knopen zijn doorgehakt, dus dat we gedwongen worden om 
verschillende scenario's te denken en dat het proces hierdoor wat lastig verloopt. 

In een poging enige trechtering/ focus aan te brengen zal WJZ vanavond de volgende (juridisch) noodzakelijke uitgangspunten 
aan projectleider meegeven, in een poging wat piketpaaltjes te slaan. Dit om niet alleen de planning van 28 april te kunnen 
ha len, maar ook de juridische en maatschappelijke haalbaarheid te vergroten: 

• De basis (voor be.ide apps) is vrijwilligheid, zowel mbt downloaden, opslag apparaat en vrijgeven infonnatie bij 
besmetting. 
• Uitgangspunt voot· gegevensvenverking is wettelijke basis die er a l ligt in de Wpg. 
• Inhoudelijke beheer van de app's komt le liggen b ij GGD op basis van artikel 6 onder c Wet publieke 
gezondheid. 
• Juridische basis voor gegevensverwerking door de GGD is gelegen in de Wpg: deze gaat niet verder dan de taak 
die de GGD's reeds hebben vanuit Wpg. 

De GGD heeft de taak om contactonderzoek te venichten en de app moet dat onderzoek onderstetu1en. Hiervoor dient er 
contact te worden gelegd mei' GGD GHor om tot een gezamenlijk beheer van de 25 GGD 'e11 te komen. 

• De GGD zit het dichtste bij het vuur. Ook wekt het beheer door de GGD ' en het vertrouwen omdat zij het 
contactonderzoek al doen, de melding dus betrouwbaar is, en het gaat om artsen die ook al onder beroepsgeheim 
vallen e .d. 

Uitgangspunt is dat ofwel v,vs het volled ige eigendom i.ncl I E rechten van de app k rijgt, da nwel een licen tie 
a foeem t exclusief voor Nederlnnd. VWS moel de app dan inhoudelijk beheer ter beschikking km uien stellen aan 
de GGD'en_ (vraag welke optie de voorkem· heeft ligt bij LA op dit moment ter review) 

• De IT ondersteuning wot•dt ingehuurd extern als ver werker. 
De AP is bij de selectie betrokken : vrijdag max 5 over waarvan de PIA's naar de AP gaan met duiding van de privacy 

expe11S. AP reviewt en geeft duiding. Piu-allel komt er duiding uit de lrnckaton. Maandag moet dit leiden tot een 
advies dat ook binneu de Wpg past. 
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• De eventuele ondersteuning met de medische hulp app in het verdere contact kan dan alleen ter onde1-steuning 
van de reguliere behandelrelatie zijn die dan ontstaat. Het beheer/inzet van die app ligt dan ook bij de GGD. Er is 
geen derde pruti j die hier tussenzit. 

(10)(28) 

Van jullie directies hebben wij contact gehad metW@ilitS&over een stuk dat c 1 M3 ) voor ons aan het 
schrijven is over hoe de invoering van deze app'sfilveAfOJähot de grondrechten.- • lr".-1 9aven aan in dit stadium 
nog niet heel veel input te kunnen leveren op dit stuk, omdat het nog niet helder is wëlkëan(7precies opgaat. Dat snap ik, 
maar het moet geen kip-ei verhaal worden. De appbouwers en de projectleider/minister hebben andersom j uist weer d ie input 
nodig om te kunnen bouwen/kiezen'1™1®ioaf wel zelf ook aan dat zij om dit stuk verder te kunnen brengen behoefte heeft 
aan een paar piketpaalt. maar rens aan niet te willen dat iedere- elkaar zit te wachten. Ze wil daarom graag verder 
en heeft input nodig va _i(•Q_ ij het schrijven van het stuk. Kan ik SiiUi§Mhiervoor weer benaderen? 

llm!Tmdank voor jullie uitgebreide antwoorden mbt de telecomwet. Ik voorzie, als de minister meegaat in het vrijwillige 
~ vooralsnog geen noodzaak tot noodwetgeving. 

NIM zouden jullie nog even goed willen kijken naar de specifieke vragen die we voorlllffln!liebben? Als we uitgaan van 
vnJw1Ve1d, dan ga ik er ook maar even vanuit dat het dan niet zo mag zijn dat bijv. een ~of kinderopvang het gebruik 
van de app ( indirect) mogen verplichten. Moet er dan een verbod ergens geregeld worden? 

~ hebben we het goede mailadres/de goede persoon te pakken' Zelfde vraag als voorl'lfflffl!llook voor jou, bij 
~eid is het natuurlijk ook niet de bedoeling dat een werkgever het gebruik van de app~rplichten. Moet daar iets 

voor geregeld worden? 

............. 
Ministerie van Volksgezondheid" Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Cluster Bezwaar en Beroep 
Rijnstraat 50 [ Oen Haag 
Postbus 20350 1 2500 El I Den Haag 

(10)(20) 

Dit bericht kan infonuatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de gelldresseerde bent of dit berich1 abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt II verzocht dat aan de :ifzender 1e melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkl1eid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt mei 1isico's verbouden aan hel elektrnuiscb 
ve12e11den van berichten. 

T his message may contain infonuaiion tbat is not intended for you. lfyou 
are not tl1e addressee or if this message was sent to you by mis take, you 
are requested to infonn the sender ancl delete the 111essage. 
The State accepts uo liability for damage o f any kind resulting from tl,e 
risks inherent in die electronic trnnsmission of messages. 

Di bercht ken 1nlofmt111e bev1;1t1en dlEI metvooru 1-; beslanid Inden u niel da gooOresseerdebenl oldil hencht obus1t:1vet11k aan u t5 I08gf110nden woidl u vert0Ch1 del ettn dP 
1:11.taoder 18 melden en hel b8<1Cht te 'Y(:Hv.·r)<leren Oe $~1 aan ... ~ardl goen oan-s(KSkEl~Jkhetd voor SChtlde, ... an weke .aard 00k cl e \'tlil'b8nd hOucn met flSICO'~ 'YerbOnden aan hel 
81ektron15(j1 verl8nden ,.,an henehten 

lhtS me$1;1~ie meycocle1n rr1torm{tl1on tt1-,t is not •itetlded lOf.,.::i.1 Il you a,e •K:t t11e ed<Jresseeor cl ttu~ me~c;;age was ser1t 10 you bymr~h-lke )OIJ }.!re reciue~ted 10 1nfonn the 
sender .<;1nd delete the mess.aQe The Slarle accepls no babi ty rorddma,ge or eny lc1nd resulling frorn trie riSks J11heren1 f'I the elee11omc uansm!'isiOn ormesS99es 

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
ve,wijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
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ook, die verband houdi met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

T his message may contain infonnation that is not intended for you. Ifyou 
are not the addressee or if tllis message was sent to you by mis take, you 
are requested to infonn the sen<ler and delete the message. 
T he State accepts uo liability for dam age of any kind resultiug from the 
1isks inherent in the electron.ic tnmsmission of messages. 
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To: -: · lMJWffiM@minWls.n~ 
From: 
Sent Wed 4122/2020 9:09:1 1 AM 
Subject: paar juridische vragen vanuit departementen 
Receiwd: Wed 4/2212020 9:09:12 AM 

Ik ben even mijn mail aan het schonen, en er zij n natuurlijk al allerlei juridische vragen bij jullie neergelegd ... maar in de reacties 
die ik nu doorneem, meen ik een aantal 'nieuwe' vragen ontdekt te hebben. Ik zet ze even op een r ijtje. Vraag aan jou of deze 
inderdaad nieuw zijn, en of ze al bij jullie in t vizier waren, en of ik er nog iet s mee moet, of dat het nu echt even bij j ullie ligt? 
En misschien ook even afstemmen hoe we de komende tijd dit slim organiseren. Veel input van uit het interdepartementale (dat 
is het spoor dat ik trek) zal juridisich van aard zijn. Hoe kunnen we dat slim inrichten? Heb jij daar ideeen bij? Even over bellen? 

BZK: 
Cruciaal is dat de LA concludeert dat de argumentatie ten aanzien van de effectiviteit in de kinderschoenen staat. Dit is cruciaal 
omdat de app daarmee niet e ffectief kan zijn, en daarmee niet proportioneel kan zijn. De app is daarmee op dit moment niet 
grondwettig. 

EZK: 
Wij zien graag een update op de juridische analyse tegemoet waarbij ook aandacht is voor het feit dat de vrijwillige app voor bron
en contactonderzoek moet voldoen aan de Telecomwet en niet alleen aan de AVG. 

J&V: 
In de TK brief van vandaag staan verschillende sporen beschreven. De kans bestaat dat in het epidemiologische spoor de wens 
opkomt dat de GGD ook alle telefoonnummers van mensen ontvangt die in contact zijn geweest met een besmet iemand ... terwijl 
in het pri11acy spoor dit een no go is. 

Met vr iendelij ke groet, 

Mlî-lWM 

06-~l•Jtf:AW 
mJSD@minvws.nl 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Postbus 20350 1 2500 EJ I Den Haag 
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minvws.nl) 

Sent Wed 4/2212020 1:17 05 PM 
Subject RE: VERVOLG APP-TRAJECT [PRDF-11013698) - deze mal gebruiken 
Recelved: Wed 412212020 1 :17:06 PM 

NB. Deze lijst was aangevuld t.o.v. de lijst die vanochtend stuurde. 

Groet, 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

(10)(28) 11 
• fi@iff4Wnlinvws.nl> 

Ja, ik had ze al bekeken. Komen overeen met onze aandachtspunten die wij op ons eigen lijstje hebben. ----Mini.ste.rie van Volksgezondheid, Web.ijn en Sp ort 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Cluster Bezwaar en Beroep 
Rljnstraat 50 1 Den Haeg 
Post bus 20350 1 2500 El I Den Haag 

Tf~f■jf1,1■· ................. . 
Mf11Jit1'1N,rumfovws nl 

(10)(2e) 

(10)(21 ) Van: l W@ra>minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 22 apr il 2020 14:22 

■MfW 

@minvws.nl>; Mî)jfJä ~/4 ® minvws.nl> 
) 4A•hf&.@minvws.nl>;lll&u ) 

@minvws.nl> 
Onderwe rp: FW: VERVOLG APP-TRAJECT (PRDF-11013698) - deze mail gebruiken 

Hi allen, 

Hierbij onderstaand het volledige overzicht van de door de LA gesignaleerde aandachtspunten voor het vervolg. Graag 
doornemen. 

Ik zal ze ook met llllbespreken. 

Ik stel voor dat we na het debat vandaag en de bespreking die 1111 en ik morgen met de LA hebben even een call doen met 
elkaar om de piketpalen voor het vervolg te slaan. 

Ik ga nu even een uurtje naar buiten om vanaf 15.30 het debat te volgen. Wordt interessant! 

Ik weet jullie t e vinden mochten er vragen komen. Graag standby blijven, i.i.g . lm1m'I en mlm'.zoals afgesproken). 

Groet, 
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Europa Strategie 
Programma I nkoop en Aanbesteden Sociaal Domein 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Dir-ectie Wetgeving en Juridische Zaken 
Pamassusplein 5 - 2511 VX - Den Haag 
Postbus 20350 - 2500 El - Den Haag 

T: 070 - -~-E: ,••••Ó : invws.nl 
w :4tos://www.rii ksoverheid.nl 

(10)t2•) 

P0X2•I Van: 1 Pels Rijcken < 

Verzonden: woensdag 22 april 2020 12:57 
) 

(10)(28) 

elsrïcken.nl>; 

1 Pels R 

@pelsrijcken.nl> 

(10)(2e/ 1 Pels Rijcken 
• (10X2e) • 

elsrïcken.nl>; 1 Pels Rijcken , (10)(2e) • , 
elsri·cken.nl>; EIDI I Pels Rijcken 

elsri·cken.nl> 
Onderwerp: VERVOLG APP-TRAJECT (PRDF-11013698) - deze mail gebruiken 

Dag EDI 

Zoals eerder besproken, zend ik je hier de eerder toegezonden mail met al onze aandachtpunten. Je kunt deze mail 
tot uitgangspunt nemen. 

Je zond ons gisteren de concept-brief voor de Tweede Kamer. We spraken dat we alvast onze j uridische 
aandachtpunten zouden g even van de volgende acties, genoemd in de brief: 
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Met vriendelijke groet, 
(10X2eJ 

ii'lf.:O I ddvoccwl , "'Hlner I Pel!> RiJckP11 e. o~o«1 .,,ever Fo i..\J jr N.V. 1 BeLUldenhoub;~'°'-eu 57 1 
PaNnus ll/'.Jo, .l~I Af 0Pr1 llnn(J 1 +:11 10 IB!Jiml +31 tJ M(•JftM~ j(l)rf.M , lD't:! ~ ucM!n 111 www~u.~bJJjc.ke .nl I Llok~dln 

J; Printen, echt nodig? 

Van: 1111111 1 Pels Rijcken 
Verzonden: dinsda 21 april 2020 10:19 

)' 

Onderwerp: RE: VERVOLG APP-TRAJECT (PRDF-11013698] 

Ha EII 
Bijgesloten onze opmerkingen in mark up. 

elsrï cken.nl> 

(10X2gl 

Indien je naar aanleiding van het voorgaande nog vragen hebt, vernemen wij dat natuur lijk graag. 

Hartelijke groet, 

Miitltfl 

- 1 ~- :-.~-e\ 1 Pels Rijcken &. Oroogleeve1 rortuljr: N_V, 1 Oezuldenhoutseweg 57 1 Postbus 11756, 2502 AT Den llnag 1 +31 70 mm 
~ 1 6 JlJ · IJPlfflll1ilor:!siJckrn ui I WW'N pets,iJckrn nl 1 .Lhlkf.dln 

,,!; Printen, echt nodig? 
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Van: (10)(20) 

Verzonden: dinsdag 21 april 2020 09:23 

Aa.-.Pels Rijcken 
CC:_:__;_ _ I Pels Rijcken 
Onderwerp: RE: VERVOLG APP-TRAJECT 

Dank nog voor deze suggest ie. 

Hebben jullie al kans gezien de tekst voor de kamerbrief te bezien? Daar zit de nodige tijdsdruk op zoals je begrijpt. 

Groet, 

(10)(20) 

(10)(2e) 

Europa St rategie 
Programma I nkoop en Aanbesteden Sociaal Domein 

Minister ie van Volksgezondheid, W elzijn en Sport 
Directie W etgeving en Juridisch e Z aken 
Pamassusplein 5 - 2511 VX - Den Haag 
Postbus 20350 - 2500 EJ - Den Haag 

!: -•t!L.nl 
W: httos:/fwww~ ksoverheid.nl 

(10)12•1 

Van: &Dl I Pels Rijcken ◄H•hfll@pelsrijcken.nl> 
Ve 

Ha •• 

1 Pels Rij cken 
so erheid.nl>; 

minw.rs .nl> 

Zoals zojuist besproken, vind je hieronder onze suggestie voor een antwoordmail aan beide partijen. 

Hartelijke groet, 

"Geachte heer•, 

(10)(2g) 

( ... }" . 
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Verstuurd vanaf m ijn iPad 

Op 20 apr. 2020 om 13:54 heeft (10~2•1 ) M@@@minvws.nl> het volgende geschreven: 

DagM@tfM 
Op initiatief van de HIS komen jullie dadelijk hier om het concept uitnodigingsdocument en het vervolg te 
bespreken. 

In dat kader graag jullie aandacht voor het volgende. De m inister heeft vanochtend besloten de koers te verleggen. 
Een eerste ruwe beschrijving daarvan treffen jullie bijgaand aan. 
Eveneens stuur ik jullie de berichten die we van twee van de deelnemers aan de appathon hebben ontvangen. 

Wat mij betreft laten we het conceptdocument even voor wat het is en bespreken we vooral de aandachtspunten 
voor het vervolg zoals gewenst door de minister. Hopelijk zien jullie kans een en ander nog even door te nemen. 

Groet, 

(101(2e) 

(10)(2e) 

Europa Strategie 
Program ma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Parnassusplein 5 - 2511 VX - Den Haag 
Postbus 20350 - 2500 El - Den Haag 

Dit lwr ch l~, oltslultPr'ICI ~t,.,nd voor d( {~ridrPSSPl'ldP.. Hpt bPr cht k,m VP trot .-wl'Jke l lforr11.11 k• lx"va!IP.n ,-.c1~ rvour t•,t lieroepsqehe:rn Vdn r1cfvoc-..-1,st of 
notaris geldt. Ats u d t ~richt per abu s hebt ontvangen. wordt u ver zocht het te V€t n etlgen en de atzellder te lnforme en. Al.Ie \"tt>rk.zaamheden worden 
\Jerricht op ~rond van een overeenkomst vart opdracht als bedoeld 1n a111kel 7 .400 \/Dn het l)urger li;k Wetboek met de naamloze vennootsch,,-,p Pels 
AJjckcn &. Or ooçilcevcr fortulln N.V., gcvc~t1Qd te Den II.aa<; en Ingeschreven 11, het ! landcl~reglstcr ondc, nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de 
algemene \'OOrY1aarden van t~pas51ng, die 2IJn gOOcp0ncl"'f"d tN grlffl r'X.htban.k IJC,n Haag onder nr 19/2015. Daalin is een aansprakt:!l!jkhe1dr.bf!perking 
oP':J( nomen De a1ger&rw voorw, ,tr<IPn ,ijr'I tP rdadP'e<Jf•n o www pelsrlJcken nl/alaernene voorwaarden wardPn op ver 1ol'k l,irlC s elektrori"sc.hc wPq 
or op andere wijze kos~1oos aéln u toeQezonden. 

Tt s messaoe Is. solely lntended tor the addressee and mav contal I ioformdtfon lhat ~ conridenUal önd lega!ly prfv;leged. Il you are not the lntended 
recipiC'"•t plea:sc- notify the scndc-1 fmmediat ~y alld delete th1s nle!:ósagc. /11 oor ~ervk.es a c pctformed by v1rtuc of an ag ecmcnt for the s.upply of 
~ rvices è1S I ef1 ffed to In Sf•(: 11)11 / '100 of the l)utdl Ovll Cnó-! b1A\-.(!E.'l"I Pt•l!-. Rif xt>n te OrooglP.E>vP f-o tulfn N.V. cHHI I he c ent Ppk Ri· r k ·n !'. 
Oroo~eever rortulJn N.V. Isa pub c llmlted company that Is based In The H~gue and reg stered wlth the Chamber ol C.Omrnerce ~ aaolanden und~ 
r, mi r 7 083/1b. All!>! t\'Îft>S ,-.ovlded -,in sut>jed to our c ener.il term:-. ,1qd cond tlons which lndude ,t I nllatlon of lic1t.;1 ty d ,r.; r11P dPi>O! 00 
v. ch t~e D1stnct Court of The tlague unde< number 19/2015. Our oeneral terms ~nd cond·t1ans can be found on our website www~en ol!@olqenera.l: 
terms-nnd:c:onditiom and upon ,equest we will providc you wtth a copy, free of charge 
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To: - · 111. ~1iMMlfäM@minvws.nl) 
From: m:--.-.) 
S..nt Thur 5/28/2020 7:42:4 7 AM 
Subject FW: covidwetsvoorstel 
Received: Tour 5128/2020 7:42:47 AM 

Van: ) +P#ä@i~minvws .nl> 
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 09:42 Aa1111 m1111 - minvws.n:I!· • · (milmJ) <llll@minvws.n l>:IM■ Il-GEI> 
~~ _ @minvws.nl>; · ll◄i•JI~@mmvws.nl> 

Onderwerp: FW: covidwetsvoo rste l 

Wij zijn rond. nu bzk en JenV nog. 

Verzonden met Black.Berry Work 
(www.blackbeny.com) 

lllllllllis akkoord met doorgeleid ing van de stukken! Hij gaf nog wel aan dat hij het st uk over apps in MvT nu 1vat lang vindt, 
maar dat moet nu niet worden aangepast. Mogelijk kan dat op een later moment In het proces nog, maar hoeft dus niet nu. 

Succes! 

l'll'1ID 

Mlnl$terl• ven Vologezondholc', Wt lzlj n en $pon: ! 

Oirectle BPZ 
Parnassuspleln 5 2511 XV Oen !laag Postbus 203 50 1 2500 El Den Haag 
11111:11.®.mlnWls. nl 
(070>Elm /■--wll!l'llll'lsJ!!l,III--
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To: n•• minvws.nl) 
Cc: ( · • · @minvws.nl1 
From: . · · ) 
Sent Wed 5/6/2020 6:00:14 AM 
Subject FW: Exposure Notificalion EntiUement Requesl form 
Receiw d: W ed 5/6/2020 6:00:14 AM 
FW: Publicatie van app in I0S app store als Rijksoverheid" eml 
FW: BenOdlqdheaen als er een App Komt"eml 

Ho-

Gisteravond contact mellllllover een formulier dat ingevuld moet worden (voor een potentiele app?}. Wilde jou graag 
afschrifl{toelichting geven en contact-informatie meegeven. Weet niet of de contacten over dit onderwerp vla jou lopen, maar 
lijkt me goe.d dat vanuit d l de contacten gaan lopen - ik zit te ver van het vuur. 

Zoals eerder ook telefonisch besproken (en bij lllaangegeven ('FW: Benodigdheden als er een app komt') : zodra een 
app er is zullen er acties mbt de stores moeten gëb°euren. Hier zit doorlooptijd op. Hoe eerder daar betrokkenheid is hoe 
meer er op voomand kan worden klaargezet. Onderstaand voorbeeld van info dat MinAZ nodig heeft om aanvragen voor 
~PPS tP ve,rwPrken (zie ook böl~oe FW· Publir~tie v~n (lpp r _)), W(l~r info v<1n de ontwikkPIPnde ~rtij moPt worden 
aangeleverd: 

o Aanvraag 
o De volgende gegevens dienen in de aanvraag te worden overlegd: 
o •Naam, e-mailadres en telefoonnummer opdrachtgever. 
o • Naam, e- mailadres en telefoonnummer contactper$00n (optioneel). 
o •Naam van de mobile app. 
o •Naam, e-mailadres en telefoonnummer leverancier (optioneel}. 
o •De gewenste ontwikkelomgeving (iOS, Android, ) 
o •Voornaam/letters, achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam en telefoonnummer van de 

ontwikkelaar(s)/ programmeur(s). In dienst van of zzp·er? 
o •Voornaam/letters, achternaam. e-mailadres, bedrijfsnaam en telefoonnummer van de en stats-viewers 

{optioneel ) . 
o • Moment van beêindiging werkrelatie met ontwikkelaars (accounthoud ers) (optioneel). 

Contacten hiervo'iiiin: 
o fH§ ,,.,se-ICT): heeft voorregistratie voor vastleggen van de potentiele appnamen gedaan voor Google 

Store en Apple Store; 
o MinAZ/DPë@@■contact vanlil!JD>ij MinAZ/DPC. Weet inhoudelijk wat moet gebeuren, 

maar daarin afhankeliJk van , 
.-. @NrQ(MinAZ/DPC): beheert et eigenaars account van de rijksoverheid en heeft toegang tot de 2FA die daar 

bij hoort. Is deze week met verlof en gisteravond en vanochtend ook geprobeerd te contacten; 
o Status van vanochtend 07:45: contact met N@IfiN isgelegd.rmvoorals nog met te pakken. 

(10)(2e 

Met vriendelijke groet, 

HW4H 
Enterprise Architect CIO-Kern 

M06-MtJN 
Van: llfl,1111 IIGI> 

Verzonden: woensdag 6 mei 2020 07:33 
Aan: ◄AWflll~minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Exposure Notificat io n Entitlement Request form 

Goedemorgen ml 
SSC-ICT heeft contact bij Min AZ met De collega die de 2FA beheert voor het eigenaars a:count is met verlof 
deze weeK -~· Gisteravond is het niet meer gelukt om hem te bereiken. Voor jou tkn als j ij ~andaag ook AZ gaat 
contaet@n dat e2:e ijn@n al lopen. 

!Kweet niet de status van wat we wel/niet omtrent een app gaan doen. Eender ook aangegeven dat op aanvraag nog eea aan 
doorlooptijd kan zitten qua store. Dat kan in gang gezet worden als bekend is welke partij iets voor ons gaat doen. 
Aanvraag 
De volgende gegevens d ienen in de aanvraag te worden overlegd: 
•Naam, e-mailadres en telefoonnumme~ opdn!!chtgever. 
•NHm, c-mailad~ on tolofoonnummor contactpor!:oon (optionod). 
•Naam ""n de mobile app. 
•Num, e-molledr'O$ en tolofoonnumme· levOf'encier (optioneel) . 
•De gewenste ontwikkelomgeving (10S, An<:lrold,) 
•Voorna.emfletters, a chternaam, eemalladres, bedrtJfsnaam en telefoonnummer van de ontwikke!aar(s)/programmaur(s). I n dienst van of zzp•,er? 
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•Voornaam/ letters, achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam en telefoonnummer van de en stats-vtewers (optioneel). 
•Moment van beëindiging werkrelatie met ontwikkelaars (accounthouders) (opttoneel). 

Voor vandaag ben ik beperkt bereikbaar ivm vrije dag. 

Met vr iendelij ke groet, 

- tect CIO-Kern 

M06-MMtill 

Van:·-··) 
Verzonden: dinsdag 5 mei 2020 21:23 

Aan: ) #(•@@@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Exposure Not ification Entitlement Request form 

Wij doen vanavond nog een aantal pogingen ook ' 

Met vr iendelijke groet, 

Ent erprise Architect CIO-Kern 

M06-Ml[t)ttW 

(10)(20) Van: ) 4Q•)tf@@minvws.nl> 
Verzonden: dinsda,1.s mei 2020 21:22 

Aan: 11111111-11111) ◄Afllf4M@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Exposure Notification Entitlement Request form 

N iet nu vrees ik. Doen we het morgen v roeg 

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Spolt 

Postbus 20350 12500 EJ I Den Haa~ 
Managemei1tassistente: 

T 070-3407751 
M(flM@minvws.nl 

(10)(20) 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny .com) 

1 HHR!Wuinvws.nl 1 070-3406794 

Van: m1Z1.D1. ■-4MJWM@1uinvws,11I> 
Datum: dinsda2 05 mei 2020 9:21 PM 
A~rn: ◄QPit#W@n1iuvws.ul> (10)(2e) 1 
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Ondenverp: RE.: Exposure Notification Entitlemeut Request fonn 

6estelmll 

Met~fO ~schakeld omdat via hem t ij dens het weekend met spoed de namen zijn gecla imd. Echter dit 
moe1:00t" de zgn ·zcc:ount holder' worden uitgevoerd - voor de. Rijksoverheid is dat Min AZ. Wij krijgen daar gc~n contact 
momenteel. Zie ook bijgevoegde toelichting hoe eea omtrent apps door AZ gecoördineerd wordt dat ik intern heb doorgekregen . 

- probeert zijn contact@(•HfAII daar direct te benaderen, tot nu toe zonder resultaat. 
Het servicenummer geeft direct antwoordaoparaat. 
Heb jij nog ingangen bij Min AZ/DPC? 

Met vr iendelij ke groet, 

WW 
Ent erprise Architect CIO-Kern 

MOG MitlM 
Van: ) 4JWDN@minvws.nl> 10)(2e) 

Verzonden: dinsdag 5 mei 2020 20:37 

Aan:IIID-■ll><ll@rfl@@rninvws.nl> 
Onderwerp: FW: E><posure Notification Entitlement Request form 

Van: llllllll <IPJIRll'l@apple .com> 
Verzonden: dinsdag 5 mei 2020 15:33 
Aan: <@ffl@f@minvws.nl> 
Onderwerp: ~xposure Notif icat ion Entitlement Request form 

Update from Applc: 

- ExposuN NotificatioD EDtitlement Request f onn is DOW live 

ActioD: Account Holder for Rijksoverheid sbm.dd fill in the fonn and cligitally si[?.n te1ms & conditions to get access to 
dcvelop111eut a.nd dis11ib11tio11 eotitlcmenls . Let us know ouce tlt.is is s11bmit1ecl. 

Link: lmps://developer.apple.com/coatact/reguest/exposure-notificatiou-entitlement 

- Exposure NolificatioD s,1mple code i~ Dow live 

Developer can familiarised themselves with tbe API. 

Link: http~·//developer.::,pple.com/doc11111eu tation/exposnreootific:.1iou/buil<ling an •pp to 11otify users of covid-
19 exposure 

. Exposu1-e Notificatioo Developer Documentatiou 

Link: https://developer.apple.com/docmuei1ta tirni/exposnreuotificatio11 

277903 



WJZ 18 mei 2020 
Geheugensteuntje voor minister voor gesprek met min J&V/m in Rb. min BZK. en ÇRM en AP: 

Nav conceptnota WJZ die u afgelopen vrijdagavond hebt besproken met @#§H@Jt41i heeft u 
toegezegd : 

I. dat u bereid bent met min J&V en BZK te bellen met boodschap dat: 
1. u commitment min l &V/min Rb+m inBZK wilt voor de te ontwikkelen apps/digitale hulpmiddelen, 
waarmee u in de loop van juni wilt gaan proefdraaien en zsm uitrollen over heel NL; 
2. u van mening bent dat de Wpg een toereikende grondslag biedt daarvoor en dat u niet bereid 
bent daar een afzonder lijke grondslag voor te regelen ; 
3. dat u wel bereid bent een expliciete ant imisbruikbepaling op te nemen in de Wpg, en dat u d ie 
wilt laten meel iften met het COVID-19 wetsvoorstel 

II. dat u bereid bent de AP en het CRM te bellen met dezelfde boodschap, 
NB: A.P en CRM is na appathon nogal ruimhartig beloofd dat ze bij ontwikkeling apps betrokken 
worden en ze gaan er in elk geval ook vanuit dat ze bij een wetsvoorstel over digitale 
hulpmiddelen betrokken worden. Hierover was ook al contact gelegd ivm het opstellen van de 
planning van het wetsvoorstel. 
Aangezien u nu beslist hebt dat u alleen maar een antimisbruikbepaling wilt en u die wilt opnemen 
in het COVID-19 wetsvoorstel, zouden A.P en CRM in elk geval wettelijk niet om advies gevraagd te 
hoeven worden aangezien het geen gegevensuitwisseling betreft. Echter, gelet op de eerdere 
belofte, raden wij u aan dat u hen zelf afbestelt. 

mill!!Jdenkbaar is ook nog dat z ij tot de instant ies behoren waar gericht mee geconsulteerd wordt, 
maar ook in dat geval is het aan te raden dat de minister dit bij hen inleidt vanwege de beperking 
tot de antimisbruikbepaling waar minister nu voor kiest .mmfl):.ier zit een risico in, want reken 
maar dat z ij kritisch zul len adviseren! Dus mijn voorstel zou zij n dat de minister ze nu afbestelt! 

TER OPFRISSING NOG EVEN ALLE ARGUMENTEN OP EEN RIJ: 

Grondslag: 
Weliswaar staat niet explic iet in de Wpg ( in werk ing getreden oktober 2008) dat bij bron
en contactopsporing d igitale middelen kunnen worden ingezet, maar een redelijke 
wetsuitleg / zoals ook een rechter doet ) anno nu waarin de samenleving in hoge mate 
gedig italiseerd is, maakt dat de wet zo geïnterpreteerd ka n worden. In de oorspronkelijke 
mvt bij de Wpg staat wel met zoveel woorden dat de bron- en contactopsporing vormvrij 
is. De Landsadvocaat (LA) kan VWS hieri n volgen. 

Mocht aan u de (vervolg)vraag gesteld worden dat de Wpg eisen zou moeten stellen 
aan digitale hulpmiddelen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, dan raden wij u 
het volgende antwoord aan: 

M+I graag checken en zo nodig aanpassen): 
Nee, want die eisen zijn al elders geregeld. BiJvoorbeeld in de A.VG, waar zowel overheden 
als bedrij ven aan moeten vo ldoen. En bijvoorbeeld eisen over inclusiv,teit (bijv. mensen 
met een handicap ) zijn al gesteld in uitvoeringsregelgeving van de Europese rege ls over 
mensen met e e n handicap. Daarnaast gelden st ra ks ook de regels op grond van de 1n 
voorbereiding zijnde Wet d ig itale overheid. 

Over de noodzaak van een antim isbruikbepal ing kan ook een BIBI worden opgezet. 
Strikt genomen is die bijvoorbeeld niet nodig in de relatie werkgever-werknemer: ogv het 
BW mag e n werkgever een werknemer niet verplichten een Coronapp oid te gebruiken. 
Echter als de werkgever dat toch doet, dan kan de werknemer alleen maar via de 
burgerlijke rechter dat aanvechten, wat hem veel geld zal kosten. Dat pleit dus voor een 
expliciete bepaling. In andere relaties, bij voorbeeld toegang tot horeca of winkels, is het 
minder du idelijk of het verboden zou zijn om tot gebruik app te verplichten, wat dus ook 
pleit voor een expliciete antimisbruikbepaling. 
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From: 
Sent Wed 5/6/2020 12:20:51 PM 
Subject flits VTC EPSCO 
Recel118d: Wed 5/6/2020 12:20:52 PM 

Beste allen, 

Zie onderstaand de belangrijkste punten uit de VTC EPSCO van 5/5 jl. 

1. EPSCO stond in teken van twee zaken; demografie (in licht Covid-19) en de maatregelen die LS hebben getroffen om de 

arbeidsmarkt te ondersteunen. Eerste agendapunt viel nogal weg, de nadruk in de interventies lag op het 2• punt. Rapport 

EC over demografie (VP Suica) volgt binnenkort ; 

2. Wat betreft de nat ionale m aatregelen die LS hebben get roffen, valt op dat deze grot endeels het zelfde zijn (deelt ij d-WW, 

inkomensondersteuning aan ZZP'ers, bedrijfssteun, coulance bij betalen sociale premies/belastingen). De verschillen zitten 
vooral in maatvoering (duur, hoogte, voorwaarden); 

3. Unisono steun voor SURE. Veel LS benadrukten in hun interventie het belang om SURE per 1/6 te kunnen starten. Deze LS 

deden een beroep op andere LS om hun collega's van Financiën tot spoed te manen, zodat het loket 1 juni op kan. FRA en 
DUI benadrukten ook belang van opvolger SURE, de "EuroWW"; 

4. Schmit benadrukte in zijn interventie het belang van een sociale recovery, i.e. veel priorit eit voor de sociale projecten uit 

de agenda van@A/i@M Het was niet de bedoeling om die in de tijd naar achteren te schuiven. Hij noemde daar 

expliciet het voorstel voor loontransparantie. Veel LS onderschreven d i t uitgangspunt. Een ander thema datEIE!DI 
aansneed was de precaire posit ie van sezioensarbeiders (grensperikelen, arbeidsomstandigheden, vervoer, huisvesting). Hij 

verzocht de LS die nog niet hadden gereageerd op zijn uitvraag (welke grensmaatregelen heeft u getroffen voor hen, hoe 

beschermt u hen) dat per ommegaande te doen. N L heeft dit al gedaan en meldde in zijn interventie o .a . de Taskforce o.l.v. 

@@jf{:)#ie hiermee bezig is; 
5. Het EP had aan de vooravond van de EPSCO een brief aan de Raad gestuurd met het verzoek aan de Raad om dit 

onderwerp te agenderen met als doel steun vanuit Raad voor een snel akkoord van de wijziging van de verordening 

coördinatie sociale zekerheid (883) . 
Slechts zeer weinige LS (o.a. ROE, SPA, FRA) gaven aan de oproep van EP gehoor (en dan ook nog eens weinig door leeft). Ookllli!lmJ 

noemde het tussen neus en lippen door maar straalde totaal geen ambitie uit op dit punt. 

Tot nadere toelichting gaarne bereid. 

Mvg, 

NWW 

Permanent Representation o f the Kingdom of the Netherlands to the European Union 
Kortenberg1l!lan 4- 10 1 1040 Brussels 

~t( ~3ï)ïïïii;i/tiiM ......... . 
MWifbMltbmlnbuzo.nl 
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From: 
Sent Tue 5/5/2020 5:24:45 PM 
Subject bericht HL I PCR 5 mei 2020 
Received: Tue 5/5/2020 5:24:46 PM 
Operalional Conclusions-lPCR roundtable 05 May.pdf 

Bericht HL IPCR 5 mei 2020 

Samenvatting 
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NL vraagt aandacht in het algemeen voor de t ijdelijke exportvereisten, en in het bij zonder voor de tijdelijke vereisten voor export 
van PPE buiten de EU. Bij overweging van de verlenging daarvan zal ook de CIE informatie van de schaarste in de EU moeten 

worden meegenomen. Het geeft een goed beeld van de hoeveelheden die de Unie heeft. CIE antwoordt dat het Clearing House 

betrokken is bij het besluitvormingsproces, Het is volgens het Clearing House echter niet helemaal duidelijk wat per lS de situatie 

i.s. 

277942 



277942 

(10)(2a) 



(10)(2e) 

From: 
Sent Tue 5/5/2020 7:38:25 PM 
Subject Flits Informele VC Telecomraad 5/5 
Recelved: Tue 5/5/2020 7:38:26 PM 

VC Telecom raad met een tafelronde e 
op apps. 

(10)(2e) waarbij - zich richtte op herstel en infrastructuur enmm 

Herstel en infrastructuur 

Apps 

CIE, NL en vrijwel alle andere LS beaamden het belang van digita le middelen, capaciteiten en vaardigheden voor het 
herstel. Eveneens veel steun, o .a . NL, voor doorgaan met digita le ambit ies en de strategie uit februari 2019. NL bij 

investeringen, focus vooral op de groene en digitale transities. 
Veel steun voor meer publieke investeringen in infrastructuur, met name in rurale gebieden t.b.v. uitrol SG en 
bereiken doelen Gigabit samenleving 2025 NL maakt 
nationaal actieplan om investering en in infra te stimuleren. CIE Vestager deze zomer onderzoek naar herziening 
s taatsste un r egels op breedband. Mogelijk najaar consultatie. LS noemen het uitvoeren d igitale strategie en 
bijbehorende investeringen essentieel voor technologisch e soevereinit eit en verwij zen dat crisis 
en apps laten zien dat we van enkele grote partijen afhankelij k zijn . 

Meerdere LS die aandacht vragen voor slechten digital divide 
1111 met name t.a .v . scholieren. Vestager en 
MFK en het behouden van de budgetten op CEF en DEP. 

digitale inclus iviteit uij@ 
roepen op tot snelle afronding 

Brandstichting zendmasten Vestager en NL, 

de vermeende link met corona, tegen te gaan. 

(10)(2a) zelfde oproep om actief m isinformatie over 5G, zoals 

ROE benadrukt graag bereid te zij n het European Cyber Co mpete nce Center te huisvesten. 

Veel LS zien i nterope,·ab i liteit a pps als een noodzakelijke route voor de exitstrategie, om de grenzen weer te openen, 
het vrije verkeer te herstellen - en om toerisme weer op gang te brengen. Meerdere LS merkten op dat de app een 
onderdeel van de strategie is een interoperabiliteit niet mag leiden tot vertraging nationale apps. 

NL steunt Europese samenwerking en de toolbox. NL benadrukt belang va data bescherming, cyberveiligheid en 
fundamentele rechten. NL goede ervaringen met samenwerking in het eHealth netwerk en EPSCO raad. 

(10)(28) 

(10)(2a) 
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To: llmlml, • . · .. _E. - -®minwis.nl] 

From: ------Sent Thur 5114/2020 4:43:03 PM 
Subject: FW: Nota experiment en wetsvoorstel Corona-apps 
Receiwd: Thur 5/14/2020 4:43:03 PM 
Nota experimentwetsvoorstel Corona-apps-14mei2020-W JZ.docx 

Ho" Ik heb conceptnf.\jjgfJ11"akt over wv app en expe1imentee1fase, dit omdat allerlei dingen onduidelijk blijven en wij zo niet 
k\01J1en werken. ' ' Jeeft m ter afstemniing zojuist naar PG en Dl gestuurd. 
Jk snmr m jou omdat jij veel contact hebt met PG en jij wellicht toch om je mening wordt gevraagd door hen. 
Je hoeft er verder niks mee, 

IIIM 
Verzonden met BlackBeny Work 
(,V\vw.blackbeny .com) 

Van: mm.11 •:JIES!li,;minvws.,~> 
Datum: douderdae 14 mei 2020 6: 10 PM 
Aan: - 1111- <llmlaD) dml!fffl18.111invws.nl> 
0 11dennrp: FW: Norn expe1101enr e11 wetsvoorstel Corona-apps Ho•-Zoals beloofd hierbij de coucept11om van wjz di-ojuist 1111111· ◊-leeft gesn1tu·d ter afstemming en besluitvonniog. 

MIN 
Verzonden met BlackBeny Work 
(1V\vw.blackbeny .com) 
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(10)(2el 
To: IP&:? Nrq,mu1èl 
Cc: •· _· ) ' · minvws.nl]; ' · , m . (lll1MfflW@minvws.nl) From: 
Sent Thur 5/7/2020 7:13:52 AM 
Subject FW: PG en de wet(ten) 
Receiwd: Tour 517/2020 7:13:52 AM 
image001.jpg 

Hoillllflll 
Ja contact lijkt mij handig HQiMM, de schrijver, 

mml■-
(10)12•) Van: ) ◄@@l@minvws .nl> 

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 09:10 

Aan~ 4QWf4M@minvws.nl> 
cc,D ■-lll~@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: PG en de wet(ten) 

WIW 

Dank. Je kunt met onzemmJIIIIIIII (zie cc.) contact opnemen. 

Van: ) #@tflN@minvws.nl> (10)(2e) 

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 08:36 
Aan: l 4@M@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: PG en de wet(ten) 

Goedemorgelllll 

en ik zijn als MT- leden betrokken. 

llllvees me op je signaal over wetgeving die WJZ voorbereidt inzake het bron- en contactonderzoek van de GGD. Ik 
hoor er graag meer over, wie bij W JZ kan ik hierover benaderen? 

Groet -·-Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackberry.com) 

(10)(2e) 

Hillll 
Begrijp va,llmdat deze actie bij WJZ voortkomt uit een toezegging van DGV en WJZ (in MCCB meen- Voortkomend uit 
het betoog van minister JenV dat de WPG als zodanig ontoereikend is om misbruik te voorkomen/ handhaven dat kan 
voortkomen uit het gebruik/ de inzet van digitale middelen (zoals een app voor contactopsporing ) . Denk aan: de supermarkt die 
je voor binnenkomst vraagt om te laten zien dat je een COVID- 19 vrije status hebt in je app. 

De crux zit \m dus in het regelen van een grondslag ( buiten de WGP) waarmee waarborgen tegen misbruik ontstaan rondom het 
inzetten/gebruiken van digitale middelen jnhetouai;eke gezondheidsdomein. Lijkt me dus iets waar we vanuit PG op willen 
meekijken inderdaad, allicht dat oo~llll ll~IIIII vanuit WJZ (kent WPG als zijn broekzak) doet/kan doen. 

dl is dus niet opdrachtgever van dit 'wetstraject'. 

Van: (10)(28) 

Verzonden: maandaR 4 mei 2020 15:34 

Aan: ) 4QUJt@@minvws.nl> (10)12•1 
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CC: ) .rmmJ@minvws.nl> (101(2•) 

Onderwerp: RE: PG en de wet(ten) 

Is nieuw vo~ dat WJZ dit aan het voorbereiden is voor dl. 
Ik check biilMillliUrllfll,oe de vork in de steel zit . 

Van: fijJil@minvws.nl> (10)(2e) 

Verzonden: maandag 4 mei 2020 15:26 
) minvws.nl> 

CC: 
Onderwerp: FW: PG en de wet(ten) 

Hoillllll 

Zie vraag van 111 
Ik neem aan dat jij daarop toch meekijkt? 

L ' . (10)(28) 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzij n en Sport 
Parnassus lein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag 1 
Q) O (secretariaat: ' 070 m 
C::: minvws.nl 

(10)(2e) 

minvws.nl> 

minvws.nl>; -·· 1,1 <IJlifflll@minvws.nl> 

Bestelllll 

( .. ) 
Voor de 1-cfüectie zijn we bezig met liet wetsvoorstel digitale ondersteuning bron- en contactonderzoek GGD (breder dus 
dan de Corona-appjes). Tot nu toe beeft J voorzover wij weten nog geen PGbeleidsmedewerker aangehaal-1, maar 
misschien is dat wel zo. Mijn vraag wie is dat resp. zou dat kunnen worden? 

( .. ) .. 
Verzonden met BlackBeny Work 

(www.blackben:y.co111) 
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To: 111.11.1• • )i11ED1@minvws.nl] 
From: 
Sent Fri 5/812020 10:51:48 AM 
Subject: FW: stavaza Coronaregelgeving: zie laatste zin over planning nieuwetijdelijk wel COVID; oke om 20 mei al te noemen? 
Receiwd: Fri 51812020 10:51 :48 AM 

Ho•Ofififfrifi(W 
In rood de reactie die i~ il sturen. 
Ik zag dat ze in haar laatste zon ook al vraagt naar de Tijdelijke wet bestrijding COVID (althans zo interpreteer ik haar zin): ben 

- rmee eens dat ik alvast vermeld dat de planning die jij gisteren gehoord hebt 20/5 MR is? 

Van: - 11, I -I-- ) .lff/lll@raadvanst ate.nl> 
Verzonden: woens'!-020 11:32 
Aan:m■. 11 1 @minvws .nl> 
Onderwerp: RE: Bedankt! 

HaiiWIM 
Graag gedaan l De samenwerking ging goed, een goede communicatie en informatieverstrekking zijn cruciaal! 
In dat verband w il ikje nog vragen of je mij een korte update kunt geven over de corona regelgeving die wij van jullie nog kunnen 
verwachten. Deze lijst heb ik: 

Wet svoorstellen 
mogelijk wetsvoorstel (wijz Wpg) om verwerking van persoonsgegevens mogelij k te maken bij het gebruik van de 

aangekondigde 'corona•apps', voor nu nog onduideliikllmIDekerheidshalve zijn w ij begonnen met het maken van een 
wetsvoorstelletje, min heeft nog niet officieel hiertoe besloten, maar wij ambtenaren gaan er vanuit dat dit hoe dan ook nodig zal 
zijn, maar we kunnen nog niet echt plannen omdat VWS nu bezig is met het ontwikkelen van de apps/digitale hulpmiddelen; ik zal 
je goed op de hoogte houden 

m isschien wetsvoorstel gelijke behandeling leeftij d o.g.v. bij triage op de intensive care, zo ja, dan z.s.m . .mmJdit blijft 
vooralsnog een 'misschien' 

Wijziging Wet publieke gezondheid (voor Europees NL en BES; verbeteringen bestrijding COVID-19),""•l!• lijl, eeein """i iR 
~ ieuwe planning wordt week 20 gemaakt, intern wordt uitgegaan van spoedadvies, maar dat stemmen we van tevoren met 
jou af (via 
Amvb's 

(10)(2e) 

mogelijk wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG (ivm Corona extra termijn geven voor herregistratie); 
planning nog niet zeker, maar kan best het najaar worden. 

m isschien AMvB over eigen bijdrage WMO i.v.m. corona: er moet nog toe besloten worden, maar het lijkt waarschijnlijk 
dat deze amvb er moet komen, planning nog onduidelijk 

""iss,Rien i'P4"'8 inaal,e eeFOnaRotels, ,o ja, áan • ·•·""- dit komt er voorlopig niet, wellicht andere oplossing 

Is deze lijst nog actueel? Is er iets te melden over de planning? Van heel concrete dingen weet ik de wijziging van de Wet publieke 
gezondheid. M aar als iklllm!II zo in het IHW beluister dan is er nog geen concrete planning .• we zijn ook hiermee aan het 
opstarten, er is ambitieuze planning 20/5 MR, maar of dat haalbaar is? (loopt '"cfflffi 
Alvast bedankt ! 
Hartelijke groet, 

111111 
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To: Ml•ü!{M@minvws.nl] 
Sent Mon 5/11/2020 6:50:19 AM 
Subject FW: Samenstelling begeleidingscommissie 
Recelved: Mon 5/11/2020 6:50:19 AM 

M . voorstel voor de begeleidingscie digitaal. Namen zeggen m ij niets. 
il er niet in, zij wil handen vrij houden o · · f advies te geven. 
eegegeven deze namenlijst nog even aa- e laten zien of zij dit ook geschikte types waar we echt wat aan 

hebben. 

Van: ◄@!f4M@minvws.ul> (10)(2e) 1 
Dal mu: viijdag 08 mei 2020 4:44 PM 
Aan: Jou~e. H.M. de (Hue,o) 

Ko~.-
«r;;.uvws.nl>. • 
Oodenverp: Sameos1eUillg begeleidiugscollllllÎssie 

minvws.n.l> 
~s.111>.EED.lml-dllll> 

Dag Hugo,. 

Naar aanleiding van ons gesprek een volgend voorstel. Meer hands-on, wel grofweg zelfde disciplines. Wat vind j e? 

Voorzitter 

Discipline 

Epidemiologie/Virologie 

Gedragswetenschappen 

ICT 

ICT en epidemiologie 

Maatschappij en 
technologie 

Privacy en juridisch 

Microbiologie 

Overheid 

llllmmD 

Namen 

afgevraadigde 

Prof. 
afgevaardigde 

lliZIZllllilD 

(voorzitter Taskforce) of 

(Voorzitter Taskforce), of 

van Hogeschool Windesheim 
(vakgroep ICT innovaties in de zorg) 

( 10)(20) (10)12e) n VU) 

Een deelnemer namens NCTV/NCSC, CRM 

Epidemioloog, betrokken als 
expert bij de appathon. 

Hoogleraar, betrokken bij 
Europese protocollen als DP-
3T 

Heeft zich toegelegd op 
methoden om 
epidemiologische kennis uit 
data te halen 

is 
intemetexpert, innovatie
expert, technologie-expert, 
ondernemer en een van de 
meest gevraagde sprekers 
van Nederland. Betrokken, 
positief. 

Was betrokken bij de 
appathon 

Betrokken bij het debat in 
de Gezondh eidsraad 
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Tech tegen corona Een deelnemer van deze beweg ing 

Veil ig tegen corona Een deelnemer van deze beweg ing 

100 wetenschappers Een deelnemer van deze beweg ing 

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Postbus 20350 12500 ECwtaag 
Managementassistente: • - (10)(2•) 

T"öiöjj:■· ············· · · · · ···· · · ·· · · ··········· · ··· 

MMi minvws.nl 

Mft-1 
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To: · . • , • @minjenv.nl): (10)(28) f (10)(2el @minbzk.nl) 
Cc: · • · minvws.nl) 
From: , . · ) 
Sent Tue 5/19/2020 4:36:54 PM 
Subject FW: Tïdelijke wet covid-maatregelen: compromis 
Receiwd: Tue 5/19/2020 4:36:54 PM 
Tijdelijke wet maatregelen compr.docx --IIIIJlill,as me voor en heeft bijgaand stukje met het compromis dat hij mell!!l!FJ!IL◄@fj►eeft bereikt al aan onze minister 

gemaild, met het advies er zo mee in te stemmen. In dit stukje staat niets~et derde punt dat vanmiddag in de werkgroep 
langs kwam, nl. de bepaling over meting van lichaamstemperatuur . Ik denk dat onze minister het niet veel uitmaakt of deze 
bepaling er al dan niet in staat, hij zou wsch wel begrip hebben voor de vrees van Grapperhaus dat wel opnemen tot vertraging 
leidt. 

Ik heb vanmiddao Ni®WM nog even gesproken ; hem is duidelijk dat het bestaande artikel 54 Wpg een basis biedt voor 
temperatuurcontrole in zee- en luchthavens op aangeven van de vz veiligheidsregio en hij geeft ook aan dat er geen 
voomemens zijn voor de rest van he~jffft!l;'Js is het nou wel hard nodig? Hij probeert morgenochtend voor 12 uur een 
reactie namens lenW te geven. Spra -• tJ1_;, _ aama nog even en wij concludeerden dat het er zonder goede uitvoering 
eigenlijk uit zou moeten. 

Begreep vanlllilll)aJIIIIP4ijl@lnPzig zijn voor het bijgevoegde compromis intern de handen op elkaar te krijgen en de 
ministers te raadplegen. Of daar e tem.meting bij moet, laat ik graag aan jullie. 

Morgen verder! 

Vr grilj§liifoi 
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~~~m: II\U11111&nW1s.nl]' MA•Jitb■ a . m :•1M1Ntt411@minvws.nl] 
Sent Wed 5127/2020 7:50:50 AM 
Subject: FW: To UZI or no l to UZI 
Receiwd: Wed 5/27/2020 7:50:51 AM 

Hoi (10)(20) 

Hierbij de mail vanEDover het gebruik UZI en het overleg dat hierover gevoerd moet worden. 
lvan 2 

Groeten, --
Onderwerp: RE: To UZI or not to UZI 

Ha @WJifi@ 

Ik denk dan aan j ij, 'an CIBG. Enerzijds om hem toe te lichten wii! e]urh he) knelpunten zitten, 
Ik denk dat het verstandiQ is om even met een groepje mensen in gesprek te gaan, me~''F!!! 
anderzijds om duidelijk te krijgen wat er precies nodig is, en hoe dit eventueel wel kan worden opgelost. 

Wat mij betreft wel met een positieve grondhouding om te kijken wat er wel nodig is. Maar het moet natuurlijk wel kunnen. 
Hopelijk vinden jullie dit een goede lijn? 
Ik zal in ieder geval even reageren naa~•-•"l•J"'f"§"'-- datffjS§W,og een overleg regelt. Kunnen jullie onderling nog even 
bekijken of de namen d ie ik net noemde inderdaad de meest logische zijn ... @ 

Groet! 

MMtfiM 
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To: U•JitH @minbzk.nl): ■. 
) minvws.nl 
From: lliî!i!ÏlzilÏIII- -BD/DWJZ 
Sent Wed 5/27/2020 2:02:56 PM 
Subject FW: Twm covid-19 voor overteg directeuren en bewindspersonen 
Receiwd: Wed 5/2712020 2:03:09 PM 
Twm 3.1 1 (2705\.docx 
Twm 3.1 1 (2705) Artikelsgewijze toelichting.docx 
Twm 3.11 (2705) Algemene toelichting.docx 

Zie hier. 

Van: m111, J ■- BD/DWJZ/SBR <@@fM@@minjenv.nl> 
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 15:56 

. - BD/DWJZ <llllîlli-ll!l!,lllffl!!l,lll'l--@minjenv.nl> 

/DWJZ/SBR -@minjenv.nl>; ' · · ' • - 8D/DWJZ/SBR ' , @minjenv.nl>; lllilm,II. 
W:1M@minjenv.nl>; millD, · . . . · -8D/DWJZ/SBR - @minjenv.nl> 

Onderwerp: Twm covid-19 voor overleg directeuren en bewindspersonen 

Urgentie: Hoog 

Beste miml 

Aangehecht de Twm covid-19 ten behoeve van bespreking met de directeuren van BZK en VWS en desgewenst 
daarna met d e bewindspersonen. 
Het draait specifiek om art. 58b, tweede lid, en art. 58d. 

Artikel 58b [Reikwijdte) 

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de bestrijding van de epidemie, of een directe dreiging daarvan. 
2. Onverminderd de in artikel 7, eerste lid, bedoelde taak van Onze Minister om leiding te geven aan de bestriJdmg van de 

epidemie kan de in dat lid bedoelde bevoegdheid om een opdracht te geven aan de voorzitter van de veiligheidsregio, voor zover 

die opdracht strekt tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften ter bestrijding van de epidemie, of een directe 

dreiging daarvan, worden toegepast voor zover de bij o f krachtens dit hoofdstuk toegekende bevoegdheden niet toereikend Zij'!, 
3. Dit hoofdstuk is mede van toepassing in de Nederlandse exclusieve economische zone op een mijnbouwinstallatie als bedoeld 
in artikel 1, onder o, van de Mijnbouwwet en een windpark als bedoeld in artikel 1 van de Wet windenergie op zee. 

Artikel 58d [Bevoegdheid voorzitter van de veiligheidsregio) 

. In geval de uitoefening van een bij of krachtens dit hoofdstuk aan de burgemeester toegekende bevoegdheid leidt tot gevolgen 

van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, besluit Onze Minister of de voorzitter van de 

veiligheidsregio dat de voorzitter van de veiligheidsregio in de betrokken gemeente bij u itsluiting bevoegd is toepassing te geven 

aan die bevoegdheid. 

2. Tegen het in het eerste lid bedoelde besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio kan die burgemeester binnen vierentwintig 

uur administratief beroep instellen bij Onze Minister. Deze beslist binnen twee dagen. Gedurende de beroepstermijn en de 
behandeling van het administratief beroep blijft het beslui t van kracht. Hoofdstuk 6 en afdeling 7 .3 van de Algemene wet 

bestuursrecht zijn niet van toepassing op het administratief beroep. 

3. Zodra een omstandigheid als bedoeld in het eerste lid zich niet langer voordoet, trekt Onze Minister onderscheidenlijk de 

voorzitter van de veiligheidsregio het besluit in 

Vriendelijke groet, 

IEi 

A&it■ 
Lfl OP! Ome e-mailadressen 1ijn gewii:i.igd; @rninvenj.nl is verande1d in @mini•nv.nl, 

Ministerie wn JustUI• en Velllghel d 
dl red.Ie Wetc@vi'l: en Juridische Zak.en 

sector staats· en ba~b.ii..-sracht 

Tu,fmarkt 147 12511 OP I Ooo Haag 
Pos:fbus 20301 1 2500 EH I Den Haag 
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········ .. ············· .. ·-········· ..... _ ........... ~ .. -~ ................... . 

Dit beticht kan infonnatie bevatten die niet voor tl is bestemd. Indien tl niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk Mil u is toegezonden, wordt " verzocht dat aan de afzender te melden en het be,icht te ve1wijderen. 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 e11 Veiligheid 

This message may contain infonnation that is not intended for yon. If you are not the addressee or if this message was sent 
to yotl by mistake, you are requested to infonn the sender and delete the message. The State accepts 110 liability for 
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic mmsmission of messages. 

Ministry of Justice and Secmity 
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~~~m: II\U11111&nW1s.nl]' MA•Jitb■ a . m :•1M1Ntt411@minvws.nl] 
Sent Wed 5127/2020 7:51 :12 AM 
Subject: FW: To UZI or nol to UZI 
Receiwd: Wed 5/27/2020 7:51 :13 AM 

Hier de mailwisseling over UZI. Mail 2 van 2 . 

Van: 111, l. !llmflll) <Gmll@minvws.nl> 
Verzonden: woensd:1,:'7 mei 2020 09:38 
Aan: 1111, lllliJID. llfil ilmDll <lllm!@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: To UZI or not to UZI 

FYI 

Met vr iendelij ke groet, 

(10)(20) 

1 inisterie van Volksgezondheid, Welzij n en Sport 
Dtrectîe Informabebeleid/ CIO 
Parnassusplein 5 l 2511 VX I Oen Haag (Sste etage) 

Postbus 203 50 1 2500 El I Den Haag 

(10)(2e) 

Tel: +J#@N, e-ma11• RJ1llmlnvws.nl 

Van: ) WU@@@minWJs.nl> 
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 09:23 

Aan: rm:11, 1-!IIBIIII) .Jlf)m@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: To UZI or not to UZI 

Dank. 

Even iets over punt 1: Het is van belang om een onderscheid te maken tussen het ontwerp van de app (waarin de GGD rondom het 
testen van mensen een rol speelt in relatie tot het publiceren van keys van positief geteste personen) en het gebruik van een 
middel (UZI-stelsel). Het gebruik van UZI-stelsel an sich is juist bedoeld als beschermingsmiddel! We hebben een zekere vorm van 
toegang nodig tot gevoelige informatie, en we gebruiken het UZI-stelsel. Dit staat kort toegelicht in het PvE (§4.2): "Om misbruik te 
voorkomen kan het melden van een positief testresultaat alleen plaatsvinden na autorisatie van een aangewezen instantie." 

Ik stuur je mail ook even door aan mijn contact bij CIBG die hier eerder bij betrokken was. 

Groeten, -
Il= 11111-,mi <Gmll@minvws.nl> 

Verzonden: dinsdÎlti6 mei 2020 23:34 
Aan: UiB§iii if§Ji WfbM@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: To UZI or not to UZI 
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Ik bedacht me net dat het me ontschoten was om jou in de onderstaande mailconversatie mee te nemen. 
Excuus voor het ongemak. 

Ik zal je in vervolg in deze mailconversatie meenemen. 

Groet, 

NAtJrtAM 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

V:.1n: trm.1. iWfMv'.fllfll@,11l11vws.nl"> 
Verzonden: 26 mei 2020 19:44 

• tl ' . , 

0 C 

Cc: " ◄@fiJM@1ninv,vs .nl> 
Onderwerp: RE: To UZI or not to UZI 

Beste allen, 

MïiJ4 n ik hebben de onderstaande vraag besproken en wij komen tot de volgende overwegingen. 

( I ) I m pact op andere processen 
Het voorstel over het gebruik van UZI in de app leidt tot andere privacyvraagstukken. Er wordt immers toegang gegeven tot de 
gegevens van de app•gebn.,lker. Bovendien kan dit voorstel het proces met de AP mogelijk lastiger maken. De AP geeft immers 
advies over de PIA en de inrichting van de app en dit voorstel IS een nieuwe significante overweging waar ze rekening mee moet 
houden. Als gevolg hiervan kan het proces vertraagd worden. 

(II ) j u rid isch du i den van d it v raagstuk 
Het voorstel over het gebruik van UZI in de app vraagt om Juridische duiding van dit onderwerp. Hiervoor hebben we nadere 
toelichting nodig. De behoefte aan meer informatie komt mede voort uit de omstandigheid dat tot nu toe niet is c~tgaan van 
toegang tot de app door de :zorgverlener dan wel laboratoriummedewerkers. De GGD beschikt over de gegevens die door o.m. 
aan de (huis)arts worden Vêrstrekt in het kader van een Vérplichte melding wannEer een Vêrmoedan dan wel een vaststêlling 
van infectie met het COVID-1 g.virus bestaat. Deze meldplicht is opgenomen in de Wet publieke gezondheid. Op dat moment zal 
er een bron• en contactonderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek :zal geïnitieerd worden door middel van een versleutelde melding 
via de app. De gebruiker dient hiervoor de door de arts verstrekte code te gebruiken. Als wij het dus goed begrijpen, geeft de 
gebruiker dus zijn gegevens vrij aan de GGD in het kader van de meldplicht van de arts. Kortom, het uitgangspunt lijkt te zijn 
dat de gebruiker zelf zijn gegevens vrijgeeft. Het huidige voorstel lijkt af te wijken van dit uitgangspunt. Als gevolg hiervan is de 
voorvraag dertialve waarom en wie toegang tot UZI heeft. Waarom moeten de medewerkers van een laboratorium dan wel een 
torgverrener, dus andere partiJen dan de GGD, toegang hebben tot de app? 

Een andere overweging is het gebruik van het SBV-z-register. Zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars kunnen het 
BSN én het WID {paspoort, ID-kaart of rijbe:Wijs) van een cliént controleren en adresgegevênt opvt3gên . In het kader van de 
app is een cliënt al geïdentificeerd omdat iemand voor het testen reeds in contact is met de arts en daar de BSN-çheck al gedaan 
is. Dit geldt in beginsel ook voor de GGD-arts. Dit betekent dat een BSN-check In het kader van de app niet nodig lijkt te zijn. 
Bovendien beoogt de app geen zorg op afstand. 

Ons: VOOr$tel is om $amen met N@j@-n ~ndere 4;ollega's bespreken hoe dit op een andere manier kitn worden opgelos:t. 
Vinden jullie dit een goed idee? 

Met vriendelij ke eroet. 

(10)(28) 

1 ........ ·~ ......... ,,,. .. , .... , ... "'" 
Otre<tle Jnformatlebeleld/ ClO 
Parnossuspleln S 1 25!1 VX I Oen HuotQUXf4■ 

Postbus 203 50 1 2500 El I Den Haag 
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(10)(2e) 

Tel: +3@11JftM1 e -mail: mJ'itlmlnvws.nl 

Van: D l- 111■ (lgl) 4l1!JI@l@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 14:33 

Onderwerp: RE: To UZI or not to UZI 

Hoi, 

Ik heb de afgelopen periode al een aantal keren contact gehad me@,:i:eW~ Dit ging over zowel techniek als domein. Om 
met de laatste te beg innen, een GGD valt binnen het huidige domein e? an:;; registreren in het UZI-register (zie bijlage voor 
organisaties welke geregistreerd staan als GGD en het aantal producten). 

Voor techniek gaat het met name over hoe j e toegang inbouwt. Dit is geen ·op de plank applicatie" die door het UZI-register 
wordt geleverd (alleen het middel wordt uitgegeven). Echter, er is wel kennis bij het CIBG hoe dit te bouwen (bij SBV-Z is er 
sprake van authenticatie). Voor vragen hierover zijn zij in contact gebracht met een architect van het CIBG. 

Heb ook nog antwoord gegeven op de vragen in je mail. 

Groet 

Mifii 

5minvws.nl>;·--(-■) awra . I . minvws.nl> 

Onderwerp: FW: To UZI o r not to UZI 

Collega's, Dl & CIBG, 

Zojuist sprak ik even me@+w P.en van de bouwers voor ~ dat er ook al contact was met CIBG, en 
hoorde daar ook de naam va~ allen. Gemakshalve mail ik--gelijk even mee. 

Als ik het goed begrijp: 
1. Moeten we een uitspraak doen of UZI passen ingezet kunnen worden ten dienste van de app, bij GGD medewerkers. Ik 

neem aan deels een juridische vraag: gaat het om mensen die aanspraak kunnen maken op een pas? Is daar juridische 
grond voor7 In mijn optiek kunnen UZI middelen gebruikt worden ter ontsluiting van de app. Het is wel de vraag of het 
wenselijk is (stevigere verankering van het middel) 

2. Verder ook een financiele vraag: kunnen we als VWS die kosten op ons nemen, of mag dat niet7 Of willen we dat niet7 

3. Hiermee zouden we antwoord moeten geven op de vraag: kunnen de UZI passen en certifacten voor d it programma 
ingezet worden? 

4. Zoja, dan is er allerlei documentatie nodig, kan die zomaar opgeleverd worden? We leveren niet zomaar documentatie 
op. 

5. Zie ik nog iets over het hoofd? 

Groetl 

MIMtAM 
Van: J 4Di#M@minvws.nl> (10)(2e) 

Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 09:30 

' ' ) <lll@webweaving.org>; 1Aiif41 -
minvws.nl> 

lastin dienst.nl> 

277998 



Wat nu nodig is is de analyse of bedoeld zorgproces en bedoelde zorg verleners in aanmerking komen voor een uzi pas en 
wat daar organisatorisch en tedmisch voor nodig is . Iets vooramJdus 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackberry.com) 

■11111-ffll'l@webweaviog.org>. IIE!flDl.11111 
minvws.nl> 

robelastiuedieust .nl> 

Hi, 

@i¼@Mvan meekijken, a ls de vragen technischer wo rden, kunnen we iemand van CIBG vragen. 
oor we wat nodig 1s. 

Groet! 

M@M 
(101(28) 

Mif4 @minbzk.nl>;llll,11-m, 
minvws.nl> 

' • ,fl@egenig.com>; llli!Dlll'illilJI <IQ1Pl@belastingdienst.nl> 
Onderwerp: RE: To UZI or not to UZI 

Laat ik nu verantwoordelijk zijn voor de uzi infrn :-). Grnag eveo overleg vandaag. 

•Hvie bij j ou kan mee advies geven 
' UZI kan by design ingezet door zorg verleners die nieuwe patiënten inschrijven om een Bsn Check te doen. Alle 

andere gebrnik is afgeleid gebrnik daarvan. Uitgifte stelt eisen aan zowel de organisatie als de persoon. Is gecheckt dat 
aan die e isen wordt voldaan door de medewerkers die over een pas zouden gaan beschikken? 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackberry.com) 

MA•ïtf4M 

@minbzk.nl> 

Om even terug te komen op je UZI vraag vs. de wens voor ook eeu username/password/2fä log in voor laborato1ialstaff. 

lk denk dat. indien dit /puur/ gaat op de prijs per UZI pas medewerker-niet-op-naam. er beslist geen posirieve business case re maken is. 

Ecu paar l 00 gratis kaarten weggeven is vele malen goedkoper. heel veel sneller & levert een beter/betrouwbaarder/secuurder sysiecm op. 

Dit komt omdat je gaat van een buitengewoon goede situatie (de· gold strudard' ontworpen voor medisch) die 
pentest/governance/compliancc/gdpr/etc vrijwel triviaal maal.1. met nauwelijks code, geen integratie en geen user database - naar ecu nonna! 
enterprise sySTeem gaat. Met accoum management. code. itnegratie. darabases Cl) alles wat er om heen zit inclusief een helpdesk .inregelen. 

Het inzetten/dit--p integreren van grote 1>es1aande BD systemen & processen veraudert hier uiet veel aan (wat je bespa311 aan code verlies je aan 
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govemance. integratie en processen bijstellen). Het blij ft echt eeo stevig stuk werk. 

De kennis en km1de voor beide oprics is overigens goed re vinden. 

Meer gedctailcerd overzicht hieronder. 

11111111 

UZI approach - arch: 0 dagen. code: enkele dag(en) werk; governaoce/compliance: dagen 

gold staudard 
Minimale exposcd atmck stnf"ce: peotest vrijwel rrivi"al & als er al wat gevonden wordt - compenserende maarrcgclen al in place. 

Pentestcrs k111rncn normale rooiing niet gebruiken - dus geen junior 'onzin' findings. Moet door seniors gedaan. 
Zeer zware rate limiting / opties füniting / zware koppeling pashouder - door calculatie op pas - heel vroeg na TCP connectie e11 voor 

ns sessie. 
Geen noodzaak tot username. passwords. accounts. etc. 
Uiterst simpel te implementeren (imuiddels al gebeurt) 
Geen accoum managemem. geen beheerder/admin met ovenide rechten 
Bestaand belpdesk/supporl/etc infrastmcnmr bij CIBG / Logius. 
Gewend aan medische 0111gcvi11gen. 
Brute forciug & hele reeks security issues 'onmogelijk' & gezien als 'best in class' in de industrie. 
Portaal bestaal uit I of 2 triviale web-fonns achter een standaard 11S server met SSL die een waarde in een DB duwen. 
UI/UX eigenlijk niet relevant. 
Geen zaken als MVCJ Ajax nodig. geheel stateless. no cookies. geeu extra javascript 
Omnipotent. stateless - dus geen fäilover complexiteit of andere zaken die niet lastig ziju. 

NON-UZI approach . arcb/plauuing: dagen: code: meer richting weken: goveruancelcompliance: weken 

Nonnale cxposed anad1 smface & alle uonnale bulk problemen. 
Additionele interfaces voor use:r accomu management. pa~word reser. elc. 

extra exposed atrnck surfäce voor serious pentesting 
Additional mmagen1ent interfaces voor users 

exrra exposed anack sttrface voor serieus pentesting 
lotegrarie pmllen met 2F A van derdeu: indien Microsoft of SMS - exposed. 1 odien belastingdienst - rekeuing mee houden dat werknemers 

andere rechteu hebben dim een MKB-er en burger t.a.v. zakeu als an~1-app op privé telefoon. 
Helpdesk regelen voor password / accolllll management (ook als bestaande belasting dienst systemen gebniikt worden). 
Pemest is een serious issue: vrijwel zeker additioneel advies & compensatie ma.1Hegelen nodig. En grote surface. 
Portaal zal een 3-4 wat complexere pagina's zijn: met 3-5 pagina's voor account beheer. 
UI/UX relevant. Dat betekeud zaken als javascript & rijkere frameworks - extra grote attack surfäce. 
Echt backend met zaken als sessie beheer. state. cookies. & failover nissen redm1dant sysiemen. 
A VG / GDPR aspect. 

Men kan het code werk vervangen door organisatorisch/compliancc werk & doorlooptijd door relariefdiep te illl~reren met bestaar1de 
belastingdienst systanm & processen. 

Bestaande/geplande mankracht ouvoldocudc - type resources afltankelijk van cigei1 code / BD integratie. 

Buisiucss case - non-uzi is duurder dan paar 100 IIZi-passen door Min VWS gratis te laten weggeven. 
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To: ... IIZlll<III• · • · minvws.nl]:~invws.nl) 
Cc: . W l minvws.nl)· WUOJ~ '.7 · C5@M@minvws.nl] 
From: 
Sent Tue 5/26/2020 11:34:59 AM 
Subject FW: voorstel Min VWS voor onderdeel in spoedwet over apps 
Received: Tue 5/26/2020 11 :34:59 AM 
MvT bij grondslag + anti misbruikbepaling voor in COVIO-wet versie26052020 schoon.docx 

Sorry, hierbij ook voor jullie. De dagkoersen halen ons bijna in. OP ver:,oek va" ebben • n ik nu weer een tekst 
gemaakt om vandaag naar J&.V en BZK te sturen. - 'lMifr niet lezen nu; ik zou zeggen, wacht daar maar even mee. 

Van: ) ◄iJf§l@minvws .nl> 
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 13:12 

) <Dlil!D@minvws.nl>; 

@minvws.nl> 

(10)(2e) 0 ,, •) IJl, 

· , 111-11 <lmifll@minvws.nl>;lmm, IIII. -) 
Onderwerp: FW: voorstel M in VWS voor onderdeel in spoedwet over apps 

Urgentie: Hoog 

Besten, 

Hierbij mail ik jullie ter info het onderdeel over de apps damflgraag toegevoegd ziet aan de spoedwet. 
(Het is een knap stukje werk in korte t ijd geworden, dat in een eerdere fase is gewisseld met PG en dl). 

Met vriendelijke groet, 
mm 

Van: 

Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 12:52 

Aa & r;@j @minbzk.e1~ffüf§\Mfo@C,XQi)jr41 #iji)irj@@minjenv.nl> 
CC:1111.111- · . ' ' minjenv.nl> 
Onderwerp: voorst el Min VWS voor onderdeel in spoedwet over apps 

Urgentie: Hoog 

Best#M@&nllml 
Zoals gistermiddag aangekondigd treffen jullie hierbij aan het bovengenoemde voorstel. Onze minister heeft gisterochtend na 
het bewindspersonenoverleg aangegeven dat hij di t element graag wil toevoegen aan het wetsvoorstel. Hij zal het 
morgenochte~gen in het voortgezette bewindspersonenoverleg. Omdat de schrijfgroep dit onderdeel nog niet kent mail 
ik het ook aa~ 

Met vriendelijke groet, 

111m 
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To: 
Cc: 

(10K2eJ ,,,. t " ' • ,, , 
(10)(2e) l tl0M1•il1m,2et 

10M1~ un,11(:u,~.. io,:. 

• minvws.nlJ:111.l.~w,s.nl] 
minvws.nl]lllilll!J, <.> ~ minw,s.nl] 

From: 
Sent Thur 5/21/2020 4:10:32 AM 
Subject FW: Tijdelijke wet covid-maatregelen: compromis 
Receiwd: Thur 5/21/2020 4:10:32 AM 

T.i. llllll!!l!ll 
Wkkgz-invalshoek zegt mij overigens niks, afgezien van d..-,,epaling. 

Verzo11de11 met BlackBen)' Work 
(,vww.blackben)' .com) 

Van: Jonge. H.l\11. de (Hugo)<lii(•ijt.§M@:miuvws.nl> 
Datum: donderdag 21 mei 2020 1 :31 AM 

!IBminvws.n l>. ) ◄@ffiM@•uinvws.nl>. mmm. 1111. (111) 

<#A•IW■~lV\~lll>.mmfll.m.armm1><MWttH1rminvws.nl> .•. 1.-111. 
/1lminvws nl> 

Onderwerp: RE: Tijdelijke wet covid-maau·egeleu: compromis 

Heel terechte p1mte11. 

Datagebmik is een mooie reden om een amvb-tje te slaan zodra de wet er is . 

En die Veiligheidsregio's gaan we in posi tie houden. 

Ma ofDi vervolgesprek. Wel belangrijk dat PG en IGJ goed aangehaakt zijn, ben wel benieuwd naar die WKKGZ-punten. 

Verzonden met BlackBe n)' Work 
(www.blackberry.com) 

Van: ifüfj,fi ) dQiJ:tijjrir)minvws.nl> 
Datum: woensdag 20 mei 2020 11 :32 A.M 
Aan: Jonee, H.M. de (Hugo' <#@jM@minvws.nl>. 

n minvws.nl> 
◄NfM@min~~-nl>. mmm. m. tEfm) 

◄UMlqz;minvws.nl>. mmfll. - -Glim) <#IWMtiîminvws.nl>.111.1-■ ■-

Onderw~rp: RE: Tijdelijke wet covid-maatregelen: compromis 

F ijn" 
Ik merk dat hier intern ook niet iedereen goed aangehaah is. Igj heeft bijv nog allerlei bmikbare gedachten over wkkgz 
waru· we ons voordeel mee kunnen doen. 
Als ik zelf ook een duit in het zakje mag doen; als we nou iets hebben moeten constateren is dat de wet pg nog niet 
voldoende is toegerusl op hei digi1ale tijdperk. Je mag wel gedwongen onderzoek opleggen aan ee11 individu maar he l 
gebruik van data is problematisch. 1k denk dat we daar ook iets mee moeten, al was het maar ,·oor het evenwicht. 

Nog even voor de fijnproevers: vroeger waren bitrgemeesters in chru·ge, pas na de wet op de VR zij n de veilighe idsregio's 
hiervoor in de plaats gekomen. Dit geld1 o,·e1ige1t~ aUeen voor A-ziektes en d.11 is nat:111u-lijk oiet zonder reden . Die lijst is 
zeer beperkt en ook dat is niet zonder reden. Toevoeging va11 ziekten aa11 die lijst dient bij wet te gebeuren. 1 k vind e igenlijk 
dat dat systeemonderdeel juist heel logisch in elkaar zit, gegeven de snelheid van handelen die ncxlig is bij dergelijke 
ziek"ten. Bij de overige ziekien (BI, B2 en C) zijn de burgemeesters nog steeds in charge. 

Wordt venlol~ 

G1tMIM 
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Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.com) 
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~~~m: .. ,.. mwv;.MHM@minWIS.nij 
S..nt Wed 5120/2020 8:45:10 AM 
Subject FW: update antimisbruikbepaling 
Received: Wed 5/20/2020 8:45:11 AM 

Deze mail is wellicht ook nog handig 0111 te hebben. 
Belang1ijk is dus dat min iu stavazab1ief21/4 al zeg.tee11 anti111 isbruikbepali11g t.e ove,wegen. Dm dat kan min altijd 
herhale11 

Yerzondeu met BlackBeny Work 
(www.blackl>eny .com) 

HoillDfZI. 

(10),2e) 

Jdate ivm jouw vraa of onze min vandaag nog heeft gesproken met min Grapperhaus over antimisbruikbepaling: 
• I@MWJZ • • hee~ zojuist H ugo de Jonge verteld dat hîJ/llllmet zîjn van BZK en J&V tot een 

compromis is ge omen over de Tijdelijke COVID-wet (dat is dus die wet over de grondslagen voor de covid-maatregelen). 
Onderdeel van dat compromis is dat daarin NIET de antimisbruikbepaling voor apps wordt meegenomen. 
(Zie voor volledige info mail -hieronder). 

1m stelt voor dat als Hijgo dl en zijn ambtgenoten het hiermee eens zijn, er ook geen bewindspersonenoverleg hoeft te zijn 
m orgen. 

Ik neem aan dat minister nog naar- reageert, of hij het hiermee eens is. 

Maar vooralsnog zou ik zeggen: mocht er vanavond een expliciete vraag komen of min antimisbruikbepaling maakt, sluit dan 
zoveel mog!!_ijk aan bij de tekst die daarover al was opgenomen in de stavazabrief van 21/4, dus zoiets als: 

" Zoals ikal heb gezegd in m ijn brief aan TK van 21 april overweeg ik, onder meer om ongewenste neveneffecten tegen te gaan, zo 
odig de wettelijke verankering van een verbod op verplichting door derden van het gebru ik van apps die bedoeld 11jn ter 

ondersteuning van de volgende fase." 

Deze zin ligt al in TK en kan minister dus veilig uitspreken op persconferentie. 

Van: ) fi@llglminvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 202017:42 
Aan: Jonge, H.M . de (Hugo) cc_, _ ) 1 @minvws.nl>: ... f§i ◄WIWlä)minvws .nl>; m,111.11111, 

__:__~@minvws.nl>; 1-1111111 · ) • - @minvws.nl> 
Onderwerp: Tijdelijke wet covid-maatregelen: compromis 
Urgentie: Hoog 

Beste Hugo, 

Vanmiddag hebben we een last,g overleg gehad met BZK en JenV over de drie gesch ilpunten die zijn overgebleven rond het 
spoed wetsvoorstel, dat volgens planning (en melding aan EK) morgen in consultatie gaat naar o.m. de VNG en het 
Veiligheidsberaad. Het lastioste punt was de positie van de voorzitter van de veiligheidsreoio. 
Er ligt nu een mandje met 3 compromissen die m.i. voor VWS aanvaardbaar zijn . Zie bijlage. 
Om een doorbrook in te bereiken w<1s veel nodig en heb ik ook, ind<1çhtig wot je me gister vertelde, water in de wijn moeten 
doen: de anti-misbruikbepaling voor de apl?.ies wordt nu niet m~enomen. Carrièrebevord~ vermoedelijk niet, maar 
ik denk dat we met het mandje politiek ook tot overeenstemming kunnen komen. Mochten Y} - e JIJ Je hierin kunnen 
Vinifta.n, rl;::in 1c;. mnroPn oo QP.4=!n hPwindc.nFr~nnPnnvPr PO .:1 t-roi.!; nndio. 
De teksten van wetsvoorstel en memorie van toelichting worden de komende 23 uur aangepast en voJralsnog wordt dit 
compromis er ook in verwerkt. 
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Graag bereid tot nadere toelichting! 

Met vriendelij ke groet, 

111.11 

Dag, 

Hieronder wat het geworden is. Er is neem ik aan na te gaan of hij vandaag nog met Grapperhaus spreekt hierover' 

Hoor graag. 

Groetenlllliiflll 

+++ 

App 
Hoe staat het ervoor' U was eerst zo transparant, maar we horen nu helemaal niks meer? 

Onder leiding van de GGD wordt er nu op twee terreinen verkend in hoeverre digitale ondersteuning een rol kan spelen; 
Namelijk bij het bron- en contactonderzoek en bij thuis rapporteren over klachten. 
U refereert waarschijn lijk aan de app die gaat helpen bij het bron- en contactonderzoek; daar wordt op dit moment met 
experts van binnen en buiten de overheid aan gewerkt. 
Het bouwteam heeft onder meer contact gehad met Google en Apple, en ook met andere landen. 
Ook zijn de mogelij kheden tot hergebruik van bestaande broncodes onderzocht, is het programma van eisen vertaald 
naar hoe een app eruit zou kunnen zien, en is een eerste versie van de architectuur gemaakt. 
Aan het einde van deze maand hoop ik u te kunnen vertellen hoe deze app eruit komt te zien en hoe die gaat werken. 
In juni kan er dan gestart worden met een pilot, in juli kunnen we dan beslui ten of basis van deze resultaten of en hoe 
we verder gaan. 

Wanneer wordt het programma van eisen voor digitale ondersteuning van contactopsporing gepubliceerd? 
Later vandaag. 

Komt er extra wetgeving en hoe waarborgt u de privacy? 
Het gebruik van de app moet vrijwillig zijn en moet de privacy waarborgen. 
Dit betekent ook dat het ook derden, bijvoorbeeld werkgevers, niet is toegestaan om inzet van een app direct of indirect 
te verplichten, bijvoorbeeld door geen toegang tot de werkplek te geven als de werknemer niet eerst laat zien dat hij 
gebruik maakt van de app. 

[Afhankelijk van overleg met Grapperhaus} 
Er wordt nog naar gekeken of hiervoor aanvullende wetgeving nodig is. 
Of: ik kom met een voorstel om de Wet publieke gezondheid aan te vullen met een antimisbruikbepaling om hierover 
maximale helderheid te bieden. 

Van: - ■-11 dllfflm@minvws.nl> 
19 mei 2020 14:13 

minvws.nl>;~-minvws.nl> 
minvws.nl>: i i · TT j S5 @minvws.nl>,:@Q@i@ 111-

minvws.nl> 

Onderwerp: RE: QA's persconferentie 

11mm ter aanvulling op ons telefoontje van net: 

Dit stond in brief 21/4 over antimisbruik app: 

"Naar aanleiding van de adviezen van de AP en het College voor de Rechten van de Mens overweeg ik, onder meer om ongewenste 

neveneffecten tegen te gaan, ook de wettelij ke verankering van een verbod op verplichting door derden van het gebruik van apps 

die bedoeld zi jn ter ondersteuning van de volgende fase.'' 

Deze zin kan minister dus veilig uitspreken op persconferentie, dus ik zou in de Q&A/spreeklijn deze bewoordingen overnemen. Dan 
zit hij altijd goed. Dit omdat hij, voor zover wij allen dus weten, deze week niet meer met Grapperhaus heeft gesproken over de 

antimisbruikbepaling. 

Van: miiZID, ll.llmlll<IQl'llffll@minvws.nl> 
. 13:00 

.... !'l, llllll.-■ 

nvws.nl>; rn@@minvws.nl>: MAflftfJM 11- C@J•JltfM) 
1f4@1 111, @minvws.nl> 
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Onderwerp: QA's persconferentie 
Urgentie: Hoog 

DagllliJII. 

Hierbij de aangepaste Q&As (afgestemd met., met zoals telefonisch besproken twee opties in de laatste mbt het overleg 
tussen De Jonge en Grapperhaus over antimisbruikwetgeving mbt app. Zodra ik daar meer over weet, hoor j e het . (Voor 
volledigheid ook nog even de definitieve spreeklijn.) 

Groetenlllll 
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~~~m: R&-@minvws nl] 

Sent Thur 5114/2020 11 :33:40 AM 
Subject: FW: wet digitale middelen covid • nut en noodzaak 
Receiwd: Thur 5/14/2020 11:33:41 AM 

Ook voor jou gelet op de vragen die de AP gisteren stelde. Die redener ing had ik al wel, maar hangt natuurlij k ook sterk van de 

voorziening af. 

Groeten 

u:u 
Van: 11, l'lriJDl, Il mlll 

Verzonden: donderdag 14 mei 2020 12:29 

AardJf!Jf/tJ ~-l<lmED@minvws.nl>;-■.ll.aml@minvws.nl>;N@M .• . !lmlfm) 
~·"'~@minvws.nl> 

Onderwerp: RE: wet digitale middelen covid - nut en noodzaak 

Dag allen, 

Ik zie het op dit moment zo: 

We hebben gezegd: de Wet publieke gezondheid biedt reeds een afdoende basis voor het gebruik van de app. Het doel 

van de app is immers de GGD te ondersteunen bij het bron - en contactonderzoek, dat bij het stapsgewijs loslaten van de 
huidige beperkingen een belangrijke rol gaat spelen. Als gezegd, staat de Wpg het (door de GGD) laten uitvoeren van bron

en contactonder?Oek reeds toe. De w ijze waarop dit plaatsvindt is in beginsel vormvrij, hetgeen ruimte biedt om als 

ondersteunende too l bij het verrichten van bron- en contactonderzoek een app aan te bieden d ie burgers vrijwillig kunnen 

gebruiken. 

Waar gaat het dan 0111? Het gaat dan om onderstemling en inzet voor: 1. Algemene taak infectieziektebesu'ijding en 2. 
Effectiever bron-en contactonderzoek. 

De inzet van app is ondersteunend aan het contactonderzoek van de GGD. De app vervangt het onderzoek niet, maar de 
toegevoegde waarde van de app is dat het MEER personen vindt, die nonnaal gesproken door de GGD niet allemaal 
worden bereikt. 

Daamaast worden personen in vergelijking tot reguliere coutactopsporing eerder gewaarschuwd. Dat betekent dat de 
GGD sneller op de hoogte zal zijn van mogelijke besmettingen. 

Dit laatste maakt de app tevens een goed preventief middel i.k.v. infectiebestrijding. 

Die snellere waan;chuwiug maakt immers dat mensen ook eerder kunnen ingrijpen in hun s ituatie en ook de GGD'n 
kmmen inschakelen. 

In het kader van de taak van de GGD'n worden verschillende contactgegevens verwerkt. 

a. Allereerst van de betrokkene waarover besmetting wordt gemeld. Voor zover het gaat om de betrokkene 
die de !D's vrijgeeft ( Waar het om mensen gaat waarover er verplichte melding is gedaan.) Artsen en 
laboratoria zijn verplicht melding te maken bij de GGD als het virus is geconstateerd bij een patiënt (artikel 22, 
eerst l id, en artikel 25 Wpg). Die meld ing bevat (bijzondere) persoonsgegevens van de betrokkene (artikel 24). 
De GGD mag deze gegevens opnemen in haar administratie (29 Wpg) en heeft tot taak bron-en 
contactonderzoek. 

b. Ten tweede worden gegevens geregistreerd van de personen d ie worden benaderd, die met 
toestemming gegevens afstaat. waarmee iemand in contact is geweest. Die worden benaderd door de GGD'n en 
met toestemming gegevens aan de GGD'n vrijgeven, die worden opgenomen in het contactonderzoek. 

c. Naar zijn aard is de app daarmee te vergelijken. Door gebruik van de app levert de burger eveneens vrijwillig een 
bijdrage aan het opsporen van contacten, waardoor een breder publiek wordt bereikt. 

Persoonsgegevens 

1. Ervan uitgaande dat de ID's die verzameld worden, gezien worden als pseudoniem en niet anoniem en het ontwerp van de 
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app/voorziening ertoe zou leiden dat in de installatiefase en uitwisselingsfase wél gepseudonimiseerde gegevens betreffen, 
kan dit worden gebaseerd op toestemming: Dit gaat over het verzamelen vooraf als de GGD nog niet in beeld is. Daarbij 

zijn de vragen: hoe wordt de voorziening ingericht, hoe worden de gegevens opgeslagen ( lokaal op de telefoon). 

2. Het idee is dat de GGD'n de app/voorziening inzetten voor hun taak en in dat kader ook het beheer voeren over de 
benodigde database om de alerts uit te kunnen sturen. De GGD'n hebben immers de publieke taak zoals hiervoor 

beschreven. We zijn van oordeel, zoals hierboven geschetst dat dit al mogelijk is, maar JenV en BZK gaven aan dat zij d it 

anders zien. De huidige taak is niet geschreven voor de inzet van digitale middelen en dat maakt de inzet voor de burger 

ook niet voorzienbaar. Daarnaast zien zij verschil in de klassieke vorm van het contactonderzoek en deze digitale 
ondersteuningsvariant. Dit maakt dat we hebben geconcludeerd dat we de inzet door de GGD ( en ik dan breder dus voor 

preventie en contactonderzoek) willen expliciteren. Voor deze fase zijn we dat aan het regelen. We regelen dus~ 

grondslag voor 1, want dat l ijkt nu niet nodig. Wel moeten we goed weten dat dit inderdaad zo bli jft, hangt van de 
inrichting van de voorziening af. 

Verwerkingsverantwoordelijkheid 
3. De GGO'n zijn verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens voor het cont actonderzoek en 

bijbehorende beheer van de database. Als dit alle GGO'n samen zijn, dan zijn onderlinge afspraken nodig conform AVG. 

4. Uitgangspunt is dat de minister niet verwerkingsverantwoordelijk is zolang hij geen persoonsgegevens verwerkt en ook 

geen bemoeienis heeft bij de wijze waarop de app wordt gebruikt nadat deze live gaat; 

5. Voor zover zou komen vast te staan dat de minister wél gegevens verwerkt of gedurende het draaien van de 
app/voorziening actief bemoeit met het beheer van de app, dan is sprake van (mede) verwerkingsverantwoordelijkheid dat 

gerechtvaardigd is op grond van artikel 3, eerste l id, Wpg waarin is bepaald dat de minister de taak om de kwalitei t en de 

doelmat igheid van publieke gezondheidszorg te bevorderen. In aanvulling draagt hij zorg voor de instandhouding en de 

verbetering van de ondersteuningsstructuur. De minister heeft bovendien op grond van artikel 7, eerste lid, Wpg de leiding 

bij de bestrijding van een infectieziekte uit groep A, zoals het Coronavirus. Het contactonderzoek is daar een uitvloeisel 

van. 

Groet, 

MIWM 
Van: D ■-Bi.fllfffl@minvws.nl> 

Verzonden: donderdag 14 mei 2020 11:09 Aa;llll! ~ @minvws.nl>;-lllmJ. ■ IIBllli <IJ!!IPl@minvws.nl>: MWI 41-lmml -J~ m,nvws.nl> 
Onderwerp: wet digitale middelen covid - nut en noodzaak 

Besl+Aii■ 
Zoj uist sprak ik met PG. Zij hebben twij fel~ er de nut en noodzaak van het wetsvoorstel. Ik begrijp van hen dat Dl zich ook 
niet als opdrachtgever beschouwd. Ook de.had gisteren nog wel wat interessante vragen wat mij deed afvragen wat we 
precies aan het doen zijn . 

Het is even de vraag wat we precies gaan/moeten verduidelijken. Ik begreep vanllmiml!at de twijfels van@Nf@M 
met name zagen op de inzet van de traceerapp door de GGD voorafgaand aan de meldino. Als dat zo is: 

o ~r voor de inzet van digitale middelen ná melding geen probleem 

o i:fflzet van digitale middelen vóór de melding alleen een probleem als de overheid daar binnen zijn taken een 
rol speelt. Maar ik begrij p van PG dat de GGD vóór de melding helemaal geen rol heeft bij de app. Burgers 
downloaden de app en de gegevens komen in de cloud; er is dus niemand die die gegevens bijhoudt op gebruikt. 
Dus is het ook een onderdeel van de taken die b&W/deGGD. 

klopt di t zo? Heb j ij daar nog beelden bij? 
Het verbod is niet no ig blijkt ook uit onderzoek LA) . PG ziet dan ook niet direct de toegevoegde waarde. 

(10)(1a) 

Of begrijp ik het niet goed/ heb ikllriEmJ,iet goed begrepen? 

Graag even telefonisch contact als het kan @ 

Mvg 

11111 
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Ontzettend fijn dat jullie zo flexibel zijn en met ons meedenken! Alvast mijn hartelijke dank daarvoor. 

Nu voor wat betreft de planning: 
Al schrijvende deze week hebben wij ons beseft dat de planning niet alleen ontzettend krap is, maar worstelen wij intern 
ontzettend met de volgtijdelijkheid der dingen. 
Als er eenmaal een app ontwikkeld is wil iedereen hier eigenlijk gelijk mee aan de slag, en zou je liefst direct een wettelijke basis 
hiervoor willen hebben. Aan de andere kant weet eigenlijk niemand, totdat de app gebouwd, hoe deze er precies uit zal gaan 
zien en is het dus ook heel lastig om hiervoor een expliciete wettelijke basis en vooral een gedegen toelichting te schrijven ... Wat 
moet je hier immers inzetten, als je nog niet precies weet wat het wordt> 

Nu valt hier wellicht nog een mouw aan te passen voor een eventuele experimenteerfase, omdat de Wet publieke gezondheid 
ook op d it moment volgens VWS voldoende (zij het geen expliciete) basis biedt voor de ondersteuning door digitale middelen bij 
het bron- en contactonderzoek. Als de app echter op grote schaal ingezet gaat worden, wil je toch liever een expliciete wettelijke 
basis hebben. We willen hierin immers ook de verplichting op het gebruik van een dergelijke app door derden (werkgevers, 
scholen, restaurants etc.) verbieden. 

Wij gaan ivm deze spagaat tussen inhoud en snelheid deze week met de beleidsdirectie/projectorganisatie die verantwoordelijk 
is voor de ontwikkeling/bouw van de app in gesprek over de planning. Wij willen eigenlijk iets meer t ijd nemen voor het 
wetsvoorstel en de toelichting, totdat de daadwerkelijk weten hoe de app eruit gaat zien, voordat we het gereed maken. We 
kunnen dan ook daadwerkelijk beschrijven hoe het wordt en een goede toetsing doen op alle noodzakelijke elementen. 

Als de beleidsdirectie het met ons eens is, dan schu ift de p lanning op en zouden wij jullie hulp in de zomermaanden nodig 
hebben ipv in week 22/23. Dit geeft alle partijen iets meer lucht. Zij het dat ook dan het advies er snel moet komen om het 
wetsvoorstel direct na het reces in te kunnen dienen bij de TK. 

Ik laat j e zo spoedig mogelijk weten hoe het loopt, zodat jullie daar rekening mee kunnen houden. 

Groetii@Wi 

c:m:ce:-e 
Ministerie van Volksgezondheid, Weh:ijn en Sp ort 
Directie Wetgeving en Juridi$Che Zaken 
Cluster Bezwaar en Beroep 
RIJnstraat 50 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 El I Den Haag 

2~t• •~I-
(10)(2e) 

Van: mlllll, I (Mensenrechten) <II\EBD@mensenrechten.nl> 

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 10:38 
invws.nl> 

•. • ._,minvws.nl>; Dlmlml.■(DmJJ 
- (Mensenrechten) ½iÎÎ@mensenrechten.nl> 

Onderwerp: CRM advisering corona trackingapp 

Beste (10)(2e) 

Veel dank voor het bericht. 

Ik heb even overlegd intern, en we zijn "will ing and able" om jullie concept-wetsvoorstel te beoordelen binnen de 
parameters die je schetst. In die periode vallen natuurlijk ook hemelvarut, een daarop volgende blokdag ( in ieder geva l bij 
ons) en tweede pinkster (bij ons ook een verplichte vrije dag). De vo,ige keer was erg uitzonderlijk qua timing, maar 
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nonnaal rekenen we als we ons heel erg inspannen 6-7 werkdagen voor een spoedadvies, en we begrijpen natuurlijk dat 
dit haast heeft. Met andere woorden: als jullie ofwel woensdag 20 einde dag (of ergens later volgende week) aanleveren, 
ofwel eventueel maandag 25 einde dag, humen wij (in het eerste geval) woensdag 3 einde dag of (in het l\veede geval) 
donderdag 4 juni einde dag wel halen, denk ik. 

Is dat wat? Hou ous op de hoogte van de planning, zodat wij ons kmmen voorbereiden. 

Succes met het verdere traject! 

Hartelijke groet, mede namenmlllJ 

NNI 

V an: MQf41 111-diilWJ) :WUW@-rrmiuvws.nl> 
Datum: dinsdag 12 mei 2020 3:28 PM 

(M eusew-echten 
0 • • (Menseurecl.Jteu 
llimlllvws.nl>. 111-

Onden verp: RE: Corona-tijdpad en CRI'\•! 

Ha mm,\D 

Il GIi) <flm!fffl@minvws.lll>. - ■-111 
!VWS.Il]> 

Fijn dat j e even contact opneemt. Het klopt inderdaad dat na de appathon doorgewerkt wordt aan de verdere ontwikkeling van 
een contacopsporingsapp. In het kader daarvan wordt een projectstructuur opgetuigd, waar een begeleidingscommissie 
onderdeel van uitmaakt. Het is niet onze insteek dat het CRM daar een rol in speelt. Wel zouden wij graag willen dat het CRM 
adviseert over het wetsvoorstel dat wij nu aan het voorbereiden zijn ivm de juridische basis voor het inzetten van digi tale 
ondersteuning bij contactopsporing door de GGD. 
Ik heb nog geen precieze planning, maar weet wel dat dit wetsvoorstel einde volgende week klaar moet zijn en de vraag is of 
jullie dan in week 22/23 zouden kunnen adviseren hierover. Kunnen jullie daar rekening mee houden? 
Groet,&liml 

1->~Z• (10)(28) 
(lU)lle) 

· •··•·· · · -····-•······-·• -- · --• --
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Cluster Bezwaar en Beroep 
Rijnstraat 50 1 Den Haag 
Postbus W3:,0 1 2500 EJ I Oen Moog 

(10)(2•) 

Van:@@@@ (Mensenrechten) ¼fVilM@mensenrechten.nl> 
Verzonden: maandag 11 mei 2020 15:54 

CC: +çensenrechten) 
Aan·!ft•• •· m) 
Onderwerp: Corona-tijdpad en CRM 

BesteHf41 
IIIIZDgaf me jouw emailadres om contact op te nemen. We zagen de planning voor de ontwikkeling van de Corona-app 

https://www.ri jksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-app/ti jdpad-proces-coronavirus-app). Net als bij de Appathon is het 
College graag bereid om zijn expertise op h et gebied van mensenrechten in te brengen. Het tijdpad noemt een voorgenomen 

begeleidingscommissie, l igt het in de lijn van verwacht ing dat het College daar een rol in speelt? Ik hoor het graag, dan kunnen w e 

ons daarop voorbereiden, ook qua agenda's. 

Hartelijke groet, ook namenilllJ 

Mill 
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College voor de Rechten van de Mens 

Klei nesingel 1-3 

Postbus 16001 
3500 DA Utrecht 

E@@[t4@@mensenrechten.nl 
W www .mensenre chten.nl 

COLLEGE VOOR 

DE RECHTEN 
VAN DE MENS 

Van: lllflll. l (M ensenrecbten~ dQi)l'fll@mensenrechre11.nl> 
Dah uu: maandag 20 apr. 2020 1:06 PM 
Aan: MH•UW 111. (ll1ED) <MJElHiM@miuvws.nl>~ lllmJ-1 (tvicusenrechteu) <llfflIR@:menseru)?chteu.nl> 
Ondenverp: RE: grondrechteutoers CRJVI op Corona apps 

Best~@@•h@M 
Hierbij: https://mense11rechten1tl/nVnieuwslcollege-voor-de-recl1ten-van-de-mens-ad\"iseert-o\·er-rand\•oorwaarden
corona-apps 
Hru-ielijke groet, 

BID 
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To: 
Cc: 

From: 
Sent Tue 5/ 12/2020 1 :29:18 PM 
Subject: RE: Corona-tijdpad en CRM 
Received: Tue 5/12/2020 1:29:18 PM 

Ha mlJifm 
Fijn dat je even contact opneemt. Het klopt inderdaad dat na de appathon doorgewerkt wordt aan de verdere ontwikkeling van 
één contacop$:poringsapp. In het kader daarvan wordt eén projéchtruauur opgetu igd, waar een begêteid ingscommissie 
onderdeel van uitmaakt. Het is niet onze insteek dat het CRM daar een rol in speelt. Wel zouden wij graag willen dat het CRM 
adviseert over het wetsvoorstel dat wij nu aan het voorbereiden zijn ivm de juridische basis voor het inzetten van digitale 
ondersteuning bij contactopspor ing door de GGD. 
Ik heb nog geen precieze planning, maar weet wel dat dit wetsvoorstel einde volgende week klaar moet zijn en de vraag is of 
jullie d~ k 22/23 zouden kunnen adviseren hîerover. Kunnen j ullie daar reken ing mee houden? 
Groet, ~ 

iPt'"*'"R (10i28) 
.. .... . ..... ... ..... .................... .... . . 
Ministerie van Volhg:ezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Cluster Bezwaar en Beroep 
R Jnsmiot 50 1 oen Haog 
Postbus 20350 1 2500 El I Den Haag 

lk wer« op (10)(2e) 
Van: •\MfüëlfblF '"~ensenrechten) ◄IMfHF@mensenrechten.nl> 

Verzonden: maandag 11 mei 2020 15:54 

CC: Ç iensenrechten) ;;;mensenrechten.nl> 
Aaallftt· • . --1

~{!Mrru minvws.nl> 

onderwerp: Corona-lijd pad en CRM 

BesteM@f4M 
ll:lgaf me jouw emailadres om contact op te nemen. We zagen de planning voor de ontwikkeli ng van de Corona-app 
hnps://www.ri jksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-app/ti jdpad•proces-c0<onavirus-app). Net als bij de Appathon is het 
College graag bereid om zijn expertise op het geb ied van mensenrechten in te brengen. Het tij dpad noemt een voorgenomen 
begeleidingscommissie, l igt het in de lijn van verwachting dat het College daar een rol in speelt? Ik hoor het graag, dan kunnen we 
ons daarop voorbereiden, ook qua agenda's. 

Hartelijke groet, ook namens -

rmmm 

Collese voor de Rechten van de Mens 
Klei nesingel 1-3 
Postbus l OOOl 
3500 DA Utrecht 
F MW@@mensenrechten .nl 
W www .mensenrechten.nl 

COLLEGE VOOR 
DE RECHTEN 
VAN DE MENS 
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V an: lm-1 (Mensenrecht en) i'P'ilif.PJili' mens enrcchten.nl> 
Oalum: maan~ :2,!Pr. 2020 1:06 PM 
Aan: MINttC 111-~) #AWr+J-nntinvws.111>. IIEIIJ. I (Mensenrechten) <EtfAln:mensenrechten.nl> 
Onderwe,•p: RE: grondrech1en1oe1s CR.M op Corona apps 

Bestt>IMU:@I 
Hierbij : https://mense11reclite11.1tl/nUnieuws/college-voor-de-recl1ten-vau-cle-mcus-acl,·iseet1-ovcr-rnnclvoonvaarden
coro11a-apps 
=ke groet, 
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To: 
Cc: 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) fi (10)(2e) 
lMMffi-minws.nr 
minvws.nl]: iWîfU '*®tfAW@minvws.nl] 

From: (10)(28) 

Sent Tue 6/212020 1 :44:05 PM 
Subject RE: uzi en apps 
Receiwd: Tue 6/212020 1 :44:06 PM 

Op dit moment hoeven we daar niets mee te doen. 

Het is zeker een optie dat de gebruiker zelf een melding doet met een code. 

Het basisidee blijft dat het erom gaat dat we een veiligheidsfunctie willen inbouwen om misbruik te voorkomen. 

Als de gebruiker een code krijgt van de GGD, moet de server wel weten dat hij die code moet accepteren. 

Dat zou kunnen door de code door de GGD op de server te laten plaatsen. 
Een van de opties om dat te doen is de GGD in te laten loggen op de server. Omdat je zeker wil weten dat enkel de GGD inlogt op 

de server was geopperd om dat met een UZI pas te doen aangezien het al een bestaand middel is. 

Dat kan ook op een andere wijze. Bijvoorbeeld met een inlognaam en wachtwoord plus token/authenticator, smsje of andere vorm 

van two factor authenticatie. Dat moet dat wel gebouwd worden. 

We gaan eerst kijken wat de mogelijkheden zijn en nemen daarin ook een juridische toets mee. 

Groeten, 

(10)(20) Van: ) @Afltff)@@minvws.nl> 
Ver d d' d 2 . ' 2020 14:30 
Aan @Qitf4._@minvws.nl> 
CC: @minvws.n%/I @f4 ) 4Qil(f4l@mînvws.nl> 
Onderwerp: FW: uzi en apps 

Moeten we hier nu nog iets mee? 
Ik begrijp op zich de rol van de UZI-pas wel, maar niet waarom op deze manier de melding in de app zou moeten. Waarom kan 
de besmette persoon niet zel f de melding doen met een code die hij/zij van de GGD/arts/lab krijgt> 

~ 
~ 

M inisterie van volksgezondheid, welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Cluster Bezwaar en Beroep 
Rijnstraat 50 1 Oen Maag 
Postbus 20350 1 2500 El I Den Haag 

;:·ö1ö·· ayws· 
-t•nmt 

(10~2•1 

(10)(2e) Van: ) <IJfflffl@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 17:19 

Aan~ @ij•Jlf{J@ <ISlffll@minvws.nl>; 
Onderwerp: FW: uzi en apps 

t.i. we bellen dadelijk. 

Van: <J'ffilll@minvws.nl> (10)(2•) 

Verzonden: donderdag 28 mei 2020 16:32 

(10)(2e) ) ◄@@@@minvws.nl> 

Aa zm )~ aJäJ . )<Jml@minvws.nl>; 
• 

0 m1nvws.nl>;-} • ~ mmvws .nl:> 
Onderwerp: RE: uzi en apps 

(10X2e) 
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Dantml 

@PIA-deelnemers: is dit punt nog ter sprake gekomen vanmiddag> 
Punt is dat we eigenlijk wel vandaag moeten weten of het juridisch oke is dat de UZI pas gebruikt wordt ... luk t het om daar een 
uitspraak over te doen? 
Dat is belangrijk omdat volgende week met het proef of concept van de app getest gaat worden .. 

Hoor graag van j ullie' 

Groetl 

■IWrfD■ 

(101(2•) Van: ) ..gp@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 15:37 

) 
minvws.nl>; (10)(28) l Jl!!IJDl@minvws.nl>; (10l(2oJ 

H • (10l(2e) 

Vraag heb ik gesteld aan de app-ontwikkelaars en toen het volgende antwoord gekregen: 

Het cruciale probleem wat wij willen oplossen is de stap nadat een test positief blijkt te zijn. Er moet een beveiligde web portal 
komen waarbij je de positieve testresultaat kunt koppelen aan een telefoon met de notificatie app (via anonieme codes- dus niet 
naar een specifieke persoon herleidbaar.) Die koppeling zal dan weer zorgen rot een notificatie op de telefoon, die de gebruiker 
vraagt of 'ie zijn contacten wil waarschuwen, en de rest van de notificatie flow in werking zet. 

De tests zullen (zoals ik het begrijp) gedaan worden door GGDs, maar ook door ziekenhuizen, commerciële/private labs, misschien 
huisartsen. Al deze mensen moet dit kunnen. Ik denk dus wel dat het allemaal zargverleners zijn /immers, het zijn de mensen die de 
test afnemen en resultaten verwerken), maar niet bij een type instelling. Vanwege dat laatste kunnen ook niet inhaken op één IT 
systeem /bijv. Coron/T) en zien we de noodzaak van (a) een web portal en /b) beveilig voor die portal via UZI-pas. 

Concreet komt het erop neer: 
Op h et moment dat er een Corona- test wordt afgenomen, dan vult de GGD-medewerker, huisarts, lab-medewerker ook een 
vragenlij st in en vermeld daarop (indien van toepassing) het persoonlijke Corona-appnummer van de patiënt (ook het BSN wordt 
op de vragenlijst ingevuld). Op het moment dat de patiënt positief wordt getest op COVID- 19, dan zal de GGD-medewerker, 
huisarts of laborant op een webportaal het appnummer van de patiënt invoeren. Op het moment dat het appnummer is 
ingevoerd op het weboortaal. dan zullen alle personen die in de nabijheid zij n geweest van de patiënt een melding krijgen op 
hun app. 

Voor het inloggen op het webportaal wil het app-team de UZI-pas gebruiken. 

Ls de rol van de UZI-pas zo voldoende duidelijk? 

Groet.Ml1!JIWII 
(10)(28) Van: ) .pfffl@minvws.nl> 

Verzonden: donderdag 28 mei 2020 14:57 

) 
minvws.nl>; (10)(2•) ) dlJillJ@minvws.nl>; (101(2•) 

Urgentie: Hoog 

Hm 
Zou je deze vraag kunnen oppakken? 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2•) 
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1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie lnformatlebeleld/ 00 
Parnossusple1n s 1 2511 vx I Oen Hoog (8ste etage) 

Postbus 20350 1 2500 El I Oen Haag 

(10)(20) 

Tel: +31Mf4il Ie- mail: ~ mlnvws.nl 

Van: l <lllffll@minvws.nl> (10)(2e) 

Verzonden: donderdag 28 mei 2020 14:52 A:.11185 _ ) .Jll;Jffl@minvws.nl>; 
' m1nvws.nl> 

Onderwerp: RE: uzi en apps 

HoiM@tflM 

(10)(29) ) <E!Bl@minvws.nl>; (10)(2e) 

Is er w at meer informatie over wat er precies gedaan wordt met UZI/wat het plan is? Dat is voor m ij op d it moment niet duidelij k. 

Die informatie is nodig om te kunnen toetsen. 

Groet en dank, 

M®fiiM 

Van: MlrB 1 <IIJfflffll@minvws.nl> 

Verzonden: donderdag 28 mei 2020 14:45 AiL liJ!) ,fpfffl@minvws.nl>; 
t - 1 = minvws.nl> 

(10)128) ) +A•hf{§@@minvws.nl>; (10)(29) 

Onderwerp: uzi en apps 

Hi, 

Begrijp ik goed dat in de PIA van vanmiddag ook het vraagstuk van UZI in het app traject ter sprake komt? 
We zouden vandaag wel moeten weten of de GGD de UZI pas op basis van juridische grondslag mogen gebruiken? Lijkt mij dat 
dat wel het geval is, omdat er nu ook al ggd-en zijn die hem gebruiken. Mits netjes gebruikt nat uurlijk (niet aan uitzendkrachten 
geven) en niet gekoppeld aan de app, maar aan het werkproces van de ggd. 
Hoor het graag! 

.... .. ...... 
06~~ 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Postbus 20350 1 2500 EJ I Den Haag 
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To: .11. IEifml•-· minvw~ . - BDIDWJZ/SBR •• min,env.nl):-.Bllm!IJ 
minbzk.nl]: • · , 111. ~ - ~ invws.nl); ~ . ~Aîfl'NW@minbzk.nl] 

From: - 80/DWJZ/SBR 
Sent Thur 5/28/2020 11 :07:33 AM 
Subject RE: Verder proces 
Receiwd: Tour 5/28/2020 11 :07:37 AM 
MvT algemeen 3.12 {061 28 mei 202- docx 

Ho1@Afltf4@ 

Zie aangehecht. Bedankt voor het geduld. 
Ik keek omwille van de t ijd niet naar paragraaf 5 over de apps. 
Ik schreef nog op één plek PM Voorzitter in de kantlijn. Ik ga nu nog even kijken of ergens goed is gefixt dat de 
voorzitter ook de bestuursdwang-/dwangsombevoegdheid krijgt als de Twm-bevoegdheden omhoogliften. I.v.m . de 
Wet veiligheidsregio's moest dat nl. met een vorige spoedwet duidelijk worden gemaakt en nu worden bestendigd, 
dus dat is wel het nazien waard. 

Vriendelijke groet, --
Van:-■. illlmSD) <IIIIJ@minvws.nl> 

Verzonden: donderdag 28 mei 2020 12:53 

- 60/DWJZ/SBR ◄-@minjenv.nl>; lllilm, ■. fl. -BD/DWJZ/SBR .. @minjenv.nl>;-
• - @minbzk.nl>; • ~ 11-tlllBII) ~ @minvws.nl>;Efll, ' · 

@minbzk.nl> 
Onderwerp: RE: Verder proces 

Dat is het lot van in drie bestanden naast elkaar werken. I k wacht graag op de opmerkingen vanllli!lalle anderen hebben ook 
gelegenheid gehad om een check te doen. 
Ik weet niet hoeveel het is, en hoeveel tijd het gaat kosten om eea te verwerken in de actuele versie ... 

Tot na half 2. 

Van: @®#jM- 60/DWJZ/SBR <@@fMM®minjenv.nl> 
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 12:49 A: . , 'l,Jl 11--BD/DWJZ/SBR .. ■ll-!l'l,l!ll!!,•@mfnJenvj>;-1. mll3) ,., lf._minvws.nl>;- 'El■ 

<!!!!Ó~minbzk.nl>; 111!111 •· , · 1 <fl~l'&J-@minvws.nJ;:-m:mJ. 111 M@l!!!!l@:minbzk.nl> 
Onderwerp: RE: Verder proces 

Nee, want ik werk in een ander bestand 

Kan lll!lmdan het algemeen deel nu niet overnemen als het alleen nog zijn dingen zijn? 
Ik proef bij de boven ons gestelden een zekere drang om de start van de consu ltatie nu niet a l te lang meer op te 
houden. 
Webex half 4 of 4 uur is dus wel erg laat. 

(10)(2e) 
Mln1stene van ~us1 tt1e en Vefllghefd 

~~~-~~- Ju.rldlsche Zo ken I Sector Staats- en bestuursrecht 

e-mail: • : ;sQml~.nl 

Turfmarkt 147 1 2511 OP I Oen Haag 
Postbus 20301 1 2500 EH I Oen Hoog 

Van: · · -11111) f'll@minvws.nl> 
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Verzonden: donderdag 28 mei 2020 12:■4■6---
.•. • BD/DWJZ/SBR flll!JJ■- • ®J!linjenv.nl>; ., 0 

• 

minvws.nl>; mlm.lilil #(•MM@minbzk.nl>; 
min·env.nl> 

Onderwerp: RE: Verder proces 

--•=minbzk.nl>; lllfllll. -
· BD/DWJZ/SBR 

Dat klopt wat mij betreft- Ik ga nu in overleg, het gaat over een ander wetsvoorstel waar ik aan werk en het overleg stel ik 
nu al dagen uit. Ik kan dus pas verder na half 2. Dan ga ik d~ ingetjes doen. Voor de rest is de MvT algemeen klaar. 

lllil:IJ kan daarna pas de paginanummers doen want door verwerking van de revisies van IIIEIJzal eea wellicht nog verschuiven. 

Webex vanmiddag graag. Half 4 of 4 uur? 

Van: 111111111-■· · BD/DWJZ/SBR 4AW4l@minjenv.nl> 
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 12:40 

Aa-•~minbzk.nl>;E •. . 
'0"'linvws.nl>; *• ◄®i<Cminbzk.nl>; 

Onderwe rp: Verder proces 

u nog bezig om het algemene dele MvT te bekijken; 

minvws.nl>; .... l 
· BD/DWJZ/SBR ~ ;,,jenv.nl> 

• , de artikelsgewijze toelichting af (mail van zojuist 12 : 38); 
- is - tot 13. 30 uur in overleg en moet ze daarna nog de opmerkingen van lllover het algemeen deel 

verwerken; 
- gaat daarna algemeen deel, artkelsgewijze toelichting en handhavingsschema samenvoegen 

en er een "consultatieversie" van maken 
- moet tot slot iemand (wie7 ) van ons zorgen dat wetsvoorstel en MvT als één pakket naarllm(en 

anderen)gaat ( liefst nadat elk van ons er even gedurende een m inuut een blik op heeft kunnen werpen of 
het zo in orde is) ; 

Zie ik nog iets over het hoofd en wat is op basis hiervan nu de prognose voor het tijdstip waarop we de stukken 
afleveren voor consultatie? 

Handig om nog even te webexen? Hoe laat? 

Groet, 

Turfmarkt 147 1 2511 OP I Den Haag 
Postbus 20301 1 2500 EH I Den Haag 

Dit bericht. kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit beticht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te ve1wijderen. De Staat 
na11vaardl geeu aansprnkeljjkl,eid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met ,isico's verbonden aan het 
elektronisch verzeuden van berichten. 

Ministerie vau Justitie en Vei ligheid 

T his message may contaiu infonnation that is uot iutended for you. lf you are not the adckessee or if ûlis message was seut 
to you by mistake, you are requested to infonu the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
damage of any kind resulting from the risks inherent in ûie electronic trnnsmission of messages. 

Ministry of Justice and Securiiy 
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Dit be,icht kan infounatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of di1 bericht 
abusievelijk aan t1 is toegezonden, wordt t1 verzocht dat aan de afzende r te melden en het be1i cht te venvijdereu. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkhe id voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Ve iligheid 

T his message may coniain infonna iion l11a1 is 1101 intended for yon. If you are not ûte addressee or if this message was sent 
to you by rnistake , yon are reqnested 10 infonn die sender a11d delete the message. Tbe State accepts no liability for 
damage of any k ind resulting from the risks inherem in the e lectronic mmsmission of messages. 

Min.istry of Justice and Secw·ity 

Dit bericht kan infounatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan t1 is toegezonden, wordt t1 verzoch t dat aan de afzender te me lden en het bericht te venvijdereu. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke irnrd ook, die verb/lnd houdt met ,isico's verbonden aa11 het 
elekn·o1lisch verzenden van berichten. 

Min isterie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain infonnatiou that is 11ot intended for you. Jf you are not die adclressee or if this message was sent 
to you by mistake , you are requested to i.nfonn the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
damage of any kind resulting from the risks inherent i11 the electro1lic trnnsmission of messages. 

Ministry of Jus tice and Sectui ty 
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To: · minvws.!l!J 
@minvws.nl]; 111. ll. (lfllm)illmli!l@minvws.nl]; lmlmJ.1111. -Cc: .) 

From: 
Sent 

minvw!!!.!J 
• · ,111.lll>DI) 

Tue 5/26/2020 10:39:16 AM 
Subject: RE: Inbreng 09oogren 
Received: Tue 5/26/2020 10:39:16 AM 
MvT bil grondslag + anti misbruikbepaling voor in COVlD-wet versle26052020 schoon.docx 

Hoilll 
Hierbij de door 11111 ~~~=t•·en aan 1 Il l • l.i..• '• ' • 

(10)(20) 

utawiw 
Ministerie van Volksgezondheid_, Web:ijn en Spart 
Directie Wetg~vîng en Juridische Z~ken 
C h..1~t~r ~~W.Al!lr ,en 13,,ert'),l!,o 
1\ jns\laat SO I Oen Haag 
Po~t-bu~ , 0350 1 1500 El 1 0Pn Haao 

;;~~i~FM@H ··· ······· ························· 
Mli@Wftmiovws ol 

lk wer'< op (10)(2e) 

( 0)(29) 

aste versie voor JenV en BZK. 

De opdracht ziet inderdaad niet op de apps. dat kon ook niet omdat onze minister het niet heeft opgebracht in het 
bewindspersonenoverleg van 9 u, En uiteraard zijn BZK en (10)(29) 
JcnV inhoudelijk t~gen opname .. 

Van: ml. iDimJ11VP@minvws.nl> 
Verzonden: dinsda 26 mei 2020 08:58 

) minvws.nl> 

' ') minvws.nl>;., 111. D <IV/lll@minvws.nl>; ,10)(2e) 

l@tmw g_aat idd de voorzet doen, rond 10 uur ontvaugen we eeu concept. Gisteren in het. scluijfleam was er nogal 
wat verontwaardiging ova· dat dit (maken vd de notitie) bij het scbrijfterun werd belegd en ook was niet duide lijk in 
hoeverre er uitwerk ing moest worden gegeven aan de chie w1te11. De vrees was ook dat ieder IÊ@en 
arg1m1a.i1eu/voorstellen erin kwijt zou wi!Jeu. ' beeft toen • · ingebeld eu • - zei: «1t.e1 moet 
vooral ko1i 1 A4 en niet aangekleed". Enige tijd later kree~ • vau-bericht (de rest v .1 schrijfteam niet) dat 
min vws de bepaling over de Corona apps mee wil in dit wetsvoorstel, waai-op de discussie wee, losbrak omdatail 
dacht/aangaf dat hierover iets moest worden opgenomen in de notitie. Na wederom discussie was de conclusie dat de 
opdracht vd drie directeweu Mn het scluijfteam nier ging over dil. omlerwerp en dl:i t dit dns nier wordt meegeuomeu in de 
notit ie vb scluijfteam. Los dl:ia1vau beeft niemand vh schrij f team (behalve wij) keunis genomen vd tekst over de Corona 
apps . 

11111!1 ik wacht de voorzet af. 

G-riWWM 
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Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.co111) 

V an: IIEJ. tl. lEDJ.l <IQilD'iïminvws.nt> 
Datum: maandag 25 mei 2020 11 :09 PM 

◄Pätf4W@'111iuvws.nl>~ --11-11 <JIJIDl?tmiuvws nl> Mff4M 111. ~ 
flt, mi.nvws.nl> 

Kopie: dllfflf1l1@minvws.nl> 
Ouden v.-rp: RE: Inbreng Ollougreu 

111 D ou een voorzet doen voor de beslispunten notitie; ik neem aan dat 111:fm dit wel met IIEl!ml afstemt. 

Eerste punt : in de mvt zetten wij natuurlijk ook uiteen waarom deze wet juist in de Wpg komt, maar de eerste drie argumenten 
óm een wet te maken, komen uit de 1 mei-brief (de enige invalshoeken waarover we het eens zijn), de vierde is een soort van 
logica: 

democratische legitimatie; 
grondrechtenbeperki ng; 
regels voor de langere termijn dan noodverordeningen, maar wel tijdelijk; 
flexibel dus alles bij min. regeling 

Punt is dat we daarmee natuurlijk ook im pi ic iet toegeven dat de noodverordeningen democratische legitimatie m issen en een 
wankele basis zijn voor grondrechtenbeperkingen, maar dat zeggen we niet. Met die tijdelijkheid en die flexibiliteit zit het bij 
noodverordeningen wel goed. 

Tweede punt: die uit an s unten hebben we niet. We centraliseren vrijwel volledi maar verzwi· en dat we ecarteren de 
vel 

We zeggen wel dat "met het wetsvoorstel een optimale balans is gevonden voor het dilemma dat het verenigen van de 
doelstellingen van het wetsvoorstel onontkoombaar oplevert" (die zin was van mezelf en ik ben er nog trots op), daaronder kan 
namelijk alles volgen wat je maar wil! 

We produceren morgen wel wat zinnen. 

Goede nachtrust, 

Mil 

(10~2•) Van: ) #(l)It§l@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 25 mei 2020 22:31 A:11111. Eml <EP@minvws.nl>; - ■-114liZfll@minvws.nl>:MAii\M 111- CAiillDl 
....... • :, @minvws.nl> 

Onderwerp: Inbreng Ollongren 

IWlve1telde me dat zij n.a.v. vragen van haaJ minister de beslisptu1tem1oti.tie voor woensdag w il laten begiamen met 
2 prealabele passages: 
- waarom deze wet naast wet PG 
- uitwe1tine:uitgan s tmten voor de bestuurli ·ke strncttnu-. 

Verder was men biHlllll!Jniet tegen de apps, maar wel tegen bet nu dtumetjes onderbouwd meenemen in dit wetsvoors te l. 
Ik vennoed dus dat Ollo1i en woensdag tegen meenemen zal zijn, ook vanwege extra ballast (appsdiscussie belast dit 
spoedwetsvoorsteP MU mw 
Verzonden met BlackBerry \Vork 

(www.blackbeny.co111) 
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To: IP,i· 111. illEimJ)!IIIilm@minvws.nl] 
From: «:1111:1.III 
Sent Mon 5/1812020 12:30:48 PM 
Subject: RE: NB in brief 21 april staat al toezegging antimisbruikbepaling' 
Received: Mon 5/18/2020 12:30:48 PM 
PG-204449+A (stavazabr ief 21 april 2020).pdf 

Dml hierbij stavazabrief 21/4: de passage over antimisbruikbepaling en dat min daarover een wetsvoorstel overweegt te 
maken staat op de aller laatste pagina, net iets boven paragraaf 15. 

Dus als jullie in de nieuwe brief hier nogmaals wat overwillen zeggen, dan graag ook weer : dat min overweegt zo'n wetsvoorstel 
te maken. 

Van: 11111, 11-11111) <&lll@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 13:47 

Aan: m 1111-111 <lllilISDl@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: NB in brief 21 april staat al toezegging antimisbruikbepaling! 
Urgentie: Hoog 

Dag llllll 

Ik kan de br ief van 21 april niet vinden, heb je voor mij het Kamerstuknr? 

Groetenmml 

(10)(2e) Van: ) ◄@f@@minvws .nl> 
Verzonden: maandag 18 m ei 2020 13:14 

l -■alllijl!l,1lll1tt1~-~-•@minvws nl>; mmJ, • . illlillmli <Jllffl1ffl'l@minvws.nl> 
CC: minvws.nl> 
Onderwerp: FW: NB in brief 21 april staat al toezegging antimisbruikbepaling! 

Willen j ullie opnemen? 

Van:-•■- Il .JEl@minvws.nl> 
Verzonden: maanda 18 mei 2020 13:12 

Onderwerp: NB in brief 21 april staat al toezegging antimisbruikbepaling! 

amm 

••• minvws.nl>; 

Tk kom er net achter dat in rle s1avazab1ief vau 2 l april al het volgeude is gemeld over rle autimisbrnikbepaling (zie 
gegeeld): 

"Nader uitwerken wat er gedragskundig nodig is voor ::invol/e toepassing 

Nog duidelijker is geworden dat g edragswetenschappelijke begeleiding nodig is om een goed beeld te hebben bij 
ongewenste neveneffecten en die waar mogelijk van maatregelen te voorzien. Gezien d it belang 1ichl ik ook hier een 
taskforce voor in . Ik heb het RIVM bereid gevonden orn deze taskforce smnen te stellen en daarbij gevraagd 
wetenschappers te betrekken. Naar aanleiding van de adviezen van de AP en het College voor de Rechten va.n de 
Mens overwee/!- ik, onder meer om onp:ewell.Ste neveneffecten tej!.en te j!.Mn, ook de wenelijke 1·ernllke1inf! um ee n 
\"erbod op veq,lichtillg door derden \'all het g_ebrnik rnll apps die bedoeld njll ter ondersle1111i11g rn11 de n,lg_ende 
fase! ' 

Dus nu zouden we twee dingen kunnen doen vwb de stavazabrief deze w eek: 
1. Helemaal niks opnemen over de antimisbruikbepaling, en ook niks over de beproeving. 

MAAR: 

2. Als je wel iets over de beproeving wilt zeggen, en je niks zegt over antimisbruik, dan krijgen we wellicht toch vragen uit de Kamer 

278144 



omdat zij immers die zorg hebben dat de app m isbruikt gaat worden. Dus dan kun je wellicht beter wel er iets over zeggen en dan 
stel ik voor de tekst die ik je vanochtend stuurde, aan te passen met gegroende tekst: 

" Ik verwacht in juni de eerste !publieke?] beproeving te kunnen doen van een contactonderzoekapp ter ondersteuning van de bron

en contactopsporing als bedoeld in artikel 6 van de Wet publieke gezond heid. Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat het gebruik 
van een dergelijke app te allen t ijde berust op vrijwilligheid. Dit betekent dat het ook 'derden, bijvoorbeeld werkgevers, niet is 

toegestaan om inzet van een app direct of indirect te verplichten, bijvoorbeeld door geen toegang tot de werkplek t e geven als de 

werknemer niet eerst laat zien dat hï eb ruik maakt van de a . VWS zal om dit te onderstre en een communicatietra·ect 

opzetten. 

een voorstel doen de Wet publieke gezondheid aan te vullen met een antimisbruikbepaling." 

(10)(28) Van: ) 4@ft@@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 12:56 

Onderwerp: RE: App- tekst stavazabrief wk 21 beproeving+antimisbruik-WJZ18mei 

Ik heb opgenomen 

Van:•, ■-Il <IJflll@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 10:37 

Onderwerp: App- tekst stavazabrief wk 21 beproeving+antimisbruik-WJZ18mei 

Hoi liliWIWIIII mm heeft minister vrijdagavond gezegd dat er in de stavazabrief van deze week (al) een tekstje over het 
experimenteren/ beproeven + • voorstel tot antimisbruikbepaling in de brief moet? 

Zekerheidshalve hebbenmDen ik alvast een tekst gemaakt. 

Deze tekst moet in elk geval beleidsmatig (PG en Dl) ook akkoord zijn. 

1111-
minvws.nl> 

1111. 
minvws.nl> 

We hebben de tekst zo neutraal mogelijk geformuleerd, maar mochten j ullie nog opmerkingen hebben, graag vandaag• 

lil!c\opt het dat jij alle teksten voor de blief verzamelt, zodat wij jou als contactpersoon ook daarvoor kunnen gebruiken' . --
* Voor wie dat nog niet wist: min heeft vrijdagavond nav de WJZ-nota besloten dat hij geen expliciete grondslag wil regelen voor 
inzet digitale hulpmiddelen, maar alleen een antimisbruikbepaling. 

Bel mij als meer info nodig hebt. 
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To: lltflF' · minvws.nl] 
Cc: . ....!........:.....!....-@minvws.nl] 
From: • . · . · · ) 
Sent Tue 5/12/2020 9:17:25 PM 
Subject RE: advies gevraagd - terug wijziging in spoedwet digitale middelen 
Receiwd: Tue 5/12/2020 9: 17:25 PM 

Ha lm:Jm 

bulten verzoek 

Je probleem is herkenbaar en eigenlijk hebben wij precies hetzelfde bij de andere tijdelijke Wpg-wijziging ivm de COVID
maatregelen. Het intrekken van een wijziging maakt die wijziging niet ongedaan en inderdaad moet je een 'terug wijziging· bij 
voorkeur in de regeling zelf opnemen. Komt wel een enkele keer vaker voor. Als j e dat doet zou ik dat in elk geval maar niet in 
de inwerkingtredingsbepaling van de wijzigingswet invlechten. Afgezien van het punt dat een wijzigingswet niet vervalt, maar 
uitgewerkt is op het moment van inwerkingtreding en dus geen aanknopingspunt voor de terugwijziging geeft, horen materiële 
normen niet in de inwerkingtredingsbepaling thuis en is het voor de gebruiker en de databanken verwarrend, zou ik zeggen. Ik 
denk dat je twee opties hebt die du idelijker zijn. De eerste is in een artikel aan het slot van de Wpg {bijv. art.70, artikel 69 
gebruiken wij) de t erugwijziging op te nemen in de vorm van een wijzigingsbepaling " In deze wet worden de volgende 
wijzigingen aangebracht...", In artikel 70a of 71 neem je vervolgens op dat artikel 70 in werking treedt op een bij kb te bepalen 
tijdstip, evt, gedifferentieerd per onderdeel, al zal je daar in dit geval geen behoefte aan hebben, In het COVID-wetsvoorstel 
kiezen wij zo'n beetje de tweede route: je neemt alle bepalingen op in een apart hoofdstuk of paragraaf of zelfs artikel. Jouw 
artikel 6, zesde l id, kun je in die paragraaf of dat artikel toevoegen als een zelfstandig lid of artikel , en zelfs je ene definitie van 
digitaal middel, kan daarin als eerste lid (In dit artikel wordt verstaan onder ... ) of als eerste artikel in een hoofdstuk of paragraaf 
(In dit hoofdstuk/deze paragraaf wordt verstaan onder .... ). Vervolgens bepaal je in een artikel achteraan de wet dat artikel x, 
paragraaf y, of hoofdstuk z vervalt op een bij kb te bepalen tijdstip, evt. gedifferentieerd. 

Bij de eerste route respecteer je de structuur van de wet meer (ik kan niet overzien hoe het uitpakt bij de nog niet ingevulde 
financiële bepalingen) en zit je met een rare wijzigingsbepaling aan het slot, die je bij toekomstige wijzigingen misschien vergeet 
mee te nemen als de tijdelijkheid lang duurt, bij de tweede route wordt de wet wat onoverzichtelijker, maar worden de tijdelijke 
bepalingen wel duidelijk in een aparte eenheid bij elkaar gezet en vervallen tzt ook weer als eenheid. Markeert ook de 
tijdelijkheid beter en dat is ook een pluspunt. 

Kun je hier zo mee uit de voeten? Anders misschien handig even te bellen. 

Vriendelijke groet, mede namens llll!Jen welterusten! --Van: D 11--) <ll/lll@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 22:28 

Aan: llllf.m, 11-111111) <llrl1D@minvws.nl> 
Onderwerp: advies gevraagd - terug w ijziging in spoedwet digitale m iddelen 

ees,pliMDA 
Hoe gaat het met jou en - Houden jullie het nog vol, al dat thuiswerken? Je zal het wel druk hebben (mi.sschien niet anders 
dan normaal ... ) 

Ik mail je over het volgende. Op voorstel vanlll!llilllklop ik (met puppyogen, zie bijgevoegd) bij j ou aan voor advies omdat ik 
een beetje vastloop bij de terug wijziging van de Wpg nadat de tij delijke digitale middelen weer vervalt. 

Het zit zo. De wpg gaat tijdelijk gewij zigd worden. Op het moment dat de tijdelijke regeling vervalt moet de WPG weer naar zijn 
huidige vorm teruggaan. Dat gaat zoals je weet niet automatisch, maar moet geregeld worden (6.26 AR). 
AR 5.73 gee~ aan dat het bij tijdelijke wijzigingen de voorkeur heeft om de komende wijziging "in de tekst van de tijdelijk 
gewijzigde regeling zelf op te nemen· (dus in de Wpg) en daarbij ook het moment aan te geven waarop d ie tweede wijziging(~ 
de terugwijziging) effect zal krijgen. Dat werkt echter lastig in dit geval omdat we niet zeker weten wanneer de terugwijziging 
gaat gebeuren. Super leesbaar/duidelijk vind ik dit systeem overigens ook niet, maar dat zal aan mij liggen. 
Ik zat nu te denken aan het blauw gemarkeerde derde lid in artikel ll. Het doet echter wat vreemd aan om de terugwijziging in 
de inwerkingtreding bepaling te zetten, het is immers gewoon weer een wijziging van de WPG. Maar 2 artikelen achter elkaar (of 
alles in 1 artikel proppen) werkt ook weer zo verwar rend voor het publiek ... 

Kortom, ik t wijfel... 

Heb jij toevallig gedachten over hoe dit sluitend en leesbaar neergezet kan worden? Ik hoor het graag! 
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Veel dank, 

Fijne avond, 

11111 
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To: •. DlillJm~minbzk.nl]w•-80/DWJZ/SB·•••rnïä@I]; •••. 
(lll!llfll) ' ' miwws.nlJ;i? • --~ minvws.nl]; Dlilll!ll. ~StuL minbzk.nl] 
From: • .111111. -BD/DWJZ/SBR 
Sent Wed 5/27/2020 8:50:57 PM 
Subject RE: Artikelsgewijze toelichting afsluiting 
Receiwd: Wed 5/27/2020 8:51 :01 PM 
Schema handhaving Tijdelijke wet maatregelen covid-19 versie 3.12.docx 

Bestelllme,a. 

Artikelsgewijze toelichting bekijken lukt me vandaag niet meer. Ga ik morgenochtend doen. Heb wel het 
handhavingsschema b ijgewerkt: hierbij. 

Groet, 

(10X2•1 
Ministerie Vl!n Justitie en Veiligheid 
~~~~~Î-Jurîd1sche Zaken I Sector Staats- en bestuursrecht 

e-mail: lllliJfflJl~mlntenv .nl 

Turfmar1<t 147 1 2511 OP I Oen Haag 
Postbus 20301 1 2500 EH I Den Haag 

Van: • mm lll 4AiiM/ij)minbzk.nl> 
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 19:15 

Aan:· · 1-~D/DWJZ/SBR ;&fl@minjenv.n~■-11- -BD/DWJZ/S--@minjenv.nl>;-
1. • · ) <lmlll@minvws.nl>; • ~ . -■) ~@minvws.nl>;IIZI · î-)f-§M@minbzk.nl> 

Onderwerp: Artikelsgewijze toelichting afslui t ing 

Beste mensen, 

Bijgaand de artikelsgewijze toelichting die volgens mij helemaal bij is gewerkt tot nu. Ik houd het vanavond verder voor gezien. 

- als je vanavond met het handhavingsdeel nog aan de slag gaat, zou je met w ijzigingen bijhouden meteen in deze versie 
kunnen werken en anders per mail de wijzigingen sturen. Die verwerk ik dan morgenochtend. 

T.a.v. Handhavinp. MffilM hebben jullie vanavond gelijk ook voorgelegd aan Grapperhaus om de amvb over de justit iële 
gegevens te wijzigen? Of volgt dat morgen? 
Wat BZK betreft zou het wenselijk zijn dat dit in de toelichting van de consultat ieversie vermeld kan worden en ook dat het bij de 

geregelde boetecategorieën om maximumbedragen gaat, waarvoor het OM in het opsporings/boetebeleid en recht er naar ernst 
van de overtreding een (lager) bedrag kan stellen, zoals OM kennelijk nu ook al doen voor minderjarigen. Dat laatste is wellicht 
logisch vanuit strafrechtelijk perspectief, maar expliciete vermelding zou wat ons betreft enorm veel kritiek in consultatie en van 
andere depar tementen kunnen schelen. 

- ij beheert de beslispunten lijst. Als ik de versie van vanmiddag doorkijk staan daar wat mij betreft verder nog maar 2 open 
punten op: 

Binnentreden in woning: kan wat mij betreft na consultatie als hierover opmerkingen zijn. Ik heb er al kort naar gekeken, 
ik zie dat het ook niet afzonderlijk geregeld is bij 13b Opiumwet en 174a en 151d Gemeentewet en ook in andere 
wetgeving zie ik alleen bepalingen over binnentreden woning om bij bedrijfsruimten t e komen. Ik zou het hier daarom een 
vreemde eend in de bijt vinden en ook veel wind vangen. Aan de andere hand wil politie/burgemeester wellicht ook 
handelingsperspectief.lllillll! weet jij uit jouw gemeent epraktijk hoe dit normaal gaat bij 174a/13b gevallen? 

M ail over de contactberoepen geestelij ke zorg: lijkt mij goede uitzondering om wettelij k te regelen, maar als er meer tijd 
nodig is te doordenken, dan tijdens consultatie. 

Fijne avond! Voor vragen ben ik trouwens nog wel telefonisch bereikbaar. 

Groet, 

NWIIIM 
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Dl bonchtken 1nkmnelie bovaUen deo metvooru 1s beslomd Indien u n10tdo C)96dresseordobent old t boncht ebusJOvo!1JK een u 1s toegezorxfon wordt u verzocht dat ean do 
afzender Ie melden en het beocht to ventr.·1ideren De Staat aanvaardt geen eansprekch1kheKI voor schade, van weke aard ook de vert>and houdt met ffilCo's verbonden aan hel 
elcl<tronrsch vcrzendeo ven benchtcn 

Th1s. massage meyconta1n inbimatioo tnat 1s not .-.tended foryou lf you 8fe not the ad<lresseeOC' 1f th1s massage was sent 10 you bym1stak:e you are requested to mfom, tl'\e 
sencler and C!elete the message. The State accepcs no lebi1 ty ror<1ama,ge or eny kind resu trio trom tl'le nsks inhêrent n the efectroniC transmissoo or messages 

Dit bericht kan iufonuatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan II is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te ve,w ijdere11. De Staat 
aanvaardt geen aausprnkelijkheid voor schade, van welke ,rnrd ook, die verband hom\1 met ,isico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van betichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This messagemay contain iufonnation that is not intended for you. lfyou are not the addressee or if this message was seut 
to you by mistake, you are requested to infonn the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
damage of any kind resulting from the risks inherent in the e lectronic uansmission of messages. 

Minist1y of Justice and Security 

278182 



To: • , · • 'lfS'in~s.nl]; 11111 .•. llillEDJ@minvws.nl] 
Cc: • ~-@mmvws.nl] 
F rom: •llil,llilillllll . • , ) 
Sent e / 9:55:06 AM 
Subject RE: Bijpraat Stand v. zaken wetgeving 
Receiwd: Wed 5/2012020 9:55:22 AM 

Hoil!lill 

llliJlmlneemt vandaag even haar vrije dag ook echt op, vandaar dat ik even reageer. 

Ik doe vandaag alsnog de vrijdag doorlmlfllopgestelde nota de lijn in mbt het opnemen van een wettelijke grondslag 
in de Wpg voor het gebruik van digitale middelen en de anti-misbruikbepaling. Helaas kunnen deze bepalingen niet 
meege:aïrlt~t de COVID-wet en moet er een apart wetje hiervoor komen. 
Omda JjL ooralsnog niet akkoord gaan met visie dat Wpg voldoende wettelij ke basis biedt voor gebruik van 
app, is een pnnc1pea koord op ministerieel niveau nodig t ussen vwsa11r-1~, (in ieder geval in 
beproevingsfase) Wpg voldoende grondslag b iedt. We vragen de minister ,n~ nota d it pad te effenen. 
Als dit p rincipeakkoord er niet komt, dan vraag ik me af of onderstaande tijdpad reëel is. Er is dan immers geen 
ministeriele overeenstemming voor de inzet van de apps zonder expliciete wettelijke grondslag. 
llllis van bovenstaande op de h~isschien goed om rzmffl!hier voor donderdag ook alvast over te informeren? 
Ik zal even contact opnemen met llllmJom haar b ij te pram-

Groet, 11111 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie W etgeving en Ju..-idische Zaken 
Cluster ~zwaar en Beroep 
RlJnstraat 50 1 Den Haag 
Post bus 20350 1 2500 EJ I Oen Haag 

Tf~~-_,,_ ..... ........................... . 
MW&üN,wmlovws.nt 

(10J(2e) 

Van: 111111, lll. llfm) 4i@ftM@minvws.nl> 
Verzonden: woens-2020 11:33 
Aan_:8_1111.11_< ' @minvws.nl> 

cc:m.111. • ' )--Afi4M@minvws.nl> 
Onderwerp: Bijpraat Stand v. zaken wetgeving 

Hi @MM 
Ik sprak zojuist metllmffllover de stand van zaken van het app-pro.:e spraken onder meer af om de uniformering van de 
contractering een impuÎstegeven. Ook bespraken we het tijdpad dat ij schetste voor de ontwikkeling van de app. Dat ziet 
er grofweg zo uit: 

28 mei: eerste productdemo van app gereed voor presentatie aan MinVWS; 
1• helft van j uni: technische proef door het bouwteam) + randvoorwaardelijke toetsen (AP, CRM, PIA? (door LA?}) 
(contacten met-te. lopen via , , Hier ook rol voor WJZ); 
2• helft juni + f'll!l.1ft juli: inhou e IJ e proe . v. in één GGD regio. Nog niet volledig anoniem omdat je de 
gebruikerservaring wilt terug horen. Tevens epidemiologische meerwaarde bezien en toets door NCiV etc. 

Volgende week spreken we met AAtAf ,ver de j uridische aspecten. Het leek me goedllEDdaar ook voor uit te 
nodigen. Dan kunnen we gelijk meenemen wat de LA voor ons doet. En wat niet. 

Is het een idee dat jij - daaraan voorafgaand bijpraat over de stand van zaken m.b.t. de wetgeving> Ook i.v.m. het 
grondrechten aspect. 

Groet, 

( 10)(28) 
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Europa Strategie 
Programma l nkoop en Aanbesteden Sociaal Domein 

Minister ie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetg eving en Juridische Z aken 
Pamassusplein S - 2511 VX - Den Haag 
Postbus 20350 - 2500 El - Den Haag 
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To: RJ ... minvws.nl] 
From: ~tt~. . • . ) 
Sent Tue 5/26/2020 12:24:4 7 PM 
Subject: RE: Besluitvorming over en wetgeving voor contactonderzoekapp 
Receiwd: Tue 5/26/2020 12:24:47 PM 

Zoals altijd 0 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzij n en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Cluster Bezwaar en Beroep 
R;Jnsboot 50 1 Oen Hoog 
Postbus 20350 1 2500 El I Oen Haag 

--~□1 
Ik werk op (10)(20) 

Van: - ■-1 <llmE!l@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 14:22 
Aan: IMIWI 11. m ) 4Mf PM@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Besluitvorming over en wetgeving voor contactonderzoekapp 

Hij creeert een boel verwarring 

Van= IJMf4il 111, &mfll) 4@îf4@@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 14:21 

Aan: -■- 11 <IIIPl@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Besluitvorming over en wetgeving voor contactonderzoekapp 

Ok, dus we gieten het niet in een nota 

~til][-
(10X2•) 

M in isterie van Vo lksgezondheid, Welzijn e n Sport 
D irectie W etgeving en Juridische Zaken 
Cluster Bezwaar en Beroep 
Rljnstraat SO I Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 El I Oen Haag 

--~□1 
Ik werk o • (101(20) 

Van:., 11-11 < ... @minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 14:18 

(10)(29) 

Aan: @ll!JjM Il, mtlm) 4@ffJ@@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Besluitvorming over en wetgeving voor contactonderzoekapp 

Net me - afgesproken dat we hier niks mee doen. 

Van: ij•aj@ ) Mffll@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 13:59 

Aan~ <Elma minvws.nl> 
CC:-~>; 1

' 111.m ,-WMM@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Besluitvorming over en wetgeving voor contactonderzoekapp 

Zou hem maar gewoon ook v ia de mail doen en op papier afleveren bij secr minister zodat kans maximaal is dat. hij het 

nog heeft kunnen lezen 
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Mei. vriendelijke groet, 

Buiten werktijden mailen mag, maar hoeft niet. Beantwoord deze mail op een voor jou geschikt moment. 

Van: JGf{J )<j@jf4ih:minvws.nl> 
Dahuu: diusda<t 26 mei 2020 1 :58 PM 

A au: ~ l~miuvws.ul> 
Kopie: m!. .z;;;V\vs.nl>. -····· ~ ◄WifUNrmminV\YS.nl> 
Oudenverp: RE: Besluitvonning over en wetgeving voor cou1ac1onde12oekapp 

OK, dat is helder, dan gaat er ook nog een nota officieel via Marjolein! 

Van: AWW ) #•ljfji@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 13:37 

Aan: ) 4Q•JfW@@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Besluitvorming over en wetgeving voor contactonderzoekapp 

Hoi .ik snap de verwaning niet in dat memo staat de meeste info maar we spraken gisteren helder af dat je nieuwe 
nom 2 0 11 makeu mede ikv rweede kans 

Met vriendelijke groet, 

- (10)(2e) 

Buil.en werklijden mailen mag, maar boefl niet. Beantwoord deze mai l op een voor jou geschikt momenl. 

V an: ◄Qf441lmiuV\v~~nl> (10)(28) 1 
Oalum: dinsdag 26 mei 2020 12:45 PM 
A an: <GlfDW@;minvws.ul> 
Ond eiwP11i: Besluirvonn.ing over en wergeviug voor courac1onde12oekapp 

Beste. 

Er is enige verwarring ontstaan over de beantwoording van de vragen di" isteren stelde over het wetsvoorstel over de 
apps. 
Zijn vragen zijn beantwoord in bijgevoegd document. Dat document is niet als nota via Marjolein naar de minister gegaan omdat 
hij ze gisteravond in zijn tas mee moest krijgen. D1.iWiiieren voor 18 u gelukt. 
Vanavond om 19.15 u is er een Webex-overieg me1Mi!lll'ver dit document/ het meenemen van de apps in de spoedwet. 

- delijke groet, 

Van:@WI ■. amll) ◄W@M@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 25 mei 2020 17:38 

- · (lml) 4Jî•Jlt{:W@minvws.nl>;-■. Il 4llfll@minvws.nl>; (10)(28) 

minvws.nl> 
. ) <IIIUilliiJllll■--,-,•-~minvws.nl>j mlmm. (IWl) .Jm!fll@minvws.nl>; 

minvws.n~>;- ) ~WA@minvws.nl> 

(10)(2e) 

Onderwerp: RE: Retour 205516 - Besluitvorming over en w etgeving voor contactonderzoekapp 

Hoillll 
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Hierbij het antwoord j de vra

11
en van de minister. Kun jij die dan uitprinten en in de tas st oppen? 

Alvast dank en groet . §@_ 

(10)(20) 

Ministe:ril!. van Volks ge:zondh@id, Welzijn en Sport 
Dire ctie wetgeving en Juridische zaken 
Cluster Bezwaar en Beroep 
Rijnstraat 50 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 El I Den Hoog 

--~□t 
( 10)(2e) 

<JlfflP@mi nvws. n I> 
Onderwerp: RE: Retour 205516 - Besluitvorming over en wetgeving voor contactonderzoekapp 

Dag i@i@i 

(10)(28) 

De m in ist er heeft vanochtend aangegeven stukken n iet meer via de mail te willen ontvangen (tenzij uiteraard het niet anders 
kan, maar dat moet dan even in overleg met m ij ) . Zou het lukken deze reactie vandaag voor 18: 15 klaar te hebben? Dan kan ik 
het nog u itprinten en meegeven in de tas. 

Dank! 

1Ht4M 

Directie BPZ 

Parnossuspleln 5 1 2511 XV Den Hoog Postbus 20350 2500 EJ I Den Hoog 

~ minvws.nl 

(070)✓,- 06 wa,erdleplngl 

Van: Mffld ■- IIIfll) ◄■(•f§N@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 25 mei 2020 16:44 

. Il <lllfll@minvws.nl>; (10)(2e) 

minvws.nl> 

minvws.nl>; • - ) <JlfflP@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Ret our 205516 • Besluitvorming over en wetgeving voor contactonderzoekapp 

- vij morgenavond 18 uur een webex met de minister hebben over dit onderwerp, stuurt D e antwoorden straks in een ~r~~~:l#l'er. Een nota morgenavond in de tas zou dan immers te laat zijn ... 

~ 
~ ···················· ········· ······························· 

M inisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Dire ctie Wetgeving en Juridische Z8ken 
Cluster Bezwaar en Beroep 
Rijnstraat 50 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ I Den Haag ·-•-
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·-nvwsnl 
(10)(2e) 

Van:aml, • . -) ffN@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 25 mei 2020 13:43 

.11 
<PRJ@minvws.nl> 

Onderwerp: Retour 205516 - Beslui tvorming over en wetgeving voor contactonderzoekapp 

Dag allen, 

De minister geeft in reactie op de nota aan: 
Als dit is wat er nodig is, dan moet het maar . En toch: 

(10X2•J 

o Wil graag snappen waarom de WPG niet voldoende zou zijn, wel voor contactonderzoek (niet grotere inbreuk want 
niet anoniem maar niet voor app) 

o Wil graag snappen waarom dit niet de eerste AMvB van Covid wet zou zijn 
o Als die grondslag ook nodig is voor beproeving, gaat dat dan goed in de tijd? 

Graag kort, intern overleg inplannen ( telefonisch/webex) en dan afspraken maken over hoe nu verder. 

Aanvullend heeft de minister in het afstemmingsoverleg vanochtend aangegeven dat hij graag Y22f aanstaande woensdag 
he lderheid wil over deze vragen en dus de juridische grondslag voor contactonderzoekapp, omdat deze samenhangt met de 
Covid-wet, waar de minister aanstaande woensdag weer een vervolg bewindspersonenoverleg heeft gehad. Lukt het j ullie om 
deze vragen kort uit te werken in een nota, die morgenavond mee kan in de tas' Voor wat betreft de vraag voor een overleg zal 
ik even bij terugkomen bij j ullie! 

-
Mln\Sterle van volksgezondheid, welzlJn en Sport 
Dfrectfe BPZ 

~rnassusplein S 1 2511 XV Den Hl!ag Postbus 20350 2500 EJ Den Haag 

~ :I, nl (070î-- o◄Mf§flPrdiep,ngl 
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(10)(2e) To: ~ a:aminvws.nl] 
Cc: Wtwif'41 III. • · ,%{\iM@mi'lws.nO 
Sent Tue 5/26/2020 12:13:00 PM 
Subject RE: Besluitvorming over en wetgeving voor contactonderzoekapp 
Receiwd: Tue 5/26/2020 12:13:00 PM 

lft!l!l.,u ben ik het even kwijt . 
...-~elke nota heeft SG het? Over die vervolgvragen van min over de apps? Of over de Tijdelijke COVID-wet 
En wat wil hij nou?" In het lna laatste mailtje wil hij een nota, en in zijn laatste weer een mail. 
Eigenlijk hoop ik dat we nu niet nog weer een nota hoeven te maken ... 

Van: fi•@ ) +J@fil@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 13:59 

Aan_~1_◄@f«i@@minvws.nl> 
CC:~@minvws.nl>: M]fll:111, llmllJ) ◄W{§M@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Besluitvorming over en wetgeving voor contactonderzoekapp 

Zou hem !llaar gewoon ook v ia de mail doen en op papier aneveren bij secr 1uinis1.er zodm kans maximaal is dat hij het 
nog heeft ktUlJ1eu lezen 

Met vriendelijke groet, 

• 
(10)(28) 

Buiten werktijden maileu mag, maar hoeft niet. Beantwoord deze mail op een voor jou geschikt. moment. 

Van: ◄Afhf4lr'á'miuV\vs.nl> (101(2•) 1 
Oatmu: diJJsdaa 26 mei 2020 1 :58 PM 
A an: ~ \JL3 ninvws.nl> 
Kopie: JJa:-11 <J:illlinvws.ul>. @l(OifM-111- (JllflJ} <@j(l)(t§@@·miovws.ul> 
Ondenverp: RE: Besluitvorming over en wetg.eving voor contactonderzoekapp 

OK, dat is helder, dan gaat er ook nog een nota officieel via Marjolein! 

Van: ij•Jlf&i ) @i)fêl@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 13:37 

Aan: ) ◄@tfil@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Besluitvorming over en wetgeving voor contactonderzoekapp 

Hoillll ik snap de ve1wairing niet i11 dat memo s~at de meeste info maar we spraket.1 gisteren helder af dat je nieuwe 
11ota zou makeu mede ikv tweede kans 

Met vriendelijke groet, 

Buiten werktijden nrnilen mag, mn,u- hoeft niet. Beantwoord deze mail op een voor jou geschikt moment. 
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Van: ◄QQifiil@minv,~s.nl> (10)(20) 1 
Oalum: dimdae 26 mei 2020 12:45 PM 
Aan: @tf-§ ) <FtBlinminV\\'S_uL> 
Onde1wel'p: Besluirvooning over en wetgeving voor conract ouderzoekapp 

Beste" 

Er is enige verwarring ontstaan over de beantwoording van de vragen di~ isteren stelde over het wetsvoorst el over de 
apps. 
Zijn vragen zijn beantwoord in bij gevoegd document. Dat document is niet als nota via Marjolein naar de minister gegaan omdat 
hij ze gisteravond in zijn tas mee moest krijgen. Dat.i.iiiteren voor 18 u gelukt. 
Vanavond om 19.15 u is er een Webex-over1eg met lllilifiloverdit document / het meenemen van de apps in de spoedwet. 

Met vriendelijke groet, 

11111 
Van: @@f{§I • . &lfll) ◄A•iii@@@minvws.nl> 

Verzonden: maandag 25 mei 2020 17:38 . ( ) ◄l'J)tM@minvws.nl>;-II. Il <IPfJP@minvws.nl>; (10)(2e) 

• · IIIIM!■■· dllllDll <G(Q!ffil@minvws.nl>; 
===='">; • @minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Retour 205516 - Besluitvorming over en wetgeving voor contactonderzoekapp 

Honffl 
Hie~ ntwoord iliiiiiilllliiiii'en van de minister. Kun j ij die dan uitprinten en in de tas stoppen? 
Alvast dank en groet, -

UGt 10,a~ [10J(/O) 
(10)(20) 

Ministerie van Volksgezo ndheid, We b.ijn e n Sport 
Directie W etgeving en Juridische Zaken 
Clu5h:r Bezwaar en Beroep 
R;Jnwaat 50 1 Oen Haag 
Post bus 20350 1 2500 El I Oen Haag 

-----------------------
1 ..YS Dl 

Ik we rk o , (10)(28) 

Van: 11111, • . - ) ◄WM@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 25 mei 2020 16:48 

11. ) 
minvws.nl> 

minvws.nl>; • - ) <Q!ffll@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Retour 205516 - Besluitvorming over en wetgeving voor contactonderzoekapp 

Dag •Aàii• 

(1 0)(2e) 

(10X2e) 

De minister heeft vanochtend aangegeven stukken niet meer via de mail te willen ontvangen (tenzij uiteraard het niet anders 
kan, maar dat moet dan even in overleg met mij). Zou het lukken deze reactie vandaag voor 18: 15 klaar te hebben? Dan kan ik 
het nog uitprinten en meegeven in de tas. 

Dank! 

EIWIE 

278198 



POrnossuspleln 5 1 2511 xv oen Hoog Postbus 20350 2500 El oen HHg 
~ rmmlnw,s,nl 
(070fü@@lo61i@i!,.,erdiepingl 

Van: @4iJ{äl 111-111111) ◄Aii@@@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 25 mei 2020 16:44 

minvws.nl> 

(10)(2e) 

minvws.nl>; ' ' ) .lm!fll@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Retour 205516 - Besluitvorming over en wetgeving voor contactonderzoekapp 

•r■ 0m i t wij morgenavond 18 uur een webex met de minister hebben over dit onderwerp, stuu'9e antwoorden straks in een 
mail naar de minister. Een nota m orgenavond in de tas zou dan immers te laat zijn ... 
Groet,mm - ............ , ,. 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Cluster Bezwaar en Beroep 
RIJnstraat 50 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ I Den Hoog 

Ik werk op (10)(2e) 

Van: 11111.m. ~-b 4U·ill@minvws.nl> 
Verzonden: maanda 25 mei 2020 13:43 

·■ ◄QWM@minvws.nl>; 
minvws.nl> 

minvws.nl>; ' · ) .lm!fll@minvws.nl> 

Onderwerp: Retour 205516 - Besluitvorming over en wetgeving voor contactonderzoekapp 

Dag allen, 

De minister geeft in reactie op de nota aan: 
Als dit is wat er nodig is, dan moet het maar. En toch: 

I1ox2eI 

o Wil graag snappen waarom de WPG niet voldoende zou zijn, wel voor contactonderzoek (niet grotere inbreuk want 
niet anoniem maar niet voor app) 

o Wil graag snappen waarom dit niet de eerste AMvB van Covid wet zou zijn 
o Als die grondslag ook nodig is voor beproeving, gaat dat dan goed in de tijd? 

Graag kort, intern overleg inplannen ( telefonisch/webex) en dan afspraken maken over hoe nu verder. 

Aanvullend heeft de minister in het afstemmingsoverleg vanochtend aangegeven dat hij graag ~ aanstaande woensdag 
helderheid wil over deze vragen en dus de juridische grondslag voor contactonderzoekapp, omdat deze samenhangt met de 
Covid-wet, waar de minister aanstaande woensdag w eer een vervolg bewindspersonenoverleg heeft gehad. lukt het j ullie om 
deze vragen kort uit te werken in een nota, die morgenavond mee kan in de tas? Voor wat betreft de vraag voor een overleg zal 
ik even bij terugkomen bij j ullie' 

Groeten, 

MMM 
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POrnossuspleln 5 1 2511 xv oen Hoog Postbus 20350 2500 El oen HHg 
llm!ml_aDmlnvws.,.gJ_ 

io◄§JW 0Wjfffl0 roiep,ngl 
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To: 
Cc: 

.(rmmD)'-minvws.nl] 
minvws.:.!l!l; • -~ 
.• ;;; minbzk.nl] 

From: 
Sent Tue 6/9/2020 11 :28:22 AM 
Subject: RE: Puntje Covid-wel 
Received: Tue 61912020 11:28:23 AM 

Dao allen, 
Ik ben het eens met . dat en waarom de onderlinge verhouding van die leden onduidelijk is. 
Door het samen te nemen In het door. voorgestelde lid, worden we l alle vrij te stellen gevallen opgezadeld met 
die criteria. Oftewel: er is dan geen vrijstelling meer denkbaar als dat gelijkwaardige beschermingsniveau niet va lt 
te bereiken. 
We hebben de afgelopen tijd veel wensen gehad om allerlei personen uit te zonderen in de wet. Daarover hebben 
we steeds gezegd dat wie evident niet die veilige afstand kunnen houden, nu worden uitgezonderd. Dus 
bijvoorbeeld wel de brandweer als die iemand uit een auto moet zagen, maar niet "hoe zit het dan met 
lncldentbestrljders In de che'Tllsche Industrie?". Daarbij wezen we steeds op de vrlJstelllngsmogellJkheld. Gaan er 
QPPn prohlPmen ontc;t;i;in r1I~ dP Minic;tPr vr1n VWC:. rliP vrijstellino c;tr.=.kc; ;\IIPPn nno maar mao OPVPn .:.Is -:1an 
bepaalde eisen wordt voldaan? 
Vriendelijke groet, 
mm 

,MW 
LET OP! O n.te t:"-fflOÎl«iru..),rn lijn ge-wiji.igd: @mÎnvC'nj.nl inen,rnferd in @minjw.nv.nl. 

Mini~• vin h atitie tn V• iliChtîd 
dlrt<tlt Wttcevfl"C tn Nrldlf<:ht zaktn 
,e«or Stut:t~ tn lltstun~cht 
Tu, fmatl:t 141 I 2Sll OP I Otn H~g 
Postbus 20301 1 2SOO EH I Dm Ho>s 

T06~0fM-
l5JiJ!fl'Jl@miNonv.r.l 
www.r1iksovtrh~id.nl/jmv 

Van: 11\11111-11- -BD/DWJZ/SBR 
9 ·uni 2020 13:16 

)' 

1- mmDl; M½IMM- 8D/OWJZ/SBR; 

Onderwerp: RE: Puntje Covid-wet 

Dag illtJf§M 

(10){201 ;--■;1111, 

Mijn eerste reactie is dat in dat t ekstvoorstel dan de verhouding tussen lid 5 en 6 heel onduidelijk is 
lid 5 Is nameHJk evenzeer een minlsterièle vrijstellingsregeling (al wordt het daar niet zo genoemd), maar dan met 
iaian criterium . En lid 6 is dan vervolgians iaen geht>ial opian vrijstiellingsmogelijkhiaid. Dat ,s echt hiaial gek. 
Technisch gesproken biedt lid 6 namelijk al volledig wat je met lid 5 wilt . Uitgaande van de bedoeling, denk ik dat 
het dan beter zo kan (alleen een lid 5, geen lid 6 ) : 
5. Bij ministeriële regelinc kan vrijstel/in!) worden verleend van het in het eerste lid bedoeld verbod, indien in de in deze rel)elinl) 
aangegeven [bijzondere, dit woord zou ik schrdppen, TB) gevallen door de toepassing van hygiënemaatregelen, het gebruik van 
beschermingsmiddelen of op ardere wijze, een beschermingsniveau kan worden bereikt dat gelijkwaardig is met [aan?, TB) het 
beschermingsniveau dat bereikt wordt door de toepassing van de in het eerste tot en met derde lid bedoelde maatregelen. Aan 
een vrijstelling kunnen ~ri~en en beperkingen worden verbonden. 
In plaats van dQ doorlllillllvoorgQstelda tekst: 
5. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat het eerste lid niet van toepassing is, indien in de in deze regeling aangegeven 
óljzondere gevallen door de toepassing van hyg/enemaatregelen, het geórulk van óescherrnlngsmldde/en of op andere wijze, een 
beschermingsniveau kan worden bereikt dat gelijkwaardig is met het beschermingsniveau dat bereikt wordt door de toepassing 
van de in het eerste rot en met derde lid bedoelde maatregelen. 
6. BÎj ministeriële regeling kan vrijstelling worden verleend van het in het eerste lid bedoelde verbod. Aan een vrijstelling kunnen 
voorschriften en beperkingen worden verbonden. 
Een alternatief is om de vriJstelhngsmogehJkheid uit het huIdIge lid 5 uit de consultatieversie te handhaven en dan 
in de MvT (omstandig) uit te leggen dat die vrijstelling mede kan worden benut voor bijzondere gevallen waarin 
door de toepassing van hygiënemaatregelen, het gebruik van beschermingsmiddelen of op andere wijze, een 
beschermingsniveau kan worden bereikt dat gel1JkwaardIg 1s met het beschermingsniveau dat bereikt wordt door de 
toepassing van de in het eerstie tot en met derde lid bedoelde maatregelen. 

278205 



Ik zet - in de cc nu hij schr ijfteamaspiraties lijkt te hebben en ook gelet op de spoed. 
Groet, p il'W 

Ministerie van Justit ie en Veiligheid 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken I Sector Staats- en bestuursrecht 
tel. 06 

mail.com>; 
• - • BD/DWJZ/SBR 4A\jjm@@iln& 

. • BD/DWJZ/SBR ◄@:f4M@minjenv.nl>; · · 1111 
minb2k.nl>; minb2k.nl> 

Onderwerp: FW: Puntje Covid-wet 

Mlt{-i 

Beste collega's, 
Het heeft jullie al van andere zijde bereikt, denk ik, maarlllll!I en ik zijn net even bij minister De Jonge geweest en hebben daar 
o.a. het door EZK aangedra- n unt besproken. Hij meld~ t e.e.a. wat niet geschikt is voor de mail, maar hieronder de 
daarop gebaseerde mail van aan de collega's, Ik heb even een concept-tekstje gemaakt met de intentie van de 
ministerraad, als ik het goe egrepen heb. 

Vr gr, • • 
Word., aan de bewindspersonen. 

Van: ' · . · -ll->ftii§l@minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 12:06 

1 

min'env.nl>; 

Onderwerp: RE: Puntje Covid-wet 

(10)12•1 

Dank daa rvoorlllll wij schakelen z.s.m. met onze bewindspersonen. 
Groet, 

mm 
(10)/281 

. - 8D/DWJZ 4WM@minjenv.nl>; m 
minvws.nl>; (10J(2e) 

. - · • BD/DWJZ/SBR 

min·env.nl>; l3l,II• ■· ■-) ◄Wl@minezk.nl>; llmifll 

min"env.nl>; 

Onderwerp: RE: Puntje Covid-wet 

·nbzk.nl> 
(10)(2e) 

Eens, maar EZK moest hiervan snel op hoogte worden gebracht, ook omdat Min EZK dit punt straks in Mccb aankaart. Vandaar 
deze dubbele actie: beter mee verlegen dan om verlegen .... 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: me , • BD/DWJZWiWM@minjenv.nl> 
Datum: dinsdag 09 jun. 202011:56 AM 

) 4AWM@mlnvws.nl>. UJf4M@minezk.nl' 4J(t)?tW@minezk.nl>, 
minb2k.nl> 

Onderwerp: RE: Puntje Covid-wet 

(10)(20) 

a. mmJJ) - nvws.nl>, ll'F ) 
minvws.nl>, ~~- - BD/DWJZ/SISK]¾,'§lminjenv.nl>, 

minbzk.nl> 

mmJ het lijkt me in elk geval niet handig om nu langs t wee kanten (schrijfteam en wij vieren/ dr ieën) aan de 
teksten te werken, dus ik stuur dit door naar het schrij fteam met het verzoek om dit verder ter hand te nemen. 
Groe!..lllilm..__ 
Van:-) 4Hft#l@minvws.nl> 

Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 11:40 
A~n e z k. nl' -· minezk.nl>; 

minbzk.nl> 
Wit§ . - BD/DWJZ 4NM@minjenv.nl>; m 
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Onderwerp; Puntje Covid-wet 
Urgentie: Hoog 

Beste (10X2•l 
Zojuist hebben we met onze min ister gesproken over de laatste losse eindjes rond de Spoedwet voordat zij morgen naar de 
Raad van State gaat voor spoedadvies. 
W k . h . d . d 1 . d ' . t d h bbe b d ht D t . h ·, 

(10)(2g) 

• 1 • • • J ' g p p g g, 
omdat we toen van plan waren dat te doen tijdens de adviesrond e RvSt. 
De redenering van onze m inister is dat als de 1,5 m niet kan, er wel een geloofwaardig alternatief moet zijn om hetzelfde 
resultaat te bereiken. Argumenten voor zo'n ministeriële regeling zijn daarbij niet het gebrek aan handhaafbaarheid of de 
moeizame economische exploitatie uitgaande van 1,5 m, maar een werkbaar alternatief (bv. eerst een checkgesprek, dan 
hygiënevoorschrift of beschermingsmiddel etc. ). 
In die lijn doordenkend hebben we het volgende concept--t@k stvoorst@I bedacht als uitgangspunt voor het nu meenemen in het 
wetsvoorstel: 
Artikel 58f 
5. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat het eerste lid niet van toepassing is, indien in de in deze regeling aangegeven 
bijzondere gevallen door de toepassing van hygiënemaatregelen, het gebrvik van beschenningsmiddelen of op andere wijze, een 
beschermingsniveau kan worden btJreikt dat gslijkwaardig is met /,et beschermingr.nive.au dat bereikt wordt door de toepassing 
van de in het eerste tet en met derde lid bedoelde maatregelen. 
6. Bij ministeriële regeling kan vrijstelling worden verleend van het in het eerste lid bedoelde vert,od. Aan een vrijstelling kunnen 
voorschriften en beperkingen worden verl,onden. 
Toelichting 
De veilige afstandsnorm z~I blijven gelden waar deze kan worden toegepast. Er zijn om~t<1ndigheden waarin de veilige 
afstandsnorm niet toepasbaar is. In deze bijzondere gevallen • zoals de kassa's in winkels: bij het afrekenen kan de veilige 
afsrandsnorm nier worden coegepasr. Onder de voorwaarde dar In die bijzondere gevallen door de toepassing van 
hygiënemaatregelen of afdoende beschermingsmiddelen een gelijkwaardig beschermingsniveau wordt gevonden aan hetgeen 
wordt bereikt met het aanhouden van de veilige afstand, kan voor deze bijzondere gevallen bij ministeriële regeling worden 
voot2ien in aen gelijkwaardig altematief. 
Hopelijk kunnen jullie je daar in vinden. Graag verneem ik uiterlijk 14 u of dat het geval is. 
Met vnendellJke groet, 

Wetgeving en Juridische Zaken 
Ministefie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Postbus 20350 
2500 El Oen Hoog 

:
0 MM\M 

l@[M@mÎnvws.nl 

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 risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 

Ministerie van Justitie en Vei ligheid 

This message may cont ain information that is not intended for you. Il you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mis tak@, you ar@ r@qu@stod to inform the s@nder and delete the messago. The State ,ccepts no liabil~y tor dam age of any kind 
result ing trom the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Juslice and secur1ly 

Dit beticht kan infonuatie bernttcn die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gez:ouden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te meldeu en het bericbt te 
ve,wijdereu. 
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De Staat aauvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, clie verband houdt met 1isico's verbonden aan het e lektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contaiu information that is not intended for you. If you 
are not. t.he addressee or if t.his messnge was sent to you by mis take, you 
are requested to infonn the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for dam age of any kind resulting from the 
risks inherent in the electrouic transmissiou of messages. 
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Hoi mJl.BD e.a., 

82 pagina's puur genieten. 

In een post-consultatie versie van het algemeen deel wel graag nog even kijken naar de wijzigingen die ik 
aanbracht in de voet noten. Die zijn nl. niet doorgevoerd en volgens m ij niet omdat we erover van m ening 
verschillen, er zijn ook foutjes blijven staan. 
Mijn oog viel bij het scrollen nam elijk op " 10 Zie_Regeling 2019-nCoV 28 januari 2020 (Stb. moe te z n 2020, 
6800), brief van de Minister voor Medische Zorg en ~ rt van 24 januari 2020 nzakehe vervolg van de uitbraak 
van een nieuw coronavir us in Wuhan, Kamerstukke- 019/20, 25295, nr. 76 en de brief van de Minist er voor 
Medische Zorg en Spor t van 28 ja nuari 2020 inzake het nieuwe coronavirus Wuh am erstukke 019/ 20, 25295, 
nr. 77." 
Dat doet vermoeden dat de not en tussen wal en schip zitten. Maar voor nu: heel tevreden ' 

Groet 

+MIN 

278208 
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To: ••. Cc: . ( • · ) ' cm• • ~ minezk.nl); 
From: • • 

. il.lmm11lW®)$M@minvws .nl]; lllilDJ. 1111. 
atr-regeldruk .nl) 

Sent Sal 5/30/2020 11:38:13AM 
Subject: RE: Consultatieversie Tijdel ijke wel maatregelen covid-19 
Received: Set 5/30/2020 11 :38:43 AM 

Besta--

Alle collegeleden hebben inmiddels op de adviesaanvraag voor de wet gereageerd. De uitkomst van de raadpleging is dat het 
college van oordeel i s dot h el wetsvoorolel ma terieel geen nieuwe regeldruk oplevert. Dat kom t o mdat de wet voor een belangrijk 

deel de bepalin11en ui t de noodverordeninaen overneemt. De n ieuwe bepalingen (de zoraplichten en de bepalinaen rondom de 
inzet van d igitale middelen) leveren materieel geen nieuwe regeldruk. Dat kan anders komen te liggen met de AMvB-en en 
ministeriële regelingen die op grond van de wet zullen/moeten worden getroffen. Het college rekent er op dat deze lagere 
regelgeving ook voor advies wordt voorgelegd (waartoe op basîs van ons Instel lingsbesluit ook een gehoudenheid bestaat). O m dat 

er materieel geen nieuwe regeldruk optreedt heeft het college tevens besloten om de adviesaanvraag ambtelijk af te doen, met 
deze e-mail. Het verdient aanbeveling in de toelichting op de wet te vermelden dat ATR naar de wet heeft gekeken en van mening 
is dat er mater ieel geen n ieuwe regeldruk optreedt {o. i.d.) . Wij wensen jullie veel succes met het ver volg. Mochten er nog vragen 
of opmerkingen zijn dan verneem îk die graag Viln jullîe. W ij spreken elkaar ongetwijfeld weer ter gclcgcnhcîd van de lagere 

regelgeving, 

M et vr iendelijke groet en nogm aals een fijn weekend toegewenst, 

(10)(2•> 

ATR 
Advioscollogc 
t.oots:in9 rogoldru k 

+31 {O) M@i#M 
t 3 l{0)• 

NAWfAN@atr-regeldruk.nl 
Rijnstraat 50 1 2515 XP Den Haag 

Postbus (PO Box) 16228 1 2500 BE The Hague 
www.atr-regeldruk.nl 

Van:IIIZII. lll■l <EDl@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 16:47 
Aan: mEJ, mmrzl!t i9 •N@atr-regeldruk.nl> 
cc:ma. lml) • : @minvws.nl> 

Onderwerp: Consultatieversie Tijdelij ke wet maatregelen covid-19 

Bestemim 

Hierbij het officiële ver2oek om een reactie van de ATR, zoals aangekondigd. 

Ik geef je morgen nog even een terugkoppeling op de vraag over evt. verschillen met de geldende noodverorden ing en. 

Dank voor de medewerking en vr iendelijke groet, 

m IR!iiiWMWiW-
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(10)(2e) 

Directie wet geving en Juridische Zaken 
M inisteri e van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassuspleln 5 1 2511 XP I Den Haag 1 18e verdieping 
Postbus 203:,0 1 2500 EJ I Den Haag 

··········································· ···························· 
~g~g-@-
EPJ!litl®mlovws al 
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To: •• , ~minvws.nl] 
Cc: . · · )~@minvws.nl] 
From: • ' ) 
Sent Thur 61412020 10:16:15 AM 
Subject RE: Consultatieversie Tijdelijke wet maatregelen covid-19 
Receiwd: Tour 6/4/2020 10:16:16 AM 
image004.jpg 

Nog op tijd, heb het ingekopieerd 

Van: lllfll • . mlll) ◄WJifiil@minvws.nl> 
Verzonden: · 2:10 
Aan: · 

CC: • - minvws.nl> 

Onderwerp: FW: Consultatieversie Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

Urgentie: Hoog 

Hoilllll 

Zie hieronder een reactie vanuit CZ over artikel 58j l id b (mogelijk verbod op contactberoepen). 

CZ wil graag het voorbeeld van tandartsen h ieruit verwij deren of vervangen door een niet-zorgberoep, wat me op zich prima 
lijkt, al denk Ik niet dat de redenatie van CZ klopt ('zorgverleners zijn geen contactberoepen'). 

Groeten.llmlflDI 

Van: 11:11,11--) -IPilP@minvws.nl> 
Ve 

C F:iiiiiii~ ■ ..,.invws.nl>:if! Dllm-11111 
vws.X: +:~} 4Qi45invws.nl> 

Onderwerp: RE: Consultatieversie Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

Urgentie: Hoog 

Hallo-

De consultatieversie is uitgezet bij onze zorgsectoren en via die weg zijn er (voor zover ik weet) enkele reacties jullie kant op 
gekomen. 

Daarnaast hebben we zel f nog een storende fout in de tekst ontdekt. Kan ik dit aan jou meegeven zodat jij die aan de opsteller s 
van de wet kan meegeven? 

Het gaat om wat op p. 47 staat: 
"Melde ministeriële regeling op basis van ondErdeel b kar, de uitoefening van daatin te bepalen n.>ot..tc 1lwr0f'Jn:'n, mal" kapr,w,::., $1:"hCx>nheids$[')PC:iiili"1en Pn 

tand~ nader worden gereguleerd en indien noodzaktllijk voor de bestrijding van de epidemie kunnen beperkingen aan do uitoefening van deze beroepen 
worden op- en afgeschaald.' 

Tandartsen worden hier ten onrechte geschaard onder de contactberoepen, terwijl zij zorgverlener zijn! Een tandarts valt ook 
onder de definitie van een zorgaanbieder zoals omschreven in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Verzoek is dus om de 
tandartsen uit dit voorbeeld te halen. Er zijn tal van andere contactberoepen die wél in het rijtje van de kapper en de 
schoonhe idsspecialist passen (masseur etc). 

Dank en groeten, 

1111 

L ., •. -., .. .,--· 
Minlsterie van VolksgezondheJd, WelzJln en Sport 1 Directie Curatieve Zorg 1 

Parnassuspleln 5 1 2511 VX I Oen Haag I Postbus 20350 1 2500 El I Den Haag 1 

·(o7o)aml I o6■Ui))SM 
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c llD@mlnvws.nl 1 

Van: m, 111-afm) ◄WJM@mlnvws.nl> 
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 16:56 

111. CIIIID) W@îWM@minvws.nl>; m■. 
minvws.nl> 

minvws.nl>; _Dienstpostbus DCC-VWS 

Onderwerp: FW: Consultatieversie Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

Beste collega's, 

Hierbij dan de consultatieversie van de tijdelijke wet COVID. Willen j ullie de zorg koepels vragen om hun reactie, in het bijzonder 
artikel 580? De deadline voor de reactie is 3 juni, volgende week woensdag. 

Dank jullie wel, 

Groeten, llliJIIII 

L , .. 
Ministene van Volksgezondheid, WelztJn en Sport 

Directie Publieke Gezondheid 

Parnassuspleln 5 1 2511 VX Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ Den Hoog 

tt 06 llmllflDI Verdleplng:IZfll 
::'.: QjfUi@minvw5.nl I W\YW.rijksovartiald,n1 

Van:111111-Il■) <IJE'l@minvws.nl> 
28 me i 2020 16:43 

t - , <MAuttM@minvws.nl>; m■ .• ,◄A·JiflM@minvws.nl> 
CC: minvws.nl> 

Onderwerp: Consultatieversie Tijdelijke wet maatregelen covid -19 

Hierbij eindelijk de consultatieversie van het Twm-wetvoorstel, ter doorgeleid ing. 

@11111, wil jij deze documenten doorsturen naar de contactpersonen op d e BES. Ik krijg graag een kopie; 

@IU:Jiflm zoals afgesproken, zo'ml de stukken willen doorsturen aan de IGJ, het RIVM en de GGD-GHOR en de interne VWS
beleidsdirecties {in elk geval ,,m _-W@i&M en M®IW■ Il IEi). LZ), e.c. mijzelf. 

Alvast bedankt, 

1111 
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To: .fW■ • . (IIEiflDuMQi)ltMii@minvws.nl]: - · I .GDJ)lllli!m@minvws.nl]: mm .•. -
DnC®L.: .... _ min

1
@jf.tt• 

From: .1. • ' ) 
Sent Wed 6/3/2020 12:49:10 PM 
Subject RE: Consultatieversie Tijdelijke wet maatregelen covid-19 
Receiwd: Wed 6/3/2020 12:49:11 PM 

Ja hoor, en ik heb 'm ook al naa1Wij,j/M doorgezet ivm a11 580 (waar zij mee bezig is). 

Verzo11de11 met BlackBen)' Work 
(,vww.blackben)' .com) 

Van: MA·»fD a . w <lli@tfiNr,?/minvws.nl> 
Datum: woe1isl»)Du1. 2020 2:38 PM Aan:--•· ' ) <IB'llm~•lllinvws.nl>, IIEISD. m. --<IPSDl?iminvwrnl> 
Onde1werp: FW: Co1isulrarieversie Tijdelijke wer maatre~elen covid-19 

Hebben jullie deze al? 

Van: llllllml ◄Nl@vgn.nl> 
Verzonden: woensdag 3 juni 2020 14:11 

Onderwerp: RE: Consultatieversie Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

Beste lllm!e .a. 

In navolging vanlllmlstuur ik ook de reactie even rond die VGN heeft ingestuurd. 

Wij hebben met belangstelling kennisgenomen van het ontwerpwetsvoorstel 'Tijdelijke wet maatregelen covid-19 ' . 
Wij brengen graag de volgende punten onder de aandacht en hopen dat u deze wilt verwerken in het defin itieve 
wetsvoorstel. 

1. In de consultatie staan diverse begripsomschrijvingen, waaronder woonvormen in de zorg, zorgaanbieder 
en zorginstelling. I n deze begripsomschrijvingen ontbreekt het sociaal dom ein (Jeugdwet en Wmo 2015). Wij 
stellen daarom de volgende aanpassingen voor: 

- Aan het begrip woonvorm moet de Wmo 2015 (maatschappelijke ondersteuning) en de Jeugdwet {jeugdhulp) 
worden toegevoegd. Daarmee vallen alle woonvormen in de gehandicaptenzorg onder het begrip 
'woonvorm'. 

- Aan het begrip zorgaanbieder zal de Wmo 2015 (aanbieder) en de Jeugdwet (jeugdhulpaanbieder) moeten 
worden toegevoegd. 

- Het begrip zorginstelling is beperkt tot de Wlz en dan specifiek het verblijf in een instelling. De Wmo 2015 en 
de Jeugdwet ontbreken echter in de omschr ijving van het begrip 'zorginstelling '. In de Wmo en de Jeugdwet 
is er nam elijk ook een vorm van verblijf mogelijk. 

Door de aanpassing van de begripsomschrijving k rijgt het sociaal domein een wettelijke verankering. We 
willen er op wijzen dat het belangrijk is dat bij het stellen van beperkingen of voorwaarden, bij ministeriële 
regeling, goed naar de diversiteit van de verschillende doelgroepen in de gehandicaptenzorg wordt gekeken. 
Niet elke voorwaarde of beperking is even geschikt. Invulling van beperkingen of maatregelen op maat is van 
belang. 
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2. In de definitie 'woonvorm in de zorg' ontbreekt: 'of verstandelijk beperking' en moet nog worden 
ingevoegd na 'beperking'. Ook cliënten met een verstandelijke beperking wonen immers in dergelijke 
woonvormen. 

Woonvorm in de zorg: woonsituatie waarin minimaal drie bewoners verblijven vanwege een somatische of 
psychogeriatrische aandoening of beperking en zorg ontvangen als bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg; 

3. Voor de definitie van 'persoon met een handicap' wordt verwezen naar definitie van het 
Gehandicaptenverdrag. Op blz 52 in de toelichting wordt aangegeven wie hier in ieder geval mee wordt 
bedoeld en wordt verwezen naar de Wet zorg en dwang (Wzd) en niet naar de Wet langdurige zorg (Wlz), 
terwij l de Wet langdurige zorg wel wordt genoemd in de definitie van 'Woonvorm in de zorg'. Het roept de 
vraag op waarom wordt verwezen naar de Wet zorg en dwang. Waarom wordt niet verwezen naar de Wlz? 
Ook wordt 'of een lichamelijke beperking' genoemd, de Wzd is echter niet van toepassing op cliënten met een 
lichamelijke beperking, de Wlz kan wel van toepassing zijn op cliënten met een lichamelijke beperking. 
Daarnaast zij n niet alle zorgaanbieders Wzd-zorgaanbieders, maar alleen als zij zich daarvoor hebben 
geregistreerd, en ten slotte geldt de Wzd niet per definitie voor alle VG-cliënten. 

Blz 52 : Persoon met een handicap: voor de definitie wordt verwezen naar het Verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap {Trb. 2007, 169, en 2014, 113). Hiermee in ieder geval worden bedoeld mensen met een lichamelijke of verstandelijke 
beperking of met een psychogeriatr ische aandoening als bedoeld in de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk 
gehandicapte cliënten. 

4 . Artikel 58 o: Zorgaanbieders en zorginstellingen: Gezien de diversiteit tussen mensen met beperkingen en 
woonvormen is het belangrijk dat indien regionale respectievelijk landelijke overheden beperkende 
regels/voorwaarden moeten stellen, dit af te stemmen met zorgorganisat ies respectievelijk 
brancheorganisaties. 

5. Artikel 58 o: Zorgaanbieders en zorginstellingen: De hieronder geel gearceerde zin (zie paragraaf 4.2.7.1. ), 
roept verwarring op. Nu lijkt het erop dat als de zorgaanbieder zorg verleent in de woning toch de 
afstandsregels in acht moeten worden genomen ten tijde van de zorgverlening, terwijl in de passage ervoor 
j uist het tegenovergestelde wordt gezegd. Voorstel is om de geel gearceerde zin te schrappen . 

"Met dit artikel wordt geëxpliciteerd dat een zorgaanbieder zich ook aan de maatregelen ter beperking van 
het risico op verspreiding van covid-19 dient te houden. Vanzelfsprekend kunnen veel zorgaanbieders geen 
afstand houden van patiënten of cliënten als zij zorg verlenen. Dat geldt eveneens voor personen die met de 
patiënt of cliënt voor de zorgaanbieder werken. De zorgplicht is er daarom op gericht dat niet bij de zorg 
betrokken personen (hierna: bezoekers) moeten kunnen voldoen aan de maatregelen. Ook wanneer een 
zorgaanbieder zorg verleent in een woning, moeten de afstandsregels in acht worden genomen ten tijde van 
de zorgverlening. De in vulling van deze zorgplicht zal goeddeels met zelfregulering gaan. Vee/ 
zorgaan bieder s hebben al protocollen en richtlijnen on twikkeld, op grond waarvan zij zoveel m ogelijk aan 
hun zorgplicht kunnen voldoen". 

6. Artikel 58p over Personenvervoer voorziet in een grondslag om regels te kunnen stellen over toegang tot en 
gebruik van voorzieningen voor personenvervoer. Wij vragen u, indien deze regels worden gesteld voor het 
Openbaar Vervoer voor de verdeling van de beperkte capaciteit , ook rekening te houden met de groep 
mensen die blind of slechtziend zijn en hierop aangewezen zijn , omdat zij bijvoorbeeld zich niet met de fiets 
of lopend kunnen verplaatsen. 

Met vriendelijke groet, 

Frank Bluiminck 
Directeur 
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030-@jll)tfJW 
06 MliJll:P'4-lM 
MiWifQN@vgn.nl 
@frankbluiminck 

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 
Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht 
Postbus 4 13, 3500 AK Utrecht 

Van: <MfM@actiz.nl> (101(2•) 

Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 23:19 

) 

Onderwerp: RE: Consultat ieversie Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

Beste-

minvws.nl>; llmllllilfll 
1 Alzheimer 

loc.nl) 

We hebben naar de conceptnoodwet gekeken. Ik heb verder geen reacties gezien maar vanwege de relevantie neem ik de 
naaste collega 's toch maar m ee in de cc . 

We hebben bezien wat in de wet (of eigenlijk de toevoeging aan de WPG) anders is vergeleken met de Noodverordening? De last 
wordt verplaatst van het openbaar bestuur naar de zorgaanbieder. In plaats van een bezoekverbod wordt zorgverleners een 
bijzondere zorgplicht opgelegd. De zorgaanbieder moet ervoor zorgen dat bezoekers de COVID regels in acht kunnen nemen 
(anderhalve meter, groepsverbod, hygiënemaatregelen). Het "kunnen nemen" duidt op een inspanningsverplichting, en dat lijkt 
mij reëel. Deze inspanningsverplichting is blij kens de toelichting onderdeel van goede zorg in de zin van de Wkkgz. Daarmee is 
de JGJ be last m et het toezicht op deze verplichting. We gaan er vanuit dat deze interpretat ie juis t is ? 

De Noodwet regelt op geen enkele manier welke sancties aan bezoekers kunnen worden opgelegd als zij zich niet aan de 
spelregels houden. Als de bezoekers zich echter niet aan de regels houden, kan de zorgaanbieder echter wel een aanwijzing van 
de JGJ krijgen . Terwijl je het gedrag van bezoekers echt niet in de hand hebt. Dat is een forse achteruitgang ten aanzien van de 
Noodverordening waar je nog een direct beroep kon doen op de Sterke Arm. Nu geldt wel de verplichting, maar hebben 
zorgaanbieders weinig in handen om goed gedrag af te dwingen. Via zelfregulering en huisregels moeten onze leden dat 
organiseren. En pas na overtreding van de huisregels kun je de w ijkagent bellen. Een d irecte escala tiemogelijkheid als stok 
achter de d eur en sancties gericht op de ove rtreder zouden hier g epast zijn. In e lk geval is hetgeen er nu staat 
v o lstrek t onwerkbaar, dat leidt immer s tot def ensief gedrag en extra beperkin g om geen r is i co t e lopen en da t wil 
niemand. 

De inspanningsverplichting geldt ook onverkort in de thuiszorg, en daar lijkt de wetgever de mogelijkheden van de zorgverlener 
om de Covidmaatregelen te nemen schromelijk te overschatten. Je gaat tenslotte in het eigen huis van de dient geen looproutes 
uitzetten die waarborgen dat je twee armlengtes van de huisgenoten blijft. Los van de feitelijke onmogelijkheden: Nu ligt de 
verantwoordelijkheid eenzijdig bij de zorgverlener. Als de COVID maatregelen worden toegevoegd aan de aanspraak, dan kan 
het niet voldoen aan d ie maatregelen door de dient en zijn verwanten, leiden tot het opschorten en zo nodig het beëindigen van 
de zorgverlening. Ter bescherming van de zorgverleners. Zoals h et er n u staat is het in e l k geva l onu itvoerbaar. Hier zou 
(lie fs t geb orgd in de noodwet) een beroep gedaan moeten w orden o p de v era ntwoordelijkheid van de d ient en 
diens naasten/ huisgenoten door naleving van de algemeen gelden de Covidmaatregelen als t ijdelij k aanvullende 
voorwaarde voor zorgverlening te borgen. 

Voor het overige laten we becommentariëring graag aan de deskundigen op andere terreinen. 

Met vriendelij ke groet, 

Wouter van Soest 
directeu, 
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• 

branchevereniging van zorgorganisaties 
verpleeghuiszor9 ILor9 thuis I reva1icSAlie en t,erstelljet.aqd 

M•jtf4N@actiz.nl I oas-111111 o6-#Mf4W1 Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht r www,actiz,nl 
Ph@rnrr C:ffli'NI f'DYNY ;fiC?DroT 

Van: m, 1. -) ◄IN1t4l@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 18:43 

verenso.nl>; @@If4@ 4AY:fl@@zorgthuisnl.nl>; 
v n.nl>; 

◄J(l}f§@@minvws.nl> 
Onderwerp: Consultatieversie Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

Beste allen, 

Wij vragen hierbij om uw reactie op de consultatieversie van de tijdelijke wet COVID. 
In het bijzonder vragen wij uw aandacht voor artikel 58o. 

De deadline voor neactie is woensdag 3 juni. 

( 10)(21 ) 

U kunt uw reactie sturen naar de contactpersonen zoals in de brief aangegeven. Daarnaast vraag ik u uw reactie ook te sturen 
nag1 PUI@ (MAU:Wlll@minvws.nl). 

Wij realiseren ons dat de reactietermijn erg kort is maar stellen uw reactie zeer op prij s. 

Met vriendelijke groet, 
@Jti§ 

i10X2•l MMfiM 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport I Directie Langdurige Zorg 
bezoekadres : Parnassusplein 5 1 2511 VX I Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ I Den Haag 
Kamer: Elfll Telefoon: (070) •■•r.j,jlllirl!lê!II-• Mobiel: 06 @Aii@M "mail: MMt4@@minvws.nl 

Bii VWS peldt H n l.g;timati~ lkht l<'OOf'" de tot"""'7g t Qf h.t ministerie. O.t b.t.kent dQf bij uw "-•offf aon VW5 om g,,ldÎ~ l•~timatie w«dt ~vroogd voor II h.t pand v.,-d•r 

hmt b.f,-.dm. On,c,p WOCJ11 fk uw oandachthf•,vgor-, Alv0$t lwdankt voord. rMdcw«ldngl 
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To: tMA•Jitfi-en~ 
Cc: "i!ilijlll~iwMlr· ;. - -BD/DWJZ/SBR@Qmf4M@minjenv.nl); lllillml. ll. m 11:b ) ' • minvws.nl) 
From: 
Sent Thur 5/28/2020 1:47:20 PM 
Subject RE: Consultatieversie LAATSTE CHECK 
Received: Thur 5/2812020 1 :47:21 PM 

Ok, dankjewel. llm!fll,eeft laten weten dat ik het kan sturen, dan maak ik een kort aanbiedingsmailtje aan lllfilDen is het klaarl 

Groet, 

mm 

BesteNAWtM 
Wat mij betreft helemaal OK en complimen ten. 
Graag schrijfteam cc in de mail aan IUilD 
In de mail hoeft dus niet de zin te staan die ze zou moeten opnemen over de apps, want uiteindelijk is de beslissing 
dat dat niet hoeft (zie mail •Mfü 
Groet , 

'!\m. IIIIIDlll 4AWM@minbzk.nl> 
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 15:38 

~<■@l-minbzk.nl>;lllmflJ,I.■- BD/DWJZ/SB~ #@)T;n-mml, ll. t1D 
mtnvws.nl>; 1 

' ,m .•.. BD/DWJZ/SBR WIM@mon1env.nl>; .11. • ' 
m invws.nl> 

Onderwerp: Consultat ieversie LAATSTE CHECK 

Beste allen, 

Dit is de versie klaar voor consultatie: voor wie nog een laatste check wil doen ... zal ik SalO m in wachten? Dan stuur ik het naar .. 
Groet, 

Ml·EWM 
Van: 1111111111 ◄n1,N@minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 28 mei 2020 15■:■3112 __ _ 

Aan: IIBID,I. . BD/DWJZ/SBR' ~ ~ nl>;- 11-11111\1t9Ifl\:.minvws.nl>- ■. a .. 
80/0WJZ/SBR • . mîn·env.nl:>; 111,■· ~ , df~invws.nl>; ____ w,r,~bzk.nl> 

Onderwerp: RE: MvT Algemeen consultatieversie 

Denk dat Min VWS het infietsen van de app n iet alleen op zijn conto wil laten komen O Maar beter lijkt mij te zeggen dat het de 
uitkomst van het BWO van de drie gezamenlijk was. Vervolgens heeft nog afstemming met BZK plaatsgevonden over de 
specificatie van de grondslag van die bepaling. 
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cc:IIID,-■#[l)f4M@minbzk.nl> 
Onderwerp: RE: MvT Algemeen consultatieversie 

Mag ik vragen wat het onderstreepte zinsdeel voor een meerwaarde heeft? We zetten er ook niet in dat in 
afstemming met de ministers van ( ... ) de rest is gebeurd. 

Van: mm, 1. Il■) <IJl'lll@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 15:16 

. • . • 8D/ DWJZ/SBR -■-,!'l,ffll!l'fl-■•@minjenv.nl>; - •. !lmJ1 <P:IJ@minvws.nl>; m 11111■ 
minbzk.nl> 

• BD/DWJZ/SBR 4WfAN@minjenv.nl>; 111111-■ 4\Gif4M@minbzk.nl> 
Onderwerp: RE: MvT Algemeen consultatieversie 

Ui t de terugkoppeling van het overleg gisteren, toen de mînisters daar uitch-ukkelijk mee îngestemd hebben om de 
appbepalingen mee te nemen (in de consultatievers ie, als er teveel gedoe is, gaat het er weer uit) 

Verzonden met BlackBeny Work 
(iy_ww.blackbcn:y.col!!) 

Klopt dat wel wat MJenV betreft, of heb ik iet s gemist? Waar blijkt d ie afstemming uit? 

lillllll~minvws.nl>;mmm,■.■.-
@minbzk.nl>; 1 , •••• - 8D/DWJZ/SBR 

Hoi 1111 
Hierbij de MvT Algemeen. 

Verzoek van VWS ivm de app bepaling : 

Graag in de interdepartementale mail melden dat er in afstemming met de ministers van JenV en 6ZK een expliciete grondslag 
voor het gebruik van digitale middelen bij bron• en contactonderzoek en gegevensverwerking in dit kader in de concept COVID
wet is opgenomen en t evens een bepaling om misbruik van een notifîcatieapp te voorkomen. 

Groet IQUkil 
Dit bericht bn üuo111111tie bevatten die niet voer u is besterud. Indien u niet de geadresseerde bent of dit be,icht 
abusievelijk aan u is toegezoudeu, wordt u verzocht dat aan de afzender te meldeu 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 
elek.-tronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Vei ligheid 
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This message may contaiu information that is not intended for you. If you are not the adch-essee or if this message was sent 
to you by mist.ake, you are reques1ed 10 infonn the sender and delete the rnessage. The State accepts no liability for 
damage of any kind resultiug from the tisks inherent in the e lectrouic transmission of messages. 

Minis1ry of Justice and Security 

Dit beticht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de $!:eadresseerde bent of dit beticht 
abnsievelijk aan u is t·oegezonden, wordt u verzocht <hit aan de afzender te melden en het beti cht te venvijderen. De Staaf 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elek1.ronisch verzenden van berichten. 

Ministe1·ie van Justitie en Vei ligheid 

T his messagemay contain infonnation that is not intended for you. lfyou are not the addressee or ifthis message was sent 
to you by mist.ake, you are requested to infonn the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
damage of any kind resuhiug from the 1isks inherent in the electronic tJ"llnsmission of messages. 

Ministry of Justice and Secmity 

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bem of dit beticht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het beticht te ve1w ijderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
eleklron.isch verze11den van berichten. 

Ministetie van Justitie en Veiligheid 

T his message may contain information tbat is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent 
to you by mist.ake, you are reques1ed to infonn the sender m,d delete the message. The Srate accepls no liability for 
damage of any kind resulting from the risks inherent ill the e lectJ·01uc transmission of messages. 

Ministry of Justice and Secnrity 
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To: mm.~NWrfäM@minvws.nl]; man .• . (lll!IED)l11Em@minvws.nl) 
From: 1111[11:-( • · ) 
Sent Tue 6/212020 5:19:38 AM 
Subject: RE: Consultatieversie Tijdelijke wet maatregelen covid-19 
Receiwd: Tue 6/2/2020 5:19:39 AM 

Hoilllll 
De plamling is momenteel als volgt (zie llieronder), waardoor een langere reactietijd ,mar mij n idee geen optie is: 

Doel is om op S juni machtiging te vragen in de MR voor verwerking vd reacties zonder dat het voorstel daarna weer naar de MR 
moet. Daarvoor is nodig; 

Uiterlijk 4 juni 12 uur concrete en intern afgestemde vws-inbreng op basis vd verzamelde reacties) aanleveren bij schrijfteam
secreta riaat. 

4 juni middag interdepartement aal overleg (JIDO) om te beoordelen of en in hoeverre de aard van de reacties uit de 
consultatietermijn een belemmering zouden kunnen vormen voor het vragen/verlenen van die machtiging en de eventuele 
wenselijkheid van een hernieuwde behandeling in de MR na ommekomst van het verwerken van die reacties. 

Grllllll 
Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny .com) 

Van: mmm .•. w <MAf)@M@miuV\YS.ul> Dahiw:êg 29 mei 2020 6:56 PM 
Aan: • · .11. --<IJl!llFll@niinvws.nl>,m■. <lmfll} <1111ilm1i:minvw.;11I> 
Oudcnv~rp: FW: Consulra1iew 1sie Tijdelijke wet maatregelen covid-1 9 

Ter info/reactie. Ik heb geantwoord dat een langere termijn er nu niet in zit, of is daar wel over te praten? 

Groeten, lllfll 

Van: Il,-.■■ Il) ◄iW@l@minvws.nl> 
Verzonden: vrij~ 29 mei 2020 13:07 

Aan: lllmml, 1111-m, ..-MfM!M@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Consultatieversie Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

Ha -

Ik heb gisteren de MSZ en HA-zorg koepels geïnformeerd. Ik krijg, niet geheel onbegrijpelijk, terug dat ze best willen reageren 
maar de termijn wel heel kort vinden, zeker met een pinksterweekend ertussen. Zit er ergens enige ruimte in dat schema? 

mm, 
Van: m •. llfll) ◄WltMH@minvws.nl> 

Verzonden: donderda 28 mei 2020 16:56 

11. mtlll)◄M[WM@minvws. nl>; m■. 
minvws.nl> 

minvws.nl>; _Dienstpostbus DCC-VWS 

Onderwerp: FW: Consultatieversie Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

Beste collega's, 

Hierbij dan de consultatieversie van de tij delijke wet COVJD. Willen j ullie de zorgkoepels vragen om hun reactie, in het bijzonder 
artikel 580? De deadline voor de reactie is 3 j uni, volgende week woensdag. 

Dank jullie wel, 

Groeten.llliJlll 
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l .. , .. 
Mmistene van Volksgezondheid, WelziJn en Sport 
Directie Publieke Gezondheid 

Pornossuspleln 5 1 2511 VX Den Hoog 
Postbus 20350 1 2500 El Den Koog 

tt 06-• Verdieping: 1111 ~ ■Jijimtnyws.nl I www rHksovemetd.nl 

Van: m •. Il■) <lmlfll@minvws.nl> 
Verzonden: donderda 28 mei 2020 16:43 

• - , <MtilM@minvws.nl>; m■. -) ◄AUIWM@minvws.nl> 
CC: minvws.nl> 

Onderwerp: Consultatieversie Tijdelijke wet maatregelen covid -19 

mmam 
Hierbij eindelijk de consultatieversie van het Twm-wetvoorstel, ter doorgeleid ing. 

@1111, wil jij deze documenten doorsturen naar de contactpersonen op de BES. Ik krijg graag een kopie; 

@ Dlilm, zoals afgesproken" de stukken willen doorsturen aan de IGJ, het RIVM en de GGD-GHOR en de interne VWS-
beleidsdirecties (in elk geval • - MJfAM en NH•JIWM Il 11111), LZ), e.c. mijzelf. 

Alvast bedankt, 

278227 



Cc: 
From: 
Sent 
Subject 
Received: 

Tue 61912020 1:02:07 PM 
RE: Consultatieversie wetsvoorstel Twm covid-19 

Tue 619/2020 1:02:09 PM 

Halllfll 
Die zin kan luiden : 

minw,s.nl]: mmm .•. ll .. 
minjenv.nl] 

minbzk.nl] 

Graag vraag ik uw bij zondere aandacht voor paragraaf 9.1.S ("Strafbeschikkingen en justitiële documentatie") van de memorie 
van toelichting. 

GroetJm)E,11 

Van: m:ml 111-ll■l <lmlll@minvws.nl> 
Verzonden: dinsda 9 juni 2020 13:53 

. · 8D/DWJZ/SBR 

v.nl>; · •. • 0 @minvw 
Onderwerp: RE: Consultatieversie wetsvoorstel Twm covid-19 

Beste collega's, 

Als we morgen om 18 uur een eindversie hebben, kan het op morgen gedateerd digitaal naar de Raad. Dan laten we morgen 
ergens in de loop van de dag de stukken vast tekenen door onze minister. 

MIWlt4M we hebben al een wetgevingszaak aangemaakt in Marjolein, alleen nog een zin van - over het boete punt voor 
de voordracht . 

Vr gr,1111111111 

Van: lllfll 11-■· -BD/DWJZ/SBR 4@ifAl@minjenv.nl> 
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 13:38 

Onderwerp: RE: Consultatieversie wetsvoorstel Twm covid-19 

Beste IMiml erlll!lml 

Ik vind dit geen goede planning. Ik had al aanl!lllvoorgesteld om het wetsvoorstel morgenavond naar de RvS 
sturen. En dat wordt nog een hele toer. We gaan om 14.00 uur vergaderen met het schrijfteam en er ligt nog een 
hele waslijst aan bespreekpunten. Dat kunnen in de ogen van onbevangen lezers technische punten zijn, maar dat 
is gezichtsbedrog. Gaat bijv. over arbeidsmigranten, huishoudens, kinderopvang etc. etc. En zeker bij de Jenv
consultatiereacties zijn er nog d iverse onderderdelen die nog niet eens van een begin van een reactie zijn voorzien. 
Wij hebben nu dus geen nog tijd om vanmiddag ook nog eens aan een oplegnota voor bewindspersonen te gaan 
werken. En het meesturen van een wetsvoorstel met MvT dat nu nog gatenkaas is en vol staat met revisies en 
opmerkingen is al helemaal niet haalbaar. Tenzij we op "alles accepteren en opmerkingen verwijderen" drukken en 
net doen alsof dat het dan is. 

Als jullie de bewindspersonen willen informeren met een kort stukje, door uit de bepreekpuntennotitie van gisteren 
de punten te halen die ze nu moeten weten, is dat natuurlijk OK en welkom . Weet wel dat er ook nog een 
spoeddingetje loop rond de wens van EZK over art. 58f (anderhalvemeternorm) waarlllnu met teksten over in 
de weer is (en waar - en ik net op heb gereageerd): zie bijaande mailwisseling. 

Groet, 

lll\m!II 
(10)(28) 
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Mlnlster1e ven Justitie en Veiligheid 
Directie We, evf'ijn Juridische Zaken I Sector Staats- en bestuursrecht 
tel. ot-Mju :fl!l 
e-mail: .mJ!fllllttJ.m!Dlenv.nl 

Turfmarl<t 147 1 2511 OP I Den Haag 
Postbus 20301 1 2500 EH I Den Haag 

Van! NfltJjf4@@QWffl@m&I @minbzk.nl> • ( 10)(20) 

Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 13:22 

Aan: lllillJ, . -BD/DWJZ/SBR 4Qf4l@minjenv.nl>;m:mll,■. -IIJ 4Qf411@minvws.nl>;-■.-· -
BD/DWJZ/SBR min·env.nl> 

cc:m lllD ' minbzk.nl>; mmmamm <MAYfr{~JM@minbzk.nl> 
Onderwerp: FW: Consultatieversie wetsvoorstel Twm covid-19 

Zo--en ik wisselden, stellen we onderstaande planning voor . Kunnen jullie d it in de schr ijfgroep inbrengen? Ik 
cc , , en • ast, ik besprak het al met hen. Er zijn dan 3 stappen: 

wetsvoorstel gaat einde middag ter accordering naar de bewindspersonen met een opleg nota obv de beslis puntennotitie van 
gisteren. In de opleg nota worden de bwp geïnformeerd over wat met de punten van EZK en LNV is gedaan. 
verdere verwerking van punten in het wetsvoorstel kan daarna nog plaatsvinden. 
na akkoord bwp volgt verzending door VWS woensdagmiddag. 

Voor jullie akkoord? 

Groet, .. 

Vau: m.11.111111. -BD/DWJZ/SBR <fllilll:?pminjenv.nl> 
Datum: maandag 08 juu. 2020 9:47 PM 
Aan: M\WfHJMMH•»fbM-lmml @41 'ti'minbzk.nl>~IIEDI-■· GIi■) <IJED@minvws .nl> 
Ood enverp: RE: Consttltalicve.-sie wetsvoorstel Twm covid-19 

Ja goed idee~ tl'J@, de notitie d ie al is geschreven kan als basis dienen want de bewindslieden moeten wel 
volledig gein Z ee; worden over de besluitvorming door de stuurgroep, zeker waar die niet tegemoetkomt aan de 
wensen van de bewindslieden van EZK en LNV. Groetlm 

Van= NIW(iiNMQ•JflRi lllilll @jf{§ @minbzk.nl> 
Verzonden: maandag 8 juni 2020 21:40 

Aan:-··- · - BD/DWJZ/SBR J§!fl§lminjenv.nl>; m 1. 111111) <ED@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Consultatieversie wetsvoorstel Twm covid-19 

Dag ff8j(t}f►$W 
Nu we de uitkomst weten van het directeurenoverleg, zou ik willen voorstellen dat we het wetsvoorstel met nota einde van 
dinsdagmiddag naar de bewindspersonen sturen, zodat zij toezending aan de RvS kunnen goedkeuren. 

Ondertussen kunnen technische verbeteringen nog worden doorgevoerd. Na het akkoord van de 3 ministers, dat we dan hopelij k 
woensdagochtend, ontvangen zendt VWS woensdagmiddag de stukken naar de RvS. 

Eens om dit aan de schr ij fgroep mee te geven? 

Groet,IIIImll 

Van: 111,■•-· -BD/DWJZ/SBR Jfflll@minjenv.nl> 
Verzonden: maandalÎzilini 2020 12:10 
Aan: @ij'Îff4@Jf4M 1'1111 @jf4 @minbzk.nl>; mml, 1, GIIIIJ 4Pf4l@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Consultatieversie wetsvoorstel Twm covid-19 
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Zie in rood mijn reactie. 

Dag \10 (10)(20) 

m dank voor dit bericht. Ik leg jullie graag 4 verwante punten voor: 

Zie ik het goed, dan moet er nog een moment gepland worden waarop de stuurgroep de eventueel resterende 
beslispunten kan bespreken / kan beoordelen of het BWO van dinsdag 9.00 doorgang moet vinden. 111:lmJ plan jij dit 
moment? Zou uiterlij k einde middag moeten zijn. Ik wacht op terugkoppeling uit de st uurgroep om te zien welke punten 
er overblijven voor de politieke besluitvonming. 
Wat kiezen we als tijdstip waarop we woensdag naar de RvS gaan? Mi goed Hangt af van akkoord bewindslieden. 
Kunnen we vandaag afspraken maken over het opstellen van de ministeriele regeling ( -en) . Dat is voor alle 
departementen van belang, maar 2eker voor de schrijfgroep. De week waarin het wetsvoorstel bij de RvS ligt, moet 
hiervoor het nodige ver,et worden. Neemt VWS het voortouw? De TK ,al ook om de mr vragen. Inwerkingtreding per 1 
juli of een week later, maakt dat de regeling tijdig bekend moet zijn. Ja, daar ga ik van uit dat VWS het voortouw neemt, 
bet reft deels hercodificatie van hetgeen nu in de noodverordeningen staat . 
Bmlzond de a viezen •e BZK ontving a,vast on ershands aan RvS en vroeg lll en- dit ook te doen, kunnen 
Jullie dit bevorderen' RvS heeft onze advi ezen al gelcregen. 

Groet, llllfll 

Van,., • .•. - BD/DWJZ/SBR Jlffl!fl@minjenv.nl> 
Verzonden: zondag 7 juni 2020 14:34 

/DWJZ/PR 

. • BD/DWJZ/BMO 

in IIIIIDiiDllll@mJ:~>-'' , . 
BR "'-"-'=='-='· , . ' . 

Onderwerp: RE: Consultatieversie wetsvoorstel Twm covid-19 

Beste leden van de werkgroep, 

Afgelopen vrijdag werd in de MR de consultatieversie van het wetsvoorstel besproken waarop j u llie en een groot 
aantal 'externe' partijen a fgelopen donderdag • of zelfs daarvoor • hebben gereageerd. 

Hoewel ik nog niet alle details heb vernomen van de bespreking in de MR, is wel duidelij k dat de drie 
onder tekenende bewindslieden de machtiging van de MR hebben gekregen om de reacties die in de 
consultatieronde zij n binnengekomen te verwerken met het oog op aanbieding van het voorstel aan de RvS. 

Waar het opmerkingen van ju llie bewindspersonen betreft, komen we als dat nodig is nog even b ij jullie op de lij n, 
voor een deel is dat al gebeurd of gaande. 

De planning op dit moment is om de adviesaanvraag a.s. woensdag 10 j uni te verzenden. 

Groet 

NWM 
Dit be1icht kan iufonnatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bem of dit be1icht 
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abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te venvijderen. De Staat 
nanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houd1 met risico's verbondeu aan het 
eleku·otlisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain infonnation 1Jiat is 1101 inlended for you. If you are not tl1e adckessee or if ûiis message was sent 
to you by mistake, yo11 are requested to infonu 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 Sec1ui1y 

Dit bericht kan infonuatie bevatten die tliet voor u is bestemd. 111dien 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 venvijderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met tisico's verbonden aan het 
elektronisch verzendeu van bericb1en. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

T llis message may contaiu information tlmt is not intended for you. lf you are not the addressee or if this message was sent 
to yon by mistake, yon are requested 10 infonn rite sender and delete 1he message. The State accepts no liability for 
damage of any kind resulting from the tisks inherent in the electrotlic tmnsmission of messages. 

Ministiy of Justice and Security 

Dit bericht kan infonnatie bevatten die 1liet 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 venvijderen. De Staat 
am1vaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, clie verband houdt met 1isico's verbonden aan het 
elektrotlisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

T llis message may contaiu iJ1fonnatio11 1hat is not iutended for you. If you are not tl1e adckessee or if this message was sent 
to you by mistake, you are requested 10 infonn the sender and delete the rnessage. The State accepts no liability for 
damage of any kind resuhing from 1he 1i sks inherent in the elecrronic trnnsmission of messages. 

Ministry of Justice and Secwity 

Dit beticht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit beticht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te venvijderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met tisico's verbonden aan het 
eleklroniscb verzendeu van berich1en. 

Ministetie van Justitie en Veiligheid 

T llis rnessage may contain information that is not intended for you. If you are not the adch-essee or if this message was sent 
to you by mist,1ke, you are reques1ed 10 infonn die sender and delete the message. The State accep1s uo liability for 
darnage of any kind resulting from the risks inherent in the electrotlic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Secu.rity 

Di1 beticht kan infonnatie bevatten die tliet voor u is bestemd. Indien u niet de aeadresseerde bent of cli1 be1icl11 
abusievelijk :,an u is 1oege2onden, wordt n verzoch1 dal aan de afzender 1e melden en he1 beticht 1e venvijderen. De Staat 
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aanvaardt geen aansprakelijkileid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan ilet 
elek1xonisch verzenden van berichten. 

Ministe1ie van Justitie en Veiligheid 

T his message may contain i.nfonnation that is not intended for you. If you are not the addressee or if tJ,is message was sent 
to you by mistake, yon are requested to iufonn the sender and delete the message. Tbe Srate accepts no Liability for 
damage of any kind resulting from the 1isks inherent in the electrouic transmission of messages. 

Minisn-y of Justice and Security 

278229 



Eens m a1 • (10}(2e} noodzaak zien, kunnen ze contact me~ onemen (maar heb niets in die trant vernomen). 

EZK/LNV - ik las net de terugkoppeling van- We wachten het af, en afhankelijk daarvan zal ik- vragen wie de 
terugkoppeling naar LNV/EZK/IGJ gaat doen. 

(10)12e} 

BesteiijfrfAI 
Die aanpassingen waaroplllllllldoelt, zijn er natuurlijk , namelijk n.a.v . de adviezen van CvdRvdM, cie. 
rechtsstatel ij kheid van de NovA etc. Maar er is in de MR niet afgesproken dat de aangepaste MvT eerst nog naar BZ 
gaat, dus we sturen de aangepaste tekst m.l. pas toe zodra die naar de RvS is. Tenzij de schrijvers (dat zijn toch 

(10}(2e) , aanleiding zien om wel met BZ contact op te nemen, maar daar heb ik niets over 
vernomen. 
Punten EZK/LN m.b.t. over veilige afstand en NVWA ligt anders, want in MR besproken. Het lijkt mij dat jullie vanuit 
VWS de besluiten de stuurgroep dienaangaande aan EZK moeten melden. Maar daar zou ik nog even mee wachten 
omdat gelet op de terugkoppeling van - het nog boven de markt zweeft of het BWO morgen doorgaat en als het 
doorgaat dan kan ook het EZK·punt van de veilige afstand daar ter sprake komen als ik de laatste zin van zijn 
terugkoppe ling goed begrijp. 

Groet, 

Van=••· EB\tl\.g.p@minvws.nl> 
Verzonden: maanda 8 juni 2020 20:35 

Aan •. '' 
CC: ' · 

BD/DWJZ/SBR 

4A•)f1M@minbzk.nl> 
Onderwerp: FW: Consultatieversie wetsvoorstel Twm covid-19 

HoiMltJlt+IM 

. • BD/DWJZ/SBR 
. - BD/ DWJZ/ SBR 

Wat doen we met dit soort verzoek? Als we niet nodig vinden om weer af te stemmen hoeft het niet, gelet op de verleende 
machtiging. 

Het punt van EZK (NVWA} lijkt me wel een terugmelding/ afstemming waard tzt maar dit verzoek van BZ niet (hoewel eea is 
gewijzigd/aangevuld in de betneffende paragrafen). 

G•m• 
Van: 111111,amml< ftlJIJ.iS @minbuza.nl> 

Verzonden: maandag 8 juni 2020 10:25 A:R 111. -BD/DWJZ/SBR ..fflfl-Tminjenv.nl>; -■· CEi) ..IJllffl®minvws.nl>; 
~ minjenv.nl> 

Onderwerp: RE: Consultatieversie wetsvoorstel Twm covid-19 

(10}(2e) l}(2e} 
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Besten, 
Mochten er nog aanpassingen zijn op het EU-deel en/of ten aanzien van (proportionaliteit/noodzakelijkheid) internationaal 
recht/mensenrechten. Dan verneem ik het graag! 

Vriendelijke groet, 

mm 
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From: 
Sent Fri 6/512020 4:53:08 PM 
Subject RE: Consultatieversie wetsvoorstel Twm covid-19 
Recelwd: Fri 6/512020 4:53:09 PM 

HoirmJ 
Ik ben vanavond niet aan het werk, morgen wel. Lukt betjou om deze nazending morgen voor 10 ulll· te naar ons te mailen? 
Overig: 
- 1 k heb nog geen terngkoppeli ng uit de MR 
- Je had de nazending al eerder aangekondigd. Neem j e de eerdere op111erking van mijn beleidscollega daruin 111ee? Vanuit 
vws beleid was ambtelijk akkoord om de belangenafweging meer tot nitdrnkking te brengen in de mvt. Tenuen als ' de 
econo111ische belangen ziju groot' Snap ik, kuiuien we niet ontkennen. Maar dat geldt ook voor bet belang vd 
volksgezondheid. Ik denk meer Mn een zin waarin we tot nitdi,ikking brengen dat naast het belang vd volksgezondheid ook 
andere belaugen worden meegewogen oid. Ik zal zelf ook nog even goed kijken naar de rnvt op dit punt, je suggesties zijn 
welkom. Nb Het artikel zelf zouden we (vws) dus graag laten zoals het is. 
- evt aru1passingen bespreken we zowiezo nog in het schiijfteam. Wij hebben hier in het scbrijfteam nog niet over kmmen 
spreken. 

Zonodig, dan neem ik contact met je op. 

T n de MR is machtiging gevraagd, we kunnen gelet op de tijd en hel werk da1· nog 111oet worden gedaau. 1i.ie1 nog een ronde 
infassen voor afstemming. Maar uile.rnard, indien nodig hebben we zeker nog contact. 

GrM)SjM 
Verzonden 1.net BlackBeny Work 
(www.blackbeny.com) 
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(10)(20) 

(10)(2e) (10)12•) 

(10)I2e) (10)12•) 
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(10)(2e) (10)(20) 

(10)(2e) (10)(28) (10)(28) 
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I10)(2e) 
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(10)(28) 

110)(20) 
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(10)(2@) 

Dubbel 

(10)(70) 
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(10)(2e) (10117•) 
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To: 
Cc: 

. <llmDJ!llliEm@minwis.nl ] 

. lllllr.- BD/DWJZ/SBR•-mw"'•"'1$"'· .. ■·@··· drIW@minbzk nl1 
mail.com·1MJWti§iM@gmail.com]; • ' . ;m. ~)~minvws .nll MMîfMM -

BD/DWJZ/SBR @minjenv.nl] 
From: 1111. 
Sent Man 6/8/2020 4:02:37 PM 
Subject RE: Consultatieversie wetsvoorstel Twm covid-19 
Recelved: Mon 6/8/2020 4:02:39 PM 
Twm covid-19 Consultatieversie (5-6).docx 

Beste collega's, 

We zouden graag wat nader afstemmen over de handhaving van Twm-maatregelen binnen de kinderopvang. Het blijft onze 
voorkeur om hiervoor, net als voor het toezicht, de bestuursrechtelijke route van de Wet kinderopvang te kiezen. In de 
consultatieversie die in de MR voorlag wordt art. 58r echter (in elk geval grotendeels) nog strafrechtelijk gehandhaafd, gelet op 
de clausulering in 58r lid 5 en de verwijzing in art. 68bis. Zien jullie het als niet-ingrijpende wijziging om dit, in lijn met de 
adviezen van de VNG en GGD GHOR Nederland, nog aan te passen naar bestuursrechtelijke handhaving? Dat zou de Raad van 
State ook gelegenheid geven er iets van te vinden. Zo niet, dan zouden we deze aanpassing in de naderraportfase graag alsnog 
willen maken. Hoe denken jullie hierover? 

Verder in aanvulling op de mail van vanochtend hierbij nog enkele nabranders voor de verwerking: 
In de eerdere versie hebben we in art. IV (l.57e Wet kinderopvang) de verwijzing naar gastouderbureaus nog niet 
verwijderd. In de bijgaande versie is dat gecorrgeerd. 
Par 4.2.7.4 (KO): De toelichting bevat nog een onjuiste verwijzing naar het vierde lid (nu het vijfde nadat een nieuw 
vierde lid is ingevoegd). De zin 'Enkele bepalingen uit de Wet kinderopvang worden van overeenkomstige toepassing 
verklaard (vierde lid)' moet komen te luiden: Op grond van het vierde lid kunnen bij ministeriële regeling regels worden 
gesteld over hygiënemaatregelen die gelden voor kinderopvang of een gastouderbureau in een woning. Enkele bepalingen 

uit de Wet kinderopvang worden van overeenkomstige toepassing verklaard (vijfde lid). 
Overigens is hier de verwijzing naar het gastouderbureau wel correct. 
Voor het geval de bestuursrechtelijke route in de RvS-versie kan worden verwerkt, is art. 58r geschrapt uit art. 68bis. 
Daarmee wordt handelen in strijd met 58r lid 1 of 4 niet meer als overtreding aangemerkt, aangezien de verwijzing in 
het vierde l id nu geen betrekking meer heeft op 58r . Zie in de bijlage een voorstel voor een nieuw v ijfde lid (een 
alternatief om dit te regelen is ook akkoord). 
Toelichting par 8.3. Zie vorige bullet: de wet wordt niet meer uitsluitend strafrechtelijk gehandhaafd als het voorstel 
voor KO wordt overgenomen. Graag de uitzondering voor KO vermelden in de 3• alinea. 
Bijlage (schema handhaving): zie voorstel in opmerkingen bij art. 58r lid 1 en 4 . 
Nog over onderstaande vraag : los van het ene document met de samenvatting van de reacties van VNG en GGD GHOR 
NL zijn het de officieuze toetsen (GGD had gereageerd zonder briefhoofd en FNV en CNV alleen per mail) . 

11:Bll°roet, en veel succes nog met de verdere verwerking, 

Van:ml-111111) <Glll@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 8 juni 2020 13:01 

Aan: 111111. <lllll@minszw.nl> 

cc:mfl!lllll. llm#) ,ffflltijlminvws.nl>; 
Onderwerp: RE: Consultatieversie wetsvoorstel Twm covid-19 

(101{2e) 

Hoi&l\llfm 

4•J[f4Ml@gmail.com> 

Als de door SZW ontvangen adviezen nog niet zijn gemaild naar ons, zou je dat dan nog kunnen doen? De voordracht wordt door 
VWS verzonden, het is dus niet handig als alle departementen zelf stukken gaan mailen naar de RvSt. 

Die stukken die bij jouw mail zaten : zijn dat nu j ullie samenvattingen? Ik zie geen briefhoofd oid. Bij BZK is het VNG advies ook 
al binnengekomen dus dat hebben we al. 

Gr lllll 
Van: 111111- <lll@minszw.nl> 

Verzonden: maandag 8 juni 2020 12:17 
Aan:fiQ •D/DWJZ/PR' <9jiill!IM'lll!ij!!§ll•■@minjenv. nl>; m 1- (Drml3) <Jl'ill@minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Consultatieversie wetsvoorstel Twm covid-19 

Beste collega's, 

We vernamen van VWS dat zij hun consultatiereacties doorsturen naar de RvS. Zullen wij dat ook doen of coördineren jullie dat 
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liever en wordt woensdag alles gebundeld verstuurd? 
Verder zag ik net dat ik in de eerste mail de samenvatting van de reacties van de VNG en GGD GHOR had gestuurd, maar niet 
de reacties zelf. Sorry daarvoor, dat helpt natuurlijk niet. Zie bijgaand. 

- oet, 

Van:mllll-
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 12:01 

Aan~ D/ DWJZ/PR' 4!fbl@minjenv.nl> 
CC:~l <Ç!IJ@minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Consultat ieversie wetsvoorstel Twm covid-19 

Goedemorgen, 

Bijgaand de consultatiereacties van de GGD GHOR Nederland, de VNG (met samenvatting), FNV en CNV. In het bijgevoegde 
wetsvoorstel zijn alle aani:>assingen die naar aanleiding van de consultatiereacties zijn gemaakt met track changes gemarkeerd, 
met bij de belangrijkste wijzigingen de reactie die aanleiding gaf tot de aanpassing in een opmerking ernaast. Verder nog een 
enkele redactionele suggestie. 
Bij vragen of opmerkingen; bel gelijk' 

Vriendelijke groet, 

111m 
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To: -11·. ■lmml@minvws.nl]' MA•Jitb■ a . m :uMINtt4ll@minvws.nl]: 
al) • · ,=j)nl] 
From: · , . , 0 

iltltf&M 

Sent Mon 5/1812020 3:58:23 PM 
Subject RE: contact minister met JenV 
Receiwd: Mon 5/18/2020 3:58:23 PM 

Hallo, 

Ik werd net gebeld door@t{§►an J&V. Ik kon niet anders dan hem te woord staan, hij had me ook al verschillende keren 
gemaild. Zijn boodschap: 

De AP is strenger dan dat wij zijn, dus vanuit die optiek willen we graag als BZK (verantwoordelijk voor 
rechtsbescherming) meelezen, want anders kan het doorwerking op andere dossiers hebben. 

Heb aangegeven dat we nadenken over wettelijke basis en dat we voornemens zijn om dit in schrijfclub Covid wet te 
bespreken. Vond hij pr ima idee, hij vroeg zich wel af of de AP er niet toch iets over wilde zeggen. Dat bespraken we 
vanmiddag, en we besloten toen dat de AP vooral gaat over app, en niet over deze wettelijke basis ... toch? 

Verder een heel gezellig gesprekje, en hij wilde erg graag weten hoe verder, dus ik hoop morgen of woensdag weer een 
interdepartementale update mail te kunnen versturen . 

Groet! 

1111111 
Van:-•■· 1 <lml@minvws.nl> 

Verzonden: maandag 18 mei 2020 11:17 

Aan- Aflf.j,jH@minvws.nl>; 
CC: · · . , · @minvws.nl> 

Onderwerp: RE: contact minister met JenV 

) ◄U!Jii§@@minvws.nl> 

mB idd, en hiervoor had ik zojuist onderst aande mail naa- gestuurd, om 12 uur overleggen we even m et.hierover . 

Van:mlll.11 
minvws.nl> 

minvws.nl>;DlmtZD.llllmlmJ)<lmJ@minvws.nl>;IIZlt■. 

Onderwerp: App-commitment-geheugensteunt je min18mei 

flmmweet niet of het idd nog nodig is dat min belt m et J&V en BZK, maar ik vermoed dat hij dat in elk geval wel moet doen met 
~ CRM, zie bjgaand geheugensteunt j e voor hem. 

IWlm)ofllll graag check van j ullie, zie ter plekke j ullie namen' 

Van= IAäfMM ■· amll) 4AWM@mînvws.nl> 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 11:15 

Aan: mlll-l .JEl@minvws.nl>; 
Onderwerp: contact m inister met JenV 

Ministerie van volksgezondheid, welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Cluster Bezwaar en Beroep 
Rijns.traat 50 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 El I Den Haag 

◄@fd@minvws.nl> 

lijkt het me toch wel 
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Ik werk op maandag Vm donderdag. 

Van: 111, Il- {Jlllll <rmJffl@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 15:11 

Aan: ) 4IW@@@minvws.nl>; @ll!JM 111-ilmJ) #AQ@@f@minvws.nl> 
Onderwerp: concept reactie mail naar just stam 

Hi, 

Ik moet nog reageren op de mail van - Hierbij even een voorzet. 
Overigens zag ik ook al dat ons team Internationaal ook benaderd wordt door 
volgers! 

Voorstel : 

Bestelllm 

(10~2•) we hebben 

Ik begrijp je vraag over betrokkenheid, zeker in het kader van systeemverantwoordelijkheid voor gegevensbescherming. En dat 
jullie vanuit dat perspectief nog zaken willen inbrengen. 
Vanaf maandag start een proffiûffljamanage ~ en zij zal natuurlijk haar teams gaan inrichten. Dus wat ik zelf 
nu denk, kan natuurlijk door , iets anders ,ngevu gaan worêen, dus met een slag om de arm. 
Naast gegevensbescherming, en privacy, is ook nationale veiligheid, en informatiebeveiliging van belang. Al deze aspecten 
moeten we goed inbedden in de ontwikkeling van digitale ondersteuning. Daartoe zullen we de Af', CRM en de 
veiligheidsdiensten ook vragen om op gezette momenten ons van advies te voorzien en te reflecteren op de stappen die we 
zetten. 
Daarnaast hebben een begeleidingscommissie met externe experts (onder andere ook op deze aspecten, maar ook breder) die 
ook ons van adviezen gaan voorzien. 

We hebben dus echt aandacht voor het punt waar j ij aandacht voor vraagt, namelijk gegevensbescherming. En we realiseren ons 
dat j ullie minister hier een systeemverantwoordelijkheid voor heeft, dus we gaan ook zeker bij jullie op de lijn komen . 

... .. Kunnen j ullie aanvullen ... .. vind het echt even lastig .... 

Groet! 

Van: D 11-1--BD/DGRR JIJ!lllll@minjenv.nl> 
Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 10:36 

Aan.ë..l:IIIJIEI)~@minvws.nl> 
CC:., I · . 11111- BD~■ Aihi/4 @minjenv.nl> 
Onderwerp: RE; Herkansing 

BesreMfMF 
Dank voor de update. Die roept voor ons nog wel de vraag op hoe en wanneer j ullie ons bij het vervolg willen 
betrekken. Met het oog op de systeemverantwoordelijk heid van minister Dekker voor gegevensbescherming willen 
wij graag t ijdig op de hoogte zijn van de inhoudelijke koers d ie jullie op het punt van digitale ondersteuning w illen 
gaan varen, en daarover, zo nodig, iets kunnen inbrengen. Dit om t e vermijden dat pas t egen de beslu itvorming in 
de MR aan er mogelijk punten van onze kant opkomen die de besluitvorming bemoeilijken . 

• 
Van: 111, Il, {Jlllll <mmffll@minvws.nl> 

Verzonden~'!!§_B mei 2020 11:43 

Aan: -lllil,llii■- BD/DGRR Ç:ru 
Onderwerp: Herkansing 

@minjenv.nl>; -• ■. fl. -BD/DGRR Jll\llJ@minjenv.nl> 
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Hi. 

Dit was de tekst die ik gisteren mailde. Er zat ook een tabel bij met allemaal linlges, mogelijk zat daar het probleem. 
Die heb ik nu verwijderd. 

Collega's, 

Het was even stil met een update van onze kant; we hebben vorige week de tijd genomen om na te denken over het verdere 
vervolg, en zijn dat vervolg op dit moment aan het inrichten. Tijd om j ullie dus weer even 'bij te praten'. 

Parallelle sp oren 
We werken de komende weken gelijktijdig in een aantal parallelle sporen: 

Zo zal de GGD met het RIVM en wetenschappers (in ieder geval voor digitale ondersteuning van bron- en 
contactopsporing) steeds verfijnder de behoefte moeten gaan uitwerken. Zij zullen dit doen in de vorm van een 
taskforce, gevuld met de juiste deskundigen (de Taskforce digitale ondersteuning bestrijding COVID-19). 

Het RIVM zal een taskforce samenstellen, waarbij gedragswetenschappers met voorstellen zullen komen voor een goede 
introductie van deze digitale ondersteuning en hoe ongewenste neveneffecten voorkomen kunnen worden (een 
gedragswetenschappelijke taskforce). 

Binnen VWS zullen we gaan werken aan de inrichting van een Programma Realisatie digitale ondersteuning waarin 
diverse projecten worden ingericht ten behoeve van de re.alisatie van digitale ondersteuning (waaronder als eerste voor 
contactonderzoek, in de vorm van een app) vorm krijgt. 

Bij deze parallelle, samen oplopende sporen moeten voldoende checks ingebouwd worden. Want snelheid en zorgvuldighe id 
moeten blijven samengaan, Hiervoor richten we een begeleidingscommissie in met een diversiteit aan (externe) expertise, die in 
een continu proces meekijken, -denken en adviseren op de stappen die we zetten. Daarnaast zullen we op de gebieden van 
informatieveiligheid, staatsveiligheid, privacy en grondrechten steeds input meegeven. Hiervoor worden ook bijvoorbeeld de AP 
en de NCSC betrokken. 

Pre-bouwteam 
Binnen het Programma Realisatie digitale ondersteuning is deze week een pre-bouwteam van start gegaan. In dit team zijn, 
naast de Belastingdienst, Dictu en SVB, ook een aantal mensen van 'buiten' betrokken. Dit pre-bouwteam heeft de afgelopen 
week een aantal voorbereidende werkzaamheden gedaan. Zo heeft het team een toelichting ontvangen van het RIVM en de GGD 
over de werkwijze van contactonderzoek en op het programma van eisen dat de GGD heeft opgesteld voor de ondersteuning van 
contactonderzoek door de GGD. Daarnaast heeft het team een toelichting gehad van zowel Apple als Google op het door hen 
opgestelde frameworl<. Verder is het team broncodes aan het analyseren en een ontwikkelstraat aan het inrichten. Dit alles is 
erop gericht dat er in de tweede helft van mei een proof of concept getoond kan worden voor de digitale ondersteuning van 
contactonderzoek. 

Internationaal 
We krijgen natuurlijk ook vragen over hoe in andere landen wordt omgegaan met apps voor contactonderzoek. In onderstaande 
tabel treffen jullie het overzicht aan zoals we dat nu hebben. Ter informatie. 

Groet! 

Dit bericht kan infomiatie bevatten die niet voer t1 is bestemd. Indien t1 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 ve1wijderen. De Staat 
aanrnardl geen aansprakelijkheid voer schade, vao welke nard ook, die verband houdt met ,isico's verbonden aau het 
elel..'tronisch verzeuden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain infonnation llmt is not intended for you. If you are not tl1e adcb-essee or if this 111essage was sent 
to you by mistake, you are reqnested to infonn the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic trnnsmission of messages. 

Ministry of Juslice and Secrn1ty 
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minezk.n 
invws.nl : 

v.nl]; · , ' · · 
From: 
Sent Fri 6/512020 421:05 PM 
Subject RE: Consultatieversie wetsvoorstel Twm covid-19 
Recelved: Fri 61512020 4:21 :07 PM 

HoimiflD 

Wij hebben nog geen terugkoppeli ng, Het zal er toch ook van afhangen of andere bewindspersonen er iets van 
hebben gevonden. Aan MJenV was bijvoorbeeld meegegeven dat niet alles op het bordje van de politie moet 
komen, dus misschien horen we daar ook nog iets over. 

Vriendelijke groet, 

Mll·#tM 

11ox2e1 Van: ◄l•fffêl@minezk.nl> 
Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 17:52 
Aan: 
CC: 

BD/DWJZ/SBR 

BD/DWJZ/SBR 

111111 
Onderwerp: RE: Consultatieversie wetsvoorstel Twm covid-19 

Hoi •• 

Ik heb als terugkoppeling uit de MR gekregen dat MLNV het punt over de NVWA heelt gemaakt en dat MVWS haar heelt 
gesteund. Wij gaan er vanuit dat jullie het wetsvoorstel op dit punt aanpassen. 

Praktische vraag: krijgen wij het wetsvoorstel nog te zien voor jullie de adviesaanvraag uitsturen? 

En nav de MR kom ik nog met een aangepast stukje toelichting voor de vrijstelling van de 1,5 meter. Dat ligt nu bij MEZK; ik 
hoop dat zsm naar j ullie te kunnen sturen. 

Groeten, 

1111 
Van: 11ox2e) 

Verzonden: woensdag 3 juni 2020 17:09 
Aanw- BD/DWJZ/PR' min·env.nl>; 111,1. 11m1D1• <!Viilm@minvws.nl> 
CC: • ~ . mm)• • minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Consultatieversie wetsvoorstel Twm covid-19 

Ha (10)(2e) 

Bij LNV hebben we reactie van de NVWA ontvangen op het wetsvoorstel. De NVWA geelt aan geen toezicht te kunnen houden op 
het nieuwe hoofdstuk Va, wel als ogen en oren te kunnen en willen fungeren voor andere toezichthouders. In het laatste overleg 
haddenl'mD en ik dit al aangegeven. 
Zie bijgaand een tekstvoorstel (wijziging van artikel Il, onderdeel B, van het wetsvoorstel) en toelichting, 

Dit punt is voor de minister van LNV zeer belangrijk en zij zal hier vrijdag in de ministerraad ongetwijfeld het gesprek over 
aangaan. Het zou daarom mooi zijn als jullie nog voor die tijd kunnen aangeven wat jullie met deze reactie /het tekstvoorstel 
doen. 

Groeten, 

mmo 
(10)(2•) (10 )12•) 

Dubbel 
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To: 
Cc: 
From: 
Sent 
Subject 
Receiwd: 

) 
Wed 5/27/2020 3:54:12 PM 
RE: covidwetsvoorstel 

vws.nl] 
@minvws.nl]: 

Wed 5/2712020 3:54:13 PM 

Hoi mmll 

WW )!mDll@minvws.nl] 

Dat moet tijdens de consultatie. We zijn vanavond nog druk met finetunen vd consultatieteksten dus het gaat echt niet meer 
lukken om voor de consultatie nog een afstemmingsronde in te lassen. 

Van: Mm ) .Jml@m invws.nl> 

Verzonden: woensdag 27 mei 2020 17:37 

Aan~rriin_'l',lls.nl> 
CC:~) <lllllllllmllll@minvws.nl>; 
Onderwerp: RE: covidwetsvoorstel 

Hoi--

) <IJlMffll~minvws.nl> 

Hoe gaat het verder met de afstemming met de anderen die hebben meegelezen? LZ en IGJ bijvoorbeeld en het punt dat open 
staat. Informeer jij die over de nieuwe versie~ Hoe kunnen zij hun mening nog laten horen~ 

Van: Mll/6 ) <RJ@minvws.nl> 

Verzonden: woensdag 27 mei 2020 17:32 

Hallo llllJ 

) 
) 

Dat is goed nieuws, bedankt voor alle inspanningen ' 

We zijn nog bezig de stukken wat netter te maken/puntj es op dei, maar inhoudelijk is dit het inderdaad. 

Dank en groet lll!IIDI 

Van: ) ◄@)rf§l@minvws .nl> 
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 17:29 

) 

Onderwerp: FW: covidwetsvoorstel 

minvws.nl>; 

Ter info! Als alles goed gaat kan de cousultatie morgen starten. 
De power van de WPG - in de woorden vaillflJ- blijft, terwijl in dit wetsvoorstel de voorzitters van de 
veiligheidsregio's bij boven lokale effecten in positie blij veu, naast de Min VWS (een nouveauté uit de koker van minister 
Grapperhaus). Ook de apps zijn meegenomen. 
Al met al een fraai resultaat waaraan soms bijna 24n hard is gewerl,'t, complimenten voor ieders inbreng daarbij! 

278262 



Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.co111) 

Van: fif4fiminvws.nl> 
Datum: woeusda?, 27 mei 2020 5:13 PM 
A an: ) <fflSQll1l'minvws.ul> 
Ondenvnp: covidwetsvoorstel 

Beste l'll:IED 
Hierbij het wetsvoorstel zoals aangepast na jullie succesvolle overleg vanochtend van 9 u. 
Wij zijn het eens geworden dat deze tekst geschikt is voor consultatie. 
In het wetsvoorstel zijn geel gemaakt de bepalingen waarover jullie vanmorgen overeenstemming hebben bereikt (58b en 58d). 
Ook is toegevoegd de bepaling over de apps (art. 58v); daarover is ter precisering constructief overlegd met BZK. De toelichting 
over de apps is onevenredig lang maar dat is ook om de AP te contenteren. Mooi dat dit nu mee kan! 
Al met al is mijn advies positief: instemmen met het versturen van deze versie voor consultatie. Die start op uitdrukkelijke wens 
van de Min VenJ morgen en eindigt woensdag 3 juni. Van hem moest je vanavond gaan lezen, mocht je nog opmerkingen 
hebben graag uiterlijk morgenochtend 9 uur, omdat we dan de consultatieversie gereed maken voor verzending. 

Met vriendelijke groet, 

mmmJ 
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i:@1 l:'li!min~;nl;;, .. 
From: - ~~ensenrechlen) 

MJWffi&calminws.~ 
minvws.nîfti. 1111. mi-minvws.nl]; 111. llllmmJ. -

(Mensenrechtenl~@mensenrechten.nlJ 

Sent Wed 5113/2020 9:26:45 AM 
Subject RE: CRM advisering corona trackingapp 
Received: Wed 5/1312020 9:28:12 AM 

Bestell@lfél 
Dank voor de sne lle beads up. Een heel berkeobaar dilelUJUa, wetgeving maken over een onderwerp in ontw ikkeling ;) (ik 
werkte ooit 6 jaar voor BZK/CZW als grondrechtentoetser). 

\Vij zetten de ko11e planning dus voorlopig 1Uet digiiaal potlood in de digitale agenda, maar loumen eventueel ook later in 
actie komen als jullie dat eruit weten te slepeu bij de beleidsdirectie . 

Hartelijke groet, 

1111 

Van: MJWfW 111-<flmD> ◄M@@1ninvws.nJ> 
Da 

Oudtrwrrp: RE: CRM advisering corona trackingapp 

Ha 1111,11 

, - 1î;minvws.nl>,ll,mm.1111<11Elm) 
a•weu:,ewechteu.ul> 

Ontzettend fijn dat jullie zo flexibel zijn en met ons meedenken 1 Alvast mijn hartelijke dank daarvoor . 

Nu voor wat betreft de planning: 
Al schrijvende deze week hebben wij ons beseft dat de planning niet alleen ontzettend krap is, maar worstelen wij int ern 
ontzettend met de volgtijdelijkheid der dingen. 
Als e r eenmaal een app ontwikkeld is wil iedereen hier eigenlijk gelijk mee aan de slag, en zou j e liefst direct een wettelijke basis 
hiervoor willen hebben. Aan de andere kant weet eigenlijk niemand, totdat de app gebouwd, hoe deze er precies uit zal gaan 
zien en is het dus ook heel last ig om hiervoo r een expliciete wettelijke basis en vooral een gedegen toelichting te schlijven ... Wat 
moet j e hier immers inzetten, als j e nog niet precies weet wat het wordt ? 

Nu valt hier wellicht nog een m ouw aan te passen voor een eventuele experimenteerfase, omdat de Wet publieke gezondheid 
ook op d it moment volgens VWS voldoende (zij het geen expliciete) basis biedt voor de ondersteuning door digitale m iddelen bij 
het bron- en contactonderzoek. Als de app echter op grote schaal ingezet gaat worden, wil je toch liever een expliciete wettelijke 
basis hebben. We willen hierin immers ook de serplichting op het gebruik van een dergelijke app door derden (werkgevers, 
scholen, rest aurants etc.) verb ieden. 

Wij gaan ivm deze spagaat tussen inhoud en snelheid deze week met de beleidsdirectie/ projectorgan isatie die verantwoordelijk 
is voor de ontwikkeling/ bouw van de app in gesprek over de planning. Wij willen eigenlijk iets m eer t ijd nemen voor het 
wetsvoorstel en de toelichting, totdat de daadwerkelijk wet en hoe de app eruit gaat zien, voordat we het gereed maken. We 
kunnen dan ook daadwerkelijk beschrijven hoe het wordt en een goede toetsing doen op alle noodzakelijke elementen. 

Als de beleidsdirectie het met ons eens is, dan schu ift de p lanning op en zouden wij j ullie hulp in de zomermaanden nodig 
hebben ipv in week 22/ 23. Dit geeft a lle partijen iets meer lucht. Zij het dat ook dan het advies er snel moet komen om het 
wetsvoorstel d irect na het reces in te kunnen dienen bij de TK. 

Ik laat je zo spoedig mogelijk weten hoe het loopt, zodat jullie daar rekening mee kunnen houden. 

Groet, EDI 

···························· 
M inisterie va n Volksgezondheid, Welzijn e n Sport 
Directie: wet geving en Juridische: Zaken 
Clus ter Bezwaar en Beroep 
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RtJnstraat 50 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ I Den t toog 
:r·ö;.ö·:·3··7q2······· ····· ·· ........................... . 

él pgM!101 
(10X2e) 

Beste (10)(2•) 

Veel dank voor het bericht. 

Ik heb even overlegd inte111, en we zijn "will ing and able" om j ullie concept-wetsvoorstel te beoordelen binnen de 
parame ters die je schetst. In die periode vallen natu11rlijk ook hemelvaart, een d11arop volgende blokd;1g ( in ieder geval bij 
ons) en tweede p inkster (bij ons ook een verplichte vt~je dag). De vorige keer was erg uitzonderlijk qua timing, maar 
nonnaal rekenen we als we ons heel erg inspannen 6-7 werkdagen voor een spoedadvies, en we begrijpen natuurlijk dat 
dit haast heeft. Met andere woorden: als jullie ofwel woensdag 20 einde dag (of ergens later volgende week) aanleveren, 
ofwel eventueel maru1dag 25 einde dag, kunnen wij (in he t eerste geval) woensdag 3 einde dag of (in het tweede geval) 
donderdag 4 j mi.i einde dag wel halen, denk ik. 

Is dat wat? Hou ons op de hoogte van de plarui.ing, zodat wij ons !,.,[llllen voorbereiden. 

S11cces met het verdere trnject! 

Ha11elijke groet, mede 1l3!11enslllll 

MMM 
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To: minvws.n~; IIEDI. IIUllllJ1uW@ttm-1>minw1s nl]; m .• 
@minvws.nl) 

Cc: m invws.nl) 
From: 
Sent Thur 51712020 10:59:42 AM 
Subject RE: Digitale ondersteuning kort - Kamerbrief 
Received: Thur 5rl/2020 10:59:43 AM 

Zojuist even contact gehad met een collega van Dl w aarmee ik het eerder over telecomdata heb gehad. Voor zover hem bekend is 
er geen duidelijke behoefte geformuleerd vanuit het RIVM en heeft men inderdaad de wetswijziging achter de hand mocht dit wel 
zo zijn. ik vind het vreemd, dat in de br ief dus staat dat er wel gegevens worden gevraagd tbv RIVM. Laten we maar even 
afwachten ofer vragen komen, en dan afstemming met WJZ vragen. 

@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Digitale ondersteuning kort - Kamerbrief 

' · ,111. &111) fiij@@@mlnvws.nl>;-,■·■ 
@minvws.nl> 

Niet door ··. Dit is denk ik weer iets anders dan de wijziging van de telecomwet die ik vorige week voorbij zag komen (zie 
elt hier input op geleverd. 
ier iets van? 

Minis.terie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Ju.-idische Zaken 
Cluster Bezwaar e" Beroep 
Rljnstraat SO I Oen Haag 
Postbus W3SO 1 2500 El I Oen Haag :3E!['~·I····· ·· ........................... . 

(10)(2e) 

Van: Il, 111'/111.11 lmDl <IV;1lffll@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 12:35 

. 11111) #•Jf{JM@minvws.nl>;D lll-11 <lflP@minvws.nl>· @(•ifM 11. IIIJI) 
minvws.nl> 

4@f4)@@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Digitale ondersteuning kort - Kamerbrief 

Nog een vraagje, waar ook over getwitterd wordt is de passage (p21 brief): 

Omdat de beschikbare indicatoren met vertraging informatie geven adviseert het OMT anonieme data van telecomproviders beschikbaar te 
maken. Ik heb daarvoor, ml overleg met de autoriteit persoonsgegevens, de telecomproviders gevraagd hun data ten behoeve van de 
wetenschappelijke behoefte van hel RIVM aan het RIVM ter beschikking te stellen. 

Is hier bij jullie weten een QenA over voorbereid? 

Groet 

MNttN 
(10)(20) "'' ''' (10X2o) (10)120) 

!OIO•• 110.au10.t,,J (10)(2ê} (1O)(2ê) 11-'~"°l (1O)(2e) {10)(28} 

' '""" (10)(2•) " "''' (10)(2•) (f0)(2e) (10)(2•) (10)(2•) 
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To: >MIM!tDM@minvws.no (10>2el 
(I0)\2e) From: ) 

S..nt Tue 4/21/2020 1 :29:15 PM 
Subject FW: Benodigdheden als er een App komt. 
Received: Tue4/21 /2020 1:29:15 PM 

Bestem 

ln:z.,ke de app( -naam) wil ik nog de volgende :zaken terugkoppelen: 
Vastleggen van de namen is voor zowel i05 als Play Store tijdelijk van aard; 
Zodra er een app is zal het live brengen in een store minimale doorlooptijd hebben v~n een week. Zowel Apple als 
Google hebben aangeboden te kijken dit proces te versnellen; 
Ik volg nog een aantal acties na om zo goed mogelij k voorbereid te zijn op potentiele komst van een app zodat 
aanvra2g richting stores tzt zo snel mogelijk uitgezet kan worden. 

Met vriendelijke groet, 

MINl?4M 
Enterprise Architect CIO•Kern 

MOG-fl1!JlmJI 
Van: ffl #f(t)tff)@@m;nbzk.nl> 

Verzonden: maandag 20 april 2020 11:59 
Aan: ) <Nf1'J(f4@@minvws.nl> 
Onderwerp: Benodigdheden als er een App komt. 

Hoiml 

Ook vandaag zitten we niet stil. 

Stel dat er (opdracht) voor een App komt dan zijn er op hoofdlijn twee dingen van belang. 

1. Wat hebben wij dan van de ontwikkelaar nodig en wat heeft de ontwikkelaar van ons nodig om die App in de Stores te kunnen 
plaatsen. 

Dit hoop ik later hêêl snêl in me@r dotaîl op te lêveron. 

2 . Zoals al eerder gemeld het Ik contract heb blJ Apple Neder1and om de review goed door te komen. 
Ook vanmorgen weer gebeld en ik ga jou hierover ook meer in detail informeren. 

Beiden a,pe<ten <ijn bel•ng njk om, alo er App komt (feitelijk zijn dot twee App• (Apple en Google), om d ie Apps dan <o goed e n 
snel mogelij k in de Stores te krijgen. 

Een goede voorbereiding en samenwerking kan ons helpen om dat goed voor elkaar te krijgen. 

Met vr ionde lîjke groet, 

SSC·ICT 
Directoraat-Generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk 
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrij ksrelaties 
Konlng•kade 4 1 {2596 4.A I Oen Hug 
Postbus 200111 2500 EA I Den Haag 

.. mlnbzk.nl ······ · ········· ·· ··········· ············ ··· 

www-ssc-ict nl 
VOig ons o p Unkedln 

SSC·ICT: partner van en voor het Rijk. Wij zijn er alijjd ! 
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To: 
<llli1lfml 

. llll <IIEDIJIIIED@minvws.nl]: 1111 .•. !lm@minvws.nl]· MU-Slf&M 1111. 
minvws.nl 

Cc: l@4ijf4.minvws.nl} 
From: , • · ) 
Sent Thur 51712020 12:06:52 PM 
Subject RE: Digitale ondersteuning kort - Kamerbrief 
Received: Thur 5rl/2020 12:06:53 PM 

Ik was je nog een antwoord schuldig. Hierbij. 

1. Ja, dat klopt. Voor zover het gaat om de curatieve fase. Dus j e bent al besmet bevonden en zit thuis met (nog} niet 
ernst ige k lachten. Voor de bron en contactopspor ingsondersteuning wil de GGD ook graag een stukje zelfmonitoring. Dan 
zit men nog niet in de curatieve fase. Voor die te realiseren oplossing stellen we wel"liîili-

2. Voor zover ik weet is dit nog niet geadresseerd. Ik breng het onder de aandacht vanliiilllllili!I 6ij deze. Zie ook 
hieronder onder 2. 

3. Dat denk ik wel. Mij n beeld is dat we niet buiten dat framework iets neer kunnen zetten. 

Groet, 

(10)(29) 

Europa Strategie 
Programma I nkoop en Aanbesteden Sociaal Domein 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Pamassusplein 5 - 2511 VX - Den Haag 
Postbus 20350 - 2500 El - Den Haag 

w: https:/fwww.rijksoverheid.nl 
We rkdagen (10)12•) 

Van: lll, mmml-ll lll!llll) <ll\lll@minvws.nl> 

Verzonden: woensd@Îtif 2020 16:36 
Aan: • · . • · )#(l)fM@minvws.nl>;Dll-■<IIIIB@minvws.nl> · @(l)ft{ji.11-mfll) 

@minvws.nl> 

) <Mf@d§H@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Digitale ondersteuning kort - Kamerbr ief 

Hoi, 

Ter check . 

2. Ik lees uit de tekst dat we dus niets meer gaan aanbevelen/kader stellen voor de zelf monitoring en medische hulp. Daarvoor 

wijzen we op de eigen verantwoordelijkheid van zorgverleners. We accepteren dus ook dat die applicaties verschillend van 

kwaliteit en inrichting zullen zijn? dus ook privacy-en beveiligignst echnisch. Op zich prima om dit bij de zorgverlener te laten, maar 

daar zitten grote verschillen ( eenpitter tot grotere instelling). 

2. Wordt er bv wel gedacht aan financiering voorzorgverleners die niet kunnen aanbieden? Voor DigiD e.d. tasten we vanu t VWS 
fhnk in de busdel voor de aansluiting van zorgverleners. Ik kan me voorstellen dat die vraag hier ook op zal poppen? 

3. we zeggen dat de voorzieningen voortbouwen op het framework van apple en google. Kunnen we dat nu al met zekerheid 

zeggen, zonder dat we de eisen ui t de taskforce hebben? 

Groet, 

MIMtM 
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minvws.nl> 
minvw.$.OI> 

Dag allen, 

Vanavond gaat er weer een nieuwe algemene brief over Corona naar de kamer. Bijgaand het korte stukje uit de brief over de 
(digitale) oplossingen ter bestrijding van Covid-19. 

Ik heb op een eerdere versie - die iets langer was - tekstsuggesties gedaan. 

Vanu it juridisch oogpunt valt er op dit moment weinig te melden. Dat zal in volgende kamerbrieven wel weer anders worden als 
we dichter bij daadwerkelijke realisatie van bv. een app gaan komen. 

Wat betreft de kamerbehandeling van morgen: we doen het weer op dezelfde manier. Ik zal aanspreekpunt zijn voorde 
juridische v~oen die rirhtino DI komen en zet diP zo nodio uit bij j1,.1Uie G~<11J tPIPionisr.h bereikbi'l<.u· blijvPn 

-
Ministerie van Volksgezondheid, W elzijn en Sport 
Di rectie W etgeving e n Jurid ische Zak en 
Pamassusplein 5 - 2511 VX - Oen Haag 
Postbus 20350 • 2500 fJ - Den Haag 

Van:·•··•- BD/IJenV/SKB/CSC #AàWiälinspectie-ienv.nl> 
Verzonden: woensdag 6 mei 2020 14:12 

Aan:-·· tlllfll} ◄J1'Jï@M@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Digitale ondersteuning kort 

Himmll 
Hierbij de laatst e versie van de tekst . Weer een stukje korter " 
En nee geen vraag meer, ik belde over de mails met tekstwijzigingen die kruisten. Tnx! 

Groeten lllmfll 

Van: 11111, ■· (IEII) ◄@fM@minvws.nl;> 
Verzonden: woensdag 6 mei 2020 14:07 

Aan: m 111.111- 80/IJenV/SKB/ CSC 4JkfMN@inspectie-ienv.nl> 
Onderwerp: RE: Digitale ondersteuning kort 

We belden gisteren langs elkaar heen. Had je nog één vraag aan mij? 

Heb je voor mij de laatste versie van de brief/ons tekstgedeelte, ter info? 

Groet, 
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(10)(2e) 

(10)(2e) 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Pa massusplein 5 - 251 1 VX - Den Haag 
Postbus 20350 - 2500 EJ - Den Haag 

Van: •. •-•- 8D/IJenV/SKB/CSC ◄CMMra>inspectie -jenv.nl> 
Verzonden: dinsdaii 5 mei 2020 12:57 

mim,ws.nl 

m invws.nl> 
Onderwerp: FW: Digitale onèorstouning kort 

Beste collega's, 

Namens ■hierbij de ingekorte tek•t onderdeel O;g itale ondersteuning tbv van de Ka merbrief. 

Hartel ijke groet, 

M5kl/H9 
,10)(2e) Van: ) #•)ri§@@minvws.nl> 

Verzonden: dinsdag 5 mei 2020 12:26 ) ◄AfBM@minvws.nf;-; UiQI ■· (-) 41Hff+MJPminvv,s.nl>; 11111, ll. (11111) 
minvws.nl> 

.•• 80/IJenV/SKB/CSC ◄V:WIN@inspectie-jenv.nl>; ) +JMRJW@minvws.nl> 
Onderwerp: Digi tale ondersteuning kort 

Hierbij een korte t,ek$t voor de brief. Ali jij ilkkoord wil jij hem dan door d oen nailr PG? 

&lliJll;prak over I'• A4 maar dat vind Ik onverstand ig. we moeten ook de consul tatle hiermee afhechten (thuîsrapporteren) en 
iets zeggen over vervolg komende weken. 

IJlt}ftM1u~s je ook even meê? 

Groet, 

Dit bericht krui informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geacu-esseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezoucleu, wordt u verzocht dal aau de afzender le melden en hel bericht te verwijclereu. De Staal 
aa11,·aMdt geeu aaMprnkelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verlxind houdt met ,isico's verbonden aau het 
eleklroniscb verzende1t van be1ich.teu. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This messa ge may contain infcnnation thal. is nol intended for yon. 1 f you are not the addressee or if this message was sent 
to you by mistake. you are requested to infonn the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
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drunage of any kind resulting frorn the risks inllereut i.11 the electronic trnnsrnission of rnessages. 

Ministry of Justice and Sectuity 

Dit beácht kan infom,atie bevatten die niet voor t1 is bestemd. Indien u niet de geadresseerde beut of dit be1icht 
abusievelijk aan t1 is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat 
aanvaardt geen Mnsprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt mei ,isico's verbonden MU het 
elektronisch verzenden van beáchteu. 

Ministerie vau Justitie en Veiligheid 

This message may contaiu infonnatiou that is not intended for yot1. Jf you are nor the addressee or if û1is message was sent 
to you by mistake , you are requested to infonu the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
damage of any kind resultiug from the 1isks inhereut iu the e lectronic trnnsmission of messages. 

Ministry of Justice and Seci,uiry 
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To: 
Cc: 

. ll. m. -BD/DWJZ/SBRlliwiwa@minjenv.nl]; 111. •1q,--•~minbzk.nl] 
. t:llr BD/DWJZ/SBR-im/dW@minjenv.nl]; W'. '.i:îii:iiîiWWW@minvws.nl); mfll. 1111111 
minbzk.nl] 

F rom: . . (DElEl!IJl 
Sent Thur 5/28/2020 1:12:50 PM 
Subject RE: MvT Algemeen consultatieversie 
Received: Thur 5/28/2020 1 :12:51 PM 

Dit is wat ik heb doorgekregen. BZK daarvan weet ik zelf iig zeker dat de tekst is afgestemd (ook op hoger niveau ) . Vwb het 
wetsvoorstel was Grapperhaus naar ik meen ook akkoord met het hele wetsvoorstel. 
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To: 
111.1. 

min env.nl : . mm!1. -BD/DWJZ/SBR#•fllf{fjM@minjenv.nl): 
@minbzk.nl) 

Cc: 
From: , ) 
Sent Thur 5/28/2020 1:18:51 PM 
Subject RE: MvT Algemeen consultat ieversie 
Received: Thur 5128/2020 1 :18:51 PM 

Grapperhaus was wel akkoord met opnemen, maar heeft niet gezegd dat ambtelijk met JeuV moest worden afgestemd, zoals 
BZK 

Verzonden met BlackBeny Work 
(,v,vw.blackbeny .com) 

Van: iiiiiWJf. 111-B0/0WJZ/SBR 4J@WN@minjenv.nl> 
Datum: douderda2 28 mei 2020 3: 12 PM 

.111111. -BD/D\VJZ/SBR ◄Aiif4M@minje11v.nl>. m.l. Gmfll) dp~ mi11vws.nl>. 1111. mm 
li>minbzk nl> 

Kopie: Il) <IBil!fP/Jl}minvws.nl>.11111. 1111111 ◄ffiJifAM~miubzk.ol> 
Onderwerp : RE: MvT A lgemeen consulrarieversie 

Want: 

Van: 11/,111, 1- 111■) <IE'l@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 11:21 

Aan: 

' . . 
' .. 

Onderwerp: antwoorden 

Urgentie: Hoog 

Beste mensen, 

O.a. even navraag gedaan biilmm 

Er is niet gesproken of besloten over een zelfstandige. overrulingsbevoegdheid van de minister VWS. Dat regelen we dus 
niet. Dus de voorzitter beslist, een burgemeester kan binnen 24 uur in administratief beroep bij de minister VWS, zijn 
enige overrulingsbevoegdheid is die in beroep. Daarnaast kan de minister ook helemaal zelfstandig besluiten dat de vz 
bevoegd wordt. (toelichting: daar kan iedereen in d it mooie land om verzoeken, natuurlijk ook een burgemeester); 
Artikel 58b, tweede lid. Tekst die de bwp voor zich hadden: 

"2. Onverminderd de in artikel 7, eerste l id, bedoelde taak van Onze M inister om leiding te geven aan de bestrij ding van de 
epidemie kan de in dat lid bedoelde bevoegdheid om een opdracht te geven aan de voorzitter van de veiligheidsregio, voor 

zover die opdracht strekt tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften ter bestrijding van de epidemie, of 
een directe dreiging daarvan, alleen worden toegepast voor zover de bij of krachtens dit hoofdstuk toegekende 

bevoegdheden niet t oereikend zijn." 

Hier heeft men dus over besloten dat het woord 'alleen' eruit moet en dat toegelicht wordt dat onder 'niet toereikend ' ook 

de kans op ver traging wordt begrepen. Wij zullen passage(s) voor de toelichting aanleveren. 

-bepaling wordt gewerkt, besloten is dat "i _f'st._..em ___ m__., _.,,,..,,,::,.,--,------....,.-,..,_.,._ 
1 , dus wij zoeken alleen de afstemming den we 

ook niet meer). Wij negelen vandaag dat de AP uiterlijk woensdag reageert. 

Ga nu ook even ons beleid informenen en de BESers waarschuwen. 
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Van: ...... . · BD/DWJZ/SBR4QS§l@minjenv.nl> 
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 15:10 

. ( • ' )' <ll!lll@minvws.nl>; -IIIIIJ--minbzk.nl> 
- BD/DWJZ/SBR MJlfffN@minjenv.nl>F7 ~Il) <EPl@minvws.nl>;lllil,llfl■ 

@minbzk.nl> 
Onderwerp: RE: MvT Algemeen consult atieversie 

Klopt dat wel wat MJenV betreft, of heb ik iets gemist? Waar blijkt die afstemming uit? 
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To: 
Cc: 

Koptek st: lovid (kleine letter). 

minbzk. 
WJZ/SB ...,..,.,,...... minjenv.nl]: mlllilJ. mllD 
jenv.nl] 

En evt. - t en zij alles er al aan hangt - wil je in het wetsvoorst el nog een witregel toevoegen in art. SBr (na het 
opschrift)? 

HoiEiflll 

Hierbij de MvT Algemeen. 

Verzoek van VWS ivm de app bepaling: 

Graag in de interdepartementale mail melden dat er in afstemming met de ministers va~ e~ een expliciete grondslag 
voor het gebruik van digitale middelen bij bron- en contactonderzoek en gegevensverwerking in dit kader in de concept COVJD
wet is opgenomen en tev ens een bepaling om misbruik van een notificatieapp te voorkomen. 

GroetMN 

Dit bericht kan infomiatie 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 venvijderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
eleklronisch verzeudeu van berichlen. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the ackh·essee or if this message was sent 
10 yon by mis1ake, yon are requested 10 infonn 1J,e sender and dele1e the message. The S1ate accepts no liabili1y for 
damage of any kind resulting from the 1isks inherent in the e lectronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Sectuity 
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To: -1-WifiM@minvws.n~; 111.11 (IIEDJIDEGJ@minvws.nl] 
Cc: ' ·~ . _ W__:_@mmvws.nl] 
From: · , . • ' ) 
Sent Thur 5128/2020 7:41 :43 A M 
Subject RE: MvT bij grondslag + anti misbruikbepaling voor in COVID-wetversie 27052020 
Receiwd: Thur 512812020 7:41 :44 A M 

lllilllll ik weet helaas niet wanneer de consultatie vandaag precies start en wie de stukken interdepartementaal gaat 
verzenden. 
Ik verwacht wel dat interdepartementale verzending eerder zal zijn dan verzending naar de consultatiepartners, omdat ieder 
departement de eigen diensten ed moet gaan consulteren. 

Ik zal je zin hieronder meegeven. 
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278360 

To: ~ - aaiMfGifim@>rnin t) )~minvws.nl] 
Cc: . . · • · @minvws.nl]; llll.111111. ~)iWllmJ@minw1s.nl]:111lJE1111.1III 
ab , , min@iffll 
From: · , 1. ( • 0 

) 

Sent Thur 5/28/2020 9:39:25 AM 
Subject RE: MvT bij grondslag +anti misbruikbepaling voor in COVID-wetversie 27052020 
Received: Thur 5/2812020 9:39:26 AM 

Ja natuur1ijk@lllver:zorgt ook de consultatie van het College, dat had hij al afgestemd of zou hij afstemmen met BZK 
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To: ■ l)~minvws-nl; • , • mi'lvws.nl) 
Cc: -um · 1w11bLmfn) mvvws.nl]; • · • · minvws.nl] 
From: 

(10)(2e) I( 10 )(2e) 

Sent Thur 61412020 7:57:02 AM 
Subject RE: MvT bij grondslag + anti misbruikbepaling voor in COVID-wetversie 27052020 
Receiwd: Tour 6/4/2020 7:57:02 AM 

Hoimlfll. 
Je kunlü)Ît{,/,1tbruiken, maar wel onder.atreepte deel eruit halen. 
Groet, • = 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Cluster- Bl!zw~u1r e n Bt!roep 
Rijnstraat 50 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2S00 EJ I Oen H••o 

=ij~~-~-½- . 
MDIJl-:-:.!....- nyw;;. pl 

Ik wetk op (10X2•1 

Van: ™ ] <Drmfll@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 09:01 

Aan ) -Wf1-fF@minvws.nl>; l(IJ[@ ) <GrllJ@minvws.nl> 
CC: m invws.n l> 
Onderwerp: RE: MvT bij grondslag+ anti misbruikbepaling voor in COVID-wet versie 2 7052020 

Hi, 

Ik doe vandaag weer een interdepartementale mail uit, en wil melding maken van deze grondslag. 
Wat is de laatste stand van zaken op dit punt? Kan ik de gele zln wat aanpassen en gebruiken voor die mail (veel langer hoeft 
niet), of is er nog een recentere update te melden' 

Groet! 

MWMM 
Van: (10)(2e) ) ◄ll'JiiiMN@minvws.nl> 

28 mei 2020 09:32 
minvws.nl>; ( 10)(2e) 

minvws.nl> 
) 4UQlfilminvws.nl> 

Onderwerp: RE: MvT b ij grondslag + anti misbruikbepaling voor in COVID-wet versie 27052020 

Lijkt me goed om idd in je interdepartementale mail te melden dat er in afstemming met de minister.a van JenV en BZK een 
explic·ete grondslag voor het gebruik van d·g1ta e middelen bij bron- en contactonderzoek en gegevensverwerking in dit kader .n 
de concept COVID•wet is opgenomen en tevens een bepaling om misbruik van een notificatieapp te voorkomen. 

Lijkt me dat je deze mail het beste uit kunt doen op het moment dat de conceptwet door het schrijfteam COVID-wet uitgedaan is 
voor consultatie. 
@lll:Zfll, kun jij aangeven wanneer dat precies is? 

Groet, mifll 

re■ 
--•-•······ -• ......... · •·· · · 
Minist~ri~ van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie wetgeving en Juridische Zaken 
Cluster Bezwaar en Beroep 
RIJnstraat 50 1 Oen Maag 
Postbus 20350 1 2 500 EJ I Den Haag 
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Ik werk op 11ox2e) 

Van: l <rmJ!ll@minvws.nl> (10)(2e) 

Verzonden: donderdag 28 mei 2020 09:21 

A an:---\ <MUi)f:4iN@minvws.nl>; ) <UJ!l!ffl@minvws.nl> 
CC: ~ invws.nl> 
Onderwerp: RE: MvT bij grondslag+ ant i misbruikbepaling voor in COVID-wet versie 27052020 

Ik vraga me af of ik dit in een mailing moet gaan opnemen d ie ik geregeld interdepartementaal doe. Ik heb het idee dat ik er 
vandaag/morgen nog eentje ui t moet gaan doen, ook omdat er al nieuws is over proof of concept dat ik u itgelekt, en vanmorgen 
bij minister gepresenteerd ... kortom: wat kan ik meesturen in mijn interdepartementale mail, en is er dan voorkeur voor vandaag 
of morgen? 

Groet! 
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(10)(2e) To: MU•JfWM(~minvws.nl] 
Sent Thur 5/28/2020 1:02:35 PM 
Subject RE: MvT bij grondslag +anti misbruikbepaling voor in COVID-wetversie 27052020 
Recelved: Thur 5/2812020 1 :02:35 PM 

Bereid ze maar voor, want - krij gt als het goed is ergens vandaag het gehele wetsvoorstel ter consultatie. 

!l!llffl!ffl,a4111 
(10)(lê) 

............................ 
Mini5te rie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wet geving e n Juridische Zaken 
Cluster Bezwaar en Beroep 
RiJnsttaat 50 1 Oen Haag 
Post bus 20350 1 2500 EJ I Oen Haag 

.nl 

Ik werk op i10)(2e) 

(10J(2e) 

Ik heb van CRM begrepen dat ze de hele covid-19 wet aan hen wordt voorgelegd. Zal dat voor de zekerheid nog nagaan. 
Ik heb hen wel voorbereid op de komst van dit onderdeel van het wetsvoorstel. Lijkt me daarom goed dat dit wel naar toegestuurd 
wordt. Als ik dat moet doen dan hoor ik het graag. 

Vriendelijke groet, 

Van: NQàf§I 111-tJIIII) 4Wif4Ml@minvws.nl> 
Verzonden: donderda 28 mei 2020 11:37 

minvws.nl> 

Onderwerp: RE: MvT b ij grondslag + anti misbruikbepaling voor in COVID-wet versie 27052020 

En CRM is College voor de Rechten van de Mens. 
Die hebben we voortdurend in het proces van de appat hon etc. betrokken en volgens mij ook beloofd om advies ihkv het 
wetsvoorstel te vragen. 
t61IJU ,lat is toch zo? Of willen we alleen hun advies vragen over de ( inzet van) de app zelf? 
Groet, 111:nWi 

M inisterie van Vo lksgezondheid, W elzijn en Sport 
Directie W et geving en Juridische Zaken 
Cluster Bezw aar en Beroep 
RIJn•~•at 50 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ I Oen t '••A 

:,:·Ö1Ö·:~· 
F 070 - • · 

MQIJ)tblll@mlovws nl 

Ik wetk op (10)(2e) 

Va n: @Qitlli 111- tJIIII) 
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 10:02 

278370 



@minvws.nl> 

... illlliîla!l::'.!m.!!!i!!lnV!,'.!W~Sill).nl>; ••. m, <Jlilll@minvws.nl>; m 1-1111) 
Onderwerp: RE: MvT bij grondslag+ anti misbruikbepaling voor in COVID-wet versie 27052020 

Ik snap je v raag. Na hang lijk t me ook voor de amvb app aangewezen. 

lll'fflllm,, Wi!2t1•111 
(1UJ(l8J 

Mini5terie van Volk11gezondheid, Welzijn en Sp ort 
Directie Wetgeving en Juridische Za ken 
Clus ter Bezw a ar en Beroep 
RiJnstraat 50 1 De n Ha ag 
Postbus 20350 1 2500 EJ I Den Haag Tf~~~-•. ' . ........................................... .. 
MfJnjr.vws nl 

Ik wetk OP (10)(20) 

Van: m Il- mmll f'P@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 09:37 

tl·ll!I W®fl■itvws.nl> 
·J•~minvws.nl>; ~ . iilliitl) 4llffl@minvws.nl>; illJIB3, 1-1111) 

minvws.nl> 
Onderwerp: RE: MvT b ij grondslag+ anti misbruikbepaling voor in COVID-wet versie 2 7052020 

llm'l3 hierbij reactie en nog een vraag ivm na hang: 

Consultatie:111 gaat het aan de AP voorleggen. Maar wat is CRM?? Die staat nu niet op de consultatielijst. 

Nahang app-amvb? Dit viel mij nu pas op ... 
In de Twm regelen we op een centrale plek (58c) een nahang voor alle m inisteriele regelingen die krachtens Hoofdstuk Va zijn 
vastgesteld. Zie artikel 58c hieronder. Voorts regelen we een nahang voor de amvb waarbij de veilige afstand wordt vastgesteld. 
Dat staat in het betreffende artikel (58d). We hebben geen andere grondslagen voor amvb's behalve 58v Uullie artikel). 
Eea betekent dat voor jull ie artikel, de daarop gebaseerde min regeling wordt nagehangen, gelet op 58c. Maar voor de amvb d ie in 
jullie artikel genoemd staat is nog geen na hang voorgeschreven. Dat verhoudt zich niet tot de rest van het hoofdst uk. Kun je daar 
nog even naar kjiken? Ik stel voor om die toe te voegen in 58v. Ik zou nl niet weten hoe uit te leggen valt dat d ie die amvb de enige 
is d ie niet wordt nagehangen (ook gelet op de gevoeligheid van het onderwerp). 

Artikel 58c [Vaststellen ministeriële regeling] 
1. De vaststelling van een krachtens dit hoofdstuk vast te stellen ministeriële regeling geschiedt door Onze M inister in 
overeenstemming met het gevoelen van de min isterraad. 
2. Onze M inister zendt onverwijld na de vaststelling van een m inisteriële regeling een afschrif t daarvan aan beide Kamer> van de 
Staten-Generaal. 

Artikel 58f lid 2 
2. De veilige afstand wordt vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur, gehoord het RIVM. Na de plaatsing in het Staatsblad 
endt Onze Minister onverwijld een afschrift van de algemene maatregel van bestuur aan beide Kamers van de Staten•Generaal. 

Artikel 58v (Tijde lij ke regels inzet d igit ale m iddelen] 
1. Ter ondersteuning van bron- en contactopspor ing als bedoeld in artikel 6, eerste lid. onder c, kunnen digitale middelen worden 

ingezet, waaronder in elk geval een notificatieapplicatie. De gemeentelijke gezondheidsdiensten kunnen hierb ij b ijzondere 
persoonsgegevens verwerken. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot 
de digitale middelen over in elk geval de inrichting, het beheer en de beveiliging, de bewaartermijn van de bijzondere gegevens en 
de uitoefening van de rechten van betrokkene. 
2. Het is een ieder verboden een ander d irect of indirect te verplichten tot het gebruik van digitale middelen d ie worden ingezet ter 
ondersteuning van bron- en contactopsporing a ls bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder c, of tot enig ander digitaal middel van wie 
dan ook afkomstig dat gebruikt zou kunnen worden om mogelijk geïnfecteerde personen om wat voor reden dan ook te 
identi ficeren. 
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Van~@f§i ■. &milJ) ◄W-@mînvws.nl> 
Verzonden: donderda 28 mei 2020 09:18 

Aan_:_11.,. . minvws.nl>; -·· (am:ml) 4IJ!llr,;,minvws.nl> 
CC:- . monvws.nl> 
Onderwerp: RE: MvT bij grondslag + anti misbruikbepaling voor in COVID-wet versie 27052020 

Dat gaat als het goed is via het COVID- team. 

@(El, j ull ie zetten de consultatie uit toch? En gaat het wetsvoorstel daarbij ook langs de AP en het CRM? 

GroetJml 

Mini5terie van Volk1gezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Cluster Bezwaar en Beroep 
RiJnstraat 50 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ I Den Maag =-~~-~I ................................... . 
Ik werk op (10X2e) 

Van: 111111-tlJlll <JmE@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 20:30 
Aan~ P@M 111, mlllJ) Wll•Jf{,,JM@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: MvT bij grondslag+ anti misbruikbepaling voor in COVID-wet versie 27052020 

Mooi zeg! 
Stemmen jullie zelf ook interdepartementaal af? 

Groet! --Van: @Aäi{]I 111-llfm) ◄Wfl@@minvws.nl> 
Verzonden: woensda 27 mei 2020 13:51 . ' ) 

Onderwerp: MvT bij grondslag + anti misbruikbepaling voor in COVID-wet versie 27052020 

Hoi llED, 
Hierbij de tekst met wijz. bijhouden voor de aÏ@@■ te voegen in de COVID-wet. 
Groet en heeeeeel hartelijke dank, lllillmen • · 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Cluster Bezwaar en Beroep 
RiJnstraat 50 1 Oen Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ I Oen Maag 
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Ik werk op i10)(2e) 
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To: ftl· --l'llm@minvws.nl) 
From: ____'.__..:.• 
Sent Sat 5/9/2020 8:05:12 AM 
Subject: RE: nazending stukken voor verkoopteam maandag as. 
Receiwd: Sat 5/9/2020 8:05:14 AM 

IIIMDl4# 
Dank voor je snelle reactie en maandag half 10 is prima 

GroPifll' 

From: Elfm, fl. (111111) 1 @jjfQfi .... -ninvws.nl) Sent: zai.la■ei 2020 9:55 
To: 1111 ' ' 
Subject: RE: nazending stukken voor verkoopteam maandag as. 

Omdat we ook nog een tijdelij ke Corona-spoedwet aan het maken z ij n, zit ik d it weekeud een beetje vol, maar morgen 
Inkt het me wel de stukken door te lezen. Zullen we dan afspreken a.s. maandagochtend te bellen? Zeg half tien? Eerder 
of later kan ook wat mij betreft. 

V r gr,fjfili\E 
Verzonden met BlackBeny Work 

(w"lvw.blackbeny .com) 

V an: IIIIIElllll ◄AU[fl-pd-alt.ul> 
Datum: za1erdag 09 mei 2020 9:21 Aivl 
Aan: 111:lDJ-lil- 11111111 <l1EQlr1mninvws.nl> 
Onde1we11': FW: nazendin{: snikken voor verkoopteam maandag as. 

Alii 
Zou het wel prettig vinden op naar verkoopteam maandagmiddag even met jou te bellen over agendapunt 5 en om 
de opzet die je daar aantreft (in de bij lagen bij punt 5) toe te lichten en te bespreken. 
Laat als je het gelezen hebt maar even weten of je dit zinvol vindt en zo ja wanneer we zouden kunnen bellen . 
Maakt mij voor maandagochtend niet uit en kan desgewenst zelf ergens dit weekend. 

Groet en fijn weeke nd,11111 

Subject: nazending stukken voor verkoopteam maandag as. 

Beste Leden Van het verkoopteam, 

Later dan gehoopt hierbij nog wat stukken voor het verkoopteam. De meeste zijn vooral ter info. 

Het hoofdgerecht zijn de stukken tbv agendapunt 5. 
Het hoofddocument en de bijlagen zijn én expliciet st rikt persoonlijk en vertrouwelijk én nog in bewerking. 
Ik hoop maandag in het verkoopteam nog nuttige suggesties en aanvullingen te krijgen. 
Deze aanpak is én een gevolg van de contacten met en het werkbezoek van de Minister MZS én in de afgelopen 2 
maanden opgesteld in nauwe samenwerking m et MfMltM m (de door de Minister MZS en de Staatssecretaris 
van EZK benoemde) ambassadeur sector Life, Sciences @ Health . Zij bezoekt donderdag 14 mei samen metDr/111 
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Ml@►an FDI Intravacc. 

Iedereen goed wekend gewenst, 

~ ttoG MfltlltM 

Of.> Inhoud v<m dil befld1I Is dneen bestemd voor de get1drE"ssef!1de Pr. k,1n vertrouwelljkf-' or persoonlijke infom\tltiP. bevç1Uen Als u lilt t>Prlchl onbedo~d 
heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te Informeren. Het is niet toogestaan om een be:richt dat niet voor u bestemd is te 
verrnenlgvuldrqen clan wel te verspreiden. Aan dit berlc.ht rndu!.!ef de bijlagm kunnen geen rechten ontleend worden, ten.lij sc..hrtfteliJk d1lders wordt 
overeengekomen. PD·ALT !lanvazirdt oeen enkele aansprakefljkhek:I voor schade en/of kosten die voortvloeien uit: onvolledloe en/of foutieve Informatie In 
c-mailbendlten. 

Thls message Is lntended ro, the exduslve u~e of the person(s) menuoned as recipient(s) and mav contafn persoool and/or ronfidenlial lnformauon. If you 
h!tve re<;(lived this mes...:.aqe in eiror, pleo::,se not,fy tfle ~ender <1nd delet<• thi$ ~Se1{Je from vou1 system irnmediolely. Oi,~tty 01 indnR-tly copyi~, 
dlscloslng, distriOOtlng, Printlr\O, publk:isJng dtld/01 ln dny ,-.ay ustnQ thls messaoe or '3ny P'1rl thereor bv iHIY means is sllict:iv prohiblte<.I tr you are nol the 
inlended rf>(..if)l~nt(s). Th1s meSS<lge ,mtl i!lllY ~ssoci~ted (!ttndunents Qmnot be deerned llS le~lly binding unde, o1:1ny cirOJrrl$l"'nces without theexpress 
wrltten consrot from PD·ALT. PD-ALT Is nat re!iponslble for aoy loss and/or damages arlslng from any errors and/or omlsslons In lts e·mall messagcs. 

Do Inhoud van drt: lx!rlcht Is all<!\1n bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke lnformatl~ bevatten. Als u dit ber1dlt onbcdocld 
hppft onlvoi:mqen ve, ✓<>ekPn wij \.1 hE>t te vernietigen ~n de df✓~nd-Pr te lnfonneten Het Is niet IOec:jP<;lJdll om ~n bP1 ltht d.tt nret voor u ~f:lmd rs tf' 
vermenlgvuldl9en dan ....-el te verspreiden. Aan dil bericht lndusfef de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schrtftelljk anders wordt 
ov(,1eerlQekomen PO All a'lmv,1~u'dt rie,pn ,mkele ,Mi'ISPf<•kelijkht'ld voor schadfl ên/of kost1m diP voortvloeien uit 011volled19e ervor foutieve lnformaNê In 
c-mallbcrld"lten. 

This l'T'lflssi,ge IS lntended for the exduslve usP of thP person(s) l'Y'tf'ntloned ns reclplPnr(s) nnd rnllY contnln persoMI nnd/or confldential lnformnt1on. lf you 
have received this mess.age in error, please notify the sender and delete this messagc from your system 1mmediatcly Directly or lndtrectly copying, 
discloslng, dlst:rlbuting, piintlng, publk:iSlng drtd/or ln any V.dY t1slnq thls n-.e-.~c1qe or i.!ny p1ut thereor by ,lny m~,ns ~ "ilrictly prohlbited lf you flr~ nol the 
lntended rN:IP'ent(s). 1 his mPssage and anv assoaeited amu:hments a,nnot be deemed M legalty blndu~ under any c1ro..rmstances w ithout the express 
wrltten consmt from PD At T. PO AIT Is not re~On.."iible- for dny los.-. aod/or ,lamriges arlslng from any enC>rs ..ind/or omisslons In lt, e mail rT'lf'SSdQP.S. 
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To: • • ..,.. minvws.nl] 
Cc: , _ : J _~•!l®W@minvws.nl] 
From: 
Sent Sun 5/1 7/2020 1:51 :33 PM 
Subject RE: Nota experiment en wetsvoorstel C°'ona-apps 
Receiwd: Sun 5/17/2020 1:51:33 PM 

Hi i@ii 
Was even benieuwd naar de uitkomst van het overleg vrijdag met de minister. Heeft Hugo ons advies gevolgd' 

Groet, 

MIIHIIM 

---. Europa St rat 
Programm • (101(26) 

Ministerie van Volks ge zondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Pamassusplein 5 - 25 1 1 VX - Den Haag 
Postbus 20350 - 2500 EJ - Den Haag 

~~-@-C wsnl 
W : htt s : www.ri'ksoverheid.nl 
Weri<dagen • , 

Van:-•■-■ <:lmml@minvws.nl> 
Verzonden: vrij dag 15 mei 2020 10:27 
Aan: llffl'ffll 11!_ (lll\lllll) '1DÎll:l-11@minvws.nl> 
cc, fi&9M3ljfJ~$minvws.nl> 
Onderwerp: R.E: Nota experiment en wetsvoorstel Corona·-apps 

Lijkt miJ goed idee. Je kunt mij aanmelden, wellicht i- ok nodig om eea extra kracht bij te zetten? 

Hillll 
Goed om dit zo te doen. Dan komt het in beweging. 

nmm!lneldde vanochtend dai hij vanavond (18.45 uur-?) weer met de minister spreekt over de stand van zaken. Hij noemde 
7a:rt,ij ook expliciet d it punt. Dat hij aan de minister gaat vragen of de m inister wel of niet wijzig ing Wpg wil. 

Is het een idee dat jij (ofll\ll aamluit bij die bespreking, om een ander correct te kunnen toelichten? Dat kan gewoon via 
Webex. Lijkt mij elgenlljk~ o verstandig. 

Groet, 

(10)(2e) 

(10)(2<>) 

(10)(2e) 
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn e n Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Pamassusplein 5 - 2511 VX - Den Haag 
Postbus 20350 - 2500 EJ - Den Haag 

~: M!•-!!ws.nl 
W : htt s: www.rïksoverheid.nl 
We rkdagen 

Van:-• ■-1 <PW@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 14 mei 2020 18:13 

Aan: 111111, lll. {IIII) ◄WfAM@minWJs .nl> 
Onderwerp: FW: Nota experiment en wet svoorstel Corona·apps 

Sorry, ik was vergeten jou in cc te zetten. 
Deze uola heb ik gemaakt omdat we met de antwoorden vaaize week niet zoveel kunnen eo er echt besJuitvonning 

il
.· Z.an ik bet morgen verder toelichten, dan weet Je mij te vinden. De 11ota is een concept dat we u11 eerst 

1 • , robereu a f te stemmen . 
. 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackberry.com) 
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~~'. .,~ .. •_ ; - ~t'äûWfl§M@miwws.no 
From: ~ 
Sent Fri 5/15/2020 8: 11 :55 AM 
Subject RE: Nota experiment en wetsvoorstel Corona-a pps 
Receiwd: Fri 5/15/2020 8:1 1 :56 AM 

Debat is woensdag, dus brief gaat dinsdagavond uit . 

Groet! 

1Ai41 
Van:-•■- Il <llmBl@minvws.nl> 

Verzonden: vrijnei 2020 10:03 
Aan: D.11. • -minvws.nl> 
cc:&fla~ • · PUf{§@@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Nota experiment en wet svoorstel Corona-apps 

Tja Jan : zeggen dat dit in de eerstvolgende stavaza-brief aan TK moet, maar het punt is nu juist dat over de inhoud van H-•:, 
die tekst afstemming moet zijn met J&V/Rechtsbescherming en BZK. 

Weet jij wanneer nieuwe stavaza-brief aan TK is gepland' 
En weet jij wanneer het eerstvolgende debat is? 

Volgende week is immers een korte week ivm Hemelvaart; dus is er dan wel een debat? Ik kon op website TK nog niks vinden, lllaar die wordt dacht ik pas vanmiddag bijgewerkt. Dus ik hoop dat jij het al weet? 

Va n: (10)(2e) ) 4HfM@minvws.nl> 
15 mei 2020 09:13 

) 4Qiif4l@minvws.nl>; ) •tW@minvws.nl>; 
minvws.nl> 

minw.,s.nl>; m 11-11 <IJIBl@minvws.nl>; Mî•Ef&I, 111-llmfll) 
minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Nota experiment en wet svoorst el Corona-apps 

Ook akkoord en advies om snel met Hugo te bespreken en bij voorkeur in komende brief iets te zeggen (anders pas over twee 
weken en dan is er al een PoC van een app) 

Van: MDW\WHff • fif4l@minvws.nl> 
Verzonden: donderda 14 mei 2020 18:37 ) ◄@iil@minvws.nl>; MJfM@minvws.nl>; 

minvws.nl> 

) JJlll@minvws.nl>;· Il-Il <IJIBl@minvws.nl>· @M@M, 111- &!ED) 
minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Nota experiment en wetsvoorstel Corona-apps 

Akkoord en snap ik net waarop je passage over onvoldoende maatschappelijk draagvlak op gebaseerd is. De cijfers die ik 
ken geven aan dat merendeel van burgers positief zijn en zelfs bereid tot gebmik_ Het. negatieve publieke sentiment zit bij 
TIC, pers en actiegrnepen. 

Met vriendelijke groet, 

Buiten werktijden mailen mag, maar hoeft niet. Beantwoord deze mail op een voor j ou geschikt moment 
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~~~m: --invws_nl] 

S..nt Wed 512012020 1 :23:59 PM 
Subject RE: Nota experiment&wetsvoorstel Corona-apps-20mei 
Received: Wed 5120/2020 1 :23:59 PM 

- belde mij net ook met de vraag of wij, ivm evt. uitruil, maandag evt. wel een tekst hebben voor in de COVID-wet voor 
zowel de expliciete basis als de ant1-m lsbruikbepa ling_ 

Ik heb gezegd dat we eerst een paar dagen vrij willen, maar dat ipjf ffii,Wou proberen aan elkaar te plakken wat we 
hebben en er evt. zondag ook wel aan wil werken. Ik heb oo~jjS j • l gebeld met de vraag of h ij zondag t ijd heeft om 
te werken hieraan, en dat heeft hij_ Ben j ij evt_ bereid om zo ag oo wa e oen? 

lt~:r.~----·--·----··----·-·-- ---·-------··--
(10J(2e) 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Spert 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Cluster &.zw aar en Beroep 
Rjnst:raat 50 1 Oen Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ I Den Maag 

=r~~~~------- --- ···--· ·····--···· ·············· 
~ nl 

lkwer,c op (10)(2e) 

Van: D 11-1 <lmlfll@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 15:17 

Aan: Ni0fM 11-CEi> ◄@@@~minvws. nl > 
Ondêrwerp: RE: Nota experiment&wetsvoorste l Corona-apps- 20mei 

Top tbam, ! ! 1-belde 11et d11S al weer over die vraag over werkgevers-werknemers diemBlilJ heeft uitgezocht, dus het 
is denk ik lmmt:g""als estlier tel bereikbaar is_ 

Verzonden met BL1ckl3erry Work 
(www.blackbcny.com) 

V a.n~ fi•h@M. •. <llilm}+Mfll+ïminvv.'S.nl> 
Oat~m: woensda~O mci 2020,,;'l :1_2 PM 
Aa11. - -11-111 <QD,a mnmvs.nl> 
Onderwea·p: RE: N « a e:<peri,neu.t&\-ve1"$VOOl"~te1 Co1coa-apps-20u1ei 

Hebben we ook gewoon gedaan, nota is al de lijn in @ 

~ -- ---- --- -
Minister'ie van V olksgezon dheid, W c~1j n en Sp«:at 
Directie Wetgeving e n Juridische Zake·n 
Cluster se.zwaar en Beroep 
R Jnsbaat SO I oen Haag 
Postbus 20350 1 2)00 EJ I oen i-1&1g 

T 0 70 • -
f 07Q Wl'.Qli 

MIJ9/@M«r;mlnvw$-nl 

Lk we('i( o • (10)(2e) 

Van:-•■• lf-Jmllll@mlnvws.nl> 
Verzonden: woen~ 20 mei 2020 15:09 
Aan: MWH, 1111-IIEIJ) 4l(-ïf4@@minvws.nl> 
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Onderwerp: FW: Nota experiment&wetsvoorstel Corona•apps·20mei 

lk moest wat oeekeu vooimmlen toen zag ik deze mail. 
Niet eens met lil want ons voorstel in nota is nu juist om de periode tot aan iwt appwet te fra111e11 als een verlengde 
beproevingsperiode! Laten we dat 11011 gewoon voorstellen! 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackberry.com) 

Van: ◄@jWM@:minvws.nl> (10)(2e) ► 

Oa 
A 

Ondenverp: RE: Nom expcrimeru&wetsvoomel Corooa-apps-20mei 

Dank! Ik zou het risico nog wel iets explicieter benoemen. Want als de wet er toch moet komen kan de planning niet doorgaan 
zoals nu bedoeld (beproeving in juni/juli en besluit eind jul i). 

Met vriendelijke groet, 

11...i,, (10}(2e) 

(10)(2e) 

Minister ie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Postbus 20350 12500 EêQüiè4• Haag 
Managementassistente: • • (10)(2•) 

WfáîEi·~~~~--~;················· ··············· 
Wit§ 

Van:@Aflji 111, llfm)@A•ifl@@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 12:28 

@minvws.nl 1 0711MA4if4M 

Aan· • • • ◄FMfflM@minvws.nl :-m-i ◄@fA@@minvws.nl> 
CC: @minvws.n%'.4HF@f6i~~ @minvws.nl> 
Onderwerp: Nota experiment&wetsvoorstel Corona-apps-20mei 

Urgentie: Hoog 

Hoi-e,&Ifll 
Zoals jullie wrsl weten is door de minister besloten dat de artikelen inzake de wettelijke basis en de antimisbruikbepaling voor 
het gebruik van de app niet meegaan in de COVID-wet. Dat betekent dat er een apart wetsvoorstel moet komen. 

lll!lmlm!IJen mijzelf is om de nota die BI1lmafgelopen vrijdag had geschreven over experimenteren met apps en 
wetsvoorstel gp~ naar de minister stureri.""il'itmaal officieel. Want : beslissing minister én zijn hulp v.w.b. J&V en BZK is nu te 
meer noodzakelijk! 

IIIElBlJlheeft de nota geactual iseerd en al jullie eerdere opmerkingen verwerkt in bijgaande versie (Dl: ·experimenteren' 
gewijzigd in: beproeven), PG (hier en daar wat extra uitleg) en SG (die het niet eens was met zin dat NL'rs mogelijk niet zitten 
te wachten op een app). Ik ga er daarom vanuit dat j ullie het eens zijn met de inhoud. 

De weekendtas van minister gaat om 17 uur vandaag; het l ijkt ons goed als de nota daar nog in meegaat. 
Akkoord? 

278397 



lmlen llml 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Cluster B«-.2.wa11r en Ber o,ep 
R Jnsl11>at 50 1 oen Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ I Oen Haag 

tkweric o , , 10)(2e) 
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To: .~ 1· ,~•W@minvws.nl] 
Cc~ , ' . • _ :WUMikliiiM@mi'lws.nO 
From: 
Sent Fri 5/15/2020 7:08:47 AM 
Subject RE: Nota experiment en wetsvoorstel Corona-apps 
Receiwd: Fri 5/15/2020 7:08:47 AM 

••-§fk►nder het DG van 14W)fö5hMfl§ valt; dus wellicht kun jij tzt viallri1ImJ, roberen hem in meewerkstand 
te krijgen'it:!iiä'er net' motto: kritisch zijn is goed, maar meehelpen oplossen moet). 

-Door een opmerking van MDi)rfbWI kwam ik er achter dat privacy/AP onder de Min voor rechtsbescherming valt, dus dat zal 
ik tzt aanpassen in nota. 
Ben zeer benieuwd naar reactidll!ll!Lnnm!fll 

Is het een idee dat j ij conceptno1P!!!!lf n
11
ogllfjn

111
a

1111
a._11111!!,lll!l•ruurt? -Van: ) ◄@tt{M@minvws.nl> 

Ve 
minvw • · ) Ml(•f4M@minvws.nl> 

.nl>; ) ' @minvws.nl>;m,ll.ll:l<EDll@minvws.nl>; 
@minvws.nl> 

Onderwerp: Nota experiment en wetsvoorstel Corona-apps 

Beste-rlmllll 
Hierbij de concept-nota over de juridische bases voor de experimenteerfase e n de uitrol van de corona-apps. Graag jullie 
gewaardeerde input. 
Na verwerking van jullie opmerkingen kan de nota door naa,m Wellicht dat we in de volgende svz-coronabrief voor de TK al 
wat kunnen opnemen voor het traject? 

däfrirndelijke groet, 
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To: ... minvws.nl] 
Cc: ~ . ~ ~@minvws.nl] 
From: , · . • ' ) 
Sent Tue 6/212020 8:08:58 AM 
Subject RE: notificatieapp 
Receiwd: Tue 6/212020 8:08:58 AM 

Hoilllmfll 
Ik las het ja. 

De pla1uung is momenteel als volg! (zie hieronder): 

Doel is om op 5 juni machtiging te vragen in de MR voor verwerking vd consultatiereacties/adviezen zonder dat het voorstel 
daarna weer naar de MR moet . Daarvoor is nodig : 

Uiterlijk 4 juni 12 uur concrete en intern afgestemde vws-inbreng op basis vd verzamelde reacties) aanleveren b ij schrij~eam
secretariaat, Het is idd het verzoek om concrete wetstekst en mvt aan te leveren (revisies) , 

4 juni middag interdepartement aal ov erleg (JIDO) om te beoordelen of en in hoeverre de aard van de reacties uit de 
consultatietermijn een belemmering zouden kunnen vormen voor het vragen/ver lenen van die macht iging en de eventuele 
wenselijkheid van een hernieuwde behandeling in de MR na ommekomst van h"t verweri<en van die reacties. 

Voor jouw onderwerp moeten we dus ook 4 j uni 12 uur een reactie aanleveren bij hetscluij fteam. Zodat in de middag 
a fstemming in het nDO ka11 plaatsvinde11. A Otanke lijk vh AP/CCRM-ad,·ies moet je maar eve11 bekijken of het mogelijk 
is 0111 concrete aanpassinge11 aan te leveren (ani.kei en mvt) of te vols taan met aa11levere11 va11 ee11 besduijviug van: 
- de kem vh advies vd APNCRM 
- hoe dat ve1werkt gaat worden. 
- Daarnaast is uiternard nodig dat bekeken is of clit onderdeel wel of niet in de Covid-wet blijft. 

Als de beschrijving voldoende duidelijk is voor de besluitvonning dan kun je donderdag verder werken aan de tekst en 
mvt. 

De mvt is iig nog een flinke klui f, ook omdat deze veel k01ter moet (verzoek van JenV maar ook van onze Min). Verder 
had ik 11ao al een opmerking van JenV/OM doorgestuurd over de strafbepaling. Het artikel en ook de 

toelichting dirnrbij moet concrel'er. 

Grlmfll 

Verzonden met BlackBeny \Vork 
(www.blackbeny.com) 

Va 11: DfDI. I. dlZfZD) 4iW)WM@tni11vws .nl> 
Datum: dinsdaülfflj 2020 8:59 AM 
Aan: 1111-■ • ' ) <JJll!ffl<?nminvws.nl> 
Onderwerp : FW: notificatieapp 

Hoi@ij!Jif4@ 
{10)(281 Zoa ls je waarschijnlijk wel al hebt gehoord neem ik het deel ui t jouw wv over de noti f icatie app over van (ze 

blijven wel meelezen). 
Ik begreep eerder dat de nieuwe teksten uiter lijk donderdag 12:00 m oeten worden aangeleverd. Het is alleen de vraag of dat lukt 

als de AP pas donderdag met advies komt. Is er dan nog enige rek op de deadline mogelijk? 

Groet,NO 
Van:-• ■-11 <lllmf4l@minvws.nl> 

Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 16:46 

Aan~ llfffflfll 1--) ◄Aä(@l@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: notificatieapp 
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Van: m:ml II- G:111■) <IJl?Pl@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 16:26 

Aan:---)' <_Wlliiminezk.nl> cc:lllllmBll.lll- !ll'llm-1 V-◄@minvws.nl>; -,ll-ll<IQPlll@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: notificatieapp 

Ha iAQ[N 
Nee, daar hebben we nog geen advies over, maar dat is gisteren wel gevraagd. Ze hebben net laten weten dat dat woensdag 
niet komt, maar pas donderdag 12.00 uur, maar dat ze ons ambtelijk woensdag wel telefonisch kunnen infonmeren over wat er 
in staat. Kortom, dat komt eraan• 

Vrgr.-M@i 

i10K2e) Van: ) 4i4Ui@l@minezk.nl> 
Verzonden: vri~g 29 mei 2020 15 :51 

Aan: lmlml,111. Glllb <QD@minvws.nl> 
Onderwerp: notificatieapp 

Ho■■ififiêliifi&W 
Even een vraagje over het artikel over de notificatieapp: hebben jullie daar advies over van het AP of al advies gevraagd? 

Met vr iendelij ke groet, 

(10)(2e) 

M inisterie van Economische Zaken e n Klintaat 
M inisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Bezuldenhoutsewe,;i 73 1 2594 AC I Den Haag 
Postbus 20401 1 2500 EK I Den Haag 

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voer u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit ber icht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt II verzocht cfat. aan de afzender te meldeu en het bericht te 
venvijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprake lijkheid voor schade , van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
ve12ende11 vau berichteu. 

T his message may contain infonnation that is not intended for you. Ifyou 
are not. the ad<h-essee or if this ll)ess;ige was sent to you by mist;ike, you 
are requested to infonn the sender and delete the mesSllge. 
T he State accep ts 110 liabi lity for damage of ru1y kind resulting from the 
risks inherent in the electronic trnnsmission of messages. 

or b8rr;ht1<:an In10rma11& beva!ten ene me1'1ooru c; oosrenid 1nc11en u niet<le geaoresseêRlatient orc I benel'lt at>usevelIJk aan u Is 1oeg&10ooen worm u verzoent dat 3iUl de 
efzondor to meld on on hot beocht to vorw,doron De S1881 aanvaard! goon eansprakohJkheld voor schade, van we ko aard ook.do vorband houdl mol nsico's '191bonden aan het 
~Oklromsctt verzendcfl van bcnchten 

This messagc may contatn 11ronnatoo lhat 1s not llterided fot~ lf you are nel the addr<!ssecor 1flh1s mcssage v..as sent lo you bymtslakc. you are requesled to mfonn the 

sender and delete the messaqe. The Stele accepts no liabl ty fordamage or any kind resulthg from the risks inti~ent 11 ttie efect1omc transmission ormessages 
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To: • . ,,,.., ;_nvws .• 
Cc: 0t-0 . • · ,JWtf{\i mi'lvws.nO 
From: 
Sent Thur 5/14/2020 12:12:10 PM 
Subject RE: nut noodzaak wet digitale middelen covid 19 
Receiwd: Tour 5/14/2020 12:12:10 PM 

Ho1■@)t,{1i 
·-vP.n met je acties. Wij praten jou en-straks even bij ... heeft net vergaderverzoek+ Webex geregeld. 

Van: & ■. -) <llr!lll@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 14 mei 2020 13:39 

Aan: 111 llil-11 <ll:IBll@minvws.nl> 
Onderwerp: nut noodzaak wet digitale middelen covid 19 

Hoilllfll 

Ik krijg je niet te pakken en zit zel f ook veel in overleg, Zojuist sprak ikmmJnog even. 

Samengevat komt het neer op: 

Verduidelijking ,i°ndslaliz 
o Bezwaa ~rW ag • deeTip vraag over gebruik app vóór melding. Lijkt echter niet een probleem, want het gaat dan n iet om 

de taak B&W/ GGD, Er valt dus niets te verduidelijken. 
Een goede memo over hoe het werkt zou voldoende toelichting moeten zijn, 

ook op gebruik app ná melding. Blijkbaar omdat het artikel ooit op klassiek B&C onderzoek zag, 
• Mij lijkt dit echt niet nodig. VanllE!ml begrijp ik echter dat het idee was: verbod moet toch, 

iàlli,dan nemen we dit mee. Dat~e voorstellen, maar alleen als het verbod echt moet. 

Verbod, 
• Riet nut en noodzaak niet. 

o Ik begrijp dat dit wenselijk leek ivm advies AP en CRM. Maar advies LA laat zien dat het niet per se nodig is : " Wel 
zien wij verschillende aanknopingspunten om te concluderen dat een werkgever, zorgverzekeraar, etc. die het 
gebruik van de app verplicht onrechtmatig handelt. De kans dat dit als onrechtmatig zal worden beoordeeld, 
wordt vergroot als het ministerie duidelijk communiceert dat het niet de bedoeling is dat de app verplicht wordt 
gesteld. Ons advies is dan ook om duidelijk te communiceren dat de overheid (het gebruik van) de app niet 
verplicht zal stellen en het uitdrukkelijk ook niet de bedoeling is dat andere organisaties (zoals werkgevers, 
zorgverzekeraars, onderwijsinsteflingen, winkels, etc.)" 

o Zeker als we geen handhaving regelen is het vooral een communicatief dingetje. Nogal veel werk om alleen 
duidelijk te communiceren. 

o llllziet nut en noodzaak niet. Ik weet niet ho-f de minister er in zit, 
o Waarom doen we dit dan? Als we het niet doen, dan lijkt me de verduidelijking ook niet nodig. 

VOORSTEL: 
Ik en llm!ll,,aken een memo met herbeoo~an nut noodzaak wetsvoorstel, waar mogelijk in afstemming met 
PG en Dl. Stemmen we uiter.,ard met j ou en • , af. 
Stuk wordt op MT besproken met WJZ, PG, D . 
Keuze wordt gemaakt. 

Is dat wat? 

Ik hoor het graag. 

Grt 

■INttW 
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To: - _111. (IIJiflJnMJWffiM@minWls.n~ 
From: .-
Sent Mon 5/2512020 1 :19:20 PM 
Subject: RE: Retour 205516 - Besluitvorming over en wetgeving voorcontactonderzoekapp 
Receiwd: Mon 5/2512020 1:19:21 PM 

Ja doen we straks. 

Van: @@IJ4111-tlllfm) 4AàfM@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 25 mei 2020 15:14 

Aan: -■- Il <E!fll@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Retour 205516 - Besluitvorming over en wetgeving voor contactonderzoekapp 

Moeten we er ook nog infrummelen dat snelste route via COVID wet is en dat aparte wet alt ijd meer tij d gaat kosten ivm apart 
t raject via BZK, JenV, Af' en CRM? 

M inisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Ju.-idis che Zaken 
Cluster Bezwa ar en Beroep 
RIJnstraat 50 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ I Oen Haag 

Ik werk o , (10J(2e) 

Van:-• 111- -::llfflfflW minvws.nl> 
Ver 

minvws.nl> 

Onderwerp: FW: Retour 205516 - Beslu itvorming over en wetgeving voor contactonderzoekapp 

11! ! tbv overlegje met 
Minister heeft gereageerd 

• 

and een conceptreactie va 
etlll 

n mij om 16 uur vandaag. 
· ·eronder . 

m ij . Moet morgenmiddag in tas min zitten. 

278437 



278437 



To: ---minwis.nl] 
~~~m: d(Z+{ · L L1M@mriwis.no 

Sent Mon 5/2512020 3:43:18 PM 
Subject RE: Retoor 205516 - Besluitvorming over en wetgeving voorcontactonderzoekapp 
Receiwd: Mon 5125/2020 3:43:18 PM 

Hoilm'l'fm 
Dit is de mail waarover ik het zojuist met je had voor het overleg me- morgen om 18 u; lmheeft hem nu 
rechtstreeks naar jou gestuurd. Dat is nog beter! 

Van: MU!)fli 111. amm) ◄MIWM@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 25 mei 2020 17:38 

A■n: ' ' - · 1m i •1ta(á)minvws.nl>;Dll-ll<llli1iim@minvws.nl>; 
• · @mînvws.nl> 

CC: • • • ·. ai .... ■■l!l'll/,i,I~' ~,mllll!, ■·•@minvws.nl>!II!!· (llilll).m@minvws.nl>; 
' ' @monvws.nl>;~- 1-iEIDl<!■'~@minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Retour 205516 - Besluitvorming over en wetgeving voor contactonderzoekapp 

Hoilmlffll 
Hie~ antwoord lldl gen van de minister. Kun jij die dan uitprinten en in de tas stoppen? 
Alvast dank en groet, • ~, 

mr.tm!,.*,11 
(10 )(2•1 

Ministerie van volksgezondheid, welzijn en Sport 
Directie W etgt!v Îng en Jur-idische Zaken 
c lusbl!!r Bezwaar en B4!1roep 
Rijnstraat 50 t Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ I Den Haag ......................... 

1 1 ws nl 

Ik werk op (10)(2e) 

minvws.nl>; ) .m@minvws.n l> 
Onderwerp: RE: Retour 205516 - Besluitvorming over en wetgeving voor contactonderzoekapp 

Dag NQIN 

(10)(28) 

De minister heeft vanochtend aangegeven stukken niet meer via de mail te willen ontvangen (tenzij uiteraard het niet anders 
ka n, maar dat moet dan even in over1eg met mij). Zou het lukken deze reactie vandaag voor 18: 15 klaar te hebben? Dan kan ik 
het nog u itprinten en meegeven in de tas. 

Dank' 

Directie SPZ 
Parnassuspleln 5 1 2511 XV Den Haag I Postbus 20350 2500 EJ Den Haag 

IIIIJGl®minvws.nl 
'J)/4ijêaJîä o◄ij•htfGverdieptngl 
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Van!Wii 111-11111) ◄■i•IM@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 25 mei 2020 16:44 

minvws.nl>; ) <E!flll@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Retour 205516 - Besluitvorming over en wetgeving voor contactonderzoekapp 

•tRJl!rwij morgenavond 18 uur een webex met de minister hebben over dit onderwerp, stuurt - e antwoorden straks in een 
mail n · ister. Een nota morgenavond in de tas zou dan immers te laat zijn ... 
Groet, • ~ 

Minister-ie van Volksgezondheid, Welzijn en Sp ort 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Cluster Bezwaar en Beroep 
Rljnstraat 50 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ I Oen Haag 

. .. . ...... 
T 070 ' ' 

liN•jo(-wsnl 
Ik werk. o • (10)(2e) 

Van: 11111, - · - ) 4JMf4l@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 25 mei 2020 13:43 

-11 • 0 
) ◄Q•ajf4@@minvws.nl>; 

minvws.nl> 

minvws.nl>; • ' . (aBII) <E!flll@minvws.nl> 

Onderwerp: Retour 205516 • Beslui tvorming over en wetgeving voor contactonderzoekapp 

Dag allen, 

De minister geeft in reactie op de nota aan: 
Als dit is wat er nodig is, dan moet het maar. En toch: 

o Wil graag snappen waarom de WPG niet voldoende zou zijn, wel voor contactonderzoek (niet grotere inbreuk want 
niet anoniem maar niet voor app) 

o Wil graag snappen waarom dit niet de eerste AMvB van Covid wet zou zij n 
o Als die grondslag ook nodig is voor beproeving, gaat dat dan goed in de tijd? 

Graag kort, intern overleg inplannen (telefonisch/webex) en dan afspraken maken over hoe nu verder. 

Aanvullend heeft de m inister in het afstemmingsoverleg vanochtend aangegeven dat hij graag l!.Q.Q.!: aanstaande woensdag 
helderheid wil over deze vragen en dus de juridische grondslag voor contactonderzoekapp, omdat deze samenhangt met de 
Covid-wet, waar de m inister aanstaande woensdag weer een vervolg bewindspersonenoverleg heeft gehad. Lukt het j ullie om 
deze vragen kort uit te werken in een nota, d ie morgenavond mee kan in de tas? Voor wat betreft de vraag voor een overleg zal 
ik even bij terugkomen bij j ullie' 

Groetel il@ 

. ' ' ~-0)(20) 

Mlnlsterle van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Directie BPZ 
Pornossuspleln 5 1 2511 XV Den Hoog I Postbus 20350 2500 El Den HHg 

- mlnvws:.11 
(070\J@ii O 4ih@@vArdlep1ngl 
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To:-:: ;lllil!ÇI-Glm)l#Ai»t#iW@minWls.nl]; -· l . llll!lm)IIIEDl@minw1s.nl]; mm, 1. 
dlmlml!!!!!!!J...:...,;. aa>mmwis.nl] 
From: IP.@iifoiiiifr 
Sent Wed 5/20/2020 9:13:16 AM 
Subject RE: Tijdelijke wet covid-maatregelen: compromis 
Receiwd: Wed 5/2012020 9:13:16 AM 

Zeker, en inderdaad 'live' ! 

Van:-•-· - ) 4@M@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 11:12 

~:a)WfüMIIM ◄Ai1@M®minvws.nl>; m 1-1111111 (Il) <IAilBll@minvws.nl>; EDI, 111- illllJ) 
' · @m1nvws.nl> 

Onderwerp: FW: Tijdelijke wet covid-maat regelen: compromis 

Verwacht dat d it overleg dan begin volgende week moet (ipv tweede helft volgende week)? 

-
L •• 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie BPZ 

Parnassusplein 5 1 2511 XV Oen Haag Postbus 20350 2500 EJ Den Ht?1a9 1 

- mlnvws ... Motrff 06 1 . erdiep ngl 

Van: Jonge, H.M. de (Hugo) 4@f§N@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 11:09 

1 

Onderwerp: RE: Tijdelijke wet covid-maatregelen: compromis 

Hall 
Nei ook even m- 1 marge van MR gesproken. 

1111 ifll.im) 

Afgesproke11 dat we m1 uiks in consultat ie docu en volgende week eerst politiek overleg hebbe11 met 3 BWL e11 3 
depai1ementen. 

Wil j ij dat am1.11geren? 

Eit@•MM· willen j ull ie ruimte maken in de agenda en kiezen wat er dan gesloopt mag? Zou maar gewoon ' live' 
over eg creëren, wed<t toch beter. 

Hugo 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbcrry.com) 
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To: 
Cc: 
From: 
Sent 
Subject 
Receiwd: 

•a• -· I tlElmJ)'illl!]!mW@minvws.nl] ·nw,~vws nl]: 
1111■111111Ui)""'l"'re"'---. 111. ml MW@M@autortteitpersoonsgegevens.nl] 

Fri 5/112020 1 :49:25 PM 
RE: PO 13 mei a.s. 

Fri 511/2020 1 :49:27 PM 

HoM@M 
Dank voor je mail. Wij moeten intern ook nog wat onderwerpen verzinnen. Alvast een voorschot en een aantal suggesties: 

de noodwet i.v.m. coronacrisis (gezondheidsrechtelijke en privacyrechtelijke aspecten; verhouding met WPG) 
gegevensverwerkingen bij zorgaanbieders i.v.m . coronacrisis (wetenschappelijk onderzoek, statistiek; voorbeeld: Verenso) 
wellicht iets over het juridisch kader voor de corona-apps 
blik op de toekomst: hoe gaan we om met 'versoepelingen' van het wettelijke privacyregels ná de crisis (bijvoorbeeld 

corona-opt-in L.SP) 

Vinden jullie dit wat? Als we de komende tijd nog nieuwe suggesties hebben, dan melden wij ons weer. 

llllmneemt ook deel aan de bespreking. 

Groet en alvast een fijn weekend, 

M@I 

--Directie Systeemtoezicht, Technologie en Beveiliging 

Afdeling Systeemtoezicht 

AUTORITEIT 
PERSOONSGEGEVENS 

MA•lfDN@autoriteitpersoonsgegevens.nl 
ro1o@WWM 
Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag 
Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag 

autorlteltpersoonsgegevens.nl 

Van: • m!lm-Il lmll) -tml@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 29 april 2020 09:37 
Aan: llllllmimllll!I <llll!llll@autoriteitpersoonsgegevens.nl> 
CC: ~@minvws.nl> 

Onderwerp: PO 13 mei a.s. 

Hoilmml 

Hoe is het met je? Heb je een fijn weekend gehad? 

Voor het komende overleg op 13 mei, heb ik tot nu toe als onderwerpen op de agenda staan: 

1. Informeren over stand van zaken Wet Digitale Overheid, machtigen etc. ( BZK schuift aan) 
2_ Waarschijnlijk onderwerp van Jeugd (uitsluitsel volgt zsm) 

278473 



3. Stand van zaken verschillende wetgevingsdossiers 

Willen we het tot slot nog hebben over de overlegstructuur zoals we die laatst bespraken? 

Ik zal een webexlink sturen voor het overleg. 

Groet, 

+mw■ 
Deze e-mail ü1clusief bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n) van dit be1icht. Mocht u deze e-mail per 
ongeluk ontvangen, dan wordt 11 verzocht dit onmiddellijk te berichten aan info@autoriteitpersoonsgegevens.nl Tevens 
wordt u in dat geval vriendelijk verzocht om de e -mail inclusief bijlage(n) te ve1w ijderen en de inhoud niet te bekijken, te 
gebruiken of te verstJ·ekken aan derden omdat deze e -mail persoonsgegevens en andere ve1trouwelijke infonuatie kan 
bevatten die niet voor u bestemd zijn. De Autori1eit Persoousgegevens aauvaa1·dt geen aansprakelijkheid voor schade, van 
welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elel.."tronisch verzenden van berichten. 
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minvws.nl]; IIZl!I .•. llllll:IIEIDl@minvws.nl]; ( 10)(2•) 

Cc: mwftli&fr (IEJ)ilmm@minvws.nl•· ifri&IFMM G) , . • 0 mmvws.nl] 
From: 
Sent Thur 5/2812020 7:24 14 AM 
Subject RE: Twm MvT bijgewerkt 
Recelved: Tour 5/2812020 7:24:14 AM 

Hoidft41 
Dank voor al je harde werk. 
Jouw aanpassingen zijn prima en laat voor nu AVG maar staan. Kunnen we later, daar waar nodig, altijd nog weer aanpassen. 

De door jou aangehaalde passage zou moeten luiden: 

• Persoonsgegevens mogen bovendien niet langer worden bewaard in een vonm die het mogelijk maakt de betrokkenen te 
identificeren en dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens 
worden verwerkt (art. 5, eerste lid, onderdeel e, AVG). Voor de notificatieapp betekent dit dat de bewaartermijn is gerelateerd 
aan het risico op ,nfect,e en dat de verwijdering van persoonsgegevens geautomatiseerd na 14 dagen plaatsvindt, zonder dat de 
gebruiker of iemand anders daartoe actie behoeft te ondernemen." 

Groet, @11!):fd 
1••1• 11 (10)(28) 

l' ~}I"'"" r 
M inister-ie van Vo lk sgezo ndh@id, W elzijn e n Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Cluster Bezwaar en Beroep 
Riinstraat 50 1 Oen Haag 
Postbus 20050 1 2500 EJ I Oen Haag 

Tj~~jjtilii$■··•· · 
w1m:rawnro1ovm pi 

(10)(2e) 

Van: ml-ll'iJli3) <IIIIIIJ@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 22:52 

<lllfll@minvws.nl>'. ■Wlf4■-•· m, ◄®It@M@minvws.nl>; 
@minvws.nl> . amm) <lll■■11w~,lll*!'lfl!ll-•@minvws.nl>; m■. -■) <B'fDl~minvws.nl>; 

@minvws.nl> 

Onderwerp: Twm MvT bijgewerkt 

Hallo dames en heer, 

(10)(28) 

Ik heb jullie bijdrage voor de MvT algemeen inmiddels overgebracht naar paragraaf 4.7.4, hoofdzakelijk naar paragraaf 5, en het 
stukje over toezicht naar paragraaf 8.4. 

In paragraaf 1, eerste alinea heb ik ook een zin toegevoegd. 

Ik heb verder wat beperkte tekstuele aanpassingen gedaan in jullie tekst : infectie ipv besmetting (conform Wpg) , minister ipv 
Min VWS, 
Besmettingsmeldingen heb ik van gemaakt 'melding van infecties' , Bestrijding van covid 19 is bestrijding van de epidemie van 
het virus, ed. 

Ik vroeg me af of verwijzingen naar de AVG niet verwijzingen naar de UAVG moesten zijn, maar ik heb dat zo gelaten. 

Er staat nog 1 vreemd ogende passage in, mochten jullie een suggestie hebben voor aanpassing dan hoor ik dat graag: 
•persoonsgegevens mogen bovendien niet langer worden bewaard in een vonm die het mogelijk maakt de betrokkenen te 
identificeren dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden 
verwerkt (art. 5-'-eerste lid, onderdeel e, AVG) . Voor de notificatiesapp betekent dit dat de bewaartermijnen i ·u.__gerelateerd aan 
het risico op infectie (dit was voorheen ' besmettingsrisico') met het virus en dat de verwijdering van persoonsgegevens 
geautomatiseerd na 14 dagen plaatsvindt, zonder dat de gebruiker of iemand anders daartoe actie behoeft te ondernemen." 

Groet fi]E§@ 
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Hoi a llen 

min·env.nl>;-111111■ 
. - B0/0WJZ/SBR 

Hierbij de MvT algemeen, zoals het er nu voorstaat. Ik heb alles nog eens doorgelopen, nummering en layout ed en zinnen waar 
nodig aangepast. Hier en daar wat tekst verplaatst, door wijziging van de nummering van het wetsvoorstel. 

Morgen voeg ik een inhoudsopgave toe. 

Verder moet alleen nog de paragraaf interbestuurlijk toezicht gecheckt lmlfDdoet dat). 

En.check jij of er nog een aanvulling moet in paragraaf 8.3 (handhaving)? Dit was voorheen 7.3. 

Tot morgen Groetl@fM 
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~~~m: ., ... i•ü%M@minvwsnl] 

Sent Wed 5120/2020 8:08:43 AM 
Subject: RE: T ijdelijke wet covid-maatregelen: compromis 
Receiwd: Wed 5/2012020 8:08:43 AM 

Oh top' I k hoor het• 

Minlsterîe van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Directie BPZ 

Parnassuspleln 5 2511 XV Oen Haag Postbus 20350 2500 El Oen Haag 

llll!J!ffflll!2mlllivws. nl (ofogi4u o4@jfu . .. re11eplngl 

Van: ) 4Hfd@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 09:41 

Aan: mtlllm. a) 4Mil@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Tijdelijke wet covid-maatregelen: compromis 

Hoeft niet meer, zojuist Hugo gesproken1 Ik bel j e later 

Verzonden met BlackBeny Work 
ill:)vw.blackberr:y.col]!) 

Van: 111:JDJ. ll!I. G) <llliJlml,a>miunvs.ul> 
Datum: woeusdae 20 ruei 2020 9:39 AM 
Aau: ◄@[f44?minv\.vs.nl> 
Oudrnv,l'p: FW: Tijdelijke wel covid-maatregeleu: compromis 

Hoorde net jouw ,1oicell)ail, ik attendeer Hng.o er even op! 

Grneten, 

1111 
Verzonden met BlackBeny Work 
www.blackb\:acolJ!) 

Van: Wil-<Jlmll> <lllliGifA@rtLminvws.nl> 
Datum: woensdag 20 mei 2020 9:24 AM 
Aau; • = • • = • vs.nl> 
Kopi e: • l@minvws.nl> 
Ondeiwfrp: F\\ : IJ e IJ ·e wel covi maan-ege en: compromis 

En ook voor jou natuur lijk" 

- belt jou even• 

Met vriendelijke groet, 
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-bmm1ster Hugo de Jonge 

Miniuerie vao Vplks@ftO(ldhgid Welzijn en $pot\ OU~cl1e Scstuu,liJk en Pd"it1ckc l.:.ken 
PMna»usc:ile-in!, 2!>00(J Oe-nHHR Postbus203SO 2~ U Oe-nHNS 

• ~ • 13 @minvws.nl www.rilhove,rheid.nl 

s ;J VWS 9•1dt Hn legitfma6-,,&ht voord• to.gang tot het mmist•rl•. Dit bl-tdent dat bij uw t.zoff aan VWS om g«ldige l•'JÏtlmatW wordt ~vraogd voor II h•t pond v«-d•r 
ltunt l»tnd«i. Groo9 WOOtJ /Ic uw oanda~ht hl•rvoor. Alvast Mda11ltt voor tM r'MdrN"klrtg, 

Van: ) fifM@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 17:42 
Aan: Jonge, H.M. de (Hugo) 

C~ minvw! .nl>; . 

Onderwerp: Tijdelijke wet covid-maatregelen: compromis 

Urgentie: Hoog 

Beste Hugo, 

) ◄AWiil@minvws.nl>; lllml, 111-mllJ) 
minvws.nl> 

Vanmiddag hebben we een lastig overleg gehad met BZK en JenV over de drie gesch ilpunten die zijn overgebleven rond het 
spoedwetsvoorstel, dat volgens plann ing (en melding aan EK) morgen in consultatie gaat naar o.m. de VNG en het 
Veiligheidsberaad. Het lastigste punt was de positie van de voorzitter van de veiligheidsregio. 
Er ligt nu een mandje met 3 compromissen die m.i. voor VWS aanvaardbaar zijn. Zie bijlage. 
Om een doorbraak in te bereiken was veel nodig en heb ik ook, indachtig wat je me gister vertelde, water in de wijn moeten 
doen: de anti-misbruikbepaling voor de appjes wordt nu niet meegenomen. Carrièrebevo';8jjil8f vermoedelijk niet, maar 
ik denk dat we met het mandje politiek ook tot overeenstemming kunnen komen. Mochte Jfjjj "n jij j e hierin kunnen 
vinden, dan is morgen ook geen bewindspersonenoverleg à trois nodig. 
De teksten van wetsvoorstel en memorie van toelichting worden de komende 23 uur aangepast en vooralsnog wordt dit 
compromis er ook in verwerkt. 
Graag bereid tot nadere toelichting! 

Met vriendelijke groet, -
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To: --. • Cc: ' · . • · 
{mm:D) • , @minvws.nl); 
Sent Fri 5/29/2020 7:23:52 AM 
Subject BRANDMAIL: piketpalen app 
Receiwd: Fri 5/29/2020 7:23:52 AM 
RE: UZI en nolificatieapp.eml 

GoedemorgenMWfUM 

Gisteren is (een deel van) de PIA-sessie op de app ui tgevoerd. Hierbij werd duidehjk dat er nog veel onduidelijkheden zijn en 
keuzes moeten worden gemaakt. Er werd daarbij gesproken over een aantal mogelijke functionaliteiten/vormgevingsaspecten 
die in strijd zijn met de uitgangspunten van het wetsvoorstel, zoals dat na zeer moeizaam overleg met BZK en J&V tot stand is 
gekomen, door onze minister is geaccordeerd, en g isterenmiddag in consultatie is gegaan. Wij maken ons daar ernstige zorgen 
over. 

Zoalsffln en 1k gisterochtend metlllill'iJlhebben besproken begnjpen wij dat het ontzettend lastig is om tegelijkertijd een 
wet t~ , terwijl de vormgeving van de app nog in ontwikkeling is. Met het wetsvoorstel hebben we echter, of we daar nu 
blij mee zijn of niet, een aantal piketpaaltjes geslagen, waar we op dit moment niet meer van kunnen afwijken. Omdat we niet 
willen dat de app zich de komende weken een kant op ontwikkelt die niet strookt met het wetsvoorstel, is het belangrijk dat de 
bouwers deze piketpalen meekrijgen. Wij hebben sterk het gevoel dat dit onvoldoende gebeurt. 

Uiteraard hebben wij alle waardering voor de snelheid en creativiteit waarmee de apps worden ontwikkeld, maar we moeten ons 
er goed van bewust zijn dat de buitenwereld zeer kritisch is en dat we ons moeten houden aan de belofte van grote 
terughoudendheid met gegevensverwerking en - opslag. 

Meer precies zijn in het wetsvoorstel nu de volgende uitgangspunten opgenomen: 
1. De wetteliJke taak van de GGD tot bron- en contactonderzoek is de basis voor de bevoegdheid om apps te mogen 

gebruiken en daarmee gegevens te mogen verwerken. 
2. Er worden zoveel mogehjk gegevens op de telefoon zelf bewaard en alleen de gegevens waarvan dit absoluut 

onvermijdelijk is worden op een centrale/back-end server verwerkt . Dit is een keiharde eis van J&V en BZK en zeker ook 
de AP. 

3. Er worden pas gegevens geupload naar de back-end server op het moment dat de besmetting gemeld wordt. In het 
wetsvoorstel wordt ervan uitgegaan dat de telefoons van de overige gebruikers van de app met regelmatige tussenpozen 
verbinding leggen met de back-end server om daar de !D's van besmette appgebruikers op te halen, welke dan 
vervolgens worden vergeleken met de op de telefoon zelf vastgelegde contact!D's. 

4. Uitgangspunt is vrijwillig gebruik en om dit te waarborgen meldt de gebruiker zelf in de app ( evt. met bevestiging van 
een door de GGD/arts verstrekte code) dat hij besmet is. 

In de sessie gisteren werden echter een aantal mogelijke functionaliteiten van de app genoemd die totaal in strijd zijn met deze 
uitgangspunten. lk noem er een paar: 

1. Er werd gesproken over het eerder uploaden van de !D's naar de server, dan dat de besmetting is gemeld bij de GGD. 
Dit kan juridisch gezien niet, want de bevoegdheid is gekoppeld aan de bevoegdheid om bron- en contact onderzoek te 

doen, dat kan dus pa na de melding bij de GGD/ vaststelling besmetting. 
i . Er werd gesproken over het uploaden door GGD medewerkers, zorgmedewerker, laboratoria etc. (daaraan koppelt ook 

de UZI discussie, waarvan de noodzaak onduidelijk is en die op basis van het wetsvoorstel ook niet kan). Dit is in strijd 
met het wetsvoorstel, want uitgangspunt is dat de gebruiker zelf uploadt; dit is in de mvt uitvoerig beschreven, wederom 
conform de afspraken met J&V en BZK. Dit ivm het vrijwil lige karakter van het gebruik en de gewenste 
onherle1dbaarheid van de gegevens. Daarbij speelt het (privacy)risico dat de toegang/invoer door anderen maakt, dat er 
een risico op koppeling met andere bekende gegevens ontstaat ( GGD, huisarts etc. hebben veel meer gegevens die te 
koppelen zijn en dus de middelen tot herleidbaarheid van de identiteit, wat AVG-technisch zeer moeilijk ligt). 
Het leek alsof de server geheel losstond van GGD. Het wetsvoorstel gaat uit van (in ieder geval in naam en onder 
verantwoordelijkheid van) beheer door de GGD. Dit ivm wederom de AVG/ de wettelijke taak en daanmee dus de 
grondslag voor gegevensverwerking door de GGD en dus niet door iemand anders! 

4 Er is een grote afhankelijkheid van Apple/Google platform, Zo schijnt er een discussie te spelen of er landen gekoppeld 
moeten worden, dus het Nederlandse lampje gaat aan als je in Spanje bent als Nederlander en andersom, Dit lijkt ook te 
gaan nchting verwerking nationaliteit . Hoe dit precies werkt is onduidelijk, maar ook dat vinden wij zorgelijk, aangezien 
dat weer een nieuw persoonsgegeven is waarvoor wij geen wettelijke basis hebben en wat ook AVG- technisch 
problematisch is, want waarom is dit nodig? 

Ik had afgelopen woensdag al een brandmail gestuurd nav het idee over de toegang tot de gegevens van de app met UZI, maar 
wij hebben de indruk dat de bouwers van de app er nog niet van op de hoogte zijn of doordrongen zijn dat we met de basis die 
we nu in het wetsvoorstel (en daanmee de communicatie naar buiten) hebben gelegd, tegelijkertijd een aantal grenzen hebben 
ge.steld aan de vormgeving van de app. Zie bijlage. 

Wij vragen daarom nu dringend van jullie om deze juridische kaders die we met het wetsvoorstel gemaakt hebben, mee te 
geven aan de bouwers. Dit zal hun creatieve proces wellicht wat inkaderen, maar dat kan in deze fase van het proces nu 
eenmaal niet anders. We kunnen op dit moment n, .. t meer alle mogelijkheden open houden, maar moeten duidelijke keuzes 
gaan maken over de vormgeving. En, door de tijd ingehaald, hebben wij/de minister een aantal keuzes reeds gemaakt door het 
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wetsvoorstel in de huidige vorm in consultatie te brengen. 
Wellicht is het ook goed om de bouwers al.s couleur locale te vertellen dat de app naast een ' zorgd ing' echt ook een 'politiek ding' 

is dat door min VWS met moeite bevochten is op kritische andere departementen en de AP, en dat het daarom ook van groot 
belang is om gemaakte afspraken (uitsluitend de hoogstonverrnijdelijke gegevensverwerking en niet meer) na te komen om hun 
commitment te blij ven houden. 

Groet, 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Cluster Bezwaar en Beroep 
RIJnstraat 50 1 Oen l laag 
Post bus 20350 1 2500 El I Oen Haag 

2;111111·· 
Ik werk op (10)12•1 
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To: •·.•·.flmm)milISD@minW1s.nl] 
From: --.---Sent Fri 5/15/20207:11:10AM 
Subject: RE: vraag ivm de nota: ik heb het antwoord al gevonden' J 
Receiwd: Fri 5/15/20207:11:10 AM 

Ik heb het zelf al gecheckt: het is idd Min rechtsbescherming 

Van: -.11-11 
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 08:58 

Aan: 1111, ■. IIIIIJ) <l1Ef12@minvws.nl> 
Onderwerp: vraag ivm de nota 

Ho•MibQM 
Ik heb nog een vraag ivm de nota: ik spreek de hele tijd over de Minister van J&V, maar begreep ik nu van jou dat@fd het 
ivm de apps heeft over de Minister voor rechtsbescherming? Laat me nog even weten please. 
lil'°eten onze min natuurlijk wel op de goede min afsturen .... 

Van, •••.• 
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 08:39 

Aan: 1111, ■. IIIIIJ) <l1Ef12@minvws.nl> 

Onderwerp: en hier de tekst in de mail geplakt 

l Aanleiding voor deze nota 
T.b. v. het uitvoeren van de exper imenten met de Corona-contactonderzoekapp (circa juni) en, bij positieve resultaten daarvan, 

het wel of niet in voorbereiding nemen van een wetsvoorstel voor een structurele inzet daarna is een principebesluit nodig 
van u, de MînisterllJ:lllen de MînisteriU!Jtiil 

Kort samengevat, is er verschil van inzicht tussen enerzijds VWS en anderzijds@@j@::,over: 
a. grondrechtelij ke rechtvaardiging (doel, nut en noodzaak) van de inzet van de contactorf erzoekapp, en 
b . vraag of de huidige Wpg een toereikende grondslag biedt voor de inzet van deze app. 

Op grond van opgedane ervaring in de week voorafgaand aan de appathon, voorzien wij datM•JrQj@,,iet zullen instemmen 
met de experimenten die in j uni zouden moeten beginnen omdat zij een expliciete wettelijke grondslag nodig achten, en dat 
er over een wetsvoorstel dat dat moet gaan regelen een langdurig ambtelijk steekspel over doel, nut en noodzaak zal gaan 
plaatsvinden. 

Hier is nu geen tijd voor en daarom adviseren wij u om met uw ambtgenoten vanM@Mhierover een principebesluit te 
nemen. 

2 Beslispunten, advies en moge-alternatief 
Besljspunt 1: Met uw ambtgenot en va u§@fj-m,t principebesluit nemen dat er met de contactonderzoekapp gewerkt gaat 

worden. 

Beslispunt 2 : 
a. Met uw ambtgenoten varMAiibllhet besluit nemen dat de Wpg een toereikende wettelijke grondslag biedt voor het doen 

van de experimenten met de app. 
b . En dat er tot aan de inwerkingtreding van het wetsvoorstel (beslispunt 3) op deze grondslag wordt gewerkt. 

Beslispunt 3: en dat er indienM@Naat wensen een wetsvoorstel wordt voorbereid waaraan zij zich committeren, en zich 
samen met VWS hard maken om doel, nut en noodzaak te verwoorden. 

Wij geven u in overweging deze punten vervolgens met de TK te communiceren in de gebruikelijke brief. Onze inschatting is 
namelijk dat ook de TK vragen zal gaan stellen over de wettelijke grondslag, voor de experimenteerfase, maar ook daarna. 
De TK heeft sowieso al eens gepleit voor een expliciete antimisbruikbepaling tegen het verplichten van apps door derden. 

- heek of di t idd zo is. Onze inschatting is dat u dus niet met de experimenten kunt beginnen als de TK niet is 
geïnformeerd over de juridische implicaties. 

Het alternatief is dat u dit niet me•MHiMbespreekt en ook niet opneemt in een TK-b:r,,r pas als ~e TK vragen gaat 
stellen, bovenstaande drie punten met de TK deelt. Dit zal vermoedelijk d , erhoudingen zeer 
verstoren, dus raden wij u niet aan. 

3 Sam envatting e n condusies 
1. De discussie over de wettelijke grondslag 
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Deze discussie ziet op twee punten: 
a. Een grondslag zonder meer 
VWS stelt zich al sinds de Appathon op het standpunt dat de Wpg een toereikende grondslag biedt voor inzet van apps in het 

kader van bron- en contactonderzoek. Weliswaar kent de Wpg in algemene bewoordingen vervatte taakomschrijvingen, 
maar een redelijke wetsuitleg (zoals ook een rechter doet) maakt dat de wet zo geïnterpreteerd kan worden. De 
Landsadvocaat (LA) kan VWS hierin volgen. Met name (bij gelegenheid betrokkenheid bij Appathon) 
zien di t anders en willen een expliciete wettelijke grondslag. 

b. Antimisbruikbepaling 
Daarnaast speelt ook al sinds de Appathon de angst (ook bij de TK) dat 'derden', bijvoorbeeld werkgevers, scholen, restaurants, 

misbruik zouden kunnen maken van de app door hun werknemers, leerlingen, bezoekers expliciet of impliciet te verplichten 
tot het gebruiken van de apps door hen anders de toegang te weigeren. Strikt genomen mogen i ig werkgevers dit nu al niet 
op grond van hun werkgeversverplichtingen uit het Burgerlijk Wetboek (BW), maar een brede, expliciete 
antimisbruikbepaling wordt als zeer gewenst gezien. Ook de LA vindt dat gewenst. 

Dit bij elkaar genomen, zijn WJZ en de I -directie van mening dat een wetsvoorstel in procedure gebracht moet worden om beide 
zaken ~xpliç iet te reg elen, ook om een einde te maken aan juridisch getouwt rek én t ij drovende discussies over doel, nut en 
noodzaak van de inzet van apps. 

2. De expenmenteerfase met de apps 
Het de bedoeling om - vanaf ergens in juni - eerst met de app te experimenteren, en als de resultaten positief zijn, de app 

'formeel' uit te rollen. 
Het zal u duidelijk zijn dat VWS zich in elk geval voor de experimenteerfase keihard op het standpunt moet stellen dat de huidige 

Wpg daarvoor een grondslag biedt. 
Het is dan ook van cruciaal belang dat u daarover overeenstemming hebt meMr 
Daarnaast zal hier ook een communicatietraject op gezet moeten worden om \Tieö4enfaken dat werkgevers en ook andere 

derden niet direct of indirect mogen verplichten tot gebruik van de apps. 

3 . Fase na de eerste experimenten tot aan inwerkingtreding nieuwe grondslag 
Zolang de expliciete wettelijke grondslag er nog niet is, moet gewerkt worden op basis van de huidige grondslag van de Wpg. 

Aangezien die dus ter discussie staat, raden wij u aan om tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe wettelijke grondslag te 
blijven spreken van een (steeds iets verder verbredende en lerende) experiment eerfase. 

4 . Plannjng wetsvoorstel 
Hoewel de wettelijke bepalingen al geschreven zijn en ook delen van de memorie van toelichting (mvt), kan de kern van het 

wetsvoorstel d ie in de mvt beschreven moet worden - hoe ziet de contactopsporingsapp eruit en hoe gaat deze werken - nu 
nog niet geschreven worden omdat de app nog in ontwikkeling is. 

Juist op deze tekst zitten 1@@ te wachten, want aan de hand van deze teksten willen zij doel, nut en noodzaak van de 
apps beoordelen . Dat is ook terecht . 

Het wetsvoorstel kan dus pas echt invulling krij gen op het moment dat duidelijk is hoe de contactonderzoekapp gaat werken. De !
directie en PG zullen gezamenlijk de tot nu toe ontbrekende delen van demvt moeten opstellen. Er vanuit gaande dat dat 
ergens in juni duidelij kheid ontstaat, is de planning van het wetsvoorstel als volgt: 

-Zodra werking apps duidelijk is Uuni/j uli) opstellen spoedwetsvoorstel inclusief PIA, afstemming met andere departementen, AP, 
CRM, ATR (juli/augustus). 

-Het wetsvoorstel l igt dan eind augustus in de MR m et verzoek in t e stem men met vragen spoedadvies aan de Raad van State. 
-Het wetsvoorstel kan dan medio september worden ingediend bij TK. 
-En als TK wil meewerken ligt het wetsvoorstel circa 1 november bij EK. 
-Inwerking treding wet 15 november, indien EK meewerkt. 

En tot inwerkingtreding is de volledige inzet en het gebruik van de app niet mogelijk, maar is dan dus de insteek dat een 

verbreed experimentele inzet wel gestoeld op de bestaande wetgeving! 

4 Draagvlak polit iek 
Zoals u weet, is ook de TK kritisch over de inzet van apps. Mede daarom raden wij u aan om de TK goed mee te nemen in 

ontwikkelingen rondom de apps, de juridische basis in de Wpg in de experimenteerfase en een expliciete wettelijke 
grondslag te maken. 

5 Draagvlak maatschappelij k en eenduidige communicatie 
Er lijk t nog onvoldoende maatschappelijk draagvlak voor gebruik van de app te bestaan, ondanks enkele op zich positieve 
signalen. De inschatting is dat ook maatschappelijk belang zal worden gehecht aan een expliciete wettelijke grondslag. In 
elk geval zij n er zorgen over misbruik van apps door derden. 

6 Financië le en personele gevolgen 
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•Het ministerie van VWS betaalt de ontwikkeling van de apps. 
•De GGD'n zijn bezig met uitbreiding van hun capaciteit t.b.v. bron• en contactonderzoek. 

7 Juridische aspecten haalbaarheid 
VWS, zowel WJZ, PG als Dl zijn van mening dat de huidige WrYJ voldoende basis biedt voor inzet van apps door de GGD in 
het kader van hun bron· en contactonderzoek; de Landsadvocaat kan VWS daarin volgen. Minder zeker is dat huid ige 
wetgeving voldoende is om misbruik door derden tegen te gaan. Voor werkgevers vloeit dit uit het BW en de daarop 
gebaseerde de jurisprudentie voort, voor andere partijen is dit echter minder zwart/wit. 

De in-· dat een wetsvoorstel met een expliciete wettelij ke grondslag én een antimisbruikbepaling goodwm zal kweken bij 
· maar bijvoorbeeld ook-die tijdens de Appathon ook zeer kritisch was op de grondslag. Het 

wetgev ngsproces kan ook bijdragen aan het maatschappelijk draagvlak. 

8 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
PG en Dl. 

9 Gevolgen administratieve l asten 
Voor in het bron- en contactonderzoek betrokken burgers wordt een beperkte afname van de administ ratieve lasten verwacht. 

10 Toezeggingen 
PM: verwijzen naar de Kamerbrieven. 

fraudetoets 
N.v.t. 

bezoel0dres ParressuspleÏl $ 
postbJs 2CG50 
2 ===--
to 
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To: lt.lf'!)!lmifm@minvws.nl]; 1111. IIEDJ la (IIJIBD)lllliJE/Jl@minvws nll· MM!fM. 11/11. 
~ll • · m,nvws.nl] 
From: , . 
Sent Mon 5/412020 9:34:00 AM 
Subject RE: wetsvoorstel digitale middelen versie 1 mei 2020: alvast watpunten 
Receiwd: Mon 5/4/2020 9:34:01 AM 

M«Wtid■ 
-Vwb je eerste punt, dus de traceerapp die we zelf gaan maken: als ik het goed begrepen heb, is de inzet dat we d ie gaan maken 

met een 'consortium' van bedrijven; als dat wat voorstelt (= mi : de belangrijkste {NL')bedrijven doen daarin mee, dan is het 
probleem van de concurrentie wellicht kleiner (Toch llli!lm Dat is toch het hele idee van een consortium?). 

Vwb ·e tweede unt thuismonitorin sa s : 
- Ik weet da ei dat een aanbeveling geen rechtsgevolgen heeft, maar dat het aankomt op de abbb/motivering van 

technische standaarden van apps die aan will elen. 
1. Dit is t isch e en unt dat w e oed me moeten a fstemmen. Zij kunnen ormeel 

reageren en van mening zijn dat zo'n aanbeve ,ng rn w- en besluit is (omdat er bedrijven zullen zijn die buiten de boot 
vallen). Die discussie moeten we in vroeg stadium me oeren. Evt. kan ik mij voorstellen dat we de bevoegdheid voor min 
om een aanbeveling te doen in de wet zetten, en verv~-bepalen dat die aanbeveling geen beslui t idzv de Awb is ( of op de 
negatieve lijst van de Awb zetten oid) . Een reactie doo , is natuurlijk ook uit te lokken door in de mvt te schrijven dat een 
aanbeveling geen rechtsgevolg heeft, maar ik denk dat et eter is om het vooraf expliciet met hen te bespreken. 

Wellicht met M@!fAW 

2. Hoe dan ook moeten we ook nog nadenken HOE de minister dan zo'n aanbeveling kan doen en/of hoe hij de technische 
standaarden bekend maakt. 
(bijv. zet hij die standaarden op VWS-net? Of in een brief aan Nederlandse ICT-bedrijven? Een brief aan TK?) 

- traks ook nog even naar jouw tweede versie. 

Van: 111, ■. -) <IIZ!lm@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 22:41 A:IIW <EDl@minvws.nl>; 111 mm.■ mi <lmml@minvws.nl>: ■AWW ... (1mm) -J~l! @minvws.nl> 

Onderwerp: wetsvoorstel digitale m iddelen versie 1 mei 2020 

Hoi allen 

Vanmiddag heb ik nog gesproken metllml'i3die nog verder heeft uitgezocht hoe het nu zit met de verschillende apps + 
aanbevelingen/ aanwijzingen. 

Het zit -als ik het goed heb begrepen- als volgt: 
De app die ziet op bron- en contactopsporing (met eventueel een knopje voor zelfdiagnose) (hierna: traceerapp) wordt 
gebruikt in de diagnostiek-fase. Deze app wordt door VWS ontwikkeld. Wij betalen er dus voor, en kunnen het maken 
zoals wij willen (waarbij uiteraard voldaan moet worden aan alle wettelijke eisen) . Burgers gebruiken het, maar het 
wordt niet verplicht gesteld. De minister gaat de app dus niet (dwingend) aanwijzen of erkennen ofzo. 

o Theoretisch kan het zij n dat een andere aanbieder ook zo'n t raceerapp maakt. Aangezien zo'n app alleen werkt als 
60% of meer mensen mee doet, is echter niet de verwachting dat er heel aanbieders op de markt komen. 
Immers, het heeft geen zin als iedereen 10% van de markt pakt, er zal al t ijd 1 app moeten zij n die de hele 
markt dekt (het wordt dus vanzelf een soort monopolie). 

Wanneer iemand positief getest wordt op het virus komen we in de curatieve fase. In die fase hebben we te maken met 
thuismonitoringsapps. Daar zijn er al een hoop van, die worden gebruikt door zorginstellingen (die zeggen dan tegen de 
patiënt: gebruik deze app want dan kan j e thuis blijven). Niet al d ie thuismonitoringsapps sluiten aan op de system en 
van de GGD, terwijl dit wel wenselijk is. Daarom gaat de Minister een aanbeveling doen welke apps het beste gebruikt 
kan worden. De eisen voor die aanbeveling moeten idealiter vooraf bekend worden gemaakt, zodat alle bestaande apps 
aangepast worden. De aanbeveling moet voldoen aan de abbb, maar- is géén besluit en leidt niet tot rechtsgevolg. Het is 
"slechts" een aanbeveling. 

Gezien het bovenstaande lijkt mij het opnemen In het wetsvoorstel van een aanwijzing/erkenning niet de bedoeling. 

Ook het opnemen van (een delegatiegrondslag voor het stellen van) eisen is misschien ook niet nodig. Het gaat om een tijdelijke 
spoedwet, dus het is even de vraag hoeveel toegevoegde waarde het dan nog heeft om een delegatiegrondslag op te nemen 
voor een MR waar we naar alle waarschijnlijkheid niets in zetten (Want de eisen voor de traceerapp stellen wij zelf bij het m aken 
van het p roduct. En de eisen voor de thuismonitoringsapp lopen via de aanbeveling, die niet gericht is op rechtsgevolg). Maar 
goed, dat hoeft niet nu al besloten te worden. Ik kan het voor nu wel opnemen. 
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Verder heb ik aanDevraagd hoe het zit de rol van de GGD bij het ui tvoeren van met de taken d ie belegd zijn bi j B&W en het 
al dan niet opnemen van een verbod aan eenieder in de Wpg. Daar zal ik neem ik aan begin volgende week wel wat van horen. 

Aan de MvT nog niet toegekomen, mogelij k komt er nog iets uit de verhoud ing met ander recht. 

Mvg en fijn weekend, 

NYtw■ 
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To:11! 1i11Em@minvws.nl]: <Dli1lmlun! minvws.nl] 
From: • ' ) 

(10)(2e) 1 (10)(2e) @minvws.nl]; (10)(2e) 

Sent Mon 5/1112020 7:08:05 AM 
Subject RE: wetsvoorstel versie 715: reactie Dl!ll(nu met bijlage!) 
Receiwd: Mon 511112020 7:08:05 AM 

Hoi, 
Ik ben er op dit moment voorstander van de weg van de mr niet open te zetten, omdat je een hele hoop binnenhaalt dat.je 
nog niet kan ove1zien (zie mijn eerste mail). Dat maakt de toelichting bij het wetsvoorstel groot en ingewikkeld. 
We hebbe11 geen beeld van het soo1t eisen dat gesteld gaal worden. Dat speelt ext ra nu dit een tijde lijke wet is, buuien welk 
tijdbestek hebben wij eventueel een mr nodig? 
Nadeel is dat je in de toekomst idd minder flexibel bent. Dan zal daar een mouw aangepast moeten worden. Zo heb je 
bijvoorbeeld nog de optie van de wet medische hulpmiddelen. Evenmeel zal dan alsnog een delegatiegrondslag moeten 
komen. 

Grt 

Ve1zonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.com) 

Van: ij•Jtf fj ) <lm'!fllr1t minvws 111> 
Datum: maandag 11 mei 2020 9:00 AM 

~ minvws.,~>. dlE!fll@minvws.1~>. 
n minV\vs.nl> 

Onderwerp: RE: we1svoorstel versie 715: reactieEm(mo met bijlage!) 

(I0)(2e) 

Ja dat bedoel ik, het schrappen maakt dat we de weg van min regeling nu afsnijden. Ik kan me vinden in jouw gedachtegang, en we 
kunnen het uiteraard ook nog even achter de hand houden, zoals je schrij ft. 

Van: @Q@ä@ <EJll@minvws.nl> 
Verzonden: maanda 11 mei 2020 08:47 

) <lm:ml@minvws.nl>; 
@minvws.nl> 

Ai%4 
Onderwe rp: RE: wetsvoorstel versie 7/5: reactielmlfllnu met bijlage!) 

) <llaD@minvws.nl>; (10)(2•) 

Zonder grondslag geen regeling, maar dat wist je zelf ook al... @. Ik denk dat we de gok maar moeten nemen en het weglaten, 
want dit opnemen leidt tot oeverloze d iscussies. Evt kunnen we ook gaande de procedure nog zoiets opnemen, kan zelfs 
strategisch zijn. 

Maar ik denk dat het hoe dan ook nog wel een klus wordt om in de mvt te beschrijven wat de bestaande regelgeving waar die dig 
hulpmiddelen allemaal aan moeten voldoen ... 

11ox2e) Van: ) Jlm!fll@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 11 mei 2020 08:39 A::IIIM! <IIJIDl@minvws.nl>; AM@ ) .fllilffl@minvws.nl>; 
,::-_:___;, _ _ mmvws.nl> 

Onderwerp: RE: wet svoorstel versie 7/5: reactielllillmJ(nu met bijlage!) 

(10)(20) 

Goedemorgen, 

Zoals ik het nu begrijp willen we geen verdere eisen stellen aan de voorzieningen. Dus dan blijft over dat we alleen het gebruik 

ervan mogelijk moeten maken, dus dan zou de delegatiegrondslag eruit kunnen. Wat ik wel in mijn hoofd heb ( en graag nog met 
jullie deel ;-) ) is dat het later zo kan zijn dat we toch wat meer grip willen hebben of kaders willen geven voor het gebruik van de 
digitale voorzieningen. Op dat moment zou je dat het beste met een regeling kunnen doen, echter zonder grondslag, kan dit alleen 
via softere of andere wegen van sturing. Vinden jullie dat acceptabel? 

Groet, 

MfM 
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Van: Ni@S,@ <IJlfll@minvws.nl> 
Verzonden: maanda 11 mei 2020 08:21 

) <llffl!ffll@minvws.nl>; 
• ~ ) minvws.nl> 

(10)(2e) 

Onderwerp: RE: wetsvoorstel versie 7/ 5: reactiellE:B3(nu met bijlage!) 

} ◄!Mf4M@minvws. nl>; ( 10)(20) 

Oke! Als we het er allemaal over eens zijn dat we geen (beveiligingseisen etc) aan de hulpmiddelen in de wet zetten (via 
delegatiebepaling) dan moeten we natuur lijk wel in de toelichting opschrij ven wat er allemaal al geldt en dat daaraan wordt 
voldaan. 
En zoals gezegd, kom ik nog terug op de planning. 

Van: ifofrlJ ) dlm!fll@minvws.nl> 

(10)(2e) ) ◄i@f4@@minvws.nl>; 
Verzonden: vrijdag 8 mei 2020 17:34 

Aan-■ <ilmQll@minvws.nl>; 
◄J~_minvws.nl> 

Onderwerp: RE: wetsvoorstel versie 7/5: reactielllfllnu met bijlage!) 

(10)(2e) 

Goed om te horen dat die delegatiegrondslag er uit kan © Maakt het leven (en het wetsvoorstel en de MvT) een stuk 
makkelijker' 
Het wetsvoorstel is beperkt tot de COVID-19, dat volgt uit de begripsomschrijving. Maar nu het wetje veel makkelijker 
wordt, kan ik het in de bepalingen zetten. Is misschien wat duidelijker. 

- Het vervallen van een wijzigingswet betekent niet dat de ,~ijziging ongedaan wordt gemaakt. M.a.w. het tijdelijke 
karal"ter van deze wijziging moetje als een 'te.rngwijzigingsbepaling' vormgeven en niet als een ' deze wet 
vervalt ' -bepaling. Z.ie 6 .26 AR (heb ik ook oulmigs geleerd © ) 

- Artikel Il was nog een beetje rommelig, d ie moet nog beter, was even snel gedaan, zat nog met die t erugwijzigingsbepaling 

te klooien. Wilde jullie vooral even lastigvallen met de vraag of de delegatiegrondslag er uit mocht © 

Grt 

MlfMI 

Van: @i@fl@ <IJlfll@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 8 mei 2020 16:54 

AïlJ\-~<um:D@minvws.nl>; l 4Aihf4@@minvws.nl>; 
• ~ • ' minvws.nl> 

Onderwerp: RE: wetsvoorstel versie 7/5: reactielmfllnu met bijlage!) 

HoMlID[WM 
Dankjewel dat je zo snel een nieuwe versie hebt gemaakt! 

Ik geef snelheidshalve even puntsgewijs mijn commentaar: 

( 10)(2•1 

1. Geheel eens om de artikelen over eisen bij min. reg. te schrappen; ik raak er hoe langer hoe meer van overtuigd dat we alleen 
moeten regelen dat de GGD digitale hulpmiddelen kan inzetten en verder niks. De eisen die gelden voor die hulpmiddelen gelden 
al ogv AVG etc. en dat hoeven wij dus niet nog een keer over te doen; en qua ter beschikking stellen aan de GGD'n willen we 
immers een spoor via het Bouwteam dat we nu hebben voor de eerste app. En voor de tweede app is er vanuit WIS ook niets 
anders nodig, dan dat we de grondslag regelen dat de GGD dit soort apps mag gebruiken. Althans, zo is nu het verhaal. 

2. Ik zou de wet beperken tot/toeschr ijven op bestrijding COVID-19 en er geen algemene bepaling van maken dat d igitale 
hulpmiddelen mogen worden ingezet; dit kan volgens mij uitmaken voor de bereidwilligheid van bijv. AP en andere 
departementen om snel te adviseren en niet moeilijk te doen. Dan komen we later wel te spreken over een definitieve regeling. 

3. Dus ik zou er ook expliciet een t ijdelijke wet van maken die op een gegeven moment weer vervalt. 

4. Ik begreep artikel Il niet, sorry, welllicht ligt dat aan mij . Ik begrijp dat het gaat om de afstemming op de Wmh. maar ik kon 
het artikel niet volgen, althans, voor zover ik er iets van kon maken, leek het mij geen oplossing. Zie mijn commentaar ter 

&aa-1s je wilt, kunnen we er even over bellen, ook over mijn andere opmerkingen natuurlijk. 
ll•Jlr. ~ 

NB: ik heb ook een planning van het wv in de maak; kom ik maandag op terug 

Van: h,llri'S l dlm!fll@minvws.nl> 

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 12:57 
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Aa-@ <flllfll@minvws .nl>; 
~ • ~ m1nvws.nl> 

(10)(2e) 4flfAM@minvws.nl>; (10)(2e) 

Onderwerp: wetsvoorstel versie 7/5 

Dag allen 

Hierbij een nieuwe versie van het wetsvoorstel en een eerste aanzet voor de MvT (onderdelen verhouding tot ander recht). Het 
is nog een beetje klad, maar stuur het j ullie om een beeld te krijgen. De terugverwijzingsbepalingen moet ik er nog even goed 
inzetten, die zitten nu nog in opmerkingvorm in de zijlijn gefrommeld. 

Waar ik tegen aan loop is het volgende: 

Nadere eisen 

Er is de wens uitgesproken om een delegatiebepaling op te nemen waarin op MR niveau eisen kunnen worden gesteld aan 
digitale middelen, want dat zou in de toekomst mogelijk hand ig zijn. We hebben echter nog geen beeld van wat dat voor eisen 
zouden moeten zijn. En dus ook geen beeld van welke andere wet - en regelgeving dit eventueel zou raken. Dit betekent 
bijvoorbeeld: 

Moet ik de Wmh aanpassen? Er is in mijn beleving een mogelijke overlap tussen de eisen die wij gaan stellen, en de eisen 
die op grond van de WMh gesteld kunnen worden aan med ische hulpmiddelen met het oog op de volksgezondheid. 
Moet ik de Telecommunicatiewet aanpassen' Ook op grond van de telecommunicatiewet mogen eisen worden gesteld. 
Ook daar speelt wellicht een overlap (nog niet heel diep uitgezocht, maar kan me dit wel voorstellen) 
Gaan we met pr ivate normen werken' En hoe dan (bewijslast voor onderbouwen norm' Verplicht gesteld gaan worden en 
afkopen?). Daar moet j e in de MvT normalite r toch op in gaan. 
Gaan we eisen stellen die oa de dienstenrichtlijn+ noti ficatierichtlijn raken. Daar moet je in de MvT toch op ingaan. Een 
eventuele MR zal dan ook gemeld m oeten worden bij de EC. 
Wie gaat al die eisen dan controleren? Komt er een certificeringssysteem' 

Je kan je afvragen of het nodig is om het wetsvoorstel (of iig de MvT) zo complex te maken, als op dit moment geen zicht is op 
nut/noodzaak om nadere eisen t e stellen (zie mijn eerdere mail nav gesprek met Marnix) . Ik sprak ijjj:fD nog en 
ook hij gaf aan hier geen directe noodzaak in te zien. 

Algemene bepalingen 

In de Wpg staan algemene bepalingen over financiën, toezicht en handhaving en toepassing op de BES. Bezien moet worden wat 
de lijn wordt (van toepassing of uitsluiten). Ik heb daar geen beelden bij. Wie kan ik daarvoor aan zijn jasje trekken? 
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To: •·.•·.flmm)milISD@minW1s.nl] 

From: --.---Sent Fri 5/15/2020 7:14:54 AM 
Subject: .is akkoord met nota 
Receiwd: Fri 5115/2020 7:14:54 AM 

Van: ) ◄WWll@minvws.nl> (10)12•) 

Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 09:13 } ◄W!fll~minvws.nl>; ) 4f(tJ!@M~minvws.nl>; 
@minvws.nl> 

) <lflD@minvws.nl>;-■. ■ <EmJ@minvws.nl>; @WW 1111-111111) 
@minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Nota experiment en wetsvoorstel Corona-apps 

Ook akkoord en advies om snel met Hugo te bespreken en bij voorkeur in komende brief iets te zeggen (anders pas over twee 
weken en dan is er al een PoC van een app) 

Van~ Ulfl!f:§ifj FiU 4(•btll@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 14 mei 2020 18:37 

) 4JltJtf4l@minvws.nl>; (10)(2e) ) #®fM@minvws.nl>; 
minvws.nl> 

minvws.nl>;-■.al<EmJ@minvws.nl>; @[tjj@@ 111. 111111) 
minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Nota experiment en wetsvoorstel Corona-apps 

Akkoord en snap ik net waarop je passage over onvoldoende maatschappelijk draagvlak op gebaseerd is. De cijfers die ik 
ken geven aan dat merendeel van burgers positief zijn en zelfs bereid tot gebruik. Het negatieve publieke sentiment zit bij 
TK, pers en actiegroepen. 

Met v1iendelijke groet, 

-OtMMifUM 
e@•JttM 
Buiten werktijden maileu mag, maar hoeft niet. Beantwoord deze mail op een voor jou geschikt moment. 

Van : 

~ minvws.n1> 

Ondenv1>rp: Nota experiment eu wetsvoorstel Corona-apps 

Beste (10)(2e) 

Hierbij de concept-nota over de j uridische bases voor de experimenteerfase en de uitrol van de corona-apps. Graag jullie 
gewaardeerde input. 
Na verwerking van jullie opmerkingen kan de nota door naar Hugo. Wellicht dat we in de volgende svz-coronabrief voor de TK al 
wat kunnen opnemen voor het traject? 

.. ndelij ke groet, 
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To: ~ . . , .. 
Cc: • · . . ( • 
<lllll. • , ' minvws.nl); 
From. · , .Il 

raadvanstate.'!!L__ 
minvws.nl]; llllJlfàa, ■. (umiml)illliJlfml@minvws.nl); llmlml. 111111. 

Jillm!Ell@minvws.nl) 

Sent Mon 5/1112020 7:01 :29 AM 
Subject stavaza Coronaregelgeving VWS 
Received: Mon 5/1112020 7:01 :30 AM 

Holllilm 
Hierbij in rood de actualisatie van de planning etc. 
Als er nog iets is, laat het weten 1 

Groeten mede namen 

111111 
Van: B 11-1, I• - ) "'VAID@raadvanstate.nl> 

Verzonden: woensdag 6 mei 2020 11:32 
Aan: m 11.11<IIIIJl@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Bedankt! 

Graag gedaan! De samenwerking ging goed, een goede communicatie en informatieverstrekking zijn cruciaal! 
In dat verband wil ik je nog vragen of je mij een korte update kunt geven over de corona regelgeving die wij van jullie nog kunnen 

verwachten. Deze lijst heb ik: 

Wet svoorstellen 
mogelijk wet svoorstel (wijz Wpg) om verwerking van persoonsgegevens mogelijk te maken bij het gebruik van de 

aangekondigde 'corona-apps', voor nu nog onduidelijk;DE!Ezekerheidshalve zijn w ij begonnen met het maken van een 
wetsvoorstelletje, min heeft nog niet officieel hiertoe besloten, maar wij ambtenaren gaan er vanuit dat dit hoe dan ook nodig zal 
zijn, maar we kunnen nog niet echt plannen omdat VWS nu bezig is met het ontwikkelen van de apps/digitale hulpmiddelen; ik zal 

je goed op de hoogte houden 
• misschien wetsvoorstel gelijke behandeling leeftij d o.g.v. bij tr iage op de intensive care, zo ja, dan z.s.m., IEJdit blijft 
vooralsnog een 'misschien' 

W ijziging Wet publieke gezondheid (voor Europees NL en BES; verbeteringen bestrijding COVID-19),Meg<>lijk l>egin Mei in 
<ie-Ml',nieuwe planning wordt week 20 gemaakt, intern word t uitgegaan van spoedadvies, maar dat stemmen we van tevoren met 
jou af (via (10)(2e) 

Amvb's 
mogelijk wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG (ivm Corona extra termijn geven voor herregistrat ie); 

planning nog niet zeker, maar kan best het najaar worden. 
misschien AMvB over eigen bijdrage WMO i.v.m. corona: er moet nog toe besloten worden, maar het lijkt waarschijnlijk 

dat deze a mvb er moet komen, planning nog onduidelijk 

Mis&eRien o P 4"9 in•a l,e ee,enaRelels, •e ja, dan• , M.111/11 dit komt er voorlopig niet, wellicht andere oplossing 

Is deze lijst nog actueel? Is er iets te melden over de planning? Van heel concrete dingen weet ik de wijziging van de Wet publieke 
gezondheid. M aar als ikEDlizo in het IHW beluister dan is er nog geen concrete planning. 
Alvast bedankt! 

lwir groet, 
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;~~m: ll·l .· P)IIIBDJ@minvws.nl]; 1111. IIEDJ la (IIJBJ)mmel@minvws nl] 

Sent Thur 5114/2020 1:57:30 PM 
Subject: FW: morgen afspraak over grondrechten enzo 
Received: Thur 5/14/2020 1 :57:30 PM 
Grondrechten en privacy.docx 
veroelijkino HR en Privacy.xlsx 
RE: planning wetsvoorstel & experimenten: Ron graag jouw reactie!.eml 

Van: 1111111-IIIJlll <n:mllll@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 20:57 A:BN Jll, itml · · s.nl>;Bl,llll. <lllmflll.am3@minvws.nl>; 
~ ' - @m1nvws.nl>; 'alllilliliiila'@m1nvws.nl> 

Onderwerp: FW: morgen afspraak over grondrechten enzo 

Hi, 

(10)12•1 

Ik zie dat jullie a llemaal de afspraak hebben geaccepteerd, fijn' En volgens mij was er ook al een Webex aangemaakt. Ook 
mEl3lzal inbellen. 

Ik zie de volgende bespreekpunten voor me: 

1. ·waarborgen" club: ik zal even toelichten wat dit inhoudt; kort gezegd: we willen de aspecten privacy, nationale 
veiligheid (incl info beveiliging), grondrechten en toegankelijkheid expliciet gedurende het traject van de apps terug 
laten komen, zowel adviserend en meedenkend als 'toetsend'. Idealiter ha ken we mensen aan van AP, CRM, 
veiligheidsdiensten, en evt meer (maar wel allemaal gelieerd aan het Rijk, dus geen externe deskundigen worden hier 
bedoeld, want die worden op andere manier betrokken) . 

2. Grondrechten: zie word en excel. Dit zijn zo ongeveer de grondrechten in relatie tot de apps. Hoe kunnen we dit goed 
meenemen in die 'waarborgen club'. 

3. Wetsvoorstel : zie bijgevoegde email. 

Groet! 

Hit4N 
Van: • III-IIIJll1 <n:mllll@minvws.nl> 

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 14:35 

Aan: - • . m, ◄®lfäN@minvws. nl>; IIIIZII. caDl.lffili@minvws.nl>; 
--

1 
- @minvws.nl> 

Onderwerp: morgen afspraak over grondrechten enzo 

Hi, 

(10)(2el 

Ik wil graag even met jullie morgen een afspraak inplannen over hoe om te gaan met grondrechten/noodwet/juridische 
vraagstukken irt de apps. Ik merk dat ik hier een beetje op vast loop hoe we dit handig kunnen inrichten, en hoe we de collega 
departementen kunnen/moeten betrekken en wie dat dan doet. 

MJWttpeeft voor mij uitgewerkt over welke grondrechten we het hebben in relatie tot de apps, en ook de vergelijking 
gemaa t met de opmerkingen van CRM en LA. 

Ik stuur jullie even een vergaderverzoek daarvoor. Dan kunnen we hier even bij stil staan morgen. 

Met vriendelijke groet, 

Nll·hii■ 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Postbus 20350 1 2500 EJ I Den Haag 
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Van: 1ml, 11--■l <1Jl1111@minvws.nl> 
Verzonden: d insdag 12 mei 2020 23:17 

Aan: 1111/1. (-) m invws.nl> 
CC:.-■.-~ minvws.nl> 
Onderwerp: RE: advies gevraagd - terug wijziging in spoedwet d igi ta le middelen 

HalmJ 

bu1:en verzoek 

Je probleem is herkenbaar en eigenlijk hebben wij precies hetzelfde bij de andere tijdelijke Wpg
wijziging ivm de COVID-maatregelen. Het intrekken van een wijziging maakt die wijziging niet 
ongedaan en inderdaad moet je een 'terug wijziging' bij voorkeur in de regeling zelf opnemen. 
Komt wel een enkele keer vaker voor. Als je dat doet zou ik dat in elk geval maar niet in de 
inwerkingtredingsbepaling van de wijzigingswet invlechten. Afgezien van het punt dat een 
wijzigingswet niet vervalt, maar uitgewerkt is op het moment van inwerkingtreding en dus geen 
aanknopingspunt voor de terug wijziging geeft, horen materiële normen niet in de 
inwerkingtredingsbepaling thuis en is het voor de gebruiker en de databanken verwarrend, zou ik 
zeggen. Ik denk dat je twee opties nebtaie auidelijker zijn. De eerste ,s in een artikel aan het slot 
van de Wpg (bijv. art.70, artikel 69 gebruiken wij) de terugwijziging op te nemen in de vorm van 
een wijzigingsbepaling " In deze wet worden de volgende wijzigingen aangebracht. .. " , In artikel 70a 
of 71 neem je vervolgens op dat artikel 70 in werking treedt op een bij kb te bepalen tijdstip, evt. 
gedifferentieerd per onderdeel, al zal je daar in d it geval geen behoefte aan hebben. In het COVID
wetsvoorstel kiezen wij zo'n beetje de tweede route: je neemt alle bepalingen op in een apart 
h oofdstuk of paragraaf of zelfs artikel. Jouw artikel 6, zesde lid, kun je in d ie paragraaf of dat 
artikel toevoegen als een zelfstand ig lid of artikel, en zelfs je ene definitie van digitaal m iddel, kan 
daarin als eerste lid ( In dit artikel wordt verstaan onder ... ) of als eerste artikel in een hoofdstuk of 
paragraaf (In dit hoofdstuk/deze paragraaf wordt verstaan onder ... . ). Vervolgens bepaal j e in een 
artikel achteraan de wet dat artikel x, paragraaf y, of hoofdstuk z vervalt op een bij kb te bepalen 
tijdstip, evt. gedifferentieerd. 

Bij de eerste route respecteer je de structuur van de wet meer {ik kan niet overzien hoe het 
uitpakt bij de nog niet ingevulde financiële bepalingen) en zit je met een rare wijzigingsbepaling 
aan het slot, die je bij toekomstige wijzigingen misschien vergeet mee te nemen als de t ijdelijkheid 
lang duurt, bij de tweede route wordt de wet wat onoverzichtelijker, maar worden de tijdelijke 
bepalingen wel duidelijk in een aparte eenheid bij elkaar gezet en vervallen tzt ook weer als 
eenheid. Markeert ook de tijdelijkheid beter en dat is ook een pluspunt. 

Kun je hier zo mee u it de voeten> Anders misschien handig even te bellen. 

Vriendelijke groet~ mede namens- en welterusten! 

w:w 
Van:m 11. (-l4lill'@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 22:28 

Aan:IEl,ll. <111■ <IBiDJl@minvws.nl> 
Onderwerp: advies gevraagd - terug w ijziging in spoedwet digitale middelen 

Bestefü&IMM 

bul1en verzoek 
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Ik mail je over het volgende. Op voorstel vanlll!Jllll klop ik (met puppyogen, zie bijgevoegd) bij 
jou aan voor advies omdat ik een beetje vastloop bij de terugwijziging van de Wpg nadat de 
tijdelijke digitale middelen weer vervalt. 

Het zit zo. De wpg gaat tijdelij k gewijzigd worden. Op het moment dat de t ij delijke regeling vervalt 
moet de WPG weer naar zijn huidige vonm teruggaan. Dat gaat zoals je weet niet automatisch, 
maar moet geregeld worden (6.26 AR). 
AR 5. 73 geeft aan dat het bij tijdelijke wijzigingen de voorkeur heeft om de komende wijziging "in 
de tekst van de tijdelij k gewijzigde regeling zelf op te nemen• (dus in de Wpg) en daarbij ook het 
moment aan te geven waarop die tweede wijziging(= de terugwijziging) effect zal krijgen. Dat 
werkt echter lastig in dit geva l omdat we niet zeker weten wanneer de terugwijziging gaat 
gebeuren. Super leesbaar/ duidelijk vind ik dit systeem overigens ook niet, maar dat zal aan m ij 
liggen. 
Ik zat nu te denken aan het b lauw gemarkeerde derde lid in artikel Il. Het doet echter wat vreemd 
aan om de terugwij ziging in de inwerkingtredingbepaling te zetten, het is immers gewoon weer 
een wijziging van de WPG. Maar 2 artikelen achter elkaar (of alles in 1 artikel proppen) werkt ook 
weer zo verwarrend voor het publiek .. 

Kortom, ik twijfel... 

Heb jij toevallig gedachten over hoe dit sluitend en leesbaar neergezet kan worden? Ik hoor het 
graag! 

Veel dank, 

Fijne avond, 

MfMM 
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Mensenrechten Overlap met Toelichting 
orivacv 

Vrije informatievoorzien ing JA en NEE Iedereen heeft het recht om informat ie tot 
en vrijheid van zich te nemen en te delen met anderen. 
meningsuiting Steeds meer informat ie is digitaal 

beschikbaar, waardoor die sneller en breder 
te delen is m et anderen . Tegelij kertijd zijn er 
beperk ingen door algoritmes die informatie 
(automat isch) verwijderen of d ie bepalen 
welke informatie iemand wel of niet 
aangeboden wordt. AVG behandelt vrije 
înformatîevoorzîening en in mîndere mate de 
vriiheid van meninasuitina . 

Transparantie en JA Ontwerpers moeten de overwegingen d ie ten 
verklaarbaarheid grondslag liggen aan algoritmen en de 

samenstelling van datasets kunnen verk laren 
in termen die mensen kunnen begrijpen, 
omdat deze kennis de sleutel is voor al dan 
niet instemmen met de conclusies en 
aanbevelinqen. 

Relatie tot normen en JA en NEE Ontwerpers moeten in een ontwerp ruimte 
waarden laten voor contextuele factoren d ie de 

uitkomst van een te automatiseren proces 
beïnvloeden, zoals eerdere ervar ingen, 
herinneringen, opvoeding en culturele 
normen. Hoe groter de diversiteit van het 
ontwikkelteam, hoe beter de resultaten. 

Toegangsrechten en JA en NEE Dat de app toegankelijk is wil niet zeggen dat 
gebruike rsvriende lij kheid de app gebruiksvriendelijk is. Per 1 juli 2018 

is het Tijdelijk besluit van kracht . In dit 
besluit zijn vier toegankelijkheidseisen 
opgenomen waaraan overheidsapps moeten 
va,doen. Die eisen zijn: (a) waarneembaar, 
(b) bedienbaar, (c) begrijpelijk en (d) 
robuust. 

Inclusie Beperkt Er moet aandacht voor behoeften van -
specifieke en verschil lende soorten gebruikers 
zij n. Dig italisering kan inclusie vergroten, 
bijvoorbeeld als mensen met een fysieke 
beperk ing. Tegelijkertijd kan digitalisering ook 
drempelverhogend werken en zo inclusie 
verminderen, bijvoorbeeld de app-content 
niet toegankelijk is voor slechtzienden of 
slechthorenden. Een ander voorbeeld is 
digitale geletterdheid. En mensen die zich 
-oeen smartchone kunnen veroorloven. 

Publieke waarde NEE Publieke waarde is ruimer dan ~rivacy en 
omvat bijvoorbeeld bescherming van de 
persoonlijke integriteit en het recht op 
vriiheid en veiliaheid van oersonen. 

Function creep JA Het inzetten van app voor andere doeleinden 
dan oorspronkelijk bedoeld was. Denk aan de 
belemmeringen om Je op bepaalde locaties te 
bevinden, of, als een quarantaine wordt 
verbonden aan een melding van de app, het 
gegeven dat men in zijn huis moet blijven. 
Een ander voorbeeld is onvoldoende 
duidelijkheid dat informatie uit de app ook 

door andere actoren dan de GGD en de 

gebruikers van de app, en voor andere doelen 

dan het bron· en contactonderzoek, kan 
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w orden gebruikt.! 
Rechtsbescherming JA Iedereen moet toegang hebben tot een 

manier om zijn of haar j urid ische gelijk te 
halen . Als een beslissing op een automatisch 
proces is gebaseerd, moet je eerst weten hoe 
dat werkt om je ertegen te kunnen verzetten. 
Ook de rechtspraak kan gebruik maken van 
digitale middelen om efficiënter te werl<en, 
waardoor mensen sneller hun recht kunnen 
halen. Ook daar is het belangr ijk dat de 
rechtspraak daarover open is zodat het 
duidelijk is voor de rechtzoekende. In AVG is 
een artikel opgenomen over automatische 
verv.ierkina van oersoonsaeaevens . 

Verbod op discriminatie JA Iedereen heeft recht op gelijke behandeling. 
Digitale middelen hebben zelf geen 
vooroordelen, waardoor ze objectief kunnen 
zijn. Maar als ze gevoed worden met 
informatie waar vooroordelen inzitten, of 
bewust of onbewust geprogrammeerd worden 
om bepaalde discriminerende kenmerken mee 
te wegen, kan het juist tot discriminatie 
leiden. AVG kent ook het non-
discriminatiebeginsel. Een ander voorbeeld is 
discnm inatie tussen gezonde en niet-gezonde 
gebruikers of gebruikers die mogelijk besmet 
z1i n en die dat niet ziin. 



Sent Wed 5113/2020 3:25:28 PM 

.. 
invws. 
@min 
vws.nl 
nw1s.nl] 

Subject RE: planning wetsvoorstel & experimentenlllll.iraag jouw reactie' 
Recel118d: Wed 511312020 3:25:30 PM 

In de tekst 

@minvws.nl> 
Onderwerp: planning wetsvoorstel & experimenten: llflgraag jouw reactie! 

Beste&rmml 
Dankjewel voor je antwoorden, die vandaag voer waren om verder na te denken over de aanpak van het wetsvoorstel en de 
experimenten. 

Deze mail bevat vragen aan jou en een voorstel hoe nu verder met het wetsvoorstel; zie in geel waar we een beslissing van jou nodig 
hebben. 

1. Experimenteerfase 

Als wij je goed begrepen hebben wil jij eerst kort experimenteren ('in juni'), 
Dit kan; VWS stelt zich dan op het standpunt dat experimenteren kan ogv de huidige Wpg omdat VWS immers tot nu toe steeds al 

van mening was dat de Wpg voldoende grondslag biedt voor de inzet van apps/digitale hulpmiddelen. (Dit staat weliswaar niet met 
zoveel woorden in de wet, maar volgens VWS is dit een redelijke wetsuitleg; de LA kan VWS hierin volgen). 
NB: Tijdens de experimenten moet ook zijn verzekerd dat werkgevers etc geen m isbruik maken van de apps: dat punt is niet 
geregeld in de Wpg, maar bijv. voor werkgevers volgt ui t het Burgerlijk Wetboek dat ze werknemers niet mogen vragen mee te 
doen met de app. Dat d it zo is MOET- voor de duur van het experiment· ook via expliciete communicatie vanuit VWS in elk geval 
via een Kamerbrief (evt. de tweewekelijkse stavazabrief) worden geëxpliciteerd. 

VRAAG (ook aan Hermien): In de eerstvolgende stavazabr iel moeten deze twee zaken worden opgenomen: 

Tekstvoorstel: 
"Experimenteren met de app(s) is mogelij k op basis van artikel 6 Wpg. Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat het 'derden', 

bijvoorbeeld werkgevers, niet is toegestaan om inzet van de app; direct of indirect te verplichten, bijvoorbeeld door geen toegang 
tot de werkplek te geven als de werknemer niet eerst laat zien dat hij gebruik maakt van de app. VWS zal om dit te onderstrepen 
een communicatietraject opzetten." 

Akkoord. Ven benieuwd of dit overeind blijft in de brief . 

Il 'Breder vanaf jul i' 
A. Jij zegt datje 'breder vanaf juli' wilt: VRAAG: wat bedoel je daarmee? Is dat een breder experiment of wil j e de app(s) dan 

'officieel' in gebruik nemen? 

Minister wil in gebruik kunnen nemen indien nodig. De vraag is of voo. ,.ze wet randvoorwaardelijk is voor start. Het is 
immers hun verzoek. Zou dat politiek maken indien nodig 

Als je officieel in gebruik nemen bedoelt, dan zou op dát moment het wetsvoorstel klaar of in elk geval bijna klaar moeten zijn(= in 
EK moeten liggen). 

Dat is niet haalbaar omdat dat erop neer komt dat we volgende week met een wetsvoorstel naar buiten moeten (andere 

278700 



mvt, maar dat kan niet anders dan een algemeen verhaal worden en dat is volstrekt onvoldoende; nodig is een substantieel verhaal 
waarin vrij precies wordt aangegeven hoe het gaat werk. 

Doen we dat niet, dan strandt het wetsvoorstel in (10)(1aJ 

VRAAG - Wanneer kan Dl die duidelijkheid geven én verwoorden in een tekst voor de mvt? En w ie is de auteur? 

Ik twijfel ove- ls auteur. Het gaat om de Wet PG en om een voorstel da- heeft gedaan. Wij hebben er geen verstand van en 

het niet voorgesteld. Dat levert geen goede teksten op 

B. De app officieel in gebruik nemen zonder dat de expliciet e wettelijke grondslag er al is, is politiek en maatschappelijk een no go. 

Ook lopen we keihard t egen 4ili@ aan. Als je dat zou willen, dan moet daar o.i. toch op de één of andere manier een 
politiek(principe)besluit over genomen worden, dat ook met de TK wordt besproken. En pas als TK (en die zal vast ook d-illen 

horen) akkoord is, zou dat dan kunnen totdat het wetsvoorstel er is, maar w ij stellen voor om dat t e framen als een 'verlengde 

experi.erfase' waarin nog verder geleerd kan worden van de werkinQ Vj!nde aggs en bijstelling mogelijk is. 
VRAAG · . Kun jij de minister vragen of hij bereid is om met min~11@\i11111 e bespreken dat de app(s) er hoe dan ook 

gaan komen én het in afwachting van het wetsvoorstel nodig zal zijn circa viJf maanden met de apps te werken op grond van de 
huidige grondslag in de Wpg> 

Goed idee, maar samen met PG en jullie. 

Nogmaals: eenDIE!l>esluit hiertoe is alleen al bittere nood- o◄AiffWllin de meewerkstand te kri jgen voor het 
wetsvoorstel, maar vermoedelijk ook al om te voorkomen da-een hobbels opwerpen voor alleen al de experimenteerfase. 

111 Jouw reactie+ het bovenstaande leidt tot het volgende voorstel: 

1. Met de TK wordt de gekozen route gecommuniceerd. 

2. Na instemming TK gaat VWS in juni experimenteren en als de apps werken en geaccepteerd zijn breiden we de experimenten u it 

totdat de wettelijke grondslag er is. 

3. Wij gaan zodra d ie duidelijkheid er is (dus: apps werken) een spoedwetsvoorstel maken (periode juli/august us). 
4. Om ervan verzekerd te zijn dat de andere departementen, AP en CRM in die maanden snel kunnen adviseren, maken we daar nu 

al strakke afspraken over. 

S. Het wetsvoorstel l igt dan eind augustus in de MR met verzoek in te stemmen met vragen advies aan de Raad van State. 
6. Vooraf hebben we met RVS geregeld dat zij binnen één week spoedadvies geven. 

7. Het wetsvoorstel kan dan medio september worden ingediend bij TK. 

8. En als TK wil meewerken ligt het wetsvoorstel circa 1 november bij EK. 

9. Inwerkingtreding wet 15 november, indien EK meewerkt . 

VRAAG: graag je akkoord op deze p anning. 

Akkoord als m inister inderdaad met. oplost 

(10)12•) 
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To: ■1.11.1·c·1 . - nocnsf nlJ·PIIHll!llr- - SQC)flengemeenten.nl] 
Cc: lllllm.., . mmvws.nl]; - R -1~..a@m1nvws.nl] 
From: • ' 
Sent Mon 5/1812020 3:50:53 PM 
Subject FW: Voorstel inrichting kennisconsortium Covid-19 en sport 
Receiwd: Mon 5/18/2020 3:50:53 PM 
20200515 Voorstel kennisconsortium en monitoring Covid-19 en sport.pdf 

Hi&lilZl<milll 
Ik heb nog even naar het voorstel gekeken vanuit de opmerking die-,rijdag mee gaf. 
Ik snap het risico wat benoemd is, maar heb ook zoiets van laat ze a''::l;"~u maar starten. 
Gaandeweg gaan we sowieso wel hier & daar bijsturen en/of vragen krijgen over scope of bedoelingen. 
Eens om ze nu maar aan de slag te zetten en aan te geven dat we graag periodiek voortgangsoverleg hebben? 

Mw+ 
Van:m■■-◄l'Jfj-~mulierinstituut.nl> 

Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 14;23 
Aan: U!J[f! 1 ) <Efll@minvws.nl> 
Onderwerp: Voorstel inrichting kennisconsortium Covid-19 en sport 

Bestefi@@enmtlll 

Naar aanleiding van ons overleg hierover verleden week vrijdag hebben KCS8 en Ml gewerkt aan een voorstel voor inrichting van 
een kennisconsortium Covid-19 en spor t, waarbij het Ml trekker wordt van het onderzoeksmatige deel en KCSB de regie voert op 
de vraagarticulatie en kennisdeling. 

Wij hopen met d it voorstel goed in te spelen op de door jullie verwoorde vragen wat betreft de (financiële) gevolgen van de 
coronacrisis op de sport, voor nu en de middellange t ermijn, en de opties voor het beleid gericht op het in standhouden van een 
toekomstbestendige sportsector. 

Gegeven de urgentie van de coronacrisis zijn beide organisaties. in afwachting van jullie reactie, toch vast gestart met de uitvoering 
van de beschreven activiteiten. Als jullie je kunnen vinden in dit voorstel zullen beide organisaties bilateraal met VWS de financiële 
implicaties bespreken voor de respectievelijke werkbudgetten voor 2020 en verder. 

Met vriendelijke groet, mede namen5IIIII 

Miiii 
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~~im: --~!s~1~iWJJ,I IIII.Ufm@m1wws.nl) 

Sent Wed 5/13/2020 2:17:58 PM 
Subject RIVM kort-cyclische informatievoorziening tbv corona - kosten@QijjfAIMs akkoord 
Receiwd: Wed 5/1312020 2:17:59 PM 
200422 Voorstel corona impact verkenningen v04.docx 
20200416 Indirecte effecten van de Coronapandemie.pdf 
Conceptverslag BR 24 april 2020.eml 

Dit projectplan is in de BR geweest van 24/4 en geaccordeerd door de BR. Zie bijlage mails met verslagen van de BR. 

Hierin staan wat financiële consequenties 

Kosten 
Een eerste grove inschatting van het inr ichten van een dedicated team voor de kort-cyclische informatievoorziening en de 

bijbehorende werkzaamheden door dat team bedraagt!ll•JI™!tot eind van 2020. Dit is een richt bedrag. Omdat niet duidelij k 
is hoe lang en hoe intensief dit team nodig is en het inscatten me daadwerkelijke kosten ingewikkeld is, stellen we voer om uit 
te gaan van inputfinanciering en nacalculatie Corona Volksgezondheid en Zorg Impact Verkenningen (C-VTV). 

Omdat het geplaatst wordt in \/TV verband kan ik mij voorstellen, dat we dit onder PG willen laten. Eens? Dan moeten wij ook 
ergens de dekking zien te vinden voor dit BR besluit. 

Als het goed is, krijg ik ergens deze week nog info over een waslijst aan opdrachten vanuit het RIVM dat zij doen tbv corona en 
wat er vertraagd is en hoe dat financieel rond te breien. Dat is een winstwaarschuwing, dat er nog meer komt. 

MvgrEZII 

Van: 111111■ ftdf&J @rivm.nl> • (10)(2e) 

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 12:51 
Aan: 111111!.llllllllll!ll)~@minvws.nl> CC!•:w--aw;=.nl>;llllllfD 4fi?it{§@@rivm.nl> 
Onderwerp: Stukken 

Holmml 
Hierbij het st uk dat in de BR van 24 april is besproken. Daarnaast de eerste inventarisat ie d ie we hebben opgeleverd m.b.t . 
indirecte effecten van corona. Beide stukken zijn niet openbaar. 

Terugkoppeling d ie w ij hebben gekregen is als onderstaand: 
1. Ga vooral aan de gang met de kort cyclische monitoring van impact van corona op volksgez en zorg-akkoord dus -
2. Hou het dus ook zo 'smal' tot V&Z - voor breder perspectief is veel ander initiatief, waar we wel wat in te doen hebben nl; 
3. T.a.v. dat b reder perspectief is (tkn) het volgende besproken; volgende week overleggen de sg's + direct euren planbureaus 

+Dover hoe dat brede (dus incl economie etc) te organiseren 
4. Overigens zal ook voor dat bredere perspectief zeker rivm input geleverd worden, maar dat is voor later hoe en wat en wie 

precies 

Met hartelijke groet, 
[10)(2G) ,,,,,_, (10)(2e) 

RIVM Centrum Gezondheid en Maatschappij 
(10)(2•1 

Postbus 1, 3720 BA Bil thoven 
Tel.nr: 03o@QihfAM 
Mob.nr~ 
E-mail: - @rivm.nl 

Afwezig @(tl[tb@ 
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Dit bericht kan Informatie bevatten die niet voor u Is bestemd. Indien u n~t de g,eadresseerde bent of dit berk:ht abusievelijk aan u Is verzonden, wordt u 
vf>I .-oc.ht <ktt ~ian de <1f1E>nde1 lé r'nel<k!-n <"t"I het bE-r1cht te ve1-w11t'k-'>ren. Het RIVM <13nvaardl gf'er1 aar,~r>rakéltJkMid voor schrtde, van welke at11d ook, die 
verband houdt met rlsk:o's verbonden ailn het efektronlsch verzenden van berichten. 

www,rivm nl De ;o,g voor 1no1()Po b(>Qint vttndaag 

ThJs message may contaln Information that Is not lntended tor you. lf you are not the a.ddressee or lf this mes~ge WDS sent to you by mstake, you zire 
requested to inform the sendcr and delete the messagc. RIVM aiccepts no hability for darnage of any kind resulting from the nsks inherent in the clectronic 
tiar\smtc;sk)n of mes~9es. 

www,rivm.ol/en commltted ro heJtfrh ttnd .susr~m~biliry 
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To: - invws.nl] 
Cc: @minvws.nl] 
From: · 
Sent Tue 4/21/2020 2:53:32 PM 
Subject FW: [CONTR_DKIM]Fwd: IIN-529] 125ML 70% Ethand Handgel 
Receiwd: Tue 4/21/2020 2:53:33 PM 
Factqy 2 MSDS G EL 70% by ESSIM BV.pd f 

3 van 4 

Van: &m . .-m@tweedekamer.nl> 
Verzonden: dinsdag 21 april 2020 16:10 

Aan: \ ◄fiM@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: [CONTR_DKIM] Fwd: [IN-529] 12SML 70% Ethanol Handgel 

Met vriendelijke groet , - (I0)12e) 

GroenLin ks Tweede Kamer der Staten-Generaal 

T - 1 ~ I E BD@tweedekamer.nl 11 www.tweedekamer .nl 

Van:Mll'Jif+ 1 ESSIM <ll@essim.nl> 
Verzonden: dins::::=ril 2020 13:1 2 

Aan: mm. ~ @tweedekamer.nl> 
Onderwerp: ICONTR_DKIM]Fwd: (IN-5 29) 125ML 70% Ethanol Handgel 

•·- LET OP: We J1ebbeu de afzender v:,u dit be,icht tliel kuuuen ve.-ifi ereu . .. 

BesteW\tM 
Deze heb il< gisteren naar LCH verstuurd, gisteravond het volgende antwoord gekregen: 
Geachte heer/mevrouw, 
Hartelijk dank voor uw reactie. Uw aanbod is in goede orde ontvangen en het desinfectantia·team neemt binnen enkele 
dagen contact met u op. 
Nogmaals bedank1 en met vriendel ijke groet, 
Landelijk c onsor tium Hulpmiddelen 
Beçt regardç / Met vriendelijke groet. -rw.-~,-

ESSIM Your Partner in S mart Products 

MH@QM&Skype jotlll9IfaJ 

•········· Forwarded messa0 e -·-······ 
Van: 1 ESSi l\l <lll!1v.essinu1l> 
Date: ma 20 apr. 2020 0111 16:12 
Subject: (lN.529] 125ML 70% Ethan ol HAudgel 
To: Middelen Corona ' JGjf4 @nfn.nl> 

Goedemiddag, 

Onze gegevens: 
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• Nflam: ESSIM BV 

• Adres: De Sleutel 71 5652 AS Eindhoven 

• Land: Nederland 

• Contactpe,rsoon:Wiill. 

• Contact telefoon= ¾@M 
• Contact IHTlat· D:aie"lm.nl 

• Type product: 70% Elianol Handgel In 125ML ftes (ook vor1u1jgbaarln 260, 600ml dlspennr en 5L jorrycan) 

• lsdoproductkwalttottgotestofgochockt? Ja 

• lsdoloveranaor bekond? Nedertands. bedrijf, ESSIM BV 

• Is ar een leverancier credrtch8ck gedaa11? Nederlands bedrijf, ESSIM BV 

• Volledig leesbare ongocensureefdo afbeoldmoon (allo zïden)van producton on vorpakkiogon. Zie bijlage, utistimpR ssion. Private label mu Nedertandt :zijn . 

• Vo11odg loesbaro ongocensureotdo CE~ertificalOO en kwahtoitsdocumonten MSOS in de bijlage 

• H08Yeolhedon en fysl8ke locat l9 van de goederoo Lenrtjd 7 werkdagen, Neder1and (productie in Polen) 

• Dutdellke pq15st0lllng oo betalmgsvoorwaarden 

♦ iki• liltgç"' OOr.,·aud~D SM• O.IU'. prnforma, ~ bij 11)>1'f'1illg.. ladltn f.SSl :\1 \'001'n1d b ttR da■ l CH:l'lil ,·00111(. 

Nadere informatie: 
Jk krijg net een bijzonder goed inkoopvoorstel vau mijn producent ui t Polen. Bijna 40% korting t.o.v. nonnale inkoop. 
Geldig t/m woe11sdl 20/4. 
MOQ MOQprice 

2.304 w 
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• wunw.WOO"t 
WAî(R ,au 

ANl ?iACIE"1Al fFFECî 
o •..,.,.tH!fA.",;fflAottTH 

,,. 

Il 
1 8 1 
~ 

ZELOORAK 
C~JIHO HAND OlL 

• wutr"CIAWooY 
WAf(. flU 

"Nfft4.CTERIA&. fffECI 
0.'"'WAh'l~M 

115ml. 

ai.oo.,,. 
__ .. 

• .......... .-.... , .. ,,., 
.. ...,...... ,.,. .... 

........ ,,1.,. .... -·-

Best re1rrds / Met vriendelijke groet 
MIHMI -ESSIM Your Partner in Smart Products 
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To: - invws.nl] 
Cc: @minvws.nl] 
From: ) 
Sent Tue 4/21/2020 2:52:54 PM 
Subject FW: [CONTR_DKIM)Fwd: [IN-529] Desinfectz PRO Medical 750 ML FoamSpray PT02 Oppervlaktereiniger met Virusclaim 
Receiwd: Tue 4/21 /2020 2:52:57 PM 
Desinfectz Medical.png 
Desinfectz-Pro-Etiket-Fles.pdf 
DESINFECTZ PRO by MPS INDUXTEX WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT CTGB.pdf 
CTGB PT02+middelen+tegen+coronavirus-2 .pdf 

llmlfll. elt je nog n.a.v. deze mails van GroenLinks die ik doorgestuurd krijgt (vier stuks). Kernwoorden GroenLinks: urgentie, 

~ -
Groet 

EMifli 
Van: ED-,amnm@tweedekamer.nl> 

Verzonden: dinsdag 21 apr il 2020 16:10 

Aan: ) ◄!Wf{§@t4>minvws.nl> 
Onderwerp: FW: [CONTR_DKIM] Fwd: [IN-529] Desinfectz PRO Medica! 750 ML Foam Spray PT02 Oppervlaktereiniger met Virusclaim 

Met vr iendelij ke groet , 

GroenLinks - Tweede Kamer der Staten-Generaal 
(10)(28) @)ij@ E m:lll@tweedekamer.nl 11 www.tweedekamer.nl 

Van: MG)i4111 1 ESSIM <lll@essim.nl> 
Verzonden: dinsdag 21 april 2020 13:11 
Aan: m . .fll!JPl@tweedekamer.nl> 
Onderwerp: [CONTR_DKIM]Fwd: [IN-529] Desi nfectz PRO Medica! 750 ML Foam Spray PT02 Oppervlaktereiniger met Virusclaim 

--- LET OP: We hebbeu de afzeuder van dit bericht niet kuunen verifiereu ---
Best+@i@h 
Deze heb ik afgelopen zondag naar LCH verstuurd, g isterochtend het volgende antwoord gekregen: 
Geachte heer/mevrouw, 
Hartelijk dank voor uw reactie. Uw aanbod is in goede orde ontvangen en het desinfectantia-team neemt binnen enkele 

dagen contact met u op. 
Nogmaals bedankt en met vriendelijke groet, 
Landelijk Consortium Hulpmiddelen 
Best regards / Met vriendelijke groet 
M@ .. :IN 

(10 )(2e) 

ESSIM Your Partner in Smart Products 

M Skype job.reinbergen 

--- ------- Forwarded m essage ----- ----
Van 4§/frj I ESSIM <fll@cssim.nl> 
Date: zo 19 apr. 2020 om 17:30 
Subject: [IN-529] Desinfectz PRO Medica! 750 ML Faam Spray PT02 Opperv laktereiniger met Vi.rusclaim 
To: Midde le n Coroua < •MB§ @nfu.1il> 
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Goedemiddag, 

Onze gegevens: 
• Naam: ESSIM BV namens MPS INDUTEX BV 
• Adres: MPS Indutex B.V. Boekweilstrnat 90, 2153 GL Nieuw-Vennep 
• Land: Nederland 
• Contactpersoon: l1!J · 

• Contact telefoonnummer: • . - . . . -

Hieronder en in de bijlage vindt u: 
L. Het productlabel van Desinfectz PRO 750 ml Foam Spray oppervlaktereiniger (2.5% melkzuur & 2 .5% 
waterstofperoxide), beschadigt geen coatings of materialen. 
2. Link naar de CTGB-re istratie van dit roduct 
3 
4. TGB staat Desinfectz PRO als een 
van de weinigen vermeld als effectief in de strijd tegen het COVID-19 virus: 
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Desinfectz Pro Medica! Area Foam Spray 750 ML 
De Desinfectz PRO MEDICAL AREA is een product op basis van: 2,5% waterstofperoxide en 2,5% melkzuur. Het 

product i.s toegelMen bij het CTGB voor PT02 eu PT04. Hierdoor mag het product gebruikt worden in de 
gezondheidszorg en in de voedingsmiddelenindustrie . Denk hierbij aan: ziekenhuizen, zorgcentrn en tandartsen. Het 
product doodt virussen, bacteriën en gisten binnen ééu minuul. Verder hoeft het product niet te worden nagespoeld en 
volstaat het enkel afnemen met een doek. De handige ni ggerfles zorgt voor evenredige verspreiding van het schuim. 
CTGB-registratienummer: N 15489 

Gebruiksaanwijzing: 
Desinfectz Pro MEDICAL AREA is eeu gebrniksklaar product. Het middel niet verder verdunnen. Het middel wordt 

geleverd als tr iggerspray en wordt aangebracht door het op het te behandelen opperv lak te spuiten. 

Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken dat de oppervlakken gedtu·eude de hele inwerktijd nat blijven. Na 
desinfectie de oppervlakken aan de lucht laten drogen, naspoelen is niet nodig tenzij anders vem1eld. 

Oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen, inclusief oppervlakken en voorwerpen in 
ziekenhuizen en overige ins teDingen in de gezondheidszorg 
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Het middel kan gebruikt worden voor het desinfecteren van wanden, vloeren en andere oppervlakken en voorwerpen in 
openbare ,u imtes, ziekenhuizen, verzorg ingshu.izen en andere miJllten, inc lusief medische niimten en apparatu\u-. 
Daarnaast kan het gebruikt worden voor de desinfectie van (oppervlakken in) badkamers en toiletten. 

Voor toepassing na voorafgaande reiniging, de te desinfecteren oppervlakken eerst grondig reinigen. Het daarbij gebrnik"te 
reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water. Ove,tollig wi,ter ve1wijderen. 

Minimale inwerktijd: 
Voor bestrijding van virussen, bacteriën, schimmels en gisten: 1 minuut 

fw 
Pak een schone doek 

Spuit de foam 

Best re~ds / Met vriendelijke groet 
MWJII 

IMIIJ 
ESSIM Your Partner in Smart Products 

M Skype job.reinbergen (10)(2e) 

Ki nd regards, 

(10)(2•) SSJM B.V. 

9 
~ 

Maak de doek nat 

Inwerktijd max. 1 minuut 

~ 

Reinig het oppervlak 

Neem oppervlak af 
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To: (10:(2e) @minvws.nl) 
Cc: 
From: 
Sent Tue 4121/2020 2·55:40 PM 
Subject RE: follow up leads WJitliLm nn e4®1tWM 
Receiw d: Tue 4/ 21 /2020 2:55:40 PM 

Dank! 

Van: (10)'2e) ) <Glll@minvws.nl> 
21 a ril 2020 16:40 

CC: 
c; • • @m-·nvws.nl>; • cNiW@@@minvws.nl> 

@minb2k.nl>; · ) • @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: follow up leads (10:(2e) 

En ondertussen kwam een mail binnen over het contact m et H@f@H 
Het trade team heeft zojuist contact gehad meWUW:UM Was een prettig gesprek. In het gesprek gaf MM:oan dat hij 
machines inmmuä)1eeft staan om mondmaskers te produceren. Met M4Gifrj@s afgesproken dat het t rade team hem vandaag 
~en mai tof!stuurt m~t daarin de benodigde documenten om een aanbod t~ beoord~len.FQi/fl:Fneeft nu é~n 

contactpersoon bij het trade team en kan direct met hem schakelen. Ze hebben contactgegevens uitgewisseld. 

Met vr iendelijke groet, 

■WIM 
Van:-◄@I@@@minvws.nl> 

Ver~ 
Aan: • · ) • minvws.nl> 

CC: ~ ~-~l◄@§t4M@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: follow up leads (10) 2e) 

BesteNfWveel dank. 

(t0)2e) ) <ffl!l@minvws.nl> 

<@@!f4M@minvws.nl> 
minvws.nl> 

Geachtel@@k@t-OJW (10)(2e) besteamm eniiiM 
Mbt de contacten 1Wlf4 en MIMfäMhet volgende, 2oals aan mij teruggekoppeld door het VIP-team bij LCH . 

Het door de heer Klaver van GroenLinks doorgestuurde bericht met daarin de mailwisseling met dateert 
van 1 april j l .. O;arna Î$ contact geweest met LCH, via U•hffi @nfu.nl. Op 10 april heeft ~ per mail bericht 

gekregen dat zijn aanbod werd afgewezen omdat de geleverde certificaten niet aan de kwalitei tseisen vo@eden. Er ,siMJ@+H 111 op dat m oment niet gezegd dat n iet op zijn aanbod werd ingegaan omdat er voldoende middelen zouden zijn. 

Met d H@ft#H;s vanuit he t trade-team van LCH inmiddels weer contact gelegd (na een aantal vergeefse pogingen 
vorige week). Over de aard van dat contact en of eral vervolgafspraken zijn gemaakt, probeer ik vanmiddag nog nadere informatie 
te krijgen, die ik dan zo spoedig mogelijk aan u doorgeef. 

Met vriendelijke groet, 

(10)(20) 
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i10i(2eJ 

MIEQ#rojectDG Hulpmiddelen 

M inisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Organisatie, Bedrijfsvoer ing en Personeel 
Parnassusplein S 1 2511 VX I Den Haag I A-15 

f- Jtfi 
E· füpp9Jrpm1nvws.nl 
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To: U•Jlbij--min · ll•)ffj ~)W!Wl@.minvw ... 

l.-minw1s.nl]; 1 11~ ) minvws.nl]; 1E'11 ) • · @minvws.nl]; llillllSD, 
.d(@minvws.nl) 

From: ■ ■ 1 i)îi§ ) 
Sent Tue 4121/2020 2:40:48 PM 
Subject RE: Noodzakelijke vervolgacties vandaag op politieke signalen inzakeinkoop en productie 
Received: Tue 412112020 2:40:49 PM 

Heb net de info mbt v en - doorgestuurd aa◄@r@H 
Hoop dat we daar nu klaar mee zijn. 

Groet, 

mmm 
110)(2•1 Van: ) <lll:lll@minvws.nl> 

Verzonden: dinsdag 21 apr il 2020 16:20 
' @minvws.nl>;~----@minvws.nl>; lmall, ) ◄A•JifAM~minvws.nl>;-<lllilfll@min11ws.nl>; 

Onderwerp: RE: Noodzakelijke vervolgacties vandaag op polit ieke signalen inzake inkoop en productie 

Dank. dan streep ik hem afstrepen van het lijstje! 

Van: ) ,P@minvws.nl> (10)(20) 

Verzonden: dinsdag 21 april 2020 16:14 

) minvws.nl>-· d!.11? ) <~minvws.nl>; - · . 
- ) ~- S @minvws.nJ>;--t@W ) <d:@minvws.nl>; 

minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Noodzakelijke vervolgacties vandaag op polit ieke signalen inzake inkoop en productie 

Er is vanuit VIP team gemeld dat er weer contact is (vorige week meermaals geprobeerd toen niet gelukt) ik heb ...... 
M@Qiisebeld voor meer info over de aard van het contact, op verzoek vanma 

Heb voicemail ingesproken ga zo alvast mailen aa· e- en dat er later meer info volgt. 

Van: ) <lll:lll@minvws.nl> 110)(2eJ 

Verzonden: dinsdag 21 apr il 2020 16:09 

Onderwerp: RE: Noodzakelijke vervolgacties vandaag op polit ieke signalen inzake inkoop en productie 
Urgentie : Hoog 

Weet iemand wat er met dieliWl@@is gebeurdtmmlvraagt of we daar contact mee hebben gehad. Dit loopt toch via 
team VIP leads" 

Van: lllmlll- • ~ minvws.nl> Namens (10)(28) 

V ·-1'~ . 

invws.nl> 

Onderwerp: FW: Noodzakelij ke vervolgacties vandaag op polit ieke signalen inzake inkoop en productie 
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Van 

Verzo 

(10)(2e) 

' . . ' g p 
◄A•Af4N@minvws.nl> 
20 07:23 

Onderwerp: Noodzakelijke veivolgacties vandaag op politieke signalen inzake inkoop en productie 

minvws.nl>: N]f4@ 
mînvws.nl> 

llllldank voor het overzicht dat ik op papier van je heb ontvangen van de nagezochte · deels door Kamerleden aangedragen· 

meldingen. 

Ik denk dat de polit iek assistenten nog meer nodig hebben dan dit overzicht, namelijk per genoemde persoon niet alleen de 

situatieschets maar ook een kort verslag/conclusie van telefoontje met betrokken persoon. Het gaat dan om @jfj en t,•f'M'" beide gevallen is het wenselijk da-jon cc) vandaag een mail van jou ontvangt hierover die hij deze vandaag 
an an een met de betrokken Kamerleden. Daar oj •J en me de volgende zaken van belang: 

(10)(28) • Bij wordt mij ui t jouw informatie nog niet duidelijk of er inmiddels contact is geweest met •M\$ en 

o f bij hem inmiddels het beeld is recht gezet dat er niet al genoeg mondkapjes zouden zijn en het LCH graag alsnog met hem 

verkent of hij kapjes kan leveren die aan de benodigde vereisten voldoen. Het beste is het n_atuurlijk a1;N@1@Nniet alleen een 

mail van-ontvangt m aar hefst ook van I' JWjj@ hoort dat het weer goed zot. 

• BiJ···ok vandaag te blijven proberen contact met hem te krijgen en vast te stellen o f een verdergaand gesprek wel of 
met-•••- en eisen waaraan moet worden voldaan. 

Omdat-al contact heeft gehad met MfM vraag ik haa~te bellen . Ook vraag ik haar of zij ij
wil bellen omdat h ij zo breed al cont act heeft gezocht. En ik vraa81m°'t te doen met frM . Zij zullen J 
hierover dan ook per mail informeren. 

Resteren Ml1'J(t4@ en fï-ffd§ waar LCH ook nog contact mee m oet opnemen om beeld recht te zetten en te 
verkennen of aankoop nog mogelijk is. Ook deze contacten zouden vandaag moeten plaatsvinden om zo snel mogelijk het beeld 

rond genoeg kapjes recht te zetten en mogelijk nog in te kunnen kopen. Graag hoor ik van je hoe de follow up hier verloopt. 

Hierover hoeft geen informatie naa-P4jp 
Groet, 

IMiii 
Verzonden met BlackBerry Werk 

(www.blackberry.com) 

Van: fiff@@minvws.nl> (10)(2•1 

Datum: dinsd~or. 2020 5:53 AM 

Aan mlffl#l'Jjfi)@@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: belronde 

1■@■ 

. Woordvoerder heeft meermalen telefonisch contact gME4@äMtelnr.lll 
@@M Die had contact met VWS over een order va ' • ondkapjes, maar 

kreeg geen contact meer toen zijn contactpersoon op een ander project werd gezet en 
nooit meer iets van LCH en/of VWS heeft gehoord. 
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3) 

heeft telefonisch contact gehad met dit bedrijf. Binnen 2 weken hebben we Spatk~ 
ontwikkeld en in Nederland in productie genomen (zie www.spatkap.nl). De eerst.aï•@"-',j"ij•■• 
stuks zijn geproduceerd en worden reeds gebruikt in zorginstellingen zoals het UMCG en 
Meander ter bescherming tegen het COVID-19 virus. 
Deze week ontvingen we echter order aanvragen va1 @f@ stuks van o.a 
Artsen zonder grenzen. Omdat het materiaal wat we voor Spatk~bruiken volgens onze 
partner VINK is uitverkocht in Europa gaan we het materiaal uitllilll importeren, dit kan 
al einde deze week mee op een vlucht van KLM relief goods. 
Maar omdat de t ransportkosten inmiddels liggen "I •Î'Û@ vod de kostprijs in 
transportkosten zitten. Dit terwijl we AZG aan een zo betaalbare face shield willen helpen, 

welke gevalideerd is door o.a TNO en AMC, zodat AZG geen niet geteste faceshield uit 
11111),oeft in te kopen. 

Hierover hebben we inmiddels contact opgenomen met zowel LCH en KLM relief goods 
desk. KLM is zeer helder; deze willen een goedkeuring van LCH. Maar de communicatie 
met LCH gaat gewoon niet, er wordt simpelweg geen contact met ons opgenomen terwij l 
we alle hebben aangeleverd in drievoud. 

Kunt u ons helpen? 

vriendelijke groet, 

www.spatkap.nl 

4)1k zou je op de hoogte houden voor het verloop aan mondkapjes; 

Ik ben met wat omzwervingen bij het NFU terecht gekomen, en 
heb op hun verzoek nadere informatie gegeven. Toen werd het 

akelig stil voor meer als een week. 
Ik heb twee/ drie keer gebeld voor een status update. Ze leggen 
dan uit dat ze heel druk zijn, wat ik uiteraard begrijp. 
Ik ben dan gisteren terug gebeld door iemand van het crisis 
team. Die heeft me uitgelegd dat de overheid nu zelf helemaal 
betrokken is bij de aanschaf en distributie van 
beschermingsmiddelen, waaronder de mondkapjes. 
Ze hebben de laatste weken alles nu in kaart gebracht. En de 

conclusie is dat er voor de komende twee maanden voldoende 
mondkapjes beschikbaar zijn of reeds onderweg door 
bestellingen. 
Dat is een iets ander beeld dan wat er in de media voorhanden 
is. Maar het mediabeeld is niet correct volgens de man. 

Ze slaan onze gegevens op, en benaderen ons als er weer vraag 
is. 

Dat is de situatie zoals deze verlopen is. Ik hoop dat meer 
mondkapjes ook niet nodig zullen zijn. Dat is dan een teken dat 

we het Corona virus onder cont role krijgen. 

M ijn excuses voor de lange mail. Ik wens jou, je gezin en je 

collega's binnen de regering veel succes en sterkte in deze tijd ! 
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MWitiM 

Groeten, 

HSi BV 

API@ 
5) "Als het goed is kennen ze me al want heb inmiddels met GHOR, Veiligheidsregios, LCH 

etc etc gebeld". Denk dat het wel goed is om kor t even contact t e hebben. Lijkt me iemand 

d ie weet waar hij over praat". MMM 
6) trade heeft inmiddels me gebeld en de situatie uitgelegd. Was 
goed gesprek begreep ik. Het stond 'on hold' omdat geen nieuwe grote partijen 
mondkapjes meer worden ingekocht, zo begreep ik. Was wel vervelend dat inderdaad 
niet geluk, ◄@§l.eerder terug te koppelen hierover. 

7} iEUW 

Met vriendelijke groet, 

(10)(28) 

(10I(2eI Van: ) #ili@@@minvws.nl> 
Datum: vrijdag 17 apr. 2020 15:48 

Q4îf4 ) <lmJl@minvws.nl>, (10)(29} 

@minvws.nl> 
Onderwerp: belronde 

Hebben jullie al terugkoppeling van j ullie belronde' Zullen we het even bij elkaar vegen' 

lfflfll!J!llmeldde mij dat hij niet echt te maken heeft gehad met signalen van afwij zing, wel 
~dernemer negatieve ervaringen met LCH. Bijvoorbeeld: 

problemen met garant ies (afnamegarantie), 
testen van kwaliteit producten duurt te lang, waardoor partij en die dan staan te 
wachten, met busjes tegelijk naar bijv. tsjechië worden vervoerd, omdat NL ze 
dan alsnog niet koopt. 
Leveranciers krijgen niet of nauwelijks reactie 
Verder nog kritiek van een ondernemer op beleid van NL. We focussen ons zo 
sterk op grote leveranciers, m aar dat is geen garantie dat we zaken geleverd 
krijgen, omdat die grote j ongens ook afspraken maken met andere landen. 

llfllmeldde mij twee verhalen: 
- erhaal van een bedrijf dat dus echt is afgewezen, die mail komt naar ons toe via 

lf❖i+J 
Verhaa van Wlj!)IfpM 
heeft in no time 'mondmaskerfabriek.nl?' uit de grond gestampt . Ze ha 
achter zich staan en heeft minder positieve ervaringen met LCH, slecht contact te 
krijgen/te houden. Leningen voor productieapparaten duurde heel lang, etc . Ze 
zou bekend moeten zijn bij LCH. 
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To: - invws.nl] 
Cc: @minvws.nl] 
From: ) 
Sent Tue 4/21/2020 2:53:31 PM 
Subject FW: [CONTR_DKIM]Fwd: [IN-529] Binnenkomende Zending 20 & 27 April2020: 3-laags en KN95 maskers 
Receiwd: Tue 4/21 /2020 2:53:33 PM 
ETA 20.4 3PL Y LABEL 3P1 PRODUCT IMG2.jpg 
ETA 20.4 3PL Y LABEL 3P1 PRODUCT IMG1 .jpg 
ETA 20.4 3PLY LABEL 3P1 PACKAGING IMG1 (GERMAN VARIANT).jpg 
ETA 20.4 3PLY LABEL 3P1 EN14683 Test report.pdf 
ETA 20.4 3PLY LABEL 3P1 EN14683 CE Cerlificate.pdf 
ETA 20.4 3PL Y LABEL 3P1 AS Sticker op 50st verpakking.pdf 

2 van 4 

Van: llllilDI--lllill:ll@tweedekamer.nl> 
Verzonden: dinsdag 21 april 2020 16:09 

Aan: ) 4Af.Uf4Mt4lminvws.nl> 
Onderwerp: FW: ICONTR_DKIM] Fwd: IIN-529] Binnenkomende Zending 20 & 27 Apr il 2020: 3-laags en KN95 maskers 

Met vriendelijke groet , 

GroenLinks - Tweede Kamer der Staten-Generaal 
T AWfh +(31EM@N1 E lll!D@tweedekamer.nl 11 www.tweedekamer.nl 

Van:N@ff{M I ESSIM <ll@essim.nl> 
Verzonden: dinsdag 21 april 2020 13:09 
Aan: m . <ffi'B\l@tweedekamer.nl> 
Onderwerp: [CONTR_DKIM]Fwd: [IN-529] Binnenkomende Zending 20 & 27 April 2020: 3-laags en KN95 maskers 

--- LET OP: We hebben de a fzender van dit beticht niet k1uU1en ve,i fieren - --
BesteMr@i 

Dit zijn de 1 miljoen maskers die gisteren binnengekomen zijn (volgens LCH VIP team zijn ze hier nu niet naar 
op zoek), 3-laags EN 14683: 2019-gecertificeerde mondneusmaskers. 

Best reftMds / Met vriendelijke groet. 
MUU%JM 

INifi 
ESSIM Your Partner in Smart Products 

M @@@§► Skype jobi§@I 

---------- Forwarded message ---------
Va11: 1 ESSIM <ll!@essim.nl> 
Date: zo 19 apr. 2020 om 16:01 
Subject: Re: (IN-529] Biuneukomende Zending 20 & 27 April 2020: 3-laags en KN95 maskers 
To: Midde len Corona · A•M @r'11.nl> 
Cc: ll@essim.nl <ll@essirn.nl> 

Goedemiddag, 
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Geen probleem hoor, hieronder de ingevulde info. In de bijlage documentatie voor de 1.000.000 maskers die 
morgen (20/4) ingeklaard worden met referentie 3P1 ; 3-laags EN 14683: 2019-gecertificeerde 
mondneusmaskers. Wij verwachten deze a.s. dinsdag op voorraad te hebben in ons magazijn te Nieuw
Vennep. 
Let op: alle genoemde prijzen en aantallen onder voorbehoud, deze worden ook elders aangeboden. 

4.4.Tcst P•nomctcrs, 
Air flow ralc (double~ ) 

1 M= porticlc diamcu,rofbadcrial OC1_osol _ _._ __ .~--------~ 
,__ 
4.5.Rtsull, 

Detam-or~-•--lon 
Plale l(CFIJ) 1 Plal.el(CFUJ 1 o.Juuon level Conoonlnuan(CfU/mL) 

- 60 1 64 1 Ict' - 6 2, 10' 

-~~ Plato 1 Plalo2 Pwc3 Pwc4 PID.S Plato6 Taal BPI! -,__.,..., r 0 0 --0 0 0 0 0 
I c- p 0 0 0 0 0 0 0 - - 1-- -

""""· 1 6 8 12$ 262 3114 J) 321 - I 
c...11 D 6 g 154 426 l2SS 34 1916 -... r IJ Il 1(12 ) 72 Jt2 113 993 

I 
C_.,. I p 13 Il IIS 1064 l2A I lll 2.SSO 

t- - _,_ 
r 0 0 0 .s 4 2 Il 

8-pl< 1 1 99-$1, ~ 
p 0 0 0 .s 4 2 Il -- r 0 0 0 2 2 0 1 

S-i,k2 99 82"/4 
p 0 0 0 2 2 0 4 

~ 

r 0 0 0 .s 2 1 8 
Samp!() 

1 
99.6-t~~ 

p 0 0 0 .s 2 1 8 

r 0 0 0 4 1 1 6 
Sarnpl• ◄ 9973% 

p 0 0 0 4 1 1 • 
Verder komen er naast bovenstaande zending die in de bijlage gespecificeerd wordt de volgende goederen op 
24/27 april bij ons binnen: 

l. 100.000 st. KN95 maskers , 6-laags nano style standaard EN 149:2001 @ EurH\F Ex Nieuw
Vennep, NL. 
2. 100.000 st. KN95 maskers, standaard EN 14683 ( FFP2 medisch ) @ Euro @i§ix Nieuw-Vennep, 

~L100.000 st. 3-laags medische maskers , standaard 14683 Type Il@ EuroMJ,idii--x Nieuw- Vennep, 
NL. 

Onze gegevens: 
• Naam: ESSL."1 BV namens MPS INDUTEX BV 
• Adres: MPS Indutex B.V. Boekweitstrnat 90, 2153 GL Nieuw-Vennep 
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• Land: Nederland 
Contactpersoon: ll.'.I • 

Contact telefoonnummer: ' 
Contact e-mail: ll@essimnl 

• Type product: 3-laags moodocusmaskcr, CE-geccrtificccrd volgens EN 14683: 2019 (bijlage) 
• Is de productkwaliteit getest of gecheckt? Ja, zie bijlage 
• Is de leverancier bekend? Nederlands bedrijf, MPS INDUlEX BV & ESSIM BV 
• Is er een leverancier creditcheck gedaan? Nederlands bedrijf, MPS INDUTEX BV & ESSIM BV 
• Volledig leesbare ongecensureerde afbeeldingen (alle zijden) van producten en verpakkingen. Zie 
bijlage (let op: ander product label, A6 sticker in PDF in de bijlage) 
• Volledig leesbare ongecensureerde GE-certificaten en kwaliteitsdocumenten Zie bijlage 
• Hoeveelheden en fysieke locatie van de goederen 1.000.000, Nieuw-Vennep 
• Duidelijke prijsstelling en betalingsvoorwaardeil 
• lnk~•a-volledige afname (1M): EUk @1§11 Inkoopprijs bij deelafname vanaf 100.000 
stuks • 
• Beta mgsvoonvaardeo 50% o.b.v. proforma, 50% voor aflrnal dan wel levering. Indien MPS/ESSIM 
voorrnnd heeft dnn 100% vooraf. 

''*' ESSIM Your Partner in Smart Products 

M-a.Skype jo◄@ii 

Op za 18 apr. 2020 om 16:20 schreef Middelen Corona < 
Geachte hetiMW@ 

Hartelijk dank voor uw bericht. 

t1!Jt4 @ufu.nl>: 

Excuses dat u nog geen reactie heeft ontvangen op ,,;w vorige bericht. We zullen er zorg voor dragen dat uw voorstel 
zorgvuldig wordt behandeld 

Om u verder te kunnen helpen, willen wij u vragen om, indien mogelijk, de onderstaande specificates van uw 
aanbieding toe te zenden. 

Kunt u ons, via één direct antwoord op deze e-mail , per product de volgende informatie toesturen: 
• Uw bedrijfs- en contactgegevens 

• Naam: 
• Adres: 
• Land: 
• Contactpersoon: 
• Contact telefoonnummer: 
• Contact e-mail : 

• Type product: 
• Is de productkwaliteit getest of gecheckt? 
• Is de leverancier bekend? 
• Is er een leverancier creditcheck gedaan? 
• Volledig leesbare ongecensureerde afbeeldingen (alle zijden) van producten en verpakkingen. Vanwege de 
beeldkwaliteit vragen we u expliciet om afbeeldingen en geen video's aan te leveren 
• Volledig leesbare ongecensureerde GE-certificaten en kwaliteitsdocumenten (Bij voorkeur ingescand of digitaal 
aangeleverd) 
• Hoeveelheden en fysieke locatie van de goederen 
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• Duidelijke prijsstelling en betalingsvoorwaarden 

Graag wil ik u erop attenderen dat incomplete informatie helaas niet door ons in behandeling kan worden 
genomen. Google Drive, Dropbox, Weîransfer, zip bestanden e.d. zullen wij vanwege digitale veiligheid niet openen. 
Wij vragen u daarom de bestanden als directe bijlagen mee te sturen met de mail. 
Alvast bedankt voor uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 
Landelijk Consortium Hulpmiddelen 

From: @f{:J 4il1!J1f4M@hotmaîl.com> 
Sent: Saturday, April 18, 2020 13:27 

To: Middelen Corona it•ij@ @NFU.nl> 
Subject: Fwd: Binnenkomende Zending 20 & 27 Apr il 2020: 3-laags en KN95 maskers 

Outlook voor Android downloaden 

From: @fj-J 4IQ•hf4@@hotmail.com> 
Sent: Saturday, April 18, 2020 9:11:26 AM 
To: coronabeschermingsmiddelen minvws.nl> 
Subject: Fwd: Binnenkomende Zending 20 & 27 Apr il 2020: 3-laags en KN95 maskers 

Outlook voor Android downloaden 

From: @{-J 4i@W@@hotmail.com> 
Sent : Saturday, April 18, 2020 6:04:45 AM 
To: ji-)f{§ @minvws.nl c iGf{fN@minvws.nl> 
Subject: Fwd: Binnenkomende Zending 20 & 27 Apr il 2020: 3-laags en KN95 maskers 

Besrellm 

Steeds weer te mogen ,·ememen in de media en in jouw uitleg dat er schaatste is aan mondkapjes heeft mij bewogen te 
kijken naar oplossingen. 
Na eeu screeuinJ!, van betrouwbare leveranciers die hun spore11 verdie11d hebbeu op dit J!,ebied, is de bijj!,esloteu 
leveranc ier een ka1~er in deze sector. 
Hierbij verzoek ik je om korte lijnen te volgen en direct acties te laten ondememen door de meest verantwoordelijke 
persoon belast met de inkoop en verdelinit. 
Links en rechts vemeem ik dat er teveel bmeaucratie is o. a bij NFU. Daarom leg ik deze optie bij jouw neer. 
Alle gegevens van deze levenmcier ontvang je hierbij met de items die geleverd km men worden. 
GraaJ!, 110!!, even dit. 
Jullie team maakt lange dagen en gezien dit fenomeen is er veel stress. maar probeer de nodige rust te nemen want door 
de onnodige gevraag ,·an journalisten en kamerleden word ik ontzettend \·erclrietig. Waar blijft het applaus voor jullie. 
Ik elk )!,eva! va11 u,ijn kant Chapeau eu blij f je Zeeuwse uucht.erheid J1,ebniiken. 
Trouwens je bent wat afgevallen dus kijk uit:. 

Mv.e.. 

(10)(20) 

(10)(2e) 

Outlook voor Android downloaden 
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From: NijtJ[f4M I ESSIM <ll@essim.nl> 
Sent: Friday, April 17, 2020 8:38:42 PM 

To: 11!Jîf4 4tl!U@@@hotmail.com> 
Subject: Binnenkomende Zending 20 & 27 April 2020: 3-laags en KN95 maskers 

Foto 1 = 3L masker vlg EN 14683 Type 1- BFE 95 

Foto 2 = KN95 Nano 6 lagen/ply vlg EN149:2001 
Foto 3 = KN95 Nano 6 Lagen/ply vlg EN149:2001 
Foto 4: KN95 Medisch vlg EN 14683 
Foto 5: 3L masker vlg EN14683 Type 2 - BFE 99 

Onderstaand ons vrijblijveude aanbod. Mijn partner biedt deze ook aan dus op basis van first cowe first serve. De 
goederen zijn door o,ts besteld en betaald. 

Maandag 20 april komt efiil>r ons bestelde zending op Schiphol binnen van - 3-laags 
N m~~k,::i,rc:. T\,nA 1 In) ~• ït;j • t 

, (10){1C) 

Ik ga ervan uit dat deze goederen op dinsdag 21 April ingeklaard zijn en eventueel afgeleverd kunnen worden. 

Volgende week vrijdag 24 april/maandag 27 april (geboekte directe vlucht 23 april) komt de volgende zending 
op Schiphol binnen; 

+ 100.000 st. KN95 maskers , 6-laags nano style standaard EN 149:2001 @ Eurolllll Ex Nieuw-Vennep, 
NL. 

+ 100.000 st. KN95 maskers, standaard EN 14683 ( FFP2 medisch )@ Eur- Ex Nieuw-Vennep, NL. 
+ 100.000 st. 3-laags medische maskers, standaard 14683 Type Il@ Euro • Ex Nieuw- Vennep, NL. 

Nb: eventueel kunnen we de goederen direct vanaf vliegveld tegen meerprijs aanleveren. 

Indien op MPS/ESSIM voorraad heeft 

Alle bovenstaande goederen zijn CE gecertificeerd, testrapporent beschikbaar na specificatie interesse. 

Bij interesse ben ik bereikbaar v ia (10)(28) 

Best regards / Met vriendelijke groet 

MAWWM 

ESSIM Your Partner in Smart Products 

lvi@fMfMI & Skypejob&1W 
Kind regards, 

IWIW 
-ESSJMB.V. 
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To: 
Cc: 

rivm.nl] 
minvws.nl]; 

@zonmw.nl] 
(10)(2e) !lllillfm@minvws.nl]: 111111 

From: 
Sent 
Subject FW: 2e rapportage corona-gedragsunit & Kennisrapportage Covidgerelateerd onderzoek 
Received: Thur 6/4/2020 2:39:22 PM 
20200529 Rapportage kennisintegratie onder20eken Corona nr 2 DEF.docx 

BestellmiiD 

Zoals g isteren telefonisch besproken, zou ik mijn feedback nog aan jullie terugkoppelen. Wat een mooie slag is er gemaakt; het 
document is makkelijk leesbaar, overzichtelijk en dus heel toegankelijk. Knap gedaan (ook mijn complimenten aan ZonMw)! 

In de bijlage nog mijn bescheiden input op het deel m .b.t. de Kennisintegratie, waarbij ik vooral met een beleidsbril heb gekeken 
naar de resultaten . Daarnaast nog drie opmerkingen: 

Het zou mooi zijn als we in de volgende rapportage een visuele slag kunnen maken. 
Het lijkt mij goed om - samen met ZonMw - ook nog eens stil te staan bij mogelijke 'witte vlekken' wat betre~ 
kwetsbare personen. Een groep kwam al ter sprake tijdens ons telefoongesprek, namelijk de sekswerkers. 

• IIED mailde ons met een goede vraag: aan wie zouden jullie de rapportages moeten verzenden? Ik deel de 
rapportages na ontvangst van jullie met onze eigen afdeling, maar er staat - atie in die relevant is voor 
collega's buiten onze afdeling (bijv. het stuk over de GGZ). We spreken met • · binnenkort hierover, en ik zal voor 
het gesprek ook nog even intern peilen wat hierin handig is. 

Nogmaals: super! 

Met vriendelijke groet, 

L •. 
Mlnlst ol ezon e Sport Directie Publieke Gezondheid ! 
Par 5 1 2511 VX Dan 50 1 2500 El Den Haag 

•
06 M®DM 
8 invws.nl www.ri 

Van:N@fjM 4fflN@rivm.nl> 
Verzonden: vri·dag 29 mei 2020 18:44 

) 4l'JifHM@minvws.nl>; ) <lmJ@minvws.nl>; 
@minws.nl> 

• . @minvws.n l>; llll@zonmw.nl' •:zonm'i'iimTR@Zonmw.n l' 1Fft,zonmw.nl>; 
' @minvws.nl>; CoronaGedragsUnit • · @rivm.nl>; • ' 

@rivm.nl>; • Wl1!Jft4~@rivm.nl> 
Onderwerp: 2e rapportage corona-gedragsunit & Kennisrapportage Covid gerelateerd onderzoek 

Bij deze ontvangen jullie onze 2' rapportage van de gedragsunit (combi VWS-ZonMw) & overzicht van aanpalende onderzoeken 

van andere partij en dan het RIVM (via ZonMw). 

► Dit weekend staat de 3' ronde gedragsvragenlijst open tot en met maandag. Resultaten hiervan ver wachten we rond 10juni 

te kunnen publiceren. 

► In de rapportages een schets hoe het er nu voorstaat met gedrag (naar eigen zeggen doen mensen het nog heel goed) en 

draagvlak voor de maatregelen (is nog altijd hoog). Tevens wat speci fieke aandachtspunten als het gaat om duidelijkheid, 

verschillen van regels tussen landen etc. 
► Op verzoek van zijn we onderzoek gest art naar gedragseffecten bij zelf-testen en kijken we nu ook wat 

breder ook naar diagnostische testen die vanaf komende week breed worden ingezet. 

► Enige mate van persaandacht voor gedragsinzichten blijft. Dit weekend in Goedemorgen Nederland en EenVandaag. 
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En uiteraard weet ons te v inden bij vragen over bijgaande of in het verlengde ervan. 
Voor nu vooral 'n goed Pinksterweekend gewenst ! 

Met hartelijke groet 

Ml•Jtt9W 

1 <ID)(]•'I (10) 2e) 

RIVM Centrum Gezondheid en Maatschappij I Corona Gedragsunit 
Antonl@ van Leeuwenttoek:!aan 9 J 3721 MA BIithoven / Postbus 1 (postt1a1< , 

T +313 t10)(1e) (10)(2e) M +31 W E M@tDWi@r1vm.nl I Tw @Mfl'JfM 
RIVM D~ zorg voor morg~n begint vandaeg 

Dit lx?rtcht kan informatie bwatt..::n db niet 'Iocr u i> bestemd. Indien u niet de ~adresseerde bcrt or dit bu-icht abusievddk aan u es vtrzonden, wordt u 
yerzocht dat aan de afzender te melden en het berJcht te \l'erNfjderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelJkhetd voor schade, vari welke aard ook, die 
vr•r~nrl houcft mP.t rir.iro' s wrhoruic~n ;san h~t f'f('l,ctroni,:;r-h ""r7<'rdm vr11n ~"rlirhtcm, 

www.rivm.nl De ✓otg voor fl'ICl(lf'O bfgint v11nda<1q 

Jh(s mês;age maycontaln lnformauon that IS not lntendPd for you. lf ,,ou are mt the addressee or lf thls mes~ was srnt ro you by mista<e, \'Ou are 
rcquecled to lnforM the eender and delote the mcasage. AlVM acccpts no tabUlty for damag,c-of any kind rooultJng f,om the <ld<o hihcr-cnt In the clcctronk 
tluo~mls~n <lf me~aes. 

www cixm nl/so Comrnltted to 1-:caltt- and su:;k11m1bihty 
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To: ~ minvws.nl] 
Cc; .• · • . F · ~4F@minvws.nl] 
From: 
Sent Tue 5/19/2020 11:28:24 AM 
Subject RE: TER INFO: Nieuwe VSO Langdurige zorg en hetcoronavirus (TK25295-249, Brief COVID-19 Update stand van zaken 
paragraaf 8 'Zorg voorkwetsbare mensen' 
Received: Tue 5/19/2020 11 :28:25 AM 

Doe ik! 

Vao:llm!mT~4fdU@minvws.nl> 
Datu m: dinsdag 19 mei 2020 1 :24 PM 
A an: llll.L_-minvws.nl> 
Kopif': Illil1flD. • ~ iii:iWi) <1i1m1D@:.!.ui!:1vws.nl> 
Onderwer p : RE: TER INFO: Niem," VSO Langdwige zorg en het coronavirns (TK 2 5295-249. Brief COVID-19 Update stand van zaken 
paragrnafS 'Zorg voor l..·wetsbare me1Jsen' 

Hoi, 
Er stond nog een pm in (vraag 68, heb nog even check gedaan bij collega of tekst klopt 
Graag nog 1 zin toevoegen. 

Vraag 68 
Q: 

De leden van de WD- fractie lezen in de meest recent e brief van 22 april fildat daarin daarnaast wordt gesteld dat de_ 

GGD is gevraagd om de organisatie van het testen van zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen op zich te nemen. Als er 

geen arts beschikbaar is voor de triage, dan zijn GGD 's bereid om de triage te doen. Dit zal vooral het geval kunnen 

zij n voor kleinere zorg instellingen, stelt de minister . Wat wordt verstaan onder'kleinere zorginstellingen'? 

A: 

Van: D 1-<IEl@minvws.nl> 

Verzonden: dinsd- ei 2020 13:05 

Aan: ammll. • ' l<Emll@m invws.nl> 

11 1 concept 

Onderwerp: RE: TER INFO: Nieuwe VSO Langdurige zorg en het coronavirus (TK 25295-249, Br iel COVID-19 Update stand van zaken 

paragraaf 8 'Zorg voor kwetsbare mensen' 

Hallll, 
Klopt. Ik hoop dat ze snel uitgaan anders moet ik straks weer alles nalopen. Ik heb inmiddels wel de data aangepast. 

Groet, 

IE 
Van: 111!111, I. (IIIIIJ -l'J13Dl@minvws.nl> 

Verzonden: din==:::19 mei 2020 10:54 
Aan: ml-<!!!!@minvws.nl> 
Onderwerp: FW : TER INFO: Nieuwe VSO Langdurige zorg en het corona virus (TK 25295-249, Br ief COVID-19 Update stand van zaken 

paragraaf 8 'Zorg voor kwetsbare mensen' 
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Ik coördineer de vragen bij PG. De antwoorden die wij vorige week hebben aangeleverd zijn misschien al weer verouderd. 
Nemen ju llie een soort van disclaimer op dat di t stand is van vorige week? 

Groet,lml 

Van: NH@I 1-GIII) <MH•hf§M@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 10:14 

minvws.nl> 

Onderwerp: TER INFO: Nieuwe VSO Langdurige zorg en het coronavirus (TK 25295-249, Brief COVID-19 Update stand van zaken 

paragraaf 8 'Zorg voor kwetsbare mensen' 

Deze versie is gis teren einde van de dag weer terug de lijn in gegaan. 

Van:DI <IJllll"j)minvws.n l> 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 17:28 

1- ) 

1nvws.nl> 
Onderwerp: Nieuwe VSO Langdurige zorg en het coronavirus (TK 25295-249, Brief COVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 

'Zorg voor kwetsbare mensen' 

Beste collega's, 

Hierbij de nieuwe versie van het VSO. Veel dank voor jullie input (en van veel van jullie andere collega's), snelle actie bij de 
beantwoording en het verwerken van de opmerkingen van de DG's. Deze versie is nu weer terug de lijn in. 

Groet, 

IIED 

W Kamersruk 25 295 or. 277 
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To: ~ s.nl): • 
Cc: minvws.nl]: Staps 
From: ) 
Sent Tue 5/5/2020 3:06:53 PM 
Subject FW: input sport voor besluit MCCB en debat 6 mei 
Receiwd: Tue 5/5/2020 3:06:55 PM 
Spreekli n sport M.docx 
Factsheet Steunpakket Sport /versie 05-05).docx 
factsheet protocollen.docx 
factsheet corona en evenementen.docx 
Factsheet Herstart Sport (versie 05-05).docx 

Ha allen, 

Hierbij de stukken van sport.!Bheeft ze inmiddels ook geaccordeerd. Wat er nog niet in verwerkt is (maar wel gaat gebeuren) 
is dat tot 13 jaar (dus basisschool@M:tok binnen kan worden gesport. Ik schrijf dit er even bij! 
Ik heb met secretariaat MMZS en , _ fgesproken dat ik de Q&A's alvast print en meegeef. Dan kunnen ze alvast mee in de 
tas. 

Groetlllllm!III 
Van: ... IEi) 

Verzonden: d insdag 5 mei 2020 16:39 

Aan: A/1@ ) <IIIIJ@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: input sport voor beslu it MCCB en debat 6 mei 

Bij deze nogmaals' 

Groetl@M 
Van: 11111111-lmll 

Verzonden: dinsdag 5 mei 2020 1 5:38 

Aan ) 

CC: minvws.nl> 

Onderwerp: FW: i nput sport voor besluit MCCB en debat 6 mei 

Dag NQ4ifiM 
Bijgevoegd vind je een ontzettend uitgebreide voorbereiding vanuit directie sport voor het debat en een kort tekstje die in de PG 
brief kan worden opgenomen (ik had 4 Q&A's gevraagd;)). 

Die tekst voor de blief (3• doe) stuur ik alvast naar PG om te verwerken in de brief. Wil en kun jij op korte termijn m eekijken op 
de Q&A's? Dat zijn de laatste 4 documenten. 
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To: Groep DSport medewerkerslll@minvws.nl) 
From: ■ WI~ ) 
Sent Thur 51712020 12:04:43 PM 
Subject: FW: herziene factsheets 
Received: Thur 517/2020 12:04:45 PM 
Factsheet Steunpakket Sport {versie 05-05).docx 
factsheet protocoUen.docx 
Factsheet Herstart Sport {versie 05-05).docx 
factsheet corona en evenementen.docx 

Allen, 
Bij gaand de laatste voorbereidingen en stand van gisteravond. 
Let op! Er was t ijdje sprake van dat onder de 13 jaar ook binnen mocht sporten, dat is NIET besloten. Dus als dat nog in de 
factsheets staat k lopt dat niet. 
Sowieso zij n deze factsheets voor eigen gebruik om j e antwoord op te baseren. 
Bij twijfel mail vooral met (10)(29) 

Samenvatting: 

• Alle doelgroepen mogen vanaf 11 mei weer sporten/trainen in de buitenlucht . Binnen sporten is nog niet toegestaan 
• Er mag alleen getraind worden. Alle competities, wedstrijden, toernooien en events zijn in ieder geval tot 01-09 niet 

toegestaan 
Zwembaden, zowel binnen als buiten baden mogen open inclusief de kleedruimtes 

• Voor alle overige sportaccommodaties geldt dat kleedruimtes gesloten zijn 
In alle gevallen geldt dat kantines gesloten blijven 

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand in acht te nemen 
• Vanaf 13 jaar dient iedereen in Nederland tijdens het sporten 11 5 meter afstand tot elkaar te houden 

lll'ilm 
Kan jij de laatste Q&A's van rijksoverheid.nl sturen? Die zijn dan ge-update ook voor de beantwoording aan publiek. 

Alvast dank' 
En excuus dat ik zoveel mailtje stuur .... ik krijg het niet in eentje geplakt((((( 
Laten we dinsdag elkaar sowieso meer in de diepte bij te p raten. 
Groet IQ1JP 
Ook namensm:iiienlEJ 

Van: illiiP-1-i ) <IIEJll@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 6 mei 2020 18:07 

Aa • • · 'LP) .a,minvws.nl> 
CC: ....:..- 1) ~@minvws.n l>; ( 10)(2e) ) 4Jî•fd@minvws.nl> 
Onderwerp: herziene factsheets 
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To: •· D w.minaz.nl] ~~~m: JC?l@l@minvws.nl] 
Sent Wed 5/13/2020 8:35:04 AM 
Subject FW: Q&A's uitvraag voor persmoment na MCCB morgen (deadline: vanavond20h00) 
Receiwd: Wed 5/ 1312020 8:35:04 AM 
Vragen Al. 12 mei lijn sportscholen.docx 

Hierbij de lijn mbt fitness. 
Stuk heb je eerder gezien en is nu aangepast na gesprek van gister . 
Dit stuk is ook aan Hugo verstrekt. 
Eerste Q geeft uitkomst gesprek aan. 
Hoop dat je hiermee uit de voeten kunt ! -
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To: -:: ;glllElBD@minvws.nl] 
From: "l!!!fflffl..~w. . 11111 
Sent Tue 5/12/2020 4:49:59 PM 
Subject: FW: Q&A's uitvraag voor persmomenl na MCCB morgen (deadline: vanavond20h00) 
Receiwd: Tue 5/12/2020 4:49:59 PM 

Ik heb er nog een" 

Q: 

RIVM zou de protocolleu vau de fitnessbranche hebbeu goedgeke1u·d. Waarom mag de fitnessbranche dan nog niet open? 

A: 
- het hebben van een goed protocol is uiteraard belaug1ijk om de sector goed in te richten op de nieuwe samenleving 
- echter, het hebben van een goed protocol is geen garantie dat de sector ook meteen open kan 
- het RIVM heen het protocol vau de fitnessbranche niet fonneel beoordeeld en dat is ook niet nodig. Zij adviseren de 
sector, maar zijn geen onderdeel van het besluitvonningsproces 
- het kabinet neemt het besluit op basis van de risicoanalyses en het advies van he t OMT. 
- omdlll er nog onzekerheid is rondom de aerosolen en het ,isico dat zij mogelijk hebben op de vers preiding vllu het virus 
zijn alle biro1e11spo11en, waaronder de fitness nog niet open 

Verzonden met Black.Be ny Work 
( www.blackbeny.com) 

278797 



278797 



To: 
Cc: 

(10)(2e) (10)(2e) 

(10)(2e) fi (10)(2•) ., 
@minvws.nit) 
nl]: JtfU 

From: (101(2•1 ) 
Sent Tue 4/21/2020 2:32:34 PM 
Subject follow-up leads 
Receiw d: Tue 4/21 /2020 2:32:34 PM 

Beste-

In aanvulling op mijn mail van net nog follow-up informatie over de contacten met 
Het Trading team bij LCH laat het volgende weten. 

(10)(20) pnWWM 

MAi)j@N: Goed contact mee, hij maakt vandaag o f morgen een grote aanbieding voor 330mln handschoenen. 
Ziet er posit ief uit 

Qilif4 : prima contact mee. Inmiddels order geplaatst voor jassen. Er wordt nog over uitbreiding 

gesproken. Verder contact over FFP2 maskers.!Qijf1■ ,, in afwachting van testrapporten Dekra. Als deze 
binnen zijn, word t nader gesproken verder en unnen e maskers desgewenst in Vianen worden getest. 

Vriendelijke groet, 

(10)(2•) 

(10)(2•) 

Ml1'Jf41iprojectDG Hulpmiddelen 

M inisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Organisatie, Bedrijfsvoer ing en Personeel 
Parnassusplein 5 1 2511 VX I Den Haag I A-15 

fw llWW 
E: llliliill@minvws.nl 
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To: 
Cc: 

111 
From: 
Sent Thur 4130/2020 3:40: 18 PM 
Subject RE: Ter akko01d: reactie voor het AD over beschelllling vanzorgptl(soneel 
Recelved: Thur 4/30/2020 3:40:19 PM 

Prima, pas ik aan. MaM deze tekst komt wel rechtstreeks van jullie. 

Met vriendelijke groet, 

Aäiih 
(10)(20) 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzij n & Sffljort 
Pamassusplein S 1 2511 VX I Den Haag IN •@M 

.. ........... ..... . ···················"····"·"•···· ···· ···· ········· 

(1 0 )12e) 

· ~ minvws.nl> 
) ibminvws.n1 >. g ) <iilfil'IF.ffilimminvws nl> 1 --=- 1 

• <IW,>It!Q@nllllVWS.nl>. ~ 1 

aminvws.nl> 
01u1erwn·p: RE: 'fer al<kooro: reactie voor her AO over besct1enniug van zorgpersoneel 

AAtG 

MM 

IAiffildit klopt niet helemaal. Je spreekt van voldoende beschenningsmiddelen. Voor schorten en jassen zijn er tekot1eu. 
Dat zegt ook LCH. 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.com) 

Onderwer p: Ter akkoord: reactie voor het AD over beschenninl!, van zorp_persoueel 

niuvws.nl>. mimJ, 

Morgen verschijnt er een artikel in het AD waai-in beroepsvereniging V&VN kritiek uit op het huidige verdeelmodel van 
beschenniugsmateriaal. De vereuigiug heeft een ledenraadpleging. gedaan (en zoek-t daar mor11-e11 naar alle 
waarschijnlijkheid de media ook nog uitgebreider mee op). Uit clie poll komt naar voren dat leden nog altijd teko1ten melden 
aan beschenoing,su,ateriaal, m et name in de verpleeg.huizen, wijkverpleging, en GGZ. Ook zou een deel vau de leden z ich 
onder druk gezet voelen door zijn leidinggevende om onbeschermd te werken. De jomnalist zegt: "de kritiek lijkt haaks te 
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staaJJ op de eerdere uitspraak van Hugo de Jonge dat er voldoende beschenningsruate1iaal is." Het AD wil per onuuegaande 
een reacti e hierop (uiterlijk 18:30, dau kau bet nog mee i11 de krMl). 

Tweede vraag die Lel AD stelt: V&VN roept al lmger dal de richüijn vau lte l 1ivm voor zorg.medewerkers bui (eu hel 
ziekeuhnis moet worden aangescherpt. D aarin staat nu dat er geen mondkapje nodig is als de zorgmedewerker op 1,5 meter 
afstand blij ft, o f wrumeer ze even sne l de patiënt te hulp schiet. Volgens de beroepsv ere niging levert dit onveilige situaties 
op voor de ui edewerkers. Is d ie aan scheq>ing volgens u ook nodig? 

H ieronder de concept-reactie ter akkoord. iom .MEVA en GMT. l u lijn met onze eerdere co1mutmicatie hierover. 

'Wat is uw re11Clie op <1 <" )Nf('up ó.litg ,·ao V&V~ over d (' tekort<'D ,·a.o PB:\1 NI hun W MIS \ 'Oor i l' an■ scb(1·pi1g ,1ru1 de r·it.btlij uo? 

Wc doen alle!. wat ÎJI onze m achl ligt om ,·oldocortc pcrsó0111ijke bc$chcon in3sm iddclcn bcsch ikb"ftf te ktij_gen voor !\De m~dcw~rkcffl fo de zora. Wc werken 
d:t.arbij lanss cbie lijnen: illkoop via het Landelijk CoJLsortium Hulpm iddele:u (1.CH). produçt ie in Nederbnd. eo btrp:ebruik. De aCe:elope:ii \\-eken heeft dit ertoe 
~eleidd..._ er meer materiaal beschikbaar is gekomen. Het LCH beeft ook laten '"-eten op dit moment voldoende bescbenu ûigsm icldeleo te hebben om de 

2:0tlAAnbicders die- ~n aa11vra ag d~u tevoort.ien vA11 b~hcm1ingsmidde lcn. lk wll dus : n'H'lg alle zo1·g~11bicdcrs- opn>C:J)C;tl C)UI \'OOJ'lll ook gelr uik 1e mak~1 
'w'aJ.1 htt t1à(1bod d:tt \'ia hel LCH beschïL:baa1· à. 

We hebbci: sinds 13 april een nieuw verdeelmodel. Hierin 1:ijke.n wc nier uar de \"crdcling O\-erdc zor,:scc:tortn, m3ar naarde \'entelin~ op basis \'M de 
besmetli.u~srisico·s voor rorpyerleners Î,t1 bepaalde bd1andekitn:11tes. Hierdoor zijn de beschcm1i.11~smidclele11 ook beter be.schiktx.,ar !ekomeu voor 
mc:dcv.-crkcn; b.1ih.n do::: .cickcu.b.uizcu. lk bes rijp daam~~, b" I @OCd eb i ZOl'@mcdcwcTkcn VJ.1§CU c:n :soui.:,, ook z.01!-:u bcblxu ovi;-1· bun o::: is:1ou b( .sc;:hor::nuiug iu 

specifieke Vi.re.rksituaties. Ik wil hatoproe.peo hieriu dericbtlijneo \'311 het RlV"M te vo!geo. Om deze 1ichtlijneo uoi toegaukelijktr te makoo. is een fac1sheel 
ievubliceerd op de v.-ebsite ,,aa de Rijksoverbeid. HierD staal uit! elegd welke 111oudma.c;kers nodi, zijn bij \\o'ttke 2orgbaudeling.• 

Modteu lOJll'Wrlencrs uiet k1muca wcrkcu Yolp:cus de ricbrlijucn. da1 i.s het van belantr dal zij mei buo wertgeVl'T in ~esp1-ek gaau oi.'er altc:marieveu. Als dit gcci1 
oplossing biedt. dan is her belaagrijk dat zij hten:ao metding maken bij de insp«tie. 

Zie 1https://www.riiksoverheid .nl/binaries/rijksoverheid/ documente n/publicaties/2020/04/11 /factsh 
eet-verdeling-pbm/Factsheet-Welk-mondmasker-25042020.pdf) 

Met vriendel ijke groet , 

AAW 
<10)(29) 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn -
Parnassusplein 5 1 2511 VX I Den Haag • r. F 
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Dag lllimll 

Via-via-via ontvang ik signalen dat de productie van mondkapjes door Auping wel loopt, maar dat de mondkapjes niet hun weg 
vinden, terwijl ze wel goedgekeurd zouden zijn. Weet jij wat hier gaande is? 

Groeten 
(10)(2e) 
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To: Il■ ■JA:)Gi&a(i)minvws nl) 
Cc: ~ ...__: ili@. @mmvws.nl] 
From: 

( I0X2•1 

Sent Fri 5/112020 12:17:14 PM 
Subject Lading van vanochtend 
Receiwd: Fri 5/1/2020 12:17:18 PM 

GROSS 
COHSICN([ oow.,oony OEST l voe o1 D4'oduct PO nr. OTY C>JITON Wt'l<lHT CBM 

~ Mt'dtQBV ~f9ty4'1,):s.~ LCH Gl•HH LCH2020-0049'-1<1 30,000 100 1JIOO 1:UOO 
M ToeRIX8V Ol"----.Ne mtdlcal 1$0IIIIUOn 1:own LCH Gom, LCH2020-Cl39 50,000 500 ....., .. ,,.. 
)6 vu un~IV medlcal centre Drotectleli$ c;Rs.nf}Q,l)le LCH Gom, LCH-E20200427 ..... " 811 10.«I 
127 SAr-te.t08.Y. WANT41SAR.S--COV·2ABE1.ISA LCH Tt:StklU LC~E202004»1 1.000,000 )00 4J)50 28,00 

Só vu U'1 MtB!ty rnec:hcal (41ntr• 0,0l@tl14tÏilS dtspcUbli U:H Gom, LCH+El02Q()Q27 ..... ., ... 10,,0 

1.083.888 !07.430 

Regards, (10X2e) 

i ~ iWH@ 
• ~ Chief I nform ation Security Officer (CISO) 

.;atueam.com 
https ://www .,;kYteam .cCl.!Illfill 

~ a m, CZJc 
TIJ.is message and its attachments are confidential and may be privileged. If you are not die intended recipient, p lease do 
110 1 read, copy, use or disclose this comm1mication 1.0 olhers, a s any o f these actious are s1Jic1ly prob.ibi1ed; also please 
notify the seuder by replyiug to this messa ge, aud theu delete it from your system. 
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To: ~. · _IIIIIElfmlll@ • · minvws.nl) 
From: ~ ~ 

Sent Wed 4/15/2020 6:07:34 PM 
Subject FW: Dagrapportage LHC 
Receiwd: Wed 4/1512020 6:07:34 PM 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.com) 

Oudeiwerp: RE: 

Hidtwl 

mi11vws.ul> 

Hierbij de platte tekst ter akkoord voo.- MAiJ/i@M· 

iuieuw.nl>. (10)(20) 1 <Pi1!ml@~1invws.nl>. 

Het LCH heeft mij vm1<faag. w(>etLsdag 15 aptil j!- laten weten dal zij sinds de start. vim het LCH op 27 maart j 1. 
substantiële aantallen van producten heeft uitgeleverd aan de ziekenhuizen, huisartsen, ambulances, GGD-en en via de 
ROAZ aan langdurige zorginstellingen. Met de statt van het nieuwe verdeehuodel leve11 het LCH httlg- en 
beschennlll)!.smiddelen conform het nieuwe verdeehnoclel. Het LCH heeft onder andere bijna 20 miljoen chmu1!isehe 
moncbnaskcrs. meer dan 2.5 miljoen FFP2fFFP3 maskers. bijllll 9,5 nTocn handschoenen en meer dan I mil1ocnjassen 
en sch011e11 uitg_ele,·erd. 

Ook heeft het LCH de minister voor MZS laten weten inmiddels grote bestellingen te hebben geplaatst voor verschillende 
beschermingsmiddelen: in totaal meer cL111 75 nuljocn cbirw11,ischc maskers en bijna 75 nuljocn 
ade111bt...,cl1en11i11gsmaskers (FFP 1. FFP2. FFP3 . '.1 5 miljoen jassen eu schorten en hij na 75 miljoen lmrnl,choenen. Deze 
worden zo s nel mogelijk naar Nededand ve1voerd, gecontroleerd op kwaliteit en uitgeleverd naar de verschillende 
zorgaanbieders. 

Van: [10)(2el ◄ (10)(2e) @minvws.nl> 

(10)(28) 

Dank voor je getallermllJVergt mogelijk wel dat brief vanavond nog hierop wordt aangepast. Ik stum je zo passage 
met jullie nieuwe cijfers erin voor akk 

Verzonden met BlackBeny Werk 
(www.blackbeny.com) 

Van:@U!)iä@<@Q!Jl~ minbzk.nl> 
Dalmu- w (t 
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Hugo en Martin, 

Hierbij de rapportage van het LHC. 
Jn de eerste tabel zien jullie het overall overzicht. 
Maar ik heb gevraagd om ook een weekoverzicht, 
De twee laatste tabellen bevanen de p ij plijn van deze week 
en het overzicht van de afgelopen twee weken. 
Die geven wat meer info over de acnJJ't)ireit. 
Jk hoop dat dit zo bruikbaar is. 

NNI 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.com) 

278843 
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To: minvws.nl 
Cc: Mll!Jtf4W@minvws.nl] 
From: ) 
Sent Fri 5/ 112020 10:01:11 AM 
Subject FW: LCH • Mediq • 7e voorschot 
Receiwd: Fri 511/2020 10:01 :1 1 AM 

BestelmJ 

Kan j ij er weer voorzo,gen dal Mediq maandag-op bmJ rekening beeft Zie onders1aa11de akkoord. (Het gaal 
overigens om het 7e voorschot). 

Groet en daJik, 

MMfMI 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny .com) 

Va · • - • - · - ~ > 
Da 

Onderwerp: RE: L CH - Mediq - 6e voorschot 

llmlml 
Akkoord. 

BID 
PS j ij bent straks ook in Leusden? 

Verzonden met BlackBeny \Vork 
( www.blackbeny.com) 

Bestelflm 

minvws.uD 

Hierbij zou ik graag j ouw akkoord willen hebben om Mediq een 6• voors hot vanllDJte verstrekken. 

Je hebt het mandaat om in totaa1NW@Naan voorschotten te verstrekken. Met dit 6° voorschot staat de teller opm 
Euro. 

Stand van afgelopen woensdag: Mediq is namens LCH verplichtingen vanM@@aangegaan en ze hebben daarvanl44llm 
M@ts4#vooruit betaald. 

Groet, 

EIDI 
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Van: @Q ) ◄•JlfM@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 10 apr il 2020 16:32 

minvws.nl>; 

minvws.nl> 

Onderwerp: RE: LCH - overeenkomst Mediq - ophoging mandaat voorfinancieringen 

Akkoord! 

Met vriendelij ke groet, 

• i10)(2e) 

Buiten werktijden mailen mag, maar hoeft niet . Beantwoord deze mail op een voor jou geschikt moment. 

van: ~Ml'Jit#M@minvws nl> (10)(2•) 

Datum: vrijdag 10 apr. 2020 3: 53 PM 

Aan: (10)(2•) 

Onderwerp: RE: LCH - overeenkomst Mediq - ophoging mandaat voorfinancieringen 

Halll!l!III onderstaand advies van ™f@ ,av verzoek MDîi4M FEZ heeft meegekeken. Deze mail loopt via mij 
om"'ll'l:rook al zodanig gedocumenteerdTeebben. Advies FEZ is: 

instemmen 
Uit het voorstel wordt duidelijk dat de behoefte aan beschermingsmaterialen met vele onzekerheden is omgeven, 

maar dat het - gelet op verschillende risico's en de noodzaak om over voldoende beschermingsmaterialen te beschikken -
van belang is de komende periode de inkoopinspanningen niet te temperen. Eens met better safe than sorry. 

Uit het voorstel wordt ook duidelijk dat er geredeneerd vanuit de liquiditeitsbehoefte nog geen aanleiding is voor 
verruiming van het mandaat, maar dat Mediq de aan te gane verplichtingen graag met voldoende liquiditeit ziet 
afgedekt. Hoewel de overheid als een betrouwbare debiteur geldt en de angst bij Mediq dus eigenlijk ongegrond is, valt 
in deze uitzonderlijke situatie te billijken dat VWS Mediq hierin tegemoet komt. 

Het is goed dat er bij een volgend verzoek om verruiming van het mandaat - naar verwachting rond l mei -
wederom een afweging kan plaatsvinden. 

BesteM@!ftf]@ 

Op verzoek vaP @@jrff@ wil ik je via FF4ftW)jf{-j@het volgende voorleggen. 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

278865 



Aanleiding 

In het kader van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen is er een overeenkomst afgesloten met Mediq 
(zie bijgevoegde overeenkomst). Mediq is de partij in het consortium die feitelijk de aankopen doet en 
deze via haar eigen organisatie en via OneMed doorzet naar de zorgaanbieders. Zoals we u eerder 
hebben geïnformeerd dekt de overeenkomst een aantal risico's af en regelt de overeenkomst dat VWS 

leningen verstrekt aan Mediq die de voorfinanciering van de inkoop mogelijk maakt. In de praktijk 
komt het erop neer dat zodra Mediq onder de LCH-vlag een order plaatst wij deze order voor 100% 

met cash dekken. De kasuitgaven zijn later omdat bij de meeste orders niet alles vooruit betaald hoeft 
te worden. Eigenlijk zou het strikt gezien niet noodzakelijk zijn om direct de volledige voorfinanciering 

(10)(2g) 

P0)(2b) 

Mediq start met aflossen zodra zorgaanbieders gaan betalen voor de geleverde producten. Mediq gaat 
nu uit van een betalingstermijn van 60 dagen. De benodigde voorfinancieringen zijn het resultaat van 
de hoeveelheid ingekocht producten en het tempo waarin de zorgaanbieders gaan betalen. De 
benodigde voorfinanciering zal de komende weken nog flink oplopen. 

Inmiddels heeft Mediq voor in totaa-'Jlf½M aan voorfinancieringen gekregen. Hiermee is de 
grens van het mandaat van lil®ÎE die u eerder aan Mll•JltbM hee~ gegeven bereikt. Het 
mandaat moet om deze reden worden opgehoogd. Hierbij is goed om te beseffen dat zolang Mediq 
binnen overeenkomst opereert wij in principe elk verzoek om voorfinancieringen zullen moeten 

honoreren. Het hanteren van een mandaat met bepaald maximum i.s vooral voor ons zelf bedoeld, 
omdat het ons dwingt om na te denken of we door moeten gaan met het inkopen van de (bepaalde) 
producten of de overeenkomst in zijn geheel te beëind igen. 

Op dit moment is er geen reden om te stoppen met inkopen via LCH-Mediq. Hoewel er flinke stappen 
zijn gezet zijn de tekorten nog niet weg. Met name in de productgroepen isolatiejassen en 
handschoenen moet nog hard gewerkt worden om de gaten te vullen. Bij andere producten zoals 
mondkapjes lijken op korte termijn de problemen qua aantallen redelijk onder controle.(zie 
bijgevoegde rapportage van 5 april - nieuwe week rapportage ontvangen wij volgende week). Voor 
alle producten zij n er drie risico's die er toe leiden dat er boven de huidige inschatting van de korte 
termijn behoefte nog meer ingekocht moet worden (better safe than sorry) . Deze risico's zijn: 

Het opnieuw pieken van de corona verspreiding 
De duur van de crisis 
Leveringszekerheid , (10)(1a) 

geleverde product kan niet voldoen) 
en de kwaliteit van het 

Om een nieuw mandaat vast te stellen heeft Mediq op basis van een hoop aannames (bv de huidige 8 
producten, prijzen van 20 tot 40 boven "pre-corona", na week 26 de markt weer normaliseert) een 
grove inschatting van de benod igde voorfinanciering gemaakt. Zoals uit b ijgevoegde grafiek blijkt za l 
de voorfinanciering nog flink oplopen. In het voorliggende scenario piekt het in week 26 totWAî)@M 
Euro. Pas als het inkopen via LCH stopt en de betalingen van zorgaanbieders op stoom komen zullen 
de voorfinancieringen substantieel afgebouwd kunnen worden. Op dat moment worden er geen nieuwe 
orders aangegaan en komt er nog wel geld binnen van de zorgaanbieders. 

Advies 

Het voorstel is het mandaat op te hogen t<'M@HH A,ls deze grens is bereikt hebben we weer 
een moment om na te denken hoe we verder gaan met LCH en Mediq. Volgens de huidige inschatting 
is dat dit rond l mei. Graag uw akkoord. 
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NB Door de m inister voor Medische Zorg en Sport is besloten dat het LCH/Mediq pre-corona prijzen 
gaat hanteren in plaats van het 100% doorberekenen van de hogere inkoopprijzen. Het verschil wordt 
dan door VWS aangevuld. Over de budgettaire consequenties en de benodigde aanpassingen in de 
overeenkomst met Mediq komen we later bij u terug. 
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~~~m: -:■: ■:M®EM@minvws.nl) 
Sent Wed 5127/2020 3:31 :26 PM 
Subject: FW: BCG vaccin tegen corona 
Receiwd: Wed 5/2712020 3:31 :26 PM 

CBG 

Net contact gehad met de Gezondheidsraad en het adviestraject ziet er (onder voorbehoud beschikbaarheid commissieleden) nu 
als volgt uit: 

Donderdagavond 25 juni vindt de 2• commissievergadering plaats 
Donderdagavond 16 jul i vindt de 3' commissievergadering plaats 

- In de week van 27 juli toetsing 
- In de week van 10 augustus volgt het uiteindelijke advies. 

Bij het RIVM houdt een team zich bezig met een snelle uitvoeringstoets (d .w.z. dat zij kijken met welke aspecten bij eventuele 
implementatie rekening gehouden moet worden). Hierover hebben zij eerder al een brief naar de GR gestuurd met enkele 
vragen/aandachtspunten: 

- Bij een van de beoogde doelgroepen (ouderen} is vaak sprake van contra-indicaties. 
- De infectieziektebestrijding is op dit moment zeer overvraagd en de BCG-vaccinatie kan alleen door speciaa l geschoold 

personeel worden gegeven. 
In eerste GR vergadering werd ook beaamd dat er nog verschillende vragen/ zorgen zijn (met name, er is nog heel weinig 
wetenschappelijke informatie beschikbaar en er zijn ook wel r isico's). Ik spreek morgen het RIVM over stavaza uitvoeringstoets . 

.Vieuws 6 miljoen euro voor internationaal BCG onder=oek bij 10000 =orgmedewerkers 
4 mei 2,;.02no....., • .,,..,..., 

Een onder=oek in Australië naar de mogelijke bescherming van het ECG-vaccin tegen corona wordt daar de komende 
weken verder 11i1gebreid dank=ii 6 miljoen euro subsidie van de Bill & Me/indo Gates FoundaHon. Mei die s11bsidie word! 
hel onder=oek ook ui/gebreid naar Nederland en Spanje. In Nederland coördineren het Radboudumc en UMC Utrechl hel 
onder::oek, waaraan 4000 =orgmede111erkers op 13 locaties l..,mnen meedoen. 

De afgelopen maanden werden in Nederland twee onderzoeken gesta,t naar de mogelijk beschermende werking van het 
BCG-vaccin tegen hel corom,-virus. Aan bel eer.te onclerl'.oel.. doen 1500 zorgn,edewerkers rnee. Aan het tweede 
onderzoek kunnen in totaal 1600 zestigplussers deelnemen. In die periode werd ook in Australië een groot onderzoek 
(BRACE-trial) opgezet naar het beschermende effect van het BCG-vaccin tegen corona. Het aantal deelnemers aan dat 
onderzoek kan met de subsidie van de Bill & Melinda Gates Fo,mdation uu worden uitgebreid van 4000 naar 6000 
zorgmedewerkers . In combinatie met Nederland en Spmije komt het am1tal daam1ee op 10.000 deelnemers aan het 
onde,zoek. 

Gates Foundation 
Hel onderzoek in Australië is opgezet door hooglernarNigel Crn1is, aJ1s-onderzoeker in hel Murdoch C'hi lclren' s Research 
lnstitute in Melboume. "Met steun van de Gates Fom1dation kan het BRACE-onderzoek nu snel worden uitgebreid in 
Australië en bovendien ook internationaal worden ui111erold door deehiame van Spm,je en Nederland", zeji@w·tis. 

"Het is mooi dat we iu deze crisistijd nu san1en dit internationale BCG-ouclerzoek 1..-lmnen uitvoeren", zegt ' lmJ, 
hoogleraar Molecnlaire epidemiologie van iufeclieziekten in hel UMC Utrecht. "Hel onderzoek helpt enonn bij het 
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vaststellen of BCG daadwerkelijk de symptomen van een corona-infectie venninclert en de kansen op een infectie 
verkleint." 

~leer mensen, eerder resultaten 
Ook Mihai Netea, hoogleraar in hei Radboudiunc, is blij met het internationale onderzoek dat door deze subsidie is 

mop;elijk p;emaakt "We o nderzoeken in het Radboudumc al zo'n tien jaar de 'bijwerkin1ten' van het. BCG-vaccin", ze?,t 
hij . "Want bet vaccin beschennt niet alleen tegen tuberculose. Er z ijn duidelijke aanwijzingen dat het ook een bredere 
beschenning tegen andere infectieziek ten kan oproepen. Of het ook beschenning biedt tegen corona moeten deze BCG
studies uitwijze1L Hoe meer mensen aan het onderzoek meedoen, hoe eerder we resultaten k1u111en verwachten." 

Het BCG-vaccin is ontwikkeld als beschenning tegen tuberculose en is dus niet direct tegen het coronavirus gericht. Het 
vaccin lijkt, naast de beschenning tegen tuberculose, ook de afweer (tijdelijk) een boost te geven. Mogelijk biedt deze 
oppepper extra beschenninp, tep,en een infectie met het coronavirns, waardoor minder mensen last krijp,en van het virns en 
een infectie ook milder verloopt. Het BCG vaccin wordt jaarlijks aan meer dan 130 miljoen baby's toegediend. 

Van: m ■· -} ◄AiiWM@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 16:13 
Aan: · .•• • ~ iiivws.nl · - · )fiji@i@minvws.nl>;llmfll.B.<IIIJ> 

· mmvws. • - , 1-111 - vws.nl> 
Onderwerp: FW: 

Zie onder vraag van DGv. Ik heb update van . , aan haar gemaild. Is er meer te zeggen? 

MIU:)îfDiil 

Van: M/F1S ) Jrl!l@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 15:56 

Aan:g11•)-@minvws. nl>;•t1"RiRMi❖iiM1◄MfM""minvws. nl>;IIJID,■.a1 
◄~m1nvws.n1~@Fé@1 ___!_ ,_@!!l1nvws.nl> 

Onderwerp: 

Hoi vanavond hebben we om 1815 call over innovatieve behandelingen. Kan iemand de laatste stand van zakeu over 
BCG even optypen of bij die call aansluiten en die ve1telle11? Dank je wel! Groete4GfM 
Verzonden met BlackBeny Work 

(www.blackbeny.co111) 
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(10)(2e) To: M )-minw,s.nl] 

~~~m: ----~) 55 @mi1w,s.nl] 

Sent Wed 5/13/2020 12:47:12 PM 
Subject FW: Eerste voorzet wetsvoorstel digitale middelen + vragen 
Receiwd: Wed 5/1312020 12:47:13 PM 
wet digitale middelen covid ARTIKELEN 11 mei 2020.docx 

HoilllB 

Deze wetswijziging lijkt mij overbodig, weet jij wat hier over afgesproken is in het interdepartementale overleg 

Ik zal de wijziging kort samenvatten 

De GGD mag een app gebruiken 
De werkgever mag de app niet verphchten 

■@1?• 
Van: @@ 1.11111) 4@JI@N@minvws.nl> 

Verzonden: woensd.:1, 13 mei 2020 10:56 

Aan- @ij•Jltj@ lil, <-QWë{4-@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Eerste voorzet wetsvoorstel digitale middelen+ vragen 

HïlAfilfiM 
WJZ buigt zich over twee tijdelijke wijzigingen in de WPG (via een spoedwet). Dit om het gebruik van digitale m iddelen ( zoals 
app voor contactopsporing) een grondslag te geven EN om te borgen dat hiervan door derden geen misbruik gemaakt wordt. 

Bijgevoegd het voorstel dat WJZ op papier heeft gezet, met daarin geel gemarkeerd enkele vragen waarop men vanuit beleid 
een antwoord verwacht. Ben jij bij PG degene die op de geel gemarkeerde stukken de antwoorden kan geven, of weet je bij wie 
WJZ moet zijn binnen PG om die antwoorden te krijgen? 

1. Over financiering 
2. Over toezicht/handhaving 
3. Over toepassing op de BES 

lll!!!llheeft gisteren al twee punten ingebracht 
-i. Structureel inregelen (ipv tijdelijk), maar daarop geeft WJZ aan dat dit niet mag vanwege inregelen via spoedwet 

2. Breder inregelen dan app voor contactopsporing, daarop geeft WJZ aan dat sit wel zou kunnen 

(10)(2e) Van: ) ◄Afltt@@minvws .nl> 
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 08:59 

Aan:-■.-) <mJl@minvws.nl>; erw■.1- m:IJ) ◄Mf4N@minvws. nl> 
Onderwerp: RE: Eerste voorzet wetsvoorstel d igitale middelen+ vragen 

Ah dank! Ik snap 1 zo. En 2 zou mooi zijn. Wellicht door in de toelichting concreet voorbeeld te gebruiken? 

Groet! 

Van: - • . -l dlmfi'l@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 22:49 

Aan: ) ◄[tJffl@@minvws.nl>; @Wf4M I. Gmlll) 4@.iif4i@@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Eerste voorzet wetsvoorstel d igitale m iddelen+ vragen 

1. De gedachte snap ik. Echter, het betreft hier spoedwetgeving (want het moet zo snel mogelijk goed geregeld zij n, zodat 
met de relevante apps (zonder discussie) gewerkt kan worden). Spoedwetgeving is in beginsel alleen gerechtvaardigd als 
het een tijdelijk karakter heeft. De RvS zit hier ook bovenop (zie de bekende RvS-adviezen over spoedwetgeving ivm 
COVlD-19) . De RVS zal dus een tijdelijke regeling verwachten. Als je de Wpg "voor vast· wilt wijzigen, dan kan dat dus 
niet via een spoedwet. 

Ter illustratie een quote uit advies RvST op Voor-stel van rijks-wet hou-den-de tij-de-lij-ke voor-zie-n in-gen in ver-band 
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met de uit-braak van COVID-19: "De Afdeling merkt op dat het niet wenselijk is wijzigingen met een definitief karakter 

op te nemen in een wetsvoorstel dat tijdelijke maatregelen bevat en met veel spoed tot wet zou moeten worden 

verheven. De tijd en gelegenheid om voors en tegens van een definitieve wijziging af te wegen hee~ ontbroken. Er is 

verder in de voorbereidingsfase ook geen betrokkenheid geweest van belanghebbenden bij deze wijzigingen. · 

2. Dat kan denk ik wel. Ik koppel het dan aan de taken van 6, eerste lid, wpg. Moet even kijken hoe dat uitpakt met inzet 
van apps voorafgaand aan melding bij bron- en contactonderzoek (daar zat toch de discussie? Even kijken of dat dan 
voldoende duidelijk is). 

Grt -Van: ◄H•ifM@minw..rs .nl> (10)(20) 

Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 22:06 

Aan: 1111 ■- mll> <'llffl@minvws.nl>; Mffl@ 1- m:II) 4AQ!M@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Eerste voorzet wetsvoorstel d igitale middelen+ vragen 

HalllJ 
I s in lijn met wat ik zou verwachten. Maar om het a lgemener te maken: 

Denkbaar is een niet tijdelijke formulering 
Je wilt blijvend verzekeren dat digitale ondersteuning van infectieziektebestrijd ing niet in andere domeinen een verplichtend 

karakter krijgt zoals voor toegang tot gebouwen etc. Geldt ook voor TBC, Hepatitis, etc 

Ik zou niet beperken tot BCO 
De komende t ijd gaat de GGD meer vragen om digitale ondersteuning doen. Denk bijvoorbeeld aan digitaal thuis rapporteren voor 

mensen in isolatie. Kan het generieker? "Digitale middelen die in het kader van infectieziektebestrijding door burgers 
worden gebruikt" oid 

Groet! -Van: 1111 ■• ai <EPJ@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 22:00 

Aan~ @@ji@@ 1-1111) ◄Mf4@@minvws.nl>; (10)(2•) 

Onderwerp: Eerste voorzet wetsvoorstel digitale middelen+ vragen 

Hoop dat alles goed gaat met Jullie. Vast genoeg te doen, schat ik zo in ... 

) ◄@f4@@minvws.nl> 

Zoals jullie weten is WJZ bezig met een voorzet voor een wetswijziging i.v.m. de inzet van digitale middelen om de verspreiding 
van het COVID 19 virus onder controle te krijgen. Het wetsvoorstel bevat: 

1. een verduidelijking van de mogelijkheid om dig itale middelen in te zetten bij bron en contactonderzoek; en 
2. een verbod om gebruik van digitale middelen te verplichten. 

Ik houd me bezig met de artikelen en delen van de MvT (in aanvulling oplml!ffll en llm!ffll. Deze mail focust zich even op de 
artikelen. Bijgevoegd vinden jullie een eerste voorzet voor de artikelen. G~or ~ ijk donderdag jullie reactie op 
deze vingeroefening. (Blauw gemarkeerde nog even negeren, is wettechnisch gedoe dat geen beleidsinhoud betreft). 

Verder het volgende. Zoals j ullie weten, komen er bij het schrijven al tijd weer leuke beleidsvragen uit de hoge hoed. Zo ook hier. 
Er zullen bij het schrijven van de MvT nog wel meer vragen naar boven komen, maar als eerste stap maar even de vragen die 
voor het schrijven van de artikelen nodig zijn. Ze staan geel gemarkeerd in het bijgev oegde voorzet voor het 
wetsvoorstel OJ>genomen. Mijn verzoek is of jullie uiterlijk donderdag onderbouwd kunnen reageren OJ> de vragen 
resJ>ectievelijk kun nen aangeven wanneer het antwoord beschikbaar kan zijn. Zoals jullie weten staat er druk op dit 
wetsvoorstel. Het mooist zou een gezamenlijk antwoord zijn, aangezien Dl en PG het allebei eens moeten zijn met de inhoud van 
het wetsvoorstel :0 

Ik hoor graag van j ullie, 
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To: 
Cc: 
Gil 

· minvwsdf 
minvws .nl · Ai)jj@ • w minw,s.nl · ' · . 1. • ' d■@minvws.nlJ; ... -\-!?i>minvws.nlJ 

From: 
Sent 
Subject RE: input sport voor besluit MCCB en debat 6 mei 
Received: Tue 5/5/2020 1:13:21 PM 

Dank- k ga er naar kijken en metllllmafstemmen. En daarna doorgeleiden. 

Er is net vanui_ , 09 een mail uitgegaan voor nog een heel aantal Q&A's over o.a. sport. Aangezien dat wel een 
heel uitgebreid is, is daarbij de vraag om zelf te kijken welke vragen je nog echt nuttig lijken om een antwoord 
op te dichten. En die eventueel morgen bij mij aan te leveren. 

Gro~Fiii 
Van: Af)fE§ 

Verzonden: dinsda 
Aan: 
CC: 

◄•-Bijgevoegd vind je bij het naderen van de deadline: 

Lijn voor speech MP 
Woordvoeringslijn voor M 
Passage sport in TK brief+ TK brief waarin dit ingevoegd is 
De gevraagde factsheet en bijbehorende QA's 

Let wel(!') e r is nog één open eindje waarover nog geen duidelijkheid is. 
Dat gaat over het al dan niet toestaan dat kinderen tot en met 12 jaar ook binnen mogen sporten, in lijn met de gymlessen in 
het PO. 
Mocht daartoe besloten worden, dan zal ik dit nog aanpassen in de stukken. 

Hoop dat je hier eerst mee uit de voeten kunt. 
Zorg jij dat het bij de juiste personen terecht komt' 
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~~~m: "';ffli1mm1@minW1s.nl) 
Sent Tue 5/5/2020 8:25:37 AM 
Subject: RE: persco & communicatie proces morgen 
Receiwd: Tue 5/5/2020 8:25:37 AM 

Top; dubbel dank•! 

Van: 111!1.m, 1-lll!lmll <llm!ml@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 5 mei 2020 10:25 

Aan: llllllmlllllll ~@minvws.nl> 

cc:llllilllJ1EIMril@minvws.nl>; 111111,a. ■<-) <MIM(ij)minvws.nl> 
Onderwerp: RE: persco & commun icatie proces morgen 

Hoi, 
Top! 
Hierbij het bestand. 

En voor jou info : gister heb îk samen met NAYtfAM bij NCTV overleg gehad, daar hebben we ook aangegeven dat het zou 
moeten gaan om sporten op 1,5 meter. 

lllilll!Jzal dat ook nog bij Interdepartementaal Afstemmingsoverleg inbrengen. Als het goed is gaat het dan ook zo mee in 
besluitvonningsdocumenten richting MCCB, dan zou het helder moeten zijn. 
Het max aantal personen per groep wordt ook nog meegenomen. 

Hopelijk wordt de besluitvonning zo duidelijk zodat er geen verwarring ontstaat. 

Groet, --
Hilllfll, 

We staan helemaal paraat om het proces morgen in goede banen te leiden. En ik ben tussen 18-19 uur goed bereikbaar. Tevens 
zijn we via de DGV proberen te achterhalen of we de non-contact sporten moeten interpreteren als een groep van sporten of 
doelen op de 1,Sm afstand. 

Zou en wij (lllillll nu a vast de QA pagina van sport kunnen ontvangen> 
Dan kunnen we namelijk op 6asis van de info vanuit OMT/DGV daar alvast de benodigde aanpassingen in doen. 
Hoeven we morgen alleen nog maar te checken of het besluit van de MCCB daarmee in lijn is of dat er toch nog zaken gewijzigd 
moeten worden. Ik zorg dan samen metlll datmDtijdig de juiste versie van ons ontvangt. 

Van: 111!1.m, 1-{llr!llmJb <llm!ml@minvws.nl> 
Verzonden: dinsda 5 m ei 2020 09:44 

CC: 
Onderwerp: persco & communicatie proces morgen 

Morgen wordt weer een belangrijke dag. De communicatie wordt al druk voorbereid. I k neem je mee in het proces, met een 
aantal vragen. 

We verwachten om 19 uur weer een perscon ferentie. Voor sport worden daar ook aankondigingen gedaan. 
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Tijdens de persconferentie worden de algemene maatregelen en een persbericht direct online gezet. 
Na de persconferentie, worden ook de QA's op rijksoverheid aangepast. 
Om dat goed te laten verlopen, zijn 2 processen belangrijk: 

Brondocument 
Het NKC is druk bezig met een brondocument. Op basis van dat document, worden persco, persbericht en QAs aangepast. 
We proberen het brondocument 20 algemeen mogelijk te houden en voor specifieke informatie over het onderwerp naar de QA 
pagina te verwijzen. 

De tekst en voor algemene maatregelen in het brondocument worden gebaseerd op teksten vanuit het OMT advies, en de 
besluitvonmingsdocumenten uit de MCCB. 
Ik zal julfie de passages over sport morgen opsturen met de vraag hierop te reageren. De deadlines voor reactie op dit document 
zijn kort en het kan zijn dat het document meerdere keren langs komt. 

Het brondocument wordt op basis van de besluiten in MCCB defini t ief gemaakt. Hier is erg weinig tijd voor, ik kan de teksten dan 
niet terug leggen via de mail. 
Mochten er dringende vragen zijn, dan bel ik.mm Kanjoj tussen 18 en 19 uur woensdag telefonisch bereikbaar zijn voor 
vragen over sport? 

QA 
Na de persco willen we zo snel mogelijk nieuwe QAs online. Communicatie adviseurs kijken samen met beleid welke QAs er 
gewijzigd moeten worden en ook of er mogelijk n ieuwe vragen zijn die toegevoegd moet worden. 
Aan communicatie adviseurs het dringende verzoek om de QAs op tij d k laar te hebben en eerst te laten checken doorll:fl 

Mlllt;-r 
Leveii afgestemde, definitieve QAs uiterlijk om 19 uur aan bij mij en -~u@~<UW■<!'IQJ.nl>. Maak daarin 
duidelijk zichtbaar wat er wijzigt t .o .v . de QAs die nu online staan. Het is voor e w::dact1e niet te doen om alle QAs te 
verwijderen en nieuwe op te nemen! 

Als het antwoord op een vraag nog niet bekend is, bij v. omdat er nog met veldpartijen naar de invulling van de nieuwe 
maatregel gekeken moet worden, dan kan dat ook een antwoord zijn. Dat is beter dan de vraag niet opnemen! 

Aandachtspunten s port: 
Binnen de voorstellen zijn er 2 dingen die nog verhelderd moeten worden: 
In het OMT advies wordt gesproken van non-contactsporten. Het advie.s is om dat: sporten op 1,Sm te laten worden. Dan maakt 
het niet uit om welke sport het gaat, als j e maar afstand houdt. 
Er ligt nog een vraag of er max aantal In de groep zou mogen. 

Bij vragen, hoor ik het graag! 
Groet, 

L 
crisisteam Corone - Directie Publleke Gezondheid 

(10X2e) 

Mlnlsterle van VolksgezçndheJd, WelzlJn en SP.2!:l: '05111! 
~ 5Cmrnvws nl 
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To: db)JJ.fuLU,EiiEfriSi)~minWJs.nl] 
From: m>'!'lml ----
Sent Tue 5/12/2020 2: 11 :58 PM 
Subject: RE: Q&A's uitvraag voor persmoment na MCCB morgen (deadline: vanavond20h00) 
Receiwd: Tue 5/1 2/2020 2: 11:58 PM 

Jup 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny .com) 

Van: ll@fM[·ff@.jjf@<IAWAit'aminvws.nl> 
0atnm: dinsdag 12 mei 2020 4:09 PM 
A an: <WB■-w!P.'I, !l!jS§:1!,IIW-aminvws.nt> 
Ondenverp: FW: Q&A's uitvraag voorpersmoment na MCCB morgen (deadline: vanavond 201100) 

Kan je mij ook in de loop houden 

Van: ifüfi.ti ) <llflll@minvws.nl> 
Vertonden: dinsdag 12 mei 2020 16:06 

AanW-l~@minvws.nl> 
cc·&S]%1~;nvws.nl> 

Onderwerp: FW: Q&A's uitvraag voor persmoment na MCCB morgen (deadline: vanavond 20h00) 

Wil j ij onderstaande geel gearceerd samen met mij voorbereiden? 
Moet voor vanavond 20 uur aangeleverd bij DGV .... 
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To: 
Cc: 
From: ) 
Sent Wed 5/20/2020 9:27:05 AM 
Subject FW: Vraag over ontwikkeling app opsporen Corona patiënten 
Receiwd: Wed 5/20/2020 9:27:06 AM 
image001.jpg 

Hij gaat haar bellen. 

Groét" 

MMM 
Van; 10)(2•1 

Verzonden: woensda 
Aan: 
CC: 

) ◄f['}Iff,Mr~mînvws.nl> 
20 mei 2020 11:25 

) :llllll@minvws.nl> · · )0 @minvws.n l> 
Ond~rwerp: RC: Vreeg: ove,- ontwikkel ing epp o p,por,en Co ro ne petiënten 

Ik bel haar 

Van: (101(20) 1 

Verzonden: woensda 
Aan: 
CC: minvws.nl> 

Onderwerp: FW: Vraae over ontwikkeline app opsporen Corona patiënten 

De passage in de TK brief bevat het antwoord. Stuur jij toe aan MinFin, wellicht wil je haar (mondeling) ook nog toelichten' 

Groet, 

MMW®■ 

(10)(2•1 Van: ) fif§l@minvws.nb 
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 11:02 
Aan ) minvws.nl>; 110)(2e ) ) <MWW@minvws.nl> 
CC: mlnvws.nl> 
Onderwerp: FW: Vraag over ontwikkeling app opsporen Corona patiënten 

Holll/lll 

Zie hier 

Gr -

L Directeur PUblleke gezondheid 1 
Minktcrio van Vol.egczondhoid, Wal:ijn on Spon. ~- -
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(10)I2e) Van: ) (BOA/Advies) ◄PiM®minfin.nl> 
20 mei 2020 09:45 

Aan; l■llilmfll ◄HtJHM@rninvws.nl>; ) fiM@minvws.nl> 
CC: DCC MINFIN < minfin.nl> 
Onderwerp: Vraag over ontwikkeling app opsporen Corona patiënten 

Beste hw Mfi\@h hest. 

Ik heb uw naam en gegevens ontvangen van de liason van VWS bij de NCTv. Ik heb u zojuist ook proberen te bellen, omdat ik 
erg benieuwd ben naar de stand van zaken m.b.t. de app die ontwikkeld zou worden om de GGD te helpen om contacten van 
coronapatiënten op te kunnen sporen. Sinds de appathon heb ik er in het IAO of ICCB eigenlijk niets meer van gehoord. Als ik 
he t me goed herin ner zou dit voor 1 juni wel verder ontwikkeld word-en . Of komt het datadclon in plaats van deze app? 

Kunt u mij hier meer over vertellen en laten weten wat de stand van zaken is? Mijn minister heeft mij hier g isteravond een vraag 
over g~teld en ik kon deze vraag niet beantwoorden. Hopelijk kunt u mij op korte termijn van een antwoord voorzien. 

Veel dank , 

Met vriendelijke groet, 

---MT-lid / Coördinator team minister 

Directie Bestuursondersteuning en Advies 

Ministerie van financiën 

Korte Voorhout 7 1 2511 CW I Oen Haag 
Postbus 20201 1 2500 EE I Oen Haag 
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To: 
Cc: 
dllillll) 

illl!EmJ@sportengemeenten.nl); 1111:lD. 
From: ) 
Sent Mon 5/2512020 3:58:14 PM 
Subject RE: Voorstel inr ichting kennisconsortium Covid-19 en sport 
Received: Men 5/25/2020 3:58: 14 PM 

Hillll 
Het lijkt ons alle drie prima om via deze lijn aan de slag te gaan. 
Dan komen we gaandeweg vast en zeker nog vraagstukken tegen waarover we dan dienen af te stemmen. 
Zullen we in dat licht iedere maand een voortgangsoverleg plannen' 

Voor nu veel succes met dit vraagstuk en tot snel! 
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COVID-19 EN SPORT 
Voorstel voor de inrichting van een Kennisconsortium Covid-19 en sport 

Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport en Bewegen, 15 mei 2020 

1. Inleiding 

Vanaf medio maart 2020 gelden in Nederland maatregelen ter bestrijding van het SARS-CoV-
2 virus (het 'coronavirus'), gericht op tegengaan van een o ngeremde verspreiding van het 
virus. Met de maatregelen werd het land min of meer lamgelegd. De strekking van de 
maatregelen was alleen voor echt noodzakelijke act iviteiten uit huis te komen en dat dan 
alleen te doen. De lamlegging raakte zo de kern van de sport: in sociaal verband deelnemen 
aan georganiseerde beweegactiviteiten, met sterke accenten op beweging, contact en 
verbinding. Door de genomen maatregelen kwam de georganiseerde sport volledig tot 

stilstand. 

De persconf,erentie van het kabinet op 21 april maakte duidelijk dat de maatregelen voor 
een groot deel bleven gelden tot 20 mei 2020. Vergunningsplichtige (sport·)evenementen 
werden zelfs verboden tot 1 september. Uitzonderingen waren de mogelijkheden voor 
kinderen om te tra inen en 'onderlinge potjes' te spelen ern topsporters die met in 
achtneming van de hygiënemaatregelen trainingsactiviteiten kunnen hervatten. 

Vrijdag 1 mei maakte het kabinet de komst van een noodfonds bekend met daarin 110 
miljoen ter ondersteuning van sportverenigingen. Hiervan is 90 miljoen bestemd om 
verenigingen voor drie maanden (1 maart - 1 juni 2020) een vrijstelling van de huur te 
kunnen geven. 20 Miljoen is bestemd voor een eenmalige uitkering van 2500 euro aan 
verenigingen met een eigen accommodatie. 

Op 6 mei was er een nieuwe persconferentie van het kabinet en werden versoepelingen van 
de maatregelen aangekondigd. Voor de sport geldt dat vo'lwassenen met inachtneming van 
hygiënemaatregelen vanaf 11 mei buiten kunnen sporten. Zwembaden zijn vanaf die dag 
weer toegankelijk. Fitnesscentra en sportkantines blijven echter tot 1 september gesloten. 
Over grootschalige georganiseerde activiteiten, zoals de betaald voetbalcompetitie met 
publiek, toernooien en sportevenementen wordt gemeld dat het kab inet er rekening mee 
houdt dat deze pas weer kunnen plaatsvinden als er een vaccin beschikbaar is. 

Er zijn drie sportvarianten d ie vanaf het begin af aan wel mogelijk bleven onder de 
coronamaatregelen. Mogelijk 'profüteren' deze varianten zelfs van de omstandigheden, in de 
zin dat wellicht meer mensen deze activiteiten oppakken doordat de georganiseerde 
activiteiten tijdelijk niet mogelijk zijn. Dit zijn sportvarianten die alleen (kunnen) worden 
beoefend en waarbij niet noodzakelijk sprake is van contact en verbinding. Het accent ligt op 
gezondheid en (fysieke) weerbaarheid, door behoud/versterking van conditie, kracht en 
verantwoord gewicht. Dit zij n ten eerste sportief-recreatieve activiteiten zoals fietsen, 
hardlopen en (individuele) fit nessachtige activiteiten (bootcamp, calisthenics) in de 
buitenruimte; ten tweede fitnessachtige activiteiten thuis, op het balkon en in de tuin (yoga, 
groepsles via video); en ten derde e-sports. 
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In mei 2020 is duidelijk dat het coronavirus en de daardoor veroorzaakte ziekte Covid 
(COronaVlrus Disease)-19 voorlopig niet verdwijnt uit onze samenleving. Volgens de WHO 
moet er rekening mee worden gehouden dat het virus endemisch is, dus permanent blijft 
rondwaren. Er moet daarom op een nieuwe manier naar onderling fysiek contact gekeken 
worden, nu te verwachten is dat een (groot?) deel van de hygiënemaatregelen gehandhaafd 
zal worden, in elk geval tot een goed vaccin beschikbaar is. Omdat onderling fysieke contact, 
beweging, mobiliteit en verbinding cruciale elementen zijn van de sportwereld, kan de 
sportwereld er niet vanuit gaan dat na enige t ijd alles weer de oude is en dat ze kan 
terugveren naar de situatie in het Precovidium. De mogelijkheden om de draad weer op te 
pakken zullen daarbij verschillen naar doelgroep. Zoals het er nu naar uitziet zijn die 
mogelijkheden er eerder en op uitgebreidere schaal voor kinderen en gezonde vo lwassenen, 
en pas later en mogelijk alleen in aangepaste vorm voor de kwetsbare groepen, zoals 
mensen met een beperking en/of chronische aandoening -en ouderen. 

De nieuwe werkelijkheid van de 'anderhalvemetersamenleving' stelt de sportwereld voor 
grote uitdagingen wat betreft de organisatie en financiering van de sport nu, en in de 
toekomst. Daarbij zijn de vooruitzichten voor de verschillende deelsectoren van de 
sportsectoren nogal verschillend. Voor de sport in de buitenruimte, in het bijzonder de 
sportief-recreatieve activiteiten in de openbare ruimte, zijn de gevolgen van de coronacrisis 
tot nu toe beperkt, en is er mogelijk zelfs sprake van enige groei, Van de georganiseerde 
breedtesport wordt verwacht dat die voor een belangrijk deel kan terugveren. Problemen 
zijn wel te verwachten bij verenigingen d ie er voor de uitbraak van de crisis niet goed 

voorstonden en bij verenigingen met hoge vaste lasten en veel wegvallende inkomsten, 
Voora l voor deze laatste verenigingen is het belangrijk dat de kantines weer open kunnen, 
georganiseerde activiteiten zoals competities weer mogen en verhuurders cou lant blijven 
met het vragen van huur. De grootste problemen zitten bij de commerciële sportaanbieders, 
de topsport, het betaald voetbal en de (top)sportevenementen. Voor veel commerciële 
aanbieders en evenementenorganisatoren is sluiting tot 1 september al funest, laat staan als 
de maatregelen ook daarna nog blijven gelden, of maatregelen weer strenger worden omdat 

zich een tweede golf besmettingen aandient. 

Op de korte termijn (voorjaar en zomer 2020) is van belan,g zicht te krijgen op 
1) hoe en in welke mate de sport.sector wordt geraakt door de corona maatregelen, 

zowel organisatorisch als fi nancieel; 
2) of, en in welke mate, sportorganisaties gebruik (ku1nnen) maken van de 

ondersteuningsmaatregelen gericht op behoud van werkgelegenheid en in 
standhouding van organisaties; 

3) de veerkracht en 'overlevingskansen' van sportorganisaties, bij voortduring van de 
maatregelen en gegeven de (lengte, omvang en beschikbaarheid van) 
ondersteuningsmaatregelen. 

Op de middellange termijn moeten we rekening houden met het 'nieuwe normaal' van de 
anderhalvemetersamenleving. Bij middellang wordt gedacht aan de periode totdat een 
vaccin beschikbaar is, de risico's op sterfte door Covid-19 beheersbaar zijn geworden en de 
maatregelen geheel of grotendeels. worden opgeheven. H1iervoor wordt nu minimaal een 
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periode van een jaar genoemd, maar dit kan ook twee jaar worden. Voor de middellange 
termijn is de vraag; 

4) hoe ( in welke vormen) is sport mogelijk in een anderhalvemetersamenlev ing, met 
bijzondere aandacht voor doelgroepen als kinderen, mensen met een beperking 
en/of chronische aandoening en ouderen? 

5) wat zijn de organisatorische en financiële consequenties van de aanpassingen van de 
sport op de anderhalvemetersamenleving? 

De coronacrisis doorkruist de uitrol en implementatie van het Nationaal Sportakkoord. Ook 
in dit verband is de vraag of er alleen sprake is van vertraging, of dat de crisismaatregelen en 
anderhalvemetersamenleving verderstrekkende gevolgen (moeten) hebben, en z.o ja, welke. 

De Uitvoeringsall iantie (UA) van het sportakkoord vraagt het M u lier Instituut en 
Kenniscentrum Sport en Bewegen om een Kennisconsortium Covid-19 en sport in te richten, 
met twee hoofdtaken. Hoofdtaak voor het Mulier Instituut is om data te genereren en 
kennis te ontwikkelen op het thema van Covid-19 en sport, en de gevolgen van de 
coronacrisis voor de sport te monitoren. Daarbij gaat het ün het bijzonder om de financiële 
gevolgen voor de sport, d ie voorvloeien uit de veranderingen in sportgedrag en organisatie 
van de sport als gevolg van de genomen coronamaatregelen. De UA vraagt het 
Kenniscentrum Sport en Bewegen (KCSB) om een kennisplatform Covid-19 en sport te 
formeren en te coörd ineren, beschikbare data en kennis te ontsluiten en te delen, en 
opkomende kennisvragen te articuleren en te agenderen. Achterliggend idee bij de inrichting 
van het Kennisconsortium Covid-19 en sport is dat de sportsector inzicht dient te hebben in 

wat er gebeurt en kan gaan gebeuren, kan reflecteren op wat er gebeurt, kort-cyclisch 
terugkoppeling krijgt op doelmatigheid en effectiviteit van getroffen 
ondersteuningsmaatregelen en mede op grond daarvan beleid kan bijsturen ('lerend 
beleid'). 

Hieronder wordt in paragraaf 2 ingegaan op de inrichting van het Kennisconsortium Covid-19 
en sport. In paragraaf 3 wordt op hoofdlijnen beschreven hoe de monitoring eruit kan zien, 

uitgesplitst naar de verschillende segmenten van de sportsector. Paragraaf 4 beschrijft de 
taken en inrichting van het te formeren kennisplatform Covid-19 en sport. 

2. Kennisconsortium Covid-19 en sport 

1.1 Doel 

Het doel van het kennisconsortium is het genereren, afstemmen en bundelen van data, 
informat ie, denkkracht en kennis, zodat de sportsector is staat wordt gesteld om de 
gevolgen van de corona maatregelen voor de totale sportsector te monitoren, op adequate 
wijze daarop te reageren en lerend beleid te kunnen ontwikkelen, gericht op de ontwikkeling 
van een toekomstbestendige sportsector. 

Het kennisconsortium zorgt ervoor dat de gevolgen van de corona maatregelen voor de 
sportsector, in het bijzonder de financieel-economische gevolgen en de uitvoering van het 
sportbeleid, objectief en onafhankelijk in kaart worden gebracht. Data en kennis relevant 
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voor het adequaat reageren op de çoronacrisis worden kortcyclisch teruggekoppeld naar de 
Uitvoeringsalliantie en overige relevante partijen in de sportsector, ter ontwikkel ing en 
onderbouwing van (nieuw) beleid en steunmaatregelen, en eventuele bijsturing van 
getroffen maatregelen. 

2.2 Taken 

De taken van het kennisconsortium kunnen in de loop van de tijd en afhankelijk van de duur 
en gevolgen van de corona maatregelen worden aangepast, maar omvatten om te beginnen 
en in elk geval: 

identificatie van data- en kennislacunes en ontwikkelen van een kennisagenda, 
gevoed door goed inzicht in,de ervaringen en vragen die leven in de praktijk; 
creëren van overzicht van beschikbare data en kenn is, het ontsluiten van deze data 
en kennis, en het actief bevorderen van dataverwerving, kennisontwikkeling, 
kennisdeling en --ontsluiting, aansluitend op de vragen die leven in de praktijk; 
afstemming van dataverzanneling en databeheer in funct ie van de ontwikkelde 
kennisagenda; 
bevordering van toepassing van de ontwikkelde ke·nnis in de beleidspraktijk, bij 
voorkeur direct aansluitend op de in de praktij k geïdentificeerde kennisvragen; 
mede fungeren als klankbord voor de landelijke rapportages over de gevolgen van de 
coronacrisis voor de sportsector. 

De taken van het kennisconsortium vallen in twee hoofdtaken uiteen: monitoring (zie 3.) en 

inrichting van een kennisplatform (.zie 4.). 

2.3 Projectorganisatie 
De aansturing van het Kennisconsortium Covid-19 en sport gebeurt door het Kenniscentrum 
Sport en Bewegen en het Mulier Instituut gezamenlijk, en in nauwe afstemming met de 
Uitvoeringsalliantie. Het Mulier Instituut neemt de onderzoeksmat ige kant voor zijn 
rekening. KCSB voert regie over het consortium en zorgt voor effectieve verspreiding van 

opgehaalde kennis. Voorts worden, waar nodig, relevante stakeholders betrokken. 

Voor de aansturing formeren KCSB en Ml een projectorganisatie. Vanuit KCSB zul len mmlmm 
~ ,NS1'Jit4M H~J(t{l lllmlnmllillllmm enlllllI:lml de 
betrokken projectleden zijn. Vanuit het M l zijn dat mm:ll lllll'll 1111111111, llll1lll?I:. enm& 

MAWtiM 
De projectorganisatie zal een tijdspad en planning aan de uitvoeringsalliantie presenteren. In 
dat t ijdspad worden onder meer momenten van rapportage benoemd en 
afstemmingsoverleg met de UA. 

3. Monitoring 

In het brancherapport van de sportsector, in 2019 opgesteld door KPMG als onderdeel van 
het advies van Nlsportraad bet reffende de organisat ie en f inanciering van de sport, worden 
vier segmenten in de sportsector oinderscheiden, te weten de georganiseerde sport, de 
commerciële sport, de ongeorganiseerde sport en de topsport. Hoewel hiermee niet de 
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gehele sportsector is afgedekt', is met deze vier segmenten wel het overgrote deel 
bestreken en nemen we deze vierdeling als vertrekpunt in het monitoringplan. Meer in het 
algemeen geldt dat het brancherapport van KPMG als een, soort nulpunt fungeert. Het 
beschrijft de organisatie en financiering van de sport net voor het uitbreken van de 
coronacrisis en kan zo dienen als ijkpunt om de ontwikkelüngen sindsdien tegen af te zetten. 
Van belang hierbij is tevens dat de data gebruikt in het brancherapport voor het overgrote 
deel ontleend zijn aan bestaande 'open databestanden', die ook voor dit monitoringplan 
gebruikt kunnen worden. 

3.1 De georganiseerde sport 

Afbakening 
Onder de georganiseerde sport woirdt verstaan de sport aangeboden en georganiseerd door 
sportverenigingen en sportbonden. Zo'n 80-90% van deze verenigingen en bonden wordt 
overkoepeld door NOC* NSF. Daarnaast zijn er 'losse' (nergens bij aangesloten) verenigingen 
en (verenigingen onder) koepelorganisaties, die (nog) niet zijn aangesloten bij NOC* NSF. 

Focus 
De monitoring richt zich eerst en vooral op verenigingen, zeker voor wat betreft de korte 
termijn. Van verenigingen willen we vooral weten: 

welke (of: welk deel van de) activiteiten geen doorgang kunnen vinden en welke 
inkomstenbronnen in welke mate opdrogen; 
of, en in welke mate er gebruik gemaakt wordt/kan worden van 

ondersteuningsmaatregelen; 
welke gevolgen dat (per sa ldo) heeft voor de financiële huishouding van de 
vereniging; 
welke 'overlevingsstrategieën' (zoals bezuinigingen) worden gehanteerd; 
hoe de veerkracht van de vereniging wordt ingeschat, afhankelijk van de aard en 
duur van de corona maatregelen, en waardoor deze wordt bepaald. 

Aandachtspunten voor de wat langere termijn zijn: 
de ontwikkeling bij bonden d ie zijn aangesloten bij NOC*NSF en koepelorganisat ies 
d ie n iet zijn aangesloten bij NOC*NSF; 
de overlap/het grensgebied met topsport, in het bijzonder verenigingen d ie 
vertegenwoordigd zijn op het hoogste nationale niveau en/of spelen in internationale 
competities en de bondsafdelingen gericht op topsport; 
overige organisaties die sport aanbieden, zoals stichtingen, scouting, 
jongerenorganisaties, etc. 

1 Zo valt het bewegingsonderwijs en sportaanbod op en rond scholen buiten deze indeling, alsook het 

sportaanbod in welzijns- en zorginstellingen, van polit ie en defensie, enz. Over het algemeen gaat het hier om 
sportaanbod dat direct of indirect door de overheid wordt gefinancierd en waarvan in elk geval de financiering 
niet direct wordt geraakt door de coronacrisis. Ook de commerciële topsport, het betaald voetba I en de 
sportmedia/s?ort in de media blijven in de KPMG-studie grotendeels buiten beeld. In deze deelsectoren doet 
de coronacrisis zich nadrukkelijk wel voele n. Waar mogelijk proberen we deze sectoren in de onderhavige 

activiteiten mee te nemen bij de deelsector topsport. 
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Data 
Er zijn zes (typen) data bronnen waaraan de meeste data zullen worden ontleend: 

registratiedata, ihb van NOC*NSF van de aangesloten bonden en verenigingen en de 
KvK, waarmee ook de meeste overige verenigingen zichtbaar worden. Op 
middellange en lange termijn wordt in deze registratiedata het eventuele wegvallen 
van en opkomen van nieuwe verenigingen zichtbaar (waar, welke sporttak, .. ); 
exploitatiedata, die inzicht geven in de financiële ontwikkelingen bij verenigingen. 
Van belang zijn ihb de data over verenigingen van CBS. Verder kunnen bestanden van 
organisaties als SWS, Club Collect en Twelve intere·ssante aanvullende data 
opleveren, wanneer die beschikbaar worden gesteld; 
peilingen bij verenigingen, ilhb met behulp van het M l Verenigingspanel. Hier heeft 
inmiddels een eerste peiling uitgestaan; 
peilingen bij gemeenten. Op korte termijn om in kaart te brengen welk beleid ze 
ontwikkelen ter ondersteuning van verenigingen. Op middellange termijn komen 
daar de uitdagingen voor het gemeentelijk accommodatiebeleid bij; 
bevolkingspeilingen (GE, VTO, NSO, .. ), waarmee veranderingen in gedrag van (n iet
)sporters worden vastgelegd, waaronder bijv. betalingsbereidheid van contributie als 
er geen gelegenheid is tot sporten bij de vereniging; 
data uit arbeidsmarktonderzoek (voor middellange termijn). 

3.2 De commerciële sport 

Afbakening 

Onder commerciële sport va lt het bedrijfsmat ige sportaanbod, inclusief het aanbod verzorgd 
door zzp'ers. Sinds kort wordt een groot deel van dit aanbod overkoepeld door het Platform 
Ondernemende Sport (POS), waaronder (grote delen van) de watersport, buitensport, 
hippische sport, squash, fitness, klim- en bergsport, zwembaden, golf, dansen, yoga, 
budosporten en skaten vallen. Er is overlap zowel met de georganiseerde sport als de 
ongeorganiseerde sport, minder met de topsport. Het gaat binnen dit segment vooral om 
regelmatige deelname, minder tot niet om evenementen (zie topsport). 

Focus 

De monitoring richt zich eerst en vooral op bedrijven, zeker voor wat betreft de korte 
termijn. Van de bedrijven willen we vooral weten: 

welke (of: welk deel van de) activiteiten geen doorgang kunnen vinden en welke 
inkomstenbronnen in welke mate opdrogen; 
of, en in welke mate er gebr uik gemaakt wordt/kan worden van 
ondersteuningsmaatregelen; 
welke gevolgen dat (per sa ldo) heeft voor de financiële huishouding van de 
bedrijven; 
welke 'overlevingsstrategie' (zoals bezuinigingen) wordt gehanteerd; 
hoe de veerkracht van het bedrij f wordt ingeschat, afhankelijk van de aard en duur 
van de corona maatregelen, en waardoor deze wordt bepaald. 

Aandachtspunten voor de wat langere termijn zijn: 
de ontwikkeling bij de (koepel)organisat ies die zijn aangesloten bij POS; 
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de mogelijke verschuiving van 'fysiek' aanbod naar 'virtueel' aanbod, bijv. in de 
fitness- en yogabranche; 
de ontwikkelingen bij zzp'ers; 
de ontwikkelingen in de werkgelegenheid in de commerciële sportsector. 

Data 
Er zijn vijf typen data bronnen waaraan de meeste data zullen worden ontleend: 

regist ratiedata, ihb van POS. van de aangesloten koepelorganisaties; KvK, waarmee 
ook de meeste overige bedrijven zichtbaar worden; en CBS cijfers over 
faillissementen. Op middellange en lange termijn wordt in deze registratiedata het 
eventuele wegvallen van en opkomen van nieuwe bedrijven zichtbaar (waar, welke 
sporttak, .. ); 
exploitatiedata, die inzicht geven in de financiële ontwikkelingen bij bedrijven. Van 
belang zijn ihb de data over bedrijven van CBS; 
peilingen bij bedrijven. De lidorganisaties van POS hebben inmiddels eerste peilingen 
verrkht. Bezien wordt of de (onderliggende) data kunnen worden gedeeld; 
bevolkingspeilingen (GE, VTO, NSO, .. ), waarmee veranderingen in gedrag van (n iet
)sporters worden vastgelegd, waaronder bijv. betalingsbereidheid van 
abonnementsgelden als er geen gelegenheid is tot sporten bij het fitnesscentrum, de 
manege, enz.; 
data uit arbeidsmarktonderzoek (voor middellange termijn). 

3.3 De orgeorgoniseerde sport 

Afbakening 
Onder de ongeorganiseerde sport verstaan we sport die door mensen alleen of in informele 
groepen wordt beoefend, overweg-end in de openbare ruimte of t huis, meestal zonder 
begeleiding en niet in wedstrijdverband. Er is een grensgebied met commercieel aanbod, 
waar het bijvoorbeeld gaat om begeleiding via apps, telev,isie of videoverbinding (zoals bij 
fitness en yoga thuis) en apps als Strava en Zwift, die virtuele 'wedstrijden' mogelijk maken. 

Ook begeleiding door buurtsportcoaches op pleintjes is een grensgebied, dat bij dit segment 
van de sportsector in elk geval deels in zicht is. Hetzelfde geldt voor actieve vormen van 
buitenspelen. 

Focus 

De monitoring richt zich eerst en vooral op deelnemers, zeker voor wat betreft de korte 
termijn, Van de deelnemers willen we vooral weten: 

of, en hoe het (ongeorganiseerde) sportief-recreatief gedrag (inclusief buitenspelen 
van kinderen) in de openbare buitenruimte en thuis is veranderd, en de inschatting 
of het hier om tijdelijke dan, wel blijvende veranderingen gaat; 
welke gevolgen eventuele veranderingen in ongeorganiseerd sport- en speelgedrag 
hebben voor de sportuitgaven van Nederlandse huishoudens. 

Aandachtspunten voor de wat langere termijn zijn: 
tijdel ijke en blijvende veranderingen in sportgedrag, uitgesplitst naar verschillende 
doelgroepen (ouderen, mensen met een beperking en/of chronische aandoening, 
kinderen, lage SES-groepen, .. ); 
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het {veranderend) gebruik 11an en de druk op de sportief-recreatieve infrastructuur, 
of meer algemeen de beweegvriendelijke omgeving. 

Data 
Er zijn twee {typen) databronnen waaraan de meeste data zullen worden ont leend: 

bevolkingspeilingen {GE, VTO, NSO, .. ), waarmee veranderingen in ongeorganiseerd 
sportief-recreatief gedrag en buitenspelen in kaart worden gebracht; 
peilingen bij gemeenten, ihb om te bepalen hoe en in welke mate wordt ingespeeld 
op veranderingen in buitenspelen en sportief-recreatief gedrag in de openbare 
ruimte. 

3.4 Topsport en evenementen 

Afbakening 
Onder topsport valt de sportbeoefening op het hoogste niveau in Nederland {hoofdklasse, 
eredivisie, etc.) en in internationaal! verband, inclusief talentontwikkeling, zowel voor valide 
sporters als sporters met een bepeirking, zowel door beroepssporters als amateursporters. 
Onder evenementen va llen de topsportevenementen, maar ook 'breedtesportevenementen' 
zoals marathons en vierdaagsen. 

Bij Topsport en evenementen gaat het om deelname, maar ook om het bezoeken van 
(top)wedstrijden en evenementen en het beleven en volgen via diverse media {krant, 
televisie, socia Ie media). 

Om de financiële gevolgen in kaart te brengen is het eveneens van belang te kijken naar de 
'leveranciers' die bij de organisatie van topsport en evenementen betrokken zijn, zoals 
cateraars, sponsoren, accommodaties, standbouwers, geluidstechnici, 
sportmarketingbureaus, etc. 

Focus 

De monitoring richt zich bij topsport vooreerst op de topsporters zelf, hun directe 
ondersteuning {NOC*NSF, bonden, CTO's, t rainers .. ) en de financiering van de topsport{ers). 
Van de topsporters wil len we voora l weten: 

welke {of: welk deel van de) activiteiten geen doorgang kunnen vinden en welke 
inkomstenbronnen in welke mate opdrogen; 
of, en in welke mate er gebruik gemaakt wordt/ kan worden van 
ondersteuningsmaatregelen; 
welke gevolgen dat {per sa ldo) heeft voor de financiële huishouding van de 
topsporters; 
welke 'overlevingsstrategie' wordt gehanteerd; 
hoe de eigen veerkracht wordt ingeschat, afhankelijk van de aard en duur van de 
coronamaatregelen, en waardoor deze wordt bepaald. 

Aandachtspunten bij topsporters voor de wat langere termijn zijn: 
gevolgen voor carrièreverloop van topsporters; 
gevolgen voor de 'leveranciers' en daarmee de ondersteuning(-smogelijkheden) voor 
de topsport in Nederland; 
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de ontwikkelingen in de werkgelegenheid in de topsport en bij 'leveranciers' van de 
topsport. 

Daarnaast is er aandacht voor het bezoeken van wedstrijden en evenementen en het volgen 
van topsport en evenementen via de media. Van het Nederlandse publiek w illen we weten 
wat ze vinden van het niet kunnen bezoeken en volgen van topsport, en welke alternatieve 
vormen van tijdbesteding hiervoor in de plaats komen. Als het verbod op evenementen 
verlengd wordt na 1 september is de vraag of de afwezigheid van topsport en evenementen 
blijvende gevolgen gaat hebben voor het bezoeken en volgen van topsport, de aanwas van 
talenten en de eigen sportdeelname en sportbeleving. 

De monitoring bij evenementen riclht zich eerst en vooral op bedrijven, zeker voor wat 
betreft de korte termijn. Van de bedrijven willen we vooral weten: 

welke (of: welk deel van de) activiteiten geen doorgang kunnen vinden en welke 
inkomstenbronnen in welke mate opdrogen; 
of, en in welke mate er gebruik gemaakt wordt/kan worden van 
ondersteuningsmaatregelen; 
welke gevolgen dat (per sa ldo) heeft voor de financiële huishouding van de 
bedrijven; 
welke 'overlevingsstrategie' (zoals bezuinigingen) wordt gehanteerd; 
hoe de veerkracht van het bedrijf wordt ingeschat, afhankelijk van de aard en duur 
van de corona maatregelen, en waardoor deze wordt bepaald. 

Aandachtspunten voor de wat langere termijn zijn: 
de ontwikkeling bij bonden d ie betrokken zijn bij de organisatie van evenementen; 
de ontwikkelingen in de werkgelegenheid bij bedrijven betrokken bij de organisatie 
van sportevenementen. 

Data 
Er zijn zes (typen) data bronnen waaraan de meeste data zullen worden ontleend: 

registratiedata, ihb van de KvK en CBS, en CBS cijfers over faill issementen. Op 
middellange en lange termijn wordt in deze registratiedata het eventuele wegvallen 
van en opkomen van nieuwe bedrijven zichtbaar (waar, welke sporttak, .. ). In eerste 
instantie focus op direct bij evenementorganisatie betrokken bedrijven, gaandeweg 
ook aandacht voor de volle breedte van toeleverende bedrijven; 
exploitatiedata, die inzicht geven in de financiële ontwikkelingen bij bedrijven. Van 
belang zijn ihb de data over bedrijven van CBS; 
peilingen bij evenementenorganisatoren. Hiervoor lijkt samenwerking me•t de 
Vereniging van Evenementenmakers de aangewezen weg; 
bevolkingspeilingen, waarmee veranderingen in gedrag en beleving van volgers en 
bezoekers worden vastgelegd; 
data over gokken op sport (-optioneel, voor de middellange termijn}; 
data uit arbeidsmarktonderzoek (voor middellange termijn). 
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3.5 Expertgroep 

Om feitelijk uitvoering te geven aan de dataverzameling, databeheer en kennisontwikkeling 
is de inrichting van een expertgroep gewenst. De nagestreefde breedte (alle onderdelen van 
de sportsector) en d iepte (gradaties van economische gevolgen) vragen om het vormen van 
een expertgroep vanuit de sportwereld en mogelijk ook aanpalende terreinen. Te denken 

valt aan sporteconomen (zoals+n11rN1RUG) (Sport2B) enNW@N 
- Hogeschool Arnhem Nijmegen( alsmede vertegenwoordigers van KPMG (opstellers 
van het brancherapport sport), CBS, SWS en KCSB (ook vanwege de link met het Platform, zie 
hierna) en bijvoorbeeld onderzoekers d ie met vergelijkbare vraagstukken bezig zijn in de 
cultuursector en/of toeristisch-recreatieve sector. 

Het Mulier Instituut heeft de coördinerende rol bij de expertgroep. Nauw overleg tussen 
KCSB en Ml {en de UA) moet zorgen voor afstemming op consortium niveau, en in het 
bijzonder tussen de act iviteiten van de expertgroep en het platform. 

3.6 Rapport.age 

De komende jaren zu llen veel 'coronaonderzoeken' plaatsvinden, waarvan de uitkomsten 
zullen worden gepresenteerd in ee1n veelheid van rapportages, websheets, factsheets, 
vakpublicaties, enz. Via het platform (zie hierna) zijn deze publicaties makkelijk vindbaar en 
kan uitwisseling van uitkomsten en ervaringen snel en breed gespreid plaats vinden. 

Bij het platform kunnen kennisvragen worden neergelegd, waarna wordt bezien of binnen 
het platform de benodigde data en/of kennis aanwezig zijn en kunnen worden gedeeld. 
Wanneer dat niet het geval is kunnen de vragen worden doorgespeeld naar de expertgroep. 

Daarnaast is er behoefte aan periodieke rapportages waarin de beschikbare informatie 
wordt gebundeld en gewogen, zicht wordt geboden op de• gevolgen van de coronacrisis voor 
de sportsector als geheel, en een oinderbouwde analyse wordt gegeven van de financiële 

gevolgen voor (de verschillende segmenten van) de sportsector. Vertrekpunt de f iguur 
ontleend aan het KPMG brancherapport sport, waarin de geldst romen in de sportsector in 
kaart zijn gebracht net voor de uitbraak van de coronacrisis. In de periodieke rapportages 
kan deze figuur telkenmale terugkomen, met daarin inzichtelijk of, en in welke mate, deze 
geldstromen geraakt zijn of worden door de coronacrisis. De f iguur kan ook behu lpzaam zijn 
om zichtbaar te maken waar 'domino-effecten' kunnen optreden, waar schade waarschijnlijk 
gaat opstapelen en waar kan/moet worden gezocht voor oplossingen. 

Een eerste voortgangsrapportage is voorzien eind mei 2020. Op basis van de dan 
beschikbare data en kenn is moet deze rapportage een inzicht geven van de gevolgen van de 
coronacrisis voor de sportsector, in het bijzonder de financiële gevolgen, zoals: 

inkomstenderving; 
mogelijke en gebruikte vormen van kostenbesparing; 
alter natieve inkomsten, al dan niet op basis van innovaties; 
verschu iving van geldstromen; 
doorwerking van steunmaatregelen van de overhe id/overheden, 
inning van en ontwikkeling in tarieven voor huur, contributies en lidmaatschappen; 
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j uridische aspecten van (niet betalen/niet teruggeven van) huur, contributies, 
lidmaatschappen, sponsorbijdragen, e.d.; 

De inzet is niet alleen de stand van zaken te presenteren, maar tevens enkele 
'houtskoolschetsen', oftewel scenario's op hoofdlijnen, uitgaande van een verschillende 
duur van de corona maatregelen en opties voor inzet van steunmaatregelen. 
Deze eerste rapportage zal tevens een overzicht bieden van beschikbare data en kennis; 
voor adequate monitoring benodigde data en kennis; en daaruit volgend een ident ificatie 
van lacunes in beschikbare data en kennis. Tot slot bevat de rapportage, uitgaande van de 
laatste stand van zaken met betrekking tot de maatregelen, een voorste l voor een volgende 
rapportage, die in augustus of begin september verschijnt. 

4. Kennisplatform 

Omdat de coronacrisis de hele sportwereld raakt, zijn data en kennis nodig van en voor de 
hele branche. Met de sportbranche wordt bedoeld de spo,rtsector zoals beschreven in de 
vorige paragraaf, waarbinnen mensen doen aan sport op alle niveaus en in alle vormen, 
sport bezoeken en beleven, en sport organiseren en aanbieden. 

Mede omdat het in deze situat ie belangrijk is dat samengewerkt en uitgewisseld kan 
worden, is de oprichting kennisplatform van groot belang. Het kennisplatform geeft vorm en 
richting aan de vraagarticulatie, uitwisseling van beschikbare data en kennis, en ontsluiting 
van beschikbare data, kennis en praktijkervaringen (best practices) voor de gehele 
sportsector. De regie van dit platform is in handen van het KCSB. 

Op Allesoversport.nl, komt een prominente plek waar kortcyclische kennis en onderzoeken 

over sporten, bewegen en corona makkelijk vindbaar zijn, die als nuttig en noodzakelijk 

worden ervaren door de specifieke doelgroepen. Er wordt zo veel als mogelijk aangesloten 

bij/gelinkt aan bestaande platformen, zodat kennis maximaal circuleert en beschikbaar is 

voor iedereen. 

Er wordt een communicatiestrategie ontwikkeld om de opgedane kennis effectief te delen. 

Hier wordt zoveel als mogel ijk aangesloten bij bestaande bijeenkomsten en 

contactmomenten, maar is er ook veel aandacht voor de inzet van digitale middelen, zoals 

websites, socia le media, webinars e.d. 
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~~~m: ,. p -flE!m@minvws.nl) 

Sent Wed 5113/2020 8:33:58 AM 
Subject: RE: Q&A's uitvraag voor persmoment na MCCB morgen (deadline: vanavond20h00) 
Receiwd: Wed 5/13/2020 8:33:58 AM 

Top; dank• 

Van: lll B -lmJl <llmmJ@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 10:33 
Aan: @ifi ) <Ell@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Q& A's uitvraag voor persmoment na MCCB morgen (deadline: vanavond 20h00) Ha-

Nog even een terugkoppeling: ik heb één zin verwijderd en doorgestuurd naar de DCo! 

GroeW§j@i 
Van: ifüiFi;J ) dlfflll@minvws.nl> 

Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 19:45 
Aan: IZl rmll-11:111) <llmmJ@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Q&A's uitvraag voor persmoment na MCCB morgen (deadline: vanavond 20h00) 

Pii ma! 

Verzonden met Black:Beny Work 
(www.blackben:y.co11i) 

V an: 1111.mllJ.(ill!JWl<llllm@nliuvws.nr> 
Datum: dinsdag 12 mei 2020 7:19 PM Aan:a:a - 'itminvws.nl> 
Kopie:-~~~- · 4F <MJk.i!f.i§@minvws.nl> 
Ondenverp: RE: Q&A's 1ótvraag voor persmoment ua MCCB mo,gen (deadline: vanavond 20h00) 

dani-lll!lllik ga het voorleggen. ik verwacht morgenochtend net na negenen jou de reactie van dgv te 
stur~ 

groo•FM/tE 
Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: t u <IJRllll@111lnv,vs.1tl> (10)(20) 1 
Verzonden: 12 mei 2020 19:13 Naar:•--·" Cc: t,►1/4~- • " 11 a;minvws.ul> 
Onderwerp: FW: Q&A's uitwaag voor persmoment na MCCB morgen (deadliue: vanavond 20h00} 

Hi••-
Te snel gelezen, zie dat het naar jou mag. Bij deze! 

Van: @j@ 
Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 19:12 

) m invws.nl> 

minvws.nl>; @ltl[t{;J@, 1-111114Jlfflffll@minvws.nl>;IIJD,1--) 
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Onderwerp: RE: Q&A's uitvraag voor persmoment na MCCB morgen (deadline: vanavond 20h00) 

H .. , 

Hierbij de gevraagde input met betrekking tot fitness. 
Hoop j e hiermee voldoende geïnformeerd te hebben! 

.,nd, 
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To: •1■ . ,lmml@minvws.nl] 
Cc: ' · ~ll!l1;l@minvws.nl] 
From: • ' , . ' ) 

(10)(2E (10)(2e) 1 

Sent Tue 5/19/2020 6:31:41 AM 
Subject RE: Voorstel inr ichting kennisconsortium Covid-19 en sport 
Receiwd: Tue 5/19/2020 6: 31 :42 AM 

Ja lijkt me een goed idee-het is handig als wij elkaar nog even bellen over de omvang van hetgeen kcsb wilt gaan 
doen. 

Gr .... 

Van: if.ifrtJ ) <lllfll@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 17:53 

Aan~ , · ' '8f#W@minvws.nl> 
cc:111111111- • - @minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Voorstel inrichting kennisconsortium Covid-19 en sport 

FYI; zie met name onderstaande alinea. 
In principe krijgt KCSB hiervoor geen extra geld van ons (los van mogelijke doorsluis vanuit Mu lier die de hoofdaannemer is). 
Wellicht goed om dit nog een keer expliciet me- kort te sluiten .... 

Thanx! 

lmmll 
Van: m:fll, 1-- ) <PD@minvws.nl> 

Verzonden: maandag 18 mei 2020 11:29 

Aan: ) ◄Wtttil@minvws.nl>; nmm ) ~ @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Voorstel inricht ing kennisconsortium Covid-19 en sport 

Hallo beide, 

Over het algemeen vind ik het voorstel inhoudelijk er goed uitzien. Zeker op onderszoeksgebied, maar dit is ook grotendeels gelijk 
aan eerdere versies. De toevoeging zit vooral op het explicietere onderdeel van KCSB. 

In reactie opllllsuggesties: 
In de begroting van M u lier (die eerder onze kant op kwam) staat ook dat de kostenraming inclusief beantwoording t ussenti jdse 
kennisvragen is. En de ervaringen uit andere onderzoeken (o.a. monitor sportakkoord) geven me het vertrouwen dat het Mu lier 
Instituut voldoende wendbaar en bereid is om desgewenst ook te reageren op vragen waarvan we nu nog niet weten dat we ze 
willen stellen. 

Financiën s!4at nu nadrukkelijk genoemd omdat het de meest urgente vraag voor komend half jaar betreft. En dit plan is expliciet 
voor 2020. Bij eventuele verlenging (of integratie met Monitor Sportakkoord?) van de opdracht in 2021 zou je explicieter de door jou 
genoemde punten (inclusie, vaardigheid, gezondheid, saamhorigheid en sociale cohesie) t erug kunnen laten komen. Voor nu heeft 
Mu lier ongetwijfeld aandacht voor deze onderwerpen, maar wel meer in ondersteunende zin voor de financiële scan. 

In reactie op de rol van KCSB: 
Als het gaat om het kennisgedeelte (het platform) zie ik ook absoluut wel de meerwaarde hiervan. Ik denk echt dat het een verrijking 
kan zijn het onderzoek als prakt ijk zowel aan de voor- als achterkant betrokken wordt door een partij die daar ook toe op de wereld 
is. Alleen denk ik dat de meerwaarde vooral zit in de kwaliteit van de uitvoering en niet zozeer in de manier waarop ze het hier 

opschrijven. Oe namen -■■11111 ihb) die genoemd staan geven me wel vertrouwen daar in, maar het blijft afwachten of ze 
inderdaad het brede veld w eten te betrekken zoals ze hier beschrijven. En betrokken houden. 

Zelf mis ik op sommige punten nog detailniveau van het voorstel. Het is me namelijk op een aantal punten niet duidelijk welke 
inspanningen nu precies gedaan worden. Ik snap dat veel onzeker is, maar het aantal deelbevragingen, webinars, expert- en 
platformbijeenkomsten en publicatie van best practices moeten we nu eigenlijk overlaten aan de uitvoerders. Daar kunnen we niet 
meer op sturen, maar well icht moeten we hier ook gewoon vertrouwen in hebben dat het maximale gedaan wordt of willen we hier 
al concrete doelstellingen in toegevoegd zien? 

Overigens zit ook een beetje zorg in de omvang van hetgeen KCSB gaat doen en de eventuele f inanciële consequenties die worden 
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doorgerekend aan ons. Zo worden vijf werknemers ingezet, spreken ze over het ontwikkelen van een communicat iestrategie en het 

creëren van een prominen te plek op de website. Of zou dat allemaal passen in het huidige werkplan? 

Groeten, --
Directie Sport 

Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Sport 
Pamassusplein 5 12511 VX I Den Haag 
Postbus 20350 12500 EJ I Den Haag iJM,!'!!! ..................... . 

Van: ) ◄!•Mfa1minvws.nl> (10)(28) 

Verzonden: zondag 17 mei 2020 22:13 

Aan: AiiiW ) .l@!Wl@minvws.nl>;mll,l. m1 .ffl!Wl@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Voorstel inrichting kennisconsortium Covid-19 en sport 

Ha, 

Tijdens ons kennisoverleg hebben we eerder besproken, dat nu er aantal weken zijn verstreken in de crisis onze behoefte aan 
kennis als overheid niet alleen zit op de financiële gevolgen van de corona crisis voor de sport (waar welllmvoor op pad 
hebben gestuu rd natuurlijk), maar ook behoefte is aan inzicht op het effect van corona op de maatschappelljke doelen die we 
met de sport (en het sportakkoord) nastreven. Zoals bv: inclusie, vaardigheid, gezondheid, saamhor igheid en sociale cohesie. Ik 
zou daarbij graag willen weten of bepaalde groepen in de samenleving meer/minder last hebben van de corona crisis. Dat heeft 
een link met het doel om te kijken naar doelgroepen, zoals bovenaan p.3 geformuleerd. 

&Dzie jij voldoende terug in het voorstel/ hebben we ruimte om het consortium hier straks vragen over te stellen ? I de 
uitwerking (Met name bij sportverenigingen) zie ik nog erg focus op alleen het financiële. 

Over KCsport: het starten met een kennisplatfonn vind ik goed bij hun rol passen, de beschrijving ervan is algemeen, ik zou wel 
benieuwd zijn wie ze er mee willen aanspreken, hoe de vraagarticulatie dan zou gaan werken etc. Maken ze er een plannetje 
voor ? 

Groet, 

~).lll3!fll@minvws.nl> 
Verzonden: zondag 17 mei 2020 21:42 

Aan: 11111, 1-(1111) <lfB'@minvws.nl>; ) ◄Mif4l@minWJs.nl> 
Onderwerp: FW: Voorstel inrichting kennisconsortium Covid-19 en sport 

Hebben jullie hier nog vragen/ opmerkingen bij of l ijkt jullie di t de juiste aanpak? 
Weet even dat NN wat twij fels heeft bij de rol van KCSB maar ik weet niet of dat op inhoud of op sentiment gebaseerd is. 
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To: - • . 111.D -BD/DVB/I • · 
MAi)@■ • · IRFNW-◄M@minfin.nl · 
Cc: . • •. · - , minvws.nl) • , 
From. · , . ) 
Sent Fri 5/29/2020 3:01:41 PM 

minv;.1ïm.:JM1i, llllll lllll>IMWiWM@minezk nl]; 
. llill • ' minszw.nij 
minw,s.nl] 

Subject FW: 1 ste conceptversie Deltaplan toekomst Nederlands betaald voelbal(vertrouwelijk) 
Received: Fri 5/29/20203:01 :41 PM 
2020 05 29 1ste Conceptversie Deltaplan Toekomst van Nedertandsbetaald voetbal VERTROUWELIJK.docx 

Hoi allemaal, 

Het duurde allemaal wat langer dan was beloofd, maar hierbij de eerste conceptversie v an het 'Deltaplan toekomst Neder lands 
betaald voetbal'. Dat kunnen we dan bespreken komende woensdag . 

Verder voor jullie informatie: gisteren hebben we minister Van Rijn bijgepraat . Hij gaf aan dat hij komende week en marge van 
allerlei andere over leggen bij andere bewindspersonen zou polsen hoe zij aankijken tegen event uele steun. Ik weet dat j ullie ook 
al lijnen uitzetten richting bewindspersonen, maar dan zijn jullie niet verrast als dit e lkaar wellich t kruist. 

Een fij n Pinkst erweekend gewenst en tot woensdag! 

Groeten, mm 
Van: m.m ◄MWrwKNVB.NL> 

Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 16:36 

Aan--♦NIM@minvws.nl>;lmll.m. (llll •1tn"j)minvws.nl> 
CC: - ' · ll!J · @KNVB.NL> 
Onderwerp: lste conceptversie Deltaplan toekomst Nederlands betaald voetbal (vertrouwelijk) 

Goedemiddag - en EJ 
Hierbij zoals beloofd namens de KNVB, Eredivisie en keuken Kampioen Divisie de 1" ' conceptversie van het deltaplan toekomst 
Nederlands betaald voetbal. Op basis van onze gesprekken met jullie en de clubs hebben wij het bijgevoegde document inhoudelijk 
vormgegeven. 

Bijgevoegde versie wordt nog op punten tekstueel aangepast en vormgegeven. maar de inhoudelijke lijn is nu verder uitgediept ten 
opzichte van eerdere stukken. Graag vertrouwelijk behandelen, uileraard kunnen jullie het wel delen met de andere collega's van de 
ministeries. We gaan hierover graag mei jullie in gesprek om het stuk aan te scherpen. 

Tot volgende week woensdag. Graag de afspraak in de ochtend voor 10:00 uur of na 11 :00 uur inplannen. 

Fijn Pinksterweekend toegewenst. 

Met vriendelijke groet, 
(1• ( 10)(2e) 

• 
mmm■AiiifAN 

(10)(28) 

M.o6MitD 
E MiNtfliM@knvb.nl 

T. MW 
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 

Woudenbergseweg 56-58. 3707 HX Zeist 

Postbus 515, 3700 AM Zeist 
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This email and any fïles tnmsmitted wit11 it are confidential and inteuded solely for the use of û1e indivi<lual or eotity to 
whom they are addressed. lfyou have received tJ:iis email in e1mr please notify the system manager. Please note iliat any 
views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the 
KNVB. Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The KNVB accepts 
uo liability for any dmnage caused by any virus transmined by d1is email. KNV B is a legal entity (association), duly 
incorporated under the laws of the NetJ1erlands and registered by the Chamber of Commerce under 404 78591. 
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Indirecte gezondheidseffecten Corona-pandemie 
Deze notitie is in 2 weken tot stand gekomen na een uitgebreide consultatie van veel partijen en is, 

onder andere ivm vertrouwelijkheid van verkregen data, niet bedoeld voor externe publ icatie. Wel 

delen wij graag onder vertrouwelijkheid onze bevindingen. Indien u resultaten wilt gebruiken stellen 

we het op prijs dat u ons daarover informeert. 

ll1Ut4 •rivm.nl), -■l•l&f-. WJIUfliiM. -iitJhiJ-

Aanleiding 
De inzet van zorgcapaciteit voor coronazorg gaat ten koste van reguliere zorg. 

Ook wordt zorg gemeden uit angst voor corona (op de SEH en in de huisartsenpraktij k). 

Zorgmijding en niet/minder leveren van reguliere zorg lheeft negatieve effecten op de 

gezondheid. 

Met een gericht e uitvraag aan veel, diverse veldpartijen is geprobeerd om zicht te krijgen op 

de omvang van uitgestelde, afgeschaalde of door patiënten vermeden zorg. 

Niet .alle gezondheidseffecten zijn nu al te kwantificeren. Zo zijn monitoringsgegevens nog niet 

altijd beschikbaar. Veel inschatting zijn o.b.v. vragenlijsten en expertoordelen. 

Er zijn nog meer indirecte gezondheidseffecten door o.m. lagere economische groei, en een 

toename van werkloosheid, vereenzaming en ongelijkheid. Deze zijn hier niet beschreven. 

Welke zorg is afgeschaald of uitgesteld of wordt vermeden? 
4 Nationale screeningsprogramma's zijn stopgezet (borstkanker, dikkedarmkanker, 

baarmoederhalskanker, gehoorscreening neonatalen). 

Diagnosestelling: BVO, huisarts, GGZ, ziekenhuis, tandarts & SEH met kans op slechtere 

gezondheidsuitkomsten en/of sterfte. 

Behandeling: SEH, ziekenhuis, GGZ en daardoor een slechtere gezondheidstoestand met 

mogelijk hogere kans op slechtere gezondheidsuitkomsten en/of sterfte. 

Om welke ziekten/aandoeningen gaat het? 

Kanker 

Data IKNL week 9-14 t.o.v. week 2-8 2020 

Gemiddeld 28% minder kankerdiagnoses. Grootste daling bij huidkanker, hematologische 

kankers en borstkanker. 

Dit lij kt vooral d irect nadelige gezondheidseffecten te hebben voor snel groeiende tumoren 
zoals acute leukemie (hemato logisch) en longkanker. 

Signalen dat aantal mondkankerdiagnoses nog sterker daalt door weggevallen 

signaleringsfunctie van tandartsen. 

Signalen dat er verschuivingen zijn in soort behandeling (bijv. van chemo- naar 

hormoontherapie). 

Bevolkingsonderzoeken {RIVM) 

• Het stopzetten van de bevolkingsonderzoeken voor borstkanker, dikke darmkanker en 

baarmoederhalskanker leidt vooralsnog niet direct tot grote gezondheidsrisico's. Als de 

stopzetting langer duurt zal dit wel tot gezondheidsverlies leiden. 
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Vragenlijstonderzoek onder kankerpariënten van NFK {N=4356} (tussentijdse analyse) 

60% van de respondenten geeft aan dat de coronacrisis gevolgen heeft voor zijn/haar 

behandeling en nacontrole. 

Cardiovasculaire aandoeningen 

Data Nederlandse Vereniging voor Cardiologie week ll-15 t.o.v. zelfde periode in 2019: 

terugval in dotterbehandelingen van ~10-35%. Echter, t erugval in acute dotterbehandelingen 

is~s%. 

terugval van diagnoses acuut coronair syndroom van ~20-40%. 

terugval van presentatie op SEH/EHH/CCU van ~20-50"/4. 

Geestelijke gezondheidszorg 
Panelonderzoek van patiëntenorganisatie stichting MIND {N=~1000) 

60% van de respondenten aam dat hun ggz-behandeling geheel of gedeeltelijk is weggevallen 

en 80% geeft aan geen gebruik te kunnen maken van hun dagbesteding of inloopcentrum. 

Een derde van de respondenten weet niet hoe zij de komende periode moet doorkomen. 

De he lft van de respondenten geeft aan meer last te hebben van bijvoorbeeld angst, 

depressiviteit, paniek en slecnt slapen. 

GGZ Nederland- obv gedetailleerde gegevens van een grote GGZ aanbieder (week 11-14) 

Vanaf week 11 is aantal verwijzingen fors afgenomen to t ~sa% minder in week 14 t.o.v. 

diezelfde periode in 2019. 

Het wegvallen van structuur zorgt voor problemen bij patiënten. Dit heeft echter nog niet 

geleid tot een toename van aanmeldingen bij de crisisdienst. Bepaalde groepen patiënten 

kunnen geen gebruik maken van alternatieve, d igitale zorg. 

GGZ Nederland- obv gedetailleerde gegevens van grote instelling voor verslavingszorg (week 11-14) 

Terugval van 36% in aantal verwijzingen door huisartsen/aantal nieuwe diagnoses. 

Signalen dat aantal crises bij patiënten toeneemt. 

40% m inder aanmeldingen van jongeren onder de 18 jaar. 

0 rgaa ntran spla ntat i es 

Gegevens Nederlandse Transplantatiestichting & Nederlandse Transplantatie Vereniging (15/3-15/4) 

Het aantal donoren per maand is met ~sa% afgenomen. Dit betreft vooral het levende 

donoren programma dat is stopgezet. Ook het aantal postmortale donoren is gehalveerd. 

Er is en afname van ~65% in orgaantransplantaties. Dit raakt vooral het 

niert ranspla ntatieprogramma 

Verdubbeling van de sterfte op wachtlijst voor niertransplantatie vooral onder relatief jonge 
mensen, veelal in de leeftijd 45-55 jaar. 

Impact op wachttijd en lengte· van wachtlijsten voor overige transplantaties nog niet bekend. 

Huisartsenzorg 

Inventarisatie Gupta strategists 

Terugval van 70% van de huisartsenzorg. 
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Welke gevolgen heeft dit voor gezondheid? 
In de week van 2-8 april 2020 was de totale sterfte sterk verhoogd (oversterfte van circa 

2.000). De sterfte was licht verhoogd in de leeftijdsgroep 45-54 jaar. De gemelde sterfte aan 

laboratorium bevestigde COVID-19 in d iezelfde week was 1.032. 

Voor alle ziektegebieden zijn gezondheidseffecten op de midden/lange termijn nog onbekend. 

Patiëntenfederatie: uit vragenlijst (N= 10.000) rapporteert 40% het niet doorgaan van 

ziekenhuisafspraken. Dit leidde in 67% van de gevallen tot nadelige gezondheidseffecten. 

Ook positieve effecten (meer zinnige zorg, minder verkeersslachtoffers, minder 

sportblessures, schonere lucht) 

Wat zouden we (nog meer) willen weten? 
Meer inzicht in kwetsbare groepen in de maatschappij (ouderen met multimorbiditeit, 

personen met verminderde digitale vaardigheid, personen met migratieachtergrond). 

Thuiszorg en verpleeghuiszorg. Veel aandacht, nog weinig bekend over omvang probleem en 

gezondheidsverliezen. 

Sociale effecten (eenzaamheid, uitsluiting, angst) bij ouderen én jongeren. 

Langere termijn, sociaal economische effecten (werkloosheid, inkomensverdeling/armoede, 

tweedeling) en de gevolgen daarvan op (determinanten van) de volksgezondheid. 

Goede afweging maken (bijvoorbeeld bij ondersteuning exitstrategieën) 
Zowel directe en indirecte gezondheidseffecten in beeld brengen, liefst onder een noemer 

(DALY /QALY}. 

Aandacht voor sociale vraagst ukken/ mentale gezondheid (eenzaamheid, uitslu iting) en 

sodaal•economische effecten. 

Scenario's voor korte en lange termijn. 

Welke organisaties zijn hierin geconsulteerd? 
IKNL, SONCOS, IGJ, LHV, LOT-C, NZA, Erasmus MC- oncologie, GGZ Nederland, Stichting Mind, 

Trimbos Instituut, NFK, NWC, Patiëntenfederatie, Longkanker Nederland, Harteraad, Borstkanker 

Vereniging N L, Stichting Melanoom, Transplantatiestichting, Transplantatie Vereniging, NVMO, 

Hartstichting, NWC, RIVM-CVB. 
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To: 11·1~!1EDJ@m~ Cc: ~ys~ milvws.nl): mifàDI, •. llm)MWISIIM@minvws.nl] 
From: __ _ 
Sent Tue 5/19/2020 8 :23:56 AM 
Subject RE: concept offer tes corona-gerelateerde projecten 
Receiwd: Tue 5/19/2020 8:23:58 AM 

Hoi -

Dank voor de terugkoppeling. We stemmen 'Gedragsexpertise corona' af metlllllllm, 
Tot morgen. 
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Sent Tue 6/9/2020 9: 13: 08 AM 
Subject RE: Bevestiging rechtmatig opvragen load gegevens 
Recelved: Tue 6/9/2020 9:13:10 AM 

Halloall 

minaz.nl): maDI. 
minienw.nl) 

minaz.nlJ: MMM. 

Toen covid- 19 op zijn hoogtepunt was kwamen er 30000 aanmeldingen in 30 minuten binnen dat was te v eel voor 
de oude applicatie. 
Nu Nederland gewend is aan covid-19 melden zich m ax enkele t ientallen deelnemers per minuut maar meestal 
minder. 

From: @iji)r@@#JltJjd=M 14>motiv.nl> 
Sent: maandag 1 juni 2020 11:39 

@minaz.nl>; H@f{JH ◄W[fll@amsterdam.nl>; -IIJIDI 
@minienw.nl 

vws. nl>;lmfl1■.1.■◄NiH◄r~minaz.nl>;#Q•»a1.11. 
@odc-noord.nl 

Subject: RE: Bevestiging rechtmatig opvragen load gegevens 

llmllD Bedankt voor het inzicht. 

•@f¼ kan jij op de backlog zetten dat we de rijkstracker inbouwen (geen hoge prio). Het lijkt me goed de standaard te 
volgen, dit geeft ook veel inzicht voor toekomstige situaties, welke waardevol is voor de overheid. (betekend een aanpass11g in de 
front-end en cookie tekst)lllilfllkan ons hier de info voor aanleveren. 

1111 iWihM@rivm.nl) Ik begrjp dat er een corona radar app heeft gestaan op de website van het RIVM maar 
dat deze vf"o1 offlne is gehaald vanwege de hoge belasting? Kan je hier mee detal s over delen? Dit scenario wil ik voorkomen. 

(10)(2•1 

lllJ:tl @minienw.nl ; zie onder voor lead cijfers. (ook op slack gedeeld) 

Van: (10)(20) (10)(20) @minaz.nl> 

Onderwerp: RE: Bevestiging rechtmat ig opvragen load gegevens 

Besteflll 

msterdam.'0-■-1- rll tMU•Jifl~ nl) 

Onderstaand t ref je de t raffic-grafieken voor de websites r ijksoverheid.nl en rivm.nl over de afgelopen maanden. 

Het drukste moment op de websites was vlak na de aankondiging van de lockdown maatregelen op 13 maart, toen waren er 
400,000 binnenkomende bezoeksessies per uur op Rijksoverheid,nl. Wanneer we naar de load (pageviews) kijken, dan ligt dat 
voor de drukbezochte persconferenties zo rond de 600,000 pageviews in het piek-uur. We zien wel dat bezoekersaantallen op de 
website voor de persconferenties afnemen, maar let op, voor een groot deel raadplegen mensen ook via NOS.nl en andere 
nieuwsoutlets naar de informatie over de maat regelen. 

Het bezoek voor RIVM.nl piekt iedere dag rond 14.00 omdat dat het moment is dat de nieuwe corona-statist ieken worden 
gepubliceerd. In maart werden die het meest bekeken, eind mei ligt het piek-uurbezoek zo rond de 140.000 pageviews (was 
1.000.000 pageviews in het uur op 23 maart) 

Mocht je naar aanleiding hiervan meer informatie nodig hebben, laat het me dan direct weten. 

Aantal bezoeksessies per uur 
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M et vr iendelij ke groet, 

Dienst Publiek en Communicatie 

Ministerie van Algemene Zaken 

Buitenhof 34 1 2513 AH I Den Haag 

Datum 

- 11Nm.rijksovemeid.nl - ,w,w.rivm.nl 
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Post bus 20006 1 2500 EA I Den Haag 

@minaz.nl 
www.ri jksoverheid.nl/dpc 
www.linkedin.co (10)(2el 

"Kennis van de markt, verstand van het vak en weten hoe het werktn 

Van: @minvws.nl) (10)(2•) 1 (10)(20) 

Ve12onden: zondag 31 mei 2020 16:30 
Aan: MU!JlfiM'. (10)(20) (10)(28) 

Onderwerp: RE: Bevestiging rechtmatig opvragen lead gegevens 

Halloll!ml 

Onderstaande bericht klopt lllälllis onderdeel van ons team en heeft de rol om die gegevens op te vragen. 

Groet, 

-
•- .a, 

06-____:__;__ 

Van: @@twil 4Afi4il@motiv.nl> 
Verzonden: zondag 31 mei 2020 15:15 

Aan: @minaz.nl; ) ◄MtfM@minvws.nl>.· N§JWN ◄@rfll@amsterdam.nl> 
Onderwerp: Bevestiging rechtmatig opvragen load gegevens 

11ox2e1 

(Excuses voor de 'koude kennismaking') 

(10)(2e) , Wil je aan evestigen (reply) dat ik rechtmatig de load gegevens van o.a. het RIVM website opvraag 
(Om zo een schatting te kunnen maken van de load op de infrastructuur van het corona dashboard) 

Alvast bedankt. 

(10)(2e) 

110X2•) 

Motiv ICT Security 
Utrechtseweg 34' 
3402 PL IJsselstein 

~~~--

00 0 

8 
ICT SECURITY 

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 r isico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 
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This message may contain information that is not intended for you. l f you are not t he addressee or if t his message was sent to you 
by m is take, you are requested to in form the sender and delete the mes sage. 

The State accepts no liabi lity for damage of any kind resulting from the risks inherent in t he electronic transmission of messages . 
........................................•............. 

Dit bericht kan Informatie bevatten die niet voor u Is bestemd. Indien u nWlt de geadresseefde bent of dit berkht abusleveUJk aan u Is verzonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden co het beridit te verwijderen. Het RJVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor sd,ade, van welke aard ook, die 
verl"ldnd houdt mP.t risk:o's verbonden adn het elekt,ontsch vê1.1enden v()n berlehlen. 

WWW civm ol Oe zorg voor morgen begint vandaag 

Thl5 messdoe mdy contdln Information thal Is not rnter)ded for you. Jf vou are not U1e addressee or lf thls messaqe Wd:i sent lo vou by mlstdke, you t1re 
requested to lnform the sender and dP.lere the ~oe. RIVM llCtePtS no h11hll!ry for ~magP of any kind resulttn,g trom the risks Inherent In th~ electronlc 
transmtssk>n or mes~ces. 

www,rivm,nl/tn Comm lttP.d ro hMlrh and .stl5taiMtbilU:y 
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To: 
Cc: 
From: 

■ IJ•'.~lf&M@minvws.~ ■u U,11~:,-.minvws.nl) '111 ~•Ê 1~ m invws.nl); Jjw 1111:1 ·J® @minvws.nl) 
' ' . . . ) 

Sent 
Subject 
Receiwd: 

Tue 5/19/2020 7:18:12 PM 
RE: CONCEPT V10 Kamerbrief COVID-19 20200519 

Tue 5/19/2020 7: 18: 13 PM 

De wijzigingen die ik hier zie zijn wat mij bet reft akkoord, maar dit is gedaan in de versie zonder lenW commentaar . 
Wat ik zo kan zien is alleen hun uitdrukkelijke wens om "niet medisch" t e verwijderen nu niet meegenomen in de 5•• regel onder F 
(de rest wel): 
Mede op basis van dit advies heeft het kabinet besloten dat in het openbaar vervoer het dragen van een niet-medisch mondkapje 
per 1 juni verplicht wordt 

M ijn advies is om dit alsnog te doen omdat de juridische verplichting in de aanwijzing zich niet kan toespitsen op 'niet m edisch'. 

,,o, 1),c •• , {10)(2•) 

(10)(28) 

(10)(20) (10)12•1 

Ik krij g net heel veel wijzigingen binnen op tekst mondkapj es buiten de zorg van JenV, kunnen jullie checken? 

Van: mm. -BD/PNDV Jlllfflfll@nctv.minjenv.n l> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 20:23 
Aan: ) -ifD@@minvws.nl> 
Onderwerp: CONCEPT Vl0 Kamerbrief COVID-19 20200519 

@minvws.nl> 

Dit bericht kan infonnatie bcrntten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk Mil u is 1oegezonden, wordt u verzocbl dal aan de afzender Ie melden en hel be1id11 te ve,wijderen. De Slaat 
aanvaardl geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met ,isico's verbonden aan hel 
elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

T his message may contain infonnation that is not intended for yon. l f you are not the addressee or if this message was sent 
to you by mistake , you are requested to infonn the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
damage of any kind resulting from the risks inherent i.11 the electronic trnnsmission of messages. 

Ministry of foslice and Secwity 
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~~~ • L!'!!,$-L■:afNMN½@M«Jiminvws.nlJ •i@t@• 1111 <lllil:mJ ]. • ·nïtii ïalJIII) • @minvws nl) 
From: 
Sent Tue 5/19/2020 7:44:14 PM 
Subject RE: kamervragen Assch er separaat 
Received: Tue 5/19/2020 7:44:15 PM 

Hieronder de antwoorden op vragen 5-13. 

5 . 

Wordt iedereen die klachten heeft en volgens de r ichtlijnen getest zou moeten kunnen worden, nu getest? Zo nee, waarom 

niet? Per wanneer gebeurt dat wel? 

Iedereen met klachten die conform het huidige testbeleid getest in aanmerking komt om getest te worden, kan aak getest worden. 
Hier zitten geen belemmeringen in. Dat het testbeleid laagdrempelig is, blijkt ook uit het feit dat momenteel 5,5% von de geteste 
personen besmet blijkt. 

6. 

Wordt bij iedereen die positief getest is op COVID-19 bron-en contactonderzoek verricht? Zo nee, waarom niet? Per wanneer 

gebeurt dat wel? 

Ja, in principe wordt bij iedereen die positief getest is op COVID-19 bron- en contactonderzoek verricht. In de Komerbrief beschrijf ik 
hoe de GGD'en gaan opschalen, zodat ze ook vanaf juni bij iedereen die positief getest is op COVID-19 bron- en contactonderzoek 
kunnen verrichten. 

7. 

Waarom is het protocol voor bron-en contactonderzoek door GGD'en minder grondig dan in andere landen? Kunt u aangeven 

welke landen voor een strikter en meer ui tgebreid bron-en contactonderzoek hebben gekozen? Kunt u aangeven welk verschil in 

strategie tussen deze landen en Nederland bestaat? Kunt u aangeven waarom in Duitsland direct contact wordt opgenomen met 

mensen wie met een posit ief ge test persoon in contact is geweest, terwijl in Nederland blijkens het protocol een brief wordt 

gestuurd? 

Ik heb hierover gesproken met de GGD en het RIVM. Uitkomst hiervan is dat het RIVM in samenspraak met de GGD'en het protocol 
voor het beo verder aan zal scherpen. Zo wordt verduidelijkt dat ook de nauwe contacten allemaal zowel mondeling als schriftelijk 
op de hoogte worden gesteld. Daarnaast warden in het protocol ook afspraken opgenomen over het nobel/en van contacten die 
voortgekomen zijn uit het beo. Iedereen zal in ieder geval gebeld worden op de eerste dag, rond dag zeven en op de laatste dag. 
Specifieke groepen kunnen vaker worden gebeld om de kans op naleving van de adviezen te vergroten. 

8 . 
Op grond van welke overwegingen is voor een lichtere variant gekozen? Waarop is gebaseerd dat met minder actieve opsporing en 

controle en minder strikte isolatie toch tot maximale controle van het virus kan worden gekomen? Bij welke strategie past dit? 

Met de aanpassing genoemd in antwoord op vraag 7 verschilt de Nederlandse aanpak niet wezenlijk van die van andere lidstaten. 
Op één punt is de Nederlandse protocol strikter dan bijvoorbeeld het ECDC-richtlijn. Anders dan in de ECDC richtlijn wordt in het 
Nederlands protocol voor bron- en contactonderzoek onderscheid gemaakt tussen huisgenoten en overige nauwe contacten. In de 
categorie huisgenoten vallen de contacten die in dezelfde woonomgeving leven en die langdurig op minder dan anderhalve meter 
afstand contact hadden met de indexpatiënt tijdens diens besmettelijke periode. Uit onderzoek blijkt dot binnen deze groep een 
grotere kans op overdracht van het virus bestaat dan in de groep nauwe contacten. Huisgenoten krijgen daarom een strikter advies 
om thuis in quarantaine te gaan. Het Nederlands protocol is op dit punt dus strenger dan de richtlijn door ECDC. 

9 . 
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Hoeveel mensen zijn nodig voor bron-en contactonderzoek volgens het laatste aan de GGD'en verzonden protocol? Hoeveel 
mensen zouden nodig zijn voor een actief en uitgebreider bron-en contactonderzoek, zoals in andere landen plaatsvindt? Hoeveel 
mensen worden geworven? Waarom denkt Neder land intensief bron en contactonderzoek te kunnen verrichten met een veel 

kleiner aantal fte dan andere en vergelijkbare landen? 

Het opschalingsplan Bron en contactonderzoek gaat uit van een minimaal aantal van 800/te en een maximum van 3200fte. Naar 
aanleiding van de onder antwoord 7 beschreven aanscherping zal de GGD mij begin volgende week een geactualiseerd plan sturen. 

10. 

Zijn alle GGD'en nu mensen aan het werven voor bron~en contactonderzoek? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoeveel vacatures zijn er 

in totaal? 

Ja, de regionale GGD'en hebben overigens al opgeschaald tot 670 fte en zullen komende weken werven voor minimaal 800fte. Voor 
de opschaling tot 3200 fte landelijke reservecapaciteit warden afspraken gemaakt met cal/centers. 

11. 

Waarom wordt niet gekozen voor isolatie van mensen die besmet zijn met COVID-19? Waarom wordt niet gekozen voor controle 
op quarantaine van besmette personen? Bij welke strategie past dit? Kunt u aangeven welke landen voor een striktere isolatie en 
quarantaine hebben gekozen? Kunt u aangeven welk verschil in strategie tussen deze landen en Nederland bestaat? 

Ik verwijs u naar de antwoorden op vraag 7 en 8. 

12. 

Welke mogelijkheden zijn er om ervoor te zorgen dat mensen zich wél willen houden aan quarantaine? 

Ik verwijs u naar de antwoorden op vraag 7 en 8. 

13. 

Wat zouden de kosten van maximaal bron-en contactonderzoek en isolatie en quarantaine van besmette personen zijn? Hoe 
verhouden deze zich tot de kosten van een mogelijke tweede golf en als gevolg daarvan een (vorm van tweede) lockdown? 

Ik ben ervan overtuigd dat we de juiste weg in slaan met her maximaal opschalen van de GGD'en voor het bron- en 
contactonderzoek en het aanpassen van het BCO protocol over de follow-up na het oorspronkelijk contact, zoals beschreven in het 
antwoord op vraag 7. 

Van: 1111, I-II •. ) ◄AWll~minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 13:31 

Aan· MA·JtfèJN 11. ◄%WM@minvws.nl>; m.1. ■ aa, <lml@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: kamervragen Asscher separaat 

Ha iiWl!f! ik heb vraag 5 en 6 beantwoord, de rest gaat meer over BCO. Ik dacht dat - de beantwoording misschien 
ook op z,c an nemen, maar dat laat ik aan jullie. Groet,mJ 
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To: -•' _ • · hcc.email] 
From: 
Sent Tue 6/23/2020 4 : 11 :49 PM 
Subject RE: Health Chain Control / NorthChain, t.a.v. de heer H. de Jonge 
Receiwd: Tue 6/23/2020 4: 11 :49 PM 

Geachte mevrouw iM 

Ik ben bang dat ik u niet kan helpen aan contactgegevens van ED-Ik ben pas sinds begin maart deel van het crisisteam 
van VWS. Daarvoor werkte ik elders 
Dus ik heb ook nooit contact het de.illl■ll!llll'll'll!FJäl!l,ll-■gehad, (10)(2•1 

Vriendelijke groet, 
i@r4 

(10)(2e) (I0)(2e) Van @hcc.email> 
Verzonden: dinsdag 23 juni 2020 13:53 
Aan: ~ ) ..-lllllmIEl:Dl@m invws.n 1 > 

CC:-) <----@~in~s.nl>; ) ◄ll'JffAM~minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Health Cha in Control / NorthChain, t.a.v. de heer H. de Jonge 

Geachte (10)(2e) 

Wij zijn :zeer vereerd dat onze mail van 20 mei jl. positief door de minister is ontvangen. Wij hopen alsnog een positieve bijdrage t e 

kunnen leveren aan de aanpak van Covid-19 met onze Healthchain methode. Ondanks dat het dashboard voor de overheid al in de 
maak is en het proces waarmee beter zicht op en inzicht in verspreiding van het coronavirus reeds uitgekristalliseerd is. wil ik u 
nogmaals attent maken op de toegevoegde waarde d ie onze unieke en veilige oplossingen kunnen bieden. De techniek die onze 
partner NorthChain ontwikkeld heeft en die w ij toepassen, biedt veiligheid en controle op het hele proces. Een Healthchain hoeft 
niet in plaats van het ontwikkelde dashboard gebruikt te worden maar kan eraan toegevoegd worden. Met een Healtchain log en 
stuur je het gemaakte proces. Tevens biedt het extra eigenschappen aan het proces, zoals t raceerbaarheid, transparantie, 
veiligheid, reguleerbaarheid, waarborgen pr ivacy en niet muteerbaarheid. 

Kort geleden spraken wij met de en hij adviseerde ons om naast minister Hugo de Jonge ook contact op te 

nemen met de heer an 
hem hebben we echter geen contactgegevens. Zou u ons kunnen helpen aan een mailadres van zijn secretariaat of een mailadres 
van hem persoonlijk, daar hij (10)(2&) 

bemachtigen via VGZ maar komen helaas niet verder dan het algemene nummer. 

Ik hoor graag van u. 

Met vriendelijke gmet / Kind regards, 

, ~ Health Chain Control ~ \ r. ,p 1 

E:~ hcc.email 1 14 

Wij hebben getracht een mailadres t e 
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Van: MfM@minvws.nl> (10)(2e) 

Verzonden: maandag 25 mei 2020 19:28 

Aan hcc.email> 

CC: nvws.nl>; ) ••UM@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Health Chain Control / NorthChain, t.a.v. de heer H. de Jonge 

Best _ (10)(2e) bestf@rW 
Hartelijk dank voor uw mail. 
Vorige week stuurde de minister van VWS een brief naar de Tweede Kamer waarin werd aangekondigd dat er een dashboard 
ontwikkeld wordt om beter zicht op en inzicht in verspreiding van het corona virus te krijgen. Dit dashboard moet het kabinet in 
staat stellen om snel te kunnen handelen, mocht het aantal besmettingen weer oplopen. 

Voor d it dashboard wordt onder andere gebruik gemaakt van data die al beschikbaar is bij onder andere RIVM en GGD. We zijn 
nu volop bezig om opzet en inrichting van dit dashboard uit te werken. Daarbij wordt geïnventariseerd of, en welke relevante 
bronnen, spelers en manieren nodig zij n om dit sturingsinstrument goed te laten werken. Ook de wij ze van u itvoering van deze 
taak wordt in beeld gebracht. De verwachting is dat de minister hierover in juni meer kan melden. 

We krijgen veel r eacties op dit plan en krijgen veel hulp, kennis en capacite it aangeboden voor de ontwikkeling van het 
dashboard. Dank ook voor jullie aanbod en heldere beschrijving. We waarderen de betrokkenheid. We zullen eerst het concept 
iets verder uitwerken en dan komen we komen graag later op het aanbod terug. 

Hartelijke groet, - . 

Onden verp: Health Chain Conn·ol / NorthChain, t.a.v . de heer H. de Jonge 
Geachte heer H. de Jonge, 

Gisteravond gaven de minister-president de heer Mark Rutte en u in de persconferentie aan dat de aanpak van het corona virus, het 
indammen van de verspreiding en het handhaven van de maatregelen, de zorg van ons allemaal is, en dat we hierin allemaal 

mogen meedenken en met suggesties voor oplossingen en verbeteringen mogen komen. U vertelde dat het kabinet met een IT

systeem en dashboard wil komen om de verspreiding van het coronavirus sneller tegen te gaan. Dit bericht heeft ons doen 

besluiten u deze mail te sturen en de door Northchain ontwikkelde techniek met u te delen. 

We spraken eerder al met uw (10)(2e) over de corona problematiek en dat onze technologie een goede aanvulling en 

ondersteuning zou kunnen zijn bij de oplossing daarvan. Zij was onder de indruk van onze aanpak en heeft ons daarvoor 
doorverwezen naar u en uw contactgegevens met ons gedeeld. 

Health Chain Control heeft een nauwe samenwerking met NorthChain en past hun technologie toe in de zorgsector. Gezamenlijk 
hebben we, voor het ontwikkelen van een applicatie voor de Covid-19 crisis, gereageerd op de tender van het ministerie. In die 
brief schreven wij dat wij ervan overtuigd zijn dat een structurele zorgoplossing doormiddel van ketenintegratie en een dashboard 

de beste manier is om deze, en toekomstige crises, aan te vliegen. Wij werken met een unieke technologie waarmee deze 

ketenintegratie te realiseren valt vanuit een bedrijfskundig perspectief en waarbij de privacy gewaarborgd is doordat er uitsluit end 
gewerkt wordt met geanonimiseerde data binnen het proces. Bovendien is deze methode zodanig ontwikkeld waardoor processen 

15 tot 20 maal sneller gerealiseerd en, met behulp van compiler technologie, 100% gegarandeerd foutloos opgeleverd kunnen 

worden. 

Deze technologie kenmerkt zicht door de volgende vier eigenschappen: 
1. Non-muteerbaarheid , de gelogde data blijft bestaan 

2. Transparantie: toegewezen personen of instellingen kunnen toezien op het proces 

3. Veiligheid: de data in de Healthchain is alleen toegankelijk voor geautori.seerde personen 
4. Traceerbaarheid : realtime inzicht in de data en de status van het proces 

Voor uitgebreide informatie over onze werkwijze en de technologie verwijzen wij u graag naar de bijlage, welke we toegevoegd 

hebben. Hierin staat tevens omschreven dat de Healthchain voldoet aan de eisen op het gebied van privacy, data- en 
informatieveiligheid. 

We vinden het ui termate verstandig dat het kabinet niet voor een applicatie maar voor een dashboard op lossing gekozen heeft, om 

de datastromen met betrekking tot corona aan elkaar te koppelen. We denken en werken graag mee aan een duurzame oplossing 

om ketenintegratie van data in de zorg mogelijk te maken, nu en in de toekomst. 
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Graag komen wij met u in contact om onze technologie nader toe t e l icht en. 

Met vr iendelij ke groet, 

(10l(2e) 
(1U)t.::'.8J 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

~ Heelt~ Chain Control 

fC NorthChain 

Winschoterdiep 50, 

9723 AB Groningen 

An OLE COil'IPtnu 
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Van: Ellll oG RIVM 

Voor: BRVWS 

Betreft: voorstel kort-cyclische verkenning impact maatregelen & COVID-19: Corona 

Volksgezondheid en Zorg Impact Verkenningen (C-VTV) 

Bijlage: 20200415 Eerste inventarisatie Indirect e zorggevolgen coronapandemie & presentatie 

verzorgd voor@@jfM@dor-· f@HWM 122 april 2020) 

Bijlage; 20200419 conceptual model 

Achtergrond: 

1. Coronacrisisbeheersing wordt wetenschappelijk gevoed vanuit OMT; OMT is een 

multidisciplinair team van benodigde expertise uit m.n. de 'witte kolom', d ie gebruik maakt 

van wetenschappelijke kenn is vanuit RIVM en (ver) daar buiten; OMT is primair gericht op 

beheersing outbreak 

2. Corona heeft via Covid-19 directe negatieve gezondheidsconsequenties 

3. Maat regelen zijn t ot nu toe m.n. gericht op vermijden van een te snelle e n uitgebreide 

verspreiding van coronël, en daarmee een te sne lle stijging en een te grote omvang van 

aantal covid-19 patiënten, 

a. en dus het aantal patiënten met ernstig ziektebeeld en de daarmee gepaard gaande 

vraag naar intensive care en beademingszorg 

b. en daarmee voorkomen van vermijdbare sterfte aan Covid-19 

4, De maat regelen om primaire pandemie te beheersen hebben echter ook andere 

consequenties: 

a. op zorg: 

i. niet-covid -19 zorg wordt uitgesteld 

i i. niet-covid-19 patiënten mijden zorg en zorginstellingen 

i i i. orgaantransplantaties worden uitgesteld 

iv. jeugdzorg en GGZ ligt voor groot deel stil of kan minder effectief 

worden gegeven 

v. ouderenzorg en langdurige zorg moet deels onder gemankeerde 

omstandigheden worden gegeven 

b. op (niet-direct-zorg gerelateerde) volksgezondheid en preventie: 

i. vaccinaties worden uitgesteld of deelname is lager 

ii. bevolkingsonderzoek en daarmee vroegdiagnostiek is deels stilgelegd 

iii. maatregelen kunnen effect hebben op leefstijl: 

1. op l ichamelijke activiteit en langdurig zitten, vanwege beperkte 

mogelijkheden tot sport en lichamel ijke activiteit en toename 

gebruik van (online) ICT vermaak en werk; 

2. op eet- en voedingsgewoonten vanwege restricties in gebruik van 

supermarkten; vanwege sluiting restaurants etc.; 

3. op verslavingsgedrag (roken, alcohol, drugs, (online) gokken?) 

vanwege stress, eenzaamheid, verveling, etc. 

iv. maatregelen hebben waarschijnlijk effect op welzijn en geestelijke 

gezondheid, mogelijk leidend tot meer psychosociale problematiek, maar 

wellicht ook op sociale contacten en soc iale steun in d irecte leefomgeving 

v. maatregelen hebben effect op leefomgeving: betere verkeersveiligheid, 

schonere lucht, minder geweld 
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c. Sociale/ maatschappelijke impact 

Consequenties: 

i. effect op onderwi js en leerprestaties, 

i i.op economie, werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden, 

i i i. sociale samenhang, sociale steun en solidariteit 

Dit zijn al lemaal belangrijke determinanten van volksgezondheid en van 

zorgbehoefte, -mogelijkheden, -gebruik. 

1. Met een primaire focus op beheersen van de pandemie ligt de nadruk op vermijdbare ziekte 

en sterfte aan covid-19; echter de pandemiebeheersingsmaatregelen veroorzaken ook 

vermijdbare ziekte en sterfte -nu en in de toekomst- aan andere aandoeningen; dit vraagt en 

verdient een expliciete afweging. 

2. Een primaire focus op aantal ernstige (IC) covid-19 patiënten en sterfte aan covid-19, geeft 

een onvolledig beeld als niet ook wordt gekeken naar hiermee verloren levensjaren, naar 

ziektelast (aan de hand van zogenaamde disablity adjusted lifeyears, DALY) en/of naar voor 

kwaliteit van leven gecorrigeerde ziekte last (aan de hand van zogenaamde quality-adjusted 

l ife years, QALY). Een afweging aan de hand van DALYs en/of QALYs van maatregelen voor 

beheersing corona pandemie en haar gevolgen voor ziektelast van covid-19 en andere 

aandoeningen is nu nodig en dient tijdig meegenomen te worden in afwegingen aangaande 

nieuwe maatregelen en/of (volgorde) van afschalingsmaatregelen. 

3. Juist nu het 'rampscenario' (totale overbelasting van de zorg en extra sterfte door 

capaciteitstekorten) voorkomen lijkt te worden, is het belangrijk tijdig te schakelen naar een 

transitiest rategie met een bredere focus. 

Wat gebeurt er al in het kader van dit bredere perspectief? 

1. Het economisch perspectief en maatregelen daarvoor zijn onder de aandacht en belegd 

binnen de huidige aanpak, bij o.a . CPB; 

2. Er is groeiend vraag naar en kennis besch ikbaar die voedend is voor breder perspectief op 

volksgezondheids-, zorg en (andere) maatschappel ijke impact van (huidige en verdere) 

maatregelen en vormgeving van de t ransi t ie-strategie, om zo het juiste afwegingskader te 

ondersteunen en mogelijk te maken: op dit moment van week tot week in het kader van 

integrale crisisbeheersing (en exit) en op de korte en middellange termijn voor 

beleidsbepaling in de opbouw- en herstelfase. 

3. Er zijn heel veel verschillende initiatieven voor het aanleveren van input en informatie over 

de maatschappelij ke impact van maatregelen en voor een gecontroleerde transit ie

strategie, zoals protocollen voor 1,5m maatschappij, aangepaste VTV en de gedragsunit bij 

het RIVM. 

4. Deze kennis is voor volksgezondheid en zorg breed verspreid, bij RIVM en o.a. SCP, CPB, Zin, 

NIVEL, NZA en onder meer de brede zorg, en voor de bredere maatschappelijke impact ook 

bij CPB, PBL etc. en in de werk- en onderwijssector 

5. Het RIVM heeft vanuit (o.a .) VTV ervaring en expertise in het samenbrengen van dergelijke 

relevante kennis m.n. voor wat betreft volksgezondheid en zorg, en kan hierin een 

coördinerende rol nemen. Het RIVM heeft vanuit de vrv een groot netwerk van o.a. 

bovenstaande instellingen en bijbehorende experts, dat ingezet kan worden ten behoeve 

van de bredere maatschappelijke effecten. De recent gestarte Wetenschappelijke 

Adviesraad vrv olv prof.d r. Karien Stronks kunnen we hierbij in stelling brengen. 
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6. Vanuit de RIVM Corona Gedragsunit vindt reeds ondenoek onder de algemene bevolking 

plaats naar het houden aan de gedragsregels en gezondheid en welbevinden ten tijde van de 

pandemie (NWO/Zon MW gefinancierd). 

7. Het RIVM heeft reeds de opdracht gekregen om voor het einde van het jaar een vrv 
product aan te leveren aangaande een 'coronacrisis- inclusieve' vooruitblik naar 

ontwikkelingen volksgezondhe id en zorg ter o .a. ter informering beleidsafspraken 

(regeerakkoord) na aankomende verkiezingen. Deze kennis ontwikkelt zich echter zeer snel, 

en de inbreng van deze kennis is van belang voor de nu gaande en komende besluitvorming 

in het kader van het management van de coronacrisis en haar gevolgen. Dit vraagt om 

parallel hieraan kort-cyclische (N één/twee wekelijks) monitoring, duiding en adviseri ng die 

aansluit en ingebracht wordt in de (crisis)besluitvorming en - structuur. 

8. Meerdere partijen ondernemen actie om de impact van corona te verkennen en beschrijven, 

elk met hun eigen focus. Dit is op initiatief van de RVS op 22 / 4 uitgewisseld in het reguliere 

'zeven institutenoverleg', wat bestaat uit de directeuren van de RVS, NZA, IGJ, GR, Zon MW, 

ZIN en RIVM. Op verzoek van SER sloten ook de SER en SCP aan bij dit overleg. Elk van deze 

partijen is act ief mbt de vraag wat de impact van corona is op aspecten als zorg, welzijn, 

economie, etc., elk met hun eigen deadlines en korte dan wel langere termijn focus. Dit "7 t 

2 institutenoverleg" zal in mei weer vergaderen om kennis uit te wisselen en acties af te 

stemmen. 

Voorstel 

Nu het brede management van de uitbraak van de pandemie gaat overschakelen naar een volgende 

fase, is het belangrijk tijdig te starten met breed management van de transitie strategie. Een 

strategie die zel f ook meerdere fases za l beslaan en niet perse lineair zal zijn, van mogelijk enige t ijd 

de '1,5 meter samenleving' en het gefaseerd toewerken naar een duurzame situatie, met wellicht af, 

maar soms ook weer opschalen van maatregelen. Een fase waarin de kans aanwezig is dat het aantal 

besmettingen t ijdelijk toe zal nemen op het moment dat huidige maatregelen versoepelt worden. 

Brede kennis uit onder meer zorg, onderwijs en economische sector en kennis over communicatie 

gedragsweteschappen - en gamma-wetenschappen zijn daarbij nodig. Van outbreak management 

naar transitiemanagement, breed gericht op health, care & welfare. Voor beide is de verbrede brede 

kennis voor het juiste afwegingskader van belang: op dit moment, van week tot week in het kader 

van meer integrale crisisbeheersing dan alleen outbreak-management en op de middenlangetermijn 

voor beleidsbepaling in de transitiefase in de opbouw naar nieuwe duurzame situatie in 

samenleving. 

Dit bredere perspectief d ient explicieter en op basis van beschikbare en beschikbaar te maken 

wetenschappelijke kennis in (crisis)afwegingskader meegenomen te worden. Hier kan het RIVM • 

m .n. vanuit de deskundigheid van VTV· in nauwe samenwerking met o.a. SCP, CPB, PBL- bij helpen, 

het beleid informeren en daarbij zorgen voor afstemming met OMT. 

Concreet stelt het RIVM voor om vanaf nu Corona Volksgezondheid en Zorg Impact Verkenningen (C

VZTV) uit te voeren in een kort-cyclisch proces, en hiermee per direct aan de slag te gaan. Deze 

verkenningen zijn direct relevant voor beleid en polit ieke besluitvorming en kunnen bijdragen aan 

input voor en deelname in een multidisciplinair Maatschappel ijk Transitie Team (een MTT 

complementair aan de crisis-advisering via het OMT). Hiernaast zal deze kort-cyclische informatie 

gebruikt worden voor een overzichtsrapportage voor de corona-inclusieve VTV voor het einde van 

het j aar. 

Opdrachtomschrijving 
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Het RIVM wordt gevraagd om de indirecte effecten van de coronacrisis op gezondheid en zorg in 

kaar t te brengen. Dit gaat zowe l over de omvang en (schatting) van de gezondheidseffecten door de 

afgevaardigde maatregelen als door uitgestelde o f niet gegeven zorg, inclusief preventieve zorg, en 

andere niet-direct gerelateerde gezondheidseffecten, zoa ls sociaaleconomische effecten 

(werkloosheid, inkomensongelijkheid). Hiertoe verzamelt het RIVM gegevens en monitor! het de 

volksgezondheids• en zorg ontwikkel ingen op basis van bestaande en verder te verrijken 

databronnen en andere (wetenschappelijke) gegevens en modellen. 

Deze informatie is zoals gezegd van belang voor een b redere afweging van inzet van maatregelen en 

middelen ten behoeve van het voorkomen van ziektelast en sterfte in het brede domein van 

volksgezondheid, welzijn en zorg. 

Samenwerking 

Het RIVM zal in deze opdracht zoveel mogelijk samenwerken met de natuurlijke kennispartners zoals 

NZa, ZIN en NIVEL. Daarnaast wordt afstemming en waar mogelijk integratie gezocht van dit bredere 

volksgezondheids• en zorg perspectief met sociaal-cultureel (SCP) en economisch (CPB) perspectief 

om bij te dragen aan een integraal afwegingskader, eventueel ten behoeve van (vorming van) een 

Maatschappelijk Impact Team naast het OMT. 

Producten en c,om municatie 

Het RIVM zal op basis van de meest actuele stand van zaken kort-cycl ische updat es verzorgen aan 

VWS/het kabinet . Kort-cyclisch in deze is in elk geval één/twee wekelijks, wanneer er actuele, 

relevante informatie beschikbaar komt en/of ten behoeve van vragen uit beleid of de 

cr isisorganisatie. Deze updates bevatten kwantitatieve data en een eerste (ruwe) inhoudelijke en 

kwalitatieve duiding daarvan. De updates zullen gevat worden in (powerpoint)presentaties. In 

overleg met de betrokken part ijen zullen we onderzoeken of het mogelijk is deze informatie 

vindbaar te maken via een webportal of dashbord. Transparantie in deze is een groot goed om ex>k 

bij te dragen aan het vertrouwen van Nederland in de te maken keuzes. 

Projectteam 

Er zal een dedicated team worden ingericht dat aan de slag gaat met het verzamelen van actue le 

data, gegevens en informatie en het duiden daarvan. Relatiebeheer met bestaande en nieuwe 

contacten wordt ingericht en de Wetenschappelijke adviesraad VTV za l frequent betrokken worden 

om de kwali tei t van op te leveren overzichten te borgen. Daarnaast zal ook de opdrachtgevers• 

opdrachtnemers relatie tussen VWS en RIVM goed ingericht moeten worden. 

Afbakening 

De opgeleverde producten en verzamelde informatie en kennis zijn tevens van belang voor de 

Corona-inclusieve Volksgezondheid Toekomst Verkenning, die eind dit jaar verschijnt. Dit wordt een 

geïntegreerd VTV product dat inzicht geeft in de toekomstige ontwikkelingen m.b.t. gezondheid en 

zorg, waarin de mogelijke effecten van Corona zijn meegenomen. Hierin wordt verder verkend wat 

de korte en lange termijn effecten zullen zijn, en hoe we ons beter kunnen voorbereiden op die 

toekomstige ontwikkelingen. Een goede samenwerking en afstemming tussen beide teams, die deels 

ook zullen overlappen, is noodzakelijk. 

Kosten 

Een eerste grove inschatt ing van het inrichten van een dedicated team voor de kort-cyclische 

informatievoorziening en de bijbehorende werkzaamheden door dat team bedraagt&Deuro 
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tot eind van 2020. Dit is een richtbedrag. Omdat niet duidelijk is hoe lang en hoe intensief dit team 

nodig is en het inschatten van de daadwerkelij ke kosten ingewikkeld is, stellen we voor om uit te 

gaan van inputfinanciering en nacalculatie Corona Volksgezondheid en Zorg Impact Verkenningen (C

VTV). 
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To: 1111 IDlllj 11'1@ !'!1_minwis.nl] 
Cc: m!PJ;>M@minwis.nl); Ul:W:liD, 1. iJmlllllmDl@minvws.nl); llmlm. lllimim. -} 
From: . ' · ) 
Sent Tue 5119/2020 9:21 :37 AM 
Subject RE: kamervragen Asscher separaat 
Received: Tue 511912020 9:21:38 AM 

Antwoord vraag 16. Deelt u de mening dat als het gebruik van mondkapjes verplicht is, de overheid deze kosteloos beschikbaar zou 

moeten stellen? 

Nee die mening deel ik niet. Wel heeft het kabinet besloten om geen BTW meer te heffen op mondkapjes zodat ze goedkoper zijn 

in de aanschaf. 

@minvws.nl> 

@minvws.nl>; 

nl>; · mmms. -) 
• ! @minvws.n~ 

Onderwerp: kamervragen Asscher separaat 

Ha allen, 
Net met 111mm besproken: de kamervragen Asscher gaan we separaat beantwoorden. Bedoeling is dat ze morgenochtend 
uitgaan. Als het al in de brief staat, dan verwijzen we naar de brief. De Marjoleinzaak staat nu bij mij. 
Willen jullie de separate antwoorden mailen of aangeven in welke paragraaf van de kamerbrief van de antwoorden zijn lire"! Df_n

4 
z:~ i~

7
morgenochtend samenvoegen en laatste check doen of de verwijzing naar de kamerbrief klopt. 

: 5- 13, 11 iom !z.lJD' 
oos: 14,15 

6 

Groet,mil:B!II 

(10)(2e) Van: @minvws.nl 

Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 17:16 

) 

Onderwerp: kamervragen Asscher afdoen in kamerbrief 

Ha allen, 

. iDlillJ - minvws.nl>;lllmJ, •. ■ 
minvws.nl>; ' ' ■ (-

Zie hieronder de kamervragen van Asscher. 
Idee is dat we de vragen van Asscher (bij uitzondering) afdoen in de kamerbrief . llllfflml sluit dit nog definitief kort met AZ 
(IIBlBD 111:lm). Het gaat over verschillende onderwerpen, passend bij verschill~es van de kamerbrief, Kunnen jullie in 
het deel van de kamerbrief dat jullie schrijven antwoorden op de onderstaande vragen verwerken (met een schuin oog}, zodat 
we aan het einde van de blief onder 'overig' kunnen opnemen 'hiermee zijn de kamervragen Asscher afgedaan' . 
Groet, _ 

2020Z08676 

(ingezonden 14 mei 2020) 

Vragen van het lid Asscher (PvdA) aan de m inister-p resident en de m inist er van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de 

Nederlandse strategie in de bestrijding van COVID-19 
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1. 

Deelt u de mening dat COVI0-19 effectief bestrijden alleen lukt als voor de samenleving helder is welk doel en welke strategie er 
wordt nagestreefd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke strategie ligt precies ten grondslag aan het beleid in de bestrijding van 
COVID-19? Wilt u het virus maximaal controleren c.q. elimineren (indammen) of maximaal verzachten (mitigatie) en kunt u dit 
toelichten? 

Controlestrategie:DmlflJ 

2. 

Is de Nederlandse strategie in de overgangsfase alleen gericht op een acceptabele belasting van de intensive care ( IC), bescherming 
van kwetsbare mensen en zicht op de verspreiding van het virus, of daarnaast ook op het zo snel mogelijk bereiken van de 
controlefase? Zijn aanvullende en/of striktere maatregelen dan nu in Nederland gelden mogelijk en in hoeverre zouden deze 
kunnen bijdragen aan het nog meer voorkomen van IC-belasting, betere bescherming van kwetsbare mensen, meer inzicht in de 
verspreiding van het virus en het sneller bereiken van de controlefase of eliminatie van het virus? Kunt u uw antwoord 
onderbouwen? 

ControlestrategiermlEII 

3. 

Bent u bereid het afwegingskader en adviezen die zijn gegeven voor de besluiten over maatregelen of het versoepelen van 
maatregelen, te delen met de Kamer? Zo nee, waarom niet? 

Controlestrategie:DmlflJ 

4 . 

Deelt u de opvatting dat het indammen/elimineren van het virus alleen kan door testen, traceren (bron- en contactonderzoek), 
isoleren en quarantaine? Zo nee, kunt u beargumenteren waarom niet? Kunt u daarbij dan aangeven hoe maximale controle van 
het virus volgens u wel kan worden bereikt? 

Controlestrategie: 11:11 
5. 

Wordt iedereen die klachten heeft en volgens de richtlijnen getest zou moeten kunnen worden, nu getest? Zo nee, waarom 
niet? Per wanneer gebeurt dat wel? 

Testen en BCO: RP· 11:11 
6. 

Wordt bij iedereen die positief getest is op COVID-19 bron-en contactonderzoek verricht? Zo nee, waarom niet? Per wanneer 

gebeurt dat wel? 

Testen en BCO: i@fM-
7. 

Waarom is het protocol voor bron-en contactonderzoek door GGD'en minder grondig dan in andere landen? Kunt u aangeven 
welke landen voor een strikter en meer uitgebreid bron-en contactonderzoek hebben gekozen? Kunt u aangeven welk verschil in 
strategie tussen deze landen en Nederland bestaat? Kunt u aangeven waarom in Duitsland direct contact wordt opgenomen met 

mensen wie met een posit ief getest persoon in contact is geweest, terwijl in Nederland blijkens het protocol een brief wordt 
gestuurd? 

Testen en BCO: •AIA• 111 
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8. 

Op grond van welke overwegingen is voor een lichtere variant gekozen? Waarop is gebaseerd dat met minder actieve opsporing en 
controle en minder strikte isolat ie toch tot maximale controle van het virus kan worden gekomen? Bij welke strategie past dit? 

Testen en BCO: lllfflffll 11m 
9. 

Hoe,eel mensen zijn nodig ,oor bron-en contactonderzoek volgens het laatste aan de GGD'en verzonden protocol? Hoeveel 
mensen zouden nodig zijn voor een actief en uitgebreider bron-en contactonderzoek, zoals in andere landen plaatsvindt? Hoeveel 
mensen worden geworven? Waarom denkt Nederland intensief bron en contactonderzoek te kunnen verrichten met een veel 
kleiner aantal fte dan andere en vergelijkbare landen? 

Testen en BCO: EP'Jllm 

10. 

Zijn alle GGD'en nu mensen aan het werven voor bron-en contactonderzoek? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoeveel vacatures zijn er 
in totaal? 

Testen en BCO:@f411 1111 
11. 

Waarom wordt niet gekozen voor isolatie van mensen die besmet zijn met COVID-19? Waarom wordt niet gekozen voor controle 
op quarantaine van besmette personen? Bij welke strategie past dit? Kunt u aangeven welke landen voor een striktere isolatie en 
quarantaine hebben gekozen? Kunt u aangeven welk verschil in strategie tussen deze landen en Nederland bestaat? 

Testen en aco#WM 11111 ia.JllfDffl+ IZ? 

12. 

Welke mogelijkheden zijn er om ervoor te zorgen dat mensen zich wél willen houden aan quarantaine? 

Testen enBCO:lmml,111 

13. 

Wat zouden de kosten van maximaal bron-en contactonderzoek en isolat ie en quarantaine van besmette personen zijn? Hoe 
verhouden deze zich tot de kosten van een mogelijke tweede golf en als gevolg daarvan een (vorm van tweede) lockdown? 

Testen en BCO:l@M,111 

14. 

Worden voorwaarden d ie het Outbreak Management Team (OMT) stelt voor versoepelen van maatregelen strikt overgenomen en 
gehandhaafd? Zo nee, waarom niet? 

Of bij 1 Fasering of bij 2. Versoepelen maatregelen/ OMT advies:N@ttaw 

15. 

Kunt u aangeven op basis van welke wetenschappelijke studies en adviezen besloten is over te gaan op het adviseren van het 
gebruik van mondkapjes in het openbaar vervoer maar niet op andere plekken, inclusief de plekken waar de anderhalve meter 

afstand moeilijk te handhaven is? 

MQI lhet gaat over 'adviseren' dus verwijzen naar oa de achtergrondstukken OMT over mondkapjes in OV op RIVM site, deze 
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-
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05/Afwegingen%20voor%20infectiepreventie%20in%20het%20openbaar%20vervoer.pdf ?J 

16. 

Deelt u de mening dat als het gebruik van mondkapjes verplicht is, de overheid deze kosteloos beschikbaar zou moeten stellen? 

PBMmlm 

17 . 

Wordt per maatregel die versoepeld wordt nauwkeurig gemonitord welke effecten er optreden ten aanzien van de verspreiding 
van het virus? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan worden aangegeven op welke momenten welke maatregelen worden geëvaluaeerd 
en welke criteria worden gebruikt om over te gaan op verdere versoepeling? 

Controlestrategie: &mm 
18. 

Kunt u deze vragen separaat beantwoorden voor het eerstvolgende debat met de Kamer over het coronavirus? 

nvt 

Va n: 111 mmm. m ◄AàifiN@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 15:54 - · ■ IIIJ).■■w-lTll!r.p-■•@minvws.nl>; 

minvws.nl> 

minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Vragenformulier 14-05-2020 

(10)(2•1 @minvws.nl; mmfm, IEfm. ()IBII) 

lmalllllll is hierover op de lijn gekomen bijlmifll bijllllmfll De vragen zijn bij AZ belandt. Stemmen jullie met haar af? 

Groet·• 
Van: • ~ 111-11 mm, ◄AàiMil@minvws.nl> 

Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 15:50 

minvws.nl·-111!11. a) ♦Mtf4M@minvws.nl>;mmfm,Dl!III. Gmfll) 

Onderwerp: RE: Vragenformulier 14-05-2020 

Inderdaad heeftlll!l!lll,ier

1
Î\Îtfflunt. Ik had nog niet in full detail naar alle vragen gekeken en zag alleen controlestrategievragen. 

Metlllil!m,fgesproken dat ' · en ik vragen 1/ tm 4 uitwerken in tekst. Rest van de vragen moeten dan wel in brief afgedaan 
wor~ 

(10)12•) Van: @minvws.nl , 
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 15:45 

) 

Onderwerp: RE: Vragenformulier 14-05-2020 

(10)(29) @minvws.nl> 

.fj@lá)minvws.nl>; 

vws.nl>; _Dienstpostbus Secretariaat PG 
minV\vs.nl> 
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Ha, 
Als deze 18 vragen allemaal beantwoord worden in het kamerbriefdeel over de controlestrategie, dan moet de structuur van de 
kamerbrief behoorlijk overhoop. Is het niet slimmer om te bekijken welke vraag past onder welk kopje, en daar de tekst op aan 
te passen die er nu al staat? En dan ergens opnemen 'met onderdeel 1-4 van de brief doen we ook de kamervragen Asscher af'. 
Groetlml 

Van: D mJ.(-)◄@IN@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 15:23 

• . Il tllm) ··•mm, J1!!f41!1. 1'1■•@minvws.nl>; 
minvws.nl> 

(10)(2•) @minvws.nl; lWlfl1 lllim3. !11;111) 

minvws.nl>; 111111- dllml) JWlfflJ@minvws.nl>; _Dienstpostbus Secret ariaat PG 
minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Vragenformulier 14-05-2020 

Hi.,. 
Informeer je oo411!Ji§i enamJ hierover? 
GroetJII 

Van: m 111-11111D) ◄WWl@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 15:14 

4 ~ • -) 4@ifM@@minvws.nl>; 
minvws.nl;:, 

(10)(2el @minvws.nl;lWlfl1mllJ. (ami) 

minvws.nl>: 11311, I. !lllmlJ JWlfflJ@minvws.nl>; _Dienstpostbus Secretariaat PG 

minvws.nl> 

Onderwerp: FW: Vragenformulier 14-05-2020 

Hi 11111 en11Ef41, 
Op verzoek van Hugo en•@\i§iQaanallen ik de vragen van Asscher over de NL strategie verweriken in de 
controlestrateg,e. 

Van: 111111-lmll.fEl@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 15:12 

Aan: 11111 --■ ll'IIJ) <fl■--!l'!'l"l!!@~-11-■@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Vragenformulier 14-05-2020 

Van: m 1.1111 ◄®if4l@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 14 mei 2020 14:26 

Onderwerp: Vragenformulier 14-05-2020 

Attentie VGP 
2020208674 
(ingezonden 14 mei 2020) 

Vragen van het lid De Groot (D66) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichten 'Vleessector vindt kritiek op hygiëne in coronat ijden 

niet terecht' en 'Schouder aan schouder aan de lopende band: slachterijen w illen coronatests' 

Attentie PG 
2020208676 

(ingezonden 14 mei 2020) 

Vragen van het lid Asscher (PvdA) aan de m inister-president en de m inister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport over de Nederlandse strategie in de bestrijding van COVID-19 

NB: Kunt u deze vragen separaat beantwoorden voor het eerstvolgende debat met de Kamer over het 
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coronav1rus? 

Attentie CZ 

2020Z08678 

(ingezonden 14 mei 2020) 
Vragen van het lid Diertens (D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de 

onderzoeksresultaten van het Trimbos-instituut over psychische hulp tijdens coronacrisis 

NB: Kunt u deze vragen zo spoedig a ls mogelijk beantwoorden? 
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To: 
(1111) 

. dlll}IIED@minvws.nl); -· 1111. 11111 <llllblllrilm@minvws.nl]; IIED. 111. 
minvws.nl 

Cc: minw,s.nl] 
From: • ) 
Sent Mon 5/1812020 8:31 :09 AM 
Subject RE: MT PG budget voor corona onderzoek RIVM 
Received: Mon 5/18/2020 8:31 :09 AM 

MM 
Voor noodzakelijke uitgaven ivm corona-onderzoek is budget beschikbaar. 

G roet 

11111 
NWW► 
Telefoon: 07+@\f-HF 
Mail: lllilZD@iniuvws.nl 

Van: m. 111. D <ltl!i:Wl@minvws.nl> 
Oatnm: maandag 18 mei 2020 10:24 AM 

• .-l"'!"'··■llllD <llllll ~ miuvws.u1>. mmn. 111- (1111) ◄@IW&g;miuvw~u1>. mmm. GIi> 
1 1 ®mmvws.n1> 

Kopie: iim:mif•~vwsnl> 
Onderwerp: RE: MT PG budget voor corona onderzoek RIVM 

Helemaal goed. 

Groetjes,m 

Van: m 11- 11■ -) <fDilll@minvws.nl> 
Verzonden: zaterdaiÎ\#ei 2020 12:40 

Aan: • ■· · 4JWjfdtg)minvws.nl>; --· G) <Glfll@minvws.nl>;-■. (111) 
• · @minvws.nl> 

111. l1'Jt@NifiPminvws.nl:-.. 
Onderwerp: RE: M T PG budget voor corona onderzoek RIVM 

- Is opdrachtgever lijkt m ij een heel goed voorstel! 

Va n:IIIBI, 11-111} Wlf4M@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 20:12 

11-11111-) JVà'IU@minvws.nl>; lll, IIIII. -\ 41:f1J®minvws.nl>;-■. lll 
minvws.nl> 

' • WA•Jif4Nl@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: MT PG budget voor corona onderzoek RIVM 

Hoi 

Ik zo,.bij de eerste als comactpersoon namens opdrachtgever zien erlllt>ij de tweede. 

MH#M 
Verzonden met BlackBeny Work 

(www.blackbcny.com) 

Van: lllillfm,m-lllDllll(JIII) <III!lm@minvws nl> 

279030 



Datmufäi!'- 15 mei 2020 5:47 PM 
Aan: • - -11-tlll><MJWl@lfEminw'S.nl>.lll---)<fDPP'@minvws.ul> 
Oudenverp: MT PG budget voor corona onderzoek RIVM 

Hoi- enlll 
Ik heb 2 offerten ontvangen van RlVM met mijn naam als opdrachtgever. Heel mooi ... alleen was ik niet altijd bij de opdracht 
betrokken. 

Het gaat om volgende: 

I ndirecte I mpact Cornna op gezondheid (heb ik al eerder signaaltje over gegeven). BR heeft ingestemdl!lfil...ll•;:5acht 
en er eigenlijk om gevraagd (zie bijlage email). Het hangt samen met de VTV en daarom onder PG. KostenM@:~ 

Gedragsexpertise Corona. Daarover heeft volgen~ der Henk geschakeld me- RIVM. Kosten: 
E Hier zit denk ik nog een deel in voor DICIO (ca lll/iliildenk ik) . Vraag ik na bij • -

(10)(2b) 

Vraag aan jullie: 
- Is er budget? 
- Kunnen de opdrachtbrieven geschreven worden? 

Hoe doen we de aansturing van deze programma's. Als ergens mijn naam sta◄jfJ{drachtgever, dan wil ik echt die rol 
nemen, zodat ik ook vragen e.d. kan beantwoorden en zaken kan uitzetten. zie jij dat ook zo? 

Mvg11111 

Van: @@fA@ 4Wjf4@@rivm.nl> 
Verzonden: donderdag 14 mei 2020 09:52 

Aan:-■.111111(111) dlm!fla@minvws.nl> 
Onderwerp: concept offertes corona-gerelateerde projecten 

Beste NJWflll 

Inmiddels zijn op verzoek van, en in overleg met, VWS diverse projecten en programma's opgezet die gerelateerd 
zijn aan de corona- aanpak. Bijgaand tref je de offertes van drie projecten: 

- Indirecte impact corona op gezondheid 
- Gedragsexpertise corona 
- Data bronnen covid-19 

Voordat deze offertes volgende week, zo is onze bedoeling, langs de formele kanalen worden ingediend bij VWS, 
kr ijgen we graag een eerste reactie van jou op de offertes. Wellicht kunnen we begin volgende week even 
telefonisch hierover met elkaar uitwisselen. 

Voor de derde offerte (databronnen covid-19) zijn we ervan uitgegaan dat financiering ook loopt via directie PG, en 
dat PG dat weer verrekent met de i-directie. 

Dit bericht kan Informatie bevatten die niet voor u Is bestemd. Indien u nk?t de geadresseerde tx?:nt of dit bcrk:ht abusievelijk aan u Is verzonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt o~en aam;prakclijkhctd voor sd"lade, van welke aard ook, die 
vP.r band houdt rnPl rlsk:o's ver bondP.n cMn hE"l elPktronlS<..h ver1Pnden van b{'f' 5chten. 

www rivm ol De zor9 voor morgen beQlnt vandaag 

This messagc may contain Information U1at is not intcnded for you. I( you are not the addressee or if this mes.sage was sent to you by mistake, you are 
requeste,d to lnform thP. ~nd,er and delere rhP m@S5(1QP.. RIVM llGcePts no llablllty for damaoP of any kind result1ng trom the risks lnherent 1n rhP ,electrontc 
transmission of messagcs 

w ww.r ivm.nl/en Cornmltted to health ~md c;usU,ina~'My 
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~~~m: ---~@minvws.nl); 
(10)(2eJ . m uMUi)jf&-q>minvws nl) 

Sent Wed 6/10/2020 1:57:04 PM 
Subject: RE: Rapportage Corona-loket: bedrijven voor zorg 
Receiwd: Wed 6/1012020 1:57:05 PM Ha-

Je vroeg advies aan m en zette mij even in de cc. 

Ik heb het doorgenomen en 2 opvallende zaken: 

Opvallend is dat in de laatste weken uit de beoordeling van het aanbod bleek, dal deze vriendelijk bedankt moesten worden. De 
voornaamste reden h iervoor was dat de behoefte centrale~andelijke inkoop van beschermende middelen nu niet meer bestaat (het 
LCH-team productie is deze week opgeheven). terwijl het aanbod vrijwel alleen nog maar bestond uit middelen uit d ie categorie. 
Hoewel het loket in de eerste instantie al het grootschalige/innovatieve aanbod nog steeds serieus en met inschakeling van experts 
is blij ven beoordelen, met de gedachte dal het een verbetering ten opzichte van het huidige aanbod zou kunnen zijn, bleek dat daar 
geen landelijke aankoopbehoefte voor bestond (bij het LCH). Om die reden wordt op dit moment al het aanbod binnen de categorie 
'persoonlijke beschermingsmiddelen', ook al l ijkt het een verbetering t.o.v. het huidige aanbod, ·vriendelijk bedankt". 

► Ik weet niet wie beschemiende middelen doet binnen VWS, maar ik vind dit wel iets om door te geleiden naar hen als signaal. 
Er zijn betere producten mogelijk, maar schijnt geen behoefte naar te zijn. 

Ook is het opvallend dat het aanbod af lijkt te nemen. Op 14 mei was de eerste dag sinds het oprichten van het loket dat er helemaal 
geen enkel nieuw bedrijf zich meldde (overigens kwamen de werkdagen daarna wel nog e- ieuwe aanbiedingen binnen). 

;.. Ik zou akkoord gaan met afbouwen/overdragen van loket, zoals voorgesteld door ' ' 

Ten slotte trof ik bij lezing een aantal innovatieve behandelingen aan. Zou graag horen of daar ook een lijst van is en ofl.llilll 
die met jou en mij kan delen, dan kan ik die inbrengen in de projectgroep innovatieve behandelingen. 

Hoor het graag van je. 
Mvgr 

m>mm 
Van: lllml■--) Wif4@~minvws.nl> 

Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 15:39 

Aan:-lll:mfm) #@Bd@~minvws.nl:> 
CC:--------) ~invws.nl> 
Onderwerp: FW: Rapportage Corona- loket: bedrijven voor zorg 

B esproken graag je mening en advies 
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To: mTml 111111· iMliilM"IM@lminvws.nl) 
From: (10)(2e) 

Sent Mon 6/1512020 6:32:11 AM 
Subject: RE: Rapportage Corona-loket: bedrijven voor zorg 
Receiwd: Mon 6/15/2020 6:32: 11 AM 

Dat is natuurlijk een belangrijk commentaar; idd. zal bij één loket de opsplitsing na binnenkomst plaats vinden, 
vs meerdere loketten, waar de opsplitsing al is aangebracht. Ik zal het onderwerp op de agenda zetten van de 

@ÎMg de 22ste. 

(10)(2e) Ml@I 
Directie Informatiebeleid, VWS 

V~n: 1111111,111. <111)11 +ik!ft+H@lninvws.n.l> 
Ver zonden : 15 iun. 2020 08: 16 
Aan:" )" rfi@flfi@n1invws.nl> 
O nderwerp: FW: Rapponage Corona-loket bedrijven voor zorg 

11111 
Bijgaand reactie vanllllfi•lïiiieeee •~> je voorstel 

MMIWM 
Van: ) <lml@minvws.nl> (10)(28) 

Verzonden: zondag 14 juni 20 20 22:Dl 

Aan: - • . - ) :Wr@minvws.nl>; llllllm!l!IIIII) fi@W@minvws.nl>; 
◄ • ' @minvws.nl>; · -IIHll-l ~ I> 

Onderwerp: RE: Rapportage Corona- loket : bedrijven voor zorg 

Best~ .a" 

(10)(2e) 

Op eerste lezing van dit stuk zie ik aan de ene kant positieve punten om een aantal zaken te combineren. Echter, ik zie ook een 
aantal grote risico's omdat hier heel ongelijksoortige zaken op één hoop worden gegooid onder de noemer R&D en innovatie. 
Zonder hier een duidelijke beleidslijn of strategie onder te hebben. I k noem maar aanjagen productie in NL: daar zijn we binnen 
GMT de lij nen voor aan het fonmuleren voor de korte en lange tenmijn. Kortom, ik zou hoer echt kri tisch naar kijken om zomaar 
allemaal verwachtingen te wekken. 

Van: m 11-111> ◄iWtiiM@minvws.nl> 
Verzonden: zondag 14 j uni 2020 20:26 A·~jj;Q > anminvws.nl>;-ifffe > ◄AW4M@minvws.nl>; 

• ~ m1nvws.nl>; , . ■ -) • - mmvws.nl> 
Onderwerp: FW: Rapportage Corona-loket: bedrijven voor zorg 

Onder tkn. Voorstel 0 111 gemeenschappelijk corona innovat.ie loket te maken. Ik moet er nog naar kijken 

-Verzonden met BlackBeny Work 
www.blackbeny.co1l!) 

(10)12•) (10)(2e) 

(10}(2e) 1eo:o, .ure (10)(2e) dubbel 

(10)(2e) 
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To· 11.Y lMA•JitlM~minvws.nl] 
Fr~m: IIIW1!'.iill, lla. ~, 
Sent Sun 6114/2020 6:56:57 PM 
Subject: RE: Rapportage Corona-loket: bedrijven voor zorg 
Receiwd: Sun 6/1412020 6:56:57 PM 

Ok maar ik ben er graag bij. Ik zal even kijken of ik kan schuiven, anders zonder mij 

1111 
Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: " ".-fi@f4fi@nünv,vs.nl> (10)(28) 1 
Verzonden: 14 jun. 2020 20:55 
A~n: "IIIEll,11- (1111)" ◄i@ffM~niovws.nl> 
Onderwerp: RE: Rapportage Corona-loket: bedrijven voor zorg 

Goh, ik heb geen rekening gehouden met jou agenda de 22ste, juist om jou te ontlasten. 
Betreffende financiele middelen weet ik dat Economische Zaken middelen heeft. Ook wil ik asap. een meeting ,,r met Health Holland. 

Van: "IIIEII~•-<lllr ◄Mt+M@tninv\vs.nl> 
Verzonden: 14 jun. 2020 20:29 
Aan: 11 

) " .. -w@-@1ni11vws.nl> 
Onderwerp: RE: Rappo11age Corona-loket bedrijven voor zorg 

- dank! Ziet er goed ~t. Ik heb deze versie_ net al doorgeze~ namW•M@►•-We kunnen de 22 ste hier 
mna over s reken. Heb Je nog meer zicht op 1Jl2e1b.lre fi11anc1ele hulp1osln.uneulen van VWS maar vooral andere dep? 

Venouden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.co111) 

Van: WIIW ><MWfiM@:minvws.nl> 
Da luw: zoudag.llJllll. 2020 8:06 PM 
Aau: lllmfll •-aJ 41Mf4M@;111invws.nl> 
Omlenverp: RE: Rapponage Corona-loker: bedrijven voor zorg 

Bestellfll'I 
Hierbij een concept nota voor een gemeenschappelijk Corona R&D loket. Een meeting met @M§ NNiii§N mm en ggJ U•>tfji over dit voorstel is ingepland voor maandag 22 juni. Ik zal dit versie-1-concept -na jou 

goedkeuring, naar hun sturen ter correctie/aanvulling/afstemming, zodat we de 22~• gezamenlijk tot een goede versie 2 kunnen 

kom"il.a 
Groelllilil 

Van: IIEJII.. ■--} ◄@Iw■~minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 21:13 
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@zonmw.nl> 
Onderwerp: RE: Rapportage Corona- loket: bedrijven voor zorg 

1111 
Je reactie is zeker waardevol! Heb je het eerste rappolt van &m • -met overzicht van loketten- in je voorstel 
betrokken? lk zou heel eraa o basis ·ouw r vies voor DGV en Sg opstellen. Dat graag in afstemming met 
programma IEaZ van . (Ine an zijn programma). Dat advies kan dan ook ~ d in corona 
afstemmiu soverleg/iao wor en mge ·raclll door , , u naturn-lijk ook graag afgestemd 111e1 Em11i1enllm 
Wil je dit oppakken? Zou fantastisch zijn. Als dat niet lukt in tijd dan graag seintje. 

MWkhM 

Verzonden met BlackBeny Work 
(w\vw.blackbcny.com) 

V an: ◄WMr@minvws.nl> (10)12•) 1 
Oalum: dinsdag 09 jWl. 2020 8:55 PM 
Aan: nmmm.111. (11111) <111110:Wllrrtminvws.nJ> 
Ondenverp: RE: Rapportage Corona-loket: bedlijven voor zorg 

Beste - k deel de conclusie van het rapport VA, dat er niet meer dan een geïntegreerd loket voor corona-

gerelateerde investeringen nodig is. 
Hieronder een kopie van een Nederlandse samenvatting van mijn hand van de laatste slide van de bijgevoegde PDF. FIND is co-lead 

in de diagnostische pijler van de Access to COVID-19 Tools {ACT) Accelerator, door WHO gelanceerd op 24 april 2020. Ook w erkt 
FINO nauw samen met het Global Fund m.b.t . rechtvaardige toegang tot eenvoudige en betaalbare test ing tools voor. { De 
originele email vaMll!Jft-§@tieb ik ook in gekopieerd). 

Ik denk aan een loket om de volgende fase van de epidemie en de daar bijbehorende wetenschappelijke infrastructuur enerzijds en 

testbeleid anderzijds te ondersteunen. De opzet van dit loket zou dan niet alleen financieringsloket zijn, maar ook de gekozen 
voorstellen verder helpen in de juiste R&D pijplijn en de daarbij horende contactpersonen - zie lijst hieronder. 

Daarom heb ik met--(Healt h Holland) afgesproken om zsm. een meeting te plannen hierover met max 10 man van EKZ, 
VWS, RvO, ZonMW en Health Holland om te bespreken hoe we aan onderstaande zouden kunnen voldoen. 

Ik hoor graag of je m ijn feedback relevant vindt en of we er nog even kort over moeten spreken. 

Met vr iendelij ke groet -

Volgende Fase voor COVID-19 diagnostiek: reflecteren, verbeteren en voorbereiden 
1. Ontwikkel diagnostische R & D-pljplljn om nieuwe tests te identificeren 

2. Ontwikkel een adaptief en flexibel validatie netwerk 

3. Voer versnelde validatie uit op elders goedgekeurde tests 

4. gebruik op Al gebaseerde software voor dataanalyse 

5. Prioriteer evaluatie van diagnostische sneltesten en zelflesten 

6. Stimuleer de voltooiing van de ontwikkeling van nieuwe diagnostische assays voor gebruik in bestaande 
laboratoria of gebruik buiten de laboratoria 

7. Zorg voor een blobank met monsters voor validatie van tests 

8. Onderzoek en ontwikkeling van diagnostiek 
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• Point-of-care snelle diagnostische tests (belangrijkste kenmerken: aangepast aan MML labs, eenvoudig 
te bedienen, betaalbaar) 

• Thuls/zelftestklts 

• Digitale diagnosetools die gebruikmaken van diagnostische gegevens (bijv. voor patiënt beheer, contact 
tracering) 

9. Ontwikkel pan-virale tools voor sequentlebepallng 

10. Stimuleer en informeer de R&D-agenda voor wereldwijde diagnostiek op basis van een grondige analyse van de 
kloof en de behoefteanalyse van het land 

11. Het netwerk voor kllnlsche proeven uitbreiden om O&O te ondersteunen voor aanhoudende epidemieên en 
toekomstige uitbraken 

12. Maak productontwikkeling van hoge kwaliteit mogelijk met open access bronnen: b.v. het creëren van 
kwaliteitsborgingspanelen en bekwaamheidspanels, het verzamelen en opslaan van goed gekarakteriseerde 
specimenbanken 

13. Ondersteun lokale innovatie en productie, waaronder mogelijk prioritering en capaciteitsopbouw van lokale 
fabrikanten 

Van: 111111, ■. m} 4@Jlt@M@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 15:39 Aalliltll!l #Ai)@@@minvws.nl> 
CC: 111-1111 · · ) < • • minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Rapportage Corona-loket: bedrijven voor zorg -Zoals besproken graag j e mening en advies 

1111 
Van: lll@rf414fllllt{M@zonmw.nl> 

Verzonden: donderdag 28 mei 2020 16:32 •. ) @ftlj@ ◄A•8M@zonmw.nl>;@ft{J@ 
zonmw.nl> 

Onderwerp: Rapportage Corona-loket: bedrijven voor zorg 

Beste--enlQ@M 
Zie bijgaand de wat mij betrefl defin~ieve tussenrapportage van hel Corona-bedrijven loket. Jullie hadden deze al eerder ontvangen, 
maar nu is hij aangevuld met casussen om er wat meer inhoud aan toe te voegen. 

Samen met lmDJlm ben ik zoals eerder gemeld bezig met een notitie voor de afbouw van het loket, waar ook al het een en 
ander over gemeld is in deze rapportage. Op het moment dat die notitie door jullie akkoord bevonden is, zullen we de stappen zetten 
die nodig zijn om het loket ook daadwerkelijk te stoppen en resterende activiteiten Ie integreren in staande activiteiten. 
Vanzelfsprekend volgt dan ook een eindrapportage. Voor de vdledigheid: dil traject loopt parallel aan de verkenning die we doen 
naar de "leningen· voor de bedrijven. 

Mochten jullie hier vragen over hebben, dan beantwoord ik die graag. 

Met vriendelijke groet, 

11111 

mmlJNNI 
(10)(20) 
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To: M®f§llr~minvws.nl] (10)(2e) 

(10)(2e) From: 
Sent Wed 5120/2020 10:00:54 AM 
Subject: RE: T ijdelijke wet covid-maatregelen: compromis 
Receiwd: Wed 5/2012020 10:00:54 AM 

Zo ... e r wordt hier iemand het bos ingestuu rd ..... 

Van: ) ◄@Jfl@@minvws.nl> i 10)(2e) 

Verzonden: woensdag 20 mei 2020 10:16 ) ◄U!Jif4@~minvws.nl>; 
@minvws.nl> 

(10X2•I (10)(2011 c10Ic20) ) <lll1IIJ@minvws.nl>; (10)(20) 

(10)(2•) ) •■-u'-'•JII!".="'· •■•@minvws.nl>; 
Onderwerp: FW: Tijdelijke wetcovid-maat regelen: compromis 

Ter info 

V1iendelijke groeten, 

Directie Publieke Gezondheid 
Ministetie van Volksgezondheid, Welzijn en Spot1 

Van: Jonge. H .M. de (Hugo) <MWl@minvws.nl> 
Datum: woensdag 20 mei 2020 9:50 AM 
Aan: alllDlV\VS.ul> 

) <llmlimJ@minvws.nl> 

Kopie: anunvws ui>. --■ii fli fif4•@ ninvws.nl>, 
rä'nunvws.ol>. • • r@nunvws nl> 

Ondenverp: RE: Tijdelijke wet covid-maatregeleu: compromis 

(10)12•1 ! 

Nog even nav onze call me-1et. Hij is heel erg not amused over pulli 2. En ik begtijp dat wel. Het ondennijnt de 
power van de stn1ctmu· wet de Veiligheidsregio's . 

Nu ben ik een mild 111e11s natuurlijk - maar het ondennijnt evenzeer de power van de WPG. 

Ik wil niet afüankelijk zijn van de appreciatie van bm·gemeesters, voorzitters veilighe idsregio's of een minister van bzk 
bij het treffen van maatregelen die gewoon nodig zijn. 

De vraag b lijf! toch te lkens die v~•M@\Mjwelk probleem zijn we aan het oplossen? Het probleem is in ieder geval 
niet de WPG. Aan de power die daaraan te ont enen is, wil ik ook niet afdoen. We moeten onszelf meer instnunentariuw 
gmmen, niet minder. De crisis bewijst hoe nodig het is die power te hebben in the hotu- of ueed. 

Ko,tom: bij alle oplossingsgeiichtheid in de interdepa,tementale onderhandeling - die ik alleen maar kan waarderen, 
begrijp me goed - hou die krijtlijn wel echt goed in de gaten. 

Onze positie is best sterk: die wet hoeft va11 ons helemaal niet. Voora-vil bem. 

Groet! Hugo 

Verzonden met B lackBeny Work 
(www.blackbeny.co111) 
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Van: flfSFHMdddHffh1 ◄@jfänmiuvw_s_cnl> 

ia:miuvws.nl> 
Datum: dinsda2 19 mei 2020 5:41 PM 
Aan: Jon2e. Hi 1. de (Hu o) 
Ko Ie: lll&ml■ll liimiu~ \'S,11]>. ws-1:f§i <MWIWl@minvws.nl>. 

• . • • ® mmvws.ul> 
Ondenverp: Tijdelijke wet covid-maatregelen: compromis 

Beste Hugo, 

(10)(28) 

Vanmiddag hebben we een lastig overleg gehad met BZK en JenV over de drie geschilpunten die zijn overgebleven rond het 
spoedwetsvoorstel, dat volgens plann ing (en melding aan EK) morgen in consultatie gaat naar o .m. de VNG en het 
Veiligheidsberaad. Het lastigste punt was de positie van de voorzitter van de veiligheidsregio. 
Er ligt nu een mandje m@t 3 compromissen die m .i. voor VWS aanvaardbaar zijn. Zie bijlage. 
Om een doorbraak in te bereiken was veel nodig en heb ik ook, indachtig wat je me gister vertelde, water in de wijn moeten 
doen: de anti-misbruikbepaling voor de appjes wordt nu niet meegenomen. CarrièrebevordiiMis dat vermoedelijk niet, maar 
ik denk dat we met het mandje politiek ook tot overeenstemming kunnen komen. Mochten• • • A4:@1en jij j e hierin kunnen 
vinden, dan is morgen ook geen bewindspersonenoverleg à trois nodig. 
De teksten van wetsvoorstel en memorie van toelichting worden de komende 23 uur aangepast en vooralsnog wordt dit 
compromis er ook in verwerkt. 
Graag bereid tot nadere toelichting! 

Met vriendelijke groet, 

mmD 
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minvws.r :u @Sit§ .,.minvws.nl): MQiSfH/.IM 
· ) l!'IJWW@minvws.nl): • · . 

From: 
Sent Wed 5113/2020 6:53:51 AM 
Subject RE: Q&A's uitvraag voor persmoment na MCCB morgen (deadline: vanavood20h00) 
Received: Wed 5/1312020 6:53:51 AM 

Ha . 

Dank, is goed gekomen hoort 

GroPMf4@ 
!10)(2&) 0 110>1201 (10)(201 ) <lliJlll@minvws.nl> 

13 mei 2020 08:52 
) 

@minvws.nl> 

@minvws.nl>·H■l•flfl)H 

Onderwerp: RE: Q&A's uitvraag voor persmoment na M CCB morgen (deadline: vanavond 20h00) 

Hai§iä 
Ik geloof dat deze aan jou gericht is! (10)(2e) houdt zich bezig met de dreigingsniveaus. 

Groet, 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: "◄MW@1nin,·,vs.nl> (10)12•) 1 
Verzonden: 12 mei 2020 19:42 
Naar~ ws.nl>; " 
Cc:,_ ,, ~ ,vs .nl>; '' a1ninv,vs .111> 

1101(2•> l 
110112,1 l 

Onder-werp: RE: Q&A's uitvraag voor persmoment na MCCB morgen (deadline: vanavond 20h00) 

iiit5 lilii!i ons. Pakken wij op. n f e gaan ons best doen maar hebben nog veel werk liggen voor vanavond ... 

Van: 
Ver d 
Aan 

IMtfi 
d d 12 

(10)(2e) 

. 2020 16:31 
) minvws.nl> 

(10)(2e) ) ,10.,,1 (10J1?0) CC: ) minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Q&A's uitvraag voor persmoment na M CCB morgen (deadline: vanavond 20h00) 

Hoi-

Neem jij de 'dreigingsniveau' vraag? 

N@If41 
Van: ) #QtJft,J.fF@minvws.nl> (10)(28) 

Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 14:03 
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Onderwerp: Q&A's uitvraag voor persmoment na MCCB morgen (deadline: vanavond 20h00) 

Beste allemaal, 

Ten behoeve van vragen van journalisten na de MCCB morgen op woensdag heeft m inister De Jonge gevraagd om voorbereiding 
in vorm van Q&A's en deze uiterlij k vanavond om 20h00 per mail aan te leveren bij je DG en DG-adviseur. 

Mondkapjes in ov•Mj@at zich hier heel krit isch over uit. Is het een sypwe~-
Stand van zaken testen: gaan we het redden om vanaf juni iedereen te testen ? J ~ -
~aken beschermingsmiddelen: is er nu voldoende voor iedereen in a e sectoren?_,.!_;__- • 

~ zaken contactonderzoeken GGD'en· -apaciteit/mensen?ff,MIW 
Stand van zaken app: is er al zicht op een app? ' ' • • ---
Verpleeghuizen: hoe zijn eerste dagen pilot gegaan? Verse , en - rschillende maatregelen, bijvoorbeeld 
met opnemen temperatuur van bezoekers. Is dat de bedoelin 

- Reguliere zorg: hoe gaat het met opstarten reguliere zorg. • - • • 
Monitoring: is he~yste- igingsniv" goe I ee voor ederla1,uWN&M 
Sportscholen: uit~erleg ' • et secto ' · 111 
Caribisch Nederland: hoe gaat et met steunpakke voor ntillen ' -
Reizen en quarantaine: alles staat toch op oranje dus hoezo gaat Coren on weer reizen? Uitzetten via lm!DJ 
MIWiWI e n / of (10)(2e) 

Veel dank• 

Groeten, 
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COVID en Sport: Herstart Sport 

Onderwerp: Herstart Sport 

Kernboodschap . Sinds 16 maart waren alle sportaccommodaties gesloten en er vonden geen 
georganiseerde sportactiviteiten plaats. . Vanaf 29 apri l mag de jeugd tot en met 18 jaar weer in teamverband buiten 
sporten op de club en in de openbare ruimte. . Voor de jeugd tot en met 12 jaar hoeft geen 1, 5 meter afstand in acht genomen 
te worden, voor de leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar moet dit wel. . Nagenoeg alle gemeenten hebben hier invulling aangegeven en vele sportclubs 
hebben hun deuren weer voor de jeugd geopend met inachtneming van de extra 
spelregels die gelden. . Vanaf 11 mei mogen ook volwassenen weer in teamverband buiten sporten. Ook 
voor hen geldt dat zij 1,5 meter afstand in acht moeten nemen. Het gaat alleen 
om trainen. Wedstrijden, compebties en toernooien zijn tot 1 september niet 
toegestaan. . Kleedkamers en kantines blijven voorlopig gesloten . . Er mag alleen buiten gesport worden. Met uitzondering voor zwemmen dat mag 
zowel in binnen- als buitenbaden. Alleen daar mogen ook de kleedruimtes open. 

Feiten en cijfers . In Nederland sporten normaal ruim 10 miljoen mensen op wekelijkse basis, in 
corona tijd is dit teruggelopen tot 8,7 milj oen mensen. . Dit doen zij bij één van de 24.000 sportverenigingen in ons land, bij een 
commerciële sportaanbieder of zelf thuis of openbare ruimte. . Met name kinderen zijn als gevolg van de corona maatregelen minder gaan 
sporten. Van 1,3 miljoen vorig jaar naar 800.000 dit voorjaar, een daling van 
35%, . In de eerste weken na het ingaan van de coronamaatregelen zijn m inder 

volwassenen gaan sporten/bewegen. Waar in een ' normale' lente 13 procent 

helemaal niet sport is, dat tijdens de intelligente lockdown 18 procent. . Meer mensen sporten alleen (61o/o vs. 46% in een normale lente). De 

verenigingssporters missen het contact met medesporters en het sportplezier 

het meest. 

Gevolgen COVID . Tot 29 april waren alle sportaccommodaties gesloten en vonden er geen 
Maatregelen georganiseerde sportactiviteiten plaats. . Per 29 april zijn de meeste buitensportaccommodaties weer geopend voor jeugd 

tot en met 18 jaar. Ook zijn er per 29 april weer aan aantal 
topsportaccommodat ies geopend waar topsporters kunnen trainen . . Voor zowel de jeugd als de topsporters zijn protocollen ontwikkeld waar alle 
clubs en accommodaties zich aan moeten houden. . Hierin staan de spelregels die nageleefd dienen te worden waaronder het 
omkleden thuis en desinfecteren van materialen. . Kleedkamers en kantines blijven nog gesloten . . Voor volwassenen wordt nu ook een dergelijk protocol ontwikkeld waar 
vervolgens iedere tak van sport en accommodatie uitvoering aan moet geven. 

Financiële inzet . Met het steunpakket voor de sport ondersteunt u verenigingen om activiteiten 
voor de ieuad en nu ook voor volwassenen oo te starten 

Actualiteit Zie OA's 



Q: Welke regels gelden er voor volwassenen die willen sporten 
( nu en na 11 mei)? 

• Tot 11 mei is sporten voor volwassenen van 18 jaar en ouder alleen 

thuis of in de openbare ruimte toegestaan, waarbij 1,5 meter 

afstand in acht dient te worden genomen en de groep uit niet meer 

dan 2 personen mag bestaan. 

• Per 11 mei mogen volwassenen weer in teamverband samen trainen 

en samen sporten. 

• Dit mag alleen buiten en de 1,5 meter afstand moet in acht 

genomen worden, evenals de algemeen geldende hygiëne 

maatregelen van het RIVM 

• Voor bepaalde takken van sport betekent dit, dat er aangepaste 

trainingsvonmen moeten komen om aan die 1,5 meter richtlijn te 

kunnen voldoen. Sportbonden werken hieraan. 

• Wedstrijden, toernooien en competities kunnen tot in ieder geval 1 

september geen doorgang vinden. 

• Kantines en kleedkamers (m.u.v. kleedkamers in zwembaden) 

blijven gesloten 

279059 



Q: Onder welke omstandigheden mag de jeugd weer 

sporten? 

• De jeugd mag vanaf 29 april weer in teamverband buiten sporten 

op de club en in de openbare ruimte. 

• Voor de jeugd tot en met 12 jaar hoeft daarbij niet de 1,5 meter 

afstand in acht te worden genomen. Voor de jeugd van 13 tot en 

met 18 jaar moet dit wel. 

• Alleen trainingen in de buitenlucht zijn toegestaan. 

• Wedst rijden, toernooien en evenementen kunnen tot 1 

september niet plaatsvinden en ook kan er nog niet binnen 

gesport worden. 

• Kleedkamers en kantines blijven gesloten. 

• Voor alle sportactiviteiten geldt dat zij zich dienen te houden aan 

het protocol waarin alle hygiëne maatregelen van het RIVM 

opgenomen zijn. 
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Q: Waarom mogen er nog geen wedstrijden en competities 
gespeeld worden? 

• Wedstrijden, toernooien en competities lokken teveel 

verplaatsingen van mensen uit en leiden tot de samenkomst van 

vele mensen 

• Om het v irus in te blijven dammen, d ienen we het aantal 

verplaatsingen en het ontstaan van groepen tot een minimum te 

beperken; 

• Dat is de reden dat wedstrijden, competities en toernooien zowel 

voor de jeugd als voor volwassenen nog geen doorgang kunnen 

vinden. 

279059 



Q: In hoeverre lukt het sportverenigingen om te voldoen aan de 

extra spelregels die nu gelden? 

• De meeste sportverenigingen lukt het goed om aan de nieuwe 

spelregels te voldoen. 

• Maar natuurlijk zijn er verschil len. 

• De ene accommodatie leent zich meer en makkelijker voor 

bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand. Datzelfde geldt voor takken van 

sport. 

• Ik heb met bewondering gekeken hoe snel het de sportsector gelukt 

is om de trainingen voor de jeugd weer op te pakken met 

inachtneming van de extra spelregels. 

• Ook zie ik dat tal van bonden trainingsvormen aanreiken aan hun 

clubs waarbij de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. 

• Met het steunpakket dat ik vorige week gepresenteerd heb, geef ik 

verenigingen bovendien een steun in de rug om dit alles in goede 

banen te leiden. 
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Q. Mogen fitnesscentra nu ook weer open? 

• Nee fitnesscentra kunnen helaas nog niet hun deuren openen. 

• Wel is het hen toegestaan om activiteiten voor hun leden te 

organiseren in de buitenlucht. 

• Ook dan geldt dat de 1,5 meter richtlijn moet worden gehandhaafd 

en de RIVM richtlijnen moeten worden nageleefd 
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Q. Geldt voor de volwassenen ook dat sportclubs ook niet-leden 
moeten ontvangen? 

, Ik moedig alle Nederlanders aan om voldoende te sporten en te 

bewegen en ik vraag sportclubs dit te faciliteren 

Overigens hebben de meeste sportclubs al het beleid dat mensen 

een paar keer gratis mee mogen trainen om te kijken of ze echt lid 

willen worden 

• Het zou mooi zijn als deze coronacrisis ertoe leidt dat meer 

Nederlanders hun weg weten te vinden naar een sportvereniging of 

commerciële sportaanbieder 
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Q. Gaan de zwembaden nu ook open? 

• Voor de zwembaden, zowel binnen als buiten baden geldt dat zij per 

11 mei hun deuren weer mogen openen. 

• In tegenstelling tot andere accommodaties mogen bij zwembaden 

de kleedruimtes wel gebruikt worden 

• Bezoekers aan de zwembaden dienen 1,5 meter afstand in acht te 

nemen. 

, Het is aan iedere zwembadexploitant in samenspraak met de 

gemeente om te beoordelen of het bad toegerust is om de extra 

hygiëne maatregelen en de 1,5 meter spelregel in acht te nemen. 
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COVID en Sport: protocollen 

Onderwerp: COVID en opstart sport 

Kemboodschap . NOC*NSF werkt samen met de sportbonden en de VSG aan de opstart van de 
van de sport. Het heropstarten van de sport vindt stapsgewijs en voorzicht ig 
plaats. Het is onmogelijk dat 9 miljoen mensen die wekelijks sporten tegelij k 
weer gaan sporten. I nmiddels is de j eugd tot 12 j aar en de j eugd t/m 18 j aar 
gestart met sporten in de buitenruimte. Volwassenen mogen per 11 mei weer 
starten. . De regie bij het weer openstellen van de sport ligt bij de gemeenten die daar 
afspraken over maken met de clubs en sportparken. Dat kan per gemeente 
verschillen. 

Protocollen . Voor een goed en veilig verloop van sportactiv iteiten hebben NOC* NSF en de 
VSG een algemeen protocol opgesteld om verenigingen te ondersteunen bij het 
starten van het sporten voor de jeugd. Sporten zijn verschil lend. Daarom wordt 
waar nodig, per tak van sport wordt daar aanvullende protocollen opgesteld. . I n de protocollen wordt aandacht besteed aan de implementatie van de RIVM 
r ichtlij nen en worden adviezen gegeven voor het uitvoeren en handhaven van 
maatregelen en suggesties gegeven voor communicatie naar relevante 
doelgroepen (zoals sporters, trainers etc.) . Nu er vanaf 11 mei ruimte komt voor andere groepen om te sporten zal dezelfde 
werkwijze worden gehanteerd. NOC*NSF en de VSG staan in de startblokken om 
het bestaande p rotocol voor de jeugd aan te passen. Daarnaast zullen 
protocollen worden ontwikkeld voor het starten van het sporten voor 
volwassenen in de bu itenruimte. De protocollen zullen afgestemd worden met 
VWS het RIVM, zoals ook eerder met het protocol voor de jeugd is gebeurt. . Naast de protocollen en faciliteren en inspireren de sportbonden en het Platform 
Ondernemende Sportaanbieders de trainers met oefenvormen, trainingsideeën 
en aangepaste vormen van de sport. 

Actualiteit / . Het bestaan van een protocol betekent n iet dat er ook kan worden begonnen 
polit ieke met sporten. Het is een kabinetsbesluit om sporten voor groepen weer mogelijk 
aandachts- te maken. We bevelen aan de protocollen te benutten voor een goede en veilige 

punten opstart van de sport. . I nmiddels zij n er ook protocollen geschreven voor sporten, waar tot nog toe 
geen ruimte voor is gekomen om daadwerkelijk te starten. Het gaat om 
protocollen over fitness, golf, paardrijden, klim men en zwemmen. Daarnaast 
hebben sportbonden een vertaling gemaakt van het algemene protocol voor de 
jeugd naar h un eigen sporttak. 



Q: In hoeverre is er sprake van een alge meen protocol 
voorde jeugdsport? 

• Het protocol 'Verantwoord Sporten voor de jeugd' is 

opgeste ld voor het buitensporten van de jeugd tot en met 

12 jaar en de jeugd t/m 18 j aar. 

• Het is met de grootste zorg samengesteld in een 

bijzondere korte periode door NOC* NSF (sport bonden) en 

de Vereniging Sport en Gemeenten. De inhoud van het 

protocol is afgestemd met het m inisterie van VWS én het 

RIVM . 
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Q:Wie maakt het protocol waarin is vastgelegd onder 
welke spelregels volwassenen weer kunnen sporten? 

• Een algemeen protocol voor volwassenen zal, net zoals het 

protocol voor de j eugd, worden gemaakt door NOC*NSF in 

samenwerking met de VSG. 

• Sportbonden vertalen vervolgens het algemene protocol 

naar hun tak van sport. 

• Deze protocollen worden ter beschikking gesteld aan 

gemeenten en aan de sportaanbieders. 

3 
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Q: In welke mate houden sportclubs zich aan deze 
protocollen? 

• De eerste signa len die we hebben ontvangen over de 

opstart van de sport bij verenigingen zijn positief. 

• Er komen bij NOC*NSF en de VSG vooral praktische 

vragen binnen over de toepassing van de protocollen. In 

de praktijk kunnen verenig ingen goed met de protocollen 

uit de voet en. 

• De verantwoordelijkheid voor handhaving ligt bij de 

gemeente. 
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Q: Hoe wordt op de naleving van de protocollen 
toegezie n? 

A: 

• Voor een goed en veil ig verloop van de georganiseerde 

sportactiviteiten wordt geadviseerd het protocol zoals 

opgeste ld door NOC* NSF en de VSG te volgen. 

• Gemeenten kunnen naar eigen inzicht en afhankelijk van 

de lokale situatie eigen bepalingen toevoegen en andere 

afspraken maken. 

• Het protocol is niet dwingend. In principe wordt aan iedere 

burger gevraagd om zelf verantwoordelij kheid te nemen 

om de RIVM maatregelen in acht te nemen; Politie en 

boa's controleren de maatregelen op basis van een 

noodverordening; 

• Zij kunnen iemand die in overtreding is eerst aanspreken 

op zijn/haar verantwoordelijkheid. Als de overtreding niet 

stopt, kan de politie een boete geven die kan oplopen tot 

400 euro. Indien zij zich nog niet aan de noodverordening 

houden kan een sportcomplex gesloten worden; 

• Daarnaast kunnen sportclubs leden die zich niet houden 

aan de richtlijnen schorsen of uitschrijven bij een 

overtreding. 

5 
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Q: In hoeverre is de sport toegerust om toe te zien dat 
de 1, 5 meter afstand in acht wordt genomen? 

• De sport neemt de verantwoorde lijkheid, die z ij hebben 

gekregen serieus. De vele vrij w illigers die het sporten 

mogelijk maken zijn bij al onze sportverenig ingen hard 

aan de slag om het algemeen protocol voor de sport te 

vertalen naar de lokale situatie. 

• In het protocol worden versch illende adviezen gegeven om 

de implementatie van het protocol te bevorderen, zoals: 

- Aanstellen van één of meerdere herkenbare 

coronaverantwoordelijke(n) aan en ervoor zorgen dat er 

altijd iemand herkenbaar aanwezig is op de 

accommodatie wanneer er gesport wordt; 

- trainers/instructeurs instrueren over de wijze waarop ze 

op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod 

kunnen uitvoeren. 

• Jeugdtrainers kunnen worden getest. Daarvoor geldt dat 

zij minimaal 24 uur corona-gerelateerde klachten moeten 

hebben en doorverwezen moeten zijn door een arts. Zij 

kunnen zich bij de GGD melden voor de afname van de 

test. 

• Bij vragen over het goed en veilig opstarten van de sport 

kunnen verenigingen zich wenden tot hun sportbond of tot 

NOC* NSF. NOC*NSF en de sportbonden werken in een 

team samen om kennis op te bouwen en te delen. 

6 
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Veelgestelde vragen over het coronavirus en 
sport 
Op deze pagiua leest u meer infonnatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus 
e n de mogelijkheid 0 111 te spo,1.en of deel te nemen aan een spo,tevenement. 

Gaan trainingen en sportwedstrijden door? 

Vanaf 29 april mogen jongeren tol en met 18 jaar weer samen traiueu in de buitenlucht. 
Daarbij moeten de hygiëne maatregelen van het RlVM worden gevolgd. Alleen trainingen 
zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien b lijven verboden. 

Jongeren in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dal zij z ich moeten tijdens het spo,ten 1,5 
meter afstand moeten houden. Voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet. 

Voor volwassenen blijft gelden dat er geen georganiseerde spo1tlrniningen mogen 
plaatsvinden en er geen weds11-ijden mogen worden gespeeld. Wandelen, fietsen of 
hardlopen in de builenmimle blijft toegestaan. Hierbij moet altijd 1,5 meier afstand worden 
gehouden. Spo1t zoveel mogelijk alleen. 

Kan ik op sportaccommodaties terecht om te sporten? 

Jongeren t/m 18 jaar mogen vanaf 29 april weer ouder begeleidiug trainen bij een 
buitenspo11acco11uuodatie . Spo1thallen, squashbanen en andere indoor spo11accommodaties 
blijven gesloten. Ook de kleedkamers en kantines bij buiteuspo1t accommodaties b lijven 
dicht. 

Jongeren in de leeftijd 13 t/m 18 jaar moeten tijdens het spotten 1,5 meter afstand houden. 
Voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet 

Sporten door volwassenen bij sportaccouauodaties is niet toegest.ian. Zelf spo,ten in de 
openbiu-e mi1111e mag wel. Hierbij moet altijd 1,5 meter afstand worden gehouden. Sport 
zoveel mogelijk aUee11. 

Gaat mijn boolcamp-, kickboks- ofyogacursus ouder leiding van een 
instructeur in het park door? 

Alleen trainingen voor de jeugd t/m 18 jaar mogen vanaf 29 april weer plaatsvinden. 

Trai11.i11gen voor volwassenen zijn nog niet toegest:rnn. 

Mag ik l -op-1 trainingen doen in het park? 

Ook hier is hel advies: blijf zoveel mogelijk thuis en spo11 zoveel mogelijk alleen. Als je loch 
heel grnag samen wilt sporten, kan dat maximaal met z'n tweeën en alleen met 1,5 meter 
afstand van elkaar. Bl ijf thuis als je verkondheidsklachten hebt. Georganiseerde 
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spo,1.activiteiten, zoals boot.camp of personal b·aiHing is voor volwassenen niet toegestaan 1.01 

en met 19 mei. Ook zijn alle sportlocaties gesloten voor volwassenen. 

Ik wil graag met vrienden of bekenden samen sporten in de buitenlucht. O p 
welke manie1· kan dat veilig? 

Hiervoor gelden dezelfde gezoncllleidsadviezen als voor al het andere sociale contact: houd 
minimaal 1,5 meter afstand en blijfbi1men wanneer je last hebt van neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts. Laat de groep bovendien uit 
niet meer dan twee personen bestaan. Tot slot Zoek geen ris ico's op waardoor je bent 
,iangewezen op 1J1ediscbe lmlp (bijvoorbeeld door een ongeval). En als je vall in een 
risicogroep zoals ouderen geldt: mijd zoveel mogelijk sociaal contact, samen spo1ten gaat dus 
even niet. 

Bij sporten zoals golf, tennis of fitness is 1,5 meter afstand houde n mogelijk. 
Waarom mag dit niet? 

Helaas is de situatie rondom het virns nog erg broos. We moeten stap voor stap kijken of de 
maatregelen versoepeld kmmen worden. Alleen dan hmnen we goed in de gaten houden wat 
de effecten op het virus zijn. Het openen van sportlocaties lok t verplaatsingen van 
volwassenen 1.ri1. En zelfs als er 1 ,5 meter afstand gehouden k,m worden, zorgen deze 
veiplaatsingen voor meer contacten tussen volwassenen. Om het vin.is maximaal te 
con b·oleren, moeten we ve11,laatsingen en contacten zoveel mogelijk voorkomen. Daarom 
zijn georganiseerde spm1activiteiten onder volwassenen nog niet toegestaan , ook niet als er 
1, 5 meter afstand gehouden wordt. 

Waarom mag de jeugd wel sporten op sportlocaties? 

Experts geven aan dat de jeugd weinig risico geeft op verspreiding van het vinis, wmdMr dat 
alleenjeugd tot en met 18 jaar mag sporten op sportlocaties. 

Mogen mijn kindei·en samen spelen/sporten op het h·apveldje of pleintje in de 
buurt? 

Kinderen t/m 12 jaar mogen op de veldjes en pleintjes zelf vrij spelen en sporten. Hierbij 
hoeven zij geen 1,5 meter afstand te houden. 

Mogen jongeren nu weer samen gaan sporten op he t Cruyff court? 

Jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar mogen vanaf 29 april, wam1eer er sprake is 
van een georganiseerde spo11activiteit onder leiding van een door de gemeente aangewezen 
b·ainer, samenkomen om te sporten. 

Buiten de activiteit om blijft gelden dat jongeren alleen mogen samenkomen in groepen van 
maximaal 2 personen. Voor de jeugd in de leeftijd 13 t/m 18 jaar geld t dat zij tijdens het 
sporten 1,5 meter afstand moeteu houden . 

Is het de bedoeling dat sportaccommodaties bun terrein openstellen voor 
kinderen die geen lid z ijn van de club? 
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Ja, het nitgangsprn1t is dat kinderen en jongere n zoveel mogelijk de kans krijgen 0111 mee te 
doen, of zij m1 lid zijn van een vereniging of niet. Het is aan de vereniging om hiennee aan de 
slag te gaan. Via de kanalen van NOC*NSF eu de spo11bonden word1 gecommuniceerd hoe 
het sporten op een veilige manier kan. 

Kunnen sporlbegele ide1·s, buurlsportcoaches en trainers zich laten lesten? 

Kijk hier voor veelges1elde vragen over testen op het coronavims. 

Mijn competitie zou dit ,•ooi·jaar beginnen, gaat die nu wel starten? 

Voorlopig mogen er geen sporlwedstrijdeu of loemooien georganiseerd worden. Neem 
contact op met uw bond wat dit betekent voer uw competitie. 

Kan ik cootribulie of lesgeld terugvragen van mijn vereniging of fitnessclub of 
andere sportaanbieder? 

Dat is albankelijk van de afspraken die u met uw spo,1aanbiecler gemaakt hebt. Het is wel zo 
dat uw spmtaanbieder doorlopende kosten heeft en uw bijdrage nodig heeft om deze kosten 
te dekken, zodat uw spo1tclub de deuren weer voor u kan openen warmeer deze uitzonderlijke 
sinrntie voorbij is. K1un u het geld niet missen, vraag dan of het mogelijk is om de huidige 
betaling om te zeuen in eeu tegoed. Daannee neemt 11 een aandeel in de toekomst van de 
sport. 

Wanneer kan ik weer gewoon sporten zoals ik dal zelf wil? 

Dat is nog onbekend. Samen spo1ten op de club is pas weer toegestaan als dit veilig kan voer 
de spotters zelf, hun begeleiders maar ook voor de kwetsbare mensen in Nederland. 

Wo1·dt het virus doorgegeven als je van dezelfde sportmiddelen (rek, bank, 
etc.) gebruikmaakt'? 

De kans dat u besmet raakt door het aam·aken van een product of oppe1vlak is heel klein, 
maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aanrnl virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af 
buiten het lichaam. In het algemeen raden we aan 0 111 regelmatig uw handen te wassen en 
sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppe1v lak dat mogelijk besmet is, kun je 
eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel. 

Een virus heeft een mens of dier nodig om ' in leven te blijven' en zich te ktumcn delen. 
Buiten het lichaam kau bet virns maar kon overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen 
overleeft, is aflumkelijk van het soo11 oppervlak, de temperannu· en de luchtvochtigheid. Zo 
overleef!. het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, mei/la) en 
glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en kruton 

Kan ik nog bridge spelen, schaken of andere denksporten doen? 

Het advies is om dil niet Ie doen. Veel van deze denksporten vereisen cl.at deelnemers aan 
dezelfde tafel zitten en dat is in veel gevallen binnen 1,5 meter. Daamaast worden de 
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materialen (spee!kaaJten, stukken) vaak doorgegeven waardoor bet 1is ico op besmetting 
vergroot wordt. 

Denkspmten lenen zich echter wel goed voor digitale varianten. Via internet zijn vele 
mogelijkheden, zo raadt de Bridgebond Stepbridge aan. Ook voor andere denksporten zijn 
diverse applicaties beschikbaar. Zo verwijst de schaakbond voor jeugd naar de ouline 
jeugdschaakclub Scharurnrntties. 

Geldt social distancing ook voor sport- en beweegactiviteiten met dieren? Kan 
ik de boud nog uitlaten en paardrijden? 

U knut uw hond uitlaten of met uw paard buitenrijden, als u de hygiënemaatregelen toepast 

Was uw handen vaak met water en zeep 
• Hoest. en nies in de binnenkant van uw elleboog 

Gebruik papieren zakdoekjes 
Schud geen handen 

• Houd 1,5 meter(2 armlengtes) afstand vru, elkaar 

Ik wil gaan zwemmen, surfen of varen met mijn bootje . Op welke manier kan 
dat veilig? 

Net als voor andere sporten in de buitenlucht geldt hier: houd minimaal 1,5 meter afstand en 
laat de groep uit niet meer dan 2 personen bestaan.&, alleen naar buiten als dat nodig is en 
ga zo veel mogelijk alleen op pad. Zoek geen risico's op waardoor u bent aangewezen op een 
reddingsactie of op medische hulp. A Ueen rum is recreatievaart en spo,ten in het water 
verantwoord. 

Kan het virus doorgegeven worden via zweet? 

Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. Door hoesten en niezen ko111t het virus uit uens, 
keel of longen naar buiten. Via k leine druppeltjes komt het virus in de lucht. Daru·om is het 
vau belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 

Hoe zit het met sportevenementen en activiteiten na 19 mei, gaan die wel 
door? 

Wedstrijden, competities en toernooien kunnen voorlopig nog niet p laatsvinden. Pas als het 
virns verder ouder controle is gebracht, wordt het weer mogelijk om spo11evenemeuten en 
activiteiten te organiseren. Voor evenementen met vergunnings- en meldplicht geldt dat die 
in ieder geval tot 1 september niet kunnen plaatsvinden. 

Ik heb een kaartje voor een sportwedstl'ijd. Kan ik mijn geld terugkrijgen als 
die niet door kan gaan? 

Toeschouwers van een eenmalig sportevenement hebben wettelijk het recht om hun geld 
terug te vragen. In deze uitzonderlijke omstandigheden kunnen organisatoren u een voucher 
aanbieden waannee u later een gelijkwaardig evenement krn,t bezoeken. Daannee wordt 
voorkomen dat organisatoren n u in grote financiële problemen komen. De sportsector sluit 
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zich met deze regeling aan bij de cultHrele sector. 
Meer informatie vindt u op de websites Bewaar Je Ticket en Save vour ticket (Engels). 

Als er meer duidelijkheid is over de voortgang van de betaald voetbalcompetities, komen er 
voor wedstrijden toegaugskaarten. De betaald voetbalclubs i.nformereu u daar over. 

Ik heb mij ingeschreven om aan een sportevenement deel te nemen. Kan ik 
mijn geld terugkrijgen als dat niet door kan gaan'? 

Voor deelJ,emers aan sportevenementen gelden anclere voorwMrden clan voor toeschouwers 
bij de sportweds11ijd. U hu.11. voor de voorwaarden die van toepassing zijn het beste conta~t 
opnemen met de organisator van het bet1-effende evenement. 

Steunpakket sport 

Waarom is dil steuupakket voor de sportseclor nodig'! 

Het sluiten van de spo1tclubs heeft (financiële) gevolgen voor de spo11sector. Competities 
zijn vroegtijdig beëindigd, trainingen gestaak.'1 en kantines zijn gesloten. Hierdoor lopen 
spo1tve1-enigingen inkomsten mis, te1wijl de huur of kosten van de accolUlllodatie wel 
doorlopen. Omdat spo11vere11iginge11 niet altijd in aarunerking ko1nen voor de brede 
regelingen die het kabinet voor ondernemers open heeft gesteld, heeft het kabinet een 
steunpakket specifiek voor de spo1t samengesteld. Dit met als doel clat sportclubs straks weer 
hun detn·en kLlllllen openen voor alle Nederlanders. 

Hoc ziet het steunpakket eruit? 

Met. een bedrag van 90 miljoen euro wordt voor alle sportverenigingen de huur 
kwijtgescholden voor de periode l mam1 2020- l juni 2020 (3 maanden). Deze financieiing 
loopt via de gemeenten omdat deze degenen zijn die de huw· van spo11verenigingen innen. 

Daarnaast stelt het kabinet 20 miljoen ew·o beschikbaar voor runatetu-ve,-enigingeo die de 
accotwnodatie zelf (gedeeltelijk) in bezit hebben. Per vereniging is eenmalige 
tegemoetkoming van maxinrnal 2.500 enrn beschikbaar. Dit geld is bedoeld voor 
verenigingen die geen aanspraak maken op het algemene stern1pakket van de Rijksoverheid. 

Waar kunnen amalem·sportverenigingen terecht voor korllopeud kt-ediet'! 

Door de coronrunaatregelen kunnen spo11vereniginge11 iu liquiditeitsproblemen komen. 
Omdat zij gezien bun specifieke bedrijfsvoering uiet .l)tijd bij banken terecht kunnen voor 
kortlopend krediet, ontvangt Stichting Waa1·borgfonds Spo11 (SWS) 10 miljoen ew·o om de 
spo1tsector te ondersteunen. Met dit bed.rag kan S\VS meer waa1borgen afgeven aan 
amateursportvereuigingen zodat zij toegang krijgen tot kortlopend krediet. 
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To: ---(,'j)minvws .nl): mm .• . 1llan1i1Ui)$di@minvws.nl) 
From: • · . . ' ) 
Sent Fri 5/812020 9:48:42 AM 
Subject: RE: WBO-vergunning corona symptoom check-apps 
Receiwd: Fri 518120 20 9:48 :42 AM 

Het komt sowieso goed, want voor welk scenario ook - er is een praktische oplossing voor. @ 

Groet vanlllfll 

Van: Il, l, 11 millJ) - @minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 8 mei 20 20 1 1:47 
Aan: 1111111. - ) 4@tf4Mrg,mînvws.nl>; m • . (IE) W(•üM@minvws .nl> 
Onderwerp: RE: WBO-vergunning corona symptoom check-apps 

Himll 
lffllffllen ik gaan volgende week in conclaaf met een paar collega's om op een rij te zetten hoe het zit en wat handig is om te 
~ omtgoed! 

Groeten-NU 

Van: lllfll, ■--} 4f)f@@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 8 mei 20 20 1 1:36 

Aan :.lml, Jll -u-■•ll.'.ln. !ltI1!f!l!c§11■-@minvws.nl> 
CC:ll,l.lll~:@m1nvws.nl> 
Onderwerp: RE: WBO-vergunning corona symptoom check-apps 

(10l(2e) 

Ik stel voor dat wij drieen eerst onze mind opmaken. Ik zie datmmJhaar mind al heeft opgemaakt. Ik zie m eerlijk gezegd nog 
niet. Het is een vrijwiliige app zonder dwang - maar wellicht wie drang7 - . dit levert natuurlijk heel veel gedoe op als dit 
vergunningplichtig is en dat is op zich niet erg, maar dan moet de redenering deugen. Ik vind het ook prima om even tegen 
elkaar aan te praten via webex. 

Best" 

Naar ik heb begrepen volgt er nog bij VWS intern beraad over hoe het aanbod van deze app, of een andere app, zal worden 
vormgegeven. Dit kan invloed hebben op de toepassing van de Wbo. Het leek me goed je hierover te informeren. Als ik meer 
weet laat ik het je uiteraard even weten . 

GroetvanNIW 

Van: llllfll 11. (mtl) 
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 10:52 

Aan.=.alllllllDIII) ·W•=@igi.nl> 
cc:mm,111. -l kL:;;învws,nl>; ••.• immmll <llffllil>minvws.nl> 
Onderwerp: RE: WBO-vergunning corona symptoom check-apps 

Bestelll 

Om alvast een voorschot te geven op ons telefonische gesprek het volgende. 

Ik heb met betrekking tot de vraag of corona een ernstige en onbehandelbare ziekte is een intensivist, werkzaam bij aan 
academisch ziekenhuis, geraadpleegd. Ik heb daarbij niet de corona-app genoemd. 
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Het symptomenonderzoek via de app, aangeboden aan de gehele Nederlandse populatie, en het daarop gebaseerde advies om je 
bij een arts te melden, val t onder de reikwijdte van de Wbo (artikel 1, onder c, van de Wbo). Het gaat hier om getrapte 
screening waarbij het bevolkingsonderzoek uit twee of meer stappen bestaat, waarbij de eerste stap een voorselectie behelst. De 
voorselectie leidt vervolgens tot een advies om preventief (vervolg)onderzoek te laten doen. In het advies van de 
Gezondheidsraad 'WBO: essentiële begrippen doorgelicht (nr. 2017/03) van 7 maart 2017, dat is gebaseerd op de 
wetsgeschiedenis van de Wbo, moet deze eerste stap in de app als één geheel worden gezien met het vervolgonderzoek. 
Daarom valt de symptomenchecker onder de reikwijdte van de Wbo. De uitslag van de symptomenchecker mag niet worden 
gezien als een medische indicatie waardoor het geheel van de app en het vervolgonderzoek niet onder de Wbo zou vallen . 

Bij corona gaat het om een ernstige en onbehandelbare ziekte zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wbo. Hiervoor is een 
vergunning nodig op grond van artikel 3, eerste lid van de Wbo. Dat de ziekte ernstig is blijkt uit het feit dat deze voor sommige 
mensen tot een ernstige klinische situatie of de dood leidt. Dat de ziekte voor een grote groep mensen ook zonder 
noemenswaardige klachten of verschijnselen kan verlopen doet daar niets aan af. De ernst van de ziekte is ook de reden 
waarom er wereldwijd maatregelen worden getroffen ter voorkoming van de verspreiding. Verder is er geen behandeling 
mogelijk, alleen ondersteunende zorg. Dat is anders dan bij een reguliere griep waarvoor het geregistreerde medicijn oseltamivir 
beschikbaar is. 

Eigenlijk kun je de corona-app vergelijken met de app van SkinVision, waarvan de IGJ net heeft vastgesteld dat dit Wbo
vergunningplichtig. Daarbij vloeit alleen de vergunningplicht voort ui t het gegeven dat er wordt gescreend op kanker. Het lijkt 
me een lastige situatie voor de IGJ om ten aanzien van de corona-app ineens aan te geven dat het niet vergunningplichtig is, 
zonder dat je daarvoor steekhoudende argumenten kan aandragen. In dat geval neigt het naar willekeur, en het lijkt me 
daarmee voor de toekomst ook een precedent scheppen. Zonder dat ik op de stoel van de IGJ wil gaan zitten; je kunt als IGJ wel 
overwegen om onder deze bijzondere omstandigheden het zonder Wbo-vergunning aanbieden van de corona-app te gedogen. 
Net zoals - naar ik heb begrepen - wordt gedoogd dat ouders soms kinderen thuis houden ondanks de leerplicht. 

Het is vanzel fsprekend aan de IGJ om zelf overwegingen te formuleren op basis waarvan toezicht plaatsvindt. Ik wil alleen wel 
met deze mail toelichten hoe de wet moet worden toegepast, met inachtneming van de wetsgeschiedenis en de adviezen van de 
Gezondheidsraad. 

Ik hoop je hiermee van dienst te zijn. 

Met vriend elijke groet, 

(10X2•> 

(10)(20) 

Ministerie van Volksgezondheid, We1z1jn en Sport 11 Directie Publieke Gezondheidszorg 

Parnassuspleln 5 11 postbus 20350 11 2500 El Den Haag 

telefoon: 06M(•Jf{f@ 
werkdagen: (10~2•) 

(10)(2e) Van: ) W(•f@@igj.nl> 
Verzonden: woensdag 6 mei 2020 17:32 

Aan: lml,1111. (11111} -W[t{§@@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: WBO-vergunning corona symptoom check-apps 

Best◄iiiiil 
Zullen wij morgen anders even bellen? Het gaat om de OLVG app die nu landelij k uitgerold wordt om corona symptomen te 
checken en een algoritme bepaalt dan of zij het advies krijgen van de app om zich met de klachten te melden bij een arts om te 
testen voor corona. Dan zou het om een medische indicatie gaan en niet om bevolkingsonderzoek. Als wij dan een voorgesprek 
hebben dan kunnen wij daarna op lijnen voor het gesprek met OLVG. 

Het gaat om deze app: https:lldecoronacheck,nl/ 

■iînond, dank voor j e snelle reactie! 
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Van: mfll,111. (1111) ◄IIJffjM@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 6 mei 2020 17:00 

Aan: ) #ll')jfl§M@igi,nl> 
Onderwerp: RE: WBO-vergunning corona symptoom check-apps 

Bestellllll 

Even een sne lle reaclie vanwege de termijn waarop je antwoord moet hebben. Volgens mij is coroua op dit momeut. a og 
eeu emslige en onbehandelbare ziekte, maar ik ben geen arts dus het kan mogelijk anders zijn. Ik denk dat daarom wél de 
vraag belangrijk is of er sprake is van bevolkingsonderzoek in de zin van de Wbo. Met alle respect voor de jtu~sten vau de 
lGJ, maar ik denk dat ik door mijn prak"lijkervaring veel beter in staat ben om daar iets over te zeggen dan wat ik nu zo 
kort lees in de mail die je mees tuurt. 

Het is van groot belang hoe de app zal worden gebmikt. Je zegt dat de app als een symtomenchecker zal worden gebruikt. 
Gaat het dan om mensen die zich met een zorgvraag wenden tot een arts? In dat geval is er een medische indicatie en gaat 
het niet om bevolkingsonderzoek. Op basis van de info die je geeft is een antwoord eigenlijk niet goed te geven . 

Het is trouwens nogal wat als j e uitgaat va11 een verg11mungplicht Het aanvrngen van een vergunuiug is best wel eeu klus 
en het traject daarna vergt advisering door de Gezondheidsraad. Je moet dan als snel denken een een pe1iode van 7 
maanden, en die tijd hebben we g ezieu de omstandigheden niet. Aan de andere kant kunnen we ook niet eigen.handig de 
,vet even omzeilen. 

Ik denk dat het praktischer is als ik telefonisch aansluit bij de vergadering. Zo voorkomen we dat we om1odig 
belemmeringen opwerpen voor het OLVG of j tust abus ievelijk de wet terzijde schuiven. Is dat een goed idee? 

Groet va•◄AilQM 

(10)(20) V au: )◄@fHj@,@i2j.il1> 
Dalum: woensdag 06 mei 2020 4:13 PM 
Aan: m. m. <IIIIZI) #NIWN1tmîuvws.nl:> 
Ond e,wp11i: W80-vergnmling corona symptoom cbeck-apps 

Beste••• 

Ik stuur jou deze mail ivm een interne d iscussie bij de JGJ over het wel of niet vergunning plichtig zijn van corona 
symptoomcheck-apps. De j uristen zeggen van niet omdat corona niet onder categorie c van de WBO valt. 

Wij hebben nl morgen een gesprek met de OLVG-app makers en ik twijfel zelf ook omdat zij wel aan de hand van symptomen 
checklist tot handelen overgaan. Ik heb dan twijfels over de betrouwbaarheid van die checklist waarop een diagnose wordt 
gebaseerd, of in dit geval advies om naar de reguliere zorg te gaan voor corona-testen. Corona is op dit moment nog niet te 
behandelen en deze apps dragen wel bij aan de d iagnose stelling. Heeft VWS/GR in deze al een standpunt in genomen? Of doen 
wij er goed aan deze app-aanbieders het advies te geven een vergunningsaanvraag in te dienen ' 

Dank alvast voor je reactie' 

111111 
Onze jurist bij de IGJ heeft mening dat de apps niet WBO-plichting zijn. 

Begrijp dat in onderstaande casus de vraag is of de WBO miss ook van toepassing is. Onderstaand heeft- al even gereageeld. 

Reik\'1idte Wbo 
In artikel 3 Wbo woldt bepaald dat het verboden is om bevolkingsonde,zoek als bedoeld in artikel 2 Wbo te verrichten zonder dat men hiervoor een 
vergunning heeft. In artikel 2 Wbo wordt duidelijk welke categorieen de wetgever heeft aangewezen. Het gaat om: 

a) Bevolkingsonde,zoek met ioniserende straling; 
b) Bevolkingsonderzoek naar kanker; 
c) Bevolkingsonde,zoek naar ernstige ziekten of al\Nijkingen waarvoor geen behandeling of preventie mogelijk is. 

Mijn inschatting is dat corona niet onder een van deze categorieM vatt. Onder a en b is dat helder. Jen aanzien van categolie c geldt dat het moet 
gaan om bevolkingsondeizoek naar ziekten en afwi;kingen die onbehandelbaar en ernstig zijn. Onbe andëlbaar betekent dat er geen z.invo Ie 
behandeling bestaat en ernstig betekent dat de gevolgen van de aandoening of de wetenschap de aandoening in de toekomst te krijgen, voorde 
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betrokkene ernstig (kunnen) zijn. Aangenomen wordt dat hiervan niet snel sprake is. Hoewel er mensen zeer ernstig ziek zijn en ook mensen zijn 
ove~eden, denk ik- op het eerste gezicht - niet dat corona onder deze definitie valt. 

Om die reden kom ik aan de beantwoording van de vraag of er sprake is van bevolkingsonderzoek/aanbod dan ook niet toe (denk wel dat daarvan 
sprake is). Overigens is in artikel lid 2 en 3 Wbo nog een mogelijkheid voorde Minister weggelegd om spoedeisende gevallen een tijdelij ke 
voorziening te treffen, zodat dit onderzoek ook onder de reikwijdte van de wet komt te vallen. 

(10)(2e) 
---,-1o_x_2_.1 __ _ 

Nerwerkzorg en Preventie 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Ministerie van Volksgeiondheld, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 Al Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA Heerlen 

T08~lWIII M.-c.nJ 
https:j/www.igj.nl 

Duidelijk. Onafhankelijk. Eerlijk. 
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To: )IIIE!m@minvws.nl]· MlltJffM • . (Eifm)@IMifN~minWls.nl] 
From: 
Sent 
Subject: RE: Vragenformulier d .d. 4 mei 2020 
Receiwd: Tue 5/5/2020 8:33:09 AM 

Dank dat was ook een beetje mijn gevoel, doen we het zo• Groetlllll 

Van: ) <IIICIJ@minvws.nl> (10)(20) 

Verzonden: maandag 4 mei 2020 22:47 

Aan: 111111,I. ■ -) ◄•JltM~minvws.nl>; @[t}JfM, Il, Cllfm) ◄iî-8f4@as,mlnvws.nl> 
Onderwerp: RE: Vragenformulier d.d. 4 mei 2020 

Ik zon voor separaat willen gaan: Is stass ondc1we1p en wordt een best gedeta illeerd stukje in de brief wat weer a llerlei 
vragen oproept·. 
We hebben ook cle aanpak poernno in separate b,ief vru, stass geclaan dus nu dit weer in deze b,ief is dan wat onlogisch. 

Verzonden met BlackBeny \Vork 
(w,vw.blackbeny.com) 

V an : IB-1-■(8 <&Ql@minvws.nl> 
Dat nm: maandag 04 mei 2020 3:27 PM 
A an: 1wm1.1111. (111111) ◄UihflMmminvws.nl>. 
Ondt1werp: RE: Vrngenfo1mt~ier d.d ,1 mei 2020 

( I0X2e) 1 <llm!fll@minvws.ttl> 

Ha, zou kunnen, ik zie ook wel meerwaarde in los beantwoorden. Ik twijfel nog. Ik zet@1@Nven erbij, misschien hee~ die er 
nog streng feelings over? 
Qua deadline zou het opzich wel kunnen, dat is niet het punt. Groet-

Van: NAifU 111-IIIIJ) ◄@@@@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 4 mei 2020 15:23 

Aan: 111111.1-111 -) +MitM@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Vragenformulier d.d. 4 mei 2020 

Hoi, 

Denk je dat deze volgende week in de brief mee kan (hoef je nu nog niet je hoofd over te breken hoor, eerst focus op deze 
brief)? 

Groet, 

Mi• 
Van: ) <lQl1!ffl'l@minvws.nl> 

Verzonden: maand.!!,& 4 mei 2020 14:54 
Aan: m ll®minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Vragenformulier d.d. 4 mei 2020 

I 10II2e) Van: ) ◄A·»raM@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 4 mei 2020 14:53 
Onderwerp: Vragenformulier d.d. 4 mei 2020 

Nu met bijlage 

Attentie PG 
2020207912 
(ingezonden 4 mei 2020) 
Vragen van het l id Sazias (50PLUS) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het 
advies van de Gezondheidsraad over COVID-19 en vaccinatie tegen pneumokokken. 
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Het onderwerp van deze Kamervragen Is aak onderdeel van de TK-brief volgende week woensdag over update COVID-19. 
Graag deze Kamervragen niet las beantwoorden maar vragen afdoen middels de volgende zin toe te voegen onder aan de 
paragraaf in TK-brief 

die gaat over dit onderwerp: Met bovenstaande acht ik ook Kamervragen (Z-nummer toevoegen) van het lid X van PM datum 
beanrwoord. 

Attentie Z 
2020 Z07915 
(ingezonden 4 mei 2020) 
Vragen van het l id Ploumen (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onzekerheid 
bij fysiotherapeuten als gevolg van uitblijven van informatie over de continuiteitsbijdrage van 
Zorgverzekeraars Nederland. 
Separaat 

Attentie GMT 
2020207920 
(ingezonden 4 mei 2020) 
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister voor M edische Zorg over de gevolgen van nieuwe 
Europese wetgeving voor de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen en medische hulpm iddelen voor invitro 
diagnostiek. 
Separaat 
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~~~ --=;~_~;s.nl] 

From: •• . • • ) 
Sent Thur 5/7/2020 7:37:54 PM 
Subject RE: WBO-vergunning corona symptoom check-apps 
Receiwd: Tour 517/2020 7:37:54 PM 

HtMtfAM 
Ik zou hier toch nog samen goed naar willen kijken. Ik twijfel niet aan de desklu1digheid van de internist en al helemaal niet 
aan jou enl'mmkeunis VMJ de WBO, maar ik wil niet Ie snel de conclusie trekken dat dil wordt :iangeboden aan de 
algehele po~en dus een getrapte screening is. Het feit dat het een symptoomchecker is impliceeti dat het voor mensen 
met symptomen is, dus een indicatie. De volgende trap is dan ook een diagnostische test, die heel duidelijk is gepositioneerd 
als alleen voor mensen die op basis van symptomen een verdenking op covid hebben. 

Volgende week naar kijken? Wellicht ook met ie111and uit de app hoek? 

Groeien.+@@ 

Verzonden met Black.Beny Work 
(www.blackbeny.com) 

HolmD 
Het gaat erom dat een aanbod wordt gedaan aan de gehele bevolking, en bij wie het initiatief l igt, in dit geval diverse 
ziekenhuizen. Mensen worden expliciet uitgenodigd om deel te nemen. Dat mensen daar op eigen initiatief gebruik van willen 
maken, bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten, maakt nog niet dat er dan sprake is van een medische indicatie. Dat is anders 
in de situatie dat een dergelij ke symptomenchecker wordt aangeboden aan mensen waarvan het aannemelijk is dat zij besmet 
zijn door corona, bijvoorbeeld omdat ze in contact zijn geweest met geïnfecteerden. In dat geval kan er wél sprake zijn van een 
medische indicatie. Dit alles is confonm de MvT bij de Wbo en de adviezen van de Gezondheidsraad. 

Ik heb mijn tekst, en mijn eerdere mails hierover, gedegen en uitvoerig afgestemd me~ ~~ an de Gr. 
Daarbij hebben we de terechte parallel getrokken met de casus van de Moedervlekken I1n1eK en ,n 1s1on. ue vraag of er 

(10)(2•) 

sprake is van een ernstige en onbehandelbare ziekte heb ik afgestemd met een intensivist van het Amsterdam UMC, die zelf al 
maanden bezig is met de zorg van coronapatiënten op de IC en als gezaghebbbend wordt gezien binnen zijn beroepsgroep. 

Ik begrijp dat mijn antwoord misschien belemmerend werkt op de uitrol van deze app en dat je daarom voorstelt dat ik nog even 
goed wil analyseren of deze app vergunni:Jl=g is. Ik heb dat echter al gedaan, zo zorgvuldig en gedegen als dat kon gelet 
op de tijdsdruk. Overigens begreep ik van • · dat de GR ook betrokken is geweest bij "de appathon" en dat de GR het eens is 
met de argumenten zoals ik die ook hiero er aangaf met betrekking tot deze corona-app. 

Groetvarlmfll 

De app wordt aangeprezen voor mensen d ie klachten hebben of zich op zijn minst zorgen maken (bijvoorbeeld omdat een naaste 
corona heeft). Zijn k lachten niet al een indicatie op zich? En ik meen dat we ook wel eens (gegronde) zorgen tot indicatie 
verheffen (bijvoorbeeld famil iaire geschiedenis). Misschien toch nog even goed analyseren of dit inderdaad valt onder de 
vergunningplicht? 
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To: •· -~vws.nl];~ 1111-it{\j►(!)minvws.nl] 
Cc: ~__:, ~ • - @minvws.nl]; • m.(11111) • - minvws .nl] 
From: ' ~ 
Sent Tue 5/19/2020 2:49:14 PM 
Subject RE: Vragenformulier d.d. 18 mei 2020 
Receiwd: Tue 5/19/2020 2:49:15 PM 

Ik kan wel kijken naar die luchtvervuilingsvragen, en., aar de vraag over de nertsen die daar in zit maar voor die vragen 
ligt voortouw bij LNV neem ik aan 

Van: 111 IUI Gl,I) <llm!m@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 12:22 

Aan.wm@minvws.nl>; . ' . - ) fi@il@minvws.nl> 
CC: , . ) @monvws.nl>, . @m,nvws.nl> 
Onderwerp: FW: Vragenformulier d.d. 18 mei 2020 

(10)12•) (10X2•) Bzarvragen luchtvervuiling voor jou? 
• , -,ondkapjes in OV voor jou? 

Van~ MlHJ+. 111. m) JmJll@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 11:56 

Aan: m l.11 lmtm> <llffl@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Vragenformulier d.d. 18 mei 2020 

Hoillll 

Is al bekend wie de vragen over de luchtvervuilinf§)i@len het openbaar vervoer gaan beantwoorden? 

Groetr-M\M 
Van: lllfll. 1- - ◄Qfhf4l@minvws.nl> 

Verzonden: maandag 18 mei 2020 14:04 
Onderwerp: Vragenformulier d.d. 18 mei 2020 

Attentie GMT 
2020Z08864 
(ingezonden 18 mei 2020) 
Vragen van de leden Hij ink en Ma rij nissen (beiden SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport over blijvende signalen van tekorten aan persoonlijke beschenmingsmiddelen voorzorgverleners 

Attentie PG 

2020208865 
(ingezonden 18 mei 2020) 
Vragen van de leden Hij ink en Marijnissen (beiden SP) aan de minist ers van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport en voor Medische Zorg over het invoeren van een draagplicht voor niet-functionele mondmaskers in 
het openbaar vervoer 
NB: Kunt u deze vragen beantwoorden voorafgaand aan het debat over de ontwikkelingen rondom het 
coronavirus op woensdag 20 mei aanstaande? Wilt u deze vragen afzonderlijk antwoorden in plaats van 
deze te beantwoorden in de update brief? 

Attentie OICIO 
2020208870 
(ingezonden 18 mei 2020) 

Vragen van de leden Buitenweg en Ellemeet (beiden GroenLinks) aan de Minister van Volksgezondheid, 
Wel.?ijn en Sport over de uitwerking van de digitale ondersteuning van bron~ en contactonderzoek. 
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Att"ntie PG 
2020208873 

(ingezonden 18 mei 2020) 

Vragen van de leden Futselaar en Van Gerven (beiden SP) aan de ministers van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwa liteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht 'Zorgen om luchtvervuiling in 

Brabant en Limburg: 'Wat als er een tweede golf komt en het aantal doden hier weer hoger ligt?' 

Attentie PG 

2020208879 
(ingezonden 18 mei 2020) 

Vragen van de leden Kröger, Westerveld en Renkema (allen GroenLinks) aan de staatssecretaris van 
Infrastructuur en Waterstaat en de ministers van Onderwijs, Cult uur en Wetenschap van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport over het Openbaar Vervoer 

Attentie GMT 

2020208880 

(ingezonden 18 mei 2020) 

Vragen van de leden lid Hijink en Marijnissen (beiden SP) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport en voor Medische Zorg over de aankoop van vijf miljoen afgekeurde mondkapjes 

NB: Kunt u deze vragen beantwoorden voorafgaand aan het plenaire debat over de ontwikkelingen 

rondom het coronavirus op woensdag 20 mei? 
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Toegelaten PT2 desinfectiemiddelen op basis van ethanol, 1-propanol, 2-propanol, 
natriumdichloorisocyanuraat(dihidraat) en natriumhypochloriet die onder de 'Vrijstel! ing 
desinfectiemiddelen oppervlakken COViö-i9 2020' op oppervlakken gebruikt mogen worden 
tegen het coronavirus door professionele gebruikers in de zorgsector. 

• Alcoholen (minimaal 70%) voor toepassing op schone oppervlakken en gebru ik volgens de 

gebruiksaanwijzing 

Middelnaam Toelatingnr Toelatinghouder 
Acticid 14021 N Veip 18.V. 

Alcodes Ma"i Wi12es 13695 N Ecola,b B.V. 

Alcohol 70% met 10% IPA Denteck 14062 N Denteck B.V. 

BV 

Alcohol 7Q'lf! met lso11ro11i,:lalcohol 14193 N ADDED PHARMA B.V. 

Added Pharma 

Alcohol dentior 70'lf! 14081 N Reymerink B.V. 

Alcohol fortior 14064 N Brenntag Nederland B.V. 

Alcohol Ketonatus 70% Added 14197 N ADDED PHARMA B.V. 

Pharma 

Alcohol Ketonatus 70% Denteck BV 14066 N Denteck B.V. 

Alcohol 11odi or 70% 14061 N Reym erink B.V. 

AlcoseQt Plus Denteck BV 14022 N Denteck B.V. 

AIQha Se11tin I Bactazol I I Bakt -Ex EU-0020461-0000 0/AS, Development GmbH 

Pur I Bakt-Ex Ra11id I Blu-Se11t 1 
calgonit OS 622 1 CVAS Disinfectant 

11roduct based on Pro11an-2-ol 1 

Dezynfektator I Disinfect home 1 

Disinfect RaQid I EOS5AN-

Desinfektionss12raj!-Fluid I FS-7-

SQraï I Gartengeräte H~giene 

S12ray l lPADES 70 I NeudoClean 

Hygiene SQray I R 3000 

SCHNELLDESINFEKTION I ROTIE-

DES guick I Schnell Des 

A12esin swift 15790 N Werner & Mertz Benelux N.V. S.A. 

Azos11ray NL-0020836-0002 Vernacare HCS Limited 

AzowiQe, AzowiQe Blue, Nl-0020836-0001 Vernacare HCS Limited 

Azowicette Azowice Sterile 

Bacillol AF 14793 N BODE Chemie GmbH 

Bacillol AF Tissues 14899 N BODE Chemie GmbH 

Bleko EthJ!la lcohol 80% 14055 N Bleko Chemie B.V. 

Bleko Ethyla lcohol 80% 14055 N Bleko Chemie B.V. 

CaluOean Desinfectiedoekjes 15920 N Carel Lurvink Logistics B.V. 

aearex Desinfectie Alcohol H&O 15645 N Delmo Groothandel B.V. 

aearex Desinfectie Alcohol H&O 15645 N Delmo Groothandel B.V. 

Oinisteril 14198 N Fresenius Kabi Nederland B.V. 

Oinisteri l Plus 14027 N Fresenius Kabi Nederland B.V. 

CMT Disinfection Wi12es 14019 N Cemex Trescon B.V. 
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Contec 70% IPA FBC570I 1 Contec EU-0020460-0000 Contec Europe 

70% IPA FBT170I 1 Contec Sterile 

7Q% IPA ~BTO:i70IW I ÇQntec 

S!erile 70~ 1 PA SBTl 70IW · 

PROSAT Delta PS-7030IR I PROSAT 

Easl(Reach PSMEOOOl I PROSAT 

MBPP PS-840IR I PROSAT MBPP 

PS-911 1 PROSAT MBPP PS-911EB 1 

PROSAT MBPP PS-LPP-7030 1 

PROSAT MBPP PS·LPP-7030IR 1 

PRO~AT MBPP PSPPOOJ2 1 PRO~AT 

MBPP P~PP0043 1 PROSAT PQll,!ni! 

Heatseal PS-HS9-7030 1 PROSAT 

Poll,!nit Heatseal PSPS0047 1 
PROSAT Pol)!nit Heatseal PSPS0076 

1 PROSAT Poll,!nit Heatseal 

PSPS0091 1 PROSAT Poli1nit 

Heatseal PSWEOOOl I PROSAT 

Poli,:nit Heatseal PSWE0002 1 

PROSAT Pol)!nit Heatseal 

PSWE0003 PROSAT Sigma 

PSCZOOOl PROSAT Sigma 

PSC20002 PROSAT Theta 

PSC20005 PROSAT Theta 

PSC20006 PROSAT Theta 

PSC20009 PROSAT Theta 

PSC20010 PROSAT Theta 

PSCPOOOl PROSAT Theta 

PSCS1010 1 PROSATTheta 

PSCSIOIOIR I SATWi12es MBPP 

SWPP0003 1 SATWi12es nonwoven 

QOll(ester SAT-(3-7030 1 SATWi12es 

12oll(esterlcellulose SAT-Cl-7030 1 

SATWiees 12resaturated wiees 

SWNW0013 I Seec-Wiee 3 115-

0034 1 seec-Wiee 4 115-0039 

DES-G 14009 N Brenntag Nederland B.V. 

Desinfect 805 15503 N B.V. Zeepfabriek Siderius 

Desinfect 80 S 15503 N B.V. Zeepfabriek Siderius 

Ethades 14065 N Spectro B.V. 

Ethades+ 14694 N Spectro B.V. 

Ethanol 70% Added Pharma 14200 N ADDED PHARMA B.V. 

Ethanol 70% gedenatureerd 14199 N Fresenius Kabi Nederland B.V. 

Fresenius Ka bi 

Ethanol 80% Denatured Added 15139 N ADDED PHARMA B.V. 

Pharma 



Ethanol 80% gedenatureerd 14201 N Fresenius Kabi Nederland B.V. 
Fresenius Kabi 

lnSpec IPA fles, lnSpec IPA NL-0020963-0001 Enviresearch Portugal 
sproeifles 
lnSpec IPA Schoonmaakdoekjes NL-0020963-0002 Enviresearch Portugal 

IPA Disintectant BPl L Terminal NL-0020026-0000 Selden Europe B.V. 
Disinfectant BPl l Pro-Dis IPA 
Disinfectant Snrav 
Klercide 70l30 IPA 13115 N Ecola,b B.V. 

KlerwiQe 70f.30 IPA 13518 N Ecola,b B.V. 

Medicanol 14512 N Medica Europe B.V. 

Medipal Alcohol Disinfectant EU-0020463-0001 Pal Hygiene Products Limited 

Wipes I Pal Tech Precision 70% IPA 

Wipes I Pal TX IPA Surface 

Disinf11ctan1 Wiges 

N~OD~S AL!;;OHQLDESlt:!f~~I~ 14335 N Neormix Columbus B.V. 

WIPES 
ORPHI ALCOHOL KETONATUS 70",& 14194 N Orphi Farma 

Y..ti. 
ORPHI UHANQL 70~ VLV + 0 l~ 14196 N Orphi Farma 
LAVENDELOLIE V/Y. 
ORPHI ETHANOL 70",& VLV + 10~ 14195 N Orphi Farma 
IPA V/V 

ORPHI ETHANOL 7Q~ Y.LV + 5~ 14202 N Orphi Farma 
METHANOL V/Y. 
ORPHI ETHANOL 80"/4 VLV+5% IPA 14203 N Orphi Farma 

Y..ti. 
Podiclean 14028 N Reymerink B.V. 

S-Clean 80 14059 N Qlean-tec B.V. 

Spra'l Awa'l Desinfectie Alcohol 14026 N Cemex Trescon B.V. 

TriSept 14511 N Tristar Industries Special Products B.V. 

M iddelen op basis van natriumdichloorisocyanuraat{dihydraat) te gebruiken tegen het 

coronavirus volgens de WIP-richtlijnen op schone oppervlakken in een gebruiksconcentratie van 

minimaal 1000 ppm actief chloor. Let op: natriumdichloorisocyanuraat(dihydraat) is corrosief, 

voorkom aantasting van metalen en andere gevoelige stoffen. 

Middel naam Toelatingnr Toelatinghouder 
Actisan-5 L 8960 N Veip B.V. 
APESIN CHLORINE TABLETS 13430 N Werner & Mertz Benelux N.V. 5.A. 

BAKTA DESI NFECTIETABLETTEN 7161 N Ecolab B.V. 
Chlorine Tabs 11400 N Qlea n-tec 8. V. 
Delaval chloortabletten 10662 N Delaval B.V. 

DISOCHLORINE 
CHLOORT ABLffifN 11292 N ainifax-Mecom bvba 

MEDICARINE 9451 N Ecolab B.V. 
MELQUICK 8813 N Melspring International B.V. 
P3-anseg chloortabletten 6377 N Ecolab B.V. 

279119 



Primetabs 13272 N WEIDELCO B.V. 
Septitab 15883 N Militex B.V. 

STAFILEX CHLOORTABLITTEN 6706 N Diversey B.V. 
Suma Tab D4 7321 N Diversey B.V. 
SynQ Chloortabletten 11180 N Synerlogic B.V. 

Middelen op basis van natrium hypochloriet te gebruiken t egen het coronavirus op schone 

oppervlakken in een gebruiksconcentratie van minimaal 0,025% actief chloor. De inwerktijd is 

afhankelijk van de gebruikte concentratie, waarbij natrium hypochloriet in een 

gebruiksconcentratie van 0,025% actief chloor een minimale inwerktij d heeft van S minuten en 

een concentratie van 0,1% actief chloor een minimale inwerktijd heeft van 1 minuut. 

Middel naam Toelatinl!nr Toelatinghouder 
AkzoNobel natriumhypochloriet 
12.5-15% w/w 13693 N Nouryon lndustrial Chemicals B.V. 
BacForce EL 900 1 14424 N Ecolab B.V. 

Breustedt Natriumhyeochloriet 
lSOgr/1 13736 N Breu,stedt Chemie B.V. 

Caldic Natriumhvoochloriet 14962 N Caldic Nederland B.V. 
Chloordes 14215 N Rowi B.V. 
Chlorodes 150 13929 N Tensio bvba 

CHLORODES CIP SV 15655 N Tensio bvba 
CHLORODES FOAM MP 1 15653 N Tensio bvba 

CHLORODES FOAM SV 1 15656 N Tensio bvba 

INWACIDE C-3697 14593 N lnwatec GmbH & Co. KG 
Klercide Sporicidal Active 
Chlorine 12797 N Ecolab B.V. 
Natriumhyeochloriet 12,5% 
Brenntag 13732 N Brenntag Nederland B.V. 

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH 
neomoscan TE 350 15695 N &Co. 

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH 
neomoscan TE-S 150 1 15721 N &Co. 

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. 
Orbin DES 1 15609 N KG 

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. 
Orbin Sept 1 15618 N KG 
P3-hypochloran 7932 N Ecolab B.V. 

P3-topax 66 1 14513 N Ecolab B.V. 

RIMASAN-H 10 15589 N Tensid-Chemie GmbH 
Sanchlor 15% 14868 N Tristar Industries Special Products B.V. 
SynQ Natriumhypochloriet 12,5% 

Ytl::!t. 13730 N Synerlogic B.V. 
TC• FOAM H ! 15686 N Tensid-Chemie GmbH 

re• FOAM H 10 1 15685 N Tensid-Chemie GmbH 

Univar Natriumhy~ochloriet 14% 
Biocide 13737 N Univar Solutions Netherlands B.V. 
Vivochem Natriumhypochlor iet 
12,5%-15% w/w 13739 N Vivochem B.V. 

1Toepassing dmv schuim 
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Toegelaten PT2 desinfectiemiddelen met virusclaim die volgens de toelating op oppervlakken 

gebruikt mogen worden tegen het coronavirus door professionele gebruikers in de zor·gsector. 

In de kolom opmerkingen wordt het g-ebruik gespecificeerd waarop de virusclaim van toepassing is 

en worden eventuele afwijkende toepassingsmethoden of inwerktijden voor desinfectie van 

oppervlakken >5 min beschreven. Let op: het gebruik, toepassingmethode, dosering, inwerktijd, 

risicomitigerende maatregelen, etc kunnen variëren; lees alt ijd de aanwijzingen op het wettelijk 

gebruiksvoorschrift en gebruiksaanwijizing of SPC. 

Middelnaam Toelatingnr Toelatinghouder Opmerkingen gebruiksgebied 
en/ of toepassing 

AkmNobel 
natriumh~~ochloriet Nouryon lndustrial 

Toilet, textiel 

12.5-15%w/w 13693 N Chemicals B.V. 

Alco Cid Wioes 15948 N Cid Lines N.V. Oppervlakken 
Oppervlakken, instrumenten 

Alcohol dentior 80% 14366 N Reymerink B.V. door middel van dompelen 
Oppervlakken, instrumenten 

Alcohol Podior 80% 14331 N Reymerink B.V. door middel van dompelen 

Oppervlakken, instrumenten 
Alcosorav 15666 N Boma door middel van dompelen 

Alnhades 15523 N Alpheios B.V. Oppervlakken 
Oppervlakken door middel van 

Bioauell HPV-AQ 14770 N Bioquell S.A.S. verneveling 
Breustedt 
Natrium h~i;ioch loriet 

Toilet, textiel 

1 s0nrn 13736 N Breustedt Chemie B.V. 
Caldic Toilet, textiel 
Natriumhvoochloriet 14962 N Caldic Nederland B.V. 

Chloordes 14215 N RowiB.V. Toilet, textiel 

Chlorodes 1 50 13929 N Tensio bvba Toilet, textiel 

Clean 'n Eas!I 15579 N TheOxide Holding B.V. Oppervlakken 

desinfectie sorav 

Cool Asensis 15159 N Christeyns B.V. Textiel 

CRY-SPORE 14851 N Tr istel Solutions Ltd. Oppervlakken 

NL- McBride S.A.S. Toilet 
De Beste Toilet 0020162-
reiniger I Krachtige 0001; 
Toilet reiniger mistral NL-
1 Markant: WC 0020162-
reiniger l Netto:i:ant 0003 
WC!!ower 

DES-0 14057 N Brenntag Nederland B.V. Oppervlakken 

Desinfectz 15337 N TheOxide Holding B.V. Oppervlakken 

Desinfectz Pro 15489 N TheOxide Holding B.V. Oppervlakken 
Oppervlakken op 

Dismozon Plus 15480 N BODE Chemie GmbH isoleerafdelingen 

Divosan Ettla-olus 14023 N Diversey B.V. Oppervlakken 

Oppervlakken, NB langere 
Ecolab Surface Snrav 15451 N Ecolab B.V. inwerktijd 

Oppervlakken, NB langere 

Fuse tor Surfaces 15922 N Tr istel Solutions Ltd. inwerktijd 
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Ha!:JliC Power Plus Nl- RB Hygiene Home Toilet 
Original Delisted· 0019999- Netherlands B.V. 
Ha[llic Power Plus 0001 t/m 
Citrus Force Delisted· 
Ha!:JliC Power Plus Nl-

Spring Power 0019999-
Delisted· 0019 
Ha!:JliC Power Plus 
Marine Force Delisted· 
Harnic Power Plus 
H~iene Delisted; 
Ha[QiC 100% 
Ontkalker Gel· 
Harnic Ontsmettende 
Citroên Gel; 
Harnic Ontsmetter 
Spring Gel· 
Harnic Ontsmetter 
Marine Gel; 
Harnic Ontsmettende 
Qtl 
Harnic Ontsmetter 
Spring Gel Plus· 
Harnic Ontsmetter 
Citroën Gel Plus· 
Harnic Ontsmetter 
Marine Gel Plus· 
Harnic 100% 
Ontkalker Gel Plus· 
Harnic Ontsmetter Gel 
~ 
Harnic Platinum Pro-
Shield Original· 
Harnic Platinum Pro-
Shield Marine· 
Ha!:JliC Platinum Pro-
Shield Lave nder· 
Ha!:JliC Platinum Pro-
Shield Fresll 
INWACIDE C-3697 14593 N lnwatec GmbH & Co. KG Toilet 

Laouick 15079 N TheOxide Holding B.V. Oppervlakken 

Lanuick Pro 15413 N TheOxide Holding B.V. Oppervlakken 
lnstru menten door middel van 

Mida Chriox 15 15173 N Christeyns B.V. dompelen 
Instrumenten door middel van 

Mida Chriox 5 14818 N Christ.ëyl'ls B.V. dompelen, textiel 

Mikrozid sensitive Schülke & Mayr Benelux Oppervlakken 
wines 13744 N B.V. 

Instrumenten door middel van 

MS Oxv-Clean Plus 15071 N Schippers Europe B.V. dompelen 
Natriumhl,'.llQChloriet Toilet, textiel 
12 5% Brenntaa 13732 N Brenntag Nederland B.V. 

Oppervlakken, NB langere 

Oxivir Plus 15967 N Diversey B.V. inwerkt ijd 

Oxivir Plus Snrav 15989 N Diversey B.V. Oppervlakken 
Bou Matic Gascoigne Instrumenten door middel van 

Oxl,'. Brosse 15183 N Melotte dompelen, textiel 



279119 

Univar Solutions lnstru ment en door middel van 

Perazur 280 15403 N Netherlands B.V. dompelen, textiel 

lnstru ment en door middel van 

Percid 5 16002 N Cid Lines N.V. dompelen, textiel 
Tr istar Industr ies Special Toilet, textiel 

Sanchlor 15% 14868 N Products B.V. 
Suma A lcotloldoekies 14025 N Diversey B.V. Oppervlakken 
SynQ 
Natriumhy11ochloriet 
125%w/w 13730 N Synerloi?ic B.V. Toilet, textiel 

Instrumenten door middel van 
SvnQ Red Des Oxi+ 15085 N ln2Food B.V. dompelen, textiel 
Univar 
NatriumhyllQChloriet Univar Solutions 

14% Biocide 13737 N Netherlands B.V. Toilet, textiel 
Vivochem 
Natriumhy11Qchloriet 
12 5%-15% w/w 13739 N Vivochem B.V. Toilet, textiel 



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koni nkrijksrelaties 

T.a.v. Directeurenoverleg Desinformatie 

memo 
2. Uitwerking Table Top Excerdse 

Toelichting 
Tijdens het directeurenoverleg zal de uitwerking van de tab/e top excercisei 
toegelicht worden. 

Bespreekpunt: 
Reftecties van departementen op de handelingsopties, waar is nog ruimte 
voor aanvulling? 

Beslispunt: 
Kan het DO instemmen met de (verdere) uitwerking van de acties uit het 
handelingsperspectief? 

Context 
Op 14 mei is de interdepartementale werkgroep bijeengekomen voor een table 
top excercise. Het doel was om op basis van een aantal thema's en narratieven 
handelingsperspectieven vanuit de interdepartementale werkgroep te formuleren 
voor de aanpak van desinformatie in relatie tot COVID-19. 

De oefening is begonnen met het bespreken van mogelijke handelingsopties 
rondom de volgende narratieven: 

1. "COVID-19 wordt veroorzaakt door de uitrol van SG." 
2. "SG verzwakt onze weerstand tegen virussen en daardoor is COVID-19 zo 

schadelijk." 
3. " De overheid gebruikt de COVID-19 scare om een lockdown te 

implementeren. Tijdens die lockdown wordt SG stiekem uitgerold." 
4. "Het RIVM is niet onafhankelijk en dient Big Pharma." 
5. "GGD kan het testen niet aan." 
6. "Openen van scholen zal lelden tot een nieuwe golf." 
7. "Openen van scholen bewijst dat COVID-19 wel meevalt." 

Vervolgens hebben we aan de hand van diverse verspreidingsmiddelen verder 
gediscussieerd over handelingsopties: 

1. Openlijk en heimelijk gebruik van mediaoutlets door statelijke actoren om 
desinformatie narratieven te verspreiden 

2. Sociale media 
3. Fake NL-Alert berichten (bv met een phishing link) 
4 . Whatsapp berichten (bv over inzet Politie/Defensie) 

DGBRW 
Oemocratie en 8estuur 

-Datum 
2Smêl 2.020 

Bijlaue(n) 
1 

Pagina, 1 van 2 
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5. Contextloze "selfexplaining" plaatjes waarbij je zelf een associatie maakt 
zonder dat het in tekst beschreven staat 

6. Onderstroom berichtgeving In echokamers op sociale media 
7. Desinfo merchandise zoals bijvoorbeeld T -shirts of mokken 
8 . Mond tot mond reclame 

Deze discussie heeft geleid tot de bijgevoegde conclusies in tabelvorm. 

Datum 
2Smêl 2-020 

Pagina 2 van 2 
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Generieke acties 
(Mogelijke) actie Verantwoordelijk Status actie 

voor uitvoerina 
Actle/lfn: oreventle 

Positieve Alle l>etrokken Nieuw 
communicatie over departementen 
multilaterale 
verbanden d.m.v. 
stratcom om 
ondermijnende 
narratleven over 
EU/NAVO tegen te 
aaan 
Gespreken met BZK Lopend 
techbedrijven over de 
genomen extra 
maatregelen rondom 
COVID- 19 zoals het 
verwijderen van 
bepaalde 
berichtaevina 
Transparantie VWS, EZK of andere (Deels) nieuw 
vergroten door betrokken 
(onderzoeks)data van departementen 
eigen organisatie vrij 
te geven van bv het 
RIVM of over 
stralinosonderzoek 
Goede maatregelen BZK i.s.m. COM Nieuw 
van techbedrljven 
benoemen 
Mediawijsheid ocw,1.s.m. BZK Lopend 
stimuleren 
Desinformatie alliantie I WG of Nieuw 
opzetten (naar vb. beleidsverantwoordelijk 
vaccinatie alliantie) en departement 
zo het maatschappelij k 
middenveld betrekken 
om desinformat ie te 
adresseren : 
- Eventueel ook 
thematisch in te 
zetten: 
- Personen buiten de 
overheid die het 
gesprek over/tegen 
desinformatie online 
kunnen voeren 
• Ervar ingsdeskundige 
inzetten om de 
gevolgen van 
desinformatie een 
gezicht te geven (bijv. 
een gedupeerde van 
een brandstichting van 
een zendmast 

Actielijn: informatie 
oos/tie versteviaen 

Stakeholderonderzoek: COM afdelingen Nieuw 
onderzoek doen naar 
wie de doelgroep is om 
oo basis daarvan te 
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bekijken hOe Je de 
doeloroeo bereikt. 
R.ed teaming oefening MID Nieuw 
voor nog te komen 
maatreoeten 
Uitvraag bij het BZK i.s.m. IWG Nieuw 
Behavloural Inslghts 
Team ,naar beste 
manier op publiek te 
bereiken met evt. 
debunk 
Op basis van analyses MID i.s.m. betrokken 
proactief Q&A's departementen 
oostellen en oubllceren 

Actie/ijn: reaaeren 
Negeren wanneer het Betrokken Lopend 
bereik klein is departement i.s.m. 

COM 
Debunken, wanneer Betrokken Lopend 
het bereik en effect departement i.s.m. 
aroot is COM 
'Direct duidelijk BZK i.s.m. betrokken Lopend 
brigade': BZK interne departement 
groep die stukken kan 
vertalen naar 
bearl1Deli1kere taal. 
Escala~lekanaal BZK I.s.m. betrokken Lopend 
benutten van de departement 
diverse platformen 
wanneer noodzakeliik 
Ontwikkelen OEF, 82 i.s.m IWG Nieuw 
handelingsopties 
statelii ke actoren 

Advertenties op Onderzoeken van Betrokken Nieuw 
nieuwswebsites met valse mogelijkheden om dit departement i.s.m. 
daims af te dwingen om te OCW en JenV 

verwiideren 
'Grappige' desinformatie of In plaats van direct OCW Nieuw 
het fenomeen reageren een 
dêsinförmätiê ältêrliätiêvê invälshöêk 

kiezen door een 
tentoonstelling te 
organiseren bij Beeld 
en Geluid over des- en 
misinformatie met 
voorbeelden, 
complotten, 
narratieven etc. 
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Specifieke acties 
Verspreidingsmiddelen/ (Mogelijke) actie Verantwoordelijk Status actie 
narrat leven voor uitvoerino 
SG verzwakt de weerstand Onderzoek naar EZK Nieuw 

locaties met 
zen dm asten en de 
hoeveelheid Covid-19 
patiënt en binnen een 
bepaalde straal t.o.v. 
locaties zonder 
zendmast om daar 
vervolgens over te 
communiceren en zo 
de desinformatie 
hierover te 
ontkrachten 

Vertrouwen in het RIVM Consequente aan of VWS Lopend 
neemt af of daarmee afwezigheid van Van 
geassocieerde personen Dissel bij 

oersco.nferentie 
Persoonlijke Risico VWS i.s.m. NCTV Nieuw 
Analyse voor Van 
Dissel, Gommers en 
Kuioers 

Nep NL alert Wanneer sprake is BZK i.s .m. EZK Nieuw 
van financiële 
motieven uitzoeken 
hoe de link offline 
aehaal d kan worden 
Centrale voorziening Jenv Nieuw 
om alle N L alerts te 
kunnen raadplegen, 
sommige hebben 
immers slechts 
lokaal/regionaal 
bereik wat fact-
checken lastiger 
maakt. 

Misleidende advertenties Paralellen trekken EZK i.s.m. Jenv Nieuw 
met bitcoin 
rechtszaak om te 
kijken of dit ook als 
generiekere casus 
behandeld kan 
worden 

Rol van techbedrijven Gesprek met EZK en BZ i.s.m. Nieuw 
oversightboard BZK, JenV en OCW 
Facebook over de te 
maken, afweQinqen 
Discussie organiseren EZK en BZ i.s.m. Nieuw 
over de rol en BZK, Jenv en OCW 
verantwoordelijkheid 
van de techbedrijven 
/n.a.v . AIV-adviesl 

Het openen van scholen Goed tegen-narratief VWS en OCW i.s.m. Nieuw 
zal leiden tot een nieuwe bestaande uit : COM 
golf aan corona patiënten - Causale verband 

weerleggen ( het ligt 
aan het gedrag van 
mensen niet aan de 
opening van scholen) 
- Feiten weerleggen 
- Ciifers over 



1 besmettingsgraad 
van kinderen 
vri jgeven 
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Veelgestelde vragen over het 
coronavirus en sport 

Op deze pagina leest u meer informatie over de gevolgen 

van de uitbraak van het coronavirus en de mogelijkheid 

om te sporten of deel te nemen aan een sportevenement. 

De pagina is ingedeeld in drie delen: sporten voor 

jongeren, sporten voor volwassenen en organisaties en 

medewerkers. Informatie betreft evenementen kunt u 

vinden bij sporten voor volwassenen. Bij organisaties en 

medewerkers vindt u meer informatie over het 

steunpakket voor de sport. 

In het kort de spelregels voor het sporten: 

- Voor jongeren tot en met 12 jaar geldt dat zij geen 

1,5 meter afstand dienen te houden tijdens het 

sporten. Sporten is georganiseerd met begeleiding en 

is enkel in de buitenlucht toegestaan. Er is geen 

maximale groepsgrootte. 

- Jongeren tot en met 18 jaar moeten wel 1,5 meter 

afstand tot elkaar houden. Ook sporten zij 

georganiseerd met begeleiding in de buitenlicht. Er is 

geen maximale groepsgrootte. 

- Voor volwassenen, boven de 18 jaar, geldt dat zij 

altijd 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Ook 

279153 



wanneer zij sporten met begeleiding. De maximale 

groepsgrootte betreft 10 personen. 

Sporten voor jongeren 

Wat zijn de spelregels voor jongeren tot en met 18 jaar? 

Jongeren tot en met 18 jaar samen trainen in de buitenlucht. Wedstrijden, 

competities en toernooien zijn verboden. 

Jongeren (van 13 tot en met 18 jaar) moeten zich tijdens de trainingen 

houden aan de hygiênemaatregelen van het RIVM: 

• Voor en na het trainen handen wassen; 

• 1 n de binnenkant van de elleboog niezen en hoesten; 

• Geen handen schudden; 

• 1,5 meter afstand tot elkaar houden, ook tijdens het sporten. Dit geldt niet 

voor kinderen tot en met 12 jaar. 

Kunnen jongeren op sportaccommodaties terecht om te 

sporten? 

Jongeren tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten trainen op een 

sportaccommodatie. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten tijdens het 

sporten 1,5 meter afstand houden. Voor de jeugd tot en met 12 jaar geldt 

dat niet. 

Sporthallen, squashbanen en andere indoor sportaccommodaties blijven 

gesloten. Ook de kleedkamers en kantines bij sportverenigingen en 

sporthallen blijven dicht. 

Mogen jongeren buiten samen spelen of sporten op 
sportlocaties en pleintjes? 

Ja, jongeren tot en met 18 jaar mogen buiten samen spelen of sporten op 

sportlocaties en pleintjes. Er is namelijk weinig risico dat jongeren het 

coronavirus verspreiden. 
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Kinderen tot en met 12 jaar mogen op veldjes en pleintjes zelf vrij spelen en 

sporten. Hierbij hoeven zij geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren van 

13 tot en met 18 jaar mogen georganiseerd sporten met een trainer. Zij 

moeten tijdens het sporten 1,5 meter afstand houden. 

Mogen kinderen die geen lid zijn van een club ook op de 

sportaccommodaties sporten? 
Ja, kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee 

te doen. Ook als ze geen lid zijn van een vereniging. NOC*NSF en de 

sportbonden geven aan hoe kinderen vei lig op sportaccommodaties kunnen 

sporten. Bekijk het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd op de 

website van NOC*NSF. 

Sporten voor volwassenen 

Gaan trainingen en sportwedstrijden door voor volwassenen? 

Volwassenen mogen vanaf 11 mei hun sporttrainingen in teamverband op 

de club en in de openbare ruimte hervatten, er moet dan 1,5 meter afstand 

worden gehouden. Daarnaast moeten de hygiëneregels van het RIVM in 

acht worden genomen. Let op, kleedruimtes en kantines blijven gesloten, 

daarom thuis omkleden. 

Competities mogen vóór 1 september geen doorgang vinden, ook voor de 

buitensporten niet. 

Kan ik als volwassene op sportaccommodaties terecht om te 
sporten? 

Vanaf 11 mei mogen de sportaccommodaties de trainingen buiten weer 

hervatten. U kunt bij de sportclubs informeren welke trainingen worden 

aangeboden en of u kunt deelnemen. 

Sporthallen, squashbanen en andere indoor sportaccommodaties blijven 
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gesloten. Ook de kleedkamers en kantines bij buitensport accommodaties 

blijven dicht. 

Gaat mijn bootcamp-, kickboks- of yogacursus onder leiding 
van een instructeur in het park door? 
Vanaf 11 mei mogen deze activiteiten weer opgestart worden. lnfomeer bij 

uw sportaanbieder welke lessen gegeven worden en onder welke 

voorwaarden u kunt deelnemen. Volwassenen mogen weer in de 

buitenlucht trainen. Ook hierbij gelden de algemene hygiëneregels van het 

RIVM en dient er 1,5 meter afstand gehouden te worden. 

Is het de bedoeling dat sportaccommodaties hun terrein ook 
openstellen voor mensen die geen lid zijn van de club? 

Het kabinet heeft opgeroepen om ook mensen te ontvangen die geen lid 

zijn. Het verschilt per sportaanbieder of dit ook mogelijk is. Meld u bij de 

sportaanbieder om te zien welke mogelijkheden er voor u zijn. NOC*NSF 

en de sportbonden laten via hun websites weten hoe het sporten op een 

veilige manier kan. Bekijk het Protocol verantwoord sporten kinderen en 

jeugd op de website van NOC*NSF. 

Door hel coronavirus ben ik (een groot deel van) mijn inkomsten verloren en 

kan ik de sportcontl'ibutie van mijn kinderen niet meer betalen. Kan ik hier 

financiële onders teuning voor aanvragen? 

Ja, dat is mogelijk. HetJeugdfouds Sport & C11lt11m beraah de cou1r ibutie of het lesgeld voor 

ki.aderen en jongeren tussen de O en 18 jaar die om financiële redenen niet krnmen sporten of 

geen lessen ktumen volgen bij bijvoorbeeld een tJ1eaterclub, dansschool of muziekschool. Ga 

voor meer infonnatie naar de ouderpagina van het Jeugdfonds Sport & Cultunr 
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Ik wil graag met vrienden of bekenden samen sporten in de 
buitenlucht. Op welke manier kan dat veilig? 

• Houd minimaal 1,5 meter afstand. 

• Blijf binnen wanneer u last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn en hoesten of verhoging of koorts. 

• Zoek geen risico's op waardoor u bent aangewezen op medische hulp 

(bijvoorbeeld door een ongeval). 

• Ga niet samen sporten als u in een risicogroep valt. 

Wanneer kan ik weer gewoon sporten zoals ik dat zelf wil? 

Het is nog onbekend wanneer iedereen weer kan sporten op de manier 

waarop we gewend waren. Wel zijn georganiseerde sporttrainingen voor 

volwassenen vanaf 11 mei toegestaan, wedstrijden en competities niet. 

Daarbij gelden wel aanvullende spelregels, houdt 1,5 meter afstand. 

Wanneer alles weer normaal wordt, hangt af hoe het virus en de 

verspreiding daarvan zich ontwikkelt. 

Kan het virus doorgegeven worden via zweet? 
Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. Door hoesten en niezen komt 

het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt 

het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van 

elkaar te houden. 

Wordt het virus doorgegeven als ik dezelfde sporttoestellen als 

een rekstok of bank gebruik? 
De kans dat u besmet raakt doordat u een sporttoestel en sportattributen 

aanraakt, is heel klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het aantal 

virusdeeltjes heel snel af buiten het lichaam. Desinfecteer sportmaterialen 

en was regelmatig uw handen. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun 

je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel. 
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Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op 

sportmiddelen overleeft, hangt af van het materiaal, de temperatuur en de 

luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde en 

gladde materialen zoals plastic, metaal en glas. En minder goed op 

poreuze oppervlakken zoals papier en karton. 

Bij sporten zoals fitness is 1,5 meter afstand houden mogelijk. 
Waarom mag ik dan toch niet naar de fitness? 

Binnensporten is nog niet toegestaan omdat bij het sporten aerosolen 

vrijkomen. Deze vormen binnen een risico voor de verspreiding van het 

virus. Daarom mag voorlopig alleen in de buitenlucht gesport worden. 

Kan ik nog bridge spelen, schaken of andere denksporten 

doen? 

Het advies is om dit niet te doen. Veel van deze denksporten vereisen dat 

deelnemers aan dezelfde tafel zitten en dat is in veel gevallen binnen 1,5 

meter. Daarnaast worden de materialen (speelkaarten, stukken) vaak 

doorgegeven waardoor het risico op besmetting vergroot wordt. 

Denksporten lenen zich echter wel goed voor digitale varianten. Via internet 

zijn vele mogelijkheden, zo raadt de Bridgebond Stepbridge aan. Ook voor 

andere denksporten zijn diverse applicaties beschikbaar. Zo verwijst de 

schaakbond voor jeugd naar de online jeugdschaakclub Schaakmatties. 

Moet ik ook afstand houden als ik sport met dieren? Kan ik de 

hond nog uitlaten en paardrijden? 

U kunt uw hond uitlaten of met uw paard buiten rijden, als u de corona

maatregelen toepast: 

• Was uw handen vaak met water en zeep 

• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog 
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• Gebruik papieren zakdoekjes 

• Schud geen handen 

• Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar 

Kan ik de zwemlocatie voor natuurwater in mijn omgeving 

bezoeken? 

Zwemlocaties in de natuur. zoals recreatieplassen en meertjes zijn sinds 1 

mei geopend. U mag er gebruik van maken als u rekening houdt met de 

volgende spelregels: 

• Vermijd drukte. 

• Houd 1,5 meter afstand, ook in het water. Geef elkaar de ruimte. 

• Betaal contactloos, dus niet met contant geld. 

• Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft, ook als het maar lichte klachten 

zijn. 

• Volg de aanwijzingen op van personeel en toezichthouders. 

• Houdt er rekening mee dat de douches en toiletten bij zwemlocaties 

gesloten zijn. 

Kan i_k wee1· naar het zwembad o m vrij te zwemmen of voo1· zwemles'! 

Ja, zowel binnen- als buiteuzwembadeu zijn geopend. lu tegeustelling tot andere 
spo11accon1modaties zijn bij :zwe1J1badeu de kleedn.üu.ites wel geopend. Zwe1J1baden znllen 
extra maatregelen nemen om alle hygiënemaab·egelen van het RJVM goed na te leven en het 
virns geen kans te geven binnen het complex. Bovendien dienen bezoekers de 1,5 meter in 
afstand in acht te nemen in en uit het water. Kinderen hoeven tot en met 12 jaar geen 1,5 
afsrand te houden in en uit het water. 

Kan ik contributie of lesgeld terugvragen van mijn vereniging 
of fitnessclub of andere sportaanbieder? 

Dat ligt aan de afspraken die u met uw vereniging of club heeft. Informeer 

daarom bij uw sportaanbieder welke afspraken er zijn rondom de contributie 

of het abonnementsgeld. 
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Hoe zit het met sportevenementen en activiteiten na 19 mei, 
gaan die wel door? 

Voorlopig gaan sportactiviteiten en sportevenementen niet door. Pas als het 

coronavirus verder onder controle is, zijn sportevenementen en 

sportactiviteiten weer mogelijk. Evenementen waarvoor een vergunning 

nodig is of die de organisatoren vooraf moeten melden, zijn in ieder geval 

tot 1 september verboden. 

Ik heb een kaartje voor een sportwedstrijd. Kan ik mijn geld 
terugkrijgen als die niet door kan gaan? 

Als u een kaartje heeft voor een sportwedstrijd dan kan u uw geld 

terugvragen. Organisatoren kunnen u een voucher of tegoedbon 

aanbieden. Hiermee kunt u later een wedstrijd bezoeken. Hiermee 

proberen organisatoren uit grote f inanciële problemen te komen. 

Meer informatie vindt u op de websites Bewaar Je Ticket en Save your 

t icket (Engels). 

Ik heb mij ingeschreven om aan een sportevenement deel te 
nemen. Kan ik mijn geld terugkrijgen als dat niet door kan 

gaan? 
Dat ligt aan de voorwaarden. Neem daarvoor contact op met de organisator 

van het evenement. 

Organisaties en medewerkers 

Kunnen sportbegeleiders, buurtsportcoaches en trainers zich 
laten testen? 

Ja, dat kan. Bekijk de veelgestelde vragen over testen op het coronavirus. 
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Steunpakket sport 

Waarom is dit steunpakket voor de sportsector nodig? 

Het sluiten van sportclubs heeft financiêle gevolgen voor de sportsector. 

Competities zijn vroegtijdig beëindigd, trainingen gestaakt en kantines zijn 

gesloten. Hierdoor lopen sportverenigingen inkomsten mis, terwijl de huur 

of kosten van de accommodatie wel doorlopen. Omdat sportverenigingen 

niet altijd in aanmerking komen voor de brede regelingen die het kabinet 

voor ondernemers open heeft gesteld, heeft het kabinet een steunpakket 

specifiek voor de sport samengesteld. Dit met als doel dat sportclubs straks 

weer hun deuren kunnen openen voor alle Nederlanders. 

Hoe ziet het steunpakket eruit? 

Met een bedrag van 90 miljoen euro wordt voor alle sportverenigingen de 

huur kwijtgescholden voor de periode 1 maart 2020 - 1 juni 2020 (3 

maanden). Deze financiering loopt via de gemeenten omdat zij degenen 

zijn die de huur van sportverenigingen innen. 

Daarnaast stelt het kabinet 20 miljoen euro beschikbaar voor 

amateurverenigingen die de accommodatie zelf (gedeeltelijk) in bezit 

hebben. Per vereniging is eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2.500 

euro beschikbaar. Dit geld is bedoeld voor verenigingen die geen 

aanspraak maken op het algemene steunpakket van de Rijksoverheid . 

Waar kunnen amateursportverenigingen terecht voor 
kortlopend krediet? 

Door de coronamaatregelen kunnen sportverenigingen in 

liquiditeitsproblemen komen. Omdat zij gezien hun specifieke 

bedrijfsvoering niet altijd bij banken terecht kunnen voor kortlopend 

krediet, ontvangt Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) 10 miljoen euro om 

de sportsector te ondersteunen. Met dit bedrag kan SWS meer waarborgen 

afgeven aan amateursportverenigingen zodat zij toegang krijgen tot 

kortlopend krediet. Let op, dit betreft niet de regeling over de kwijtschelding 

van de huur maar enkel over het aanvragen van kortlopend krediet. 
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To: 
Cc: -) • - ;Na @rvo_nl] 

@mckinsey.com' • - mckinsev.com · . 
minvws_nl]· ~ 4 m-ww-/illm,nbuza.nl];-swan-MM@M@minbuza.nl) 

(10)(2e) 

From: 
Sent Wed 5113/2020 6:44:47 PM 
Subject RE: FIND 
Received: Wed 5/1312020 6:44:52 PM 
FIND GDA COVID- 19 DxlnvestmentCase.pdf 

Geachte Heer II mifll beste 1111 
Dank voor uw belangstelling voor FIND. Aangehecht vindt u FIN D's investment case met focus op de key d iagnostic gaps. Zoals u 
wellicht weet is FIND co-lead in de diagnostische pijler van de Access to COVI0-19 Tools (ACT) Accelerator, door WHO gelanceerd 
op 24 april 2020. Ook werkt FIND nauw samen met het Global Fund m.b.t. rechtvaardige toegang tot eenvoudige en betaalbare 
testing tools voor COVID-19. 

Ik vind de aangehechte investment case zeer informatief. Wanneer u nog verdere vragen heeft, kunnen we uiteraard een call 
organiseren met FINO. Het zou dan goed zijn om deze call met gerichte vragen in te gaan. 
Ik hoor graag uw voorkeur. 
Met vriendelijke groet, 

mtmmlml 

1101(10) (t0)(2o) 

(10)(2e) 

• • p p I Health and AIDS Division 
Minislry of Foreign Affa,rs 
R1jnstraal 8 12515 XP I The Hague 
P.O. Box 20061 12500 EB I The Hague 

~ •et•minbuza.nl 
Working days: (t0)(2o) 

From:B,-4Af){i@@~minbuza.nl> 
Sent: dinsdag 12 mei 2020 17:37 

• - ) <lllllll:liJDll@rvo.nl> 
@mckinsey.com'_-<11111i1l1111@111ckinsey.com~@minvws.nl' ◄½\W@ra>minw,s.nl>; 

W5L'Jjt{,@@minbuza.nl>; mmmllll • · @minbuza.nl> 

Subject: RE: FIND 

HClll,l leuk van je te horen. Wij kennen FIND zeer zeker, een van onze favoriete PDPs, haha. Jllllheeft volgens mij recent nog 
contact met ze gehad. Ik zet haar even in de cc. 

11111 kun j ij d i t oppakken? Misschien anders goed een call met FIND te organiseren? 

From: ) < Jï.)jf)-f @rvo.nl> (10~2•) 

Sent : d insdag 12 mei 2020 17:07 
To: • - ' • minbuz.a.nl> 
Cc: - mckinsey.com' ' : mckinse .com>: MW(f4Ml@minvws.nl' ◄MIN@minvws .nl> 
Subject: FIND 

Goedemiddaglllllll 

Alles goed met jou> Ik ben betrokken bij het "crisisteam NL productie", en specifieker binnen deel dat zich bezig houdt met 
testen. 

4i1f4 , jou wel bekend ~ is op het topic testen vanuit VWS coordinatiepunt, samen met onderstaande collega·s wordt 
gewerkt aan opschaling aantal testen. 
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Zojuist in een call met EZK, VWS en betrokkenen bij Landelijk Coordinatiecentrum Hulpmiddelen (LCH) kwam FIND ook ter 
sprake. 
BZ is een van de donoren van FIND. httQs :ljwww..JiQQQ.x.2f9L 

Er is vanuit de taskforce diagnostiek/ LCT interesse om meer te weten te komen overcovid-19 diagnostiek activiteiten. 
verdieping op wat er publiek op website vermeld staat. 
Ben jij de juiste contactpersoon binnen BZ om hier eens verder over te sparren' 
Of naar wie anders zou ik kunnen doorverwijzen? 

I k breno MWIWII (in cc., en betrokken bij LCH) e-graag in contact met iemand die meer kan v ertellen over FIND. 

Wlth kind regards1 

Liaison topsector Llfe Sclences &. Health 

International R&O cooperation 
Netherlands Enterprise Agency 

Prinses Beatrtxlaan 2, 2595 AL OEN HAAG 
Postbus 93144, 2509 AC DEN HAAG (postal address) 

Phone: + 
Mobile: 1 

Twltte 
Llnked •Vffl 
E-Mail: - !YQ_QI 
Websit . . ç .nl 

Out of office: @@@ 

1:!t 
Next deadlines Eurostars p..-ogramme: February 13, 2020 - September 3, 2020 
More information: www.eurostars•eureka.eu 

Heelth~Holland portal I Outen topsector Ufe Sciences &. Health 
More information: wwtvehealth-hof/and mm 

De Rijksdienst voor Oudememeud Nederland (RVO.nl) sti111ulee1t Dumzaam, Agrarisch, lw10vatief en Internationaal 
ondememen. 

Dit bericht kan iufomrntie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde beul of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt II verzocht dar aan de afze11der te melde11 en het bericht te 
ve,wijderen. 
De Staai aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met 1i sico's verbonden aan het elektronisch 
ve,zenden van berichten. 

T his messagemay contain iufonnaiion that is not intended for you. Ifyou 
are not the addressee or if tllis message was sent to you by mis take, you 
are requested to infonn the seuder and delete t11e message. 
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The State accepts no liability for damag.e of any kind resultiug from the 
risks inherent in the electro11.ic trnnsu,issiou of 111essag.es. 

Dit berchtkan informele bevatten dlC met 'loor u 1s bestemd lndieo u niet de geedresseerdebeot old tbenchl ubuscvclIJk aen u IS toegezoOOcn wordt u verzoctll dat een de 
afz.eoder te melden en tiet beocht te verw11deren. De Staat eanvaa~ geen eanspraloohJ~kf voor scttade. van weke aard ook.de 'Verband houdt met r&ico's verbonden aan het 
elel<trontscl'l verzenden van benchten 

Th1s mossago maycontam 11t>1matioo tnat 1s not 11tcndod for)')u lfyou aro n01 the addrossooorlftnIs mossago .,,as so.n: IO you bym1stako you are roqoostod to infom, rha 
sendor and dolotu tho mossago Tho Sl~e accopts no lebi ty fordam;,go of any kind msu11ng from lho nsks 1r1hcront 11 tho electromc: t:ransm1Ss10J1 of mossages 

Help save paper! Do you really need to print 1his enrnil? 

Dit beticht kan infonnatie bevatteu 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 venvijderen. De Staat 
aanvaa1·dt g.een aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met 1isic-o's verbonden aan het 
elek1ronisch verzenden van bericb1e11. 

This messagemay contain infonnation that is not iutended for you. Ifyou are not the adckessee or iftbis message was sent 
to you by mistake, you are requesied to infonn the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
cfamage of any kind resuhiug from the risks inherent in the e lectronic transmission of messages. 
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VOORSTEL BUEENKOMST CORONA EN PREVENTIE 

Aanleid ing 

- Berichtgeving over het belang van een gezonde leefstijl 
- Aanbied ing notitie Arts en leefstijl: Staatssecretaris wil met de deelnemers verder in gesprek. 
- Vragen in coronadebat 20 mei en toezegging MVWS om in b rief 3 juni in te gaan op welke manier 
we aan de slag gaan om een extra impuls te geven aan leefstijl. 

Uit gangspunten 

- Een gezonde leefstijl is de komende periode des te belangrijker om Corona goed te kunnen 
doorstaan. Zeker zo lang e r nog geen vaccin is. 
- Bijeenkomst (en) dienen als opmaat naar maatregelen voor de ext ra impuls op leefstijl 

Opties voor bijeenkomsten, combinat ies zij n ook mogelijk 

1 ) Expertbijeenkomst over de notitie van Arts e n leefst ij l 

Conform uw toezegging gaat u met de artsen en wetenschappers in gesprek over de inhoud van de 
notitie. U kunt hierbij ingaan op vragen als: welke leefstijlinterventies dragen bij aan een 
effectieve weerstand en behandeling tegen het huidige virus en toekomstige v irussen? Welke 
kennis is al beschikbaar en wat weten we nog niet' Welke maatregelen adviseren de experts' 

Deelnemers: de artsen en wetenschappers die de notitie geschreven hebben 

2 ) Bijeenkomst over het bevorderen van een gezonde leefstijl. 

Corona heeft impact op het gezond gedrag van Nederlanders (meer drinken, minder bewegen, 
meer zelf eten koken etc). En omgekeerd heeft gezond gedrag effect op het doorstaan van Corona. 
Wat is de impact hiervan op preventiebeleid en de potentie van maatregelen gericht op gezond 
gedrag? Wat kunnen we extra doen om een gezonde leefstijl te stimuleren' Zowel extra tov 
(maatregelen uit) het NPA, als ook tav andere factoren als s laap, stress en mentale gezondheid die 
relevant zijn in relatie tot Corona. Ook aandacht voor kwetsbare groepen: hoe kunnen we hen 
verleiden tot gezond gedrag in deze tijden' 

Deelnemers: breed scala aan artsen en wetenschappers ( 
gezondheidseconomen ~M@iWifhMN1, bestuurskundigen 

w:w 
110)(2e) 

3) Kennis- en uitwisse lingsbijeenkomst: kansrijke lokale initiatieven, 
leefstijlint erventies, eHealt h en digit ale m iddelen verkennen. 

) als ook 

Sommige gemeenten maken al heel veel gebruik van digitale m iddelen gericht op een gezonde 
leefstijl in deze tijden (voorbeeld Rotterdam en Healthy Hil legom) en zien ontzettend veel 
creativiteit en gezamenlijke, lokale in itiatieven ontstaan. Wat kunnen wij en ook andere 
gemeenten leren van de aanpak van deze gemeenten? Kunnen we vanuit het rijk opschaling of 
kennisdeling stim uleren ? Hoe houden we hierbij rekening met de kwetsbare groepen en k unnen we 
gezond gedrag stimuleren/makkelij ker maken' 

Deelnemers: onderzoekers en gemeentel ijk vertegenwoordigers van goede initiat ieven en experts 
over opschaling 

VORM 

Een d igitale meeting (of een aantal) van maximaal 8 personen in de derde week van juni. Meer 
deelnemers maakt het lastig om iedereen aan bod te laten komen. 

Een fysieke meeting is niet in lijn met het advies van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te 
werken. 
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Voorafgaand aan de meeting kan deelnemers gevraagd worden om schriftelijke inbreng te leveren 
op een of enkele vragen. Dit kan a ls input dienen voor de discussie, hetzij door stellingen hetzij 
door een aantal subvragen te agenderen. 
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~~~m: 111•1w+•MfW11W@tHM@minvws.nn· MibiWM. lll .• 1M®t-GN@minvws.nl] 

Sent Wed 5113/2020 10:51:13 AM 
Subject: RE: VSO Langdurige zorg en het coronavirus (TK 25295-249, BriefCOVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 'Zorg 
voor kwetsbare mensen' 
Receiwd: Wed 511312020 10:51:14 AM 
200513 Kamervragen Ppgb.docx 

Bijgevoegd de antwoorden pgb. 

Excuses dat dit was blijven liggen, daarom nu parallel ook naar •. 
M inister neemt deze week nog een besluit over de bekostiging van PBM voor de groepen uit de nieuwe richtlijn. 
Voorbehoud bij antwoord vraag 86 komt dan te ve~ 

Nadere info over proces behandeling nota hierover:@@-ij,)it{ftmm:11 
Groeten, ma 
Van: Afi@@fo/minvws.nl> (10)(2e) (~1oa, (10)(20) 

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 11:37 

Aan ... . )#Ai)if4@ra,minvws.nl> 
CC: · . · ) <llll@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: VSO Langdurige zorg en het coronavirus (TK 25295-249, Brief COVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 'Zorg 

voor kwetsbare mensen' 

Hi, 

We zijn er mee bezig, ze komen er aan. 

groet 

IIIIIMWI@ 
(10)(2e) 

~ - @minvws.nl 

Van: Mfil, 111-(Il) 4lt)ff§@@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 10:52 

Aan~ @Qi@fff&JH§•Jt@I} tL!JffJM@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: VSO Langdurige zorg en het coronavirus (TK 25295-249, Brief COVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 'Zorg 

voor kwetsbare mensen' 

Gaat het lukken met onderstaande antwoorden? 
Groet, . 

Van:IWQl,■- GI) 
Verzonden: maandag 11 mei 2020 16:05 

Aan: ll!Jt4iM@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: VSO Langdurige zorg en het coronavirus (TK 25295-249, Brief COVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 'Zorg 

voor kwetsbare mensen' 
Urgentie: Hoog 

Hoi. 

Hierbij dus. Aanlevering morgen zou dus fijn zijn. 
Groet, 11111 
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Dank voor alle reacties op m ijn vorige mail. Ik heb naar aanleiding van de uitvraag een paar vragen gekregen over het gebruik 
van het format . 

We willen de a ntwoorden graag als volgt ontvangen: antwoorden uitaeschreven in lettecacootte 9 en normale 
regelafstand met vermelding van oartii en onderwerp in het bijgevoegde Q&A sjabloon zodat ze door vermelding van 
onderwerp en partij snel de dubbelingen eruit kunnen halen en snel kunnen plakken en knippen en in een briefvorm kunnen 
gieten . Dus ze willen het n iet in de gebruike lijke O&A bulletv orm aangeleverd k r i jgen . 

Van~ li)f4i,11-III) 
Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 17:14 

Aan: _GroepDLZCovidl9 

) 

minvws.n l>; ) .llE!fRl@minvws.nl> 

Onderwerp: VSO Langdurige zorg en het coronavirus {TK 2S295-249, Brief COVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 'Zorg voor 

kwetsbare mensen' 
Urgentie: Hoog 

Beste allen, 

Bijgaand het VSO langdurige zorg en het coronavirus. In de bijlage een voorstel voor de afhandeling van de vragen (zo'n 165) . 
Willen jullie de vragen (laten) beantwoorden en u i terlij k m aandag 11 m ei 09:00 uur aanleveren? 

• De antwoorden - afgestemd met eventuele andere directies en MT-leden - ontvangen we graag conform bij gevoegd 
format ; 

• Verwijzen naar eerdere antwoorden mag. Vermeld dan het kamerstuk en nummer; 
• Eventuele noties voor de opleg nota ontvangen we graag separaat per mail; 
• Mocht een vraag per abuis verkeerd zijn toebedeeld, laat d it dan weten met een alternatief voorstel. 

Bedankt alvast. 

Met vriendelij ke groet, 

M inisterie VWS 

Directie Langdurige Zorg 

Programma Thuis in het Verpleeghui.s 

telefoon: OG#WJ(WI 
email: MU•JitNM@minvws.nl 
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Aan 

Van 

Oplegger bij agendapunt 

Datum 

: Klankbordgroep zorg- en veiligheid 

:VNG 
: 7 

: 20 mei 2020 

Veren iging van 
Nederlandse Gemeenten 

Onderwerp 

Financiële consequenties 

Personele consequenties 

Bijlagen 

: Stand van het land in tijden van Corona 

: Nee 

: Nee 

: 2 
Gevraagde beslissing : Beeldvorming en Oordeelsvorming 

Toelichting 

De VNG heeft, mede aan de hand van CPB-scenario's, in kaart gebracht wat de coronacrisis kan be

tekenen voor gemeenten, de verenig ing en de organisatie op het gebied van de keten zorg en veilig

heid. Een van de bevindingen is dat bestaande kwetsbare groepen hard worden geraakt en er nieuwe 

kwetsbare groepen ontstaan. Ook blijkl uit elk scenario dat gemeenten zich er op moeten instellen dat 

de traditionele criminalitelt gaat toenemen, er corona-gerelateerde problematiek bij komt, vooral in de 

wijken, en dal er een risico is op groeiend maatschappelijk ongenoegen. 

Gemeenten, ketenpartners en rijk zullen de komende periode nieuwe manieren van samenwerking 

moeten vinden om een adequaat niveau van zorg, ondersteunirig en veiligheid te kunnen bieden. We 
zijn benieuwd hoe de leden van de klankbordgroep dit zien. 

Om dit agendapunt meer context te geven hebben we twee documenten bijgevoegd: 

Het verslag Werkgroep Sociale Impact van de Coronacrisis, ('werkgroep Halsema') met analyse en 

aanbevelingen. De Werkgroep belicht in hun verslag (bijlage 7b) drie inzichten die zij van belang acht 

bij de verdere besluitvorming over de routekaart naar herstel van deze crisis: 

1. De ontferming over bestaande en nieuwe kwetsbare groepen; 

2. Het versterken van de samenwerking tussen overheden en lokale coallties; 

3. Het geven van regie over eigen leven aan alle burgers en met name aan jongeren 

Door Team CoroPol is in opdracht van de gemeenten Arnhem en Amsterdam een sheet (bijlage 7c) 

opgesteld met de uitdagingen op het gebied van openbare orde en veiligheid op lokaal niveau. 

Vraag aan de Klankbordgroep Zorg & Veiligheid 

1. Herkennen de klankbordleden de gestelde prioriteiten en aanbevelingen ook vanuit hun orga

nisaties? Waar zitten overeenkomsten, en waar zitten verschillen? 

2. Welke opgaven zien de leden voor de komende maanden? 

3. Hoe kunnen we hierin de onderlinge samenwerking versterken? 
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To: 
Cc: -) 
From: 
Sent 
Subject FW: Definitief verslag werkgroep Halsema 
Received: Wed 5'2012020 9:46:40 AM 
eindverslag werkgroep sociale impact coronacrisis.pdf 
Aanbied ingsbrief verslag werkgroep sociale impact.pdf 

fü•@lil 

QîiîWfi@min bzk nl]: llli.lm, 1.1111 

J ullie hebben het rappot1 Halsenrn nah.nu·li1"1\ ook, denk dat het goed is om bij jullie gesp rek met MBZK vanmiddag nog 
even te melden dat VWS o·-- Hd@H½ wl hezig is om nav het rappo1t acties te bundelen. 
G roeten , 

ED 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny .com) 

Van: m. - <IEi) <IJ!fflffll@:11:1.i11vws.nl> 
Datum: dinsdae 19 mei 2020 9:4 7 A M 
Aan: 111.1.■■--IWIWM'il'minvws.nJ>.ml.<llmD)-«Pmfll@minvws.1t.l> 
Onderwr1·p: FW: Definitief verslag werkgroep Halsema 

Dit is rapport .... 

Van· 5l-jlf jfifäjf&JW@j1 <IIJm@minvws.n l> 
Verzonden: zondag 17 mei 2020 23:22 

Aan: -W-tii ) 
~ t@minvws.nl>; 

CC: _groep DJ-MT 

Onderwerp: FW: Definitief verslag werkgroep Halsema 

Hierbij het vers lag 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackben~!!!) 

(10)(2e) (.,,, ,,,e) (10)(2e) 
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~~~m: ···-••MfW11W@tf>M@minvws.nl]; •. I IDliBl@minw1s.nl] 

Sent Man 5/1812020 8 :55:18 AM 
Subject: RE: SPOED VSO reactie DGLZlllmlllJ 
Receiwd: Mon 5/18/2020 8:55:19 AM 
Beantwoording commissiebrief 2020-05-01 11 07 18 opmerkinge~- •evpgb.docx 

HaDmm enlfmlml. 

Bijgevoegd in revisie mijn aanvullingen mbt de distributie in de vragen over pgb/ mantelzorg. 

Met vriendelijke groet, 

MfM 
M inisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Programma PGB 
Verdiepinslllll I Parnassusple in 5 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 E.J I Den Haag 

M06M•JltN 

Van: H•@@rc:ym invws.nl> (10)(2e) (~10,2, (10)1201 

Verzonden: maandag 18 mei 2020 10:23 
Aan: D 1-11111ml <lllll@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: SPOED VSO reactie DGLZIIIIII 
Urgentie: Hoog 

(10)(2e) (10)I2e) 

(10X2•> 

@ ---@minvws.nl 
□ 06 ' · 

Van:DP <!ll'@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 10:16 
Aan: ) A•JfJ-JM@minvws.nl> 
Onderwerp: SPOED VSO react ie DGLZllli!m 
Urgentie: Hoog 

Bestellml9 

Zie opmerkingen van ml op jullie vragen en antwoorden. Graag aanpassen en zo snel mogelijk retour (voor 11.00 ) omdat de 
stukken weer de lij n in moeten richting bewindslieden. De aangepaste antwoorden graag in de mail m et vraagnummer en 
aangepast antwoord retour (dus geen apart document) 

Het gaat om vragen: 70, 80, 86 

Dank alvast 

Groet, 

1mm 
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minvws.nl~-i-lLW#Mr~mi1w1s.nij:m.1.a 

. mmll ' · m1-· minvws.nl); ' , · . • , )lll!ll!ll@minvws.nl) 

Brief aan Tweede Kamer OJCS Raad.docx 

Beste allen, 

Ik vrees dat ik bij jullie moet aankloppen (en vanaf woensdag i.v .m . mijn verlof loopt dit viallmifll zie cc) voor het 
beantwoorden van Kamervragen die ons gesteld zijn. 
In de eerste bijlage en hieronder de bewuste vragen, en in de tweede bijlage de tekst zoals aan de Tweede Kamer (zie tweede 
onderdeel over beleidsdebatl) gezonden. 
Graag jullie hulp! 

Vraag 1 WD: mbt ve3iren huiselijk geweld en kindermishandeling en nationa Ie campagne - k ijken wij ook naar wat andere 
lidstaten doen tMfD)!~ 

Vraag 2 VVD: mbt Maatschappelijke Diensttijd · DMO, (10X2• J 

Vraag 1 CDA: richtlijnen scouting kampen I1ox20) 

Met vr iendelij ke groet, 

MA·Jfii 

1 (10)(2e) 

Minislefte van V9lk.5gez9ndheid Welzijn en SnQtl Directie Jeugd l 
P•rna<.>uspliJo@A■VX Oen lla"fl Po,,tb,,,s ]0350, JSOO EJ, Oen H•"fl 
Telefoon: 0 • ' o1o1'11':JIBDliMfAl@.ni[N'WS nl 1 

(10)I2e) 

Van: lfllla■. -) ◄Mif4ltg)m invws.nl> 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 13:40 

Aan: lllilllla:9l@m~nvws.nl>:a,t®minbuza.nl! <IA/i{ljlra>minbuza.nl> 
CC:am:IJ,l-1 · ) • ' @mmvws.nl>; ' · . · )-G?fll@mmvws.nl> 
Onderwerp: VSO Jeugdraad · VWS Kamercommissie 

Urgentie: Hoog 

Ha I 1ox2eI 

Zoals jullie weten heeft de vaste Kamercommissie van OCW reeds S0-vragen ingediend over de GA voor de Informele VC 
Jeugdministers (RCC Kansen voor j ongeren landelijke gebieden). Deze antwoorden zijn inmiddels goedgekeurd door de STAS en 
zullen door OCW naar de Kamer verzonden worden. 

De vaste Kamercommissie voor VWS (VVD en CDA) heeft nu echter ook de behoefte om vragen te stellen n.a.v . de GA (heb ik 
nog nooit meegemaakt jullie wel?) en een aparte VSO toegezonden (zie bij lage). Deze is dus alleen voor VWS bestemd. 

Er zijn vragen gesteld over de nationale campagne huiselijk geweld en kindermishandeling in coronatijd, maatschappelijke 

diensttijd-projecten, en richtlijnen voor (scouting)kampen in het buitenland: 

VVD-fractie 

1. De leden van de VVD-fractie hebben, net als het kabinet, zorgen over het verergeren van huiselijk geweld en 
kindermishandeling nu gezinnen dicht op elkaar zitten en spanningen en zorgen soms toenemen. Nederland heeft 

daarvoor een nationale campagne huiselijk geweld en kindermishandeling in coronatij d opgezet. Genoemde leden vragen 
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in hoeverre Nederland ook kijkt naar de maatregelen in andere lidstaten omtrent d it onderwerp. Zij vragen welke extra 
maatregelen andere lidstaten hebben genomen en in hoeverre Nederland daarvan kan leren. Kunnen de leden van de 

W D-fractie aanvullende maatregelen op dit thema verwachten? 

2. De leden van de VVD lezen in de brief dat jongeren zich inzetten voor de maatschappij in de COVID-19-crisis via 

maatschappelijke diensttijd-projecten, waarbij ze bijvoorbeeld hulp aanbieden bij het boodschappen doen, kaarten 

versturen en telefoonmaatjes zijn voor eenzame ouderen. Deze leden w illen weten of het kabinet dit een goede 

besteding vindt van de€ 100 m iljoen die voor dit p roject beschikbaar is gesteld en in hoeverre dit werk voldoet aan de 

doelen van de maatschappelij ke diensttijd, bijvoorbeeld het doel dat jongeren hun talenten ontdekken, 

CDA-fractie 

1. De leden van de CDA-fractie vragen of er gewerkt word t aan richtlij nen voor (scouting)kampen in het buitenland. Is dit 
ook een onderwerp voor deze OJCS-Raad? Zo niet, waarom niet? 

@@rfN1k ontvang de beantwoording graag uiterl ijk volgende week donderdag 28 mei om 15:00 uur . 

Met vriendelijke groet, --Beleidsmedewerker 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

o rrectle Intern-atlonale Zaken 

Parnassuplein S 

2511 VX Den Hoog 

.......................................................................... 
M: (+31 ) tiMJk)JBfM 
E · IJPll'B\'II@ 'l)ln VWS. n 1 

(10)(2e) 
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Afstemmingsoverleg VWS, IGJ en TSD 

D in s dag 7 apr il 20 20 9.30 • 1 0 .15 uur 
via Web-ex met • · {ICifu ,r~ (IGJ), 
MWltfW (VWS/JeugoJ,flw,,w; VWS/ Jeugd, verslag) 

(10)(2e) TSO), 

Uitwisseling van informatie: 
IGJ geeft aan dat er angst is van jeugdhulpm edewerkers die in de gezinnen werkzaam zij n 
voor het coronavirus en dat zij , net als de andere verzorgende beroepen, ook behoefte 
hebben aan beschermende middelen en testen . Hier moet ook aandacht voor zijn. 
Er is zorg over kwetsbare k inderen. Dagbested ing/ school valt hier weg. 
De IGJ ziet dat er niet alt ijd goede afspraken worden gem aakt over kwetsbare kinderen en 
de opvang via scholen. En ook de afspraken die VWS, gemeenten en onderwijs hebben 
gemaakt, worden n iet overal nagekomen. Sommige onderwijsinstellingen verwijzen naar 
jeugdzorgaanbieders en andersom, Jeugdhulpinstellingen/ scholen en gemeenten moeten 
samenwerken zodat er voor bepaalde kwetsbare kinderen wel aanbod is/ komt . IGJ roept 
partijen op om gezamenlij k met een integraal dagbested ingsprogramma te komen. 
I n deze situaties zijn afspraken en is maatwerk nodig voor de kwetsbare kinderen. De IGJ 
ziet dat gemeenten_verschillend om gaan met de financiële afspraken en met het realiseren 
van maatwerk voor kwetsbare kinderen. Dit geldt overigens niet alleen voor de (gesloten) 
jeugdhulpinstellingen maar ook voor de ambulante jeugdhul . 

IIIID#IHà~ al aan de VNG dlt signaal doorgeven. Actie: (I0K2•I 

Verder m eldde de I GJ dat de IvO deze week is begonnen met een eerste uitvraag hoe 
scholen omgaan met kwetsbare kinderen . De I vO is al begonnen met het Speciaal 
Onderwijs omdat daar de kwetsbare kinderen zitten. De IGJ is van oordeel dat kwetsbare 
kinderen in alle typen van onderwij s zitten. 
IGJ geeft aan dat zij tot op heden geen signalen krijgen dat de doorst room van gesloten 
sett ing naar open setting stagneert; dus dat is posit ief. 
De cont inuït eit van de zorg door jeugdhulpmedewerkers is nog niet echt een probleem . 
Ziekteverzu im neemt wel wat toe maar dat wordt onder ling ( door instelling) opge lost. 
Ook geeft de IGJ het signaal dat pleeggezinnen en gezinshuizen het zwaar hebben. De 
maat regelen en afspraken die met scholen over opvang worden gemaakt zijn ook voor deze 
gezinnen belangrijk. 
Er zij n contacten van de IGJ met de kindertelefoon en vertrouwenswerk over de signalen 
die daar binnen komen. 
TSD geeft aan dat zij komende t ijd actief signalen nagaan (via projectleiders van TSD d ie 
contacten met gemeenten hebben) . 

Lopende zaken; 
Kaderbrief met passage waarin aandacht wordt gevraagd van de IGJ voor de 5 
basisfuncties en de invulling ervan door de lokale teams . IGJ is daar al druk mee 
doende; u itvoering nu even uitgesteld maar 1 é pilot is al gedaan. 
De IGJ wil factsheet over ICT in j eugdhulp graag over 2 weken publiceren op de 
website . De minister wordt eerst via een nota van j eugd geïnformeerd over de 
resu ltaten van dit onderzoek en gevraagd in te stemmen m et publicat ie zonder 

beleidsreactie en toezend ing ~an TK. Dat cebeurt later in breder verband. Actie : b(t.mt dit punt met • · 
Er is contact met • · over jeugdbeschermings eten, De IGJ wordt door middel van 
afstemming en mee ezen op de nota geïnformeerd. 
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To: )iît{J )'llEBl@minWls.nl] 
From: llllllill, 1. - BD/DBAenV/AKenJ 
Sent Mon 5/412020 1: 12:02 PM 
Subject: RE: SPOED verzoek: Uitvraag om Sociale impact corona voor groepen in kwetsbare situaties tbv werkgroeplllllll in 
beeld te krijgen 
Receiw d: Mon 514/2020 1:12:10 PM 
Wanneer-vele-handen-het-werk-nieHichter-maken.-Erasmus-Un iversiteit-Rotterdam-maart-2019.pdf 

Jazeker, vond ik ook. In dit kader is bijgevoegd onderzoek dat EUR voor ons heeft uitgevoerd wel interessant : 

Zalforganisatie en veerkracht van multiprobleemgezinnen 
Het principe van zelforganisatie wijst erop dat hel oplossen van problemen door instanties soms 
behulpzaam kan zijn. maar effectievOf is als hiOfdoor de veerkracht en het zelforganiserend 
1 We nemen in dit rapport de term "muni-probleam gez.innan" over. omdat d tt de huidige beleidsterm is, 
maar plaatsen daar gelijk krttlsdle kanttekeningen bij. De tenn kan sUgmatlserend overkomen en 1en 
onrechte eenzijd ig de p roblematiek bij het gezin leggen. Een term is nodig d ie beter de wederkeriS,,eid 
van problematlek ultdnJ<t. 

fu Wl~-iiiUiiJt;:;tM 
vermogen ven et soaie systeem toeneemt Ze rgen1satie is het vermogen ven gezinnen om 
hun eigen leven vorm te gevein zonder controle van boven• of buiteneif. Veerkrecht is het vermogen 
om ernstige verstaingen op te vangen en zich aan Ie passen aan nieuwe omstandigheden. Het 
stin'l.lleren van zelforganisatie en veerkracht is iets anders dan de klassieke interventieslrategieën en 
het machinedenken, de een beheersb!arheid Vlrn het gszinssysteem veronderstellen. Het is ook iets 
anders dan een van bovenaf verwachte zorgonathankelijkheid an 'eigen boonijas doppen', steeds vaker 
geassocieerd met de term zelfredzaamheid. Bij zelforganisatie staat het spontane ordeningsproces van 
het gezin centraal en stellen instanties zich de vraag hoe zij dit proces op een gelijkwaarcige manier 
kunnen faciliteren, zodat het gezin beter vonn kan geven aan haar leven. Belangrijke vragen zijn dan: 
welke mix aan hulp zorgt ervoor dat de aanwezige positieve energie in het gezin wordt aangesproken 
zodat het zichzelf in positieve zin kan gaan ontwikkelen? Hoe kunnen de buigpunten omhoog in de 
ontwikkeling worden gevonden, of welke inzet zorgt juist voor buigpunten naar beneden? KortOO\ we 
gaan komende jaren op zoek naar het versterkende of uitdovende effect van inzet van inSUlnöes op het 
zelforganiserend vermogen van gel.innen. Dit vraagstuk gaat deper en breder dan alleen het oplossen 
van zichtbare problemen zoels schuld, leerprob!emen of verslaving. Het helpt le begrijpen waarom 
problemen zo persistent zijn en inzet niet altijd leidt tot de gewenste duurzame verbetering 
en veerkracht. 

Van: ) <lllilm@minvws.nl> (10)(20) 

Verzonden: maandag 4 mei 2020 14:43 
Aan: lllfl, I. -BD/DBAenV/AKenJ <lmIBIJ@minjenv.nl> 

Onderwerp: FW: SPOED verzoek: Uitvraag om Sociale impact corona voor groepen in kwetsbare situaties tbv werkgroep lllliJlml in 
beeld te krijgen 

Gezien? 

Mooi die drie aspecten 

Va n: lllfllMI@I @xsAall.nl> • (10)(28) 

Verzonden: maandag 4 mei 2020 12:53 

Aan~•NIILl•ll"II•• ' i,m @xs4all.nl> 
CC: VNG.NL> 
Onderwerp: SPOED verzoek: Uitvraag om Sociale impact corona voor groepen in kwetsbare situaties tbv werkgroep-in 

beeld te krijgen 

Beste mensen, 

lom de VNG hierbij een verzoek met flinke haast om de sociale Impact van corona voor groepen in k-tsbare situaties tbv 
-rkgroep Halsema In beeld te krijgen. 

Recent is de bestuurlijk-wetenschappelijke werkgroep sociale impact in het leven geroepen, bestaande uit 
minister Grapperhaus (J&V), minister Koolmees (SZW), 

mm 
Vanuit deze werkgroep komt er een korte notitie over de sociale impact van de coronacrisis die aan het kabinet aangeboden zal 
worden ivm de verdere besluitvorming al op 13 mei! 

De werkgroepleden vanuit de wetenschap hebben een aantal eerste bevindingen besproken in de werkgroep. Op basis daarvan wil 
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men een korte notitie opstellen over de sociale impact met een focus op drie groepen inwoners die met name kwetsbaar zijn door de 
coronacrisis: 
1.jongeren 
2. gezinnen mei opstapeling van kwetsbaarheden: 
3. inwoners die te maken hebOen met schuldenlarmoeáeval. 

In de notitie wil de werkgroep vooral een aantal best praclices en handelingsperspectieven vanuit de gemeentelijke 
uitvoeringspraktijk meegeven. Aangezien het kabinet op 13 mei weer vergadert is de termijn om tot deze notitie te komen zeer strak. 
Vandaar dat we bij jullie deze uitvraag doen met het verzoek om te reageren uiterlijk 6 mei 18:00 uur 

Uitvraag: 
Welke top 5 van bestaande best practices en/of nieuwe handelingsperspectieven zijn er op lokaal niveau om de sociale impact voor 
deze groepen zo goed mogelijk op te vangen? De focus ligt daarbij op reeds in gang gezette acties of acties die gemeenten op korte 
tot middellange termijn willen realiseren (lobby) en die door de coronacrisis wellicht versneld kunnen plaatsvinden. 

Drie aspecten spelen daarbij een rol: 
- Ontferming over kwetsbaren: dit betreft de klassieke taak van de overheid als ·sch id' voor kwetsbaren (van inkomensondersteuni1g 
tot gezinsinterventies) 
- Samenwet1<ing van onderop: dit betreft de meer faciliteren de taak van overheid of de initiatieven vanuit de samenleving (versterkiig 
maatschappelijk middenveld, lokaal maatschappelijk initiatief, verminderen bureaucratische obstakel. samenwerkingsverbanden i1 
zorg, door ondernemers, in buurten etc.) 
- Ruimte voor eigenaarschap: dit betreft de waarde om als inwoners (zeker ook de jongeren) nu en in toekomst regie en 
eigenaarschap te behouden in de eigen ontwikkeling 

Zoals gezegd graag jullie reactie I input voor woensdag 6 mei 1a·oouu 

Graag sturen naar· 

Natuurlijk bij voorbaat veel dank en een hartelijke groet, 

mr1ma 

Ema;/:~xs4all.nl 
Mob: +316 • · 
Website: www.ndsd.nl 

Dit be1icht kan iofonnatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit be1ich1 
i1b11sievelijk aan u is toegezo11den, won:li u verzochi dat aan de afzender te melde11 en het beti cht te verwijdere11. 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 Justilie en Veiligheid 
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This message may contaiu information that is not intended for you. If you are not the adch-essee or if this messag.e was sent 
to you by mist.ake, you are reques1ed 10 infonn the sender and delete the rnessag.e. The State accepts no liability for 
damage of any kind resultiug from the 1isks inherent in the e lectrouic transmission of messages. 

Minis1ry of Justice and Security 
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To: -, _• · )M1l•)IfD@minW1s.nl] 
F rom: ~ 
Sent Wed 51612020 7:37:40 AM 
Subject: RE: dagmail 
Receiwd: Wed 5/6/2020 7:37:40 AM 

Fijn om te horen en ben benieuwd naar jouw eerste 100 dagen 

Van: ) ◄@dlijlminvws.nl> (10)12e) 

Verzonden: dinsdag 5 mei 2020 16:35 
Aan: ) <lmm@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: dagmail 

Dank voor je mail. Jouw mails helpen mij om verbi11cling te krijgen / honden met wat er breder speelt in de directie. Goed 
<L1tje aangeef! dat jij ook merkt dal ea veel vrnagt. En datje gelukkig ook nog energie krijgt va11 andere dingen. 
Mijn ervaringen in de eerste LOO dagen deel ik graag later een keer met jou/ juJlie. Maar een ding valt me op, de positieve 
en open sfeer. 

Groet eu ge11iet nog even van de zo11 H@\@F 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.com) 

V an: <llr;J!fflJ@minvws.nl> (10)(2e) 1 
Oalum: · · 
Aan: 
Kopl 

Ondrnverp: dagmail 

Beste allemaal, 

~ minvws.nl> 
minvws.ul>. 

buiten 11erzoek 

(10X2e) ) 4JWftMW@1ninvw~.nl>. MJWfM 

• • ■ • • • p g 
onderwerpen als het welbevinden, handelingsperspect ief, uitlegbaarheid naar jongeren en ouders en eigenaarschap opkomen. 
Deze zullen ook steeds meer op de nationale agenda moeten komen om de anderhalvemetersamenleving lang vol te kunnen 
houden. We zijn daarover aan het nadenken. Zie ook verderop in geel. 

Stuurgroep jeugd 
In de st uurgroep (donderdag) hebben we drie agendapunten besproken. 

• Position paper met gezamenlijke uitgangspunten vanuit de professionals voor de 'exitstrategie·· 

• Factsheet 'alertheid voor de thuissituatie' . 
• Hoe helpen we scholen opstarten? 

De st uurgroep wordt steeds meer een normaal overleg met vergader discipline. De stukken zullen voortaan een dag eerder 
gestuurd worden. Wil je iets meegeven aan-doe het op tijd. 

Perspectief voor de jeugd 
Vorige week hadden we een ··gewoon" jeugd PO met de Minister. VoorlBl!lllde eerst e keer bij Hugo aan tafel. De Minister was 
blij verrast met de bereikte voortgang ("jullie werken gewoon door, ondanks corona··). complimenten voor iedereen die eraan 
heeft meegewerkt! Ook de startnotitie is door de bestuursraad gebracht. Op naar de best wel (te?) strakke deadline 7 juli (start 
consultatie). 
Morgen hebben we een lange MT sessie om de aanpak en inhoud helemaal door te spreken. Leuk! 
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WerkgrOt!p sociale impact 

Na initiatief van burgemeeste s een groep bestuurders (waaronder aantal burgemeesters, twee minist er<. @Aifü@@. 
MA4lrjj@en 11111111 } b ijeen gekomen om advies uit te brengen over de sociale impact. De werkgroep heeft een 

analyse uitgevoerd die bestaat uit analyse overkwetsbare groepen (gezinnen schulden etc); over jongeren, en een verhandeling 
(10)(2e) over handelingsperspectief voor deze groepen (ontferming, samenwerking, eigenaarschap). Door s een klein 

onderzoekje ui tgevoerd in ca 4 gemeenten. 

llllllll!J!mllln nji 
~eb ik gisteren nog ui tgebreid gesproken (samen metM@tfW van het nji). Hij heeft klein onderzoekje 
uitgevoerd. Re flectie is hoe zorgen we ervoor dat het eenzaamheidsvirus niet erger wordt dan het gewone virusJIIILeeft aan 

dat voor de ontwikkeling van jongeren 1s eigenaarschap over hun eigen leven essentieel voor hun toekomst en gevoel van 

perspectief. Ook raad hij aan om de Jeugd biJ politieke besluitvorming te betrekken. We zijn dit samen met het nji en des•• verder 

aan het doordenken, Kern van het vraagstuk is dat - aldus nj, - voor jongeren nu onnavolgbaar is wat er nu gebeurt. Dat maakt het 

lastig uitlegbaar en op termijn ook last ig handhaafbaar. 

Follow-up van de werkgroep zelf is nog onduidelijk. 

Handreiking 
Zoals jullie misschien al gezien hebben is de handreiking voor werken met kinderen en jongeren in dagopvang, dagbesteding en 
dagbehandeling gisterenmiddag gepubliceerd op de NJi-website. Zie: 

https://www.n ii.nl/nl/coronavirus/Professionals/Handreiking-dagopvang-dagbesteding-en-dagbehandeling 

Door111r11Im1enllAillBiJlen vele anderen is daar hard aan get rokken. Samen met Nji. Superfijn dat het er nu ligt. 

Debat OCW (uit de terugmelding vanlma 
Gevolg doo1U:Jlfllenl4illD Het debat ging vooral over vragen hoe het onderwij s de openstelling gaat organiseren en 

onderbouwing van het openstellingsbesluit en mn. ook over dat de examens voor het speciaal onderwijs wel gewoon doorgaan vs 

regulier onderwijs terwijl het toch om speciale kinderen gaat dus juist voor hen aanpassing zou moeten komen. lllheeft TK 

geïnformeerd over de forse verlaging van het aant al kinderen dat buiten beeld is dus maw dat veel meer kinderen met dank aan 
inzet scholen, gemeente en leerplicht wel in beeld zijn gekomen 

Ander thema die voor ons zijdelings relevant is waren leerlingenvervoer (compensatie vervoerders) . Ook enkele vraag over extra 

inzet vanuit zorg als kinderen weer naar school gaan {volgens.is die samenwerking er al zoals voor de corona crises maar wel 

misschien wel minder fysieke hulpverleners in school om besmettingsgevaar volwassenen te beperken}. 
Wat betreft sport op school heeft hij aangegeven dat oproep is om vooral buiten te gymmen maar dat als omstandigheden di t 

vragen binnen wel is toegestaan. Gym is bewegingsonderwij s dus onderwijs en dus geen reguliere sport vandaar afwijking tov 

andere sporten. 

Sport 

We werken steeds actiever samen met de directie sport. Dat ligt natuurlijk enorm voor de hand, maar goed dat d it beter van de 

grond komt nu. 

NOC' NSF heeft samen met Vereniging Sport en Gemeenten mat eriaal ontwikkeld dat gebruikt kan worden door gemeent en, 

sportparken en sportaanbieders. Er is een Poster bestuurders (pdf); een Post er voor ouders (pdf) een voor sporters (pdf) en een 
voor trainers (pdf) 

Wij moedigen het praten MET jongeren altijd enorm aan. M et sport afgesproken dat die poster er ook komt, idealiter opgesteld 
met de sportende kinderen zelf © . Verder wordt er gesproken over andere jongerenactivit eiten {naast sport). 

Testen 

Het testbeleid wordt ui tgebreid met zorgverleners d ie aan kwetsbare mensen thuis zorg verlenen: 

- M antelzorgers. 

- Vrijw illigers in palliatieve zorg. 

- Pgb gefinancierde (in)lormele zorgverleners niet in dienst van of in opdracht werkend voor een zorginstelling of - aanbieder . 

We stemmen nog met RIVM af of en welke jongeren (we denken aan heel klein groepje: maatwerk+ crisis) onder de defini t ie 

kwet sbare mensen vallen. DMO coördineert. 

VWS breed (via @\@ 
VWS is bezig om genoeg testcapaciteit te realiseren dat iedereen met klachten per 1 juni getest kan worden. Ze verwachten 30.000 
testen per dag 

OMT-adviesaanvraag: Naast de kopjes: contactberoepen, monito ringsprogramma testbeleid, gebruik mondkapjes, bezoekregeling 

verpleeghuizen is er ook een kopje VI Vergroten publieke ruimte. Onder d it laatste kopje staat: Daarom vraag ik het OM T wot het 
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effect ;s van het toestaan van: 
o non-contactsporten voor volwassenen d;e buiten plaatsvinden zoals tennis, golf, paardrijden en atletiek en onder welke 

voorwaarden; 
o binnensporten zoals turnen en basketbal voor kinderen tot 13 jaar en onder welke voorwaarden dit mogelijk zou zijn; 
o Het uitbreiden van de versoepeling ten aanzien van spart en bewegen tot 18 jaar naar bu;tenactiviteiten van jeugd-en 

cultuurverenigingen zoals de scouting. H;ermee krijgen aok kinderen die geen lid zijn van een spartveren;ging de gelegenheid 
om buiten activiteiten te ondernemen, waaronder kinderen met een beperking. 

o Het openstellen van kinderboerderijen; 
o Het openstellen van openbare bibliotheken? 

Het OMT advies is inmiddels binnen en wordt morgen ;n de BTCB besproken. 

Worst-case scenariosessie (zie bijgevoegde def versie van memo): 

Er is gewerkt aan een aantal worst case scenario's. zie bij lage. Het memo is met DGV mee naar Catshuis. Voor 15 mei (volgende 
sessie): Proberen bepaalde effecten te kwantificeren obv onderzoeken + effect en inventariseren van andere worst case scenario's 
die mogelijk effect hebben op jeugd (bv. GGZ, DMO, GMT en Sport). Als je ideeën hebt: geef ze mee aan Ai)fj 

Corona onderzoeken: 
Er zijn veel organisaties die de effecten van corona onderzoeken. Een incompleet lijstje: RIVM, SCP, CPB, werkgroep universiteiten, 
TU Delft, Verweij Jonker, CIO van het Rijk, GR, ZonMW, RVS, VenZ, Trimbos, etc ... Wij proberen voor alle uitvragen die langskomen 
met een bijzondere korte deadline input mee te geven. Maar dat lukt niet altijd. Samen met o.a. PG, DMO en MEVA maakt jeugd 
(-zich wel hard om de zaken met elkaar te verbinden. 

Tenslotte ter informatie: 
• VGN deelt graag de handreiking die zij heeft gemaakt voor kinderdienstencentra, opvang en logeren, waarin ze ingaan op 
de betekenis van het kabinetsbesluit voor deze diensten (zie bijlagen) 
• De beroepsverenigingen delen graag het bericht met filmpje dat de leergang ambassadeurs over corona heeft 

gepubliceerd: https:ljwww.psynip.nl/actueel/nieuws/2020/ambassadeurs-jeugd-online/ 
• De Q&A over medische kinderdagverblijven is afgerond en staat inmiddels op de website van het NJi:_ 
https:ljwww.n ji.nl/nl/coronavirus/Welke-kinderdagverblijven-zijn -kinderopvang-en-welke-vallen-onder-de-zorg 
• omgevingsanalyse VWS. Interessant om te lezen. (bijlage) 

We kijken terug op een intensieve weken. Ik merk dat corona activiteiten doorlopen, terwijl ook bij m ij het gewone werk opkomt. 
Het mooie is dat ik nog steeds veel nieuwe samenwerkingen en creativiteit zie ontstaan. Echter ik merk ook dat ik steeds vaker ook 
echt moe ben, van als dat videobellen, altijd achter de pc, geen echt contact, de dynamiek thuis. Hoor dat van meer mensen uit de 
directie. Het is even niet anders, we moeten volhouden. 

Blij f goed op jezelf letten, neem voldoende pauze, ga een beetje sporten en let goed op jezelf en op elkaar. 

Voldoende voor vandaag. Fijne vrije dag allemaal. 

Vriendelijke Groet, 

MAWII■ 

1 Ministerie van Volk~zondhaid, Walzijn en Sport 

1 
Parnossuspleln 5 1 2511 VX I Den Hoog 1 
Postbus 2035jW■El I o,m Hoog 1 
Telefoon: 070 • ·: 1 (v, !BEfD'l@minvws.nl 1 
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secretariaat: mail: WIW @minw,1S.nl 

Elk kind heeft het recht om gezond en kansrijk, op te groeien. Elk kind heeft het recht om zich te kunnen scholen en te ontwikkelen, ondanks 

beperkingen. En elk kind heeft het recht 11ch beschermd te weten bij onveiligheid. En elke jong volwassene verdient het om goed op weg te 
worden geholpen noor een zeker en zelfstandig bestaan. We gunnen elk kind dot niet meer thuis kon wonen een jeugd in een omgeving die 
zoveel mogelijk lijkt op een gezin en zoveel mogelijk in het netwerk von het oorspronkelijke gezin. Cn bij problemen moet een kind goed worden 
geholpen en kunnen terugval/en op een mentor of coach d ie hij of zij vertrouwt 

uit het programma "zorg voor de jeugd" 
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~~im: - inw s.: I : . , 111-mnw,wa~s~ minvw~ ' ~ ~ · f'll7tt411@minw,s.nl) 

Sent Fri 51812020 8:01 :4 1 AM 
Subject RE: Graag bijdrage aan schriftelijke coronavragen vóór vrijdag a.s. aanleveren 
Receiwd: Fri 518/2020 8 :01 :42 AM 
vraag kinderkampen.docx 

Ha (10)(2e) 

Hierbij antwoord op de vraag over k inderkampen. Met de nodige slagen om de ann wel de datum van 1 juli als mogelijkheid 
genoemd. En onder verwijzing naar het protocol dat de sector maakt. Dan t rekken we de verantwoordelijheid niet helemaal naar 
ons toe. Ik zag op de website van scout ing Nederland nl. st aan dat: 

Uiterlijk 1 juni wordt besloten of zomerkampen door kunnen gaan. Er is op dit moment nog veel ondu;delijkhe;d over 
mogelijkheden tot groepskamperen, verblijf in dubhuizen en (groeps-)tenten buiten familieverband. Hoe ga je om met 1,5 meter 
afstand tijdens activiteiten en vervoer' Samen met andere aanbieders van kindervakanties en zomerkampen werkt Scouting 
Nederland aan een door de overheidsinstant ies onderschreven protocol. We gaan ervoor om tot een protocol te komen waarin op 
kamp gaan wél kan 

Lange 

M inisterie van VWS 
Directie Jeugd 

ll!Jf4M 
minvws.nl 

,. Als ik m de CC sta komt Je bericht met in m~·n inbox. Wil je dot ik m oct1e kom~ zet me don in MN "' 

Van: llfl, 1-11 (-) 4f(•M1@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 19:21 

Aan~-lsminvws.nl>-1. G:Jml cc:ml- , - @minvws.nl>; .1-11111 i , = @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Graag bijdrage aan schriftelijke coronavragen vóór vrijdag a.s. aanleveren 

• (10~2e) @minvws.nl> 

Ter aanvulling, lijk t me goed om in de beantwoording aan t e geven dat het antwoord uiterlij k een week voor 1 j uli komt (wat 
heel ir ritant is voor de organ isatoren). 

Ik zal volgende week bij PG nagaan in welke OMT-adviesaanvraag batch dit m ee kan gaan. Ze lieten doorschemeren dat ze d it 
vanaf nu meer per batch willen clusteren. Als het te k lein is voor het OMT kunnen we het voor leggen aan het RIVM, maar tot nu 
t oe baseren zij zich op bestaande OMT-adviezen. 

Groeten, 

MA·JlfM 
Van: m.lll-11mB111 <R11@minvws.nl> 

Ve . 

~ minvws.nl> 

. ll!l®ä@minvws.nl>; • I-■ Il ■l 

Onderwe rp: RE: Graag bijdrage aan schriftelijke coronavragen vóór vrijdag a.s. aanleveren 

Hoi allemaal, 

Denk wel dat teen vraag is die leeft bij grote groepen. Denk dat goed is om advies in te winnen bij OMT. Zou 
vraag wel voorzichtig beantwoorden, want kan me voorstellen dat er een 12+ en 12- advies uit gaat komen ... . 

carW@+iE 
Verzonden met BlackBerry Work(www .blackberry.com) 
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Van: •MJGiffJ@ml,l .(lllfllY'c (10)(2e) , @minvws.nl> 
Verzonden: 7 mei 2020 16:33 

a,miuvws.ul> 
a minn vs.nl>; '111, I:•.fl!llll@;minnvs.nl>; •D 1. 11111 .)" 

IVlll lllV ws. 111> 

Ondem ·erp: RE: Graag bijdnige aan schriftelijke coronm,,-agen vóór v1ijcL1g a.s. aa11.levereu 

Hoi W(IJf{-]@ 
Nav onderstaande mailwisseling over deze vraag vd ChristenUnie graag je reactie: 
De leden van de Chr istenUnie-fractie hebben verschil lende zorgen ontvangen van organisatoren van kinderkampen en 

kindervakanties. Deze vakanties zijn van pedagogisch belang en kunnen in het bijzonder voor kinderen uit kwetsbare gezinnen een 
uit komst bieden in de komende zomervakantie. Deelt de minister d it? Wanneer verwacht de minister duidelijkheid te kunnen 

geven aan de organisaties of deze kampen en vakanties wel of niet door kunnen gaan? Deze leden vragen tevens, indien er 

mogelijkheden zijn, welke voorwaarden aan leeftijden, groepsgrootte en omgangsvonmen qua begeleiding en catering gesteld 
behoren te worden 

Ik heb het er even metlll!lmover gehad. We weten zelfs niet op het nu mag: Afgaande op het feit dat sanitaire ruimtes bij 
campings zeker nog ges~ zijn tot 1 juli en ook evenementen tot 100 personen op zijn vroegst pas dan worden toegestaan 
zou je zeggen: nu mag het nog niet. Dat scholen al wel open zijn (PO vanaf maandag, VO hopelijk vanaf 1 j uni) en we weer 
mogen sporten zou erop kunnen duiden dat kinderkampen misschien wel kunnen. 

Als we hier als directie Jeugd iets mee willen/ons hard willen maken voor doorgang k indervakantiekampen, dan kunnen we 
vragen hierover m ee laten lopen in onze adviesaanvraag aan het OMT. We zouden in het antwoord dan iets kunnen zeggen als 
' Inderdaad kinderkampen en - vakanties zijn belangrijk. Ik ben daarom in gesprek met deskundigen over de vraag of 
kinderkampen en -vakanties doorgang kunnen vinden en zo ja onder welke voorwaarden. Ik infonmeer u hierover z.s.m.' 

Als we d it opnemen dan betekent dan wel dat wij ons hier m in of meer actief mee gaan bemoeien, eventueel samen met Sport 
(sportverenigingen en -bonden organiseren ook vaak zomerkampen) . Als we dat niet willen dan moeten we heel sec. aangeven 
dat er geen mogelij kheden zijn (punt). Kans is dat we dan alsnog overstag moeten na aandrang Kamer (hoe sterk is lobby 
scouting etc. en hoe zit Minister hierin>). 
Wij horen graag jouw mening hierover met het oog op aanleveren tekst bij Job uiterlijk morgenochtend vroeg (of eigenlijk 
vandaag einde dag ; - ) .. ) 

Groet.@(•EM 

----. 

M inisterie van VWS 

m invws.nl 

• Als ik /Il de CC sta komrjebcrichtmet in mijn ,nbox. Wil je dot1kin acr,ekom, 1etmedon inMN " 

Van: m 1.111■ (111 ◄MM@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 6 mei 2020 11:49 

Aan: · • ~ minvws.nl> 

CC: · 1-lmfll)"' @minvws.nl>; 111.1--- 4Aäf4l@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Graag bijdrage aan schriftelijke coronavragen vóór vrijdag a.s. aanleveren 

Halllll 
Over de laatste vraag over kinderkampen en k indervakanties en wanneer d ie weer open kunnen: ik heb geen idee. 
Beide voorzieningen worden bij mijn weten niet door ons gefinancierd en de vraag naar wanneer ze open kunnen kan niet door 
~ den beantwoord, maar is ter beoordeling van het OMT. 
~ dit is een vergelijkbare vraag als bij Scouting, bij wie kunnen we dit voorleggen? 
Groet, 

11mm 
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L 
Ministerie van Volts.gezondheid. WelzHn en Sport I Directie Jeugd 1 

PostbU'5 20350, 2500 U Den Haag 1 

Bezoekadtes: Parnassusplein 5, Den Haag 1 

T: 01cm:ED MMIWM@mimcto oll 

Mlnlstrt.fpUfealth, Welf•.t• and S-22{!1 Youth Department l 
P.O. Box 20350, 2500 El The H~ ue, The Netherlands 1 

T: 0034'l♦Jit!:J 1Ntf.JIN@minvw,.nl l 

Van: 111, ~-<Qffll@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 4 mei 2020 12:12 . . ) 

m invws.nl> 

Onderwerp: Graag bijdrage aan schriftelijke coronavragen vóór vrijdag a.s. aanleveren 

Ha Collega's 

minvws.nl>; Mii4M.III . 

De TK heeft een reeks schr iftelijke vragen (165) gesteld over gevolgen corona voor kwetsbare kinderen. 
LZ coördineert ( zie mail LZ) 
Circa 20 vragen zijn aan leur toebedeeld. Met name over intensieve kindzorg . 
Die vragen heb ik aan j •hr{:] toebedeeld. 
Daamaast een paar restvragen voor de andere collega's. 
Het lijkt me verstandig de vragen over intensieve kindzorg zoveel mogelijk gebundeld te beantwoorden. 

LUKT DAT VOOR A.S. VRIJDAG? 
We moeten nl voor maandag 9 .00 uur antwoorden. 
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~~im: .,,...@~:~:l~~~--mB@:ns!;_nl] 
Sent Mon 5/1812020 1 :48:48 PM 
Subject RE: Kamervragen 
Receiwd: Mon 5/18/2020 1:48:50 PM 

H~MttM 
Vraag 3 gaat ook over of er in OJCS-raad wordt gesproken over richtlijnen voor internationale vakantiekampen en zo niet, 
waarom niet? 
Dat is een vra>1g die-nik niet kunnen beautwoordeu. 

Wij werken met NL-organisaties aan 1ichtlij nen/protocollen voor vakantiekampen in Nederland, voor vakantiekampen in het 
buite1ûand maken wij geen richtlijnen. 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.com) 
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To: B;@minws.nl): mil!II. I • (llla1[i@iWl@mnw1s.n~: m.1 .•• • 1-.:...,;._zw:j 
From: • · . • ' ) 
Sent Tue 5/19/2020 7:41 :30 PM 
Subject RE: klopt het antwoord op zomerkampen nog steeds? 
Receiwd: Tue 5/19/2020 7:41:30 PM 

Hoi . 

Sorry heb niet eerder je mail kunnen beantwoorden. 1 k kan stuk op SBS niet vinden . En kan dus niet zien of 
aangepast moet worden. @anderen jullie wel? 

GrF@j@F 

Verzonden met BlackBerry Wor1<(www.blackberry.com) 

Ha 

De antwoorden op schriftelijke vragen liggen nu bij de bewindslieden. 
Is het antwoord op kinderkampen nog up to date? 
Was in weekend op het journaal SBS6 

1mm 

Vraag 165 (MinVWS) 

Vraag 

MlfA @minvws nl>· •~ . , ..._., 

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben verschillende zorgen ontvangen van organisatoren van kinderkampen en 
kindervakanties. Deze vakanties zijn van pedagogisch belang en kunnen in het bijzonder voor kinderen uit kwetsbare gezinnen een 
uitkomst bieden in de komende zomervakantie. Deelt de minister dit? Wanneer verwacht de minister duidelijkheid te kunnen 
geven aan de organisaties of deze kampen en vakanties wel of niet door kunnen gaan? Deze leden vragen tevens, indien er 
mogelijkheden zijn, welke voorwaarden aan leeftijden, groepsgrootte en omgangsvormen qua begeleiding en catering gesteld 
behoren te worden. 

Antwoord 

Kinderact iviteiten zoals kampen en vakanties zijn belangrijk voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Per 11 mei 2020 
mogen jeugdactiviteiten buiten, zoals die worden georganiseerd door scouting en andere jeugdverenigingen, weer doorgaan, met 
inachtneming van de RIVM-richtlijnen. 
Bij brief van 6 mei 2020 is aangegeven dat de komende periode st ap voor stap bekeken wordt of maatregelen versoepeld kunnen 
worden. Als alles goed gaat mogen per 1 juli 2020 de gemeenschappelijke wc's en douches op de campings en vakantieparken 
weer open. Vanaf die datum kunnen onder nader te bepalen voorwaarden mogelijk ook kinderkampen en --vakanties doorgang 
vinden. Dit uiteraard onder het voorbehoud dat de ontwikkelingen positief blijven verlopen en kinderkampen en -vakanties 
verantwoord kunnen worden georganiseerd. De aanbieders van kindervakanties en zomerkampen werken hiertoe aan een 
protocol en we zijn met hen in overleg. 

Van: 11111-<llml@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 17:28 
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• · @minvws.nl> 

Onderwerp: Nieuwe VSO Langdurige zorg en het coronavirus (TK 25295-249, Brief COVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 

'Zorg voor kwetsbare mensen' 

Beste collega's, 

Hierbij de nieuwe versie van het VSO. Veel dank voor jullie input (en van veel van jullie andere collega"s), snelle actie bij de 
beantwoording en het verwerken van de opmerkingen van de DG's. Deze versie is nu weer terug de lijn in. 
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, IIÇ!l. ~minvws.nl]; llliJim 
@mmvws.nl]; • • , . 

minw1s.nl] 

Sent 
Subject RE: overzicht aanvullen werkzaamheden corona Jeugd voor vrijdag 9:00uur 
Recelved: Mon 5/25/2020 8:51 :24 AM 

HoillalliD 
Mt excuus voor te laat nog een paar aanvullingen 

- Eenzaamheid: graag in laatste kolom_ 'samen met' team GO toevoÏÜS>■a. ivm relatie mentale--) 
- Toevoegen: VWS-werkgroep preventie mentale gezondheid, door • samen met CZ en me _ u_:,_ 
- Toevoegen: Europa (OJCS raad)/ effecten jeugd, door 

Groet1pJrfH 

Ministerie van VWS 
Directie Jeugd 

o,om oGmll•J!ifJM 
■l•hf4 ~ minvws.nl 

(10)(2•) 

• Als ik in de CC sta komcje bericht n,et in miin inbox. Wil je dot ,kin oct,e kom, zet me don in AAN• 

Van: 111, 1-11111) ◄lli@l@minvws.nl> 
Verzonden: maanda 18 mei 2020 20:57 

minvws.nl> 

) 4i[•EW@minvws.nl:> 
Onderwerp: overzicht aanvullen werkzaamheden corona Jeugd voor vrijdag 9:00 uur 

Ha allen, 

@minvws.nl>; IEJ 

Ik sprak tmlf.lmhier vorige week al over en toevallig vandaag oo,_g\jjfäMHet leek ons goed om een overzicht te hebben 
wie wat doet als het om corona gaat. Ik heb in de bijlage een eerste aanzet gemaakt. Deze is waarschijnlijk niet compleet en 
wellicht n iet correct. Dus vul gerust aan en stuur dit ook vooral door aan mensen die ik nu vergeten ben aan te schrijven. 

Maandag bespreken we het in strateg isch MT wat de effecten van corona zijn en het leek me handig om dit overzicht dan nog 
breder te kunnen delen. Zouden jullie daarvoor uiterlij k v rijdag 9:00 uur bij mij jullie aanvullingen kunnen mailen' Dan kan mm,og tijdig de stukken voor het strategisch MT delen. 

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van VWS 
Pamassusptein S 1 2511 VX Den Haag 
Postbus 203 50 1 2500 El Den Haag 

t.ï·ö·i:IIJHlfl■ ......................................... . 
IID!!:r.lDl~,oJ 

Buiten werktijden mailen mag, maar hoeft niet. 
Beantwoord deze mell op een voor jou geschikt moment. 

(10)(2e) 

Actuele Informatie over opvoeden en opgroeien In tijden van corona Is te vinden op www.njl.nl/coronavlrus 
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To: ZorgvoordeJeugaI 
From: ■ iïuït4 ■ 1) 

@)rt{J @minvws.nl]; mm.1.11111D1Mtwl@minvws.nl] 
Sent Wed 61312020 3:05:56 PM 
Subject: RE: REACTIES UITERLIJK 3 JUNI: Consultatie ontwerpwetsvoorslelTijdeljke wet maatregelen covid-19 
Receiwd: Wed 6/312020 3:05:56 PM 

Ik heb geen bespreekpunten. 

Van: ZorgvoordeJeugd < •H/fi @minvws.nl> 
Verzonden: woensda 3 j uni 2020 16:52 

) <lmm@minvws.nl>; ZorgvoordeJeugd • (10)12•) @minvws.nl>;IUIIU.■(-
@minvws.n l> 

Onderwerp: RE: REACTIES UITERLIJK 3 JUNI: Consult atie ontwerpwetsvoorstel Tijdelij ke wet maatregelen covid-19 

D eeft het a l aangeleverd bij de juiste personen: M[iQ@ en-■limlmJ. l-le t was voor ons ter info. Van anderen nog geen reacties 
gezien. 

Hebben jullie nog bespreekpunten voor de call van morgen? 

Ik heb alleen nog maar: 
Ter info: de brief van de BGZJ aan VNG en VWS, waarin wij ervoor pleiten de corona maatregelen m.b.t. de continuïteit en financiering 

van het sociaal domein te verlengen tot en met 31 december 2020. 
Ter info: de 2 handreikingen die VGN vrijdag jl heeft verstuurd aan haar leden, di t is nu inclusief vervoer van jongeren in de leeftijd van 

13 tot en met 18 jaar en volwa ssenen naar dagbehandeling en d~besteding. 

(10)(20) 

(10)(2•) 

Actieprogramma Zorg voor de Jeugd 

Programmasecretariaat Zorg voor de Jeugd 
Parnassusplein 5 1 2511 VX Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ Den Haag 

M 06 - llil!mml 
ll!Qffl@minvws.nl 

www.voordeiJd.nl 
Skype • W 
Actuele Informatie over opvoeden en 
opgroeien In tijden van corona Is te v inden 
op www.nii,nl/coronavirus 

Van: iful@ ) <Qlilffl@minvws.nl> 

ZORG 
SAMEN STEEDS BETER 

VOORDE 
JEUGD 

Verzonden: woensdag 3 Juni 2020 16:35 

Aan: ZorgvoordeJeugd I U•ïft§ @minvws.nl>; llll, I. ■-) <U[f4l@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: REACTIES UITERLIJK 3 JUNI: Consultatie ontwerpwetsvoorstel Tijdelij ke wet maatregelen covid-19 

Goede reactie. hoe gaan we dit aanleveren? Weten we dat al? 

Van: ZorgvoordeJeugd fMW @minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 3 juni 2020 16:01 

Aan: ) <lmm@minvws.nl>; 1111m 1-111 -) ◄@IfAl@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: REACTIES UITERLIJK 3 JUNI: Consultatie ontwerpwetsvoorstel Tijdelij ke wet maatregelen covid-19 

Ter info! 

Groet, 
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---Van= • ■■Il #%fr•F@nji.nl> 
Verzonden: woensda 3 juni 2020 15:59 
Aan:-·· , , l minvws.nl>;IINJI, 11.•mi-=llfflfll@minvws.nl> 
CC: ZorgvoordeJeugd minvws.nl> 
Onderwerp: RE: REACTIES UITERLIJK 3 JU NI: Consultatie ontwerpwetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

In de b ijlage enkele reacties bij de coocept wettekst. 

mm■ligroet, ----Nederlands 
Jeugdinstituut 
Nederlands Jeugdinstituut 

Catharijnesingel 47 
Postbus 19221 
3501 DE Utrecht 
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~~~m: -~minvws.nl) 

Sent Fri 5/29/2020 11 :50:05 AM 
Subject: RE: stand van zaken routekaart mensen met kwetsbare gezondheid 
Received: Fri 5/29/2020 11 :50:06 AM 

Beter © 

Idd zo klein mogelijk houden 

M inisterie van VWS 

• Als ik ,n de CC .sta komt je bericht niet in miin inbox. Wil je dor ik in oct,e kom, zet me don in AAN • 

Van: 1111,11-lllfll) ... @minvws.nl> 
Verzonden: vrijä 29 mei 2020 13:35 

Aan: MIJIW 1111. m) @minvws.nl> • (10)(2e) 

Onderwerp: RE: stand van zaken routekaar t mensen met kwetsbare gezondheid 

Tsja niemand w eet hoe die aanbeveling op Rijksoverheid.nl is gekomen. Tekst is lastig maar wat vind je van onderstaande? Anders 

wordt t weer zo'n ding ... is ook maar slag op basis van jouw tekst: 

Ten aanzien van het bezoek aan kinderen t/m 18 jaar in instellingen was reeds afgesproken dat zij per 25 mei twee vaste 
bezoekers te mogen ontvangen. De bezoekregeling is nu verder versoepeld zodat er geen restricties meer zijn ten aanzien van 
het aantal verschillende personen dat kinderen t/ m 18 jaar mogen bezoeken in een instelling, binnen de RIVM-richtlijn. Deze 
versoepeling is in lijn met de bezoekregeling voor mensen met een beperking die in een instelling wonen. 

Van~ NMi]@Glm, l. mtJII) @minvws.nl> • (10)(2• ) 

Verzonden: ~da-020 13:13 

Aan: Dllli- ' · <IJEl@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: stand van zaken rout ekaar t mensen met kwetsbare gezondheid 

Oh sorry, bij dezen nog even twee zinnetjes. Ik heb eht heel sec gehouden en kan er eerlij k gezegd ook echt niets anders van 
maken, mede omdat ik geen idee heb hoe/ wie tot de aanbeveling op rij ksoverheid.nl van 2 vaste bezoekers is genomen. 
Eventueel nog verwijzen naar geringe besmettingsrisico? Of maakt dat het allen maar erger? 

Ten aanzien van het bezoek aan kinderen t / m 18 jaar in instellingen was, in overeenstemming met het OMT-advies, al in de 
routekaart opgenomen dat zij per 25 mei twee vaste bezoekers te mogen ontvangen. Aangezien voor mensen met een 
beperk ing die in een instelling wonen geldt dat zij bezoek mogen ontvangen binnen de RIVM-richtlijn, is er nu voor gekozen om 
de bezoekregeling voor kinderen in een instelling gelijk t e treken met de bezoekregeling voor mensen met een beperking in een 
instelling, zodat dit laatste ook voor hen geldt. 

~ 
M inist erie van VW S 

Directie Jeugd 

~ 061u1+ 
~ ~ m1nvws.nl 

• Als ik in de CC sta komt je ~rkht niet in m~·n inbox. Wil je dor ik in actie kom, zet me don in AAN"" 
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Van: lllll, III- IUlll1.p!p@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 12:50 
Aan: MAWf4@111, I . IIIJII) @minvws.nl> • ( 10)(2•1 

Onderwerp: RE: stand van zaken rout ekaar t mensen met kwetsbare gezondheid 

Eens en dat hebben we voor routekaart reeds aangeleverd. MAAAAAR we moeten een tweetal zinnen aanleveren voor brief over 

dat het niet 2 bezoekers 2 uur is maar de nieuwe regel ... 

Van! @Jo)P{=M ., 1-&mfll) @minvws.nl> • (10)(2•) 

Verzonden: ~aU@■l020 12:47 
Aan: Dllilll- • · <IWl@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: stand van zaken rout ekaart mensen met kwetsbare gezondheid 

Hier voorzet obv met VGN en JZ-nl afgestemde teksten. 
Vervoer zou DMO verder oppakken (afstemming met r ichtlijn VSO). Wel belangrijk dat vervoer naar dagbesteding/ begeleiding 
jeugd t/m 18 apart genoemd wordt, omdat het wss net even anders is dan 18+ 

Wijzigingen tov routekaart 20 mei: 

Bezoek 
Kwetsbare j eugd t/m 18 in instellingen 

- Bezoek ontvangen: 25 mei ➔ Ja, binnen RIVM r ichtlijn 
- Instelling verlaten voor bezoek en/of logeren: 25 mei ➔ Opstarten 

Dagbesteding/begeleiding 
Kwetsbare jeugd t/m 18 in instellingen en thuis: Geen wijzigingen tov versie 20 mei 

PM Ve rvoer jeugd t/ rn 1 8 naar dagbesteding/ begeleiding 
DMO 

in1s ene van 
Directie Jeugd .arr-ww+ • · mmvws.nl 

• Als ik in de CC sta komrje bericht niet in m~·n inbox. Wil je do( ik in actie kom, w t me don in AAN " 

Van:lllll,111-1111114IJI@l@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 10:24 

Aan~MJWJfU@lll,l. amfll) @minvws.nl> • (10)(2e) 

Onderwerp: RE: stand van zaken rout ekaar t mensen met kwetsbare gezondheid 

Red j ij het om voor ons PO een voorzet te doen? Dan kunnen we het even bespreken en vervolgens bijtij ds aanleveren. 

MI@ @minvws.nl> 

Pakken jullie deze op? 

We moeten iig de bezoekregeling (Max 2 p) hers tellen 
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Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.co111) 

Van:-··-<Glillll@rninvws.nl> 
Datum: vrï da 29 mei 2020 9:15 AM 

Hoi a llen, 

minvws.111> 

Vanaf vandaag tot het zomerreces zal iklllfil!l,p de vrijdag vervangen. Onderstaande gevraagde cc aan-dus graag aan mij 
sturen ipv haar. 

Groeten, -
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minvws.nl]; 

@_m/iiwl ,1- . . ) 
Sent Tue 5/19/2020 12:10:22 PM 
Subject RE: Ter informatie: Concept Kamerbrief 18-5 
Recelved: Tue 5/19/2020 12:10:22 PM 
imaqe001.jpg 

Ik zal mijn telefoon in de gaten houden @ . 

Van: 11111,111. m ) ◄@%.§W~minvws. nl> 
Verzonden: dinsda 19 mei 2020 14:10 . ' ) 

Onderwerp: RE: Ter informatie: Concept Kamerbr ief 18-5 

Prima. We moeten wel standby staan denk ik morgenavond. 

Met vriendelijke groet, 

1111 
Van: mm, 1-11111) ◄tM@minvws.nl> 

Verzonden: dinsda 19 mei 2020 13:46 
) 

Onderwerp: RE: Ter informatie: Concept Kamerbr ief 18-5 

Hoi allemaal, 

Na verschillende gesprekken met verschillende collega's, waaronder DMO. Hebben wij het idee dat er geen aanvullende Q&A 
voor jonge mantelzorgers nodig is, omdat de aanpak voor hen hetzel fde is als bij 'oudere' mantelzorgers of andere gezinnen. 

De focus in de brief ligt bij ' mantelzorgers', omdat dit in zijn algemeenheid vaker voorkomt. Jonge m antelzorgers zijn namelijk 
vaak k inderen met een ziek brusje of een zieke ouder (waar dan nog een ouder de voornaamste zorgtaak heeft en dus het een 
en ander kan regelen), Daarnaast is voornamelij k de huisarts aan zet rondom het regelen van een test en PBM. 

Er is maar een klein aantal kinderen dat alleen is met een zieke ouder en dan zou de focus van de Q&A denk ik breder naar 
eenoudergezinnen geformuleerd moeten worden. Omdat k inderen d ie normaal geen jonge mantelzorger zijn, dan automatisch 
door corona wel een j onge mantelzorger worden. 

DMO is vandaag online gegaan met de volgende r ichtlij n voor mantelzorgers, ook hier hebben zij expres geen onderscheid 
gemaakt in leeftijd : https : //www. rij kso verheid. nl/ bi naries/ri jksoverheid/ documenten/ richtlijnen/ 2020/05/ 19/ r ic htlijn• 
0ersoooliike-bescherminosmiddeleo-voor-mantelzoraers-ocb-qefinancierde-zorcver1eners-en-vrijwilligers-in-oalliatieve
zorq/ R ichtli j n+ Persoonlijke+ Besc henm ing sm id de Ie n + voor+ ma ntelzorq e rs% 2C+ PGB-
gefi na ncie rde+ zorgyerleners +en +vrijwilligers+ in+ palliatieve+ zorg. pdf 

Ik hoor graag of jullie je kunnen vinden in deze lijn O. 

Met vriendelijke groet, •• 
Van· Ml•ff§Mllll, I. GIIIJ1 ◄Afh@@@minvws .nl> 

Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 10:52 

) minvws.nl> 

minvws.nl>; lmfm, mmfl. ◄WM@minWJs .nl>; ml. l&ID) 
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Onderwerp: RE: Ter informatie: Concept Kamerbr ief 18-5 

Homp 
Ik haaklllffiB.ok even aa~ ij over jonge mantelzorger,; gaat. Overigens gaat de tekst ook over vrouwenopvang. Daar 
zitten o~ n. Hier gaatlllllllillook over. 

We zullen een QA opstellen. 

Hartelijke groeten, 

Van: 111'111,■. -) ◄Uii@@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 10:42 

Aan:•™ · · minvws.nl> 

cc· ffA¼m '1111-•ii::c==="-" ,m.◄ll·Ett1N@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Ter informatie: Concept Kamerbrief 18-5 

Hoilllll 
lmlllheeft een goed punt. Moeten ons op voorbereiden richting debat van morgen. Werk jij aan Q&A' 

Met vriendelijke groet, -Van· •Hl9jfh@fffi@j1 4UilPJ@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 10:25 

Aan: _groep DJ-MT 4AUffJ@@mlnvws.nl> 
Onderwerp: FW: Ter informatie: Concept Kamerbrief 18-5 

Mooi geworden, toch . 

Alleen pakketjes mantelzorg ouderen kan nog wel vragen oproepen voor jeugd mantelzorg. 

Van: ◄Ailif4@@minWJs.nl> (10)(2e) ( ''"'' "' (10)(2<>) 

Verzonden: dinsda 19 mei 2020 09:58 

iiiiiiiiiir=nl>; -

iriiiiioi...==>;-1.■ 

minvws.nl>; 

DienstpostbusDGLZ <a--11:: 
◄ll!Jlt{l@@minvws.nl>; 

Onderwerp: RE: Ter informatie: Concept Kamerbrief 18-S 

Hier zit nog niet het deel over routekaarten is. Dat heb ik bij deze mail gevoegd. 

~ O mei is terug naar 1 juni! 
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Van:·l•■-J.ffl!D@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 09:53 

) 

äiiii:'-'-'"-''=nl>;-

. 1.111 

◄Mlt+JN@ 
Onderwerp: Ter informatie: Concept Kamerbrief 18-5 

Beste allen, 

Het CCT LZ is niet doorgegaan vanochtend i.v.m. te weinig deelnemers. 

Hierbij ter informatie de eerste versie van de conceptbrief. De tekst over kwets ba re personen moet hier nog in opgenomen 
worden, evenals een aantal passages m.b .t. verpleeghuizen. 

Deze versie wordt in het afstemmingsoverleg van 11:00-11 :45 uur met de bewindspersonen besproken. Indien er voor een 
onderwerp nog opmerkingen zijn vanuit de bewindspersonen zal ik dat na afloop van het afstemmingsoverleg uitzetten. 
Indien er geen vragen zijn van bewindspersonen wordt er geen actie van je verwacht. 

- groet, 
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.(OEifm 
invws.nl) 
minvws 
'. ).iiilii,!Nl!M~ 

Sent Man 5/11/20208:39:1 1 PM 
Subject RE: vanaf morgen mogelijk schriftelijke vragen 
Recelved: Mon S/1112020 8:39:12 PM 

Ho@@Q@ 
Bedankt voor het inseinen. Ik moet voorrang geven aan een TK-b rief, maar zal m 'n best doen als e r wat opkomt op SZW-t errein. 

Groet 

MGiMI 

1 T •lllillllilira • 1 @miM-1w nl 

Ministerie ven Sociale Zaken e n Werkgele1enheid (SZW) 
OirecI1e Pa1Iicipatie en DecenuaJe Voorzieningen (POV) 
Bezoek Parnassus.plein 5, 2511 VX Den Haag I Post. Postbus 908011 2509 LV Den Haas 

Van: 111111, 11.11:111) ◄@Ii§@'@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 11 mei 2020 19:31 

A-n:.<ll\llml@minvws.nl>, • 
' · @mmvws.nl>; 1 • • • 

' - . • @minszw.nl>; 

CC: . ( ' @minvws.nl> 
Onderwerp: vanaf morgen mogelijk schriftelijke vragen 

Beste allen, 

vws.nl>:11 l·IF mmll _ _ dtt4 @minvws.nl>; 
.NL> 

Vanaf morgen kunnen er schriftelijke vragen komen mbt de l nfonnele Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) voor 

het onderdeel Jeugd. 

De geannoteerde agenda hiervoor is vandaag op de schop gegaan, o.a . omdat er een nieuw onderdeel aan toegevoegd moest 
worden, te weten een beleidsdebat met alle EU jeugdministers (19 mei) via video conferentie over j eugd en de impact van 
COVID-19. 
Onderwerpen uit di t beleidsdebat raken ook aan veilig thuis, kinderen in kwetsbare situaties, school, jongerenwerk, Erasmus+. 
arbeid (al hebben we geprobeerd hier nog niet op in te gaan, maar niet helemaal duidelijk of we daar mee wegkomen). E.e.a. is 
natuurlijk wel opgesteld in lijn met wat Hugo de Jonge eerder al aan de Kamer gemeld heeft, maar ook hier is mogelij k enige 
hulp gewenstlil!llfl3 

Mochten er vragen komen dan hoop ik morgen - of overmorgen dat is nu nog niet helemaal duidelijk gezien de extreem krappe 
planning - ook een beroep op jullie te kunnen doen. 

In de _bijlagen de gewijzigde geannoteerde agenda, zoals deze hier nu in de lijn zit, en backgroundpaper van hetNMfM 
voorzitterschap. 
Dan weten j ullie wat meer van de achtergrond als het nodig mocht zijn. 
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Minislerie van Volksgezondheid Welzijn en Sporl Directie Jeugd 1 

Parna'S..">usplp,in 5, :.>511 VX Den Haas Po,.,tbuc.. ]0350, )500 EJ, Oen Ha~ 1 
lelefoon: 0ó 0/0 .n 1 



To: m:m~•@minvw~ 
Cc: ~ ' ~ 7 . : M@minvws.nl); 11mm). mm. (Dmiml11MWU$W@minvws.nl] 
From: 
Sent Wed 61312020 3:15:21 PM 
Subject RE: VSO Jeugdraad - VWS Kamercommissie 
Receiwd: Wed 613/2020 3:15:21 PM 

Ha@l(•ajfAil 

Ik heb nog even een vraag over onderstaande passage aan het einde van de één na laatste alinea in het antwoord op de eerste 

vraag van de VVD: 

Speciaal voor het onderwijs is de app meldcode onderwijs gelanceerd, d i t helpt onderwijsprofessionals juist in deze tijd bij het 
signaleren van problemen en maakt het makkelijker en laagdrempeliger om advies te vragen bij Veilig Thuis Sociale wijkteams, 

Veilig Thuis, Centra voor Seksueel Geweld, Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde Instellingen, politie en OM en 

reclassering blijven zich t ijdens deze coronamaatregelen onverminderd inzetten voor een veilig thuis voor kinderen, volwassen en 

ouderen. 

Er moet ergens een punt worden toegevoegd tussen deze twee zinnen. Ik vermoed tussen "Instellingen" en "politie" op de plek 

van de komma die ik even vet en onderstreept heb, maar wil dit toch even bij je checken. 

Hoor graagl 

Groetlmlm'I 

279467 



279467 



Questions: 

1. How has COVID-19 affected young people's access to services 
(including health and counselling); digital tools, youth participation 
and employment opportunities? 

2. What measures can be taken at national and EU level to support the 
youth sector in areas affected by COVID- 19 pandemie? 

Spoken Text: 

• Dear m inisters, [dear Commissioner], 

• We thank the presidency for arranging this informal 

exchange of experiences and ideas on the impact of 

COVID-19 on yout h. 

• Although young people seem physically less affected by 

the virus, the social impact on youth is enormous. 

• As we all do, The Netherlands also recognizes the 

concerns of young people. They have not been able to 

meet their friends in the street or at the sports- or youth 

club. Schools and higher education have been closed, and 

youth are having concerns about losing their (first) jobs. 

Many worry about their future. 

• Families are forced to stay at home and sometimes this 

leads to tension or even to violence and abuse. 

For this reason a national campaign on domestic violence 

and child abuse has been launched. 

• Various other measures for youth in vulnerable situations 

have already been taken. Schools and municipalities, for 
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example, have joined hands to provide day care and 

school activities for these young people. 

• Young people in foster families or in a residential setting 

are given the best possible support to keep in touch with 

their parents. 

• Healthcare has been continued as much as possible, 

where necessary in an alternative - digital - form. 

• All information for care providers, parents and young 

people is published on a website of the Netherlands Youth 

Institute, such as a guide on Day-care and Day time 

activities for young people with physical or mental 

limitations, and information on the strengthening of 

mental health. 

• Also, young people who are experiencing financial 

difficulties can rely on various support measures in the 

Netherlands. 

• Dig ital youth work is one of the focus areas in the youth 

sector. Many youth workers keep in touch with young 

people online via meeting apps and game sessions. 

• The global crisis also offers opportunities for young people 

to develop creative and innovative ideas and contribute to 

the commun ity. 

• They are committed to society through - for example -

Civic Serv ice volunteering projects. This extra effort 
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during COVID-19 varies from helping others with grocery 

shopping and sending cards to lonely elderly people, to 

becoming telephone buddies. 

• Youth organizations have been able to adapt to the 

changed working cond itions and have found new methods 

to deal with the pandemie measures, such as v irtua l 

formats for guest lessons on the EU Youth Dialogue. 

• Recently, a start has been made to partially reopen 

primary schools, specia l education and childcare. 

Sports and exercise and daycare activities have also 

started up - carefully - again. 

• Dear Colleagues, 

Nobody could have foreseen that a virus could have such 

an enormous impact on our daily lives and society . But we 

can learn from each other's experiences and innovative 

solutions. Together we will beat this virus, and create a 

new perspective! 

Thank you . 
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To: 111. 1-1 ' · M®l@minvws.nl) 
From: llmlml. ·. · ) 
Sent Tue 511912020 11:28:45 AM 
Subject: Kamervragen n.a.v. beleidsdebat EU Jeugdministers 
Receiwd: Tue 511912020 11 :28:45 AM 
VSO Informele OJCS-Raad 19 mei 2020 21501 -34-330 totaal.docx.docx 
Brief aan Tweede Kamer OJCS Raad.docx 
KAMERVRAGEN info uit questionnaire COVID-19 Youth.docx 

Onderstaande op een rijtj e gezet voor tijdens m ijn verlof (verder nog geen inhoudelijke reacties teruggekregen maar dat had ik nog 
niet verwacht.) 

VVD-fractie 

1. De leden van de VVD-fract ie hebben, net als het kabinet, zorgen over het verergeren van huiselijk geweld en 
kindermishandeling nu gezinnen dicht op e lkaar zi tten en spanningen en zorgen soms toenemen. Nederland heeft 
daarvoor een nationale campagne huiselijk geweld en kindermishandeling in coronatijd opgeze t. Genoemde leden vragen 
in hoeverre Nederland ook kijkt naar de maatregelen in andere lidstaten omtrent dit onderwerp. Zij vragen welke extra 
maatregelen andere lidstaten hebben genomen en in hoeverre Nederland daarvan kan leren. Kunnen de leden van de 
WD-fractie aanvullende maatregelen op dit thema verwachten? 

lllllll lllllll zou dit verder uirzoeken. Als ze er njet uitkomen kunnen ze ook beroep doen op M@HF bij Nli. 

En mogelijk kan er nog info geplukt worrlen uit de bijgevoegde questionnaire! Zie gele tekstdelen. (Enige wat beetje 
lastig is, is dat dit een informele uitwisseling van infonnatie is en we dus voorzichtig moeten zijn met zomaar overnemen 
van de jnfonnatie.) 

2. De leden van de VVD lezen in de brief dat jongeren zich inzetten voor de maatschappij in de COVID-19-crisis via 
maatschappelijke diensttijd-projecten, waarbij ze bijvoorbeeld hulp aanbieden bij het boodschappen doen, kaarten 
versturen en telefoonmaatjes zijn voor eenzame ouderen. Deze leden willen weten of het kabinet dit een goede 
besteding vindt van de€ 100 milj oen die voor dit project beschikbaar is gesteld en in hoeverre dit w erk voldoet aan de 
doelen van de maatschappelijke diensttijd, bijvoorbeeld het doel dat jongeren hun talenten ontdekken. 

___,,eeft dit verder (en 

~ 
0•40 leest evt. mee} uitgezet in haor MOt team en bi1H@i§I 

Overjgens hebben heel wat landen het in de questionnaire ook over vergelijkbare activiteiten (ol dan niet onder civic 

service} voor jongeren in deze tijd dus daar vallen evt. ook nog voorbeelden uit te halen. Moor ik vind dit echt een vraag die 

het MOt team zelf kan oppakken. 

CDA-fractie 

1. De leden van de CDA-fractie v ragen of er gewerkt w ord t aan r ichtlijnen voor (scouting)kampen in het buiten land. Is dit 
ook een onderwerp voor deze OJCS-Raad? Zo niet, waarom nie t? 

Op aangeven varllll'lfll uitgezet b11 MJU "'' ffl Waarbij zij kort iets over de Nis sjtuatie 
kunnen meegeven. En wij mogelijk via_..:..:_;__informatie (of bijvoorbeeld: 
https :/lam brassade. be/n 1/ nieuws/jeugdwerk-en-corona-wat-met-jeugdkampen-en-va ka nti es-deze-zomer) uit het 
bui~nland kunnen opvragen. 

Zie ook deels de bijgevoegde questionnaire, blauwe tekstdelen. 

In reactie op de vraag: EU landen zijn vrij om dit onderwerp al dan niet mee te nemen in hun spreektekst tijdens de 
Informele High-level videoconference of European Union ministers of youth. 

Van: mlB,II. mmm, 
18 mei 2020 14:20 

' _ @minvws.nl>; 111· mm ,.{-j-rruminvws.nl>I/II 
@mmvws.nl> •' ' @m1nvws.nl) 
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cc-MA§twifi!'minvws.nl) DJ@l@minvws.nl>:Ellllll lmBll@minvws.nl) 

~ 
Onderwerp: Kamervragen 

Urgentie: Hoog 

Beste allen, 

Ik vrees dat ik bij jullie moet aankloppen (en vanaf woensdag i.v.m. mijn verlof loopt dit viaED zie cc) voor het 
beantwoorden van Kamervragen die ons gesteld zijn. 
In de eerste bijlage en hieronder de bewuste vragen, en in de tweede bijlage de tekst zoals aan de Tweede Kamer (zie tweede 
onderdeel over beleidsdebat!) gezonden. 
Graag jullie hulp ! 

Vraag 1 WD: mbt ve. eren huiselijk geweld en kindermishandeling en nationale campagne - kijken wij ook naar wat andere 
lidstaten doenlN❖ff.c~ 

Vraag 2 VVD: mbt Maatschappelijke Diensttijd - DMO, (10)(28) 

Vraag l CDA: r ichtl ijnen scouting kampen, (101(28) 

Met vr iendelijke groet, 

MAiiiM 

L.. 
M in~slerie van Volksgezondheid W elzijn en Sporl Directie Jeugd 1 

ParM!..">LJt,plpinS, 7511 VX Oen Haag P0<,lbu'i 70350, 7500 EJ, Oen Haag J 

Telefoon: OGlm!ffli 07- ~ 1 ■MU?lfliil@minvws.nl l 
Werktijden (10X2e) 

Van: IIIZl,II. -) ◄Wd@minvws.nl> 

~:~.,~ag ;

8 

m minvws.nlilllfWJ minbuza.nl) <NJ@t{§Wlfüminbuza.nl> 
CC: • - . · minvws.nl>; • . · )Ü•iW@mînvws.nl> 
Onderwerp: VSO Jeugdraad -VWS Kamercommissie 

Urgentie: Hoog 

Ha Afüf4 
Zoals jull ie weten heeft de vaste Kam ercommissie van OCW reeds SO-vragen ingediend over de GA voor de Informele VC 
Jeugdministers (RCC Kansen voor jongeren landelijke gebieden). Deze antwoorden zij n inm iddels goedgekeurd door de STAS en 
zullen door OCW naar de Kamer verzonden worden. 

De vaste Kamercommissie voor VWS (VVD en CDA) heeft nu echter ook de behoefte om vragen te stellen n.a.v. de GA (heb ik 
nog nooit meegemaakt jullie wel?) en een aparte VSO toegezonden (zie bijlage). Deze is dus alleen voor VWS bestemd. 

Er zij n vragen gesteld over de nationale campagne huiselijk geweld en kindermishandeling in coronatijd, maatschappelijke 
diensttijd-projecten, en r ichtlijnen voor (scouting)kampen in het buitenland: 

VVD- fractie 

1. De leden van de VVO-fractie hebben, net als het kabinet, zorgen over het verergeren van huiselij k geweld en 

kindermishandeling nu gezinnen dicht op elkaar zi tten en spanningen en zorgen soms toenemen. Neder land heeft 

daarvoor een nationale campagne huiselijk geweld en kindermishandeling in coronatij d opgezet. Genoemde leden vragen 

in hoeverre Nederland ook kijkt naar de maatregelen in andere lidstaten omtrent d it onderwerp. Zij vragen welke extra 

maatregelen andere lidstaten hebben genomen en in hoeverre Nederland daarvan kan leren. Kunnen de leden van de 
WD-fractie aanvullende maatregelen op dit thema verwachten? 
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2. De leden van de VVD lezen in de brief dat jongeren zich inzetten voor de maatschappij in de COVID-19-crisis via 
maatschappelijke d iensttijd-projecten, waarbij ze bijvoorbeeld hulp aanbieden b ij het boodschappen doen, kaarten 

verst uren en t elefoonmaatjes zijn voor eenzame ouderen. Deze leden willen weten of het kabinet dit een goede 

besteding vindt van de€ 100 miljoen die voor dit project beschikbaar is gesteld en in hoeverre dit werk voldoet aan de 
doelen van de maatschappelijke diensttijd, bijvoorbeeld het doel dat jongeren hun talenten ontdekken. 

CDA-fractie 

1. De leden van de CDA-fractie vragen of er gewerkt wordt aan richtlijnen voor (scouting)kampen in het buitenland. Is dit 

ook een onderwerp voor deze OJCS-Raad? Zo niet, waarom niet? 

Wi@Mk ontvang de beantwoording graag uiterlijk volgende week donderdag 28 mei om 15:00 uur. 

Met vriendelijke groet, --Beleidsmedewerker 

Minist erie van volksgezondheid, welzlJn en sport 

Dfrectie Internat lonale Zaken 

Parnassupleln S 

2511 VX Den Hoog 

.......................................................... .. ........... ... 
M: (+31MWtwill 
e· IJEl@minvws.nl 

.. , ...................................................................... . 
Werkdagen: M4ij,4M 
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To: ~-- IIIED@minvws.nl) 
From: ' · • ·.( • · ) 
Sent Mon 5/1112020 11 :38:07 AM 
Subject: FW: GA Jeugdraad 19-05 • Beleidsdebat LH CS 
Received: Mon 5/1112020 11 :38:08 AM 
Toevoeging GA Jeugdraad 19-05 - Beleidsdebat LH CS.docx 
Presidency background paper.pdf 

En als het stukje over jongerenwerk ( toch typisch EU jeugd onderwerp) nog wat uitgebreider zou moeten dan ziet het er 
bijvoorbeeld als volgt uit: 

Nederland zal tijdens het debat aangeven dat digitaal jeugdwerk ook één van de nat ionale aandachtsgebieden in jeugdsector 
vormt. Veel jongerenwerkers houden online contact met j ongeren onder meer via meeting-apps en game-sessies. Tevens worden 

er per week activitei ten programma's georganiseerd waaraan jongeren kunnen deelnemen. De online aanwezigheid van 

jongerenorganisaties richt zich ook op kinderen en j onger en d ie het t huis, onder de huidige omstandigheden, (extra) lastig hebben 

en op kansarme jongeren (onder meer door het beschikbaar stellen van laptops en iPads). Voor jongerenwerkers onderling zij n er 

ook digitale uitwisselingsplatforms opgezet, tweewekelijkse online conferenties, en thematische v ideosessies. 

Van: lmfB, • . lrllll 
Verzonden: maandag 11 mei 2020 13:34 

Aan: IIEJllll lmlfll@minvws.nl) <IEJl@minvws.nl> 
Onderwerp: GA Jeugdr aad 19-05 - Beleidsdebat LH CS 

Urgentie: Hoog 

Hierbij tekst voor geannoteerde agenda mbt beleidsdebat. Heel erg graag jouw blik hierop en aanpassingen in TC. 

Hebllllniet te pakken kunnen krijgen. 
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From: 
Sent Man 5/11/2020 12:23:14 PM 
Subject Verslag en stukken 000 8 april 
Recelved: Mon 5/11/2020 12:23:32 PM 
200420 Conceptverslag 000 8 apri.pdf 
200408 Agendapunt 3 Impact Corona op handhaving Douane v 2.0 del.pdf 
200420 Jaarrapportage Realisatie Douanetaken 2019 v1 .2.pdf 

Geachte leden van het 00D, 

invenj.n1rN®lWW@minvenj.nl]; 
za.nl]: 

immu.1.1111 
@minfin.n~ 
ingdienst.nl]; 

invws.nl): 
nv.nl]; 

.nl]; 
dienst.nl): 

fin.nllll1:lm@minfin.nl] 

Hierbj ontvangt u het concept verslag van het 00D van 8 april jongstleden, waaronder ook de schriftelijke reactie op de schriftelijk 
ingebrachte reacties van de departementen. 

Bijgevoegd zijn tevens de sheets van de presentatie van Douane en de definitieve versie van de Jaarrapportage Realisatie Douanetaken 
2019. 
Naar aanleiding van reactie van LNV/NVWA zijn enkele tekstuele verbeteringen aangebracht in de taakomschrijving van LNV/NVWA-dossiers. 

Het volgende 00D staat gepland op woensdag 3 juni. 

Met vriendelijke groet, 

MAIN 

(Zie her bijgevoegde bestand: 200420 Conceptverslag OOD 8 april.pdj)(Zie her bijgevoegde bestand: 200408 Agendap1mt 3 
Impact Corona op handhaving Douane v 2. 0 defpdj)(Zie het bijgevoegde bestand· 200420 Jaarrapportage Realisatie 
Douanetaken 2019 v/.2.pdj) 

(10)(2e) 

laod8l1Jk kantoor I Handhavw,gsbel&id 
Oouaoo 
BelaSlllQdienst 

L"n o,, Zuid 45 13072 DB I Ronerd"n f Kamemz:!ID 
Postbus 3070 16401 ON I Heerten 

(10X2e) (pSG)" --02-04-2020 11:26:31--Geachte (eden van het 00D, Bijgaand treft u de agenda en stukken voor het 
Opdracthgevers-opdrachtnem 

la$bogd~o,s1 nl>, 1m!ll ml.:_B0IORC" 
mnbuza~I>. 111:lm.lliml Cllillllr 

• minocw.nl>, 
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Geachte leden van het OOD, 

Bijgaand treft u de agenda en stukken voor het Opdracthgevers-opdrachtnemersoverleg Douane 
van 8 april, 10:30-12:00. 
Vanwege de Corona-maatregelen zal deze vergadering via de Webex-app plaats vinden, zie 
daarvoor de link en toelichting in deze uitnod iging. 

i - . ,, • • . • • 
(10)(29) 

r vergadering: 

De agenda is gesplitst in twee delen . 
Het enige inhoudelijke agendapunt dat mondeling geagendeerd staat is 'Impact Covid-19 op de 
Douane'. 
Een toelichting op dit agendapunt wordt begin volgende week nagezonden. 

Afdoening van alle overige agendapunten geschiedt schriftelijk. 
Indien u opmerkingen of vragen heeft over deze agendapunten, dan kunt u deze tot en met 10 
a lil er mail richtten tot het secretariaat 4#4 @minfin.ni. lA4li4i 

belastin dienst.nl). De reacties zullen zo snel mogelijk, met eventuele 
beantwoording, met alle leden van het OOD gedeeld worden. 

We zien u graag (digitaal) volgende week woensdag bij het OOD. 

Met vriendelijke groet, 
(10)(20) 

Ort bericht kan infonnaoe bevattend~ niet \IOOf' u is be~emd Indien u niet de oeadresseerde bent of dtt bericht ebus evellk aan u is toeoezonden. wordt u veaocht d& aan de 
afzoodor to melden en hol bonchl to verwl,tdoron Do Slaat aanvaardt geoo aansprakcl1,kheMI voor schado van wolko aard ook, d110 VOfbaod houcl mol Pstco's vorbondon aan het 
oklktromsch verzonden ven Donchtoo 
Th,s mes.sage meyccmtatn 11k>rmohon that 1s not llterided for~u lf )'OU are nel the eddrosseoor 1fttt1s mossago l'll8S sorr1 lo you bym!Slako you are roquoslod to 1nfom1 tho 
sondor end doloto tho mossege Tllo state eccepfs no bb1Hy fordamago of eny k11d resulhrlg from lho nsks 111herenl in lhe oledromc lmnsm1sson of m~segos (b~lego ·200330 
Agcnde 000 8 apr4 pdf'" 1sverw1,ldord door ..k.lstus J F F Bcclcer,Dooooc,OLO) (b111age "2 Conceptverslag 000 20novombcr 2019pdr 1s verw1tdcrd door ..klslus J r r 
8eckerDouane•BLOJ (bijlage -s. Jaam3pponege Rea satte Douaneteken 2019 v11 pdr is verw1.tderd door..-.,stus J.f.F. 6eck.er.Douain818LDJ [bijlage ~s. Sterid ~an zei..en 
bale ldS<1oor11ehtr1g Douane .pdr ts vel'VilJderó door Justus J F f B&cker-Oouene 13LO) lb 11age "9 KMnert>nef aanpak pro~emeo Belest1n,gdtenst, Douane en T oesie gen 27-02~ 
2020 pdf' is veM·J'ortf door JuSlus J F F BeekortDouano•BLDJ l~ago "9 Kamomrnr vors:ef'koo t>oSlunng BolasbngdionS1 11 01 2020 pdr r. vorwiJOOfd door Justus J f F 
BockePDouano•BlOJ 

De Belastiugdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aang iften, bezwaarschriften, verzoekeu, klachten, 
iugebrekestelliugen eu soottgelijke fonnele betichten. 
D it beticht is uits luitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan veitrouwelijke infonnatie bevatten waarvoor de 
fiscale geheimhoudingsplicht gekit. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te ,,erwijderen en de 
afaeuder te iofom ,eren. 

T he Dutch Tax and Customs Administrntiou does not accept filings, requests, appeals. complaints, notices of default or 
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similar forma! notices. sellt by email. 
This message is solely intended for the addressee. lt may contaiu ü1fon11ation that. is confideuria l aJ1d legaUy p1ivileged. lf 
you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender. 
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To: ilHfil@minvws.nl] 
From: 
Sent Sat 5/9/2020 9:22:59 AM 
Subject: FW: Update SG • 12/5 
Receiwd: Sat 5/9/2020 9:22:59 AM 

~ verwijst naar jullie PO op dinsdag, maar ik zie niets staan in je agenda. 
~ en PO in te schieten? En zo ja, bellen of via webex? 
Groet, 

MW■ 

(10)(2e) Van: ) W@M@minvws.nl> 
Verzonden: zaterdag 9 mei 2020 11:16 

Aan: ) 4JWIM@mînvws.nl> 
Onderwerp: FW: Update SG • 12/5 

Van: ) <IJlffle!l@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 8 mei 2020 15:44 

AanM@Hf@ f§M\fffU}(@l@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Update SG 

Ter info. 
In ons co dmsdao even over liebben?' 

(10)(2g) 

Van: 

Verzonden: vrijdag 8 mei 2020 14:11 

Aan: ll@!!linvws.nl; 111•1•'111> Aif3jj@i@minvws.nl> 
cc,Gdi@i:Mii& 4 4Y UG; minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Update SG H-Dank voor de update en de overzichten. 

Ik richt me maar even tot jou omdat jij de afzender bent van deze informatie. 

Ik merk - en zie dat ook terug in je overzichten - dat de sportsector en alle vraagstukken d ie er rondom op het opstarten van 
sporten zich voordoen, nergens in de (crisis)structuur worden geadresseerd. 
Ik snap heel goed dat de focus ligt (heeft gelegen) bij de zorg/mondkapjes/IC's/testen etcetc. 
Tegelijkertijd worden er beslissingen genomen en voorbereid die een grote impact hebben, zowel maatschappelijk als financieel 
maar ook in de beeldvorming. Ik noem bijvoorbeeld betaald voetbal wel of geen publiek, bvo wel/niet financieel steunen, 
sportscholen niet maar het OV wel, binnen gymen wel maar binnen turnen niet, horeca terrassen wel -sportkantines /terrassen 
niet. Allemaal dilemma's waar we gewoon mee te dealen hebben! 

Ik probeer alleen maar aan te geven dat sport aanges loten dient t e worden op de beslis/besluitvormingslijnen. 
De DGV heeft nu als hoofdtaak de coronacrisis te managen en is logischerwijs toegevoegd aan minister De Jonge die dat 
aanstuurt. Tegelijkertijd is het minister Van Rijn die sportportefeuille heeft, maar er is geen DG rondom hem d ie dat primair al 
een aandachtsgebied ziet. Maw die focus met alle belangen en gedoe bij de uitwerking komen daar niet automatisch ter tafel. 

Overigens iedereen doet zijn u iterste best en met veel houtje touwtje gaat het best aardig om het in goede banen te leiden. 
Maar nu we gaan afschalen wil er toch aandacht voor vragen om sport nu wel een plek in de structuur te geven. Juist vanwege 
de belangrijk rol die het heeft in het opstarten van Nederland' 

Denk uiteraard graag mee1 

Van: ll@minvws.nl <ll@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 6 mei 2020 20:03 

Aan: _Groep VWS medewerkers kern 

Onderwerp: Update SG 

• (10)(28) @frd.shsdir .nl> 
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Met vr iendelijke groet, 

MMWb@N. 
Secretaris Generaal VWS 



Sent Man 5/1812020 11:53:44 AM 
Subject FW: Schriftelijke vragenMJWtNtl kan W<JS voortouw overnemen? 
Recelved: Mon S/1812020 11 :53:45 AM 

Hallo llllillfll 

Wij hebben nog even gekeken naar deze kamervragen over slachthuizen. De vragen gaan over medewerkers in slachthuizen en 
over de vraag hoe de vleessector georganiseerd is en functioneert. LNV is beleidsverant\voordelijk voor de slachthuizen; SZW 
voor arbeidsomstandigheden van werknemers. Het lijkt ons het meest logisch als SZW en LNV (beleid - PAV) samen de 
beantwoording op zich nemen. VWS zou wel graag betrokken willen zijn voor het aspect voedselveil igheid en willen meekijken op 
de vraag over de hulpmiddelen, maar het is niet logisch om de beantwoording vanuit VWS over te nemen. 

Wij zouden ons kunnen voorstellen dat SZW de een;te beantwoorder is van deze vragen, maar dat is natuurlijk aan LNV zelf (en 
SZW) om dit te beslissen ... 

Groet var4A•Jlfii 

11ox2a) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

\Ut ... l ( 10)(2e) 

(10)129) 

(10)(28) 

11ox2e) 

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10K2eJ 

Oubbal 
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~~~m: ■.'Il.i1r1nMUf.i@M~minvws.nl] 
Sent Wed 51612020 11:56:16 AM 
Subject: RE: Never waste a bad crisis 
Receiwd: Wed 5/6/2020 11 :56:16 AM 

De toon varlllJ:llook. Spreekt boekdelen. 

Verder is t mooi dat. pleitbezorger is van onze boodschap. 

Van! MIIJtffM, 11--} <-jî•f{}@@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 5 mei 2020 09:24 

Aan: m 1.11 Giilll) -lll:lll@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Never waste a bad crisis 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

(10)12•) 1 0 ◄@Jt½JM~minvws.nl> 
Verzond en: 4 mei 2020 23: 19 
Aan: "@@J@@ •. (111)•• cfiij•J[fkfi@minvws.11I> 
Onderwerp: FW: Never waste a bad crisis 

V · • · • ' @nza.nl> 
V 1 1 1 

(10X2•J 

(10X2•1 

(10)(2e) 

(10)(2•) 

(10X2•1 

(10)(2e) 

(10)12e) 
(10)(2e) 

, (10)(2e) 
)~@minvws.nl>;I 

@minv~ iji)rfj ) 
@minvws.nl> 

■· - 11••1"ru1!1,lll*!IJlfl:
11--@minvws.nl>; 

@minvws.nl> 
Onderwerp: Re: Never waste a bad crisis 

110)(20) ) #Uij@~minvws.nl>; 

(10)(20) 

10)%4 

g~~JILraard iedere dag op onze agenda. We schakelen d irect met de ROAZ'en , aanbieders, NVZ en NFU. Digi1ale 
zorg neemt een vlucht enja we denken na (met ZN) over sturing door middel van bekostiging. Komende week nemen we 
weer, gezamenlijk, flinke stappen, 
Groet. .. 

aad van Besnmr 
se Zorgautoriteit 

Op 4 mei 2020 om 09:55: 16 CEST sclu·eef ◄Ai)jf4ii@ni11vws.nl>:: 
Bes1e mensen. ik weet dal jullie bier al bard mee bezig zijn. maar wil 1ocb graag uog even iu be1 bijzonder aandacht vragen voor het 
volgende. In het kader van opstarten van reguliere zorg ziju we ous er allemaal van bewust dat bier w1ieke kansen liggeu als het gaat om 
versnelling opschaling digitale zorg en de implane11ta1ie niet zinnige zorg (gewoon niet meer opstarten). Belang bie1va11 was al groot iu 
het kfder van bouwen aan toekomstbesteudig zorgstelsel/oplossen arbeidsmarkt probleem en is met Corona elleeo maar groter geworden. 
Daarbij draagt digitale. zorg teuzij ook nog bij aou het voorkomen van onnodige fysieke coutacteo 111.ssen patient en bel1nndelaal' ( 1.5 nJeter 
zorg). Op papier/in de plannen die in kader van opstarten reguliere zorg worden gescbreva, zi11e11 deze pmllen er goed in. Maar gaan we er 
ook in slageu daadwerkelijk voor 100% bel on1staue momentum te hemmen? Dus NUL niet zinnige zorg meer opsrai1e11. alles wal op hela 
niet doen lijst staal ook niet meer GAAN doen? En alles Wal digitaal kan ook digitaal doen? Zijn er voldoende drempels opgewo1pen 0111 

te voorkomen dal we straks achterom kijken en moete11 couslateren dat er toch weer onnodig veel is ternggevalleu in oude patronen? Dat 
zijn vragen waar ik mee z.it. Wellicht al door jullie voldoende over nagedacht dan hoor ik het graag. Zo u iet. laten we snel zorgen dat de 
drempels hoog genoeg worden. Ik d<.11k ook dat we de 2orgver2ekeraars GEZAMENLIJK daarvoor nodig hebben. En <fal we wellicht 
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versneld (NZA) de bekosliging moelen aanpassen in de zin dal niet zinnige zorg en niet dig itale zorg (als digitaal mogelijk is) niet meer 
gefinancierd worden. 

Met Vlieudelijke groei. 

(10)(2•) 

Builen werktijden uiaileu mag. rnaar hoeft uiel. Beantwoord deze mail op een voor jou geschikt rnorneut. 

Dit bericht kan ilû onuatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht onjuist 
aan u is toegezonden. wordt u vriendelijk verzocht dal aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. E
mailberichten van de Nederlandse Zorgautorite it (NZa) bevatten geen besluiten waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. 
De N Za aanvaardt geen aansprakelij kheid voor schade, vau welke aard ook, die verb,md houdt ,net risico's verbonden aan 
het e lektronisch verzenden van berichten. 
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To: .-,,!lll!!ll!llil::::'.:. 1111 
(11111) invw 

minvws.nlJ:@(tJffM 111. 
Cc: , . 
Sent Fri 5/2912020 7:25:26 AM 
Subject RE: risicoanalyse COVID overdracht via bier en wijnglazen in dehoreca 
Receiwd: Fri 5129/2020 7:25:26 AM 

Nog een update van mijn kant. En een paar vragen. 

Gisteren aan het eind van de dag met M@ffe-&M contact gehad. 
NVWA ziet hygiëne van bierglazen wel als een NW/A taak, maar constateert dat van serieus toezicht op de natte horeca 
(kroegen) geen sprake kan zijn. De NVWA komt heel weinig in cafe's. 

De bedoeling is dat er praktisch voorschrift komt in het protocol van de horeca over het reinigen van bierglazen. Het 
protocol is een afsprMk van de sector zelf. 

Als deze regel ook door overheidstoezicht 
Op basis van de jurid ische analyse is de noodwet de beste basis om op te handhaven, maar zo nodig kan het op basis van 
de Warenwet. 

Van: m 111-11 llfll) <IIIIJ@m invws.nl> 
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 14 :41 

@minvw~• 4II. -l◄AWU@minvws.nl>;lll!IID,III-Bl 
, ' ) ' 

0 @minvws.nl> 
@minvws.nl> 

Onderwerp: RE: r isicoanalyse COVID overdracht via bier en wijnglazen in de horeca 

Ha, 

Wel geruststellend lllfll 
Er wordt gesproken over het eventueel opnemen van een voorschrift over het reinigen van bierglazen in het horecaprotocol. 

lll!ll!!lbekijkt met de NVWA of het een handzame aanbeveling is. Als blijkt dat dat inderdaad het geva l is, dan hebben we de 
volgende mogelijkheden. 

1. Opnemen in het horecaprotocol. Ik weet niet wat de status hiervan is en daarmee de juridische afdwingbaarheid. 
2. Wettelijk kan het ogv de Wet PG worden geregeld. Momenteel wordt gewerkt aan een wijziging van deze wet om alle 

noodverordeningen te voorzien van een stevigere basis. Zie de bijlage (wetsvoorstel versie van gisteren). In artikel 58j, 
eerste lid, staat: 
1. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over: 
a. hygiënemaatregelen, waaronder het gebruik van beschermingsmiddelen, voor zover die geen betrekking hebben op 
het gebruik ervan in de woning; 

lll1Jllimllen ik zien hier een goede basis in voor het reinigen van bierglazen in de horeca. Inwerkingtreding van deze wet 
is op zijn vroegst l juli, Als voor de inwerkingtreding van die wet het reinigen van de glazen wettelijk geregeld moet zijn, 
dan kan overwogen worden om het in de noodverordeningen op te laten nemen. Deze worden voor de inwerkingtreding 
van de wijziging van de Wet PG nog een keer aangepast. 

Waarom niet een hygiënevoorschrift (en daarmee de Warenwet)? Eigenlijk omdat de Wet PG beter past. Het reinigen van de 
bierglazen is een Covid- 19 maatregel, net zoals het maximaal 4 personen aan een tafel, 1,5 meter afstand houden, mondkapje 
in OV enz. De Warenwet biedt wel een mogelijkheid. De Europese definitie van 'levensmiddelenhygiëne' is: de maatregelen en 
voorschriften die nodig zijn om de aan een levensmiddel verbonden gevaren tegen te gaan en de geschiktheid van een 
levensmiddel voor menselijke consumptie te waarborgen, met inachtneming van het beoogde gebruik. Het gaat hier niet echt om 
een voorschrift ter voorkoming van het 'besmetten' van een levensmiddel (standaard voorbeelden vieze keuken, te hoge 
temperatuur koeling, muis in de keuken, een kok met diarree). Kort gezegd het bier is veilig, het glas is het probleem. Nu hoor 
ik jullie denken, maar het bier wordt in combinatie met het glas een probleem. En dan zou de Warenwet dus wel iets kunnen 
betekenen. Maar, zoals gezegd, we hebben iets beters. 
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Goeie maatregel @, maar wel een ranjagevoel dan ... 

(10)(2e) , (10X2e) Van: @minvws.nl> 

Verzonden: woensdag 27 mei 2020 10:21 

Aa- : 1 
- ---) 4i@fAl~minvws.nl>;IIII,-. 1111} 4llll@minvws.nl>;IQM.■--) 

• · @minvws.nl> 

CC: ' ' . 1111111111) 4Jl'JJf+JN~minvws.nl> 
Onderwerp: RE: r isicoanalyse COVID overdracht via bier en wijnglazen in de horeca 

Dat wordt bier met een rietje voor de zekerheid 



(10)(2g) 

Van: 1111 m. Il■ (DlfZD) 4Afl4N@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 13:22 

Aan.. • ~-t@minvws.!A~@minvws.nl> 
CC: • · . · ·) • · @m1nvws.nl>; • • · . - ~mmvws.nl> 
Onderwerp: RE: Schri ftelijke vragenMj@#an VWS voortouw overnemen? 

Prima, ik neem contact o met de NVWA met deze boodscha . Dank voor ·unie snelle reactie. 
1 • 

Ja Prima plan, 
Zou verstandig zijn als LNV dat zou voorstellen dat SZW eerste beantwoorder wordt. 

Van: IBJ, - · GIZIJ) <JIPJlll@minvws.nl> 
Verzonden: maanda 18 mei 2020 12:58 
Aan: ' • · ) 
CC: 

Nog doorgedacht: je kan ook SZW voorop zetten. Verder blijft t hetzelfde. 

En hoe meer ik denk des te kleiner wordt de rol van de NVWA 

Ha 

• "' @minvws.nl> 
? 

De vragen gaan over medewerkers in slachthuizen. LNV is beleidsverantwoordelijk voor de slachthuizen; SZW voor 
arbeidsomstandigheden van werknemers. Ik zou zeggen LNV (beleid - PAV) hoofdverantwoordelijk; SZW betrekken ivm 
omstandigheden werknemers en VWS betrekken voor aspect voedselveil igheid en meekijken op de vraag van de hulpmiddelen. 

Rol NVWA is slechts (heel) klein want het gaat D66 ten principale om hoe de vleessector georganiseerd is en functioneert. Niet 
om voedselveiligheid of dierenwelzijn. 

Grt 
mnEm 
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Onderwerp: FW: Schriftelijke vrag~'M@• kan VWS voortouw overnemen? 

Urgentie : Hoog 

Er zijn weer kamervragen gesteld over medewerkers in slachthuizen. Aan LNV en VWS. Zie bijlage. LNV heeft deze vragen bij de 
NVWA neergelegd. De NVWA probeert dit bij ons neer te leggen. 
Als ik naar de inhoud van de vragen k ijken gaat d it over voedselveiligheid in relatie tot slachthuizen en over de 
arbeidsomstandigheden in de slachthuizen. Dus primair szw of LNV. VWS wil wel meekij ken/ meelezen. Maar zeker niet primair 
VWS. 

Hoe k ijken jullie hier tegenaan' De NVWA heeft gevraagd om wij vandaag hierop willen reageren. 

Nb de in de bijlage voorgestelde beantwoording en verdeling is van de NVWA. 

Groet var@WjM 

Van: 4W@&@@nvwa.nl> 
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 10:37 

) minvws.nl> 

IUI-Glll 

BestelWtfAI 

Leuk jou weer gesproken te hebben; zoals besproken zet ik mijn vraag ook op de mail. 

@nvwa.nl>·@flt)ffl@ 11-

Gisteren zij n er schriftelijke vragen binnengekomen van !\! !! •66) over 'vleessector vindt kritiek op hygiëne in 
coronatijden niet t erecht ' en 'schouder aan schouder aan lopen e and: slachterij en willen coronatests' . De vragen zijn gelicht 
aan de minister van LNV en VWS. 

(10)(2e) 

NVWA heeft voortouw gekregen, maar wij zijn van mening dat geen enkele vraag voortouw NVWA zou moeten hebben. 

- Vraag 6/7 zijn voor VWS; vraag 2 ligt tussen VWS en LNV/PAV in 
- Vraag 3-5 zijn voor !SZW. 

Mijn vraag aan j ou is of VWS het voortouw van de beantwoording zou kunnen ovememen. 

Dank voor je reactie. 

Groet, 

NWW 

- . 

Directie Strategie 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Catharijnesingel 59 1 3511 GG I Utrecht 

Postbus 43006 1 3540 AA I Utrecht 

T06aw,;@ 
.: nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl 

Dit beticht kan infounatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde beat of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
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, clie verbm,d houdt met 1isico's verbonden aan het elektroa iscb 
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veLzenden van berichten. 

T his messagemay contain infonnation that is not iutended for you. lfyou 
are not the addressee or if this message was sent to you by mis take, you 
are requested to infonn the sender and delete the messag.e . 
T he State accepts uo liability for dmnag.e o f any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmissiou of messages. 

011: bericht kdn 1nlofmaiha bevallfln dll8 rue1 vooru '':io bestemd lnd18n u nietóe geadresseerde bent old I bendtl abustevel11k aan u1$ 1oega1ond8'11 wo,dt u veuocht dat ài.ifl de 
tt11Aoder te melden en nee bén::ht te vetv.·11<:teren De Stoot 8i:1J'l'w';,,ardt geen 6,l11spraikèh1khetd voor sch9de. ,..ar welke aard ook de ve,oond hOUCfl mei nsico's ,.,M,onden ,nm l'let 
F.!léklior11!i.Cf'I verrenden ven bén;:hten 

Th1s messago meycor.tein r.brmat,on lhat 1s not 11tcnded tor~ lf you are not the eddrcssce or ifthis messa~e v.as som to you bymistake. )OU are rcqucsted to mfonn the 

sendet and delete the mes sage. The State eccep(s no liubihty ror d~rnéliQe or eny kind re'.iUlli"lg from the r6ks ir1hèreot n the elect,omc transmiss.ori ormessttges 
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To: mmm, 1-lll!l!lUI tREml·41·irfNM@minezk.nl] 
~~~m: M!P_ .... @minocw.nl); llll.illlm@minvws.nlim@minvws.nl) 

Sent Mon 6/112020 2: 33:04 PM 
Subject RE: [Stukken] ACKE dinsdag 2 juni 2020 
Receiwd: Mon 6/1/2020 2:33: 18 PM 
image001.pno 

Bestellllll 

Alvast één klein puntj e onderhands : in de Kamerbrief over de coronagevolgen staat onderwijs- en 
sportaccommodaties. Onderwijsaccommodaties vind ik een heel lelijk woord, bovendien kan het weer tot verwarring 
over de sectoren leiden. Zou je daarom willen aansluiten bij de tekst in de brief van BZK? Daar staat scholen en 
sportgebouwen. Wellicht kan je er wel scholen en sportaccommodaties van maken, maar dat laat ik aandjM 
over, die neem ik op in de cc. 

Hartelijke groet, llil'lflll 

Ministerie van OCW IPC 5350 
Rijnstraat i Postbus 16375, 2500 BJ DEN HAAG 

~ 1,11M/Linocw at 
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To: --F rom: w:11{;W. lllilfll. ) 
(10X2•l >ll@minvws.nl) 

Sent Thur 51712020 6:51:14 AM 
Subject: RE: Vragenformulier 06-05-2020 
Receiwd: Thur 517/2020 6:51:14 AM 

Hai@fM 
Mag op naam va-

Grt 

mmm 
(10)(28) Van: ) .@minvws.nl> Namens 

Verzonden: woensdag 6 mei 20 20 15:51 
Aan @minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Vragenformulier 06-05-2020 

Beste collega's, 

Op wie mag ik de vraag bestemd voor VGP zetten? 

Groetjes, 

MM41 
Van: m 1. m WWl@minvws.nl> 

Verzonden: woensdag 6 mei 2020 15:29 
Onderwerp: Vragenformulier 06-05-20 20 

Attentie P2O 
2020207995 
(ingezonden 6 mei 20 20) 

(10)(2e) 

Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht 
'Acute geldproblemen b ij kleine zorginstellingen door corona' 

Separaat beantwoorden 

Attentie PG 
2020207997 
(ingezonden 6 mei 2020) 
Vragen van de leden Kröger en Ellemeet (beiden GroenLinks) aan de ministers van In frastructuur en 
Waterstaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichten dat KLM weer wil gaan vliegen op 
diverse Europese steden 

Separaat beantwoorden 

Attentie VGP 

2020Z08000 
(ingezonden 6 mei 2020) 
Vragen van het lid Ouwe hand (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Nat uur en Voedselkwaliteit en van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over corona besmettingen bij medewerkers van slachterijen en 
Vleesverwerkingsbedrijven 
NB: Kunt u deze vragen één voor één en binnen een week beantwoorden? 

Separaat beantwoorden 
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Doorontwikkeling samenwerking Philips VWS 

fgelopen vrijdag (14 Mei) hebben we vanuit Min VWS een vraag gekregen om onze samenwerking omtrent Ventilato ren anders in te vullen. 
Dit om zo, in het licht van de veranderende zorgomstandigheden in Nederland, de zorg voor COVID-19 patiënten in een nieuwe fase te 
brengen. Ons doel hierbij is de samenwerking door te ontwikkelen in antwoord op deze evoluerende zorg vraag in Nederland. Philips heeft In 
reactie op deze vraag van VWS aan Philips 2 bijlagen en een mail hieronder met verduidelijking opgesteld, we gaan hierover graag met jullie 
erder in gesprek! 

rilogy EVO - geen verandering 

60+ 

antal 

Prijs/stuk 

Reeds gedane leveringen laten staan 

Leveringen al in productie 
otaal nieuw aantal V60+ 

otaal prijs 

ot aal reeds gedaan V60+ minus 
vereengekomen leveringen 

€ 

1. Herinrichten samenwerking rondom Ventilatie 

mzetten V6o+ naar VX850 (IC beademingstoestel) 

o taal 

Koppelstukken monitor & ventilator 650x 

Upgraden bestaande V60's in NL naar V60t 

Totaal Ventilat ie 

2. Versnellen van de creatie van een Corona-proof zorgstelsel 

Data Exhange tussen ziekenhuizen 

Post -COVID OSA opvolging voor populatie zorg 

Command Center 
- Beeldvormende Echografie op afstand met Lumify 

Command Center 
- SEH optimalisatie met Performance Flow/CLOC 

Subt otaal 

Regionaal Command Center (sluitpost ) 

Totaal doorontwikkeling en versnelling 

50 
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VWS 
:ing omtrent Ventilatoren anders in te vullen. 

✓10-19 patiënten in een nieuwe fase te 
ende zorg vraag in Neder land. Philips heeft In 
>pgesteld, we gaan hierover graag met jullie 

€ 7,223,560 

€ 1,440,360 

€ 5,783,200 

t: 1,440,360 

C 246,675 

t: 130,500 

€ 1,817,535 

;telse l 

C 770,000 

C 300,000 

t: 385,000 

€ 300,000 

€ 1,755,000 

C 2,210,665 

€ 3,965,665 

€ 7 223,560 
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verslag 00D 

Veroaderdatum 

AanV'lt-2:iO 
8 april 2020 

Secreta,rtaat 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)1711) ;,O.h) (10)(2e) 

(10X2e) 

(10)(2e) 

Ministerie van Financiën 

EZK 

Jenv 

OCW 

AN 
AN 
ne 

1. Opening, vaststelling agenda, mededelingen 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. 

jllJjf{j vervult vanwege de ontvlechting van de Belastingdienst 
de rol van (10)(2e) 

Handhavingsbeleid bij Douane. 
De agenda is vanwege de kabinetsmaatregelen omtrent de COVID-19 crisis in 
twee delen gesplitst. 
Het eerste deel vindt v ia videoconference plaats. In dit deel licht de Douane 
de stand van zaken van de handhaving toe bij deze crisis. 
Het tweede deel betre·ft de overige agendaonderwerpen die In de agenda zijn 
toegelicht. Het voorstel is om deze agendaonderwerpen schriftelijk af te doen. 
De bespreking van effectgericht sturen, mede aan de hand van de toelichting 
van Jenv wordt doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst waarin de 
deelnemers met elkaar aan tafel kunnen discussiëren. 
De voorzitter vraagt of iedereen hier mee eens is en stelt de agenda vast. 

279752 
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2. Vaststellen verslag O0D 20 november 2 019 
De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn bij het concept verslag. 
Mil0ïf4@qeeft aan dat er enkele typefouten zitten in de namen. 
BZ zal deze typefouten doorgeven, waarna het secretariaat de namen in het 
verslag lal corrigeren. 
De voorzitter stelt het verslag inhoudelijk vast. 

3. Impact Covid-19 op Douane 
(1 (10)120) licht de actuele situatie van de Douane 

uitvoerig toe. Zie hiervoor de sheets die getoond zijn in Webex. 

In reactie geven VWS, IenW, EZK/LNV, BZ en JenV complimenten over de 
snelheid en gedrevenheid in de stappen die Douane maakt. 
Zoals JenV het verwoordt: "Het is een goed doordacht verhaal. JenV is blij met 1) 
hoe Douane inspeelt op de actualiteit en het flexibel zijn, en 2) het werken met 
scenario's en het voorbereiden op de nabije toekomst." 

VWS en BZ geven aan dat getracht wordt de (beleids)processen zo goed mogelijk 
te laten verlopen en zo snel mogelijk naar Douane te acteren. Dit is in deze crisis 
niet altijd even gemakkelijk; er ontstaan soms verrassingen. 

MOi)rr{\j@antwoordt dat ondanks dergelijke hickups en verrassingen, we 
elkaar constructief vinden en dat we in deze crisis vergevingsgezind met elkaar 
om gaan. We doen allemaal ons best. 
Douane staat open voor hulpvragen: wanneer departementen ons nodig hebben, 
springen we graag bij. 

IenW bevestigt dat er een verrassing was in het eerste bericht dat I LT vanaf week 
12 niet meer zou handhaven. Na onderling contact is dit opgelost. Bilateraal vindt 
nadere afstemming af op de scenario's. 

Geconstateerd is dat er op verschillende niveaus afstemming bestaat tussen 
Douane en de opdrachtgevers. Dank gaat expliciet hierbij ook uit naar de rol van 
de regisseurs. 

De andere deelnemers, DGFZ en OCW, hebben geen aanvullingen. 

4. Wvttk en sluiting 
Het eerstvolgende overleg in 2020 is 3 juni 2020 gepland. 
De departementern kunnen schriftelij k reageren op de overige 
agendapunten die schrlftelljk zijn toegellcht In de agenda. 
De deelnemers hebben geen overige punten. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
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5. Schriftelijke reactie op schriftelijke agendapunten 

Het secretariaat OOD heeft na afioop van het OOD van twee ministeries een 
reactie ontvangen op het schri ftelijke deel van de agenda: 

!enw heeft voor a!le milieu(lossiers gevraag(! naar een overlicht van het 
worst case scenario in het kader van COVID-19, zoals deze zijn 
afgestemd met IenW/ILT. 
De Douane heeft dit overzicht verstrekt. 
I LT heeft via Ienw gereageerd op de Jaarrapportage Realisatie 
Douanetaken 2019 voor wat betreft de achtergrond van de realisatie bij 
de RohS-taken en voor wat betreft de ambitie op gebied van 
broeikasgassen (OAS en F-gassen) om gezamenlij k in 2020 een hoger 
aantal controles te kunnen uitvoeren. 
öe Douane onderschrijft de toelichting en de ambitie. 
LNV en NVWA hebben gereageerd op de Jaarrapportage Realisatie 
Douanetaken 2019. Enkele tekstuele verbeteringen zijn aangebracht in de 
taakomschrijving. Als bijlage bij dit versl ag is de nieuwe versie 1.2 van de 
jaarrapportage opgenomen. 
Diverse achtergrondvragen zijn c.q . worden bilateraal toegelicht of 
besproken. 

Besluiten 
Het verslag van het OOD op 10 november 2020 wordt vastgesteld; 
De vorderingen b ij Sturen op kwalite, t en effect te blijven volgen in 
komende bijeenkomsten en meningsvormend te bespreken om elkaar te 
inspireren. De toelichting van J&V op de plannen met de Douane wordt 
verschoven naar het volgende OOD. 
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Douane 
Belastingdienst 

Agendapunt3 

Impact Corona op 
handhaving 
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Impact Corona Douane 

• Gezondheid medewerkers staat voorop 

• Reguliere douaneafhandeling goederenverkeer 
continueren 

• Bedrijfsleven steunen 

• Handhaving prioriteren 
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Gezondheid medewerkers staat voorop 

• we volgen richtlijnen RIVM 

• Zoveel mogelijk thuiswerken & social distance 

3 



Reguliere douaneafhandeling 
goederenverkeer continueren 

• Dienstverleningskanalen openhouden 

• Doorgaan met beoordelen en afhandelen 
van aangiften en bij akkoord vrijgave van 
goederen 

• Doorgaan met heffen en innen van 
invoerrechten en belastingen 

4 
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Bedrijfsleven steunen (maatwerk) 

• Uitstel wettelijke termijnen voor indienen aangiften 

• Coulante solvabiliteitseis vergunningaanvraag 

• Uitstel van betaling 

• Boetes: mild waar het kan 

5 



6 

Handhaving vanaf week 12 
prioriteiten: 

(mail aan leden 00D van 18 maart jl.) 

• Samenleving blijven beschermen 

• Fiscaliteit 

• EU-verplichtingen nakomen 
(bv. verbod & vergunningplicht uitvoer 
persoonlijke beschermingsmiddelen) 
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Handhaving vanaf week 12 
afgeschaald in fysiek toezicht: 

• Géén extra controles die mogelijk waren door de 
extra capaciteit Brexit 

• Géén risicovinding en steekproefcontroles 

. Minder risicogerichte controles op alle andere 
handhavingsgebieden 

NB: beoordelen aangiften, administratieve controles, 
toetsen vergunningen etc. gaan door. 

7 
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Hoe verder met de handhaving? 

Fine tunen volgens de eerder geschetste 
prioritering o.b.v.: 

. Algemene kabinetsbesluiten omtrent werk & social distancing 

• Aanbod van goederen, 

• Geconstateerde risico's, 

• Ervaringen met veilig werken e.d. 

• Mate van inzetbaarheid 

Voorbeeld: recent besloten om weer 
steekproefcontroles uit te voeren 

8 
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To: 
From: 
Sent 
-■ RE: Verzoek tot parallel voorleggen! 'SO Covid 19 Update paragraaf 8Zorg voor kwetsbare mensen (zaaknummer: 

Receiwd: Fri 5115/2020 11:1 1:37 AM 

Okay, dau meld ik ff terug aanN§I 
Verzo11de11 met BlackBen)' Work 
(,vww.blackben)' .com) 

Van: m . iilitSäi. <iiiii) <@jl'Jf{jMfrminvws.nl> 
Datum: vri jdag 15 mei 2020 1 :03 PM 
Aan: MttN ll. <111> <=-:•-w'"'"or"'tn•c•--minvws.ul> 
Onde1werp: RE: Verzoek tor parallel voorleggen! 'SO Covid 19 Upd.1te paragraaf 8 Zorg voor bversbare mensen (zaaknununer: lll1l!JI 

Eens, ik zou het laten voor wat het is: 
Er is geen sprake geweest van gecoördineerde inventarisatie van benodigde hoeveelheid PBM. 
Wel heeft GGZ NL naar verluid een soort ' rekentool' ontwikkeld waarmee een instelling de benodigde hoeveelheid PBM 
(voorraad) kan berekenen. Ik ken die tool niet. En zegt nog niets over het geheel. 

VWS heeft er voor gezorgd dat de ggz een van de in de verdeelmodellen/afwegingskaders opgenomen sectoren is 
geworden. 

Van: N@tfl@-11. - ◄@jf4@"!)minvws. nl> 
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 12:59 

Aan, lliDI - --) <ll■-w'l!•"lf4-, --@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Verzoek tot parallel voorleggen! 'SO Covid 19 Update paragraaf 8 Zorg voor kwetsbare mensen (zaaknummer: 

MIMI■ Ha--
Volgens mij heeft er in de ggz geen gecoördineerde inventarisatie plaatsgevonden van de beno digde hoeveelheid 
PBM's. Of heb ik het m is? Vraag 144 zou ik ook maar lat en voor wat het is in dit stadiu m . Eens? 

Gro"tflP 

Vraag 20 (MinVWS) en (M:in.MZS) 

Vraag 
Walllleer is deze inventarisatie ook voor de eerste keer gedaan voor de gehandicaptenzorg, de geestelij ke 
gezondheidszorg. (ggz), de nrnatschappelij ke opvang., jeugdzorg, thuiszorg, fysiotherapeuten en huisa,tsenzorg? 9 april; 
100.000 mondkapj es voor de eerste acute zorg. Wat was de ornvang van de ramingen in deze sectoren? Wanneer zijn deze 
rru.ningen bijgeste ld? \Vie maakten deze ramingen? Kan de minister deze gegevens in een overz ichtelijk tabel mei. de 
Kamer delen, zo vragen de leden van de GroenLinks-fractie. 

Antwoord 
Voor de maatschappelijke opvang is de eerste raming gedaan op 9 april door brancheorganisatie Va lente . De eerste 
raming was dat er 100.000 mondkapjes nodig waren voor de hele sector maatschappelijke opvru.1g / besche1md wonen/ 
vrouwenopvang om in de eerste acute behoefte te voorzieu. Deze raming is niet meer aangepast, omdat instellingen uit de 
maa1schappelij ke opvang, waarbij han<leliugen worden veniclu die p laats moeten vinden bioneu de l ,5 meter, sindsdien 
via het LCH-aauspraak maken op PBM. 

Vraag 144 (MinVWS) 

Vraag 

Hoe kan het dat weken nadal daarover de eerste signalen zijn gegeven de situatie klaarblijke lijk niet verbeterd is, sterker 
uog, er sprake is vai1 'groeiende oru·,,sf in de 1l111iszorg, de wijkverp leging, de gehandicaptenzorg , de ggz, de kraamzorg 
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eu in verpleeghu izen? Hoe ernstig is de sinmtie volgens de minisier als vakboudeu aangeven dat de sintatie 
'onacceptabel' is en nu zelfs (in deze tijd) dreigen hllll achterban op te roepen niet meer naar het werk te gaan? Begrijpt 
de min ister deze oproep, zo vragen genoemde leden. 

Antwoord 

Ik deel het beeld niet dat er op clit moment sprake is van groeiende onmst. 
Samen metaUe betrokken koepelorganisaties zijn1i chtlijnen uitgewetl-1 waruiu wordt beschreven onder welke 
omsiandigheden zorg en ondersteml.Îng veilig plaals kan vinden en wimneer het wel/niet. nodig is beschenningsmiddelen 
te gebmiken. 

Waar verpleging en verzorging wordt gegeven aan cliënt met Corona of Corona klachten gelden de tichtlijnen van het 
RIVM voor de inzet vm, 111edische PBM buiten het zieken.hltis. Deze verzorg ing vindt immers binne11 1,5 111eter p laats . 
N iet elke sinia1ie laat zich echter vaugen in de algemeue richtlijnen en a ls situatie daarom vrnagt kmlJlen 
zorgprofessionals ook beredeneerd afwij ken van deze 1ichtlijn van het RIVM. V&VN werkt samen met het RIVM deze 
sin111ties uit om zorgmedewerkers praktische hru1dvaten te bieden. 

Medewerkers io de Wmo hebben over het algemeen geen PBM nodig. Vaak ktumen zij de J ,5 meter a fs tand bewaren in 
1nm werk. Als de cliën t CO\t1D 19 klachten heeft en wordt getest dan is het belangrijk onderstelllling uit te stellen. 
Echter, er zijn sin,aties waa1in uitstel 1l.Îet mogelij k is en situaties waarin professionals beredeneerd kunnen afwijken van 
de algemene richtlij n. In die specifieke sitmties is het nodig dat de Wmo medewerker, bijvoorbeeld dus de huishoudelijke 
hulp, beschikl over een reservep.1kket PBM die ze cL111 kan gebruiken. Het gaat clan 0lll llledische beschenningsmicldelen. 

Van: 1111, 1-{lllflJJ Jllfflfffl@minvws.nl> 
Verzonden: vr;g 15 mei 2020 12:28 
Aan~ @ijj:@j_ 11-111) #§[@i@@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Verzoek tot parallel voorleggen 1 'SO Covid 19 Update paragraaf 8 Zorg voor kwetsbare mensen (zaaknummer: 

Mll!JI&IM 
Hallmll 
Dank je wel en ruim op tijd, heel fijn! 

Vraag 20 is een zorg brede vraag waar vanuit ons stukje m issch ien wel fijn is om een GGZ deel toe te voegen. Dan is het wat ons 
betreft rond, dan moet de LZ kant aanvullen. 

Lukt dat nog/komt dat er nog aan? Of is er geen inventarisatie/raming voor GGZ> 

Groeten, 

M®HM 
Van: @@JÎ@@. ■· -) - @minvws.nl> 

Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 10:27 

Aan: 11111.11. ~ invws.nl>;DI--~ •. @m invws.n?-•. ,..,""minvws.nl> 
CC:lmifll, ' · . ' ·) _1!2JM@minvws.nl>;___!___!_~lfl::9i!iJl~4@minvws.nl> .,E: Verzoek tot parallel voorleggen! 'SO Covid 19 Update paragraaf 8 Zorg voor kwetsbare mensen (zaaknummer: 

Ha iA•fji 
Hier met rode tekst reactie op de opmerkingen varlmlen aanpassingen in de antwoordenlmllls akkoord. 

Groeten--

41011'7■) tl~Jlto' (10)(28) (10)(28 ) 

(10)(2e) 1IOd•, llh2•• (10)(28) c1:i~,-., 10:a-110,::,G , tC.1(1•, (10)(2i) (10)(2~) to .. ,,, 110M2•1 

(10)(2e) (10)(20) ('°12•> ('0'2•• (10)(2e) ,t>el 

11Chi2cl<l~,:2e1 (i0~1w) i 10)(1c(IO~kl (10)(2e) {10)12ti) 
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To: 
From: 
Sent 

-

RE: Verzoek tot parallel voorleggen! 'SO Covid 19 Update para graaf 8Zorg voor kwetsba re mensen (zaaknummer: 

Fri 5115/2020 7:14:09 A M 

Perfect, ga ik ff achter laatste versie aan. 

Van:-·-· - l 4MQfM(@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 09:14 
Aan: M:f4@ 11.111) <1111111111

"Ai)ir.,!11(f4lll!I. •@-@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Verzoek tot parallel voorleggen 1 'SO Covid 19 Update paragraaf 8 Zorg voor kwetsbare mensen (zaaknummer: 

MiiiM 
Nee, die heb ik niet. 

lmlllmaar weer betrekken. Ik zal het bij haar aankondigen. 

Van:N@Uf@-ll--◄f1'JftM@minvws. nl> 
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 09:10 

Aan! nD - · - ) ◄U!Jit¾N@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Verzoek tot parallel voorlegge n 1 'SO Covid 19 Update paragraaf 8 Zorg voor kwetsbare mensen (zaaknummer: 

EH@M 
Is goed, waarbij ik me verwonder over de vraag over het LCPS, daar heefillllnogal strak op meegelezen .... . 

Ik heb alleen niet de laatste versie va n de antwoorden, ik neem tenminste aan dat LZ het hele spul tekstueel tot 1 geheel heeft 
gemaakt' Heb jij die wel? 

Van:IRI 'lfl .• l 4MUfM@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 09:05 

Aan~ ■w:m■ 11-111) ◄9U(f4M@minvws.nl> 
Onderwä : FW: Verzoek tot parallel voorleggen 1 'SO Covid 19 Update paragraaf 8 Zorg voor kwetsbare mensen (zaa knummer: -•-

Hoi- Ben jij 'on air'+ kun jij onderstaande voor ons stukje in gang zetten? 

Van: m 1. (IAi)IIJ) Jm)!fffl@minvws.nl> 
Verzonden: vrï da 15 mei 2020 08:26 

Goedemorgen, 

minvws.nl>;lllll-1111 
minvws.nl> 

Hieronder alvast - oppeling vanlllfflllllllGraag aanpassen, afstemmen met je directeur en naar mij,llllerlllllll 
mailen . Dan lees • • in het weeke~ bewindspersone n de aangepaste set. 

Ik heb de set nu niet voor me dus ik stuur het integraal door, ik kan pas rond 10 uur de vragen gericht uitzetten en dat is te laat 
om de tas van 12 uur te halen. deadline 11;15u. 

Geef ook een seintje als iets niet gaat lukken! 

liilll'llmlllvia lll!IImJml gaat alle terugkoppelingen van de o@,ä,elkaar zetten en naar je terugzetten. Ik heb het zelf alvast in 
d~ olom teruggekoppeld zodat ze aan de slag kunnen • eeft mij deze contactpersonen doorgegeven. 
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Van: m 11-11111) ◄A•l§M@mînvws.nl> 
Verzonden: do~-14 mei 2020 20:47 
Aan: 1111,1. • ) Jm!fflJ@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Verzoek tot parallel voorleggen! 'SO Covid 19 Update paragraaf 8 Zorg voor kwetsbare mensen (zaaknummer: -•• 
Wat een enonne berg werk moet dit zijn geweest voor iedereen. Respect! 

Zie li.ierouder mijn opu,erkingen. Graag waar relevant aanpassingen morgen laten verwerken door collega's voor 
weekendtas en natuurlijk akk relevante directeur. Zie de aangepaste set dan wel parallel aan ministers dit weekend. 

o,i@iii 
Vraag 9: laatste 6 regels achterhaald; moeten kloppen met as Kamerb,ie f. 

Vraag 20: aurwoord zeer incompleet. 

Vraag 22: ik zou eerste alinea schrappen. Tweede alinea is het antwoord. Eerste alinea luiste11 nauw eu viud ik veel te 
weinig precies. Eerste rapportage waren er maar 4 gevallen. D it heeft schijn ander beeld. 

Vraag 27: ik vind laMste zin tweede alinea ingewikkeld. "Niet zinvol" dat word vind ik moei lijk passen bij samen 
beslissen. Ik zou die zin dus schrappen. 

Vraag 38: ronunelig. Bullits. 1 verhaal van make n. Bullit over besche,mingsmiddelen en tests kan emit. 

Vraag 52: laatste zin loopt niet heleurnal 

Vraag 55: DGLZ 

Vraag 59: tekst loopt niet helemMI. 

Vraag 6 1: deze lijn herken ik niet helemaal: 
@ Beschr ijving van LCPS klopt volgens mij niet helemaal_- Check bij@@S§~tllll~et LCPS verdeelt covid 
patJenten (check wel e u 111e1 alleen op IC). Dus I s0011 pauë11ten met ee11 hJdebJke aa:ung. 
@Ggz paliënlen is een verzamelnaam voor heel veel verschillende soo11e11 aandoe,lingen. 
Zou dat meer als 1 verhaal opschrijven. 

Vraag 77: wederom; niet zinvol vind ik ingewikkeld. Kunnen we zin missen? 

Vraag 85: eerste z in sta1t met Het 

Vraag 113: tweede alinea moet aan einde denk ik zin worden toegevoegd dat als nodig de overheid proponionele 
maalrege len kan nemen. 

Vraag 140: LZ 

Vraag 141: moet kloppen met brief dinsdag. Voor nu: neem aan dat LZ antwoord heeft gecheckdbij LCH. 

Vraag 144: LZ 

Vraag 145: LZ en PG 
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Vraag 152: voor CZ en GMT. Ik snap dit antwoord niet als je echt geen middelen of alternatieven hebt is naar IGJ gaan 
geen optie. Lijkt o,e verst.and ig hier wet IGJ naar antwoord te kijken. Zij hebben verslag gedaan vau meldingen in die 
pe1iode. Voor wal beti-eft stand van zaken op dit moment goed om aan te geven dat medewerk ets altijd veilig moeten 
kunnen werken dus beschennd confom1 1ichtlijn en dat werkgevers wordt gevraagd om in aanvulling van reguliere 
leverancie1s bij LCH in te kopen en waar nodig te hergebrniken danwel altematieven in te zetten. Tenslotte niet alles 
koppelen aan voldoende ne us mondbeschenning, er is veel 111eer 1rnu beschenuingsmiddelen. 

Vraag 157: laatste zin schrappen. En volgens mij is er toch geen sprake geweest van een versoepeling van de RJVM 
richtlijnen? 

Vraag 160: ik denk dat uit eerste zin " langdrn-ige" moet worden gesclu-r,pt. 

Verzonden met 81.ackBerry Work 
(www.blackben:y.com) 

Van: 111-1- 111111) dJlll(Q;minvws.nl> 
Datum: donderdag 14 mei 2020 7:12 PM 
Aan: m .11. <Eflt) <MWitM'iî>minvws.ol> 
Ond rnverp: FW: Verzoek tot parallel voorleggen' 'SO Covid 19 Update paragraaf8 Zorg voor k,vetsbare mensen (zaakutmm1e,c IIIIJI 
HaiH\tä 
In de bijlage een VSO (van 94 pagina's 165 vragen) die wordt verstuurd met de volgende Corona Kamerbrief. De antwoorden 
gaan naar alle drie de DGs en alle drie de bwps. Gezien de korte deadline stuur ik de set nu al naar j e door, ik zorg dat 
morgenochtend een geprinte set op je bureau ligt. Doel is weekendtas de eerste weekendtas gaat al om 12 uur, Ik zou zeggen: 
kij ken hoe ver we komen en anders parallel lezen in h et weekend. 

De vragen voor DGLZ hebben we niet opgenomen in het overzicht, dit is de verdeling: 

~ 

DGV 1, 4, 9,17, 21,22,27,32,39, 41,43, 49, 57a, 68, 69, 74, 129 t/m 135, 138, 146, 149, 150, 151, 155, 157, 
162,163 

DGCZ 9, 20, 22, 27,38, 48, 52, 55,57 t/m 65, 77, 78, 85, 87, 108, 113, 124 t/m 126, 139, 140, 141, 144, 145, 
152, 155, 156, 157, 159, 160, 

SG 122, 123 

Tot morgen! 

14191 
Van: D l -11 m --Gaffl@minvws.nl> 

Verzonden: donde-ei 2020 19:03 
Aan: 1 ' • ' • ) <lfflll@minvws.nl>; 111, l. lllilE) <ftlZB@minvws.nl>; l@f{§@ ll.-) 

minvws.nl>;-· •---),mnvws.nl>;mDI, __ _ ) 
minvws.nl>; · . ~ @minvws.nl>; \f/1 #ffi@minvws.nl> 

OnderweiRE: Verzoek tot parallel voorleggen! 'SO Covid 19 Update paragraaf 8 Zorg voor kwetsbare mensen (zaaknummer: 

MPPlfh_ 

H--◄!M 
Metll"lllfflllsamen het hele document doorgelopen. Hierbij de vragen voor DGV en DGCZ en zelfs nog een paar voor de SG, en 
de /!!!'Nor DGLZ O . 
Doel is weekendtas, laten we morgenochtend kijken hoe ver ze zijn gekomen! Eerste weekendtas gaat om 12 uur dus dan moet 
het gereed zijn. 
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~ 

DGV 1, 4, 9,17, 21,22,27,32,39, 41,43, 49, 57a, 68, 69, 74, 129 t/m 135, 138, 146, 149, 150, 151, 155, 157, 
162, 163 

DGCZ 9, 20, 22, 27,38, 48, 52, 55,57 t/m 65, 77, 78, 85, 87, 108, 113, 124 t/m 126, 139, 140, 141, 144, 145, 
152, 155, 156, 15 7, 159, 160, 

SG 122, 123 

Groetlllen@i@i 

Van: m, 1.1 m.lll'3Q'l@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 14 mei 2020 16:31 

• , l 
) 

minvws.nl>; . · ) minvws.nl>; . minvws.nl> 

Onderwerp: Verzoek tot parallel voorleggen! 'SO Covid 19 Update paragraaf 8 Zorg voor kwetsbare mensen (zaaknummer@j@•i 

Halllllen MM 
Hierbij zoals aangekondigd de beantwoording van het VSO hvetsbare personen. Het zijn dus 94 pagina's en het streven 
is uiterlijk voor debar uit aangezien anders de antwoorden weer ,ichterhaald zijn, maar dat is nogal wal.. . 

Als we de bewindspersonen de kans willen geven dit te lezen moet dit dus ook de weekendtas in. 
LZ beeft het ingedeeld op portefeuille BWP, mallr er z:itdus zeker wat voor DGV en DGCZ tussen. Jullie bebben 
aangegeven dit parallel voor te willen leggen, ik heb dus nu niet in 5 minuten kunnen toveren welke vragen voor jullie 
DG© als we dat wi llen moet ik dat vanavond doen. 

Kortom: leggen j ullie de beantwoordiug voor :,an OGV en DGCZ? 
Hoor het graag. 

Groet-
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To: 
Cc: 
From: 

(10)(2e) ( (10X2e) (10J(2el 

(10)(2e) 1 (10)1701 ('""'' 

(10)(28) •o,:e ((tO~)o) j 

Sent Fri 5/15/2020 8:24:21 AM 
.. RE: Verzoek tot parallel voorleggen! 'SO Covid 19 Update paragraaf 8Zorg voor kwetsbare mensen (zaaknummer: 

~ Fri 5115/2020 8:24:22 AM 

Top dank!! Ga ik het doorzetten naar&III 

Van: ) 4Q4jfii@minvws.nl> (10)(2e) ( t lO <>•! (10X2oJ 

Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 10:24 

~~~--·■: ••;:::~~nl> 
Onderwerp: RE: Verzoek tot parallel voorleggen 1 'SO Covid 19 Update paragraaf 8 Zorg voor kwetsbare mensen (zaaknummer: 

IWWM 
P1ima. Ik zou de tussen haakjes bij lcps weg halen. 

Verzonden met B lackBeny Work 
(www.blackbcny.com) 

Van: @@H-111. ~ 4\Wrf4M@minvws.nl> 
Datnm: viijdaa 15 mei 2020 10:07 Al\f 

Aau: •-• · •11'¼taL<f-•111,1m,:mnm~--•allliuvws,nl> 
KoJ>l;;~~:W 4J@i!lf@nunvws.ul> 
Oodr1wr rp: RE: Verl oek ror parallel voo1ieggen! 'SO Covid 19 Update paragraaf$ Zorg voor kwetsbare mensen (zaaknrnumer.Emll 

HallWII 
Kun jij ff meekijken op de veiwerking van de opmerkingen varlffllfflll'I Deels in de tekst geprobeerd te verduidelijken, deels in 
reactie aan haar geprobeerd uit te leggen waarom we kiezen v!!!l'ffll!"formulering, Hoop dat het lukt voor de directie-zoom, We 
hebben als deadline 11.15 gekregen namelijk, 

Groet. 

Van: m 1. GiJlfm) JJ!ilffl@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 09:26 

11- ) 111-111 -) <Qlffl@minvws.nl>;mml, ~ -111) 
minvws.nl> 

minvws.nl>; minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Verzoek tot parallel voorl eggen 1 'SO Covid 19 Update paragraaf 8 Zorg voor kwetsbare mensen (zaaknummer: 

MAfltMM 
Ha allen, 

Begrijp dat niemand de complete set heeft (dan hebben die nummertjes niet zo zin), ze bijlage, 

"i1Ma,Dll,egreep ik ook dat er 1 vraag van PZo tussen zat en ik weet niet welke nummer dat was, Heb jij dat scherp 
a ik alle vragen nalopen (liever niet) , Als je een contactpersoon en d aarom hun input hebt kunnen we checken of daar 

feedback op is gekomen. 

Ik bel je zo! 

Groeten, 

11111 
(10)(2e) now1~, \10► l<!J (10)(2e) 

dubbel 
(10)(21f) 111r,, (10)(2e) (10}(2e) 1011~, lllhi' .. IO~M 110-12-1 (10)(2e) 
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~~~m: , .• -illEeJ@minvws.nl); 
(10)(2e) ~ •• , " • 

Sent Thu~ 0 12:01:44 PM 
Subject: RE:~CC email: Intern of uitgaand stuk betreffende'Adviesaanvraag BCG-vaccinatie bij in het kader van COVID-19 
(zaa knummer:205227)' 
Receiwd: Thur 5/14/2020 12:01:44 PM 

rima. Ik weet niet wie gaat tekenen, minister of stas? 

.,-,-■•■nog even of hij llat gesproken heeft. 

Van: 111. ül:llrlD. iilWIWI) <lmlB!D@minvws.nl> 
Datum: woe1is~l3 mei 2020 5:54 PM 
Aan: ) <f"lffl:~minvws.nl>. ◄@JWM@minV\vs.nJ> 
O nde1werp:~C email : !mem of uitgaand stuk betreffende 'Adviesaanvraag BCG-vaccinatie bij in her kader van COVID-19 
(zaaktul11llllei: 205227)' 

Dagllfl 

Bijgevoegd nog een GR advies aanvraag ter akkoord van één van jullie. Deze heeft enigszins spoed, aangezien de GR 
morgenavond een eerste vergadering heeft mbt BCG vaccinatie. 

Ik heb als laatste doctunent ook nogmaals de brede aanvraag aan de GR bijgevoegd, daar had ik nog geen reactie op 
ontvangen. 

Grzy,•M\E 
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~~im: ..,) ' .) minvws.n l) minvws.nl) 

Sent Fri 5/15/2020 10:30:10 AM 
Sub.et RE: Verzoek tot parallel voorleggen! 'SO Covid 19 Update paragraaf 8Zorg voor kwetsbare mensen 

un■ 
(zaaknummer: 

Received: Fri 5115/2020 10:30:10AM 

♦ ik had vooraf gevraagd of we op 20 en 144 mee mochten kijken. Is LZ in de hectiek niet meer gelukt. Zal zo ff kijken 
wat we nog. lnmnen (sta in de supennarkt ♦ ). 

Verzonden met BlackBeny Work 
(,v,vw.blackbeny .com) 
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To: ··-'Ä\IIIJliinvws.nlJ: lllll.l.illEIB/Dl@minvws.nl] 
Cc: J""'I,- . ) )~_@m1nvws.nl] 
F rom: ..,pr. 
Sent Fri 5/112020 3:22:57 PM 
Subject RE: VSO Langdurige zorg en het coronavirus (TK 25295-249, BriefCOVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 'Zorg 
voor kwetsbare mensen' 
Received: Fri 511/2020 3:22:57 PM 

Hoi .. , 

Wil jij samen met. e beantwoording aan jeugdzijde coördineren. 

Aanvullend op watlllllzegt zou ik ook vraag 40, 50, 60, 62, 96 betrokkenheid van jeugd wensen 
Verder veel vragen over intensieve kindzorg. Is samen met CZ (of wellicht door CZ). Dat moeten we even afstemmen voo •. 

Grtlmlll 

Van: MW@#, 111, ., 4W@M@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 17:14 ••• · vws.nl>; 

lw 
(10){2e) @minvws.nl>; ) <Dr/mlJ@minvws.nl> 

Onderwerp: VSO Langdurige zorg en het coronavirus {TK 25295-249, Brief COVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 'Zorg voor 
kwetsbare mensen' 

Urgentie: Hoog 

Beste allen, 

Bijgaand het VSO Langdurige zorg en het coronavirus. In de bijlage een voorstel voor de afhandeling van de vragen (zo'n 165) . 
Willen jullie de vragen (laten) beantwoorden en uiterlijk maandag 11 mei 09:00 uur aanleveren? 

• De antwoorden - afgestemd met eventuele andere directies en MT-leden - ontvangen we graag conform bij gevoegd 
format; 

• Verwijzen naar eerdere antwoorden mag. Vermeld dan het kamerstuk en nummer; 
• Eventuele noties voor de opleg nota ontvangen we graag separaat per mail; 
• Mocht een vraag per abuis verkeerd zijn toebedeeld, laat dit dan weten met een alternatief voorstel. 

Bedankt alvast. 

Met vriendelij ke groet, 

11111111111111 
M inisterie VWS 
Directie Langdurige Zorg 
Programma Thuis in het Verpleeghuis 
telefoon: 06-MêltliWII 
email: MAMtfflN@minvws.nl 
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To: lmml_· .· 1-illllllJillEiml@minvws.nl) 
From: 111111[1 
Sent Wed 5120/2020 12:35:19 PM 
Subject: RE: Nieuwe VSO Langdurige zorg en het coronavirus (TK 25295-249,Brief COVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 
'Zorg voor kwetsbaremensen' 
Receiwd: Wed 5/2012020 12:35:20 PM 

Dank je wel voor het bericht en fijne dagen alvast 

Van: 11111, l. mi <llllll@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 14:29 

Aan:-·· <lllll@minvws.nl> 

Onderwerp: RE: N ieuwe VSO Langdurige zorg en het coronavirus (TK 25295-249, Brief COVID-19 Update stand van zaken paragraaf 8 
'Zorg voor kwetsbare mensen' 

Hallll 
Ik ben volgende week afwezig. D11s als je aa11passi11geu nodig hebt dan graag rechtstreeks naar de rnensen die de 
antwoorden hebben aangeleverd. En anders even vialllllltaten lopen. 
Groet,111 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackbeny.co111) 

Beste collega's, 

De bewindslieden hebben het VSO nog niet kunnen lezen. De verwachting is dat we maandagochtend pas reactie krijgen op de 
antwoorden. Het streven is wel om het VSO maandag naar de Kamer te sturen. Het kan zijn dat wij maandagochtend nog een 
beroep op jullie doen als dat nodig blijkt uit de reacties van de bewindslieden. 

Voor nu succes bij het debat en alvast een fijn hemelvaartsweekend, 

Van:DI-
Verzonden: maandag 18 mei 2020 17:28 
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@minvws.nl>; -

'Zorg voor kwetsbare mensen' 

Beste collega's, 

Hierbij de nieuwe versie van het VSO. Veel dank voor jullie input (en van veel van jullie andere collega's), snelle actie bij de 
beantwoording en het verwerken van de opmerkingen van de DG's. Deze versie is nu weer terug de lijn in. 

Groet, 

mmo 
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To: _, 
Cc: 
From: 
Sent Wed 51612020 3:23:29 PM 
Subject RE: conceptnotitie taskforce 
Received: Wed 5/6/2020 3:23:33 PM 

eens 

Bestelll, 

@ggdfryslan.nl>· @Q!)!f411 
@rivm.nl> 

De wijzigingen lijken me prima, alleen zou mijn suggestie zijn om niet een letterlijk ci taat uit de brief van 21 apr il op te nemen, 

omdat de notit ie juist gebaseerd is op voortschrijdend inzicht en er in de kamerbrief nog taken staan bij de TF die nu bij een ander 
gremium belegd worden (programma, stuurgroep 0) . 

Groet, 

Directeur Publieke Gezondheid Hollands Midden 

Telefoonnummer: 088-~ 
Mobiele nummer: 06-MU!J:WW 
Telefoonnummers secretariaat: 

(10)12•1 

I\0l(2v) 10){2e) 

088-llli!IfmmlDJ; 
■MfM ossiööii1wfPI 

Email secretariaat: (10)(2e) @rdoghm.nl 

Van: lllfZa 11,11 Gfl +@jrj@@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 6 mei 20 20 13:36 

dhm.nl>; 

Onderwerp: RE: conceptnotitie t askforce 

Ha -

(10)(2e) 

Dank voor je concept notitie voor de taskforce. Ik heb er me- aar gekeken en wij stellen de volgende wijzigingen voor (zie 
bijlage). Ben je zo akkoord? 

Van: @@f§ll 4JfflifAl@ggdhm.nl> 
Verzonden: maandag 4 mei 20 20 23:22 

-f4l@rivm.nl>;-lmfl14l1!JIM@rivm.nl>; 
dfr slan.nl> 

(10)12e) ..•• ) 
minvws.nl> 
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(Voor olie andere geadresseerden, slo onderstoande tekst over en lees direct de bijlage, die (na verwerking van opmerkingen} 
kan worden vastgesteld door VWS} 

Dank voor jullie reacties en ons telefoongesprek aan het begin van . Bijgaand een bijgestelde notitie, die ik ook wat breder 
verspreidt. Onderstaand tevens de resultaten van m ijn overleg met aar aanleiding van ons telefoonoverleg en een 

reactie op de opmerkingen, die jullie maken in de blfÄLtversie van de notitie: 
1. Samenstelling van de werkgroepen. Zoals terecht opmerkte zijn de werkgroepen 1 en 2 werkgroepen die vooral voor 
het BCO van de GGD van belang zijn. We hebben enkele mensen van het RIVM in de werkgroepen gevraagd omdat hun 
kennis essentieel is voor bijvoorbeeld het formuleren van een programma van eisen of het opstellen van een plan. Zo is 
binnen werkgroep 1 (opschaling) van groot belang hoe de inhoud van de BCO-richtlijn vertaald kan worden naar een 

werkwijze (met een daaraan gekoppelde tijdsinvestering) en is de kennis van het RIVM met betrekking tot modellering van 
belang voor de bepaling van het verwachte volume aan BCO. 
Voor wat betreft de werkgroep 3 (IZB 3.0) zijnMJ@jen ik het met jullie eens dat dit geen werkgroep is, die onderdeel 
moet zijn van de huidige projectstructuur. Omdat M&I zowel een opdracht heeft in het kader van werkgroep 2 als in het 
kader van de werkgroep IZB 3.0 (die onderdeel is van het regulier werken binnen de vereniging) ziet M&I die twee 
activi teiten in elkaars verlengde te zien (overigens terecht) en daarmee als onderdeel van de projectstructuur . In komende 
'plaatjes' zullen we dit corrigeren, in de notitie heb ik dit al gecorrigeerd. 
2. Voor de vraag vanliJ:III waar de generieke applicatie vandaan komt «die op basis van gegevens van gebruikers effectieve 
digitale input kon leveren voor het BCO van GGD'en zodra er COVID-19 wordt vastgesteld. Dot betreft vooral gegevens met 
betrekking tot de context, eerste ziektedag en gegevens van contacten {denk aan een dagboek/unctie)" is mijn antwoord dat 
dit onderscheid door VWS wordt gemaakt in de concept -kamerbrief die aanstaande woensdag wordt gepubliceerd. Vanuit 

werkgroep 2 is vastges teld dat als thuismonitor-apps de eerste ziektedjä,ermelden en een overzicht geven van contacten, 
dergelijke apps een verlichting van het BCO kunnen betekenen. Mu•Af~- oegde hier nog aan toe dat een dergelijke app ook 
nog een functionaliteit :zou kunnen bevatten, waarmee mensen met klachten zich zouden kunnen melden voor een test. 

lfMlfPI eaat de werkgroep 2 morgen vragen om hiervoor een specifieker programma van eisen op te stellen. Het 
programma binnen het ministerie zou hiermee dan aan de slag moeten gaan, samen met de huidige thuisrapportage-apps. 
3. In bijgaande notitie heb ik geprobeerd alle gevoerde discussies tot nu toe samen te vatten (inclusief de d iscussie over de 
naam van de taskforce). Wat m ij betreft leg ik deze notitie nu ter vaststelling voor aan VWS. Zodra de opdracht door VWS is 
bevestigd, gaan we de beoogde leden benaderen. 

Groet, 

Email secretariaat: (10)(2•1 @rdoghm.n l 

Van:am◄l·UM@rivm. nl> 
Verzonden: maandag 4 mei 2020 18:47 

Aan· @"•fff41M c:fllfDl@ggdhm.nl>;-ltllJ #1'Jf{i@@rivm.nl> 
Onderwerp: FW: conceptnotitie taskforce 

Bestemilmen 111, 
Bij deze vast mijn aanvullingen/opmerkingen op de notitie. 
En nog een keer hetzelfde overzicht van de werkgroepen. 
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m invws.nl>; 

Subject : conceptnotitie taskforce 

Beste collega's, 

Ten behoeve van ons gesprek van morgen 10.30 uur heb ik een korte not itie opgesteld, in overleg met Da, Omda•NM 
beschikte over het concept van het desbetreffende deel van de kamerbrief, kon zij suggesties doen die op twee plaatsen in dit 
concept zijn opgenomen. Het doel van dat laatste is om te komen tot de beste uitlijning van deze notitie met de kamerbrief en 

eventueel enkele quotes en inzichten uit deze notitie in de kamerbrief op te nemen, als wij het hierover eens worden. 

Een onderwerp dat in de notitie buiten beeld blijft, maar wel onze aandacht verdient is het optimaliseren van het systeem van 
surveillance. Dat betreft vooral het samenbrengen van diverse surveillancesystemen, waaronder r ioolwater, Nivel, ziekenhuizen, 

Osi ris, etc. 
Surveillance is één van de kemopdrachten van het RIVM en die hebben daarvoor ook alle kennis (inclusief modellering en 

statistiek) beschikbaar. Daarom lijkt het me handig om die opdracht niet bij de Taskforce IZB neer te leggen, maar bij het RIVM. Uit 

de brainstorm van afgelopen donderdag kan ik me niet herinneren of dat zo expliciet is afgesproken. Wel heeft Hugo de Jonge 
t ijden het gesprek een paar opdrachten aan het RIVM afgevuurd ©. 

We spreken elkaar morgen om 10.30 uur. 

- -Telefoonnummer: 088- ' -

Mobiele nummer: os41l!JM 
Telefoonnummers secretariaat: 

. , (IE; 

• ' --- 088-IIBlfD ( •. 

Email secretariaat: (10)(2e) @rdoghm.nl 

Dit benc:ht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Iodion u met de geadresseerde bent of dit bordlt abusievelijk aan u is verzonden, wordt u 
vNJO(ht ddt ttitn de ar1,;-nder te melden en het beridit te ver'Vtltjderen. Het RIVM illanv"r,rdl CJf'en r1c1n~rakPlijkheld voor sdladê, van welke .ia,d ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

www.rivm.nl De /Of(./ voor 1norgeo begint vd11d.1aq 

Th,s mess11gp may cont<1in information that is not ,nt.ended fo, you. If vou ~re not the 11ddtes5Pe or ,f this message "'os sent to you by mistoke1 you 11re 
requested to lnform the sendcr and delete the mes.sage. RIVM accepts no Mablllty tor damage of any kind resulUng from the risks Inherent In the electrontc 
IJansrnfSslon or mestKtges. 

www,rivm,nl/en ComnHttêd to hMlth and ~~l,titMbilicy 

DISCLAIMER Veiligheidsregio Fryslàn: 
Een per e-mail verzonden mededeling Is uitsluitend bestemd voor de geadresseeroe(n). Indien u niet de geadresseerde bent. word1 u veaocht de aflender te 

informeren. Aan de irtioud van deze e•mail en evenluele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij sc.hrifte1~ uîtdruk.kelîjk anders is overeengekomen. 
Blrv1en Velllgheldsreglo Fryslán werl<en BrlVldWeer Frysian en GGD Fryslên aan de brandweerzcrg, publieke ge,ondheldszorg. rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ve1Jic,1eidsreg10tyslan.nl. www.ggdfryslan.nl en op www.braodweerfry5'lan.nl. 
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Wed 61312020 1 :22:56 PM 
Subject: FW: Consultatieversie Tijdelijke wet maatregelen covid-19 
Recelved: Wed 613/2020 1 :23:01 PM 
2020.06.03 Reactie op spoedwet.docx 

Beste allen, 

Hierbij de reactie die eerder vandaag namens V&VN is verst uurd. 

Geachte mevrouw (1ox2eI 

loc.nl): 
alzheimer

actiz.nlJ; lllmEJI 
@minvws.nl); 

Donderdag 28 mei jl. ontving V&VN het verzoek mee te lezen met de consultatieversie van de tijdelijke wet COVID, in het bijzonder 
met artikel 580. De reactie van V&VN vindt u in de bijlage. 

De belangrijkste opmerkingen van V&VN betreffen de door ons gesignaleerde onduidelijkheid over: 

• de reikwijdte van de geformuleerde tekst. Niet duidelijk is of de genoemde bepalingen nu wél of niet van toepassing zijn in 
de zorg die thuis verteend wordt. Er worden verschillende begrippen gehanteerd (de ene keer wordt aansluiting gezocht bij 
de WLZ, een andere keer wordt ingegaan op de defnltie zoals deze is opgenomen in de wettekst zelf. We hopen dat hier een 
verdere verduidelijking kan worden opgenomen. 

• de gebruikte begrippen zorgaanbieder/zorgverlener: deze lopen soms door elkaar. Niet altijd is duidelijk of de 
verantwoordelijkheid die de zorgaanbieder draagt , ook geldt voor de zorgver lener. 

• de nadere definiëring van beschermingsmiddelen v.s. hygienemaatregelen. In de tekst staat dat e.e.a. nader wordt 
uitgewerkt in een ministeriele regeling. Voor een goed begrip van de verantwoordelijkheden van betrokkenen (en met het oog 
op de lezer) verdient het aanbeveling hier al in deze tekst duidelijkheid over te geven. 

• verschillende begrippen als "em stige vrees voor verdenk ing•, "om voor de hand liggende redenen• vragen om toelichting. 

V&VN heeft begrip voor het belang dat de overheid hecht aan een goede juridische basis voor maatregelen die nodig zijn in de 
situatie rond covid-19. Wel is V&VN van mening dat er in de verduidelijking van de gebruikte tekst nog wi1st te behalen valt. We 
wensen jullie uiteraard veel succes en hopen met deze reactie een goede bijdrage te hebben geleverd. 

Met vriendelij ke groet, 

Conny van Velden 
Bestuurder a.i. V&VN 

[><] 
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 
Orteliuslaan 1000. 3528 BD, Utrecht 
Postbus 8212ffl503 RE, Utrecht 
M.os@@r ·M 
www.venvn.nl info@venvn.nl 

V&VN op Twitter: www.twitter.com/Venvn 
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Met vriendelijke groet, namens het bestuur a.i. 

(10) 

(10~2•) 

V{3Vn 
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 
Orteliuslaan 1000, 3528 8D, Utrecht 
Postbus 8212. 3503 RE, Utrecht 
T.(0301-,a 
M.(06) (10)(2e) 

www.venvn.nl info@venvn.nl 

V&VN op Twitter: www.twitter.com/Venvn 
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~~~m: •• e, iFI 1NtfJW@mnvws.nl] 

Sent Sun 5110/2020 8:07:45 PM 
Subject: Re: concepttekst interview iBestuur 
Received: Sun 5/10/2020 8:07:59 PM 
concept artike l iBestuur 3:HQ•$f§@v2.docx 

Daglllll 
Dank voor je snelle reactie en comments, deze heb ik in bijgaande versie verwerkt. 
De titel en (inhoud en loc<1tie van) tussenkoppen zijn aan de eindredactie, dus daar kan ik je geen uitsluitsel over geven. 

Hoer graag nog even, 

met vriendelijke groet, 
best regards, 

Erik Bouwer 
Jou1-aalisl 

Op zo 10 mei 2020 om 20: 13 schreef <1i@ifè]M@111inv,vs.nl>: 

DagJlllis moei verhaal geworden. Paar kleine dingen: 

Bij citaat Mark Rutte waar ik vraagtekens bij stel graag toevoegen "grappend" 
Eerste alinea over Corona app vind ik het zwakste stukje. Aan begin stel jij n ogal stevig dat sprake is van een mislukking, 

ik heb daar in gesprek afstand van genomen. En laatste zin is oek vaag. In de volgende alinea's verwoerdje bet veel 
beter en kernachtiger. Dus kijk nog eens even naar die alinea. 

Slordig proces als oplossing voor ongekende problemen graag "slordig" tussen aanhalingstekens zetten. 
Het gaat om 75 te voe1komen opnames per dag <loer oryuiste medicatie uitgifte als gevolg van 01yuiste 

infom1atie(11i1wisseli11g) 
N iet all system maar whole system in the room. 
Geen Crona maar corona. 

Mag ik volgende versie met de koppen er bij nog 1 keer zien voor laa1s1e check? 

Met vriendelijke groet, 

Builen werktijden 11rnilen mag, maar hoeft 11.iet. Beantwoord deze mail op een voor j ou geschikt momenl. 

Van: Mî•BM 4Mit-§M@gn1ail.com< 11ox2e) @gmail.com>> 
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Datum: zaterdal! 09 mei 2020 7:22 PM 
Aan @itMdfFfi• <M@if41>u11 iuvws.11Jc ( I 0X2o) @1ninvws.nl>> 
Onderwe1v : concepttekst interview iBestum-

B ijgaand tref j e de concepnekst ann van het Mikel voor iBestmu- zoals ik dat heb opgesteld op basis van ons gesprek van 
afgelopen vrij dag. Vond het een leuk en goed gesprek en ik hoop dat ik de sti-ckkiug goed heb weergegeven. 

Graag ontvang ik je akkoord (met of zonder correcties van feitelijke oajuistheden) via n·ack changes); hiervoor is de tijd tot 
1ri1erlijk dinsdag 12 mei. Oaama g1rn1 de tekst door uaar de ei11dred.1ctie . 

H oor graag, goed weekend. 

met vriendelijke groet, 
best regards, 

Eiik Bouwer 
Jom11alis t 

(10)(2g) 

(10)(20) 
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To: 
Cc: 
From: 
Sent: 
Subject Re: FW: Informatie deelnemers Appathonl naar aanleiding vanaangeboden kamerbrief dd 6 mei 2020 
Recelwd: Fri 51812020 12:19:38 PM 

Geachte mevrouw MQIMBestei@iU 
Dank voor de mail. 

We aarzelen over deelname aan de gezamenlijke Webex meeting omdat w ij op 
zich over het proces mbt de Appathon geen vragen hebben. We hebben 
immers niet op jullie uitnodiging om aan de Appathoo mee te doen in 
kunnen gaan, vanwege de door ons gegeven redenen. 

Tegelij kertijd hebben wij attijd aangegeven graag in gesprek te komen 
met VWS om alle opgedane kennis, in goede orde en zonder enige 
vergoeding, over te dragen. Zie hieronder bijgevoegd onze laatste mail 
daarover. Aangezien het project volledig open source is, zien wij niet 
in hoe jullie hier geen gebruik van kunnen maken. Mede omdat jullie geen 
aanbestedingstraject hebben opgestart, maar een marktconsultatie hebben 
uitgevoerd . 

Kortom: Als de Webex meeting dat ook als doel heeft (kennis overdragen 
vanuit PrivateTracer). dan zien wij een uitnodiging graag tegemoet. 

Met vriendelijke groeten, 

Stichting PrivateTracer 

+314êl'Jtfiil 

-------- Oorspronkelijke bericht --------
Onderwerp: Re: Uitnodiging publieke beproeving 
Datum: 2020-04-23 10:28 

Afzender: ,i~ -vatetracer a 
Ontvan er : ·7 rW\lWM@minwis.nl>, 

• minvws.nl 

Beste 

' ' IIIIW\lm'l <lllm@odyssey.org>, Covid19-app 
minvws.nl> 

We vonden het een leuke verrassing om te zien dat jullie ons hulpaanbod 
op Twitter en Linkedln hebben gedeeld. Met interesse hebben we de 
kamerbrief van minister de Jonge gelezen en het debat gevolgd. We hebben 
geaarzeld ofwe opnieuw contact op moesten nemen. Echter , gezien de 
recente ontwikkelingen vinden wij het gepast om oos eerdere hulpaanbod 
nader toe te lichten. 

Wij stellen voor om in een open gesprek, geheel onbaatzuchtig, al onze 
tot nu toe opgedane kennis, broncode en inzichten te delen met VWS. 
Wellicht dat we kunnen bijdragen aan een vliegende start voor jullie 
tekentafel. Het gaat hierbij d us n iet om het leveren van een app of 
aanverwante producten of diensten. Mocht VWS, nadat wij alles gedeeld 
hebben, verder wensen te gaan zood er onze betrokkenheid dan is ons doel 
alsnog bereikt; bijdragen aan wat het beste is voor Nederland. Indien 
gewenst blijven wij graag betrokken, maar voor geen van de partijen is 
dat een voorwaarde. Kor1om: Er zijn oprecht geen verwachtingen aan de 
vorm of intensiteit van betrokkenheid van Private Tracer in een vervolg. 

Deze kennis en praktijkervaring is opgedaan doordat onze technici. 
j uristen. beleidsmensen. en specialisten op het gebied van o.a. 
communicatie, security & privacy en open innovatie. de afgelopen weken 
de rabbithde in z ijn gegaan en gebouwd hebben (en nog steeds 
doorbouwen). 
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Dit heeft onder andere geleid tot een werkende demo van een end-to-end 
oplossing mei twee applicaties voor zowel burger als zorgverlener 
inclusief integratie met de UZI-pas, met een schaalbare infrastructuur. 
Tevens is er een compleet operationele workflow voor het snel on board en 
van mensen in het open source project. Daar hoort ook een open standaard 
governance-model bij, gebaseerd op 'open source en open standaard 
principes'. Hiermee kan worden voorzien in een samenwer1<i1gsstructuur 
voor alle mogelijke betrokken partijen in dit project. of dat nu de 
partijen uit dit ecosysteem zijn of niet. 

Dankzij de diversitett en relevan te ervaring van de samenwerkende 
partijen in dit ecosysteem is diepgaande kennis en ervaring opgedaan op 
diverse takken van sport, d ie in dit project benodigd bleken. Denk aan 
de ontwikkeling van het product, onderliggende protocollen, input en 
feedback van GGD en ziekenhuizen. het ecosysteem (communtty), inrichting 
van een schaalbaar open source project (community. processen, de 
controls, de infrastructuur en backlog), broncode, co-creatie aanpak, 
security- en privacy-by-design ontwikkeling en toetsing, juridische 
aspecten en governance, pilotplan, adoptie- en communicatiestrategie, 
etcetera. De resultaten zijn goed overdraagbaar. Uiteraard is dit geen 
uitputtend lijsije ;) 

Daarbij hebben wij de publieke discussie continue benut om onze ideeën 
aan te scherpen en verbeteringen door te voeren. Stap voor stap, steeds 
oplossen wat we tegenkomen. In publiek-priva te co-creatie met alle 
stakeholders die zich bereid tonen om te helpen, in alle transparantie, 
zonder commerciële belangen, zonder rechten te willen behouden. Het 
credo is: Ontdek de toekomst, door 'm daadwerkeljk te bouwen. Samen. 

Inmiddels zijn er ruim 20 organisaties, met meer dan 100 mensen, 
inclusief ondergetekende, betrokken bij het non-profit, open source, 
publiek-private samenwerkingsverband PrivateTracer, waarbij men op 
vrijwillige, doch beslist niet vrijblijvende basis aan het werk is 
gegaan en dat nog steeds doet. Niet met het doel om een opdracht te 
krijgen, maar vanuit de intentie om zo goed mogelijk bij te dragen aan 
de beste oplossing voor Nederland in het ondersteunen van de GGD in 
digttaal contactonderzoek, ten behoeve van het indammen van COVID-19 
waardoor onze samenleving op een verantwoorde manier verder opengesteld 
kan worden. 

Met de stichting Private Tracer hebben wij een neutrale plek gecreeerd om 
expertise te bundelen en samen met de zorgketen. overheid, technici, 
wetenschappers in elke relevante discipline én gebru ikers aan een 
oplossing te werken in de strj d tegen COVID-19. 

Graag zouden wij met jullie in gesprek gaan over bovenstaand aanbod. 
Mochten er vragen zijn, bel mij dan gerust. 

Met vriendelijke groeten, 

DliiliD 11111 mfm 
Slic-Private Tracer 
+31 aru\tlM 
De samenwerkende partijen in het PrivateTracer-ecosysteem zijn: 
Gemeente Den Haag, 
UMCG, 
LUMC, 
Microsoft, 
NEN, 
YES!Delft, 
Müvum, 
Odyssey.org, 
Loyens & Loeff, 
Delottte, 
Flitsmeister, 
Edelman, 
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Software lmprovement Group, 
Zerocopter, 
DP-3T, 
Circularise, 
Poort8, 
Cybermundus, 
ConnectoRR, 
Dedico, 
ERAC. 

lll:JEm,1111,!Shree-ÎOS-07 17:01: 
> Geachte heer van • , best • -
> 
> Onderstaand bericht is vanochtend gedeeld met de deelnemers van de 
> Appathon. Graag bied ik ook u de gelegenheid eventuele vragen die uw 
> organisatie nog. heeft per omgaande met mij te delen. We zullen deze 
> ineen ~zamenliike Webex meetinQ bespreken: daarbij zullen 111 
> WtFf@ en Wl&iHS1•ijtHl aanwezig zijn om 
> u te woord te staan. 
> 
> Wanneer u hier geen gebruik van wilt maken hoor ik dat graag. 
> 
> Met hartelijke groet, 
> 
> 
> 

> 
> 
> 

(10/(2e) 

(10)(2e) 

(10)12•1 

> Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport 
> Parnassusplein 5 1 2511 VX I Den Haag l 6e etage 
> 
> 
> 

> 
> M: +31 (O)t>Mfh■ 
> 
> E: MWfd=IM@minw1s.nl 
> 
> [1)[2)[3][41[5)[6] 
> 

>VAN:llllll&,111.Gmirm) 
> VERZONDEN: donderiÏ):äi 2020 09:34 
> AAN: m, 1111. • #i1'Jfff1M(@mi1vws.nl> 
> ONDERWERP: Informatie deelnemers Appathonl naar aanleiding van 
> aangeboden kamerbrief dd 6 mei 2020 
> 
> Beste heren, dame, 
> 
> Graag informeer ik u over het vervolg van de realisatie van digitale 
> middelen b ij bestrijding van Covid-19, na de gehouden marktconsultalie 
>ende zogenaamde Appathon op 18 en 19 april jongsffeden die daar 
> onderdeel van uitmaakte. 
> 
> Begin april heeft het OMT geadviseerd zo snel mogelijk de 
> mogelijkheden voor ondersteuning van bron- en contactopsporing met 
> behulp van mobiele applicaties te onderzoeken. 
> 
> Er is derhalve gestart met een verkenning naar digitale middelen ter 
> ondersteuning van het bron- en contactonderzoek, op het gebied van 
> testen, traceren en thu israpportage. Dergelijke middelen zijn in 
> andere landen al geïntroduceerd. In de verwachting dat er voldoende 
> volwassen oplossingen voor de door het OMT gestelde vraag zouden 
> bestaan. is op 11 apr il jl. gestart met een snelle marktconsultatie. 
> Als onderdeel hiervan is een publieke beproeving gehouden van enkele 
> van de ingediende voorstellen op het gebied van hel traceren met 
> behulp van een Aooathon. 
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> 
> De conclusie na deze marktconsultatie was dat er op dit moment geen 
> oplossingen bestaan op het gebied van traceren die aan alle gestelde 
> eisen voldoen. Ook is geconcludeerd dat de eisen die de GGD stelt aan 
> digitale ondersteun ing van contactonderzoek nog preciezer moeten 
> worden, dat er waarborgen moeten worden getroffen zodat digitale 
> hulpmiddelen aan verschillende randvoorwaarden voor een zorgvuldig 
> gebruik voldoen, en dat gedragswetenschappelijke begeleiding bij het 
> succesvol introduceren van eventuele apps cruciaal is. 
> 
> Daarom is er aan de kamer aangekondigd dat we vier, gelijktijdige, 
> stappen gaan zetten de komende tijd: (1) precisering van de 
> epidemiolog ische eisen van digrtale ondersteuning, (2) de juiste 
> mensen samenbrengen om te komen tot goede, open source, software, (3) 
> zorg dragen voor waarborgen ten aanzien van informatieveiligheid, 
>privacy. grondrechten en nationale veiligheid en (4) nader uitwerllen 
>water gedragskundig nodig is voor zinvolle toepassing. De GGD heeft 
> op verzoek van de minister van VWS een _Taskforce Infectieziekten 
> bestrijding _ingericht die de epidemiologische behoefte en eisen 
> formuleert waaraan digitale ondersteuning moet voldoen. Daarnaast 
> heeft het RIVM op verzoek een _Gedragswetenschappelijke Taskforce_ 
> samengesteld. 
> 
> Bij hel komen tot digitale ondersteun ing onderscheiden we daarmee twee 
> sporen, namelijk die van het _doordenken van de mogelijke 
> ondersteuning_ en die van het _slim realiseren_. 
> 
> In het spoor van het doordenken van digitale ondersteuning komen de 
> epidemiologische eisen, de te stellen waarborgen en de 
> gedragswetenschappelijke begeleiding samen in een transparant debat. 
> 
> Met betrekking tot het slim realiseren wordt binnen het ministerie van 
> VWS een _programma __ ontwikkeling digitale ondersteuning _ingericht, 
> dat er verantwoordelijk voor is om alle verzoeken to t het ontwikkelen 
> van digitale ondersteuning op zich te nemen. Waar sprake is van 
> realisatie door het ministerie, zal steeds worden gewerkt met een 
> combinatie van expertise vanuit de overheid en vanuit het veld. 
> Hiertoe wordt een zogenaamd bouwteam ingericht. Dit bouwteam zal zich 
> als eerste richten op de ondersteuning van contactonderzoek. Het 
> bouwteam opereert onder verantwoordelijkheid van het ministerie van 
> 1/WS en wordt samengesteld uit experts van binnen en buiten de 
> ovemeid. 
> 

> Bij de keuze voor die experts heeft het ministerie gekeken welke 
> experts heeft meest geschikt zouden zijn en zich daarbij met name 
> laten leiden de combinatie van (1) hoogstaande kennis van een van de 
> benodigde disciplines in het bouwteam en (2) de uiting van die kennis 
> in concrete deelname of voorstellen voor contactonderzoek in de 
> afgelopen weken onder meer blijkend uit betrokkenheid bij en na de 
> Appathon. Om geen (potentiële) belangenverstrengeling te veroorzaken, 
> zijn in drt eerste bouwteam geen betrokkenen van de voor de Appathon 
> gevraagde oplossingen benaderd. Wanneer een specifieke broncode 
> gekozen is om op verder te bouwen, dan zal het eerste bouwteam 
> wellicht worden uitgebreid met experts ten aanzien van die bewuste 
>broncode.Dat kunnen experts zijn uit de groep van eerdere deelnemers, 
> of van daarbuiten. 
> 
> 
> 
> Tot slot danken wij u voor de diverse gestes om ons te helpen b ij de 
> verdere stappen, dat wordt zeer gewaardeerd. Op dit moment kunnen we 
> daar echter geen passend vervolg aan geven. Uw organisatie staat op 
> ons neMies. Wij zullen u berichten indien de situatie daartoe 
> aanleiding geeft. 
> 
> Met vriendelijke groet, 
> 
> 

> 
1G,.·, (1D)j2e} 
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> 
> 
> 
> 

(10)(20) 

> MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN & SPORT 
> 
> Postbus 2035012500 EJ Den Haagl 
> 
> (10)(20) 

> Wtl'IIrflW@minvws.nl1070-U!Jl§J■ 
> 
> 
> 
> 

>T07u@,AffflM 
> 
> •■-AiJP.,l'l![t!!'li,i~@-@minvws.nl 
> 
> 
> 
> Links: 
> ·-----
> (1] http://www.facebook.com/Min\/WS 
> [2] https://instagram.com/minvws/ 
> (31 http://Www.twitter.com/MinVWS 
> (41 https://Www .youru be.com/user/minvws/featured?view _as=public 
> (5] 
> https:/twww.linkedin.com/company/ministerie-van-vws?tr1<=nav_account_sub_nav_company_admin 
> [6] 
> https://www.rijksovemeid.nUministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport 
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To: -minW1s.n1rMJWjrijM@111inW1s.nl) 
From: 
Sent Fri 5/812020 1 :38:28 PM 
Subject: Fwd: Informatie deelnemers Appathonl naar aanleiding van aangebodenkamerbrier dd 6 mei 2020 
Receiwd: Fri 51812020 1 :38:42 PM 

Geachte hee, 
Wij hebben met vee en 1ousias111e deelgenomen aai1 de recente appathon. Een mooi trnnsparant proces met - zoals uzelf bij 
de afsluiting op de zondagavond al aangaf - een heel goed inzicht in de mogelijkheden om slimme digitale oplossingen in te 
zetten bij bron&contact opsporing. Gisteren ontvingen we nieuws over de 1110gelijke vervolgstappen. Ik begreep dat er ook 
nog een gesprek komt waaraai1 u ook deelneemt. Mede daarom snnu: ik u in de onderstaande mail wat aanvullende 
infonnatie en een aaJllal concrete vragen die wij aan de hee,WifHM,Pbben gesteld. 

Ik hoor het graag als u n.a.v . van deze mail nog vragen hebt. Graag staan wij verder ter beschikking aan uw ministerie voor 
de verdere ooiwikkeling vao s limme dig itale oplossingen in de sttijd tegen Corona. 

Met vriendelijke groet, ---
-••-■ • @#) 1 

The DEl'S initfative - lnunamty-ccntcrcd AI 
Keizerifacht 475. 1017 DL Amsterdam 
3i@NM 

.
--------- f orwarded m.------
From: 111 IQfi eus.ai> 
Date: F1i, May 8, 2020 at 2:58 PM 
Sub·ect: Fwd: Infonnatie deelnemers A 
To: 
Cc: 

Best~ 

pathonl naar aanleiding van aangeboden kamerbrief dd 6 mei 2020 
minvws.nl> 

ninvws.nl> 

Hartelijk dank voor de email betreffende ' Informatie deelnemers Appathon' van 7 mei 2020. 

Naar aanleiding van deze mail hebben we een aantal vragen die we graag zouden willen bespreken. Wellicht is het goed 
onze betrokkenheid bij de uitvraag van wt ministerie nog even kort samen te vatten vanuit ons perspectief: 

Wij hebben op 1 0 april 2020 (via Tenderned) de uitnodiging ontvangen van het ministerie van VWS. Daarin werd gevraagd 
met ideeën te komen voor 'slimme digitale oplossingen· die de strijd tegen Corona zouden kunnen ondersteunen. 

De uitvraag was onderverdeeld in vier onderdelen: 
slimme digitale oplossingen die kunnen bijdragen aan 'bron & contactopsporing' 
slimme digitale oplossingen die kunnen bijdragen aan 'zelfmonitoring & beg et ei ding op afstand' 
overige oplossingen die kunnen bijdragen aan transitie strategie en bestrijdingsbeleid 
voorwaarden waaronder digitale oplossingen kunnen worden ingezet. 

Deadline voor de inzending van de voorstellen was dinsdag 14 april 2020, 12.00 uur. 
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DEUS is een specialist in (human-centered) technologie en kunstmatige intelligentie . We zijn een jong bedrij f (officieel per 
1 januari 2020 van start gegaan) maar de oprichters van DEUS hebben een lange track-record in innovatie, technologie 
en design. Voor de start van DEUS hebben we in 2009 MOBGEN opgericht. Dit bedrijf is in een aantal jaar uitgegroeid tot 
een van de grootste mobiele technologie & design specialisten van Nederland waar we wereldwijde mobiele applicatie 
platforms ontwierpen. bouwden en onderhielden voor bedrijven als ABNAMRO, Aegon en Shell. We hebben het bedrijf in 
2016 aan Accenture verkocht en de huidige directie van DEUS heeft in de periode 2016-2019 leiding gegeven aan 
Accenture lnteractive. Sinds de start van de Corona crisis hebben we met het DEUS team (bestaande uit data-scientists, 
service & product-designers en engineers). tijdens onze dagelijkse virtuele koffie-sessies, vaak gesproken hoe we onze 
expertise zouden kunnen inzetten in de strijd tegen Corona. iedereen wil immers helpen om uit deze ellende te komen. 
Toen de uitvraag van de overheid op 10 april langs kwam, wilden we dan ook dolgraag een bijdrage leveren en zijn we er 
vol mee aan de slag gegaan. We hebben in drie dagen (en avonden en nachten) tijd een voorstel uitgewerkt met ideeën 
voor allerhande digitale oplossingen die kunnen worden ingezet in de strijd tegen Corona. Daar zaten mogelijke 
oplossingen bij voor apps maar ook voor allerhande andere digitale toepassingen (denk bijvoorbeeld aan inzet van GGD 
chat platforms (whatsapp of ander bestaand platrorm) met support van ervaren social media teams van KLM en andere 
bedrijven, digitale assistenten op basis van Al , etc. We hadden de leiding van het KLM social media team zelfs als bereid 
gevonden te helpen met de inrichting en het (op korte termijn) bemannen van zo'n dienst. 

Voor de uitvraag betreffende 'bron & contactopsporing' heeft ons tech-team een uitgebreide analyse gedaan van alle 
bestaande initiatieven wereldwijd. De conclusie van onze audit was dat de overheid met een eventue le app zou moeten 
voortbouwen op een van de bestaande open source initiatieven die in de afgelopen maanden door diverse universiteiten 
en andere organisaties zijn opgestart. Op basis van onze technische audit waren wij tot de conclusie gekomen dat het DP-
3T open source platform. een consortium geleid vanuit EPFL (en een 6-tal andere universiteiten) het meest robuuste 
platfom, biedt voor de ontwikkeling van een eventuele 'bron & contact-opsporings' app. We hebben in ons voorstel 
aangegeven dat wij een eerste prototype van de DP-3T zouden kunnen laten zien op de voorgestelde deadline van 18 
april 2020. Daarbij hebben we ook voorgesteld dat eventueel verder te ontwikkelen code ook weer met de community 
wordt gedeeld zodat ieder land of iedere organisatie die op basis van DP-3T ontwikkeld, daar weer verder profijt van 
heeft. 

Op donderdag 16 april, 22.00 uur kregen wij bericht van het ministerie dat wij op basis van onze voorstellen voor 'slim me 
digitale oplossingen ' waren geselecteerd. Daarbij kregen we het verzoek of we op 18 en 19 april deel konden nemen aan 
een ·appathon·. Tijdens de appathon hebben we de voo rdelen van de DP-3T aanpak verder toegelicht. Omdat een groot 
aantal universiteiten e n organisaties in de afgelopen maanden aan het open source platform hebben gewerkt, heeft dit als 
voordeel dat een hoop zaken (m.b.t. privacy, security, etc.) al zijn doordacht. Mede op basis hiervan heeft de community 
gekozen voor een oplossing waar geen persoonsgegevens worden gebruikt en geen locatie tracking plaatsvindt. Zo'n 
aanpak heeft natuurlijk ook nadelen (GGD wil het liefst gedetailleerde persoonsgegevens om contact opsporing op naam 
te kunnen doen). Die afwegingen zijn tijdens het weekend ook ter sprake gekomen. Verder heeft ons team heeft in 2 x 24 
uur een Nederlandse versie (met aantal verbeteringen in de gebruiksvriendelijkheid) van de bestaande DP-3T app 
ontwikke ld en in de vorm van een 'live' demo laten zien. Over het algemeen werd de, door ons voorgestelde aanpak. 
gesteund door de betrokken communities tijdens de appathon. Daarbij hebben we aangegeven dat we bij een verdere 
ontwikke ling en met name de lancering van de app op basis van DP-3T ook graag andere specialisten zouden willen 
betrekken, om onze eigen expertise op het gebied van UX-design, mobile app development en Al te complementeren. 

Terugkijkend op het proces en de appathon denken we dat het ministerie een hele goede, transparante manier heeft 
gevonden om - op zeer korte termijn- een volledig overzicht te krijgen van alle mogelijke digitale oplossingen en van de 
bestaande oplossingen voor een eventuele 'bron & contact opsporings· app. Er is door een brede groep van specialisten, 
op basis van de ingediende voorstellen, een goede selectie gemaakt van een aantal relevante specialisten. Iedere 
deelnemer aan de appathon had denken wij, wel iets te bieden om een goede bijdrage te leveren aan de ondersteuning 
van de GGD bij de contactopsporing. Om een voorbeeld te geven: ITO (een Duitse groep van specialisten / vrijwilligers) 
die sinds de Duitse hackathon aan oplossingen werkt had - net als wij - de aanbeveling voor een open source platform te 
kiezen. Zij hebben 'TCN' als open source platform voorgesteld . Wat ons betreft was deze oplossing een close nr 2 t.o.v . 
DP-3T maar ook hun open source biedt het volop aanknopingspunten voor goede apps. Wij zijn overigens na de 
appathon in gesprek met ITO om te kijken hoe we TCN en DP-3T kunnen connecteren zodat we tot een Europese open 
source standaard kunnen komen waarop overheden en organisaties apps kunnen gaan bouwen die dan vervolgens 
allemaal met elkaar kunnen 'praten'. Prachtig toch dat een groep van top specialisten uit universiteiten en bedrijfsleven 
vrijwillig aan oplossingen blijft werken . 

Verder vonden we de aanpak o m direct een groep van specialisten te betrekken bij de evaluatie van de mogelijkheden 
een goed idee. Voor het ministerie is het immers lastig de voorstellen op kwaliteit van de technologie, privacy- en security
risico's te evalueren. Wat daarbij wel is misgegaan is dat de 'context' van de verschillende oplossingen niet goed werd 
gecommuniceerd. Om een voorbeeld te geven; wij hadden in ons voorstel en in de expert sessies duidelijk aangegeven 
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dat de back-end van de app voor lancering door de overheid zelf, op gecertificeerde servers zou moeten worden opgezet. 
Dit om aan alle security vereisten te voldoen. Daarbij hebben we verder duidelijk gemaakt we, om een 'live' demo van de 
app tijdens de appathon te kunnen doen, een lijdelijke (AWS) testomgeving hadden opgetuigd. Daarbij is duidelijk 
gecommuniceerd dat die omgeving vanzelfsprekend nog niet aan alle security-vereisten zou voldoen. Vervolgens werd er 
door KPMG teruggerapporteerd dat onze back-end oplossing niet aan de vereisten voldeed. Op deze manier wordt 
onnodig het vertrouwen in het proces en in de geboden oplossing ondermijnd. 

Al met al denken we dal de eerste fase van het process zeer goed en transparant is opgezet en ook de inzichten heeft 
geboden om snel goede vervolgstappen te zetten. 

M.b.t. de vervolgstappen die in l.lW e-mail zijn toegelicht hebben we nog wel een aantal vragen: 

• In de eerste fase zijn een groot aantal specialisten betrokken geweest bij de selectie van de 7 partijen die aan de 
appathon hebben deelgenomen. Wij gaan er daarbij vanuit dat die selectie op basis van gegronde redenen heeft 
plaatsgevonden en dat die specialisten tot de conclusie zijn gekomen dat ieder van de 7 specialisten relevante 
oplossingen te bieden heeft. Ook de feedback na afloop van de appathon (door uzelf en de secretaris generaal van 
het ministerie) was bijZonder positief over de bijdrage die door de 7 specialisten was geleverd. Waarom is het 
oordeel van de specialisten nu terzijde gelegd en besloten om de het 'build-team' niet vanuit deze specialisten te 
statten? 
• Naar ons gevoel was er brede steun binnen de development community en bij de drie groepen van specialisten 
voor het door ons voorgestelde DP-3T open source platform. Gaat VWS onze aanbeveling hier volgen? Zo ja, 
waarom worden wij als partij (die met deze aanbeveling zijn gekomen) dan niet bij de verdere uitwerking en het build
team betrokken. 
• Met het DEUS team hebben we meer dan een decenium ervaring in het design, de software ontwikkeling en de 
'run&maintain' van mobiele applicaties. Zoals eerder aangegeven hebben we in de afgelopen 10 jaar diverse 
mobiele applicatie platforms uitgerold en onderhouden. Dil betreft mobiele platforms voor bedrijven als Shell, 
ABNAMRO, Vanlanschot, Plus Supermarkten, Aegon, etc. Functionaliteiten betroffen zaken als mobile payment, 
loyalty, etc. en daarmee hebben wij altijd aan de zeer strenge veiligheids en privacy vereisten van banken en andere 
organisaties moeten voldoen. Daarmee zijn we een van de meest ervaren hyper-specialisten op mobile 
development gebied en de voornoemde klanten kunnen dil ook bevestigen. Voor ons is dan de vraag waarom er 
geen beroep wordt gedaan op onze groep van specialisten bij de samenstelling van het build-team? 
• Wij hebben op basis van de oorspronkelijke uitvraag een groot aantal ideeën ingediend voor digitale oplossingen 
die een bijdrage kunnen leveren aan de strijd tegen Corona. Tot nu toe is er met ons alleen gesproken over de 'bron 
& contactopsporings' app. Krijgen we nog feedback over de andere voorstellen? Met name de afspraak die we met 
KLM hebben kunnen maken om met hulp van hun ervaren whatsapp / social media team snel een digital support 
channel op te zetten, biedt wat ons betreft een zeer goede mogelijkheid om op korte termijn een direct support aan 
de GGD's te geven. Daarnaast lijkt investering in smart-digital assistants (ook onderdeel van onze andere 
aanbevelingen) een logische stap te zijn voor de verdere ontlasting van de GGD's, op de langere termijn 

Voor het team van DEUS is en blijft de focus om te kijken hoe we een goede bijdrage kunnen leveren aan digitale 
oplossingen om stappen te kunnen zetten in het beter controleren van het virus en het (veiliger) herstarten van de 
economie. Het was nooit ons cloel een appathon te 'Winnen'. We winnen alleen als we samenwerken in het controleren en 
minimaliseren van de verspreiding van het virus. Als Al en technologie specialist geloven wij onverminderd dat 
technologie en ons team van top specialisten daar een zeer effectieve bijdrage aan kunnen leveren. En clat je daarbij ook 
alle noodzakelijke zorgvuldigheid kan betrachten als het gaat om privacy en veiligheid. We hopen dat er nog een keer 
goed gekeken kan worden naar de samenstelling van het 'build-team' en dat daarbij daadwerkelijk een aantal zeer 
ervaren mobiele specialisten met een lange track-record betrokken gaan worden. 

Daarbij blijven we graag ten dienste staan van het ministerie van VWS. 

Namens het DEUS team en met vriendelijke groet, -------~ 
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Th<' DEUS init iative - lnunamt\·-c"nlt!1ecl ,\I 
Keizersgracht 475. 1017 DL Amsterdam 

JtM@î{JM 

--------- Forwarded mesNi■>---
Fr01n: ■wu. -· 1 ~ <fll••11

1l')~• l!1@!l!-ll■-~hninv,vs.nl> 
Date; Thl~ May 7, 2020 at 9:34 AM 
Sub~t: Informatie deelnemers :':Tthou/ naar aauleidi.ug. van aangeboden kamerbrief del 6 mei 2020 
To: M.ZM - -<Elll)~U!JiijjM@minvws.nl> 

Beste heren, dame, 

Graag infonneer ik u over het vervolg van de realisatie van digitale middelen bij besbijding van Covid- 19, na de gehouden 
marktconsnltatie en de zogenaamde Appatbon op 18 en 19 april jongstleden die daar onderdeel van u ibnaakte. 

Begin ap,i l heeft het OMT geadviseerd zo snel mogelijk de mogelijkheden voor onderslemiing van bron- en 
contac1opspo1ing met behulp van mobiele applicaties 1e onderzoeken. 

Er is derhalve gestart met een verkenning naar digitale middelen ter ouders1em1ing van het bron- en contactonderzoek, op 
hel gebied van 1es1en, traceren en thuisrapportage. Dergelijke middelen zijn in andere lauden al geïntTOduceerd In de 
verwachting dat er voldoende volwassen oplossingen voor de door het OMT gestelde vraag zouden bestaan. is op 11 april 
jl. gesrnrl met een snelle rnarktconsultatie. Als onderdeel hiervan is een publieke beproeving gehouden van enkele van de 
ingediende voorstellen op het gebied van het b·aceren met behulp van een Appathon. 

De conclusie na deze mark1consuhatie was dat er op dit mo,nent geen oplossingen bestaan op het gebied vau 1rncereu die 
aan alle gestelde eisen voldoen. Ook is geconcludeerd dat de eisen die de GGD stelt aan digitale ouderstemung van 
contactonderzoek uog preciezer moeten wordeu, dat er waarborgen moeten worden getroffen zodat digitale hulpmiddelen 
aan verscliillende randvoorwaarden voor een zorgvuldig gebruik voldoen, eu dat gedragswetenschappelijke begeleiding bij 
het succesvol introduceren van eventuele apps crnciaal is. 

Daaroio is er alln de kamer aangekondigd dat we vier, gelijktijdige, stappen gaan zetten de komende tijd: ( 1) precise,ing van 
de epidemiologische eisen van digitale ondersteuning, (2) de j uiste mensen samenbrengen om te komen tot goede, open 
somce, software, (3) zorg dragen voor waad>0rgeu ten aanzien van infonnatieveiligheid, privacy , grondrechten en 
nationale veiligheid en (4) nader u.it\verken wat er gech-agskundig nodig is voor zinvolle toepassing. De GGD heeft op 
verzoek van de minister van VWS een Tas!.fo,·ce Jnfectie=iekten beslrijding iugeJich1 die de epidemiologische behoefte en 
eisen fonnuleert waarnan digitale onders1enning moet voldoen. DMmaas1 beeft het RJVM op ve,zoek een 
Gedragswetenschappelijke Tas!.force samengesteld. 

Bij het komen tot digitale ondersteuning ondetscheiden we daam1ee twee sporen, namelijk die van het doordenken van de 
mogelijke ondersteuning en die van het slim realiseren. 

In het spoor van het doordenken van digitale ondersteuning komen de epidemiologische eisen. de te stellen waarborgen en 
de gedragswetenschappelijke begeleiding samen in een b·a11Sparant debat. 
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Met beu·ekking tot het slim realiseren wordt binnen hei ministerie van VWS een programma onMikkeling digitale 
ondersteuning ingericht, dat er verantwoordelij k voor is om alle verzoeken tot het ontwikkelen vao digitale ondersteuning 
op zich te nemen. Waar sprake is van realisatie door het ministerie, zal steeds worden gewerkt met een combinatie van 
expe1tise vanuit de overheid en vanuit het veld. Hie11oe wordt een zogenaamd bouwteam ingericht. Dit bouwteam zal zich 
als eerste richten op de ondersteuning van contactonderzoek. Het bouwteam operee1t onder verantwoordelijkheid van het 
ministerie van VV.lS en wordt samengesteld uit expe,1s van binnen en buiten de overheid. 

Bij de keuze voor die experts heefr het ministerie gekeken welke expei1.s heeft meest geschikt zonden zijn en zich daarbij 
met name laten leiden de combinatie van ( 1) hoogstaande kennis van een van de benodigde disciplines in het bouwteam en 
(2) de uiting van die kellllis in concrete deelname of voorstellen voor contactonde1zoek in de afgelopen weken onder meer 
blijkend uit betrokkenheid bij en na de Appathon. Om geen (potentiële) belangenverstre11geling te veroorzaken, zijn in dit 
eerste bouwteam geen betrokkeuen van de voor de Appathon gevraagde oplossiJJgen benaderd. Wanneer eeu specifieke 
broncode gekozen is om op verder te bouwen, dan zal het eerste bouwteam wellicht worden uitgebreid met expe1ts ten 
aanzien van die bewuste broncode. Dat kmmen expe1ts zijn uit de groep van eerdere deeh1emers, of van daarbuiten. 

Tot slot danken wij 11 voor de diverse gestes om ons te helpen bij de verdere stappen, dat wordt zeer gewaardeerd. Op dit 
moment ktumen we daar echter geen passend vervolg aan geven . Uw organisatie staat op ons netvlies. Wij zullen u 
berichten indien de situatie daai1oe aaitleiding geeft. 

Met vriendelij ke groet, 

riif MffiM 
(10X2•) 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport 

Postbus 2035012500 EJ Oen Haag! 

(I0)(2e) 

T07nNÇ@N 
Mlf4M1hninv\vs .nl 

Aflt@M@i11i11v,vs.nl107oJIWif4M 
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To: 
Cc: 
Rijcken 
From: 
Sent 

· minw1s.nl]: IIIR· -=l'D:W--invws.;_ 
1 Pels Rijckenj @pelsrijcken.ni Di)j@L I Pels 

Subject RE: Open-soorce UI design traceer-app [PRDF-11013698] 
Received: Tue 5/1212020 8:52:41 AM 
CONCEPT Protocol intellectuele eigendomsrechten Realisatieteam versie20200512 IPRDF-3479702].docx 
CONCEPT licenüeovereenkomst Bijdrager versie 20200512[PRDF-3479805].docx 

Dag lllenNW&M 
- en ik hebben naar aanleiding van het verzoek van lllde keuze gemaakt v oor de EUPL 1.2. 

(10)(2g) 

Kunnen j ullie hierm ee uit de voet en? 

Wij zien jullie op- en aanmerkingen graag t egemoet! --- IMfA Pos:t:oos: 11756, 2502 AT Ot!n llaag 1 
- . RI •■& lri "''' ,ortu!Jn N. v I B<wlde 1houtseweu SI 1 

31Wtl'lir.li1 1 31 • i ~ WWW.p(,!..>rljdt.en ~ 1 

Van:--j Pels Rijcken 
Verzonden: maandag 11 mei 2020 12:08 

) @minvws.nl> 
' · j Pels Rijcken..._@pelsrijcken.nl>: MQil@M j Pels Rijcken 
@pels rijcken. nl >; llll'ilDI 1111-(11111111)' <llllilBllll@m invws. nl> 

Onderwerp: RE: Open-source UI design traceer-app 

Doen wij! 

(10)(2e) 

Groet, 

MMM 
Van: ) ◄A•8tM@minvws .nl> 

Verzonden: maandag 11 mei 2020 10:51 

Aan: --1 Pels Rîjcken ~.1-wl'P.'!, l!W!l!l'l■-@pelsrîjcken.nl>; MIWifiM <ll@edoplantînga.nl>; Mfî·WM 
lil ithub.com> 

Onderwerp: RE: Open-source UI design traceer-app 

Dank! Wat mij betreft: doe j ij qua licenties maar een voorstel voor wat verstandig is voor het land Q 
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Met vriendelijke groet, 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Postbus 20350 12500 EJ I De n Haa~ 
( 10)(2e) (10X2e) 11!)f{i @minvws.nl 1 07v8§M 

·············································· ............... . 
T 070.:@ M@Ï minvws nl 

Van: mllllll I Pels Rijcken ◄MM@pelsrijcken.nl> 
Verzonden: maandag 11 mei 2020 09:04 

ithub.com> 
1 Pels Rijcl'.iiBf!ru @pelsrijcken.nl>;III 
~ ) • - rninvws.nl> ; 

emiel. io 
Onderwerp: RE: Open-source UI design traceer-app 

(I0X291 

llm!ffll mocht jij verdere vragen hebben, neem dan even contact op. Afhankelijk van hetgeen jij precies voor ogen 
"lie6r,"'kunnen wij praktische maatregelen treffen. 

Verder zal ik me-chakelen over het eventueel opstellen van enkele generieke richtlijnen (wanneer wel CLA, 
wanneer niet). 

Groet, 

MNlf4■ 

DliJDlllll I Mlb1J% RiJtk 1 t\ J -wr FmturJn N .V I Oelu,de 1hm,.1t:,,e....-eci ':l/ l 
rosr0t.1s . h6,l~:?ATOe11H.aag t>I WIID/1'-j)lll 43 M@.jj~ ww,•,~tsrU~n , 1 

Van: @l(or - @ edoplantinga.nl> 

Ver ei 2020 11:33 

CC: 
elsrïcken.nl>; 

Onderwerp: Re: Open-source UI design traceer-app 

Hoi a llen, 

My 2 cents over de design kant: een CLA-achtige tegenhanger voor design lijkt me alleen van toepassing als we echt 
ontwerpen (vooral grafisch ontwerp en animaties zon ik zeggen) gaan gebrniken. Dat zou je wellicht makkelijker k,umen 
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afvangen als die sinmtie zich concreet voor doet (toestemming vragen of we een grafisch ontwerp / animatie mogen 
gebruiken) . Copyright claimen op een internctiepah·oon *lijkt• me minder een risico. Om vooraf een CLA afte s luiten 
lijl..'t me voor design ideeën niet werkbaar, aangezien die ideeën via allerlei media (twitter, Slack, etc.) binnen zullen 
komen. Ik zou zeggen wat broncode is voor coders, is een ontweJ.p file voor designers. 
Puur op boerenverstand dit, ben geen jmist. 

Met vriendelijke groet, 

MWIWN 

o6M@N WW 1 Onli11e agenda I iCal 

On Sat, 9 May 2020 at 2 L:27, Wlii <l,'@eitlmb.com> wrote: 

ttlm 
Ik heb persoonlijk geen ervariug mei hel bouwen/managen van een conummity van designers, maar collega's binnen 
GilHub hebben dal ongetwijfeld wel. Ik ga intern even op zoek en laat je zo s nel mogelijk wel.en wal er trit kom 1. 

Groet, 

On 09/05/2020 14: 16, llllllllillll l Pels Rijcken wrote: 
HamEIJ 

Ik overleg even met D •IB en kom er di1 weekend op lerng! 

Groei, 

l@tM 
Op 9 mei 2020 om 14:29 hee.ttW)rtM --PR@~mail.com> het volgende geschreven: 

~ 
Ha Allen, 

We willen graag met regehnaat onze UI designs (grafische 011twe1pen van de schennen van de 
applicatie, inclusief de overwegingen gemaakt bij het ontwerpen) publiceren eu de design 
commw1i1.y van Nederland tritnodigeu om hier commentaar op te leveren. Dit gaat (hopelijk) 
ook onlwetpen opleveren vanuil de comnmrriry. 

Hoe 1..7.mnen we ervoor zorgen dat we deze bijdragen vrij 1..7.mnen gebruiken? - liet liefst zonder 
voor elke bijdrage iemand te hoeven vragen om een contract te tekenen. 

Met vriendelijke groet , -In deze e-mail: 
-llllllmllllllll (GitHub), heeft hier m;eli~ eJ.Yating mee. 
-lllllllll!li $@ (Pelsrijcken), juristen die adviseren bij 
open-source van de code. 
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(1DM2•) ,@ijîlf{äl externe fldviseurs bij het 
project. 

Dit b<.-ncht 1s uitsluite"ld bestemd voo de geadrtsseerOO Het bcr c-t1t kan vei trnuwehjkj] 1 ot llldbe brvattf'n waarv00< tiet 
beroepsgeheim van advocoot of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verz:ocht het te vernietigen en de 
2fzender te mformc1"ro J\lle w~rkza~mheden wo f.ll n ve richt op grond van •·en ovr1eenkorn;1 van opckacht ab bedock:1 1:1 art1ic.e:I 7:400 
van t-.el Burgt~rhlk WPtboek met de n,'\drnlo.1e vPfinont-;c p Pf•ls R1Jd:1>n & DtoOl}!f!t'ver fortuljt• NV, c,evf>Stiq(I te Oer, H.,ag en 
ln[)"sc:hre-vM In hP~ IW!.n~l~rP!J !-tPr onde-1 nr. 7JJU3/lh. Op dP. OVPr~nkom~~ 71Jn dP. t'Jig,P.n"Hl!n.P vooiv,nardfl:n Vlln t0P~~c.109, d P 71Jn 
geel •1l0nf?(>rd l r gr fflr re<hlb 1!1k {)( ri H,, om1N 111 19/?01 ') l\1<11 ·1 keen 1,m•;p1l1k( Jijkhelctsbepi•rkin9 opg<:rmn~n l)e iJÎC,K:men,• 
voorwaarden z1Jn te raedple,oen op www oelsrll®n ol/ol®mêoe-voocwaorden en Y/Orden op verzoek langs elektronische weg of op 
andere w1Jze kosteloos <!an L Of.'<Jt.!70 xlrn. 

1 hls mfl!.l;~agp !; solftfy lntPndPd tor thP adcf PSSEl'E> .?1:'\d mny contnl!l 1nform.,t1on that I~ c:onficktnnal 11nd l~Uy prtvilegN'l. lf YOlJ -,rP. not tlwi int~ndPd 
recfpienl nfi~Sl! notlfy UH senc;!rr lmnlf•dt;t!Ply ,u1d delete lhiS 1r~s<.t19e All ow sc1vlo.'s ,ue pnfo1rm~ l)y vlitue or 1·1 oyt~ement for ttlf-' 
supply of ~rv!OP.S a~ rpf?rrPd to In SPCXIOn /'.100 of thP. Outch Ovd Lodfl bPtWfl?O PP.IS RIJ(kPO & OrooolPPVPr fomilJn N.V. nnd ti)p dlPnt. 
Pels RiJcke 1 & DIooqlr>Pver Fortui NV is a pt,h11c lirntted ompany that is. basrd in Thr> HaQl.J'' and reg1stered with the 01ambff of 
Corr rnerce H,1aglanden undf'r nwr tM•r 'J7'}8,7i6. All rvlc ~ r ovlt rP St.1hj~,t !o our c,.,,1er 1 '.ernis and condltsons ,vhk:h indude ,t 
lim.tiahonoflidb1l1tydèluseandarel.,~pr ,, ( .-v1lhth D ~r .tCOl1tofTI Hag e 1dcr ru ntl 19/2015 Ourgeneralt.-rrTl:!.and 
cor1<litlons am tw fou:xl on ow we 1si1t• www petsrljdçen nl/enfaeneral•terms-and·condftlons .m-- ipon rf'quf'~ wP. wl I provic~ yo..., wflh ;-1 

cor,y. frH" of 4".Mrge,. 
Dit ber11.nt !., 1J1tslu1tend bestE'fTid voo, d(' gcadreq;,PI r~. 1-i ucnc k.an ve olJ.-.il'l I f( mal 1• ,cvattc n ,..,.1a voor ~t beroep.sgehe,m van advocaat ol 
notarl~ geldl. Als ud t berllhl per ~buis hebt ontvarXJcn. wordt u ve1.::oct1l r~t te ve n ei:.IQen en de af.::cnc.Jer le Informeren. AJ.le VK;rk.a,amh1...><len wo,den 
v 1richt op grond van ec 1 overeenkomst van opdt ac.ht als bedof', ,n artiK{'I 7 .400 van n t RurgPf" 111k WPthot'k met de naanilo,., v~nnootschap Pels 
Rijc kPn &. Drooqlt>f'Vf'r Forl11i\11 N.V., <J(-'VP'.t1gc! te Dr11 H~it1'] E•l inqe,sc:hrPVf n lr1 hf'l H-1111lelsiP< 0

!-. N 011ri1s1 r-r }7)81716 Op~ ovP.ceenknrn~ l"ijrl <l( 
nlgPmPne voorwl'la~n van toepa!l.SfnQ1 de z1Jn gederx;inPPrd tE"r grlff1P rechtbank Oi>r" HM1g ond"' ,..,,. 19/701 ~. Daarin ~ f'.!!en aan~prakN1JkhP1dsbP.p,prk.lng 
opgenomen. De algeme ie voorwaarden ziJr1 te raadpleg<1 o, www rels"lldren nllakJPUJPQP-yoprwaardfo e worden op verzoek Jar,gs etektronlsc.he. weg 
of op nndPrP w1j7P. ko!iitPloos nnn u roPgP7ondPn, 

Th s n1e;.SdQC: is solclv 1nte1K.fed for u,c öddresscc '-'fld rray c.onl<1lr1 i11fo11nölion tl½Jt is c.or ider1lli:.1I üna lt.>tN ly p1ivilCQed, If vou üre nol U1e lnlèndc.>d 
rncJpil\r'lt plelloo notlfy the sender 1mme<1 MNy llnd (k,,lete rh1s mess<1'lge. All oi,r servK:Ps Me pprl'ormed by v11n1iP. of lln ~gr~ment for rhe st.pply of 
scrv Ct>S dS rdmred to o S.-c..11on 7 400 of the Dutch Ovll Code betvjcen Pels RJjcken & Droogloever Fortuljn NV. and the cl ent. Pe _. Ri_,rkcn &. 
Droog1H>:Vf'( f om Jn N.V. IS ll pub c IUnltE"ri ('.()ffif)l}ny tlvlt IS M~d In ThP. tiftQtH' and r~ ~t'rPd wrrh t~ <.MmtJilr of c.nmmf',f(P )IMglar.dpn undp,r 
n.1m lf:'"1 27283716. All servla-s provl~d are subjf'f.:t to our gcr)C al ternl!i and condiUo ·15 wh dl ndud•• a lln1ltatlon of llobll ty d Uf.P are drpo ted 
wllh the DJstrk.:l Cou1tof The •~oue undt'f nurnber 19/2015. Our oe11eral terms and conditfor~ a,n be fourid on our ,1,cl:x:.it.e www oelsruckeo olfeolgeoecs,l
te11D&·nod-c0Mlrlons and 11pon requF.st we wlll proVlde you w1~h ~ copy, frne of c.h}lroe 
Dl beri~t i!; u1~lu tend bestemd voor dé oeadrcssecrde. Het bc1l,ht ki'.ln vcrtrouwelJke lnfomiilUC bevi.!llen ""ldarvoor tiet bu~r;so hc;rn Vdf advoc.a1'l of 
ootans gPldt. Als ud t hencht p"1" ahu ~ Mht onrvang~n. wordt u v~l?ocht h(lt te vtorn et1gr--.n P.n de af7eOO~r tf! lnformflfE-n. Alle v"~rial!?imhP.den worcfen 
vurk:ht op grond van ec:i oVN""'nkomst: van opdrac.ht als bedoe . ,n artJkel 7.400 van het Buger Il k Wetbo<"k met de naarnlom vennootschap Pels 
ru eken&. Drooul1...>t!11er FortulJn N.V., <,1eve::;UQd te Den ltdag en inocsc.hreven In het. Hê)ndelsre~,f&er onder nr. 27283716. Op de overeenkomst .::IJn de 
alg uene voorvu111rden vt1n lOEPltSS1ll{)1 die .11j11 gedepc.i1wP1d tl'r griffie re<J,tlta, k t>en 11,1"g onder tY. 19/)01 ~. 0,11"11 ,nis ,~en ,,..mSJlr<tk(..->i1JkhP.1ds.OOpe,king 
oooenomen. De algemene voorwa;,>rden lijn te rnade>'efJen op W'IIW.pelsr jçke·1.nVakJcme11e voorw,hn<lcn en worden 0D va .t0ek J,;;l:1Qs elektroni:;;che v.ea 
of op 111ndP.re W\J7P. ko~teloos nim u toP.gP?oncie.n. 

Th s m~sdQe is, ::;olely nt.ended fo1 the üdd ~sse~ dn<l may c.onlilln info11nat1on tll.dt Is t:011flde11Uc1I and l'=Qt.l ly Dl ivileçied. If you art! nol the lntended 
recrtcnt plea~ notrfy tt, Sl'.'nder fmmedlatP.l.y and clt:>lcte lhL mes . .age A!I our servk:e, a e performed by vlrtue ot an agreement for the 5Upply of 
scrvic;es as referred to in Sec.tlon 7:400 of the Dulc;h Ovll Code bet,·,et::•, Pels RJjcken &. Droo,uleever fortuljn N.V. dlld the c lent. Pels Ri'c.ken &. 
f)r(}<.)gl~~"'ff mtwjn N.V. •~ 11 public hmited con1pnny thal 1s b.,S-f'd n The H.1gHP nnd ret"Jl!ilere<l •NJ h the Chnrnbe• of Conm eu.e t-tMgl<111clPn und, 
numbf-1 2/283716. Al1 se v ces provlded are ~ubJc-c..t to our gene:> alt(' ms and conditloris wh ch ndud·• a I niltatlon of llabl ty clause and are df?poslted 
wlth lt-.~ Dlstrk:l Court of The Hau~ undt'f nur ,bt, 19/2015. Ou, Q€r~1al terms arid conditlorr.:; wn be found on our wet1.:..lte \VWN.pt!'ls,i cker1.nl/t:ll/Qeneral 
terms-and-c.o!ldltlons and upon request we wlll provlde you -wlth .a copy, free of charge 
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To: 
Cc: 
Rijcken 
From: 
Sent Mon 5/4/2020 7:33:58 PM 
Subject RE: CONCEPT Overeenkomst VWS-Opdrachtnemer (natuurlijke persooo)versie 20200504 [PRDF-11013698] 
Received: Mon 5/4/2020 7:34:14 PM 
CONCEPT Overeenkomst VWS-Opdrachtnemer (rechtspersoon) vesie20200504.docx 
CONCEPT Overeenkomst VWS-Opdrachtnemer (natuurlijke persoool versie20200504.docx 

Allen, 

Dank voor de input. Ik heb de toevoeging die ik al aan D,ankondigde en de (mijns inziens goede) toevoeging 
varlll!lmlverwerkt in bijgevoegde documenten . 

Groet, 

•·•-
lllllmllml I U>(f,MG.~s ruJ11b&vcr.Fotuljn N.V I Bezuk1enhoutscweg 57 J 
lrostoos7m6. 2502 AT oen Haaa 1 -t JlWIWtUaLI 31 • ~ WY:ö't.~nl 1 

Van: lll!)fM Il jlt)ffi@@rijksoverheid.nl> 
Verzonden: maandag 4 mei 2020 21:29 
Aan: Dm.Il. (1!111) ~@minvws.nl>;Dm:IJllllm I Pels Rijcken 4Ai)ji@Nraipelsrijcken.nl> 
CC: lllllllilif4llll <llllllllii'ill@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: CONCEPT Overeenkomst VWS-Opdrachtnemer (natuurlijke persoon) versie 20200504 [PRDF-11013698] 

Zeker knap werk. lmlbelde net. Er komt zomet~ een nieuwe versie, ,uat meer regelt over toetreding van nieuwe 
deelnemers. Ik vind het een goede toevoeging vanlllWSiiil maar benieuwd wat- daarvan vindt. 

Va n: llmll, ■. llfll) ◄ll!JJffM@minvws.nl;> 
Verzonden: maandag 4 mei 2020 21:24 
Aan~ ls Ri.cken' elsrïcken.nl>; MAffAM-111 <RobGoed @(IJ/f+Mi::Prijksoverheid.nl> 
cc:1111111ilif4111) • minvws.nl> 
Onderwerp: RE: CONCEPT Overeenkomst VWS-Opdrachtnemer (natuurlijke persoon) versie 20200504 (PRDF-11013698] 

Dag@AàflM 

Meer kan ik er aan toevoegen. Knap weri<IBllf4II 

Groet, 

NIM 

(10)12•) 

i10K2g) 
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Europa Strategie 
Programma I nkoop en Aanbesteden Sociaal Domein 

Minister ie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Dir ectie Wetgeving en Juridische Zaken 
Pamassusplein 5 - 2511 VX - Den Haag 
Postbus 20350 - 2500 El - Den Haag 

Van: --1 Pels Rijcken #MN@pelsrijcken.nl> 
Verzonden: maandag 4 mei 2020 21:05 

elsrï cken.nl> 

minvws.nl> 

1 Pels Rijcken 
elsrïcken.nl>; ■-•l!w!ll,~1!'r.gll!,ll@•• 1 Pels Rijcken 

Onderwerp: CONCEPT Overeenkomst VWS-Opdrachtnemer (natuurlijke persoon) versie 20200504 [PRDF-11013698) 

Beste 

Bijgaand stuur ik jullie de toegezegd conceptovereenkomsten. Wij hebben zowel een versie opgesteld voor 
natuurlijke personen als rechtspersonen. 

Voor vragen of overleg ben ik beschikbaar. 

Met vriendelijke groet, 

mmnamm 
lmmmml J(tjtf& . RHtk~n & Orooo!ee-yer Fortufjr1 N.V I Be.l.uKfenhoub>eweg 57 J 
i-,rn,trx1s 11/'.'>ó, l~J AJ D-E',1 tlrt"tl 1 +Jl WNWWII! +31 t@jll))fMN www . .1,ebriJclleu nl 1 

1)1t IJPncht ,~. ultslu tend best~•trid vuor dl ,11,•n(ln~~ee d~!. Het bmidit kr.in vPrtrouweh ke 1:lfor 11111 i, bf..v"lh•n 1•,c1,11voor het be oe p!!heim vim ndvocn11l' of 
r,otarls geldt Als u d r be i< hl per abuis '1P.bt ontvang~n. wordt u \il<"rzocht ht!t te ve n c,tlgen en df? afzendf'r te lntormer(>n Alle \o'terk.2aamhcdcrn worden 
verricht op grond van een overeE-nkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 vt1n het Burqediik Wetboek met oe naomloze vennootschap Pels 
RJjc_kcn & Drooqlcevcr fortuf!n N.V, gevestigd te Den Haag e., 1:1c;rsc.hrevcn In 1)et Hanclel~.1eglsb onde, n, _ 27283716 Op de overeenkomst zijn de 
alQemene voorY•1larden van toeoossîng. d E zijn gedepeneerd ter orlffli! rechtbi.mk Den Hoao onder ni 19/2015. OaaMn ,s een aansprakellJl<he·dsbeperkinQ 
OPl'JPOOffil!II. Oe l!lgome )~ voorWM drn /1jrl te Mild:,leql·n op W'(fW oelsriJclseo olloloeo:>ene-YQOCWatudeo E' worrk nop VA'ZQ(~k l;,uqs eleklron1~llP. \'VP.U 
of op andere v-.rljze kostc>loos aan u tot:gezonden 

Ttus rncssage Is solcly ntendcd for the addressee and may .:o t,.jh lnforrnallon that , coru ck:nUal a id l~l1y prfvllcged. lf you a c not the ntf"nded 
redpient pleasie: notify the sender lmmed otely alld delete thls message. AU our services are performed by virtue ot ön agreement for the supply of 
~rv1r.PS ni. ,eff;'· ed to n Sl~,. it>n /.400 of thfl l>uh.h Clv1I CoOO bet-.-A~n Pl' s Rijd«~n & Drooqh Pver r ortu1 n N.V. "11, HlE' d ent. llf -s Ri t.kf'n &. 
Droog .,..-!'Vff, 01tt Jn N.V. Isa pubffc llmlted comp,;my thal is b.aS<'d In Thr Hague and reglstcred with thr Chambc-r ol Comm(>rc flaaglanden unck·r 
1, Hl r J /J8J/1ó. Al1 si rvrc~~ prov (ll.~d nre !>LJ,>je< t to our ~ ri.: rdl t ms ,i, 1d cond1t1ons wh1ch nclm1i! 11 1 t1ilat on of hn 1 1y cli::11~ d'~ dPpo~ P.:1 
w1t,1 tte Dlstr t Court. of : hf' 1-iagtP 1Jrw::l<.>r nun--bc t'l/2015. Ou gcll(?ral terms and cond Ion~. Uin be fol.lnd on OLJr ~et,,_;r www oei&l:fckPD ol{ep/qf:Oeral
terms·and:condltions and upon request we wl I provlde you wlth a copy, tree of chilroe 

Oit berichl kan 1n1Qm1at1P. bE.-Vtdlen d~ mei vooru 1s bestemd Inden u fllf!I (Ie geedressee«:tebenl ol(l I hend1I 1;1b\l!.eV't:!l1Jk aan u1s toeQ("1onden woidt u veuoctit di,I •~ de 
~t,ender Ie melden l!n hel ben:=ttt te 'VE~nr1111<Sêren OP. $f~t ,Mn'Vt1Çu'dt 9P.en a ... risptak~h1khèld voor ~f'lî-tdo, van welke Artrd Ook die ve,t>and l'N)urJI mél r6ico·-. verbonc:len Aan het 
eleklron,scn verzenden ven b&nehten 

Tfuc, me$5608 maycoNa1n ritorm~tion mat 1s not "tet10e<110t)()l.l 1ryoo Are not thE' etddres..\eeor 1fth1s message Yiias soo110 you by mis.take you are re,quested to mfom, tM 
Stinl.ltH cmd .Jbiela lhe 111~~ Îhll Sldlu èlCCtlµfl) no 11::tb~ ly ru, Ód!lld'YU ol ifü)' kukJ le!>lJllfly ÎIUIII U1a •~lu. 111henmt I! !hu tlk.M;l1um1,; !Jdrt::.illlbl>tull ur llltlS!-'191:J':j 
D t bericht Js ulblu tend besterr,d voor d•' geadresse, · 1 Ir. H · ; :o!r c • t kan vertroowPI Jke I lfmmatlt-• bevatten ..-..:.ar voor l~t tieroeps.gche:rn van advocaat ol 
notllrJs geldt. Als ud t bericht PM l'!lbLJ s hP.ht ontvang~n, wordt I ver7ocht Mt t\' vf'rn f'!t1(JPn nn dP. ;i,f7pnc1~r tP. lnformer~n. A!lf'! v1erla<"t11mh~n worden 
vEnicllt op grond van ec 1 over-.. nkomst van 01->rlracht als bedoeld n artl1C.el 7 :400 van het Bl rger 111k Wetboek met~ naamloze ver1nootS( flap Pels 
PJlc;ken S. OrooQleeW:r Fortulln N.V., <Jt:Vi!-SU<Jd te Den Hdl'!Q en lnceschreven i11 ht.'l Ham.kilsrttf~tt!r onder nr _ 27283716. Op dè ov~ieenkomst. ..clj•1 de 
~lget1 ene voorw;1111de11 wm tuep.,,s61ng, d,e .11Jtl uec-Jepo,,ei,-d tN uriffiP. re",:.htlMnk Df-,n lt 1,.,9 onder JY . i9/;i01 ~. Cnt,111n 16 eP111.1.1115ilr<1kPJ1jkhe1ch;lx~perkir~ 
opg,cnomen. De algemene voorwaarden zijn te aadplcqen op www.pelsrlji-ken.nl/algC'mE·ne-voorwaardC'n en worden op Vf$Zot'k langs rlektronlsche w~g 
of op nrldere v.iJ/H kos!P.loos nan l to~gr,.1or1der1, 

Th s me;:sdgt ~ solelv 'oler'Kied ro, the adc es~!:! d:1d n'lay conlüln info111M1t1on ltwt is <.orlfldènUdl und l~d ly v1tvilt0ed If you ur~ not U1<e nl~nded 
1PtJ111~n µlt~Cl!Jll! 11ot1ry tlw ~ 1~1 11r11rie<lMl1c'ly t'li11J ck,h-!l~ Llus 11~Sd< e. All <ma M 1vK.t~!> a e p~ forir-.,d bv v,rhw of 111111q1~1m.:ol frn lh M;pp!y of 
~rvlc;e-s üS referrt:'d to 111 Se<.t/011 7 400 or tht: Duld\ Civll Code belween Pels R1Jd<.e11 & Drooglt:evd" Fortuljn N.V. dnd the et ~nt. Pets Ri <.ken&. 
l>rooglet?VA' 1 ortt. j!l N.V. ,~ o public I mited conqmny U'ltll bti~d m JIH~ Hai,)U~ end registe ed w tt, the Cll<1rnbc:' or <.omrncr(.e Ha,u;l-•uidP 1 un<lét' 
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r,urrber 27283716. All services pic)Vldcd ;,,re sul> eet to our gener al terrns ,.md ccnd1tlor'tS wh dl lndude d I r1ilh1Uon of Uabllity dause llnd dte dep0sited 
\',ith the l>ISWct Court of T"'ie llllg~ undN' ntJmbef IQ/✓0 t!>. Our Qet'K'r1tl terms ~nd cond·t,onr. an ~ foun<t on our ~"Pbslt(I: ww.v_pel~rlJcken.r,l/en/ge-ner"1-
lerms and <.:ondltions and upon requcsl we wlll p,ovide vou -..-ilh ~ copy, free of <.h,Hge 
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@rijksoverheid.nl 
Pels Rijcken 
1 Pels Rijcken 

@minvws.nl ] 
From: 1 Pels Rijcken 
Sent: Wed 5/6/2020 1 O: 13:43 AM 

pelsri~pelsrijcken.nl]:~0■@minocw.nl); 

Subject RE: Uitnodiging tot deelname aan de onderhandelingsprocedure zonderaankondiging inzake samenwerking realisatie mobiele 
applicaties[PRDF-11013698] 
Received: Wed 516/2020 10: 13: 57 AM 
CONCEPT Overeenkomst VWS-Opdrachtnemer /natuurlijke persoon) versie20200506-2 [PRDF-34682791.docx 
CONCEPT Overeenkomst VWS-Opdrachtnemer (rechtspersoon) vesie 20200506-2{PRDF-34682781,docx 

Dag-

Bijgaand een nieuwe versie van de overeenkomsten, waarin ik de besproken wijziging heb verwerkt. 

Met vriendelijke groet. 

mmm mimn 

millfmmimD •j,Çt§ Rijcken & J eever Fortuijn N.V. I Bezu idenhoutseweg 571 
Postbus 11756, 2502 AT Den Kaag 1 +31 !IIWIHPW +31 @@)~ www.pelsrijcken.nl 1 

Bestelll 

Ik stuur ook de bijlagen mee. 

111 neemt contact met je op over de planning. De vraag is of het verstandig is nu al een nieuwe versie van de overeenkomst te delen of 
dat wij wachten totdat alle partijen hebben gereageerd. 

Voor ove~eg ben ik beschikbaar. 

Met vriendelijke groet, 

mil!fmmilmJ I iî#-H Rijcken & Dr.leever Fortuijn N.V. 1 Bezuidenhoutseweg 571 
Postbus 11756, 2502AT Den Kaag 1 +31-1'/iWW +31MQi!\t4 1 www.pelsrijcken.nl 1 
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Ik dub: mensen door laten gaan die weg willen is ook niet fijn. Dus wel eens met 1 week 

-----Oi@lj#QW!Ält r~ht---
Van: ' · • i I Pels Rijcken #l(t)I$ll@pelsrijcken.nl> 
Verzonden: woensdag 6 mei 2020 08:46 

rijksoverheid.nl> 
minw. Q Jj I Pels Rijcken 

pelsrijcken.nl>; • · . îlP <W!i'IJfáiL@minocw.nl> 
Onderwerp: RE: Uitnodiging tot deelname aan de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging inzake samenwerking realisatie 
mobiele applicaties 

Overigens een belangrijke vraag voorm s daarbij: willen we dat de deelnemers de mogelijkheid hebben om tussentijds op te zeggen 
bijvoorbeeld met inachtneming van een opzegtermijn van een week (zoals zij zelf aangeven)? Dat is moeilijk te rijmen met de wens van 
VWS dat de deelnemer zich committeren van ten minste 6- 8 weken, 

Ik verneem graag! 

Groet. 

-----01üÏ4!a°!AAÏt~ht----
Van: • • · 1 Pels Rijcken 
Verzonden: woen~ 6 mei 2020 08:37 
Aan: lltd llillll ~-ll!li.llili:rijksoverheid.nl> 
CC: •■ Jt¼ minvws.nl>; lllliJlml, - -®minocw.nl> 
Onderwerp: RE: Uitnodiging tot deelname aan de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging inzake samenwerking realisatie 
mobiele applicaties 

Dag. 

Dank. Ik ga de verschillende opmerkingen die zijn binnengekomen zoveel als mogelijk verwerken, en zorg dat er een nieuwe versie komt! 

Groet, 

H&l'!BDI 
Ontving dit bericht van dhr.@Qi)%jj Morgen willen we eigenlijk de gunning en contractvertening afronden. Deze meneer heeft duidelijk 
leg al erbij betrokken. Ben jeu,, eventueel besch ikbaar om dit te tackelen. Ee wilen natuurlijk wel met de 8 uniforme afspraken 
maken. Ik hoor graag. Groe • , 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) _____________ _ 
Van· MIIOIFMM mm 11D 4IEIBl<@webweavina.oro> 
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Verzonden: 5 mei 2020 20:15 
Naar•~• -..rrijksoverheid.nl> 
Cc: ' " • - @mmvws.nl> 
Onderwerp: Re: Uitnodiging tot deelname aan de onderhandelingsprocedure zonder aankondig ing inzake samenwerking realisatie 
mobiele applicaties 

Dank. 

Wat punten ten aanzien van het contract: 

8. IPR 

Gezien hel feit dat het vrijwel zeker is dal dit project 1) computer code zal opleveren en 2) deze mogelijk in combinatie met commercie Ie 
code (van bijvoorbeeld Microsoft, IBM, Google, Apple of Oracle gebruikt zal gaan worden zou ik met klem adviseren de "documentatie' 
l icentie · Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)' beslist _niet_ expliciet te noemen; maar dit te vervangen door een ·nader te 
k iezen Permissive License' of ·een Permissive License'. 

Indien er de wens is om dit exacter te beschrijven - zou ik dit nauwkeuriger maken door te zegen ·een nader te kiezen Permissive License 
(zoals vastgesteld door het bestuur van de de-facto industry standaardsorganisatie Open Source lnitiative Ine.)'. 

Hiermee voorkomen we daarnaast ook nog eens dat derden via een 'submarine (code of patent)' z ich kunnen inmengen. 

9 Ik zou benadrukken dat deze verplichting de overeenkomst overleefd - en dus ook blijft bestaan na afloop van de verbintenis. 
Dit in verband met (i)CLAs, Software Grants of (non) patenten. 

10 .1 De aart van het project is open - en de intentie van de NOA is met name zaken als ove~eg met SG, min. briefing. etc. 

Lijkt me daarom goed om toe te voegen in die trant. Dus een pre-amble die die aart benadrukt en welke vervolgen de NOA in 10.1 
terugbrengt tot duidelijk de bijzondere uitzonderingen. 

De reden hiervan is dat het cruciaal zal zijn, tijdens het project, om het vertrouwen te behouden van een grote groep 'meekijkefs -
waarbij het wantrouwen zo min mogelijk gevoed moet worden. 

11 De opzegging / ontbinding graag symmetrisch maken. 

7 . Ik ga er van uil dat het mogelijk is, voor een aantal van ons, om het contract met een simpele ingreep te maken ·om niet' -
waarbij de vergoeding naar 0 gaat. 

Mocht een van deze zaken onoverkomelij k zijn - dan hoor ik dat graag zo snel mogelijk. 

Met vriendelijke groet. 

■ 
> On 5 May 20 20, at 14:33, ■me,. mm ◄WlH4-~rijksoverheid.nl> wrote: 
> 
> BesteMM 
> 
> Beide onderdelen worden morgen nader toegelicht. Met name onderdeel 1 is natuurlijk van belang. Dat is een document in wording en 
de basis voor het team . Facturatie komt neer op verantwoording achteraf van gemaakte uren. Inkoop VWS geeft morgen details. 
> 
> Jouw aanwezigheid wordt vanzelfsprekend zeer op prijs gesteld. 
> 
> Groet 

tam 
> 
> Van: Mil'Jttaam <lll@webweaving.org> 
> Verzonden: dins<ll!a..5 mei 2020 14:08 
> Aan: •lililfibA. lm- ~ ksoverheid.nl> 
> CC:• $ •. _ji___..:..,_ minvws.nl> 
> Onderwerp: Re: Uitnodig ing tot deelname aan de 
> onderhandelingsp rocedure zonder aankondiging inzake samenwerking 
> realisatie mobiele applicaties 
> 

11111 > 
> ik heb de beloofde bijlagen 1 & 2 nog niet ontvangen ? Klopt dat? 
> 

> Komen die noc vandaaQ ? Want anders kan ik me voorstellen dat het verstandia is de meetina morQen wat te verdaaen. 
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> 
> Met vriendelijke groet, 

:11 
> 
> 
> 
> On 4 May 2020, at 22:36, MU!JIWI, 111 <M½iWM~rijksoverheid.nl> wrote: 
> 

> Geachte heer MAii@M 
> 

> Bijgaand stuur ik u namens de Uitnodiging tot deelname aan de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging 
inzake samenwerking realisatie mobiele applicaties. 
> 
> G raag vernemen w ij zo spoedig mogelijk of u aan het samenwerkingsverband wenst deel te nemen en tot ondertekening van de 
overeenkomst wenst over te gaan. 
> 

> W ij nodigen u hierbij alvast uit voor de kick-off met alle deelnemers aan het bouwteam op woensdag 6 mei a.s. Deze bijeenkomst v indt 
plaats in het bedrijfsrestaurant van VWS. Tijdstip : 9.30 u ur. Locatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Pamassusplein 5, 
2511 VX Den Haag. Vanzelfsprekend benutten we deze dag ook om de gunning en contractverlening verder afte ronden. 
> 
> U wordt aangemeld bij de receptie. Neemt u alstublieft een geldig legitimatiebewijs mee. 
> 
>Voorde goede orde verzoek ik u de goede ontvangst van dit mailbericht per omgaande aan mij te bevestigen. 
> 
> 

> 
> 
> Haagse Inkoop Samenwerking {HIS) 
> Rijkskantoor Beatrixpark 
> W ilhelmina van Pruisenweg 52 1 2595 AN I Den Haag Postbus 20011 1 2500 
> EA I Den Haag 
> 
> r·~'3is294Si811 .. ,~~~;~i~ri~~i: ~3;· J~)IM " 
> MAtJltM@rijksoverheid.nl <image00 .png> 
> 
> 
> Dit bericht kan informatie bevatten die n iet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievel ijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de atzender te melden en het ber icht 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. 
> This message may contain information that is not in tended lor you. lf you are not the addressee or il this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender a nd delete the message. The State accepts noliabl ity for damage of any k ind resulting 
!rom the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
> <7. Uitnodigingsbrief vanGulik.pdf><CONCEPT Overeenkomst 
> VWS-Opdrachtnemer (natu urlijke persoon} ver sie 20200504.docx> 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor h et beroepsgeheim 
van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te infonmeren. 
Alle werkzaamheden worden verricht op g rond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk 
Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Forluijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het 
Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing. die zijn gedeponeerd ter griffie 
rechtbank Den Haag onder nr. 19/2015. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden z i n te 
raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voo,waarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos 
aan u toegezonden. 

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidenlial and legally privileged. Il you are not the 
intended recipient p lease notify the sender immediately a nd delete this message. All o ur services are performed by virtu e of an agreement 
lor the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch C ivil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the 
cl ient. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company the! is based in The Hague and re giste red with the Chamber 
of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our genera! terms and conditions which include a 
l imita tion of liability clause and are deposned wnh the District Court of The Hague under number 19/2015. Our gene ral terms and 
conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-terms-and-conditions and upon request we wilt provide you w ith a 
copy. free of charge. 
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Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke in formatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim 
van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te in formeren. 
Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk 
Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het 
Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie 
rechtbank Den Haag onder nr. 19/2015. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De a lgemene voo,waarden z jn te 
raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voo,waarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos 
aan u toegezonden. 

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legaUy privileged. lf you are not the 
intended recipient p lease notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement 
forthe supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the 
client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber 
of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our genera! terms and condit ions which include a 
limitation of liability clause and are deposrted wrth the District Court of The Hague under number 19/2015. Our gene ral terms and 
conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-terms-and-conditions and upon request we will provide you with a 
copy. free of charge. 
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rijksoverheid.nl 
minvws.nl · 

minocw.nl]; J Pels Rijcken 
@pelsrijcken.nl1 

1 Pels Rijcken 
Sent Wed 5/6/2020 2:32:44 PM 

• · )MM@lf mi1vws.nl1: ffl 
pelsrijcken.nl): @@j J Pels 

Subject RE: CONCEPT Overeenkomst VWS-Opdrachtnemer (natuurlijke persoon)versie 20200506-2 ro JPRDF-11013698] 
Recalved: Wed 5/612020 2:32:58 PM 
CONCEPT Overeenkomst VWS-Opdrachtnemer (rechtspersoon} vesie 20200506--4(PRDF-3469657].docx 
CONCEPT Overeenkomst VWS-Opdrachtnemer (natuurlijke persoon} versie20200506-4 IPRDF-3469655).docx 

Bijgaand de overeenkomsten die ik conform hetgeen wij bespraken heb aangepast . Ik heb de wijzigingen 
geaccepteerd en opmerkingen verwijderd . 

Met vriendelijke groet, 

MAäliiM 

(10)(2e) 

• 

Van: l@QiFH <--\4;Bifi@rijksoverheid.nl> 
Ve 

@pelsrijcken.nl> 
ws.nl>; • 

els Rijcken • · s Rijcken 

Onderwerp: RE: CONCEPT Overeenkomst VWS-Opdrachtnemer (natuurlijke persoon) versie 20200506-2 ro 

We bellen binnen 10 minuten. Dank alvast. 

Van:@@@ 1 Pels Rijcken #Wll@pelsrijcken.nl> 
Ve 

Onderwerp: RE: CONCEPT Overeenkomst VWS-Opdrachtnemer (natuurlijke persoon) versie 20200506-2 ro 

Dag lllil1l1m 
Ik heb jouw opmerkingen en die van IIE!lllvast verwerkt in bijgevoegd document. Bel j ij zo om het docum ent door 
te spreken? 

Dank en groet, 

MPW#M 
•1(0:t'á.UIII _II 1(•):flf µ,!;,Kick 1 P. )r?Îltvt•1 FortuJO N.V. 1 BezuidPnhoutsewe 1 '::J/ J 
'PokooSTih6, l~l Al Üf•l Ho 1 +J wwu!:!M 3LM(t)f..f2......1 WYl\',.JX'."-iUO: l nJ 1 

Van• MmtN j@rf @rijksoverheid.nl> 
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Verzonden: woensdag 6 mei 2020 14:38 

)<IIUîJlll&@minvws.nl>;--
lsrl ck~>;j-J Pels Rijcken 

Onderwerp: CONCEPT Overeenkomst VWS-Opdrachtnemer (natuurlij ke persoon) versie 20200506-2 (PRDF-3468279)ro 

BesteNMd• 
We hebben het contract net doorgenomen en besproken met de deelnemers. Hierbij het document met nog enkele opm erkingen/ 
vragen. Kunnen we het zo direct even telefonisch bespreken. We willen nog vandaag tot een definit ieve versie kom en. 

Groet 

Di bencht kan 1nk>m1811& bevallen dte metvooru 1s bestemd Indien u niet de geadress,-crdebent of d I benchl ebusievel1Jk een u 1s toegezonden waren u iJerzocht dat aan de 
afzender te me~en en bat bene hl te verw~deren De Staat aanvaardt geen eansprekehJkheld voor schade, van we ke eartl ook de verband houdt mei nsico's velbonden aan tiet 
olektromsch vorzondon van ooncnton 

Th,s ~ssago mayCOf1ta1n 11k>nnat100 that 1s not a1toodod foryou lf }'00 aro nol the addros.sooor1fth1s mossago Yilas soot lo )'OU bym1s.lako you aru raquoslod to iofomi tho 

sendorand delote tho messago Tho Slalo eccepts no lebUy fordemllQO of eny kind rosultng from tho Riks ,nhorenl 11 the ehtciromc: transm6ston of moss.agos 

IH l ~rlr.ht 1,-, ult"lu ~ d l,cst~nd voor df (fEM<lres..-.P.erde. Het bt->rfcht kan ve Olm, ltJke lnfonri,1' I•• bc-vatlen w,ta voor het l er(J(-psgehelrn vrJn c1lfvoc<1,1t of 
notaris geldt. Als ud t bericht per z,buis hebt ontvangen, wordt u 11erzocht hEt te vernietigen en de afzender te Informeren. Alle werkzaamheden worden 
v -r i k hr op grord v. n t>en overee,nkornst v,1•1 opc11rt(I tak be<loPld in"' lkf'I / .400 van l1r t B 1 rqPr t1·k WPthoPk mE>t de nadn1IQ.1P. Vf'11110<1t~ , p Pels 
Rljcken Bi. Droo,oleever fortuljn N.V., Qevestlgd te Oen I taao en Ingeschreven In !-iet llandelsreçfste1 onder nr. 27283716. Op de 011ereenkomst zijn de 
algemcoo voorwaarden var1 toepasf.fng, do zijn gOOeponer-rd ter griffi r «..htOOr k Di Hdag 011-rl · 19/2015. Daa 1n is C<'n aansprakelijkhe dstx:perkit19 
opgenomen De al!JPffler'lf'I voorw,1<1rdr:-n .1i j n te aadpleqi>n op www peJsriJckén nl/aloemene voorwaatdéo wor :lt nop ver J<)f'k l,1rigs eleklronisclie \',PCJ 
of op ;;,nck:re wijze kosteloo.- aan u toegezonden. 

This mess!lloe Is solely mtetlded tor the addressee .!l·'ld l'T'laY contaln information that is cent dentlal end leqally prlv1leged. If you ere not the ntended 
Iet1ptcnt please notfy the wndcr mmccllatdy and dl lete: U11 .... rne-<;.sagc> AU our servi, e.., are pcrformcd by virtue of "r ag ecment tor the sl1pply of 
SPrvl~ ,ts referrcd to u S€•d io11 /·400 or the Dulth Ovll C:odP b,:>tv,,-P.e:n Pel'> Rljdc:f'11 & Or o0t)lf!e,11P.r I ortulJn N.V. c111d the r erx: Pf k Ri;tkPr1 & 
Drooglecver f'ortuijll N.V. ,s a pub c I mited cornpany t1"1at s b?lsed n The tt11gue and reg ste ed wrt:h the Chamt>c of Corrimr-rc r adglarxJcn :, : df'II 
11;,ri, •· 7//8~/1() All <;.f.iVtu>s 1•ovldPd ,.1e su'>je<.t to our r rier,11 tE.-rrns nd cond1t1oris whhh lnctudP a 1 1111, tion of lld:·il tv cfa11•, ttre c.Jppc· .rd 
w1th the Dtst"ICt Court o f he ISag.ue undei- number 19/20l!l. Our geilere! terms and cond1t1ons can be fourd on our "'-ebs1ce WW!JY. ge!srUck@n ol{eo/g"□ecol
terr:os-aoct:coOOitioos and upon requcst wc wiU providc you wtth a copy, fee of charge 
Dit bli!rlcht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouw~Mke Informatie bevatten waarvoor het beroec:,sgehelm varn advocaat of 
r ot ar is yC'ldt A!c; u c t IJl.:· < ht per abuis hebt o tvang~n. v-ordt u v<:-rzOl. ,t f'ltet te ve 1 et.gen en de alzender te în.forme, m. l\lh~ ~l(;rlaaa11 heden worde·1 
v •rrkhl op g,o,wJ win een ovf>reenkomst v,111 opdratht al$ bedoeld In r1rl l k.E>I /:400 van l,c,t f) , rqerli k Wetboek met de ntl.-irnlo.10• vemx><1lscf1 p PPls 
Rljcken & oroogleever r ortulJn N.V., oevesögd te Oen I taao eri. lnoeschreven In het ttandelsreg1ster onder rv. 2/283/ J.ó. Op de 011ereenkomst z1.1n de 
algemene voorwaarden va 1 toepassing, die zijn gedeponel1d ter g1 iff1c rechtbank Den Ha-dg onder rv 19/2015 Daa 1n is een aan..,.pr.akriijkhe1dsbeperkinq. 
opgenomen. De elgemerie voorwaarde11 z1Jn te raadplege11 op www.pelsr1Jcken.n1falgemene-voorwaarden e11 worden op verzoek langs elektronische weg 
of op andue w jz,> kosteloo'" aan u tocgC?Londcn 

1 h;~ mP.C:SlllCJfl' J~ solply JnrPtlC'JPd for thfl addrP.s~,, ,i·1d rnay contatn 1nformat1on th-1r ~ c:onf1(k)nt111I nnd leg.,,lly prtvilP.ged. rf you ar? not tl"H:i, 1nr~nd1:1d 
re ipient plP,lse notffy the SE>nck-r lnvrl('{f!, lPly ,u•l 1il: IP.te thl'> mcs.:;,"lgE•. AI our snvl.:Ps are pcriornY?d by v!rttJf> o f ,111.-e,.:r"•rn<.>nt for the s.l:pply of 
services !lis referred to In Sea:ton /·400 of the IJUtch Ovll code bet'h-een Pels Rijcken &. Droog eever I ortuljn N.V. and the cl e11t. Pels RIJcken &. 
Droogfcever fortujn N.V. ,sa pub c llmited cornpany thal s t:>a•""d n Tt\e> Hague and r~1ste:1ecl w1th the CMrnbc of Commerce Haagland n und• 
, irnber ]7183716 All 'if'rvlu.->s prnvldP.c! .in• SLlbjed to our qenl.".rl ll'fms ,1·\d oor.-II on~ wh dl lndude rt 1 111latfo11 of U.1blbty Ll,,11•-.e and dtP dE'f -OSft.ed 
v.1t'i t~ D~trlct Court of ThP Ungu~ undp.r nw 'T".hPr 19/✓01~. Our ~l)E)rnl tflrms i"llnd eend tions am bP found 011 our w~bsire www.p~lsriJck1:1n.nl/en/gPrie-rDI 
1..,. rns and c:ondltlo•lS aud 11pon request WP wlll provlrl,e you with a copy, frE>t~ of dlMQe 
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From: 
Sent Fri 5/2212020 12:46:37 PM 

minvws.nl]: -· 1111. -)lllliliD@minvws.nl]: 
minW,J • . n ; 

@dictu.nl • , @dictu.nl]: 
lituerobots.nl · litUerobots.nlJ; 

@z-cert.n.!l,;____ 
dictu.nlillWm@dicl\J.nl]; 
bel astingd ien st. nl]: 

dictu.nl]; 

pblq.nl]: 

mckinsey.com]: 111 
• , windesheim.nlJ: 

minvws.nl]· @(tl1~~ 
mckinsey.com1:~llmiJD 

• , 11111. 

Subject Brownies! Verzoek: term contact tracing app niet meer gebruiken, weICovid19 notificatieapp 
Recelved: Fri 5/22/2020 12:49:06 PM 

Hoi allen. 

Graag verzoek ik jullie v1ie11delijk om de naam contact tracing app niet meer te gebruiken, intern of exJem. Di t roept veel 
verkeerde associaties op als "de overheid gaat iu de gaten houden welke contacten ik allemaal heb. 
Smveillaucemaatschappij !". Technisch omnogelijk, zoals wij allemaal weten, maar een harch1ekkig misverstand. Gezien het 
belang voor ons allen, mail ik j ullie allemaal hierover (in afstemming metlllldie de knoop heeft doorgehakt). E.e.a . stond 
ook al in Webex. 

Wat betekent dit'! 

l. We gebmiken voo11aan alleen nog de naam "Covid19 notificatieapp" of in het k011 "de notificatieapp" in zowel 
inte,ue als externe commnnicatie. 
2. De Engelse naam (op Github met name) wordt Co"i d19 notüication npp. 

3. De naam in de app stores wordt zoals het er nu uitziet AlleenSamen. NB: Hier communiceren we nog niet over, maar we 
geven de naam vast door aan Apple en Google. Joris (afdeling adoptie) wi l deze tenn nog voorleggen aan een 
tes1panel, wegens "significante impact op adoptie". 

Praktische uitwerking: 

l. Gebruik nooit meer de term "contact traceren" in relatie tot de app, te11Zij het is 0111 te melden dat we hem 
uitfaseren of tenzij het is 0 111 te zeggen cl11t de app naast cont11ct en bronnenonderzoek gebruikt wordt (niet ter 
onderstetu1ing van, niet als onderdeel van, ernaast, met hetzelfde doel}. 
2. Klikken mag nonnaliter niet, maar iedereen die na dit besluit de oude tenu nog vaker dan twee keer verkeerd 
gebruikï . traktee11 het team op brownies•. Als dit 11101ne11t na een week nog niet is aangebroken. trnk'leer ik. 

Wil j e al le details en overwegingen weten, kijk dan in dit achtergronddocwnent over de naamgeving. Verplicht leesvoer 
voor iedereen die veel extem commmiiceert (kamerbrieven anyone?) , want er zitten een paar subtiele zaken in. 

Goed weekend alvast! 

Hru1elijke groet, 

MIAUWM 
o6@Q@M 
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* happy now MW@ 
(10)(2e) 

• De interne technische naam wordt Covid 19notificatle 

in het spraakgebruik gebruiken we dan notificatie-app 

1 i10X2e) 

MIi Dus niet meer traceerapp 

L~st •ep y 2 09 PM 

You 12:10PM 

■ 1om11Dza1 ik hier zo even over mailen, zodat iedereen het bericht ziet. De motivatie hiervoor, plus de 

praktische uitwerking staan hier: https:{/docs.google.com/document 

(10)(2g) 

■You 12:11 PM 
Let op: iedereen die de oude term vaker dan twee keer gebruikt, moet taart trakteren. 
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To: elsrïcken .nl 
Cc: rijksoverheid.nl]: 

From: 
Sent 
Subject RE: review berlrand RE: Uitnodigingsbrief leden begeleidingscommissie(PRDF-11013791] 
Received: Fri 518/2020 10:40:10 AM 
CONCEPT Overeenkomst Begeleidingscommissie VWS natuurliike persoonversie 20200508.docx 

Dank. Nuttige input. 

Ik heb die verwerkt in bijgevoegd document waarin ik de aanpassingen grotendeel heb geaccepteerd. Op de 
plekken waar ik dat niet (volledig) heb gedaan, heb ik een toelichtende opmerking geschreven. Kunnen jullie 
hiermee verder? 

Dank en groet, 

HWI 

279886 
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To: 
Cc: 
From: 

(10)(2e) ,, 
(1Q}(2e) fi (l 0M2•1 f1 • 

(10)(2e) 

.ri1MJkl)fNM@minvws.nl J 

ubliccode.net] 

Sent Fri 5/112020 9:02:17 AM 
Subject Corona app: Foundation lor Public Code codebase stewardship 
Receiwd: Fri 5/1/2020 9:02:39 AM 

Bestelill 

Hierbij mijn notities van ons gesprek maandag en wat wij zouden kllllllen betekenen. 

Als eerste: V oei je vrij me altijd te bellen met vragen, los van of jullie meer stmcnll'eel met ons samen willen werken, voel 
je vrij mij als helpdesk over open somce in te zetten. 

~ 1:tl jullie bouwen: 

Zoals ik het beg1ijp: Jullie gaan technische oplossingen ontwikkelen die bijdragen bij het grip krijgen op corona. Hie1voor 
hebben j ullie de intentie om een kernteam op te richten dat oplossingen ontwikkeld in open sotu·ce en in het publiek. 
Anderen kunnen hier in bijdragen door problemen op te lossen en waardevolle featmes ie ont\vikkelen die jullie hierbij 
helpen. Jullie zouden deze bij<lragers ook vncatiegeld willen geven in bepnalde gevallen, zoals dit gebeu11 mel 'bug botmties' 
(bijvoorbeeld in het FOSSA 2 programma van de Europese Commissie). Het draaien van de applicaties ligt bij het GGD die 
dau ook soon van de opdrachtgevers zijn. 

\l\1ic wij :tijn: 

Er is de afgelopen tijd s teeds meer duidelijk geworden dat publieke organizaties om goed de digitale transfonnatic door te 
gaan ze meer moeten samenwerken en open sotu·ce moeten omarmen. Dat hoef ik jou waarschijnlijk niet te venellen. maar 
dit kan je zien in bewegingen als Common Ground en de beleidsbrief met 'Open. Tenzij' die vorige week door de 
Staatssecretaris van Binnenlm1<lse Zake11 naar de kamer is verslluu-cl. 

Het ontbreekt echter aan een con111n11lity infrastmcn1ur voor het samen ont\vikkelen en onderhouden van open source 
software. In het bijzonder voor software die beleid uitvoe1t of kritieke publieke taken vervult, public code. De oorzaak: 
overheden hebbe11 enkel een 111ancl.1at voor zichzelf en hun burgers Le werken en 11iet om anderen Le ondersteunen. liet is 
echter in ieders belang dat het ecosysteem va11 onlwikkelaars, 111ark1.pnrtijen en overheden rond deze projecten sterk en 
dumzaam is . 

De Foundation for Pnblic Code vere11iging is opgericht om d it probleem op te lossen. De vereniging heeft ten doel het 
onderstern1en van collectieve ontwikkeling en onderhoud van public code len einde risico's te venninderen, kwaliteil Ie 
vctl1ogcn, kosten te verlagen en duurzaamheid te vergroten. Dit doet ze door cliverse overheden en publieke organisaties te 
ouderstern1en open sotll'ce te gebruiken, aan te besteden, ontwikkelen en onderhouden. 

We zijn een orgailisatie die enkel het publiek belang dient volgens de statuten. ook erkend als ANBI. Ons doel is op tennijn 
een \"ereniging to worden met enkel publieke organ.i.zaties als leden, om zo voor de lange te11nij11 het publiek belang te 
borgen. 

Grootste stakeholders in Nederland zij11 de Gemee11te Amsterdam, Provi11cie Zuid-Hollaud, de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten en BZK. 

\l\1:it wij kunnen doen: 

Wij lo.mnen bijdragen aan de soepele ontwikkeling van de applicaties in open som·ce door de volgende dingen te doen, wij 
noemen dat 'codebase stewardsllip'. in dit project kmmen we ten minste het volgende doen: 

* bijdragen controleren op hel voldoen 111111 de 'regels' van hel project en eisen voor bijch-ageu zodat het kemleam zich zo 
veel mogelij k op de inhond kan focussen. 
* het opzetten van een open source project met de juiste docUlllentatie over bijdragen. kwaliteitseisen en -mechanismen en 
govemancc. 
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* het bijstaan in het communiceren wat de doelstellingen zijn van het kernteam en n1Ssen bijdrngcrs. Daarnaast het optuigen. 
modereren en beheren van co111mtuuty conmnmicatie middelen. 
* continue beschikbaar zijn voor advies over open smu·ce, in het open werken en commmlity gebaseerd werken. 

Eigenaarschap en beheer blijft altijd bij de bouwende paiiijen. 

Dit alles is meer bedoeld als olie in de motor dan het voortduwen zelf, zodat j ullie, de GGDs en het kernteam hw1 werk goed 
klllll1cn doen. 

Een opdracht/mandaat voor de Foundation for Public Code: 

Als organisatie dienen we het publieke belang, wat jullie doen dient het publiek belang. Wij leveren als organisatie geen 
die11Sten in opdracht. Onze bijdrage hierin ktumen we met elkaar afspreken, wij kunnen afspraken maken over wat we voor 
jullie codebase znllen doen en jullie hmnen ons het mandaat geven om dat uit te voeren. Dit is een commitment die wij 
doen aan de codebase eu haar commmuty ook u1 de lange tennijn. Hiervoor wordeu de eigeu resomces, personeel en 
fondsen van de l'ow,dation for Public Code aangewend. 

Mocht jullie team onze bijcb-age belangrij k genoeg vinden dan kan er een bijcb-age worden gedaan door middel van de 
lidmaatschapsconnibutie van de Staal der Nederlanden. Deze wordt op dit momenl voorbereid door---bij 
BZK. Een grotere bijdrage helpt ons nanmrlijk enorm met het opbouwen rnn een stabiele en duurzame organisatie. 

PS: fk vind de appathou en de wijze waarop jullie on1wikkelen outzeueud goed. beter dan ik me bad kunnen voorstellen. Het 
vraagt Yeel moed, en wil jullie graag laten weten dat ik ouder de indruk ben en hoop dat vele ambtenaren van de successen 
en problemen van jullie proces tot mt toe leren. 

Hat1elijk dank, 

(10X2e) (10,i2e) 

Foundation for Public Code 

idWfffi@publiccode.11et 1 +31 2oww■ 1---
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~~~m: ■PmilW1s.ri1MJki)fNM@minvws.nlJ 
Sent Fri 5/812020 8:05:14 PM 
Subject: Fwd: Blockchain COVID app & api's 
Receiwd: Fri 51812020 8:05:21 PM 

Ik forward dit so01t naar jou toe tot ik beter weet bij wie dit intem moet landen. 

Een mogelijk parallel pad om te exploreren. Ik kan het echter adhv deze mail niet goed beoordelen. 

--------- forwarded 1115------
Froon: - M•@rrn gmail.com> 
Date:Friday, May 8 2020 at 8:33 Alvl CEST 
Sub.eet: Blockchain COVID app & api's 
To: grnail .com 

Bestelll!ffl!!I 
Nogu~lk voor jouw tijd vanmorgen vroeg. Ik stt1tu· hieronder ook even mijn Linkedln mee zodat je weet met wie je 
co11lllmnicee1t. Zou je mijn mail willen doorsturen naar het team? 

Zoals kort gepilcht hebben wijl @ffi . en blockchain gebaseerde oplossing_ gebouwd waarbij mensen zelf 
data mvoeren, elkaars data ven'fiëren en op basis daarvan een Green/Orange/Red code krtJgen. Vervolgens kan men dmv de 
een QR kleurcode toegang krijgen tot gebouwen, afspraken inplannen etc. 
Blockchain tech ('W3CIDIF standaard D!Ds) zorgt voor data privacy en daarnaast zijn wij bezig met de combi van 
b lockclrnin en lmsted coonputing 0111 een meer solide basis te bouwe11 voor toekoonstige innovaties. 
Dit deel van de Corona oplos.fis zeg maar de piivacy vriendelijke variant van hoe men in~ 
@iji)1fb@ouda11ks dat het • , ·ysteem goed werkt, past dat alleen in Nederland/Europa ~au 
worden. 

Doel van de npp & APls 
De oplossing is te integreren in het project waai· jullie reeds aan werken en kan mijns inziens veel waarde toevoegen, 
uiteraard is er ook de "GreenPass" app. Het doel is om dmv dit deel van de oplossing de economie weer lane.zaam op gane. 
te laten komen, veilig afspraken met elkaar te lnmnen maken en Universiteiten, Winkels, OV etcetera weer te openen. 

Voorbeeld use case 
Ik werk als ij de Hogeschool Utrecht (Creative Business opleiding). Een aantal van onze opleidingen 
(optometiy, fysiotherapie) zijn afhankelijk van prak1ijk examens met fysiek contact. De impact van "geen examens" is 
eno1111 voor studenten en docenten. Als iedereen relatief veilig en met respect voor data privacy toch examens kan i.uplaw1en 
zou dat heel veel leed voo1komeu. Dat kau alleen als je 1 .Sm afstand houdt eu redelijk zeker weet dat mensen geen drager 
zijn van het virus (afspraak maken/toegang tot gebouwen op basis van kletu·code). 
Het zelfde principe geldt voor kappers, winke ls OV etceiera. Binnen het OV geldt nu clllt de BOAs de 1.5m afstand moeten 
waarborgerL Deze mensen zitten hier terech t niet op te wachten en dit is wel heel veel verantwoorde lijkheid. Wat zij wel 
ktmuen doen is simpelweg de kleurcodes van mensen scannen en temperattuu· opmeten + toevoegen aan de data van 
mensen. Dit maakt reizen veiliger en geeft de BOA tevens een verantwoordelijkheid die minder zwaar is. 

Non-profit "community" project 
Ik wil benadnlkken dat dit project betaald is vanuit de blockchain com1mmity en dat wij geen commerciële doelen hebben. 
Dit is ook de reden dat ik niet door de laatste stap van de COVlD-appathon applicatie kwam. De paradox is dat wanneer er 
een commercieel bedrijf achter zou zitten er direct een commercieel belang is bij de data die men invoe1t. Dit kan niet en 
mag niet gebern·en, ik denk dat de overheid of een on:ifü:inkelijke stichting rriteindelijk verantwoordelijk moet worden voor 
data van mensen of beter, de mensen zelf. 

Vervolgstappen 
Ik zou het erg op prijs stellen om een korte meeting in te plannen meteen vaujullie teamleden en de lead developer NWW Ik beu ervan overtuigd dat we waarde toe kmmen voegen aan jullie app, het is reeds gebouwd en in gebniik 
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(medische faciliteiten in de■ en kost maximaal een half uur van j ullie tijd! 

mvg, 

lllilmll!lm 
P0X2e) 

+3lMJWfHM 
Linkedln 

(10X2e) 

11ox2ei 
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From: 
Sent Fri 5/112020 2:57:52 PM 
Subject Bedankt VOO< het samenwerken! 
Recel118d: Fri 51112020 2:58:02 PM 
200420 Verslag Publieke beproeving 1.0.pdf 

Beste allen, 

Ik heb de laatste puntjes op i gezet rond de appathon. Financien, archivering en verantwoording zijn afgerond. In de bijlage vind je 
het (int erne) eindverslag dat ook op de samenwerkingsomgeving te vinden is.l:ls verder op de hoogte van de afrondende 
acties. 

Rest mij jullie hartelijk te bedanken voor de intensieve en prettige samenwerking. 

Ik ben onder de indruk van de manier waarop jullie al weken keihard werken en mooie resultaten neerzetten. Laverend in het 
spanningsveld tussen projectexecutie, politieke verantwoording, tijdsdruk, inkoop- en juridische eisen en nog veel meer. Een 

bijzonder proces, mooi om daar even onderdeel van te zijn! 

Ik hoop in de toekomst weer eens met jullie samen te werken. 

Hartelijke groet, 

lllllmmD 
os MWWN 
llli1B.@morgens.nl 

rnoi:gens 
Kanaalpark 140 
2321 JV LEIDEN 

011-MU 
www.morgens.nl 
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To: 
Cc: 

hitechconnect.c. 
,Mi!i)@ minbuza.nl); lllimlJ. 

minbuza.nl) 
From: publicmatters.nl 
Sent Sun 5110/2020 10:27:36 AM 
Subject RE: !! Panel questions and rules, requests for Monday May 11. 1 0am CET 
Received: sun 5/ 10/2020 10:27:41 AM 

Oealllll 
Thank you very much for sharing the questions beforehand. And as said I do have some surprising news to bring to the table: 

Question 2 How and what digital technologies hos been dep/oyed ;n (Your Country) to fight and cantrol the epidemie? 

The Netherlands decided to hold an open, participatary scrutiny & selection of the Track & Trace app. They organized an 
#appathon where 7 selected app-providers were questioned and challenged . .in public. lt was streamed via YouTube; citizens, 
journalists, coders, docters, psychologists send in their questions and could see how the app-developers ! r ied to answer i t. The 

contestants (ia Accenture, CapGemini, ITO and others) all presented their solution to the Dutch public: 
https://www.youtube.com/channel/UCULdh2NXcBOjdrEwWemGOzw 
https://www.ri jksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-app/terugblik-a ppathon 
As fas as we know the only other country t hat made an open co-creation of the Track & Trace app is Taiwan, under the leadership 
of the M inister of Digitalization Audrey Tang. 
The government gathered all the lessons learned during t his appathon and is werking on the development of several digi tal 
support tools. In the meanwhile ci tizens are sharing health information with 2 apps developed by hospitals -on a voluntary basis. 

Suggestion for the follow -up question : such a open process for the se/ection of on opp is indeed unique-certoinly the on/y exomple 

in Europe. Can you share some results? 

Ye,11131 absolutely. 
(l)The first result is that Dutch citizens d ived into t he codes and revealed a fault in one of the apps. lt was actually heartwarming to 
see a huge amount of people w illing to sacrifice !heir free weekend to collectively reflect about the quality of the proposed apps. 

(2) Secondly it helped cristallize t he criteria for the use (and trust) of an app. Polit icians, scientist and citizens engaged in a vivid 

online debate (through twitter and youtube and facebook) decided t hat the app should be open-source, the codes published on 
Github, on a vo luntary base and with <!rong dat a-ownership. And since public t rust is key this is extremely important. 

(3) Thirdly: strengthened public-private partnerships in fighting covid-19. Large amount of initiatives from the private sector 
(including 1/Techleap, 1/TechTegenCorona, #wesupporthospitals ) that are welcomed by t he government. And government bending 
backwards t o support tech through special program mes {RVO, lnnovat ion Quarter, ministries) etc. 

Looking forward speaking w ith you tomorrow, 

Met vriendelijke groet / Kind regards, 

J10~2e) 

Miwtf4M 

MAU(WM@oublicmatters.nl 

Den Haag 
Bezuidenhoutseweg 101, 2594 AC 
+31 (0)70 304 6499 

PUBLIC 
lut:lli§li 

Brussel 
Avenue des Arts 39, B-1040 

+32 (0)2 502 7771 

279900 



www.publlcmatters.nl 'I Follow OPublioMatt.n, 

the content of thls email h c.onftdentlal and lntended for the redplent 1pedfied In 

m11n•1• only. lt t1 strictly forbdden to 1h■r• my Jnrt of this rneu•1• with -,y Hird 

party, wttt,Ol.lt a wrtNen cons~nt of the s.ender, lf you recelved thls ,nuuce by rnhtake, 

pl•aui replv te> this m"u,- and follow Wlth IU deS.tlon, so that we can •nsur• tueh a 

mis take dOH not occ.w In the futi.e. 

From: MQl-@hitechconnect.ch> 
Sent: zaterdag 9 mei 2020 06:16 

@hitechconnect.ch; • · @hitechconnect.ch>; 
Subject: Re: !! Panel questions and rules, requests for Monday May 11, 10am CET 

lmportance: High 

(10)(2g) 

@boostconsulting.eu>; 
@sheba.health.gov.il 

Your Webex meeting room for Monday where you need to login in l Smin prior to the Panel 

On 8 May 2020, at 19:32, IAi)jfbi 1"ffl'lnlhitechconnect.ch> wrote: 

Hello again, 

this is the order of the round-robin lor the panel on Monday and the MODERATOR. 

Please note that the first question should be answered VERY short so we gel through the first round quickly as a WELCOME. 

The question 2 is of course very individual and we will have follow on questions for each of you. 

From the question 3 onwards we will go backwards from 9 back to 1. 

And the last question is then normal aga in from 1->9. 

lf !here is a word of conclusion you would like to add before we end the session (alert us on the chat}. 

lf you have any questions or doubts you want cl arified don't hesitate to contact us. 

So, 1 wish you a nice weekend and see and hear you Monday. 

Best 
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@ijj 

On 8 May 2020, at 08: 17, l@@I1'71"'1hitechconnect.ch> wrote: 

Hello and good morning! 

Please find below the planned questions and a few "basic rul es and comments" and "requests and offer". 

Proposed questions tor morning Panel: 

1) What is the current situation in (Your Country) regarding the Covid 19 Pandemie? 

2) How and what digital technologies has been deployed in (Your Country) to light and control the epidemie? 

3) Have the measures and deployments been ef fective? l f so, how? lf not, Why? 

4) Any other lessons learned and take-aways you would l ike to share w ith us? 

Basic rules and comments 

Please login 15 minutes before your session {9:45am CET or 3:45pm CET), you must log into the Web ex (D!III room) 

session please, not the attendee URLI 
As al ready stated during our Test call, please make your answers short and synthetic (1-2 minutes maximum) 
Choose the part of your answer which you !hink wil l interest the public most. 
lf you like to comment or ask something while someone else speaks please use the chat function to let us know. We will then 

bring you in if and when appropriate. lf you do not speak we will 

mute you. 

Requests and offer 

Please promote the event as much as you can (banner in attachment), the event URL (for attendees) we will send out to you 
also. 
lf you would like to breakdown the monologue of your answer with a follow up question let us know and we can work on it. 

Question 4: you will be asked the take-aways, lessons learned you would like to share. lf you want, we can work on that together 
before the event. Uust send us an email) 
Also, il at the very end there is something you already have in mind that you would l ike to say, let me know so that as 
moderators we can tip you to talk or ask you the question you would like. 

Thank you again 

Best 

~ 
~ 

.eu 

<Online Tech vs Virus May 11 .jpeg> 
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Ralf Haller 
CEO, President 

T: +41 (0)44''l■mll!Jffl,ll'l@~-II-■ 
M: +41 (O)tWMIWM 
E: IJIIZl@hitechcoonect.ch 

High-Tech Connect 
GLOBAL ACCESS TO HIGH-TECH INNOVATIONS 
ltzlker Dorf-Str. 82 1 CH-8627 Grünlngen I Swltzerland 
Interview with Andy von Bechtolsheim: "So yes. Europe has been asleep here for decades." 
Web I Liokedin 1 8109 1 Iwitter I Events 1 ~ 

The first Swlss nonproflt organlzatlon connectlng to the wor1d's leadlng hlgh-tech ecosysterns and trends. 
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~~~m: llfll1JIXBi11MMfNMr@minvws.nl): Mt0ttMwrninvws nl) 

Sent Tue 5/19/2020 9:18:59 AM 
Subject: Reactie op call vorige week en nadere duiding van wat wij kunnenaanbieden 
Received: Tue 5/19/2020 9: 19: 11 AM 
LISA-StopC19 - Technica! Specifications - v0.SENG.pdf 
Sia Partners StopC19 App Development Brief V2.pdf 

Ik was vergeten de bijlagen met de development brief en de specs bij te voegen. 

Excuus. 

Het is nogal hectisch hier. 

Hiert:Jij alsnog 

Groei, 

Dllll1Wtf41 

Van: D11111 N@@M < IMl?ti @sia-partners.com> 
Datum: maandag 18 mei 202021 om 16:24 

Aan: @minvws.nl:- •if •MM ◄k@M®minvws.nl> 
Onderwerp: Reactie op call vorige week en nadere duiding van wat wij kunnen aanbieden 

Best 0 (10)(28) 

In navolging van de conference call van afgelopen woensdag 13 mei willen we graag U en uw team de laatste versie van 
de oplossing die Sia Partners inmiddels beschikbaar heeft onder de aandacht brengen zodat u de juiste en meest 
recente versie van de oplossing Kunt onderzoeken. 

Sinds de Appathon van 18/19 April is het Sia Partners ontwikkel team verder gegaan met de ontwikkeling van de 
oplossing om geen tijd te verliezen. We doen dit voor verschillende Europese landen. 

Wij werkten voorheen aan twee verschillende oplossingen. Een op basis van deN•@@Noroncode en een compleet 
nieuw ontwikkelde oplossing • stopC19". Deze laatste oplossing is wat wij nu door ontwikkelen en voldoet aan de thans 
ons bekende (geanticipeerde) eisen en wensen van Nederland. Vandaar dat wij deze oplossing nu voorstellen. 

De volgende componenten zijn beschikbaar voor u en uw team om te evalueren: 
• De StopC19 app die vol functioneel is sinds 20 April 2020 (zie bijlage hoe de app te installeren); 
• Een Engelstalige beschrijving van zowel het ondersteunende platform, de app en zijn design en 
ontwikkel concept; 
• Een Engelstalige technische specificatie; 
• De broncode. De broncode is beschikbaar op Github. Indien u de broncode wilt (laten) bekijken. neem 
dan even contact met ons op dan zullen wij login-ld's en paswoorden verstrekken. Dit omdat sommige 
landen de (gehele) broncode vooralsnog niet publiek willen zetten. 

Achtergrond: 
• De app is ontwikkeld door Sia Partners in samenwerking met Accenture en Sopra Steria (eenlllllT
en technisch advies buro); 
• Er zitten inmiddels meer dan 1.200 mandagen ontwikkeltijd in de app. Daaruit kunt u opmaken dat de 
app een bepaalde maturiteit en functionaliteit heeft; 
• De app is ondermeer ontwikkeld als mogelijke oplossing voori@jMrchterM@W,eeft tot nu toe 
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gekozen voor een meer centraal ingerichte architectuur en operating model; 
• De oplossing is ook onder de aandacht gebracht van andere Europese landen; 
• De StopC19 app is ontwikkeld met een decentraal ontwerp en ontwikkel principe en maakt gebruik van 
het "Lisa" protocol (zie de spec voor details); 
• Het "Lisa" protocol is relatief eenvoudig te vervangen voor het DP-3T protocol, of een ander decentraal 
protocol (Apple/Google initiatief) mocht daar behoefte aan zijn. Onze inschatting is 10 mandagen 
ontwikkeling voor deze aanpassing alsmede de aanpassing om het naar de NL taal om te zetten; 
• De functionaliteit van de StopC19 app kan worden aangepast aan de specifieke eisen en wensen van 
Nederland. 

We willen u op de hoogte stellen van deze ontwikkelingen omdat wij menen voor Nederland een uitstekend vertrekpunt 
te kunnen bieden met deze app, gebaseerd op de ervaringen vanuit de Appathon en de door u aangegeven context in 
afgelopen conference call. 
Wij zijn van mening met onze achterban dat op korte termijn levering (per begin juni) van een zeer goed werkende app 
naar Nederlandse maatstaven/requirements mogelijk zou kunnen zijn. 

Met vriendelijke groet, 

--' ' 1111 

BIJiage " lnstallatle app" 

De "StopC19" is nog niet gepubliceerd in de reguliere app stores omdat het nog in ontwikkeling is. Op de hieronder 
beschreven wijze kan het worden geînstalleerd. 

Voor het installeren van · stopC19" doe het volgende: 
• Om de app te downloaden ga naar de site: www.stopc19.fr met je smartphone en enter de login-ID en 
paswoord code 
• Login-ID : EBl@stopc19.fr en het paswoord is-

Installeer de app 

Met vriendelijke groet/ Best regards, 

-- (10)12•) 

s1apor ers 
M@ft{jM@sia•partners.com 1 +31@ij•J(t{dll 
Amstelplein 1 - Rembrandttower - 28th Floor - 1096 HA Amsterdam 1 + 31 ;,@rr4'@ 
For more information: www.covid19navigatinglheaftermath.sia-oartners.com and www.sia-oartners com I Follow us on Twitter and 
Linkedln 
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T1m me.ssage and any arrachmenrs are inrendN soJety for rhe addressees and are canJ;dential. Ij you receive rhiJ meHage In error, please delete ir and 
,mméd,oteJy not1/y the $ender. Any use not in occord with ;is purp0se, any di!>Semmat;on or d1stlosure, e,thet whole or portiol, is proh1bded extl!pt Jollowing 
formol opproval. The internet connor guarontee the inregricy of rhl$ mtss.oge. s;a Partners shalJ not, rhere/ore, be 1,oble /or the meuage if modified. 

(10)(2e ) (10)(2e) Van: @minvws.nl> 
Datum: donderdag 7 mei 202019 om 09:34 
Aan @minvws.nl> 
Onderwerp: Informatie deelnemers Appathon/ naar aanleiding van aangeboden kamerbrief dd 6 mei 2020 

Beste heren, dame, 

Graag informeer ik u over het vervolg van de realisatie van digitale middelen bij bestrijding van Covid-19, na de gehouden 

marktconsultatie en de zogenaamde Appat hon op 18 en 19 april jongstleden die daar onderdeel van uitmaakte. 

Segin april hee ft het OMT geadviseerd zo snel mogelijk de mogelijkheden voor ondersteuning van bron- en contactopsporing met 

behulp van mobiele applicat ies t e onderzoeken. 

Er is derhalve gestart met een verkenning naar digitale middelen ter ondersteuning van het bron- en contactonderzoek, op het 
gebied van testen, traceren en thuisrapportage. Dergelijke middelen zijn in andere landen al geïntroduceerd. In de verwacht ing dat 

er voldoende volwassen oplossingen voor de door het OMT gestelde vraag zouden bestaan, is op 11 april jl. gestart met een snelle 

marktconsultatie. Als onderdeel hiervan is een publieke beproeving gehouden van enkele van de ingediende voorstellen op het 

gebied van het traceren met behulp van een Appathon. 

De conclusie na deze marktconsultatie was dat er op di t moment geen oplossingen bestaan op het gebied van traceren die aan alle 

gestelde eisen voldoen. Ook is geconcludeerd dat de eisen d ie de GGD stelt aan digi tale ondersteuning van contactonderzoek nog 

preciezer moeten worden, dat er waarborgen moeten worden getroffen zodat digitale hulpmiddelen aan verschillende 

randvoorwaarden voor een zorgvuldig gebruik voldoen, en dat gedragswetenschappelijke begeleiding bij het succesvol 

int roduceren van eventuele apps cruciaal is. 
Daarom is er aan de kamer aangekondigd dat we vier, gelijktijdige, stappen gaan zetten de komende tijd: (1) precisering van de 

epidemiologische eisen van digitale ondersteuning, {2) de juiste mensen samenbrengen om te komen tot goede, open source, 
software, (3) zorg dragen voor waarborgen ten aanzien van informatieveiligheid, privacy1 grondrechten en nationale veiligheid en 

(4) nader uitwerken wat er gedragskundig nodig is voor zinvolle toepassing. De GGD heeft op verzoek van de minister van VWS een 
Taskforce Infectieziekten bestrijding ingericht die de epidemiologische behoefte en eisen formuleert waaraan digitale 

ondersteuning moet voldoen. Daarnaast heeft het RIVM op verzoek een Gedragswetenschappelijke Taskforce samengesteld. 

Sij het komen tot d igitale ondersteuning onderscheiden we daarmee twee sporen, namelijk d ie van het doordenken van de 
mogelijke ondersteuning en die van het slim realiseren. 
In het spoor van het doordenken van digita le ondersteuning komen de epidemiologische eisen, de te stellen waarborgen en de 
gedragswetenschappelijke begeleiding samen in een transparant debat. 

Met betrekking tot het slim realiseren wordt binnen het ministerie van VWS een programma ontwikkeling digitale ondersteuning 
ingericht, dat er verantwoordelijk voor is om alle verzoeken tot het ontwikkelen van d igitale ondersteuning op zich te nemen. Waar 

sprake is van realisatie door het ministerie, zal steeds worden gewerkt met een combinatie van expertise vanuit de overheid en 

vanuit het veld. Hiertoe wordt een zogenaamd bouwteam ingericht. Di t bouwteam zal zich als eerste richten op de ondersteuning 

van contactonderzoek. Het bouwt eam opereert onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS en wordt samengesteld 

uit experts van binnen en buiten de overheid. 

Bij de keuze voor d ie experts heeft het minister ie gekeken welke experts heeft meest geschikt zouden zijn en zich daarbij met 

name laten leiden de combinatie van (1) hoogstaande kennis van een van de benodigde disciplines in het bouwteam en (2) de 
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uit ing van die kennis in concrete deelname of voorstellen voor contactonderzoek in de afgelopen weken onder meer blijkend uit 
betrokkenheid bij en na de Appathon. Om geen (potentiële) belangenverstrengeling te veroorzaken, zijn in dit eerste bouwteam 
geen betrokkenen van de voor de Appathon gevraagde oplossingen benaderd. Wanneer een specifieke broncode gekozen is om op 

verder t e bouwen, dan zal het eerste bouwteam wellicht worden uitgebreid met experts ten aanzien van die bewuste broncode. 
Dat kunnen experts zijn uit de groep van eerdere deelnemers, of van daarbuiten. 

Tot slot danken w ij u voor de diverse gestes om ons te helpen bij de verdere stappen, dat wordt zeer gewaardeerd. Op dit moment 
kunnen we daar echter geen passend vervolg aan geven. Uw organisatie staat op ons netvlies. Wij zullen u berichten indien de 
situatie daartoe aanleiding geef t. 

Met vriendelij ke groet, 

Mini.ste rie van Volksgezondheid, W elzijn & Sport 

Postbus 2035012500 EJ Den Haagl 
(10)(2e) @iiM@minvws.nl I07o◄QWf41 
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To: 1• 1· • #@miwwsnij· lm) 
~~~m: -=- • · google.com] · · 

(10l(2el 1 (10X2e) @mckinsey.com] 

Sent Mon 5/412020 4:31:24 PM 
Subject Nieuwe informatie met betrekking tot exposure notification technologie 
Receiwd: Mon 5/4/2020 4:31:40 PM 

Bestellllll 

Vandaag hebben we nieuwe informatie gepubliceerd over exposure notification en de samenwerking met Apple hierop. Dit 
omvat referentiemateriaal voor app-ontwikkelaars en de voorwaarden die gelden voor het gebruik van de technologische 
oplossing die we bouwen. 
Op een hoog niveau beschrijven de voorwaarden waaraan ontwikkelaars moeten voldoen om de op Bluetooth gebaseerde 
API voor exposure notification in hun applicatie te gebruiken. Dit omvat maatregelen om een strikte privacybescherming te 
garanderen en het type informatie dat ontwikkelaars kunnen benaderen via functies op het apparaat. De vereisten 
bevorderen ook de interoperabiliteit en beperken het gebruik van de apps tot ondersteuning van alleen COVID-19-respons. 
De voorwaarden vereisen niet alleen dat ontwikkelaars een goedkeuring van een volksgezondheids autoriteit nodig 
hebben, maar weerspiegelen ook de voorkeur voor een zo klein mogelijk aantal apps, die beschikbaar zijn in een 
aanzienlijk geografisch gebied. Dit komt omdat de effectiviteit van notificalion exposure aanzienlijk wordt verbeterd 
wanneer gebruikers in een geografisch gebied dezelfde app van de volksgezondheid autoriteit gebruiken. Dit betekent dat 
de toegang tot deze API beperkt zal zijn tot één applicatie per land, tenzij het land een regionale benadering heeft. 
Het is goed om deze informatie door te nemen en te delen met iedereen waarvan je denkt dat nodig is. Mocht je hierover 
vragen hebben, laat het me weten. 

Met vriendelijke groeten, 

M■Mtt4M 
(10)(2e) 

WU•J:ft'.i>M@gm1e.com 
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To: --milW1s.ri1MJW)fNM@minvws.nlJ 
From: 
Sent Mon 5/11/2020 7:15:47 PM 
Subject: FW: Fwd: PvE Thuisrapportage App / Anonieme app - Werkgroep 2 & Bouwteam VWS 
Received: Mon 5/1112020 7: 16: 1 o PM 
image001.png 
imaqe002.png 
ATT00001.hlm 
ATT00002.htm 
Programma van Eisen Oplossing 1 240420 versie 0.1 (004) - rev (002) -JvO AS MLS.docx 
ATT00003.htm 
Functionaliteit Applicatie Thuisrapportage v002.docx 
ATT00004.htm 

. Amstel 344, 1017 AS Amsterdem. tne Netherland.s 
Mobile +31 (0)6-«@f#IIVolPMWJfQM 
\c:Klnse .can 

From: @belastingdienst.nl @belastingdienst.nl> (10l(2e) • (10)(2e) 

Sent: 11 May, 2020 14:27 

To:lll1llllll◄@f4@~mckinsey.com> 
Subject: (EXT]Fwd: PvE Thuisrapportage App / Anonieme app - Werkgroep 2 & Bouwteam VWS 

Met vriendelijke groet, 

----

Belastingdienst/ Centrum voor Applicatieontwikkeling en Onderhoud 
MCC Mobile Competence Centrum 

M inisterie van Financiën 
John F. Kennedylaan 8 1 7314 PS I Apeldoorn I Kame-

............... , .............................................. , .. , ... , .. 

E 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: llrilmllllllllilJ!ll I M&I/Partners • 
Datum: 8 mei 2020 om 21:26:13 CEST 
Aan: ' 

mxi.nl>, ' 

belastin dîenst.nl> 

@IW @mxi.nl> 

IE I M&I/Partners 
belastin dienst.nl" 

Kopie: 1 M&I/Partners W@fWm>mxi.nl>, 'iWM@rivm.nl" 4P4M@rivm.nl> 
Onderwerp: RE: PvE Thuisrapportage App / Anonieme app - W erkgroep 2 & Bouwteam VWS 

Best◄@@+ 
Zoals vanmiddag besproken, stuur ik ter voorbereiding op ons overleg aanstaande maandag informeel een tweetal 
document toe: 

• Programma van Eisen oplossing 1 : 

o Dit document is in de basis bij jullie bekend. 
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o Er heeft een extra review ronde plaatsgevonden door een aantal collega's. 
o Voorstel is om maandag af te stemmen welke proces we inrichten om additionele functionele vragen 
te beantwoorden. 

• Functionaliteit Applicatie Thuisrapportage: 

o Dit concept {functioneel) PvE ligt momenteel ter review voor aan Werkgroep 2 (verbetering digitale 
mogelijkheden contact opsporing). Nadien zal het worden aangeboden aan de Taskforce 128. 
o Telefonisch bespraken we al diverse functionele behoeften die met dit PvE overlappen én de behoefte 
tot demarcatie tussen "'oplossing 1" en 11oplossing 2,... 

We kijken uit naar het overleg. 

Met vriendelijke groet, 
M&I/Partners 

( 10)(:.>e} 10,~t ( 10)(2e) 

(10)(2e) 

+ 
T his emai l is confident:ial and may be privileged. If you have received it 
in e1rnr, please notify llS immediately and then delete it. Please do not 
copy it, disclose its contents or use it for any purpose. 
+========== 

====+ 

279911 



Zoals net telefonisch besproken hierbij nog per mail mijn akkoord voor de begeleidingscommissie. 

Ik kij k er naar uit . 

Wat mij betreft is alles duidelijk en hoeven we niet per se in het weekend te bellen. Maandag of dinsdag een gezamenlijke 
webex inschieten is prima. 

Met groet, en tot snel, 

lllmtm 

Van: ) 4ffl4M@minvws.nl> (10)(20) 

Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 15:30 

Aan~-· 
CC: • · • ' . • · ) 
Onderwerp: RE: Aanvullende informatie eerste bijeenkomst begeleidingscommissie 

Van weekend ook even bellen? Volgens mij kun je de eerste keer ook op inhoud ingaan. Als het goed is, is er maandag een 
Programma van Eisen voor anonieme contactopspoling en een beeld bij ons hoe we dat zouden willen realiseren. Mooie inhoud 
voor een eerste kluif? 

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Postbus 20350 12500 EJJB Haag 
(10)(28) (10)(28) 

i@Ï,_i.n~~~~~;· . 

Van: m 111- mBI> ◄IHkiN/@minvws.nl> 
Verzonden: vri;ig 15 mei 2020 15:29 
Aan '. @lltJJfC@umcutrecht.nl 

iiIW @minvws.nl 1 07n-lQ@i 
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CC: ) @MftM@minvws.nl>;lmfl1~111B1- (IIIIBD) 4@fW'o/minvws.nl> (10)(2•) 

Onderwerp: Aanvullende informatie eerste bijeenkomst begeleidingscommissie 

BestelaJ 

Het begint er aardig op te lijken dat het gaat lukken om vandaag de begeleid ingscommissie rond te krijgen (na jouw akkoord]. We 

mikken erop dat de uitnodigingen vandaag of maandag verstuurd worden. Dinsdag gaat er een brief uit naar de Kamer waarin zij 
geïnformeerd worden over de samenstelling van de begeleidingscommissie. Kort daarna zal het ook op de website van 
Rijksoverheid verschijnenlfflnlen ik gaan daarover nog in gesprek met de Directie Communicatie. Voor jouw beeld heb ik de 
concept programmastruct~voegd. Let op, het betreft work in progress dus nog onderhevig aan wijzigingen en nog 
vertrouwelijk. Zoals je in de structuur zult zien, rapporteert de begeleidingscommissie direct aan de Minister. 

Verder overleggen we graag even met jou wanneer je de begeleidingscommissie voor het eerst bij elkaar zou willen laten komen 
(en op welke termijn, wekelijks?). Wat ons betreft zou aanstaande woensdagmiddag een optie zijn, en anders na het 

Hemelvaartsweekend. Mogelijke bespreekpunten: 
Doel en taken begeleidingscommissie (zie bijlage voor een eerste opzetje, kunnen we nog verder aan werken en we 
kunnen de deelnemers alvast om eerste gedachten vragen) 
Proces coronavirus-a pps ( https ://www. rijksoverheid. nl/o nd erwer pen/coron avirus-a p p/t ijdpad-proces-coronavirus•a pp) 

IJl\JPl,n ik kunnen het schrijven van de eerste mail aan de leden van de begeleidingscommissie en het opzetten van de videocall 
op ons nemen. Hoor het graag als je vragen hebt! We proberen j e vanmiddag nog even te bellen. 

lfllla◄@M 

De Informatie opgenomen fn dit bericht kan vsrrrouwelqk zijn en Is uitsluitend bestemd voor de geadres!.Berd9. lndNJ/1 u dir bericht ontsrscht onNängt, wordt u 
ven:ochr de Inhoud nlel te gebruiken en de afzender direct Ie Informeren door her bericht re retourneren. Het UnlveroMalr Me<l/sch C<>ntrum U/re<:hr Is een 
publiBkrechtelifke rechtspersoon in de zin van de W.H W (WBl HogBr Onderwijs M Wetenschappelifk Ondenosk) en staat geregisJreerd b9 d9 Ksmw vsn 
Koophandel YOOt Mldderi-Nederland onder"· 30244197. 

Denk s v.p aan het rrilieu voer u deze &-maif aldtüfa. 

TIJ/s mes,;age may conrsln conndentlal lnlormsllon and Is lntended exclusive/y lor the addres,;ee. Il you rece/Ve thls messa ge unlntent/onal/y. p/e~e do not use the 
contents blA notiftf ths sender Jmmediately by return &-mail. University Medica/ Certer Utrecht ;s s fegsl pt1rson by public llnv and is n,gistered a! the ChsmbBrof 
CCJmmelce tor Mdden-NecJerJend under no. 30244197. 

PIMu conslder the environment befom prinrlng thls s--msff 
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To: -~minvws.nl) 
From: ~ -
Sent Mon 5/2512020 2:49:13 PM 
Subject: Re: Begeleidingsgroep I Fwd: Universitaire testomgeving 
Receiwd: Mon 5/2512020 2:49:19 PM 

Daglll3 
De rectoren van zowel TU/Delft als Erasmus Universiteit hebben samen posi tief en enthousiast op de text hieronder 
gereageerd. De vraag werd mij nu gesteld ''hoe staat het enuee"? Weet je al iets meer? 

1111111 Mi@• 111eldde mij dat de minister de begeleid- roep klein wilde houden en daarom zijn deehlllllle niet nodig 
was. Ik hoop dat dit op een eervolle manier is behandeld, · s een topexpe1t van complexe, epidemiologische processen 
en heeft met uitstekende sociale vaardigheden.\ 

Laat je even weten waar we st/lan? 

vriendelijke groe1MAW4M 

- •M<ltf ~.-. 
On 12 May 2020, at 20:49, 

Dagmlll 

(10)(2@) 1 4f11Jft+1H@111i11vws.nl> wrote: 

Dank' Jouw aanbod voor de testomgeving wordt opgevolgd, dat komt snel. 

llmi@lzit al in de Adviesraad van het RIVM, maa- stond niet op mijn radar. Ik ga hem polsen. 

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Postbus 20350 12500 EJ I Den Haa~ 
Managementassistente: (10)(2e) Wkki @minvws.nl 1 07u@@itM 
.. ........................................ 

Van: lill!fu ~ rsm.nl> 
Verzonden: maandag 11 mei 2020 17:59 
Aan: ) 4iNflM@minvws.nl> (10)(2e) 
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Onderwerp: Begeleidingsgroep I Fwd: Universitaire testomgeving 

Bes«,H§\f41 
de tweede vraag, namen voor de begeleidingsgroep: 

(10)(2e) 

(10X2•) 

(10)(20) 

no :.i 11a,2•i (10){2e) 
(10)(2e) 

(10X2•l 

(t0)(2e) 

(10)(2e) 

Ik heb hen niet benaderd, weet ook niet of zij tijd en mogelijkheid hebben. Dus dit graag in vertrouwen 
behandelen. 

Tot slot, ik zou A!JIW hier een rol bij geven . ... 

Morgen bellen? 

met vriendelijke groe1i@§F 
,., ,31-Wt\l, (10J(2e) 

(10)(29) 
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To: 
Cc: 
Rïcke 

From: 
Sent Set 5/912020 1:46:52 PM 
Subject Re: Open-source UI design traceer-app 
Recelved: Sat 519/2020 1:47:13 PM 

· !IIEm@gmailco; 
@pelsrijcken.nl) : MJl>iil I Pels 

minvws.nl); 

: • -w,mNdl@Mïi·>1tma: 

Ee11 CLA is inderdaad een goecle optie. Is ook heel makkelijk te :mtomatiseren 11ls je GitHuh (of een ander Git-platfonn) 
geb111iktvoor samenwerking. Hier een voorbeeldje hoe we dat zelf voor een voor onze repositories gebruikt hebben: 
https://github.com/2ithub/codegl/pull/2239#issuecollllllent-548600597. 

Dit wordt ook veel gebruikt door andere 1xojecten. ook door andere grote partijen als Google 
(ht1ps://ope11sou·ce.google/docs/cla/) e11 fäcebook (https: //github.com/ facebook/react/pnlll l 8855#event-331 163 1528). 

Ik denk dat eeu stetke open source l icense voo1· dit pr~ject ook eeu .c,oed si_gnaal afp;eeft naar de s amenleviup. Dat heeft het 
M•@@Mt<ode Kruis ook gedaan met. blm co11rac1 trnci11g app: {10)(2a) 

En of dal nu Apache, MlT, BSD of een andere license is laat ik grn~g aan de expe1ts over van Pels Rijcken! 

Groet, 

On 09/05/2020 14:29.llllllll l Pels R.ijcken wrote 

(1CH2g) 

Even afhm1kelijk van wat j11llie voorkelll· heeft, zullen wij 11adenken over een zo pmktisch mogelijke oplossing. 

Groet, 

MIii 
Versnmrd vanaf mijn i.Phone 

Groet, 

NA·INIW 

Op 9 mei 2020 om 15: 16 heeftlllJllm:IJ I Pels Rijcke,, ◄@ill@@pels,ij cken.nL> bet 
volgende geschreven: 

Halll 
Ik overleg even metlllei&mleu kom er dit weekend op terng1 
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Op 9 mei 2020 om 14:29 heett@4UrrN ◄AQrr4•@gmail.com> het volgende 
g escl u-ev en: 

[2J 
Ha Allen, 

We willen graag met rege lmaat onze UI designs (grafische ontwerpen van de schermen van de 
applicatie, inclusief de overwegiugen gemaak-t bij het ontwerpen) publiceren en de 
design comnnmity van Nederland uitnodigen om hier commentaar op te leveren. Dit 
gaat (hopelijk) ook ontwerpen opleveren vanuit de colllmmûty. 

Hoe krnu1en we ervoor zorgen dat we deze bijch-agen vrij kunnen gebmiken? - hel liefst. zonder voor 
elke bijch-age iemand te hoeven vragen 0lll een contract te tekenen. 

Met vriendelijke groet, 

Tn deze e-mail: 

---- (GitHub), heeft hier mogeli_i!( e1varine mee. 
- • • ' Il! (Pelsrij cken), jlll·isten clie adviseren bij opeu-

soiu-ce van de code. 

--~~s ~ , IAU@äi e.xteme adviseurs bij het project. 

Dit bertcht Is ultslülterid bestemd YOor de geadresseerde. ttet bericht kîm ve-trouwellJke informatie bevatten waaf\loor het beroepsgeheim 
v.-,11 dc'v0t.:o1l"lt of not,ms geldt. A c, u rl1l ierichl JJl't nlJUI':'. hPht nr1tvc1ngen, wordt u Vf'f l'fl< 1t het tt> verniet tJ"l"I ~n de o"lln•ncl, tr> 
Informeren All<' wer'<zaamhedc-n v#Ordcn verricht op grond van een over~nkom,;t van opdracht als b•-do<·ld ,n a1tlkel 7:400 van h-nt 
Buroerlljk \'if!'tboek met de mmmloze vennootschap Pels RIJ,r.kf>n & Oroogleever Fort.uijn N.V, gevesttod tf' Den Hllao en ingeschreven In 
het Hanc:folsreglst"r onc1er nr 2728]716. Op d<.' over<"Pnkornst zijn ck:> algemene voorwaarden van t()('µas~.ing, dle 2ljn gedeponeerd ter 
gr ffte rechtbank Den Haag onder nr. 19/2015. DaDrln s een aansprnkeliJkhetdsbeperk1no opgenomen. De algemene vool'Wt)arden zijn te 
,a. d~~Qf n O www oelsritclre:o ot/a'9eroeoe-vru.,rwaacdeo E 'l W0 ~11 op ver;oek langs elPk ()11 sche weq of 01) ,1r11l1•re Wij.te kost.Pk,os aan 
u toegeron<il"' 

1 hls mrs'"agc, s solely 1 ~eodcd lor dle add eS<;l'f" and may conl,.jlfl Information that l!. confldentlal and le,gaUy prlvil~cd U you are not the ntendcd 
rP.c1p1Pnt please nobfy thP. sender tmmP.dlDtPly and de!f'tP thts mesSllge. All our services arf'!' performPd by v rtue of ün agrf"Pment for the 
sl1pply of serviet!!; as reh>r P<f to 1n St?C"lion / '100 cif 1 .e Dut h Ovil Code bPt~wP.n Pet!i RijLkf'n & Droogfe('ve 1-oriuljn N.V. c1nd the tl:ent 
Pcl<J R leken & Drnogt~vC'~ rortu!Jr~ N.V. Isa pub Ic llrnlted company that Is bascrl lr1 The Haguc and regfst red wfth the- Chamber of 
Comnwrr•• H.i,J andPn tJncfer nunll ✓ / J83/ 16. A , vi ,c ov Ie <1rf' :;1.11lJ to OL ei u , a1 tP rn~ c nd cond,• ion:. wh1<.l1 mdtiCf P a 
llmta11on ol labllrty dduseandare d r10 .eclwltti thie. Olstrk1 Courtol Th" ag, under u•nl .. , 19/2015 0 r gcoerc,I terms.and 
cond tions can b€ found on our websftf' www oetsdJdcen nJ/en/oenernl•rem)S•and·coodltlons anci JPon reQUest we wlll prov1dP. you with il 
c.:opy, 1 ret.• of d 11 (JP 
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To: 
Cc: 

,w1l•Jr~mi'lW1s.n~ 
outlook.corn NM@ouUook.com]: lllll@clicknl.nl!IZl@clicknl.nl]; lllllllilmillll@clicknl.nl]: 

health-holland.com] 
From: 
Sent Tue 5112/2020 5:19:50 PM 
Subject RE: Inderdaad ... morgen ... 
Reoeived: Tue 511212020 5:20:05 PM 

Dag-

Morgen we echt nog aandringen op een kort overleg, bij voorkeur morgen? M iriam kan helpen plannen. Dank bij voorbaat! 

Sincerely yours, 

@health-holland.com 

' ' llli!lm1, rmE@health·holland.com 

Dive into the new Year in Preview and read what 2020 has to offer! 

Health~Holland I Top Sector Life Sciences & Health 1 
Head Quarter I Wilhelmina van Pruisenweg 104 1 2595 AN The Hague I The Netherlands 

www.health-holland.com 

Van: 111\111 IIIIBII 
Verzonden: maanda 11 mei 2020 17:04 

' ' ) ame@minvws.nl> 
@outlo0Tcom:@c1icknl.nl; 111 llliJDI <ll!l@clicknl.nl>; flillmlll!EmJ <IIIIJ@health-holland.com> 

Onderwerp: Inderdaad ... morgen . 
Urgentie: Hoog 

Als Topsectoren CLICKNL, ICT en LSH denken we inderdaad te kunnen bijdragen aan de strategie voor de corona-apps. Daartoe 
hebben we graag 15 min overleg met jou morgen. Met jouw goedvinden vraag iklml!il:'Dhiertoe een telco/zoom te beleggen. Bij 
voorkeur voor morgenochtend, opdat we verder tempo kunnen maken. We hopen je morgen te (kunnen) spreken. 

Sincerely yours, 

(10)(2•) 

279918 



279918 

@health-holland.com 
' ' mmJ, mmJ@health-holland.com 

Dive into the new Year i n Preview and read what 2020 has to offer! 

HealthNHolland I Top Sector Life Sciences & Health 1 
Head Quarter I Wilhelmina van Pruisenweg 104 1 259S AN The Hague I The Netherlands 

www.health-holland.com 



To: 
ar· 

. lm!1MIWIWM@rijksoverheid.nl J: IIEifll, __ {IEJ)'illHtfd@minvws.nl): - · ■. 
minvws.nl 

Cc: 
Rijcken 
From: 

rMWIWMl!!Jminw,s.nl); --1 PelsRjckenNMl1J)pelsrijcken.nlJ; ammm I Pels 
elsrt·cken.nl 

1 Pels Rijcken 
Sent Wed 5/27/2020 10:13:30 AM 
Subject RE: Uniformering taskforces [PRDF-11013698) 
Recelved: Wed S/2712020 10:13:39 AM 
Overzicht taskforces ter uniformering 20200526.docx 

Ha" 

Ik hoop dat alles goed gaat! Kun je ons al meer berichten over het uniformeren van de taskforces? Ik heb iig alvast 
een overzicht laten maken van de verschillende taskforces. Daaruit blijkt dat er nog wel wat t e uniformeren valt. 

Daarnaast zij n we benieuwd naar de oprichting van een eventuele vijfde taskforce. Weet je daar al m eer over? 

Met vriendelijke groet, 
(10)(2e) 

ii'i'I? 1 ••· , Rljck~ lllll~v...- for u NV I Beruldenhoutsev.<,g S7 1 
Postoos .d7Jo.Î 502 AT oen rlaa0 1 :11 Wlirttll! 31 (j■um■ iNrfM Ë!.Qe.).s.Okkt:n.nl 1 ~~n..nl l i.lD\.ç~J□ 

..,, Printen, echt nodig? 

Van: f@M 111 <-JWf{i-@rijksoverheid.nl> 
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 12:36 

) · @minvws.nl>;mll llll <llilll.@minvws.nl> 
@minvws.nl>;----I Pels Rijcken 

@pelsrij cken.nl> 
Onderwerp: RE: Uniformering taskforces 

Beste MlfläM 

Dank voor je advies. Ik onderken eveneens de noodzaak om uniforme afspraken te hebben met alle betrokken leden in de diverse 
taksforces. Inmiddels staan het realisatieteam en de begeleidingscommissie in dezelfde steigers. 

Aan de versterkingen van het realisatie wordt nu nog gewerkt. Even aannemend dat we deze ook op basis van dwingende spoed 
kunnen inkopen, volgens jou is dat goed verdedigbaar, maken w e daar dezelfde uniforme afspraken voor. Aan deze inkoop wordt 

nu hard gewerkt. De behoefte word t nog wat beter vastgelegd. 

Voor wat betreft de overige 2 taskforces zal ik zo direct even met Yola afstemmen wat de stand van zaken is, om zo lllcs goed 
te kunnen benaderen. 

Groet 

-Van:mll,■. !1111) 
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 11:47 

Aan •. -.,..r.ii) •• ;-■.pl cc: Mt- 1); ■ • - IHifi~i 1 Pels Rijcken 
Onderwerp: Uniformering taskforces 

Dag @@QM 

Ik constateerde eerder met jullie dat het een uitdaging blijkt om de realisatie van de verschillende taskforces vlot rond te krijgen en 
te voorzien van een deugdelijke juridische basis. Het tempo ligt hoog en er gebeurt nu (te) veel ad hoc. Het lijkt me goed om daar 
meer uniformiteit in aan te brengen en - kort gezegd - te zorgen dat alle taskforces werken met dezelfde juridische basis. Die van 
het realisatieteam kan daarbij als basis worden genomen. Daar ligt immers al een overeenkomst en een communicatieprotocol. 

Ook de gewenste uitbreiding van het bouwteam is een aandachtspunt. 
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Om die uniformering tot stand te brengen en de vaart er in te houden zijn een paar eerste stappen nodig volgens mij. 

Samen met de LA in beeld brengen wat er al is, wat er nog nodig is en hoe een en ander vlot kan worden gerealiseerd. Een 
bespreking op korte termijn tussen jullie en de LA is de eerste st ap daarvoor. (10l(2e) en haar team zijn daar 
graag toe bereid. Willen jullie daarvoor contact met haar opnemen? 

Contact leggen met de collega's van RIVM en GGD om dit onderwerp te bespreken waarbij de noodzaak van uniformering 
moet worden aangegeven. Dat er bij VWS al veel voorhanden is en dat wij kunnen helpen cq . de regie kunnen nemen bij de 
inrichting en contractering van de leden van de taskforces. 

Ik besprak een en ander ook me-die daarop aangaf graag deze route te willen bewandelen. Ook wa-betreft is er een 
impuls nodig. Ook sprak ik Zij en haar team zijn graag bereid om bij te dragen aan :ie"::'niformering. (10)(2e) 

Hartelijke groet, 

i@tiil 

(10)(2e) 

(10l(2e) 

Europa Strategie 
Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein 

Mini.sterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Jur idische Zaken 
Parnassusplein 5 · 2511 VX • Den Haag 
Postbus 20350 · 2500 EJ • Den Haag 

T:070---j-
E: ■@aminvws.nl 
W: https://www.ri jksoverheid.nl 
Werkdagen: (10)(28) 

Oi berx::tlt kan lfllomlehe bevallen dae mei voo, u 1s besforod Inden u mot de gcedrcssceroe- bent ol drt bencnt ebus.ovcl1Jk aan uts toegczonde11 wordt u vcrzod'lt dat 8811 de 
afz.endcr to melden en het bcocht te verw1Jderen. De Staat aanvaardt occn eansprakcli1khcid voor schade, van wc ko aard ook. d,o \lorband houdt met risico's 'YCrbondcn aan het 
eleklronrsch verzenden van berichten 

Th,s mos.sage mayCOfltain llk>rmal1011 that is not l'rtoodod foryou lf you are not the addrosseoO( ifttus mossago 'loas S0fll to you bym1&tako. you a'8 roqt10slod to tnform tho 

sende, and delete the mess.-,ga The State a,:cepfs no leb~ ty tor damaga of .tny kind 1esuttng frorn lhe rt.ks mMroot ~ lhe ektcitomc tt.t,i:sml'SSIOt'l or me!.sttges 
Dit l!Pr :hl l!. ult.,,fulter.d IJ?StE'fnd voot dl ctp.tcltE>S.."'-ec'de. H ,. :_.,,richt k,m VP 011wPhJke lnforrn,11/(• beYötlt•n ,,..c1~ rvoor hPt beroepsqehe;rn v<1u ,1clvac::ttdt" of 
nontrls geldt. Als ud t berlcht per zibu s hebt ontvzinQen, wordt u verzocht het te vern etlgen en de lltzender te Informeren. Alle W"i!'rkzanmheden Horden 
verricht op grond Vl!rl een overetnkomst vari opdrac,ht als bedoeld m a111kC'I 7 ·400 van het 6 1 rger h_k W<'tbo k met CX.• numloro vc1,noots.ctMp Pels 
RiJà:P.n !\ ()r0Qc1l~~ver 1-ort11ijn N.V, 9'N( ~UQd tp OP-n H. gen intteS(hrCv(n îr1 het H,)1ulelsr,~is1f>r order nr /083/H, Op de overE>eakornst Jijn <1f>' 
algemene voorwaarden van toepass:ir..g, d·e z1Jn gedeponer:rd ter griffie rechtbank Den Hadg ondor fV' _ 19/2015. Daa 1n ts een aam·.p1;,kelijkhe ds~perking 
op~wnomen. De algNnene voorw. ,nckm Jijrl tP rfMdpleq nop www.µPlstljr K~ n.nlf,1k1,e,mene voorwd,ucien fen worden op ver 1()(->k I Hi<is eleklronlsc.lJP. \,.P!J 
of op andere w Jze kosteloos aan u toegezonden, 

th·s rnE'SS,1<1P 1s solely lntencif>d (or tlU>bc!clr~sSE-'P. <1r'\d r'lïllY nmt.aln infom\.ation lh 1"' Es cm hk•ntf;il and IP.gt1 fy prlvil1>.grd. lf you tHP. not tt►• lntP11ded 
1ec1pient pleasc nolJ[y lhe 5encier rnrncdiat€~Y' dnc:I ck'lcle th1s mes~gc All our rrv1,_esare pc1formed by v1rt\Jc of dn agreement tor the supply of 
Sf: rv1r.PS cis reff>rred 10 In Sf•t~lr>11 /·4CX) of u,e llulc:h Ovll Çodf• tx~,,.•.~n Pel'i Rij :kpn & l)1()(KJle€ve1 1--ortulJn NV. ,111(1 the d ent. J>ek ~rr.kpn &. 
oroog:leever I ortu1Jn N.V. 1s a pub c limtted company thllt 1s based In lhe B&gue and reg stered wth the Cllambe~ of commerce Hllaglanden unde-" 
r, ,itb(i-r 27283716 /\Il•~ v GC"5 providcd arn ~!Jb)t-f:t to our gc1lC<al tr- ms drld cond1t1ons which mdudr a I niili!tion ot lilrblhty cl~usc and are deposft:ed 
wlth thé U1str1Ct <..:ourt of rhe Hague under num~r 19/lUl~. our gen,eral terms and cond1tions can be found on our v,ebs1t~ wv.-w.pelsrlJcken.nl/en/ge"eral 
terms-aOO-coochtJons ,mei upon reque ... t we. wiU pro vide vou wlth a copy, f1 ec of ch;,rge 
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From: 
Sent 
Subject RE: Bijeenkomst begeleidingscommissie 28 mei 
Recelwd: Thur 5/28/2020 2:13:01 PM 

Beste mensen, 

Heel zinvolle discussie. Qua proces: 
• Goed om afstemming l'IIE vs bouwteam in de gaten te houden (voorkomen dat er iets wordt gebouwt dat niet aan PvE 
voldoet) 

• En modus vinden voor gesprekken (plenair versus petit comité). Er leven een groot aantal punten die niet allemaal in een 
sessie van 2 uur kunnen worden besproken. Is het een idee om naar een andere modus t e zoeken om gesprek voor te zetten, 
Slack of s:harepoint of anderszins? Zodat het gesprek ook doorgaat tussen de wekelijkse meetings: om? 

Zo heb Ik nog een aantal andere punten bilateraal, waaronder een zeer technische voo@@@mbt velhgheld: 
-Google/Apple beheren de API en alle COVID-Apps die gaan d raaien. Echter: Googlo/Apple behoren niet allaen de API, m aar ook de 

OS-laag, Applicatie-laag en daarmee alle sensoren/radio's van de telefoon. Die data verzameld men normaal ook al. 
• Google/Apple hebben de meeste privégegevens van personen. iedereen moet immers ook een Google-account of Apple account 
active ren om hun telefoon te kunnen gebruiken; 
• Google en Apple kunnen relatief eenvoudig koppelen: OS-ID, IMEI, Google/Apple account én de ID van de geïnsta lleerde NL-app 
(elke install krijgt een unieke ID mee, ook voor de vele latere updates nodig); 
Dan kom je in de buurt van de patriot act: dit gaat (uit US oogpunt) over data van buitenlanders ... die mag men 'massaal' 
opvragen/vastleggen. Zowel Google als Apple hebben een interface aan moeten leveren waarbij 'de dîensten' relatief eenvoudig 

kunnen spe uren bijv. 

Ik kan mij voorstellen dat hier domweg niets aan te doen is nietwaar? Het is voor mij ook niet een reden om deze API af te wijzen, 
wel goed om scherp te hebben wol eventuele gevolgen zijn (nm dat VS extreem goed inzicht krijgt in verloop van covid·19). 

Tot slot: dank VWS voor de goede voorbereidingen en graag tot volgende week, 

Met vriendelijke groet/ Kind rcg~rd&, 

10)(2e) 

-■mww- -
(10)(2e) il (101(2e) 

110)(29) (10)(291 

( IO)(Ze) 
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Th~ conte-rt or tlls enail is con(dent,sl a"td mte11ded ror thti! r~ci:,1entspeofied î, meuage 

01"11'/, ,t i(,;.tf,rtlyft>fh ,s.,i.,,., tn <h~,.,.. ;tr-'i p;'lf"" of ,t,;, m114.-,.~o1 ~th~ovthi•d p,uty, withl'l1>l .

,."'ittc-n ronscnt of tnC' sef\dcr lf you recf!M!'d this mcisagc- by mest;,kit, plc1~ rcply to thts 
rncs~IISe ..i ;i fol1ow ,.~ith ih dt.•h:t1on, so th•t \',tlt-'O enwre sud, d m1!.Llkedoe\cnut D«ur 

in :he fut,,,e, 

From:111, m ◄MtfiM@cr-asmusmc.nl> 
Sent: donderdag 28 mei 2020 10:49 

Subject: Re: Bijeenkomst begeleidingscommissie 28 mei 

Goedemorgen allemaal, 

Nu zovelen van jullie al zinvolle i112ichten en opmerkingen hebben gedeeld, sluit ik mij daar ook bij aan door mijn 
belangrijkste ptu1te11 bij lezing PvE en andere stukken toe te voegen. Zie bijlage. 

lk ondersteun zeer de vragen over het exacte doel van de app, het belang van de context en het van aanrang betrekken 
van meerdere disciplines bij het ontwerp. 

101 vaumidclag! 

lm1ID Schermer 

Professor Philosophy of Mecficine 

Erasmus MC, dept. Medica! ethics and philosophy 

roomMAWfAWI 
PO Box 2040, 3000 CA Rotterdam 

+31 (0)I0-llimDl(secr) / +31 Wîfi 

www.erasmusmc.nl/ethiek 
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Van: Stichting IKONF .lJ!lm@ikone.nl> 

Verzonden: donderda 28 mei 2020 08:40:01 

Onderwerp: Re: Bijeenkomst begeleidingscommissie 28 mei 

Goedemorgen allemaal, 

In de bijlage vinden jullie mijn input voor de discussie van vanmiddag. Daarbij het ik de stukken vooral gelezen vanuit 
het burgerperspectief. Daarbij heb ik rekening gehouden met het gebruik van de app door zoveel mogelijk burgers dus 
ook mensen met een beperking, lage taalvaardigheid etc. 

Mijn opmerkingen richten zich ten eerste op het 'inclusieve' ontwerp en daarnaast op de context van mensen waarin de 
app gebruik gaat worden. 
Zonder conte>.t geen app? 

Tot vanmiddag. 

Met vriendelijke groet, 

NFlllitfN-mml 

D..s. M.A. Vroom l>irêd.cur SUehting lKONE ~fedischSoeloloog ~ 
OOIIIRi'ffmm>Y»w,lkork;,n) T\-.itte.r ~ en @Qfmemlclp;roo~~ 
Po~8ooJ Bl\f Zwolle 

Op wo 27 mei 2020 om 15:34 schreef llliJIED, llm!EIDJ. llmfl!IIJ 4Wl@minvws.nl>: 
Beste leden van de Begeleidingscommissie, 

In de bijlage vinden jullie een definitieve versie van de agenda. I n verband m et beschikbaarheid van de gastsprekers is de 
agendavolgorde aangepast. Daamaast volgt zo het agendaverzoek inclusief de WebEx-uitnodiging voor de bijeenkomst. 

Graag nodigen wij jullie uit om vanaf 13:45u in te loggen bij WebEx, zodat we starten met een voorstelronde en om 14:00u 
naar het inhoudelijke programma overschakelen. 

Wij kijken er naar uit jullie morgen digi taal te ontmoeten. 

Harte liÎ.3 j!feten 
(10X2•I 

L (10)(2e) 

Mini$1:erie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport I Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie 1 

Parnassusplein S I Z515 XP Den Haag Postbus Z0350 1 2500 EJ I Den Haag 1 

M: o6MIIJïfAllt mlnvws.nl I www.rtjksoverheid.nl 1 

279920 



To: -mnvws.n1Mik)jfM@IH!minvwsnl~ 
Cc: 1/ 0Ai1l$W@capgemini.com]: NAilCMi@minvws.nlMAi)mM@minvws.nl] 
From: 
Sent Thur 5/7/2020 5:55:35 PM 
Subject RE: Informatie deelnemers Appathon/ naar aanleiding van aangebodenkamerbrief dd 6 mei 2020 
Receiwd: Thur sm2020 5:56:12 PM 

Best" 

Hartelijk dank voor de mail en de inzichten die je met de deelnemers aan de Appathon hebt gedeeld over het vervolg van het 
proces. Wij zijn het volledig eens met de keuze van het M inisterie van VWS om eerst te wachten op het framework van 
Apple/Google alvorens over te gaan tot een POC en verdere uitrol. Dit is ook in lijn met onze beantwoording op de 
marktconsultatie (vraag 1). 

Eén van de vervolgstappen is de start van een progrommo ontwikkeling digitale ondersteuning. De partijen die betrokken waren bij 
de marktcon.sultatie en de Appathon zijn nu uitgesloten van deelname aan het bouwteam dat bij d it programma betrokken zal 
worden. Dit bouwteam bestaat uit experts van binnen en buiten de overheid. 

Over de samenstelling van het bouwteam en de eventuele uitbreiding daarvan in een later stadium, heb ik nog een paar vragen. 
Deze vragen zijn vooral ingegeven door het feit dat w ij als deelnemer aan de marktconsultatie en de appathon met veel 
enthousiasme en passie, en in alle openheid, de kennis hebben gemobiliseerd voor een digitale oplossing ter ondersteuning van 
het grootschalig bron- en contactonderzoek door de GGD. Onze oplossing wordt niet alleen al in de praktijk binnen de EU 
toegepast, maar kreeg ook de hoogste waardering van het publiek en werd onlangs nog door onderzoeksbureau Metri als leidend 

beoordeeld in twee van de drie categorieën (Metri kwaliteit en Open Source Risk Assessment). Het zou spijtig zijn als al het goede 
voorwerk dat t ijdens de appathon is gedaan op voorhand terzijde wordt geschoven. Concreet zouden wij op prijs stellen om inzicht 
te krijgen in de onderstaande vragen: 

1. Nu alle voorgestelde oplossingen en betrokken experts uit de appathon zijn uitgesloten voor het vervolgtraject. verneem 
ik graag welke partijen en/of personen wel betrokken zijn in het bouwteam voor het programma ontwikkeling digitale 

ondersteuning. 

2. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van het eerste bouwteam? 
3. Hoe ziet het proces er na het eerste bouwteam precies uit? 
4. Wanneer wordt er duidelijkheid verschaft op de vragen 2 (zelf-diagnose) en 3 (andere digitale oplossingen) uit de 
marktconsultatie? 

De communicatie r icht zich tot nu toe op de app, oftewel vraag 1 uit de marktconsultatie. De app is in onze optiek slechts een 
kanaal voor een bredere oplossing, namelijk het Smart Quarantine platform (zoals toegelicht in de Appathon). Dit platform is 
geschikt om met meerdere gegevensbronnen zoals apps en anonieme telco data te werken, en is in productie in landen in de EU. 
Dit platform stelt de GGD in staat grootschaliger bron- en contactonderzoek uit te voeren, en het RIVM op basis van inzichten uit 
verschillende bronnen gericht en fijnmazig beleid te maken. Omdat we denken dat dit een zeer relevante d igitale oplossing is, 

willen we graag een gelegenheid krijgen om dit nader toe te lichten aan VWS, GGD en het RIVM. 

Aangezien in de kamerbrief onder punt e) Intensiveren surveillance melding wordt gemaakt van plannen op dit gebied, 
benadrukken wij nogmaals hier een werkende oplossing voor te hebben, d ie bovendien binnen twee dagen operationeel kan zijn. 
Vooralsnog hebben wij geen terugkoppeling gehad op deze voorgedragen oplossing, terwij l nut en noodzaak van deze vorm van 
digitale ondersteuning nergens ter discussie l ijkt te staan. 

Ik kijk naar je reactie. 

Mede namenM@fM~artelijke groet, 

l@!n 1 - 3543 KA rrechtal www flff@mlnl.com 
- Mob.: •Jlfj§ 

Connect with capgemîni: 
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~aamcffla 
Pleose conslder the environment and do not print thls emoll unless obsolutely necessary. 
capgemlnl encourages envlronmental awareness. 

From: IAflM ■· llflJ) #@ffJH@minvws.nl> 
Sent: donderdag 7 mei 2020 09:34 

To: IAU[tW •. {mmmi) ·••w1:1,1'111w~--•@minvws.nl> 
Subject: Informatie deelnemers Appathon/ naar aanleiding van aangeboden kamerbrief dd 6 mei 2020 

Beste heren, dame, 

Graag informeer ik u over het vervolg van de realisatie van digitale middelen bij bestrijding van Covid-19, na de gehouden 
marktconsultatie en de zogenaamde Appathon op 18 en 19 april jongstleden die daar onderdeel van uitmaakte. 

Begin april heeft het OMT geadviseerd zo snel mogelijk de mogelijkheden voor ondersteuning van bron- en contactopsporing met 
behulp van mobiele applicaties te onderzoeken. 
Er is derhalve gestart met een verkenning naar digitale middelen ter ondersteuning van het bron- en contactonderzoek, op het 
gebied van t esten, traceren en thuisrapportage. Dergelijke middelen zijn in andere landen al geïntroduceerd. In de verwachting dat 

er voldoende volwassen oplossingen voor de door het OMT gestelde vraag zouden bestaan, is op 11 april jl. gestart met een snelle 
marktconsultatie, Als onderdeel hiervan is een publieke beproeving gehouden van enkele van de ingediende voorstellen op het 
gebied van het traceren met behulp van een Appathon. 

De conclusie na deze marktconsultatie was dat er op dit moment geen oplossingen bestaan op het gebied van trace ren die aan alle 
gestelde eisen voldoen. Ook is geconcludeerd dat de eisen d ie de GGD stelt aan digitale ondersteuning van contactonderzoek nog 
preciezer moeten worden, dat er waarborgen moeten worden getroffen zodat digitale hulpmiddelen aan verschillende 
randvoorwaarden voor een zorgvuldig gebruik voldoen, en dat gedragswetenschappelijke begeleiding bij het succesvol 
int roduceren van eventuele apps cruciaal is. 

Daarom is er aan de kamer aangekondigd dat we vier, gelijktijdige, stappen gaan zetten de komende tijd: (1) precisering van de 
epidemiologische eisen van digitale ondersteuning, (2) de juiste mensen samenbrengen om te komen tot goede, open source, 
software, (3) zorg dragen voor waarborgen ten aanzien van informatieveiligheid, privacy, grondrechten en nationale veiligheid en 
(4) nader uitwerken wat er gedragskundig nodig is voor zinvolle toepassing. De GGD heeft op verzoek van de minister van VWS een 
Taskforce Infectieziekten bestrijding ingericht d ie de epidemiologische behoefte en eisen formuleert waaraan digitale 
ondersteuning moet voldoen. Daarnaast heeft het RIVM op verzoek een Gedragswetenschappelijke Taskforce samengesteld. 

Bij het komen tot d igitale ondersteuning onderscheiden we daarmee twee sporen, namelijk d ie van het doordenken van de 
mogelijke ondersteuning en die van het slim realiseren. 
In het spoor van het doordenken van digitale ondersteuning komen de epidemiologische eisen, de te stellen waarborgen en de 

gedragswetenschappelijke begeleiding samen in een transparant debat. 

Met betrekking tot het slim realiseren wordt binnen het ministerie van VWS een programma ontwikkeling digitale ondersteuning 
ingericht, dat er verantwoordelijk voor is om alle verzoeken tot het ontwikkelen van d igitale ondersteuning op zich te nemen. Waar 
sprake is van realisatie door het ministerie, zal steeds worden gewerkt met een combinatie van expertise vanuit de overheid en 
vanuit het veld. Hiertoe wordt een zogenaamd bouwteam ingericht. Dit bouwteam zal zich als eerste richten op de ondersteuning 
van contactonderzoek. Het bouwteam opereert onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS en wordt samengesteld 
uit experts van binnen en buiten de overheid. 

Bij de keuze voor d ie experts heeft het minister ie gekeken welke experts heeft meest geschikt zouden zijn en zich daarbij met 
name laten leiden de combinatie van (1) hoogstaande kennis van een van de benodigde disciplines in het bouwteam en (2) de 
uit ing van die kennis in concrete deelname o f voorstellen voor contactonderzoek in de afgelopen weken onder meer blijkend uit 
betrokkenheid bij en na de Appathon. Om geen (potent iële) belangenverstrengeling te veroorzaken, zijn in dit eerste bouwteam 
geen betrokkenen van de voor de Appathon gevraagde oplossingen benaderd. Wanneer een specifieke broncode gekozen is om op 
verder te bouwen, dan zal het eerste bouwteam wellicht worden uitgebreid met experts ten aanzien van die bewuste broncode. 
Dat kunnen experts zijn uit de groep van eerdere deelnemers, of van daarbu iten. 

Tot slot danken w ij u voor de diverse gestes om ons te helpen bij de verdere stappen, dat wordt zeer gewaardeerd, Op dit moment 
kunnen we daar echter geen passend vervolg aan geven. Uw organisatie staat op ons netvlies. Wij zullen u berichten indien de 

279923 



situat ie daartoe aanleid ing geef t. 

Met vriendelij ke groet, 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport 

'nusrnetu!le ccwi1ams 1nfonnatto11i:ta1 inrybe ptn,1tied"' COl'l!Cl.emul ao41.s r?le p~ or aie CapteittJ01Group lt 1s1n.tt00ed on:)· ror Olepecsoo to \\tlom 111sa441:med. lf~'OU MeEiOCO!.e 1n:ended 1Kl,1J1.el'll. you ~enoc 
312bonztd to mil, pnn.t, rea.1rt, copy, oilntm:igte. chwnbuc.t, or u~ !l:11t m.!Ul!,t or ur pm ltle-rtot. ityou ~ttr\"t lat. mougt l11. trror, P'tt!le r,.,r:,~• w JtMtt 1trffltd1a1tl)' in.:! dtltlt au coptes ofdu muus,e 
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To: 
Cc: 
GIII) 

dhm.nl ; • · ggdfryslan nt@g.j)t{§@@ggdfryslan.nl]; m.:JD. 11111. 11111 
@mi'IWl ... nl 

) • , @minvws.nl) 
From: 
Sent Tue 51512020 1 :48:05 PM 
Subject RE: Stuurgroep BCO 
Received: Tue 515/2020 1:48:19 PM 

Hallollll, 

Dank en geeft inderdaad meer focus en onderscheid t.o.v. IZB in de breedt e. 1 k verwerk het in een nieuwe versie. 

Met vriendelijke groet, 
M&I/Partners 

(10X2eJ ,.,, , (10)(2e) 

(10)(28) 

M&I Partners/ 

W{ä-wtWM 
Sparrenheuvel 32 l 3708 /E I Zeist 1 +31 (0)6~ 1 

~ - (10)(2e) 

Van: #@[M@minvws.nl> (10)(28) 

Verzonden: dinsiiloi 2020 1 5:28 
A- n: ' • · • ' 1 M&I/Part ners~mxi.nl> 
CC: • ' @ggdhm.nl: IA4)@.il@ggdf~ . 111 d!IZlll ◄A§jfM®minvws.nl>; 

• ' @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Stuurgroep BCO 

Dag -

(10K2•l 

Zoals net gemeld in het overleg, een aanvulling op de plaat en in het bijzonder de benaming van de taskforce IZB. Die is 
omgedoopt dat Taskforce digitale ondersteuning bestrijding COVID-19. 

Meer to the point , toegespitster op digitaal en op de huidige uitbraak. Deze naam is ook al opgenomen in de brief die morgen 
naar de TK wordt gestuurd. 

Groet, 

lmll 

Van: IIIDllllmI@.il I M&I/Par tner,, 
Verzonden: dinsdag 5 mei 2020 14:19 

Onderwerp: RE: St uurgroep BCO 

@:tl @mxi.nl> 
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Organisatie Stuurgroep O - Contactopsporing 
Opschaling en verbetermogelijkheden (digitaal & niet-digitaal) 
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Organisatie: Stuurgroep O -Contactopsporing 
Opschaling en verbetermogelijkheden (digitaal & niet-digitaal) 
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Met vriendelijke groet, 
M&I/Partners 

..IIIB.ll.lllil 
llllllllillllll 

(o.o. Nel dedlCOled p,ofecneoms / IZB 3.01 
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M&I Partners/ 

N·lkdlll!J:tt JM5NltHM 

Sparrenheuvel 32 1 3708 JE I Zeist 1 +31(0)61111111 1 WW,ff}M@m~ 
~mxi.nl 

1985 - 2020 
Dat vieren wij met een openbare Al-opdracht! 

J. ~ Ontdek meer> 

Van: IE, IEJ.flll'@ggdghor.nl> 
Verzonden: dinsdag 5 mei 2020 13:49 

Aan:-
M&I/Partners 

Onderwerp: RE: St uurgroep BCO 

Beste allen, 

Bijgaand de agenda voor de bespreking van 14 uur. 
Hieronder de link naar de meet ing. 

-----Oorspronkelij ke afspraak----

Van: --<IIJ!Dm>ggdghor. nl> 
Verzonden: maanda 4 mei 2020 09:29 

; • ' @~yslan.nl•---► 1 M&1/Partners-Mf4M@p--@lrivm.nl'; 
@minvws.nl';lllfil~@~·-.,!.__@rivm.nl';@•h~@minvws.nl'; • - ; • · IEJ; 

rivm.nl 
Onderwerp: Stuurgroep BCO 
Tijd: d insdag 5 mei 2020 14:00-15:30 (UTC+0l:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: Webex Vergader ing - Link en wacht woord hieronder 

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Webex-vergadering. 

Vergaderingsnummer (toegangscode): F@M\F 
Wachtwoord voor vergadering: WUi)rWM:>p telefoons en videosystemen) 
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Deelnemen aan vergadering 

Deelnemen via telefoon 
Tik om in Ie bellen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers) 
+31-MQiltEfflll r-.Jethe~ands Toll 
Algemene inbelnummers 

Deelnemen via een videosysteem of .toepassin 
Kies vn.m .webex.com 
U ku 

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven 

Kies (10)(2e) @lync.webex.com 
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To: 
<IEJ) 
Cc: 
From: 
Sent Tue 5/12/2020 8:57:13 AM 
Subject RE: Toegankelijke corona apps 
Received: Tue 5/12/2020 8:57:17 AM 
imaae008.jpa 

Goedemorgen, 

Morgenmiddag om 13.00 uur is akkoord! 

N•Mr.JDII is inv iting you to a scheduled Zoom meeting. 

Topic : Corona- apps - # ally en inclusie 
Time: May 13, 2020 0 1:00 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna 

Join Zoom Meet ino 

Meeting!~ 
Password +m:illllll 
Tot morgenm iddag ' 

Met vriendelijke groet, 

MiNifMM 
beleidsmedewerker toegankelijkheid 

M 06 

Werkdagen: 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

ieder(-in.) 

(10)(29) 

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht I Postbus 169, 3500 AD Utrecht I T 030 
E lllll@iederin.nl I www.iederin.nl I © IJ U:, 

Platform Klink 0 Niets Over Ons Z0t1der Ons 

Vraag of probleem? Meldpunt leder(in) 085-400 70 22 

Van: ◄@(M@minvws.nl> (10)12•) 

Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 9:04 

Aan: llllmmll -@valsplat.nl>;-■--!r.,-0-•4mDl@iederin.nl>; 
CC:-@edoplantinga.nl;@•)**1k•~@iederin.nl> 
Onderwerp: RE: Toegankelijke corona apps 

Top! Checken j ullie even metlmlll wat er voor geregeld moet? 

Gr 

(10)(2e) 
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Ron 

Van: MAilQI G @valsplat.nl> 
Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 08:49 

Aan~:-~ > 
cc , Z antil)~) ~MMfM@minvws.nl>; @j,jjr@ <fmPl@iederin.nl> 
Onderwerp: Re: Toegankelijke corona apps 

HoiMf4M 
Woensdag 13:00 doeu dau? 
Stmu-jij een uitnodiging? Zoom is primal 

Doe mijn best voor die tijd nog scherp te definiëren wat ik nodig heb en dat met jullie te delen. 

Groet! 

11111 

Op ma 11 mei 2020 om 17:08 schreefMAäii@M <lfffflfll@i"derin.nl>: Daglllll 
Fijn om te lezen dat inclusiviteit een belangrijk uitgangspunt is. 

Woensdag 10 uur komt ons niet goed uit ivm andere afspraken. Kan je van 9 tot 10? Anders om 13 of 16 u nog 
een gaatje bij ons in de agenda. 

Qua medium weet ik niet wat jij allemaal al uit hebt geprobeerd afgelopen weken, maar bi j Ieder(in) gebruiken we 
veel Zoom. Die is voor goed toeganke lijk in de zin van (meestal) goede beeldkwaliteit. Is dat OK? 

Laat maar even weten wat een goed tijdstip is. 

Fijne avond alvast! 

Met vriendelijke groet, 

MWHIM 
beleidsmedewerker toegankelijkheid 

M 06 
Werkdagen 

(10H2•) 

(10)(28) 

ieder(-ü,,) 

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht I Postbus 169, 3500 AD Utrecht I T 030MA/hfl@ 
E llll@jederjn ol I www iederjn ol I m IJ ml 

Platform Klink . Niets Over Ons Z911C1er Ons 
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Vraag or probleem? Meldpunt Ieder(ln) 085-400 70 22 

Van: @(lltwi - @valsplat.nl> 
Verzonden: maandag 11 mei 2020 16:12 

Aan.:;j•ff:~- ~ > 
CC: ~d3 antin~) 4Qifüî&N@minvws.nl>; MN/tM -IAiUfll@iederin.nl> 
Onderwerp: Re: Toegankelijke corona apps 

BesteiAUifil 
Geeu dank! J11clusiviteil is belangrtjk ui1ga11gsprn1I, dus we waren al her· ééu en auder aan hel voorbereiden. Blij dal we 
via Twitter in contact zijn gebracht, scheelt weer wat zoeken :-) 

Eu de lijst komt van Logius, dus dat je die herkent, kan goed kloppen. Ik voeg j e suggesties er aan toe. 
GebruikerCenlraal heb ik de afgelopen weken ook al een paar keer gesproken. 

Videoconferentie is prima voorstel. Ik daag j e uit om een tool voor te stellen die ik de afgelopen weken nog niet heb 
geprobeerd• geen voorkeur daar. Is woe11Sdagochtend voor jullie haalbaar? 10:00? 

•=ke groei, 

Op ma l l mei 2020 om 15:30 sclu·ee1 MAWIM <J'IBl@iederin.nl>: 
Besttmlll 

Dank voor j e mail. Fijn dat je dit zo snel opgepakt hebt naar aanleiding van de tweets afgelopen weekend. 

Jullie lijst met belangenbehart igers ziet er divers en al aardig compleet uit. Velen daarvan kennen we, oa van het 
bu rgerpanel van Logius. 

Voor een iets meer brede representativiteit van de verschillende relevante doelgroepen denken wij dat het goed is 
om daar nog een paar organisaties aan toe te voegen. We noemen ook even de contactpersonen van de 
betreffende organisaties. 

Wij denken dan aan: 

Dovenschap en Stichting Hoorm, 
toÎmankeliikheid van Dovenschap: 

Mfii§#@A§f{§@@hotmail.com 

voor mensen met een auditieve beperk ing, specifiek de werkgroep 
dovenscha .nl en bestuursl id van Stichting Hoormij 111IiJ1m 

Soilnji, t en Nederland, voor mensen met een fysieke beperking: 
@spierziekten nl (10)(28) 

(10~2•) 

Gebruiker Centraal : Wtf4 Mld❖ @ictu.nl 

ISAAC·NF https://www.isaac-nf.nl/ o nder voorbehoud van dat wij nog met ze willen afstemmen. Dit doen wij 
woensdag. Dan komen we daar na woensdag nog even op terug . 

Over een vorm voor de samenwerking is ons voorstel datllll en ik even met jullie overleggen. Zullen we 
hiervoor een videoconferentie inplannen? Wan neer zou dat kunnen? En welk medium ? 

Met vr iendelijke groet, mede namens-

Met vriendelijke groet, ---
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beleidsmedewerker toegankelijkheid 

M 06 
Werkdagen 

(10)(28) 

(10)(28) 

ieder(-ita,) 
1 

Church illlaan 11, 3527 GV Utrecht L Post bus 169, 350 0 AD Utrecht I T 03u@4iîi4@ 
E lll@iederin.nl r www.iederin.nl I m () m, 

Platrorm Klink 0 Niets Over Ons Zooder Ons 

VrMO of probleem? Meldpun; l@der(in) 085-400 70 22 

Van: IWJB§I - @valsplat.nl> 
Verzonden: zaterdag 9 mei 2020 16:27 

Aanr:.jm:~-~> 
CC: Cedolantinga.!!!;~)◄MitMN@minvws.nl> 
Onderwerp: Toegankelijke corona apps 

Aangenaam kennis te maken! 

Ik ben binnen het corona :ipp team am1gesteld als exte rn expe11 op het gebied van adoptie . Gebruiksvriendelijkheid, 
bruikbaarheid en toegankelijkheid zijn damin belangrijke thema's. Ik heb alle intentie om invulling te geven aan de 
oproep iu de brief van Iederiu aan de Tweede Kamer eu de minister. 

Ik was zel f al bezig met hel am1.legge11 vm1 een lijst met organisaties om te betrekken. Maar ik denk dat we sneller en 
efficiënte r k tumen werken a.ls we hier een gemeenschappelijke inspamiing van maken . Gaat inderdaad om inbreng van 
etvruingsdeskundigen in he l temn en - als we wat verder zijn- feedback van/testen met mensen ui t kwetsbare groepen. 

Voorste l boe we deze samenwerking op korte le nnijo km.men optuigen" 

Ik hoor grnag vru1 j e, 

mmm 

0)(2e) 

Givehimacallat +31 r-lM 
Valsplat 
V isit us iu Amsterdam (Prin s Hendrikkade 21-E) or Den Haag 01 eenkade 49) 
Sa" "lffl@valsplat.nl or find out more at v,1lsplat.nl 

·we em power lenms and organ.ii.ations to buma niie digital i.n le ractions 
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Give him a call at +31 6-

Valsplat 
Visit us in AmstercL1m (Pri ns Hendrikkade 21 -E) or Den Haag (Veenkade 49) 
Sa" llll@'lalsplat.nl or find out more at valsplat.nl 

We empower teams and 01·ganizations to bumanize digital interactions 

Valsplat 
Visit us in Amsterdam (Pti ns Hendtikkade 21 -E) or Den Haag (Veenkade 49) 
Sa" lll@'lalsplat.nJ or fitrd out more at v:ilsplat.nl 

V,'e empower teams and organizatioos to bumanize digital interactioos 
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ill@ed . 
belasting die 

weaving.org): 
erone.com) 

belastingdienst.n JES )@W-minw1s.nl): NJWHGM 
• , gmail.com); Jl!/~ @valsplat.nl); ' , 

Sent Tue 511212020 4 :16:40 AM 
Subject Re: RE: Hulp van Hackerone - Contact Tracing 
Recelved: Tue 5/12/2020 4: 16:57 AM 

wa for visibili ty . 

Hallo allemaal, 
Bedankt voor de e-mails en enthousiasme! 

Hacke1One heeft voor meerdere oved1eden en bedrijven programma's opgetuigd voor COVID- 19 applicaties. Deze 
programma's zijn allemaal zogenoemde Vulnerability Disclosure Programs; d.w.z. er worden enkel HackeiOne punten 
(reputatie) en digitale HackerOne badges uitgekeerd. Voorbeelden hie1v an zijn de \Vorld Health Organization (zowel 
infonnatie-app als tracing) en NHS (UK overheid). Vrijwel alle prograunna's zijn begonnen met een gel imiteerd aani-al 
lrnckers. Deze hackers hebben eukele maauden geleden aangegeven pro bono werk te willen doen in de ontwerp- eu 
ontwikkelfase van deze applicaties. Tot nu toe zijn hier meerdere kwetsbaa1·heden uit vo011gekomen. Naannate de applicatie 
dichterbij een lancering komt J..-tumen we een publiek programma overwegen. 

Hacke,One zou eeu dergelijk progranu11a ook voor (lil initiatief kmmen opzetten. Kwetsbaarheden worden via een 
Hacke1One inbox naar jullie gecommtmiceerd. Ik kan persoonlijk helpen met het beantwoorden van ingestuurde rapp011en. 

Volgende s1ap: als jullie er klaar voor zijn kan ik een inn·oductie doen naar een aantal collega's die jullie l..,mnen assisteren. 
Zij ktuu,en helpen met het schrijven van een policy (regels) voor ltet progrmnma, de scope en hoe kwets baarheden bij jullie 
ontwikkelaars terecht zouden komen. HackerOne is van origine een Nederlands bechijf maar is een intematiouaal bedrijf. 
Veel van mijn collega's spreken geen Nederlands. Ik neem aan dat dit geen probleem zal zijn, maar laat me weten als jullie 
iets voorzien zodat ik kan kijken wie in Nederland beschikbaar is om contact met jullie te hebben. Ik zal zelf ook proberen 
bij deze gesprekken aanwezig te zijn. 

V oorbeeld COVID-19 progr amma (NR S.UK): hnps://hackerone.com/nhscovid19app 

Voorbeeld participatie COVI D-19 progmmma 
De volgende digitale, unieke badge wordt toegekend aan hackers (lie een valide kwetsbaarheid rappo11eren aan een COVID
J 9 programma. D it bevordert pruticipatie. 

COVID•19Atsassin 
At>r 1.2020 

5'.abrnlttacl ,1,..lft~b ll', IO• 

COVlO i, p-.l'l' on 
Ha<b,On, 

MM 
On Sun, May 10, 2020 :it 8:04 Al\11 MQWW <ll@edoplantinga.nl> wrote: 

Hallo allen Il! nu ook in cc), 
Te info: llllmllll is vanaf het begin bij veil igtegencorona.nl (vfc) betrokken en heeft ook vrij snel (101(28) 

getekend. Wellicht is vtc betrekken een behapbare manier om een grote groep maatschappelijk betrokken organisaties te 
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betrekken. Idem dito voor de groep wetenschappers die de open brief snmrden de week erop. 

lllbe1rd.1 momenteel diverse gebruikersgroepen voor usabili ty tests. Als niemand nog verantwoordelijk is voor 
accessibilily, dan kan hij wellicht iemand betrekken, aangezien dat dicht 1egcn zijn aandachtsgebied zi1. 

Hartelijke groet, 

NINifiM 
o6MWliiM 
Op w l O mei 2020 13:09 sclueef <IHW:Mi®helastingdiens1.nl>: 

Hallil!IJ 

Privacy 
Op het gebied van privacy is het belangrijk om de app in de media voldoende positieve aandacht te geven. Een strategie kan zijn om een 

aantal mensen die serieus genomen worden il deze wereld en ook zelf in de media verschïnen mee te nemen in het project om uit te 
leggen hoe privacy is geborgd. 

Zoals afgestemd pols ik i@f.4 dit weekend maar ik denk dat het goed is om hiervoor meer mensen te benaderen. 

Effectiviteit en impact 
Voor een goede adoptie zal naast alle aandacht voor privacy en security ook heel veel aandacht nodig zijn voor de effectiviteit van de app en 

het mogeljke impact op de gebruiker, er moet een goede narrative komen om de vele twijfels en misvattingen die ontstaan zijn recht te 
trekken. Ook hier misschien onderzoek laten doen naar hoeveel de app kan bijdragen aan corona controleerbaar houden voor de zorg 
door onafhankelijke derden uit de universitaire wereld of CPB. Dit is denk ik de grootste uitdag ing om de app succesvol te laten zjn. 
Ombuigen publieke opinie van app is niet goed naar app helpt echt mee corona onder controle te houden. 

Security 
Onze ervaring is dat commerciële partijen een mat' 

hebben. Wij hebben goede ervaringen met 
prettig samengewerkt. Een ander voordeel van 

niveau hebben. In de universitaire wereld z itten de mensen die wel het gewenste niveau 
en zijn mensen en hebben met zijn stichting Privacy By Design recent zeer 

is dat aan de privacy kant hij ook een positieve b j drage kan hebben. 
Gewenste ondersteuning 
- Code review om inplementatie fouten security te detecteren 
- Security test om de oplossing vanuit alle aanvalsvectoren aan de tand te voelen 

Toegnngel ijkheid 
Stichting Accessibility doen testen en geven advies om de app voor iedereen bruikbaar te maken. Zou deze club rnker aanhaken en 

uitnodigen voor advies en tjdens de ontwikkeling al te laten testen. Bij Belastingdienst hebben we bijvoorbeeld al conclusie getrokken dat 
voor een goede accessibility lest j e ook een blind iemand in je team moet hebben. 

Met vriendelijke groet1 

IIIBIIIIII 
Belastingdienst/ I V-organi.satîe / Gener ie 
John F. Kennedylaan 8 1 7314 PS I Apeldoorn 

M·-~J•••rn:,nw 
e IJfflJm@belastloadleost nl 

: . . . ., cc 
(10)(2e) 

iWîW )" - 09-05-2020 14:17:32--· lk heb de landsadvocaat gevraagd om een voorstel te doen hoe we partijen met kennis die 
bijvoorbeeld 

Aan· ~?s~ . mruiiiîî>'.(:iast1ngdi<ID!I Dl' fiIDlWl@i>oja§ljngdj&Qsl ol> var•
0

~!%~n,wW-
Cc . l@8dool9nl1Q99 7& ~:.: nl> 
O.tum 09--0$-2020 U 1 7 

luîlt-0 1111@webweav,oo ora>. 

01'1d&r'N8'P RE: Hulp van H8Cket0ne - Contact Î 1'8C11'19 
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Ik heb de landsadvocaat gevraagd om een voorstel te doen hoe we partijen met kennis die bijvoorbeeld om niet 
willen bijdragen kunnen betrekken. Dat begint bij de behoefte van het team. Als jullie die behoefte 
formuleren, dan kunnen wij daar een mouw aanpassen. 

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Postbus 20350 1 2500 E'ij&Ö Haaa 
Managementassistente: • , 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

(10)128) 1 HA-ïiiMNrniminvws.nl 1 07uN@if&F 

Van: lll:'J!Bllll <IUiJlf3'ISl@gmal.com> 
Datum: zaterdag 09 mei 2020 12:04 AM 
Aan: belastin dienst.nl <fflfflJ@belastingdienst.nl>. •MW <lll@webweaviog.org>. Pm@hackerone.com 

hackerone.can> 
Kopie: -1mm•• <MWIWN@minvws.nl>' a@edoplantinga.nl <Jll@edoplantinga.nl> 
Onderwerp: Hulp van HackerOne - Contact Tracing 

Ha (10)(2e) 

llllli@iM1-lackerOne.com, in To:) bood aan bijvoorbeeld een Bug-bounty programma te organiseren. Hij 
zit in SF, dus hou rekening met de tijdzone, tel: 1 @ 

De Belastiugdienst ste lt e.-mail niet open voor aanvragen, aang iften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, 
ingebrekestellingen en soortgelijke fotlnele be,icbteu. 

D it beticht is uits luitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kau ve1trouwelijke infonnatie bevatten waarvoor de 
fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en 
de afzender te infonneren. 

The Dutch T ax and Customs Administration does not accept filings, requests , appeals, complaints, notices of default or 
similar fonnal notices, sent by email. 

T his message is solely intended for the addressee. lt may contain infonnation that is confidential and Jegally privileged. lf 
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you are not tlle intended recipient please delete this message and notify the sendcr. 



To: 
Cc: 

belastingdienst.nl~belastingdienà/ia!I 
edgplant;?Qmwa tlll@webweaving.org); Nlllë-mDJ@gmail.comJ; 

@minw,s.nl) 
From: 
Sent Sun 5110/2020 3:54:06 PM 
Subject Re: Re: RE: Hulp van HackerOne - Contact Tracing 
Received: sun 5/10/2020 3:54:23 PM 

Hi all. 
Adoptie 
Eens m~• Md,1" meest kiitische stem1J1e11 uit privacy/securily wereld mee laten kijken is noodzakelijk . Moe beter (eu 
hoe sneller) we laten zien dat 1nm adviezen en zorgen ter hru1e nemen, l10e groter de kans op witte rook. En dal helpt. Ik ben 
in dat opzicht ove1igens enotm blij met de zuivere opvattingen in het team hierovec Goed in lijn met de uitgangspunten van 
ve iligtegencoroua.nl. 

Vanuit overheid zou hel pre11ig zijn als ook d,ridelijk wordt gecommuniceerd over de weu.elijke inbeelding, zodat 
misvattingen over toegestaan gebruik snel de kop worden ingednikt. Dan heb ik het zowel over het corona paspoot1 als de 
sniffing-app (deze is sa1i,lsch ove,lgens maar echte exploits van GoogleApple protocol liggen ook op de loer). Dat ontslaat 
ons ove,lgens niet van de plicht 0111 een oplossing Ie bouwen die dat misbruik simpelweg onmogelijk maakt. 

E ffectiviteit en impact 
Twee gedachten, beiden vanuit perspectief adoptie: 

• Cm pact op werkdnik GGD. We hoeven impact en effectiviteit niet alleen te framen in tenuen van RO. Ook als de 
app daar geen (directe) impact heeft, maar t ijd vrijmaakt voor GGD is dat winst. In commmlicatie zou een framing 
vergelijkbaar met 'help mee om te zorgen dal de ICs overbelast raken' kunnen helpen om adoptie / bereidheid tot 
gebniik van de app kwu1e11 vergroten. Zeker nu met versoepeling maatrege lenpakket de motivatie "de app gaat ons 
helpen sneller nii de lockdowu te kome11" minder sterk wordt. 
• Als we hmnen onderbouwen dat de app ook bij lagere percentages dan 60% effectief is, dan maakt dat bereidheid 
tot installeren waarscllijulijk groter. We zien nu dat mensen de kat uil de 11111 willen kijken. "Pas als serieus veel 
mensen 'm installeren, dan ga ik ook meedoen, want anders heeft het geen zin". Een lager doel, kan wellicht leiden tot 
een hogere absolute adoptie. 

Beide inzichten mbt effect op adoptie zijn aallllames op basis van verkennend hvalitatief onde1zoek, ik zou ze graag hard 
laten maken in kwantitatief onderzoek. Is daar budget voor? (kan uitgezet worden via DPC). 

Verder eens 111eti1Hf{f►vetenschappelijke onderbouwing van e ffectiviteit app is welkom. 

T oii!tjkheid 
Wa • zegt: contact met belangenverenigingen loopt, daru· is bereicllleid bij te dragen. Ik ga proberen dit via Iederin te 

organiseren. Ook Geb!liikerCentJ"aa) hee ft hulp am,geboden, zit vooral in leggen van conrnct met verenigingen en expe11s. 

En helemaal een~Ef4!1emand met visuele handicap in het team is een plus. Dat geldt vooral voor frontend 
development mbt go e ,mp ementatie WCAG2. l Je kan dat heel technisch bekijken en alle vinkjes afchecken. maru· dat 
maakt een app zeker niet per definitie b!l1ikbaar. In een later stadium testen mei meusen met een visuele hm,dicap staat 
sowieso op mijn lijst. 

Goed weekend verder ;-) 

1111 
Op zo 10 mei 2020 om 17: 18 sclueet 4i@j\i41@belasti11edienst.nl>: 

Ik stel voor morgen kort ove~eg samen Ie doen. 

- Bepalen waarvoor we ex Ieme expertise nodig hebben. 
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- Bepalen waar die expenise aanhaakt, open source community, bouw team, etc. (plaaM@Mgeeft daar ook goede kapstok voor.) 
- Bepalen wie dan concreet gaan \/fagen om deze expertise te leveren. 

Hopelijk kunnen we z.o een gestructureerd boodschappenlijstje maken voor Ron om met de landsadvocaat door te nemen. 

Met vriendelijke ,groet 

nrrr 

il Mobile 
Competence 
Center 

Belasting dienst/ IV-organisatie / Generieke Business Services / MCC 
John f. Kennedylaan 8 1 7314 PS I Apek1oom I Gebouw G begane grond 

;;.··~:~·=;•iiäiiiiiiii'" ... , ....... ........................... . 
E IJlfflflQI@ belastln<XHeost OI 
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~~~m: llf1IIJJIEE111MMfNMr@minvws.nl); 1@j,jlt{§M@minvws.nl) 

Sent Tue 5/19/2020 5:20:47 PM 
Subject: Re: Reactie op call vorige week en nadere duiding van wat wij kunnenaanbieden 
Received: Tue 5/19/2020 5:21:05 PM 
Sia Partners - Back&Safe -Covid Corp Application Presentation EN 19052020 - Alleen~ezen .pdf 

Ik w ilde jullie graag een update geven over een laatste ontwikkeling aan onze kant. 

Een aantal multionationals test momenteel onze app en platform ter bescherming van haar werknemers, global. 

Daarmee gaat onze app internationaal. 

Zie bijgaand een korte presentatie over deze toepassing. 

Met vriendelijke groet/ Best regards, 

nmnn■nmm■ 
(10)(2e) 

s,op er!:. 
M@Ifl]W@sia-partners.com 1 +31 @i@@M 
Amstelplein 1 - Rembrandttower - 28th Floor - 1096 HA ,msterdam 1 + 31 Mtt+I 
For more information: wwv1.covid19 navigatingtheartermath sia-partners.com and www.sia-partners com I Follow us on Twitter and 
Linkedln 

Thts me~ogc and ony ottochment$ are ;ntended solely /or the oddressees and are confidant,a/. IJ you recelve this mcssogc in error, pleose delete it and 
1mmechotel'y not1/y rhe sender. Any use nor ;n occord with ns purpose, ony d,ssemmotion or d1Sclosure, either whole or portiol, is proh,bited except following 
formol opproval. The inrernet ccnnor guaranttt the integriry of rhis me.ssage. Sia Porrntr.s sholJ nor; rherefore, be l1oblefor rhe menage if modified. 

Van Aiifi-j 4/M&il®minvws.nl> 
Datum: dinsdag_ 19 mei 202021 om 11:33 

Aan: mmlM•JiM < @jftj @sia-partners.com>, fi ij•jf{§M ◄A@@@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Reactie op call vorige week en nadere duiding van wat wij kunnen aanbieden 

Dank voor je schr ijvenllmiflD ik heb het intern voorgelegd, 
Hoop je spoedig t e kunnen berichten. 
Mvrgr, 

MUM 
Van: ll:flllmfll • @@§@@sia-partners.com> 

Verzonden: dins~19 mei 2020 11:19 
Aan· @IIJftW llil, mfll) 1111••1fll!ll!,lllff.1!1@!1!; ■••@minvws.nl>; ) <MJ@f4i@"!>minvws.nl> 
Onderwerp: Reactie op call vorige week en nadere duiding van wat wij kunnen aanbieden 

Beste (10)(2e) 
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Ik was vergeten de bijlagen met de development brief en de specs bij te voegen. 

Excuus. 

Het is nogal hectisch hier. 

Hierbij alsnog. 

Groet, 

mmllWIM 

Van: E• IAWAI · -partners.com> (10)(2e) , 

Datum: maandag 18 mei 202021 om 16:24 

Aan ·fi-\i)iläfi@minvws.nl> •HfHAWM ◄•Mi@M@minvws.nl> 
Onderwerp: Reactie op call vorige week en nadere duiding van wat wij kunnen aanbieden 

Beste -

In navolging van de conference call van afgelopen woensdag 13 mei willen we graag U en uw team de laatste versie van 
de oplossing die Sia Partners inmiddels beschikbaar heeft onder de aandacht brengen zodat u de juiste en meest 
recente versie van de oplossing kunt onderzoeken. 

Sinds de Appathon van 18/19 April is het Sia Partners ontwikkel team verder gegaan met de ontwikkeling van de 
oplossing om geen tijd te verliezen. We doen dil voor verschillende Europese landen. 

Wij werkten voorheen aan twee verschillende oplossingen. Een op basis van de@Ail)tfMmoncode en een compleet 
nieuw ontwikkelde oplossing • stopC19". Deze laatste oplossing is wat wij nu door ontwikkelen en voldoet aan de thans 
ons bekende (geanticipeerde) eisen en wensen van Nederland. Vandaar dat wij deze oplossing nu voorstellen. 

De volgende componenten zijn beschikbaar voor u en uw team om te evalueren: 
• De StopC1!> app die vol functioneel is sinds 20 April 2020 (zie bijlage hoe de app te installeren); 
• Een Engelstalige beschrijving van zowel het ondersteunende platform, de app en zijn design en 
ontwikkel concept; 
• Een Engelstalige technische specificatie; 
• De broncode. De broncode is beschikbaar op Github. Indien u de broncode wilt (laten) bekijken, neem 
dan even contact met ons op dan zullen wij login-ld's en paswoorden verstrekken. Dit omdat sommige 
landen de (gehele) broncode vooralsnog niet publiek willen zetten. 

Achtergrond: 
• De app is ontwikkeld door Sia Partners in samenwerking met Accenture en Sopra Steria (een Frans IT
en technisch advies buro); 
• Er zitten inmiddels meer dan 1.200 mandagen ontwikkeltijd in de app. Daaruit kunt u opmaken dat de 
app een bepaalde maturiteit en functionaliteit heeft; 
• De app is ondermeer ontwikkeld als mogelijke oplossing voo@■MfM Ech1~1Mifd11eeft tot nu toe 
gekozen voor een meer centraal ingerichte architectuur en operating model; 
• De oplossing is ook onder de aandacht gebracht van andere Europese landen; 
• De StopC19 app is ontwikkeld met een decentraal ontwerp en ontwikkel principe en maakt gebruik van 
het "Lisa" protocol (zie de spec voor details): 
• Het "Lisa· protocol is relatief eenvoudig te vervangen voor het DP-3T protocol. of een ander decentraal 
protocol (Apple/Google initiatief) mocht daar behoefte aan zijn. Onze inschatting is 10 mandagen 
ontwikkeling voor deze aanpassing alsmede de aanpassing om het naar de NL taal om te zetten: 
• De functionaliteit van de StopC19 app kan worden aangepast aan de specifieke eisen en wensen van 
Nederland. 
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We willen u op de hoogte stellen van deze ontwikkelingen omdat wij menen voor Nederland een uitstekend vertrekpunt 
te kunnen bieden met deze app, gebaseerd op de ervaringen vanuit de Appathon en de door u aangegeven context in 
afgelopen conference call. 
Wij zijn van mening met onze achterban dat op korte termijn levering (per begin juni) van een zeer goed werkende app 
naar Nederlandse maatstaven/requirements mogelijk zou kunnen z ijn. 

Met vriendelijke groet, 

Bljlage " lnstallatle app" 

De "S topC19" is nog niet gepubliceerd in de reguliere app stores omdat het nog in ontwikkeling is. Op de hieronder 
beschreven wijze kan het worden geïnstalleerd. 

Voor het installeren van "StopC19" doe het volgende: 
• Om de app te downloaden ga naar de site: ww+MNrnet je smartphone en enter de login-ID en 
paswoord code 
• Login-ID • IBf:lll@stopc19.fr en het paswoord is: @@@iN 

Installeer de app 

Met vriendelijke groet / Best regards, 

s1apa "lers 
MA•Jjfj-JM@~ia•partners com 1 +31 MWWIII 
Amstelplein 1 - Rembrandttower - 28th Floor - 1096 HA Amsterdam 1 + ~•@ij,)f+)@ 
For more information: wwv1.covid19.naviqatingtheaftermath.sia-partners.com and www.sia-partners.com I Follow us on Twitter and 
Linkedln 

This mcssag1: and any atta,hmcnt5 are rnrended solely /or the oddressees and are confidrmt,o/. IJ you recetve th,s message In error, please delete it and 
immed,orely not1fy the sender. Any use not rn occord wirh its purpcse, anyd,ssemination or d1s<losure; e,rher whole or portial, is prohlbited except/ollowing 
formol approval. The internet connot guorontee the integrlty of tlus messoge. Sia Partners shalJ not, therefore, be J,able for the messagc ij modifted. 

Van: @:f/if@@minvws.nl> (10)(2e) 

Datum: donderdag 7 mei 202019 om 09:34 
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(10)[2e) Aan füli§@@minvws.nl> 
Onderwerp; Informatie deelnemers Appathon/ naar aanleiding van aangeboden kamerbrief dd 6 mei 2020 

Beste heren, dame, 

Graag informeer ik u over het vervolg van de realisatie van digitale middelen bij bestrijding van Covid-19, na de gehouden 

marktconsultatie en de zogenaamde Appathon op 18 en 19 april jongstleden die daar onderdeel van uitmaakte. 

Begin april heeft het OMT geadviseerd zo snel mogelijk de mogelijkheden voor ondersteuning van bron- en contactopspor ing met 
behulp van mobiele applicat ies te onderzoeken. 
Er is derhalve gestart met een verkenning naar digitale middelen ter ondersteuning van het bron- en contactonderzoek, op het 
gebied van t esten, t raceren en thuisrapportage. Dergelijke middelen zijn in andere landen al geïnt roduceerd. In de verwacht ing dat 
er voldoende volwassen oplossingen voor de door het OMT gestelde vraag zouden bestaan, is op 11 april jl. gestart met een snelle 
marktconsultat ie. Als onderdeel hiervan is een publieke beproeving gehouden van enkele van de ingediende voorstellen op het 
gebied van het traceren met behulp van een Appathon. 

De conclusie na deze marktconsultatie was dat er op dit moment geen oplossingen bestaan op het gebied van traceren die aan alle 

gestelde eisen voldoen. Ook is geconcludeerd dat de eisen d ie de GGD stelt aan digitale ondersteuning van contactonderzoek nog 
preciezer moeten worden, dat er waarborgen moeten worden getroffen zodat digitale hulpmiddelen aan verschillende 
randvoorwaarden voor een zorgvuldig gebruik voldoen, en dat gedragswetenschappelijke begeleiding bij het succesvol 
introduceren van eventuele apps cruciaal is. 

Daarom is er aan de kamer aangekondigd dat we vier, gelijktijdige, stappen gaan zetten de komende tijd: (1) precisering van de 
epidemiologische eisen van digitale ondersteuning, (2) de juiste mensen samenbrengen om te komen tot goede, open source, 
software, (3) zorg dragen voor waarborgen ten aanzien van informatieveiligheid, privacy, grondrecht en en nationale veiligheid en 
(4) nader uitwerken wat er gedragskundig nodig is voor zinvolle toepassing. De GGD heeft op verzoek van de minister van VWS een 

Taskforce Infectieziekten bestrijding ingericht d ie de epidemiologische behoefte en eisen formuleert waaraan digitale 
ondersteuning moet voldoen. Daarnaast heeft het RIVM op verzoek een Gedragswetenschappelijke Taskforce samengesteld. 

Bij het komen tot d igitale ondersteuning onderscheiden we daarmee twee sporen, namelijk d ie van het doordenken van de 

mogelijke ondersteuning en die van het slim realiseren. 

In het spoor van het doordenken van digitale ondersteuning komen de epidemiologische eisen, de te stellen waarborgen en de 
gedragswetenschappelijke begeleiding samen in een transparant debat. 

Met betrekking tot het slim realiseren wordt binnen het ministerie van VWS een programma ontwikkeling digitale ondersteuning 
ingericht, dat er verantwoordelijk voor is om alle verzoeken tot het ontwikkelen van d igitale ondersteuning op zich te nemen. Waar 
sprake is van realisatie door het ministerie, zal steeds worden gewerkt met een combinatie van expertise vanuit de overheid en 
vanuit het veld. Hiertoe wordt een zogenaamd bouwteam ingericht. Dit bouwteam zal zich als eerste richten op de ondersteuning 

van contactonderzoek. Het bouwteam opereert onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS en wordt samengesteld 
uit experts van binnen en buiten de overheid. 

Bij de keuze voor d ie experts heeft het ministerie gekeken welke experts heeft meest geschikt zouden zijn en zich daarbij met 
name laten leiden de combinatie van (1) hoogstaande kennis van een van de benodigde disciplines in het bouwteam en (2) de 
uiting van die kennis in concrete deelname of voorstellen voor contactonderzoek in de afgelopen weken onder meer blijkend uit 
betrokkenheid bij en na de Appathon. Om geen (potentiële) belangenverstrengeling te veroorzaken, zijn in dit eerste bouwteam 
geen betrokkenen van de voor de Appathon gevraagde oplossingen benaderd. Wanneer een specifieke broncode gekozen is om op 
verder t e bouwen, dan zal het eerste bouwteam wellicht worden uitgebreid met experts ten aanzien van die bewuste broncode. 
Dat kunnen experts zijn uit de groep van eerdere deelnemers, of van daarbuiten. 

Tot slot danken w ij u voor de d iverse gestes om ons te helpen bij de verdere stappen, dat wordt zeer gewaardeerd. Op dit moment 
kunnen we daar echter geen passend vervolg aan geven. Uw organisatie staat op ons netvlies. Wij zullen u berichten indien de 
situatie daartoe aanleid ing geeft. 

Met vriendelij ke groet, 

- (10)(2e) 

M inisterie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport 
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Postbus 2035012500 EJ Den Haagl 
Managementassistente @ll!Jif4@@minvws.nl l070#AQjt@M 
......................................................................................... , ...................................................................... . 
T 070• = * @@5 minvws.nl 
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To: 
Cc: R. • 
ll@edoplantinga.nl 
mm:l@iai e rhauser.nl 
From: IIIJit+JI 
Sent Tue 5/5/2020 6:09:22 PM 
Subject Re: FW: Nieuwe informatie met betrekking tot exposure notificationtechnologie 
Recelved: Tue 5/5/2020 6:09:30 PM 

D ank! 

Enkele vrngen; 

1. 1 k heb wel een webex voor donderdag ontvangen, maar nog nie t voor morgeu ochtend. Correct? Ik kan zelf enkel 
remote inloggen, en deze beperking gekit ook voor anderen_ 

2. Via welk platfonn kunnen we een uitnodiging venvachten voor de appgroep? 

MM!ii 

On Tue, May 05, 2020 at [8:44:39, J .E dllll@111invws.1tl> wr o te: 

Beste allen, 

Welkom bij het bouwteam contactonderzoek apps' Supergaaf dat jullie meedoen. Onderstaande mail ter info. 

Verder paar praktische zaken: 

Jullie worden toegevoegd aan de appgroep • Bouwteam Contactopsporing' 

Graag, indien agenda het toelaat, zoveel a ls mogelijk bij VWS aanwezig zijn. Routebeschrijving : 
https:ljwww.rijksoverheid .nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/contact/routebeschrijving VWS heelt 
geen eigen parkeerplaats maar betaald parkeren kan in naastgelegen parkeergarage Helicon (https://parkeren.inhelicon.nl/). 
Jullie zijn aangemeld en mogen zelf door met de lilt naar de l3e verdieping (Al3). 

Deze week zijn 3 bijeenkomsten gepland die je ook via webex kan volgen als je dan niet bij VWS kan zijn: 

o Woensdag 6 april van 14:00 - 15:00 uur Technische briefing Apple 

o Donderdag 7 april van 10:30 - 11 :30 uur Epidemiologische college RIVM 

o Donderdag 7 april van 15:00 - 16:00 uur Technische briefing Google 

Vergeet niet je legitimatie bij je te hebben want anders kom je het gebouw niet in. 

Neem gerust contact met me op als je vragen hebt. Hopelijk tot morgen! 

Met vriendelijke groet, 
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Oi rectie Informati ebeleid / CIO 

Ministerie ven Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Pamassuspleln 5 1 2511 vx I Den Haag 1MA•hf§@ 
Pos tbus 20350 1 2500 El I Den Haag 

M+31(0)cfflt:~lfflw 

P ""mlnvws.nl 

htto;l/www mlnvws nl 

(10)(28) Van: ) ◄@ffi@@minvws.nl> 
Verzonden: din~ 5 mei 2020 12:36 

Aan:-·· !ilill <f&®rninvws.nl> 
Onderwerp: FW: Nieuwe informatie m et betrekking tot exposure no t ification technologie 

Vandaag hebben we nieuwe informatie gepubliceerd over exposure notification en de samenwerking met Apple 
hierop. Dit omvat referentiemateriaal voor app-ontwikke laars en de voorwaarden die gelden voor het gebruik van de 
technologische oplossing die we bouwen. 

Op een hoog niveau beschrijven de voorwaarden waaraan ontwikkelaars moeten voldoen om de op Bluetooth 
gebaseerde API voor exposure notification in hun applicatie te gebruiken. Dit omvat maatregelen om een strikte 
privacybescherming te garanderen en het type informatie dat ontwikkelaars kunnen benaderen via functies op het 
apparaat. De vereisten bevorderen ook de interoperabiliteit en beperken het gebruik van de apps tot ondersteuning 
van alleen COVID-19-respons. 

De voorwaarden vereisen niet alleen dat ontwikkelaars een goedkeuring van een volksgezondheids autoriteit nodig 
hebben, maar weerspiegelen ook de voorkeur voor een zo klein mogelijk aantal apps, die beschikbaar zijn in een 
aanzienlijk geografisch gebied. Dit komt omdat de effectiviteit van notification exposure aanzienlijk wordt verbeterd 
wanneer gebruikers in een geografisch gebied dezelfde app van de volksgezondheid autoriteit gebruiken. Dit betekent 
dat de toegang tot deze API beperkt za l zijn tot één applicatie per land, tenzij het land een regionale benadering heeft 

Het is goed om deze informatie door te nemen en te delen met iedereen waarvan je denkt dal nodig is. Mocht je 
hierover vragen hebben, laat het me weten. 
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Met vriendelijke groeten, 

( 10)(2e) 

NIMttDl@ooo!ie.com 

(10X2e) 

■WifllM<!lgoogle.com 

+31,MWWN 

l@té 

MIMffiW@goog!e.com 

+31iMk)fM 

(10)(2e) 

(10)(20J 
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To: • . ' Sll)a· minw1s.~m;lellmfflJmbelastingdienst nl] .. 
111/111 ' · minbzk.nl · · · , ll.llidiliiliWfbd@mhvws.nl); - 'lll )WM:2ir9W""@mmvws.nl] 
Cc: • , - · webweaving.org] 
From: · ' • 

( (10)(2e) 

Sent Thur 5/21/2020 5:40: 17 PM 
Subject Re: FW: [URGENT] Android package name 
Received: Thur 5/2112020 5:40:36 PM 

Een ok practice is 0111 de package naam onafhankelijk te houden van de uiteiudelijke naam. Im111ers de package naam 
vernnde11 nooit 111eer, de co111merciële naam k.,mje aanpassen indien dat qua ca111pagne wenselijk is. Dus als er nog enige 
twijfel is over de naam, boude package cL1n gene,iek. Dan heb je meer tijd 0 111 er goed over na te denken en dan kiuJ Google 
verder met hrn1 ding. 

Als je de package naam iets als nl.rijksoverheid.covid 19app noemt en de naam uiteindelijk AlleenSamen wordt, dan kan dat 
prima. De package 11a11m is wel zichtba11r in de iu·l en paar andere plekke11, maar niet 20 prominent 111s de 'volledige 11aam'. 

(Voorbeeld de package naam van Uber is nog steeds com.ubercab terwijl re commercieel die cab al lang gedropt hebben). 

Kies wel even of bet nlrijksoverheid of nl.minvws moet worden, 11fuankelijk wie de owner is. de Rijksoverheid 11ccount 
wordt gebruikt dus het eerste lijkt me logischer. N et als digid. 

Overigens: er was een heel bataljon aan mensen met een mening over de package naam dus hoop nie t dat ik nu iemand voor 
de voeren loop. 

En wens richting Google: we willen de technische poe/test app strict gescheiden houden van de uiteindelijke app omdat de 
poe bewust geen privacy beschennt ( om resultaat te ktumen meten). Voor de poe dus graag dezelfde package name maar 
met' .poe' er nog achier. 

On21 May 2020, 19:19 +0200, (10)12•) 1 4ikiJf4@u1i11vws.nl>, wrote: 

Da,mmen anderen) 

We moeten snel een knoop doorhakken over de technische naam van de App. De naam die gebruikers zien kan dan nog 
wijzigen. 

Ik stel voor AlleenSamen, zoals eerder al bepaald. Dat is nu immers ook nog de campagne "slogan". 

Akkoord? 

Gr 

1111 

Van: lllfifijh <lllfll@google.com> 
Verzonden: donderdag 21 mei 2020 19:11 

Aan: ) W[l)f{i@@minvws.nl>; lmflll@belastingdienst.nl (10)(2e) 
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CC!MJWfj@ 4Afhk@@google.com> 
Onderwerp: [URGENT) Android package name 

Dag (10)(2e) 

Om zo paraat mogelijk te zijn voorafgaand aan de review cycle ontvang ik nog graag de definitieve Anch-oid package 
name. Ik weet dat hier nog heen en weer is gegaan omtrent "Alleen Samen" vs "AllenSamen", maar omwille de package 
nall)e maakt c:lit voor de gebruiker niets uit; de applicatiena;,,m kllu nog aangepast worde11. 

Ktu1 je zo spoec:lig mogelijk laten weten wat hierop het besluit is'? Ik hoor het heel graag nog voor het weekend. 

Vriendelijke groet, 

NAiitM 
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To: -~minvws.nl) 
From: ~ -
Sent Mon 5/1112020 1 :24 :38 PM 
Subject: Universitaire testomgeving 
Received: Mon 5/1112020 1 :24:42 PM 

Oag mmmJ 
goed om elkaar vrijdag te hebben gesproken. Hierbij mijn "alinea· zoals gevraagd: 

Heb ik je vraag hiermee goed begrepen/ beantwoord? 

Wanneer wil je overleggen? Eerste stap is een concreet plan van Erasmus - TU/Delft (met name het 
benaderen/ vrijmaken van de juiste mensen). Wij moeten de andere unversiteiten benaderen. Er is in vroeg 
stadium een gangmaker nodig die de inhoudelijke coördinatie op zich neemt; en een projectleider die de 
bestuurlijke zaken aanpakt. 

Inmiddels heeft mijn collega m MltM met collega's een onderzoeksplan gemaakt voor een eerste 
testbed. 

T.a.v. de tweede vraag, namen voor de begeleidingsgroep, daar kom ik in een aparte email op terug. 

Leuk om zo samen te werken, met vriendelijke groet, 111111 
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To: mm!. ll-l'-)im@minw1s.nl) 
From: Grï~ 4._r 
Sent Fri 5/29/2020 10:39:06 AM 
Subject: RE: Covid-19 vaccin: klinische studies in Nederland 
Receiwd: Fri 5/29/2020 10:39:25 AM 

Ja enorm 

Zie ook mijn presentative waarin ik ze ook noem om mee te part neren .. 
From:111111-11(111) <llllml@minvws.nl> 

Sent: Thursday, May 28, 2020 11:18 PM 

To:fiWMSHSf > 
Subject: FW: Covid-19 vaccin: klinische studies in Nederland 

CAUTION - This email originated from iili DSM 
Please forward suspicious emails as attachments todÄ@dsm.com 

Relevante informatie voor jou? 

Groet-

Van: - @Dlfb# 
Verzonden: 2:11 

Aaniiil•P"lwr,.,• @minvws.nl> 
CC: 
Onderwerp: RE: Covid- 19 vaccin: klinische studies in Nederland 

Beste--

Morgen bellen lijkt me goed! Ik kan inmiddels ook meer informatie geven. Gisteren is namelijk de internationale samenwerking 

waar ik het over had rondgekomen: 

MC-UW.eemt Praha Vaccines over vanMll!JJ@Hni@\§l@l@►erwacht hierdooMJ§►osis Covid•19 vaccins in 
Europa te kunnen produceren. 

Al~ben ik hier afgelopen maanden intensief bij betrokken. Zo lang de deal niet rond was, kon ik hier niet 
ex~de: S11 is één van 's werelds grootste vaccinproducenten, met onder andere activiteit en in Bilthoven 
(Bilthoven Biologicals). 

11ox1c) 

Op basis van de huidige informatie (en de 10 vaccinkandidaten in klinische fase) lijkt d it één van de kansrijke vaccins. Vandaar het 
initiatief om te kijken of we Nederland hier in kunnen betrekken. 

Dit als verdere achtergrond voor ons gesprek morgen. Ik ben o.a. in nauw contact met UMCU, daarover morgen meer. 

Met vriendelijke groet, 

(10•'•1 1~;.,., (\0~:.!01 

,,.,,. 1 (10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(20) 
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(10)12•) 

From: 11:11, Il, Gill3) -Jll1lll@minvws.nl> 
Sent : Thursday, 28 May 2020 16:28 

~:,=111.IISM!tvws.nl> 
Subject: RE: Covid-19 vaccin: klinische studies in Nederland 

Bestelllll 

Zullen we hier vrijdag even over bellen? De gemiste oproep op je telefoon van 16.25 vanmiddag ben ik ; - )) 

Groetef@QF 

(\0)(2e) 
Mm1srer1e van VOJ1Csgezonlle10, we1z1Jn en ~POf c 
J.a r 1 "i,J ".I :J',,11 v,,. )fri g 
PIY..t:bu~ 2( 3' ) 0 EJ I Oc.-r1 r-Jda~ 

Mob (10)(2e) 

;~;;.:~~;~-~-iMIW ______ _ 

Ik begrijp dat er veel zaken zijn die op dit moment aandacht zullen vragen. Jullie zullen de klinische ontwikkelingen van de 
vaccinkandidaten ongetwijfeld op de voet volgen. 

Met betrekkina tot het kandidaat Covid-19 vaccin waar ik jullie op heb willen attenderen: de klinische studie fase 1 gaat deze week 
van start in (10)(2•1 Selectie van andere landen is nog open. 

Gezien de proactiviteit van andere overheden in het zekerstellen van vaccins waarmee forse investerin en gemoeid gaan (bijv. 
m vaccin van AstraZeneca te kunnen krijgen of 

vaccrnpro uct,e center, zou het promoten van een klinische studie in NL van aan 
kunnen zijn. 

Zoals gezegd, zijn er twee mogelijke opties aangedragen -PP.n UMCU - en ik denk nog steeds dat het kan helpen als we 
vanuit de Nederlandse overheid een extra push hieraan kunnen geven. 

Vanuit professioneel/commercieel perspectief heb ik hier geen belang bij. Het lijkt me goed voor Nederland als we hierin een rol 
zouden kunnen pakken. 

Tegelijkertijd begrijp ik dat het aantrekken van klinische studies normaliter niet past binnen het beleid (waarom eigenlijk niet?), en 
dat enige creativitei t dus nodig zal zijn om te bekijken wat we precies kunnen doen om dit te goede kant op te bewegen. 

Ik ben graag bereid hier tijd en energie in te steken, deze week wel redelijk veel volgepland, maar zoek graag een mogelijkheid voor 

verder overleg. 
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Met v,iendelijke groet , 

W W\"' 
Op 20 mei 2020 om 10:52 heeft-+@@l1et volgende geschreven: 

Best,lllfll 

Bedankt voor je reactie. Ik begrijp dat er vanuit het ministerie normaliter geen actieve bemoeienis is. Het is een vrij unieke situatie 
waar we in zitten. 

Het Covid19 vaccin waar we hierover praten is één van de vooraanstaande vaccins in ontwikkeling, dit wordt ook bevestigd door de 
support die dit internationaal krijgt . Dus ik zou het mooi vinden als dit vaccin ook in/ met de hulp van Nederland getest kan komen 
(en daardoor misschien sneller beschikbaar'). 

Vanmiddag ben ik beperkt beschikbaar, zou tot 13:00 kunnen bellen. En anders maandag flexibel. 

Met vriendelijke groet, 

From: 11111, 11-111 (1111) <&P@minvws.nl> 
Sent: Wednesday, 20 May 2020 10:23 

Cc: o/ ~%~ <Pi'll@minvws.nl> To:-· 
Subject: Covid-19 vaccin: klinische studies in Nederland 

Best~ 
Het lijkt me goed als collega1s vanuit ons team hier eens met je verder over spreken, om net iets beter te duiden waar behoeftes en kansen 
liggen. Vanuit het ministerie is er meestal geen actieve bemoeienis met het binnen halen van klinisch onderzoek, dat is aan de (academische) 
ziekenhuizen. En in je mail zie ik al de nuttige partners. sta~in hiervoor . Maar als w e nog ergens kunnen facilite ren, dan 
kunnen we daar natuurlijk naar kijken. Is het goed als woensdagmiddag een of twee medewerker van mijn team je contacten? Ik cc
hierbij vast 

Groeien, 111111111 

Van·n+@IU<lll@Ml•»tn■ 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 21:50 

Aan: 11111, 11-11111 (Il) <Ui'll@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Covid-19 vaccin: klinische studies in Nederland 

Bestellllll 

Hierbij aanvullende informatie over het Covid-19 vaccin: 

Vaccinkandidaat heeft preklinische fase doorlopen, data laat goede resultaten zien met hoge immunogeniciteit in muizen 
en niet-humane primaten. 
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Het vaccin is gebaseerd op een bestaand vaccinplatform. 

(10)( 1c) 

Parallel hieraan zijn trials in andere regio's in ontwikkeling. 

-e van het vaccin kan opgeschaald worden naa (10)(1C) 

Ik heb geen zicht op de allocatie/distribu tie van het vaccin, maar verwacht dat hier internationaal aan Advanced Market 
Placements wordt gewerkt (bijv. vanuit CEPI). 

(10)(1C) 

Voor verdere info, ben ik bereikbaar. 

Met vriendelijke groet, 

From:-ii¾r.ij allmm@minaz.nl> 
Sent: M-OflCfaTT8 ~oToîîl"'"s===~ 

;:;- ~ vw'!?illlminvws.nl> 
Subject: RE: Covid-19 vaccin: klinische studies in Nederland 

Bestelllllll 

Dank voor je bericht. Ik stuur je mail via deze reply door naar 1111111111111 die bij VWS leiding geeft aan de vaccinactiviteiten van 
het ministerie. Ik heb metD tgesproken dat hij inhoudelijk zal reageren. ,,. 
Van:m■111111MtM1ff·ttD 

Verzonden: zaterda 16 mei 2020 21: 
Aan: 
Onderwerp: ov1 vaccin: klinische studies in Nedel"land 

Best-

Het is al enige tijd geleden dat we contact met elkaar hebben gehad in de Stuurgroep NVI. 

Als SG voor Algemene Zaken zijn het ongerv,ijfeld ongekend drnkke tijden. Zelf ben ik na NV!, als Corpornte Fiuance 
advisem· actief gebleven in de internationale vaccinsector. Het publiek/private belang hierin is mij blijven aanspreken. 

Op dit moment ben ik betrokken bij de totstandkoming van een intemationale samenwerking met een bedrijf met een 
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veelbelovend Covid-19 vaccin. Dit traject is in een afrondende fase. 

De reden dat ik je benader staat los van mijn opch'acht. Maar heeft te maken met de vraag of we Nederland zouden kllllllen 
betrekken in de ontwikkeling van dit Covid-19 vaccin_ 

Het Covid- 19 vaccin van het becb·ijf is gebaseerd op een bes1am1de vaccintecbuologie. De preklinische fase is afgerond 
met goede resultaten. Fase I gaat binue11 2-3 weken van start in Ausu·alië. 

Het bedrijf heeft een aantal landen voorgeselecteerd voor verdere klinische sn1dies. Maar definitieve keuzes voor Etu·opa 
zijn nog niet gemaakt. 

Als vooraanstaand vaccinland, het hoogwaardige netwerk van de medische zorg, de algehele behoefte aan een vaccin en 
als huisvester van EMA, dacht ik dat hel goed zou zijn Nederland hieivoor te promolen. 

Zodoende heb ik deze week twee opties ouder de aandacht gebracht voor klinische stl!dies iu Nederland (beiden in 
overleg met beide orgaoisaties): 

l. UMCU als onderdeel van een in1emalionaal netwerk van medische centra dat klinische studies snel kan uitvoeren (en 
dat mei de klinische SIHdie van hel BCG vaccin reeds deelneemt in een internationale klinische srudie) 
2. lntravacc dat als onderdeel van de overheid vaccin R&D kennis heeft (voomamelijk tot en met fase I) en regulatoire 
onderstetu1ing kan bieden bij vervolgfases 

Beide opties liggen voorbij de CEO vau het bediijf. lk wacht uog op feedback. 

Ik vroeg mij af of er vanuit de Nederlandse overheid interesse is om de klinische studie van dit vaccin naaJ Nederland te 
halen. 

Het bediijf zal ongetwijfeld van 111eerdere kanten worden benaderd. En dat za l z.odra fase T van start gaat, waarschijnlijk 
alleen maar verder toenemen. 

N.b. Gezien de tijdsdruk zal het besluit waar verdere klinische studies uit te voeren. vooral afhangen van de efficiënte en 
effec1ivi1eit waam1ee een klinische studie kan worden uitgevoerd (fi11ancie1ing zal verhoudingsgewijs 1Jli11der van belang 
zijn) 

Ik heb over bovenstaande o.a. contact gehad met D-Mfi v~•MA•GW I)aarnaast vroeg ik mij af of er vanuit 
Den Haag interesse is 0111 de klinische studies vau een Covid- 19 vaccin uaar Nederland te haleu. 

Zo ja, ben ik graag bereid meer infonnatie te geven en contacten te leggen. Zo dacht ik dat bijvoorbeeld een direct bericht 
vanuit de Nederlandse overheid mogelijk zou k,u111en helpen. 

Met vriendelijke gToet, 

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 r isico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. lf you are not the addressee or if t his mess age was sent to you 
by m istake, you are requested to in form the sender and delete the message. 

The State accepts no liability lor damage of any kind resulting from the risks inherent in t he electronic transmission of messages. 

···········•·*••······································ 
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To: • - . • ' • - minvws.nl] 
Cc: . · @minvws.nl] 
From: 
Sent Thur 5/2 :1 :47 PM 
Subject RE: Covid-19 vaccin: klinische studies in Nede~and 
Receiwd: ur 5/2812020 8:11 :21 PM 
Press release c uisttion of Praha Vaccines. dl 
2020-05-13WVCWebin arCOVI 019v3.pdf 

BestelllE!lEl:III 

Morgen bellen lijkt me goedl Ik kan inmiddels ook meer informatie geven. Gisteren is namelijk de internationale samenwerking 
waar ik het over had rondgekomen: 

llmm,eemt Praha Vaccines over van 
Europa te kunnen produceren. 

iiAD11dma,erwacht hierdoor ca 1 miljard dosis Covid-19 vaccins in 

Al< MMltJa@van S11 ben ik hier afgelopen maanden intensief bij betrokken. Zo lang de deal niet rond was, kon ik hier niet 
explicitier over zijn. Terzijde: S11 is één van 's werelds grootste vaccinproducenten, met onder andere activiteiten in Bilthoven 
(Bilthoven Biologicals). 

Het Covid-19 vaccin vanEmlis gebaseerd op een bestaande vaccintechnologie (protein subunit) in combinatie met een 

adjuvant. Deze week is ph 1 gestart iniAi)jfl#)p basis van hetzelfde protocol wordt direct erna ph 2 uitgerold inllllilmenll 
Overige landen zijn nog niet benoemd. Zie bijgaand meer info over de preklinische fase en de klin ische roadmap. 

Op basis van de huidige informatie (en de 10 vaccinkandidaten in klinische fase) lijkt d it één van de kansrijke vaccins. Vandaar het 
initiatief om te kijken of we Nederland hier in kunnen betrekken. 

Dit als verdere achtergrond voor ons gesprek morgen. Ik ben o.a. in nauw contact met UMCU, daarover morgen meer. 

Met vriendelij ke groet, 

(101(2&1 

(101(28) 

~ 
(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

From: 111, fl. Gilll) <lmll!l@minvws.nl> 
Sent: Thursday, 28 May 2020 16:28 

To:-, ~s@.rW 
Cc: 1111, .•• r,é¼minvws.nl> 
Subject: RE: Covid-19 vaccin: klinische studies in Nederland 

Besttwlll 

Zullen we hier vrijdag even over bellen7 De gemiste oproep op je telefoon van 16.25 vanmiddag ben ik;-)) 

Groeten MM 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
l'l Ik' susi;:lf•I 0,. 7'l1 I vX .)f•1 r-t,,. 
Postb<>s 20350 1 2500 D I Den ••9 
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(10X2e) 

Beste Wtti 
Ik begrijp dat er veel zaken zijn die op dit moment aandacht zullen vragen. Jullie zullen de klinische ontwikkelingen van de 
vaccinkandidaten ongetwijfeld op de voet volgen. 

Mel betrekking tot het kandidaat Covid-19 vaccin waar ik jullie op heb w illen attenderen: de klinische studie fase 1 gaat deze week 
van start i (10X2a) Selectie van andere landen is nog open. 

Gezien de proactiviteit van andere overheden in het zekerstellen van vaccins, waarmee forse investeringen gemoeid gaan (bijv. 

zou het promoten van een klinische st udie in NL van aan kandidaat Covid-19 vaccin een goede strategie 
kunnen zijn. 

Zoals gezegd, zijn er twee mogelijke opties aangedragen - - - en ik denk nog steeds dat het kan helpen als we 
vanuit de Nederlandse overheid een extra push hieraan kunnen geven. 

Vanuit professioneel/commercieel perspectief heb ik hier geen belang bij. Het lijkt me goed voor Nederland als we hierin een rol 
zouden kunnen pakken. 

Tegelijkertijd begrijp ik dat het aant rekken van klinische studies normaliter niet past binnen het beleid (waarom eigenlijk niet?), en 

dat enige creat iviteit dus nodig zal zijn om te bekijken wat we precies kunnen doen om dit te goede kant op te bewegen. 

Ik ben graag bereid hier tijd en energie in te steken, deze week wel redelijk veel volgepland, maar zoek graag een mogelijkheid voor 
verder overleg. 

Met vriendelijke groet, 

W ww, 
Op 20 mei 2020 om 10:52 heef•-nl@if4Mhel volgende geschreven: 

Bedankt voor je reactie. Ik begrijp dat er vanuit het ministerie normaliter geen act ieve bemoeienis is. Het is een vrij unieke situatie 
waar we in zitten. 

Het Covidl9 vaccin waar we hierover praten is één van de vooraanstaande vaccins in ontwikkeling, dit wordt ook bevestigd door de 
support die dit internationaal krijgt. Dus ik zou het mooi vinden als dit vaccin ook in/ met de hulp van Nederland getest kan komen 
(en daardoor m isschien sneller beschikbaar?). 

Vanmiddag ben ik beperkt beschikbaar, zou tot 13:00 kunnen bellen. En anders maandag flexibel. 

Met vr iendelijke groet, 
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110•1~1 1~, ~ !101(2el 

"'.'.:: r/li (10)(2e) 

(10)(28) 

(10)(2e) 

(10)(28) 

From: 1111. 11-111 (111).:IIIJiBl@minvws.nl> 
Sent: Wednesday, 20 May 2020 10:23 ~~=--•\ <Dffl@minvws.nl> 
Subject : Covid-19 vaccin: klinische studies in Nederland 

Bestelll!II 
Het lijkt me goed als collega's vanuit ons team hier eens met je verder over spreken, om net iets beter te duiden waar behoeftes en kansen 
liggen. Vanuit het ministerie is er meestal geen actieve bemoeienis met het binnen halen van klinisch onderzoek, dat is aan de {academische) 
ziekenhuizen. En in je mail zie ik al de nuttige partners staan hiervoor I ij•@ . Maar als we nog ergens kunnen faciliteren, dan 
kunnen we daar natuurlijk naar kijken. Is het goed als woensdagmiddag een of twee medewerker van mijn team je contacten? Ik ccMij•)tf@ 
hierbij vast 

Groeten, 111111-

Beste-

Hierbij aanvullende informatie over het Covid-19 vaccin: 

Vaccinkandidaat heeft preklinische fase doorlopen, da ta laat goede resultaten zien met hoge immunogeniciteit in muizen 
en niet-humane primaten. 

Het vaccin is gebaseerd op een bestaand vaccinplatform. 

Single protocol voor Ph 1/2. Ph 1 gaat van start in mei 2020 in llliJDl,,et 130 gezonde vrijwilligers. Resultaten worden 
verwacht in Q3 2020. 

Kort daarna uitrol naar Ph 2 i (10)(2a) 

Parallel hieraan zijn trials in andere regio's in ontwikkeling. 

De productie van het vaccin kan opgeschaald worden naar lOOM doses per jaareinde en naar verwachting ca. 1 miljard in 
2021. 

Ik heb geen zicht op de allocatie/distributie van het vaccin, maar verwacht dat hier internationaal aan Advanced Market 
Placements wordt gewerkt (bijv. vanuit CEPI). 

Het accomoderen van een klinische studie in Nederland, met korte lijnen naar CBG en de EMA, zou wellicht voordelen met zich 
mee kunnen brengen. 

Voor verdere info, ben ik bereikbaar. 

Met vriendelijke groet, 
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From:@lî-)f{j Q•)ifffl@minaz.nl> 
Sent: Monday, 18 May 2020 11:48 To:--~ Cc:J:@minvw7n/ i minvwsnl> 
Subject: RE: Covid-19 vaccin: klinische studies in Nederland 

Bestemm:I 

Dank voor je bericht. Ik stuur je mail via deze reply door naar 111111 llfl die bij VWS leiding geeft aan de vaccinactiviteiten van 
het ministerie. Ik heb metllatgesproken dat hij inhoudelijk zal reageren. 

Groet, 

111m 
Van:-■- iM@tMr~umN 

Verzonden: zaterdag 16 mei 2020 22 
Aan: MMàlfi 
Onderwerp: Covid-19 vaccin: klinische studies in Nederland 

Bestelml 

Het. is al enige tijd geleden dat we contact met elkaar hebben gehad in de Stmu·groep NVI. 

Als zijn het ongetvájfeld ongekend drukke tijden. Zelf ben ik na NV!, als Coipornte Finance 
advisem· actief gebleven in de internationale vaccinsector. Hei publiek/private belang hierin is mij blijven aanspreken. 

Op dit l))Olllenr ben ik betrokken bij de totsta ndkoming van een internationale samenwerking met een bediijf l))el een 
veelbelovend Covid-19 vaccin. D it traject is in een afrondende fase. 

De redeu dat ik je benader staat los van mijn opdracht. Maar heeft te maken met de vrnag of we Nederland zouden kunnen 
betrekken in de omwikkeling van dit Covid-19 vaccin. 

Het Covid-19 vaccin van het bedrijf is gebaseerd op een bestaande vaccintechnologie. De preklinische fase is afgerond 
met goede resrtlt.aten. Fase I gMt binnen 2-3 weken van start inN®)W@ 

Het bedrijf heeft een aantal landen voorgeselecteerd voor verdere klinische smdies. Maar definitieve keuzes voor Europa 
zijn nog niet gemaakt. 

Als vooraanstaand vaccin.land, het hoogw<1ardige netwerk van de medische zorg, de algehele behoefte MU ee11 vaccin en 
als huisvester van EMA. dacht ik dat het goed zou zijn Nederland hiervoor te promote1L 

Zodoende heb ik deze week twee opties onder de aandacht gebracht voor klinische studies in Nederland (beiden in 
overleg ,net beide organis<1ties): 

l. UMCU als onderdeel van een intemationaal netwerk van medische centra dat klinische sh1dies snel kan uitvoeren (en 
dat met de klinische sh1die van het BCG vaccin reeds deelneemt. in een internationale klinische studie) 
2. Inn·avacc dat als onderdeel van de overheid vaccin R&D kennis heeft ( voornamelijk tot en met fase!) en regnlatoire 
ondersteuning kl'ln bieden bij vervolgfases 
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Beide opties liggen voor bij de CEO van het bedrijf. Ik wacht nog op feedback. 

Ik vroeg mij af of er vanuit de Nederlandse overheid interesse is om de klinische studie van dit vaccin naar Nederland te 
halen. 

Het be<b-ijfzal ongetwijfeld van meerdere ka1Iten worden be11aderd. En dat za l zodra fase I van sta,tgaat, waarschijnlijk 
aUeeu maar verder toenemen. 

N.b. Gezien de tijdsdnik zal het besluit waar verdere k linische studies uit te voeren, vooral afhangen van de efficiënte en 
effectiviteit waannee een klinische sn1die kan worden uitgevoerd (financiering zal verhoudingsgewijs minder van belang 
zij11) 

Ik heb over bovenstaande o.a. contact gehad met .. @AWW v~n@•)j@@ Daarnaast vroeg ik mij af of er vanui t 
Den Haag interesse is om de klinische studies van een Covid-19 vaccin naar Nederland te halen. 

Zo ja, beB ik graag bereid meer iB.fomJatie te geveu en cont.acteu te leggen. Zo dacht ik dat bijvoorbeeld een direct bericht 
vanuit de Nederlandse overheid mogelijk zou kunnen helpen. 

Met v,iendelijke groet, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of di t 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 r isico's verbonden aan het 

elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. lf you are not the addressee or if t his mess age was sent t o you 

by m i.stake, you are requested to in form the sender and delete the m es sage. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in t he electronic transmission of messages. 
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To: 
From: 

(10)(2e) ~- lMiWffHW@minvws.nl) 

Sent Mon 5/1812020 9:05:38 AM 
Subject: FW: Decathlon mask PPE -Air Wave. 
Received: Mon 5/18/2020 9:05:43 AM 
image002.pno 

DagMllJfM 

Update: Zoals je beneden kunt zien heeft llilIIIHmm (IE!l)lSI PPE afd) direct gereageerd. Hij zal het oppakken zodra de 
organisatie de gegevens mbt het (snorkel)maskeer stuurt. De bal ligt bij "Air Wave" om de applicatie in te sturenllll:llfZ:Dtal het 
oppakken zodra het binnenkomt. We hebben nog niets ontvangen. We wachtren af. 

Mvg 

From:lllfllmmmJ <-fMttw~bsigroup,com> 
Sent: 14 May 2020 17:35 T:a• ' uJ;bsigroup.com>; 

@bsigroup.com>; · -Cc: bsi roup.com> 
@bsigroup.com>; 

(10)(2e) (10)(2e) @bsigroup.com> 
Subject: RE: Decathlon mask PPE 

' ' @bsigroup.com>; mlllJDmllJ 
@bsi rou .com> 

@bsigroup.com (10) 
@bsigroup.com -r@ 

· @bsigroup.com>; 

Thank,m)'or t he heads up. lf you can provide us with as much product info as possible 
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WA•flf4M@bsigroup.com>; 111111 
i rou .com> 

Hi, 

~d I have both been contacted b;1Mj@r-&■1tilDJ with a request for help. For those who do not knowlWd .. 
'rmimJ is Director o f MOH responsible for the Medici nes and Medical Technology (incl Medical Devices) groups within MO: V 
had direct contact withlmlflto arrange the designations of BSI NL as Medical Devices NB in Amsterdam for the directives and to 
discuss the migration of MD Certificates and Staff. 

Yesterday (see be low mailimillltequested help in the Conformity Assessment/ Certification of the facemask because i t is related 
to COVl019. The Decathlon facemask is typically used in swimming and with a 3-D printed element manufactured by Royal Dutch 

Shell it becomes a respiratory device lor healthcare professionals (under EN12941 Respiratory protective devices. Powered filtering 
devices incorporating a he/met or a hoad). lt seems the organisation (Air wave.org protector) who (together with Technica! 

University Delft and the Hospita! in The Hague) developed this product (demo/ promoclip 2 min)) was on television a couple of 

weeks ago and showed !heir facemask and indicated that it look so long to get the device on the market. This caused a lot of 
discussions in the Dutch Government (note, a minister of the Government was in the same program). They tried to contact us by 

phone for some time (2 weeks). Af ter they sent an e-mail this was picked ~ lyesterday)DmJ explained the 
process and requested an application. While discussing the product w ith ~ • (yesterday), it appeared that the 

organisation had no idea of the requirements/process of Conforrnity Assessment and Certification and had a totally wrong 
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impression of what is needed trom them. 

Because o f the "politica! d iscussion on t his subject wi thin the government '11i111J{MOH) asked whet her we could help and get this 

device through BSl ' s "emergency route" = get it on our priority list because its aids in the COVID-19 activities in hospit als. 

to find out the status. They are currently preparing an application which will be picked up by-._ 
, · about the phone call !rorrGmlfland I called the organisation IIIIIIJ (~jr§i 

In follow up to the phonecall,.sent me the below mail with information 

MQWf4@this is just to give you some early info. 

-From: (10)(2e) ) #AiifAFr.ilminvws.nl> 
Sent : 13 May 2020 18:15 

To:-llfllWJMi§@Î@§Jl4iM 
Subject: vraagje snorkelmasker 

• Thls message orlglnated from outsldo of BSI. Please treat hyperlinks, attachments and lnstructlons In ttils email w1th cautlon. • 

Bestelll:il:IJ 
Zou jij contact kunneQ$1en met m Dmm (06 iAi)11@i1. Hij is van Air Wave.org (snorkelmasker) . Kennelijk is er al 
contact geweest met • ' DliiililJ van BSI. Zij willen graag tempo maken met d it masker. Ik ken niet alle technische ins en 
outs en het moet vanzelfsprekend veilig zijn daarom belangrijk dat j ullie hier een mening over vormen. 
Alvast dank 

-- llmimJ 

(10)(2e) 

Tilis email may contain confidential infonnation and/or copyright 111ate1ial. Til.is email is intended for the use of ihe 
addressee only. Any llllltutho1ised use may be unlawfuL If you receive this email by mistake, please advise the sender 
immediately by using the reply facility in your email software. 
The 8 1itish Standards Institution is iuco1pornted by Royal Charter. 
Tllis email bas been scanned for all known vimses. 
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To: ~ -<llll>1IIEB1@minvws.nl) 
From: ~ ½0 Alzheimer Nederland 
Sent Wed 5127/2020 2:31 :59 PM 
Subject: RE: Agenda ove~eg ouderenzorgorganisaties 25 mei 2020 
Receiwd: Wed 5/27/2020 2:32:03 PM 

Dag 

Fijn als je het bespreekt met gemeenten. En natuurlijk gaan we je antwoorden gebruiken en geven. En deels deden we dat ook al. 
Dank voor de reactie. 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) ■-a 
alzheimer 
nederland 

:g~;-

en regionale hulp 

Van: IIIIJ. lmflJ. - ) <lllfll@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 16:17 

Aan: lllml I Alzheimer Nederland <l@Hil®alzheimer-nederland.nl> 
Onderwerp: RE: Agenda overleg ouderenzorgorganisaties 25 mei 2020 

Dat kan. En we gaan dat g esprek ook aan. 
Maar blijkbaar komen de vragen bij jullie bim1en en als je dan zelf ook amwoord km1t geven, in plaats ,·an doorvern~j zen, 
zijn ze sneller geholpen . 
(Om van kastje naar de muur te voorkomen). 
Creatief is toch uit te leggen? We zien mensen in deze t ijden met heel veel creatieve ideeën en oplossingen komen. Dat 
kan toch ook wel bij dagbesteding? 
Gn>et. 

111111 
Van: lll&m I Alzheimer Nederland 4Qf4i@alzheimer-nederland.nl> 

Verzonden: woensdag 27 mei 2020 16:03 

Aan: mma, llmifll.111) <IDIDl@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Agenda overleg ouderenzorgorganisaties 25 mei 2020 

Dag 

Goede antwoorden. Voor mij .. 
De vraag is of het ook goede antwoorden zijn voor medewerkers en vrijwilligers van dagactiviteiten. De woorden •creatieve 
oplossingen" doen het niet goed. Dat weet ik wel. 

Kunnen we gemeenten vragen om dit lokaal te delen met de aanbieders van dagactiviteiten die wmo-subsidie krijgen? 

Met vriendelijke groet, 

a 
alzheimer 
nederland :g~~--

11ox2e) 

280008 



Van:-. mmm. - ) <IB\Bl@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 08:37 
Aan: IZllllli!lll I Alzheimer Nederland <l@fWl@alzheimer-nederland.nl> 
Onderwerp: FW: Agenda overleg ouderenzorgorganisaties 25 mei 2020 Ha-

Hierbij als voorbeeld een reactie op deze vragen. 
Help! dit? Optie 0 111 dit in en lijn naar heb te organiseren? 
Groet .. 
Dag 

Ik had beloofd om een aantal vragen/ punten te delen die dagactiviteiten hebben rondom het opstarten. Dit is wat we binnen 
krijgen: 

1. Op de dagactiviteiten komen niet alleen mensen aan het begin van dementie. Vaak ook met gevorderde dementie. Zeker 
nu mensen niet willen verhuizen naar het verpleeghuis met een bezoekersstop. Dus voor een heel groot deel van de vaste 
bezoekers zijn de RIVM maatregelen niet op te volgen: 1,5 m afstand, niet aanraken, hoesten/ niezen in je elleboog enz. 
Dat zal een deel van de mensen betreffen. We kunnen wel met elkaar nadenken hoe hiermee om te gaan. Zo worden 

medewerker ed voorzien van PBM om hen te beschermen in de omgang met de mensen met gevorderde dementie. 
2. Er passen niet veel bezoekers op 1,5 m afstand op onze locatie. Er is maar beperkt ruimte. Dat kan financieel niet uit. 
Men kan een andere ruimte huren. De meerkosten worden namelijk vergoed omdat ze Corona gerelateerd zijn. Vraagt wel 
creativiteit om dit op te pakken. 
3. Vrijwilligers kunnen niet komen omdat er anders nog meer mensen in de ruim te zijn, d ie ook weer besmettingsgevaar 
opleveren. We missen hun helpende handen! 
Dit klopt niet. Vrijwilligers kunnen gewoon komen, zolang iedereen maar op 1,5 meter blijf t of vluchtig contact houdt 
(minder dan 3 minuten). Vraagt ook goede begeleiding. 
4 . Ons werk is nu vooral een soort verkeersregelaar in plaats van bezoekers helpen en stimuleren in een huiselijke sfeer. Dat 

laatste lukt niet. 
Dat kan zijn voor the time being maar het is beter dan de mantelzorger overbelasten. Bij kiezen uit twee kwaden is dit de 
mist kwade optie. Is toch voor nu overkomelijk? 

5. Verder is er een categorie deelnemers die n iet komt, omdat ze angst hebben voor het virus en vermijden om naar buiten 
te gaan (was ook advies steeds aan ouderen) o f mantelzorgers die niet w illen dat hun partner, ouder e.d. komt. Hoe lang 
houdt je als organisatie deze plekken vrij als er anderen op de wachtlijst st aan die graag willen komen? 
Probeer mensen weer te overtuigen met de nieuwe regels: het mag weer! Ik denk dat mensen met een goed verhaal over 
hoe het geregeld Is en voor de veiligheid wordt gezorgd wel weer graag komen. 
6. We vinden de verantwoordelijkheid die wij hebben om aan 1,5 meter te houden erg groot. Wat als er mensen besmet 
raken doordat zij bij 't Warme hart zijn. Dan zijn de gevolgen helemaal groot, om de dagactiviteiten m isschien helemaal te 
moeten sluiten. 
Dat geldt voor alle zorg. Ook voor hh die bij mensen thuis komt. Geen contact weegt in deze fase niet op tegen een risico op 

besmetting. Daar moeten we mee leren leven. We kunnen onszelf en anderen niet permanent opsluiten. Als we alles hebben 
gedaan zoveel we konden doen binnen de regels die gelden, dan is dat dus een aanvaardbaar risico. Vraagt ook een goed 

gesprek. 
7. Onze collega's werken nu in het verpleeghuis. Daar hebben ze behoefte aan extra begeleiders. Daardoor zijn wij met te 
weinig. 

Dan kan via vraag en aanbod Rode kruis extra medewerkers worden geworven. Of anders vrijwilligers. Die hebben zich met 
grote aantallen aangeboden. Er zijn hiervoor creatieve andere oplossingen. Daar kunnen we ook bij helpen. 
8. We merken dat deelnemers juist in deze tijd behoefte hebben aan een knuffel, een arm om ze heen. Ze zoeken dit ook bij 
elkaar ..... W ij zijn de remmende factor hierin ... 
Dat is helaas zo en geldt voor de hele samenleving. Het is dan wel fijn toch op enige wijze bij elkaar te kunnen zijn. Ondanks 

deze beperking. 
9. We kunnen in onze locatie (een Gezondheidscentrum) geen andere ruimte huren. Niet praktisch, maar ook niet 
financieel .... Ook al is er een toestemming dat het vergoed gaat worden .... Wanneer? Verder is het normaal al moeilijk om 
aan goed personeel te komen, die kun je niet even tijdelijk extra inhuren als k leine organisatie .... 
Financieel kan geen argument zijn, meerkosten worden vergoed en ook zorgcontinuitei t. Laatste nog een maand. Ander 
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wordt er niet meer betaald want er wordt immers geen zorg geboden. Ruimte dan elders huren en werken met meer 
vrijwilligers zijn dan opties. 

10. Hoe houd ik de sfeer goed? Ik loop steeds aan tegen het feit dat we niet bieden wat nodig is! Dot is niet een dagbesteding 
met zo weinig deelnemers en een hele andere invulling van wat ons juist maakte tot een dagbesteding. Een dagbesteding 
met o.a. wekelijkse bezoeken van schoolkinderen, van kopjes koffie drinken op een terras, van zo 'gewoon mogelijk' je dag fijn 
besteden. Natuurlijk maken we er wat van, maar dit moet niet het nieuwe normaal worden/ 
We roeien met de riemen die we hebben. Allemaal. Niemand vindt het leuk, maar het is even niet anders. Maar er zijn genoeg 
creatieve oplossingen. Beter daar over nadenken dan mensen thuis laten zitten. We denken graag mee. 
11. Door de prioritering van bezoekers zij n er nu bezoekers al wekenlang thuis. We zijn afhankelijk van signalen van de 

thuiszorg om te horen of het nog een beetje gaat thuis. Maar de thuiszorg heeft ook afgeschaald. Dus we zijn bang voor de 
gevolgen bij die mensen thuis. 

Dat is dus precies de reden om de priori tering af te schaffen en mensen zoveel mogelijk weer te laten komen. Richtlijn is: nee 
tenzij. En aanbieders worden geacht zelf contact met mensen te onderhouden en niet via de wijkverpleging of hh. Ze moeten 

immers als mensen niet fysiek kunnen komen naar dagbesteding zelf een alternatief aanbieden. 
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Cc: • ~ IMU!JHitlll@minvws.nl] 
From: heimer Nederland 
Sent Wed 6/312020 4:10:55 PM 
Subject RE: Consultatieversie Tijdelijke wet maatregelen covid-19 
Received: Wed 613/2020 4 :10:58 PM 

Dag 

!'-~••• .. verenso.nl]: 

venvn.nl]; 

nvo.nl~vo.nl]; 
oort.nl]; ' fl 

b.nl] ; 
nvavg.nl); 

@patientenfederatie.nl]; 

s ersii&im ) ' · @minvws.nl]: 31-MIPHdllD 

Op de drempel van de middag de reactie van Alzheimer Nederland. En ik deel onze reactie maar meteen met iedereen. 

Alzheimer Nederland pleit vooral voor meer maatwerk. En de huidige maatregelen rondom de bezoekregeling van verpleeghuizen 
voldoen niet, want l ijden nog steeds tot veel verdriet en schrijnende gevallen. Het is nodig dat verpleeghuizen zelf kunnen en mogen 
bepalen hoe z ij omgaan met het toelaten van meer bezoek. In de cor sultatieversie van de tijdelijke wet COVID ontbreekt een 
afweging op basis van proportionaliteit tussen enerzijds de belangen/rechten van familieleden en ouderen in zorginstellingen om 
contact met elkaar te hebben tegenover anderzijds de meer collectieve belangen om - verdere - verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen. Wij zijn van mening dat een dergelijke afweging n iet op nationaal n iveau middels algemene regelgeving kan worden 
gemaakt. maar wordt bepaald door plaatsel ijke en misschien per afdeling a1hankelijk te wegen factoren. Dus zo individueel mogelijk. 

De Wpg bemoeil ijkt d rt maatwerk. De Wet zorg en dwang biedt wél mogelijkheden om bezoek op maat c.q. met beperkingen te 
reguleren. omdat deze meer verantwocrdelj kheid bij de zorgaanbieder legt. 
Het is dan ook opvallend dat hier geen enkel woerd aan wordt besteed. Te meer omdat op basis van het subsidiariteitsprincipe er 
geen n ieuwe wet nodig is als een bestaande wet voldoet. Wij pleiten dan ook voor het afschaffen van algemene maatregelen 
rondom het toelaten van bezoekers middels de Wpg zodat verpleeghuizen volgens de Wzd het maatwerk waar mantelzorgers en 
mensen met dementie om vragen . kunnen toepassen. 

Wij horen graag uw reactie. Met vriendelijke g roet, 

mlmJ!fm 

a 
alzheimer 
nederland 

ig~,EfriiE 

(10)(2e) 
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(10)(2e) , ~~im: ,:ril!! r ,,,~::!~.nlJ: M@twMMA#fWM@intermin.nlJ 

Sent Sun 5131/2020 7:48:55 PM 
Subject Project Board livegang corona dashboard 
Receiwd: Sun 5/31/2020 7:49:14 PM 
Besluitdocument RIVM VWS Dashboard CDN.docx 

BestelMI 
Zoals beloofd hierbij een concept mail naar@A•hi@ilmet bijlage een advies over hosting. 
Mocht het nog uitkomen vanavond, zal ik je er zo even door heen praten. 

IWfii 

De afgelopen dagen is er intensief contact geweest over de livegang van het dashboard. Dankzij een geweldige inspanning van de 
technische mensen gecoordineerd doo in het Pinksterweekend (1) zijn we op schema woensdag 18:00 een 
prototype te presenteren. We verwachten veel (social) media aandacht, heel veel t raffic op een piekmoment, en hoog risico voor 
doos achtige activiteiten en negatieve pers. 
Graag vraag ik jullie als adviseurs om in de project board. Hiervoor stel ik 3 momenten voor: 

1. Keuze moment hosting obv. Advies (bijgevoegd) en briefing. Maandag 15:00 of 20:00 

Mbv. Technisch architect 
bijlage. 

(10)(2e) en MAiii4@ hebben we 4 opties uiteengezet. Deze zijn toegelicht in de 

2. go/ no-go, dinsdag 20:00 of woensdag 8:00 (TBC Maandag 1-6 14:00) 

obvadvie • (10)(2e) (10)(2e) . Zijn we technisch op schema voor 
livegang? Halen we het? 

3. Monitoring tijdens livegang: Woensdag 18:00-20:00 

We stellen voor een war room call aan te maken waarin we gezamenlijk de load, security, performance, etc. monitoren, 

issues te bespreken. De project board is stand by aanwezig om als escalatie besluitvormend orgaan. 

Kan ik op jullie rekenen de komende dagen? En hebben jullie nog advies voor aanhaken van de juiste personen? 
Ik heb MWf§@ van Motiv gevraagd om een implementatie plan te maken, waarin de rollen en het proces staan beschreven. 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Gem~ente Amst~rdam 

06MWDM 

De gemeente Am~te-rdaim streeft naa,r optimale- dien~tverlening en -zorgvuldige, afhand,Pling vane--mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit 
dan wetP.n diJO de afze-ndPr e,n vt-rvo1ijder de e-rlld1I Voor n,e,e,r informatie,· www.amsterd,3m.nl/p1oclQ11mer. 
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To: 111FFWo)ffW@nctv.mi'ljenv.nl] 
Cc: ___!!2!,__..:,_@minvws.nl] 
From: · 
Sent Mon 6/112020 12:07:56 PM 
Subject FW: Project Board livegang corona dashboard 
Receiwd: Mon 6/1/2020 12:08:00 PM 
Besluitdocument RIVM VWS Dashboard CDN.docx 

Hi • . 
CC • · r info 

Fijn je net te spreken over rol NCC / NCTV en dat je hier verstand van hebt 1 

Ter info; onderstaande momenten voor go/ no-go en bijgevoegd beslisdocument voor hosting keuze. 
Ik heb jou - net als D @1J,fff§l e1Mj@-an ODC noord uitgenodigd voor het overleg van de project board vanavond 
om 20:00. 

@minienw.nl' <. _ ,.mini~n~.nl>; 
' · @mm1enw.nl' ' • @m1menw.nl> 

Van: (10)(2•) 

Verzonden: zondag 31 mei 2020 22:26 

CC: 
Onderwerp: Project Board livegang corona dashboard 

Beste@;j4'j@ij•J'.@ 
De afgelopen dagen is er intensief gew~rkt aan het corona dash_board van Hugo_en contact geweest over de liveg-t 
~ woensdagavond. DankziJ een geweldige inspanning van de technische mensen gecoordineerd doo ' • 

{ J het Pinksterweekend zijn we op schema woensdag 18:00 een prototype te presenteren. We verwachten veel 
(social) media aandacht, heel veel traffic op een piekmoment, en hoog risico voor dDos achtige activiteiten en negatieve pers. 
Graag vraag ik jullie in jullie rol om in de project board deel te nemen. Hiervoor stel ik 3 momenten voor: 

1. Keuze moment voor hosting obv. advies (bijgevoegd) en briefing. Maandag 15:00 of 20:00 

Mbv. Technisch architect 
bijlage, 

(10){2e) n @@QM hebben we 4 opties uiteengezet. Deze zijn toegelicht in de 

2. go/ no-go, d insdag 20:00 of woensdag 8:00 (te bepalen op maandag 1-6 ) 

obv advie-CC,NCTV 
schema voor livegang? Halen we het? 

( 10)(2e) 110)(2e) ( l 0)(2e) 

3. M onitoring tijdens livegang: Woensdag 18:00-20:00 

. Zijn we technisch op 

We stellen voor een war room call aan te maken waar in we gezamenlijk de load, secur ity, performance, etc. monitoren, 
issues te bespreken. De project board is stand by aanwezig om als escalatie besluitvormend orgaan. 

Zijn jullie beschikbaar, o f is er een gemandateerd iemand die we kunnen aanhaken? 
Ik heb MA4WM van Motiv gevraagd om een implementatie plan te maken, waarin de rollen en het proces staan beschreven. 
Ik neem morgenochtend even contact op om na te gaan wat mogelijk is, 
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De ge,rnt"entP Am~tNdam '>tre-tl'ft na.v ophO"l,çllt> di~n~tverlf:'n1ng PO io,gvuld19(> c1ffldnCWlm9 vane-marlverkep, Al~de,e P-rt\<111 riiE't ..,oor u I'> be-c;temd, ladt dit 
dan wetE>naan de afu,ncki.r en ven.vijderde e-mail. Voor mpe,r informatie:www.:-1m«erdam.nl/proclaimer. 
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To: 11oi12oi1 (10)(2e) llllinf.!D@m invws .n IJ 
From: 
Sent Tue 5/5/2020 9:1 7:49 AM 
Subject: FW: Gemeente weigert openstellen gymzalen 
Received: Tue 5/5/2020 9:17:54 AM 
Tweede Kamer Onderwijs en corona {ongecorrgeerd stenogram! { 1129-4-2020 .docx 
Vraag en antwoord over kamerdebat cie OCW Beweqinqsonderwjs & gymzalen Heerema-Slob 29 april 2020.docx 

Ha114J(tj[f+@ 
Tkn. 
Onderstaande vraag had ik gisteren gesteld aan@f.@j@i 1ocw) enB 

Groet,lmm 

Van: N@fM§@ 
Verzonden: maandag 4 mei 2020 18:40 

110112e) Aan: m,lll <lllimlJ@minocw.nl>; 
Onderwerp: Gemeente weigert openstellen gymzalen 

AU(f4M@minvws.nl> 

Beste-enlll 
Wij beginnen vragen te krijgen van vakleerkracht die klagen over gemeentes die geen gymzalen beschikbaar stellen. 
Heel concreet eigert gymzalen beschikbaar te stellen en legt dus het besluit van de 

minister naast zich neer . . 

Ik heb wel een verslag van het Kamerdebat d.d. 29-4-2020 (zie ook bijlage), maar hebben jullie toevallig ook iets zwart op wit 
waarop staat dat gemeentes hun gymzalen moeten open st ellen .. ? 

Groet-
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To: lll:l!m@minvws.nl'llliim@minvws.nl]: IIIElfJal@minvws.nl'illEIEllJl@minW1s.nl] 
From: .-mllllll 
Sent Wed 6/312020 3:32:38 PM 
Subject: FW: REACTIES UITERLIJK 3 JUNI: Consultatie ontwerpwetsvoorstelîijdelijke wet maatregelen covid-19 
Receiwd: Wed 6/312020 3:33:00 PM 

In aanvulling op eerder gestuurde mail in de bijlage de hoofdpunten .toegevoegd. 

~eet, ....... 
Nederlands 
Jeugdinstituut 
Nederlands Jeugdinstituut 

Catharijnesingel 47 
Postbus 19221 

3501 DE Utrecht 

T--ot:i@MI 
E • nJ1.nl 

www.nji.nl 

Werkdagen: (10)(2e) 

Van: lml,111111 G]W@@nji.nl:> 
V . . 

nï.nl>; nï.nl> nï.nl> 
Onderwerp: RE: REACTIES UITERLIJK 3 JUNI: Consultatie ontwerpwetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

En nog een paar aanvullingen in groen illllllJ en- hebben al veel genoemd): 

llml 
va .M.&litkC , · ii.nl> 

Ve 

nï.nl>; nï.nl>; nï.nl> 
Onderwerp: RE: REACTIES UITERLIJK 3 JUNI: Consultatie ontwerpwetsvoorstel Tijdelij ke wet maatregelen covid-19 

Dag allen, 
Ik heb in de reactie van llllJ hieronder ook mijn overpeinzingen opgenomen (in het blauw) 

De wettekst zelf is algemeen en regelt eigenlijk de zaken die we de afgelopen tijd aan den lijve hebben ondervonden. Spannend 
vind ik daar in dit artikel: 
Artikel 581 [Veilige afstand! 
1. Het is verboden zich buiten de woning op te houden zonder tot andere personen een veilige afstand te houden 

Dit is een algemeen, maar vergaand verbod. 
De verbijzonderingen of uitzonderingen worden vervolgens geregeld in ministeriele regelingen (hoeveel afstand is veilig, voor wie 
geldt dit niet, voor welke plekken geldt dit wel of niet etc.]. 
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Wat ik mooi vind om terug te zien is dat er expliciet aandacht is in paragraaf 3 voor sectorspecifieke bepalingen. Veel van de door 
ons besproken contexten (wrginstellingen, personenvervoer, onderwijsinstellingen, kinderopvang, kinderen in kwetsbare 
omstandigheden) worden genoemd en er zijn bij ministeriele regeling ook uitzonderingen mogelijk op basis van leeftijd (zoals we 

nu zien voor kinderen onder de 12 jaar). 

In die verbijzonderingen of uitzonderingen zit mijn zorg. 
Wat in de wettekst niet naar voren komt, is hoe of op welke grond afwegingen gemaakt worden en of daar inspraak aan te pas 
komt. De minister iele regeling wordt hier steeds genoemd en eea wordt voorgelegd aan de ministerraad. De inspraak van experts, 
professionals of burgers (ook kinderen, jongeren) hierin zie ik niet genoemd. 

• Zouden de uitzonderingen er anders uitzien als we kinderen, jongeren, ouders, professionals en experts vanuit economie, 
werkgelegenheid, sociologisch of pedagogisch perspectief mee laten denken ipv varen op enkel medische/epidemiologische 

expertise? 

Een aantal zaken die niet/te mager geadresseerd worden: 

• We hebben afgelopen periode geconstateerd dat 'veilig' in strijd kan zijn met 'gezond' waar het de ontwikkeling/het 
welbevinden van kinderen betreft. En dat dit ook geldt voor de mentale gezondheid van opvoeders en van steunfiguren van 
het gezin (denk aan opa's en oma's). Dit sluit aan bij wat we net besproken in het overleg: botsende perspectieven van 
veiligheid en welzijn, waarbij kans bestaat dat er een risicoreflex ontstaat bij opvoeders, jeugdhulporganisaties, scholen, 
kinderopvang etc. Waardoor 'het zekere voor het onzekere' wordt genomen m.b.t. de veilige afstand, maar hierin 
onvoldoende het effect op de ontwikkeling en welziJn van kinderen wordt meegewogen in de beslissing. 
• Ook hebben we gezien dat de definitie van 'huishouden' botst met de hedendaagse samenlevingsvormen die we kennen 
(voor kinderen, denk aan: samengestelde gezinnen, deeltijd woonadressen, pleegzorg, rol van opa's en oma's etc). Daar is nu 
over opgenomen: 

gemeenschappelijke huishouding: personen die op één adres in de basisregistratie personen staan in eschreven of die 
aannemelijk maken dat zi j gezamenlijk een privaat huiselijk leven leiden of plegen te leiden; 
Dat vind ik voor kinderen in niet-traditioneel gezin/woonvorm best kwetsbaar. 

• Vanuit kinderrechten bekeken vind ik dat er veel aandacht is voor veiligheid en gezondheid (en dan nog niet per se voor 
kinderen, maar vooral voor volwassenen/ouderen), maar bijvoorbeeld te weinig voor andere rechten als: familie, spelen, 

educatie, werk en participatie. Er mist m.i. een paragraaf over hoe de wet zich verhoudt tot alle kinderrechten. 

Andere overpeinzingen: 

• Besloten plaatsen en woningen (6.2 p.42) "Vanwege het belang van de volksgezondheid en de bestrijding van de epidemie 
acht de regering het noodzakelijk om aan gedragingen en activiteiten in of vanuit een woning die ernstige gevaren voor de 
onmiddellijke verspreiding van het virus met zich brengen een eind te kunnen maken. oorbeelden d ie z ch reeds hebben 
voorgedaan, JO de wgenoemde 'co•onafeestJes en ook pokertoernooien, waarbij aanwezigen nadrukkelijk geen acht slaan 
op de geldende adviezen en richtlijnen van het RIVM." 

o Ik vind persoonlijk dat door dit zo expliciet te noemen, in de bewoording 'coronafeestjes', Je gelijk aan Jongeren en 
jongvolwassenen denkt bij het overtreden van de regels, terwijl er ook voldoende voorbeelden zich hebben 

voorgedaan onder de 40+ bevolking, doe hier nu niet geadresseerd worden of waar je door de keuze in bewoording niet 
gelijk aan denkt. Ik ben van mening dat er zo onnodig een negatief beeld wordt geschetst van de leeftijdsgroep 
jongeren en jongvolwassenen. 

• Niet zozeer over de Wettekst zelf, maar de uitvoering en mogelijke effecten daarvan: 
o "Gemeenten kunnen met gebruik van hun autonome verordenende bevoegdheid aanvullend regels stellen voor 
zover die regels niet in strijd zijn met de bij of krachtens dit wetsvoorstel gestelde regels ... ' (8.1.1. p. 46). Als er grote 
verschillen tussen gemeenten ontstaan, kan dit verwar ring opleveren biJ de doelgroep jongeren en jongvolwassenen, 
met als eventueel gevolg het m inder naleven van de regels. 

• "Strafrechterlijke handhaving" (p.48). 
o Overtreding van de regels wordt strafbaar, als ik het goed begrijp. Het is me alleen niet duidelijk of het gaat om een 
overtreding (niet al t ijd aantekening strafblad) of een misdrijf (wel aantekening strafblad). Als we kijken naar 
perspectief j ongeren, de leeftijdsfase en het leeftij dsadequate gedrag dat hier bij hoort, is het wel een grote 
consequentie met veel impact. 

Aanvullingen: 
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• In de bespreking in de MvT van deze wet tov de grondrechten, zijn de rechten van het kind afwezig. 
• Vraag: is het recht op het in gemeenschap uitoefenen van godsdienst en het recht om te demonstreren belangrijker dan 
het recht van kinderen op onderwijs/ontwikkeling? 

• Er wordt namelijk in art. 58g (lid 2b en 2c) onder andere voor die groepen/ gelegenheden een uitzondering gemaakt op 
het verbod 'zich in groepsverband op te houden'. 
• In art 58f wordt wel een uitzondering gemaakt (op de regel van 1,5 meter) voor onder andere personen die werken in de 
kinderopvang, maar niet op school? 
• In 58q (en r) wordt geregeld dat scholen en (kinderopvang) gesloten kunnen worden (zoals natuurlijk ook gebeurd is) maar 
er wordt nergens iets gezegd over dat het onderwijs dan toch doorgaat dmv thuisonderwijs. 
• MvT ( p.3): uHet onderhavige wetsvoorstel vo,ml een juridische basis voor een samenleving waarin de norm om een veilige afstand te houden (de 
'anderhalvemeternorm'} en hyglënenormen van groot belang zijn. In het wetsvoorstel is gekozen voor een flexibele inrichting, zodat de maatregelen 

kunnen meebewegen aan de hand van de actuele (wetenschappelijke) iruichten.H Dus de 1~5 meter is de norm en dus de beheersing van 

het virus. De andere perspectieven (belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, zoals nabijheid) maar ook economisch 
perspectief (voor toekomstbeeld jongeren bv) lijken uit beeld. 

Van:-■1111 WJWf+fH@nji.nl> 
Verzonden: vri'da 2 9 mei 2020 12:14 

Nederlands 
Jeugdinstituut 

Nederlands Jeugdinstituut 
Catharijnesingel 47 

Postbus 19221 
3501 DE Utrecht 

T (03n)N!Mro61Wf41 
eMJf4M@nji.nl 

www.nji.nl 

Werkdagen Ml 
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Cc: • • 1•1J ?@minvws.nl); lllinmJ. IIIIID. IIIHllil:fllmW@1tAW@minvws.nl]; Mi'!tMIW. 
To: . , 131@■ftllllggdhvb.nl] 
D IN • • minWls.nl) 
From: • ~ 

Sent Wed 5/20/2020 2:52:32 PM 
Subject RE: PG: COVID-19 Update stand van zaken 
Received: Wed 5/20/2020 2:52:36 PM 

Hall-

Aan het b~ van de middag hebbe:M™liiii@- en ik een goed overleg gehad met onder meerl!IIJ■mmmlen 
M@i@M de VWS key players va?etas aord, waarin we verkend hebben welke doelen het dashboard heeft, w ie welke 
rollen heeft/kan hebben (inclusief GGD'en en GGD GHOR Nederland) en over welke in formatie stromen het gaat, alsmede de 
verbinding t ussen landelijk en regionaal. 
We hebben afgesproken dat GGD GHOR Nederland mee zal denken met VWS en dat we vooral zullen aansluiten bij de reguliere 
informatiestromen die we al gebruiken bij monitoring en IZB. 

Met vriendelijke groet, --
aam 
HlllDllil 

NEPERIANP 

Mobiel: +31--· 
Werkdagen: • · 

De uitbraak van het nieuwe Coronavirus vraagt dat ook wij, in lijn met de maatregelen van de Rijksoverheid, zoveel mogelijk 

thuiswerken. U kunt mij goed bereiken via e-m ail of via mijn mobiele telefoon. 

Van: ---1111 GIIIIIJ> WM/@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 15:32 

Aan: ' -Et/i-~minvws.nl> 
CC: ' <I!!' ..:.._:_@ggdghor.nl>; (10J(2eJ 

Onderwerp: RE: PG: COVID-19 Update stand van zaken 

We hebben hierover vanochtend call metpFehad. llll!m<un jij evt. nog vraag beantwooro@ 

Van: @Qij@@ ■· WffW@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 15:30 

Aan:--·■ lillJ) ◄@t§l@minvws.nl> 
Onderwerp: FW : PG: COVID-19 Update stand van zaken 

Van: l'BII MJ(-ijfM «JMfM@ggdhvb.nl> 
Verzonden: woensd,:1.20 mei 2020 15:28 
Aan: @@ts§N. g. @if/4@@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: PG: COVID-19 Update stand van zaken 

Dan waag ik die gok ook. 

Met vriendelij ke groet, 

) ◄ll'J@@tg>minvws.nl> 
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mmm 
Hart voor Brab ant 

T: osPMDlt§i 
! : w~•w. dhvb.nl 

M: O -
Linke ,n (10)(28) 

Van: fiffi@ ■· AäJfi@@mînvws.nl> 
Verrondcn: woen~j~ 20 mei 2020 1~:2 7 

Aan: m WaruW MfM@ggdhvb.nl> 
Onderwerp: RE: PG: COVID-19 Update stand van zaken 

Ik gok dat d it wel goed komt 

Van: IJlffll MM◄NIM@egdhvb.nl> 
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 15:19 
Aan~ @H•Jjê{jM. ll. -Ai#{JM@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: PG: COVID·19 Update stand van zaken 

Hmmm 
Is meer de onrust bij enkele collegae dat we nu d ingen anders zouden moeten gaan doen. Is toch een kwestie van inregelen op 
PC gebied niet meer en minder dan dat' 
Is het nog nodig om daar vanuit GGD GHOR NL aandacht voor te vragen of mogen we er vanuit gaan dat dat goed komt achter 
de schermen. 

Met vriendelij ke groet, 

BIG nummer- ! fJiffl pa ---Werkdagen [10)(2e) 

mmm 
Hart voor Brabant 

Van:MA•if§@ 11- @jfJ@@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 15:14 
Aan: &iB11 @QfA@ ◄llä)M@ggdhvb.n l> 
Onderwerp: RE: PG: COVID•19 Upd&tc stand v&n zaken 

En dat moet naar veiligheidregio niveau, hm 

Van! IVIPI MI-M◄Mif§N@ssdhvb.nl> 
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 15:14 
Aan~ Mll'ÎÏflM, 11-WWM@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: PG: COVID·19 Update stand van zaken 

280064 



Nee ze doen het nu op GGD niveau. 

Met vriendelijke groet, 

Werkdagen: 

amlD 
Hart voor Brabant 

T:o- •-
I : ;'-';;'::iiililimn• M: 

Lin H·»W 
Van; HWthHJ ■· Wlf4N@minvws.nl> 

Verzonden: woensdag 20 mei 2020 15:12 

Aan: IBIII N@•lff4@WJMM!ggdhvb.nl> 
Onderwerp: RE: PG: COVID-19 Update stand van zaken 

Ja, dat denk ik ook, RIVM moet op basis van gegevens GGD-en dat onderscheid kunnen maken (doen ze nu ook met de kaartjes 
e.d.) 

Van: lllfll Mi&(@M◄l•bM@ARdhvb.nl> 
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 15:10 
Aan: MiM,II-W@ff]N@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: PG: COVI D-19 U pdate stan d va n za ken 

Is de verwachting dat de GGD's andere infomnatie moeten aandragen dan wat ze nu al doen~ 
Dashboard is op n iveau van VR, niet op GGD niveau. Wie maakt d ie opslitsing tav o nze GGD data omdat wij van 2 VR zijn? 
Gebeurd dat bij het RIVM? Daar ga ik wel vanuit. 

Met vriendelij ke groet, 

amlD 
Hart voor Brabant 

T: 

Van: WW:Jftffl . WfS'1:?-@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 15:04 
Aan: lllfflfll WiMW WitM@ssdhvb.nl> 
Onderwerp: FW: PG: COVID-19 Update stand van zaken 

Van: ) <MIWM@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 09:44 
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minvws.nl> 

VID·19 Update stand van zaken 

Nieuw record! 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackberry.co,n) 

Vao: aaiflJ. B-lill) <iiWWi@mill\f\~.nl> 
Datum: woensda~ 20 mei 2020 2:54 AM 

(á; minvws _nl;:,. 

Oud t n vtq,: FW: PG: COVID•l9 Update stand van zaken 

De definitieve versie van de btief, zoals verstuurd naar TK! 

Van: IIIIJf. W <ijltJf{§i@minvws.nl> 
Datum: woensdag 20 lllei 2020 2:22 AM 
Aan: ee1ste kamer <IJEffl@eerstekamer, ,d> .am:mJ Il" <R'l@'••rstekamer.nl>. Tweede kamer ◄MA@M4rweedekamer.nl> 
Ouden verp: PG: covm.19 Update stand van zaken 
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1 Inleiding 
1.1 Over dit document 
Dit document beschrijft de eisen aan de app. De eisen zijn toegespitst op de Nederlandse situatie, 

maar volgen ook de adviezen van de EU op het gebied van Contact Informatie apps1
, Ze zijn 

geform uleerd op basis van de bestaande behoeften en inzichten. Technische uitwerking, juridische 

beoordeling en het realisatietraject zi jn geen onderdeel van dit document; die zullen later 

toegevoegd worden en kunnen aanleiding geven tot aanpassing van de eisen. 

De eisen zijn verdeeld over twee categorieën: 

Functionele eisen: wat moet de app doen, welke taken moet de app kunnen vervullen? 

Niet-functionele eisen: aan welke kwalitei tseisen moet de app voldoen? 

Eisen m et betrekking tot "kwaliteit in gebruik" 2 zijn opgenomen onder de niet-functionele e isen. 

De nummers van functionele eisen beginnen met een "F', die van niet-fu nctionele eisen met een 

" Q" . Het is de bedoeling dat deze nummers ongewijzigd blijven na het vaststellen van dit document; 

eisen die vervallen worden doorgehaald en n ieuwe eisen krijgen altijd een nieuw, hoger nummer. 

1.2 Definities 
Dit document hanteert de volgende defin it ies: 

index (case) bevestigde patiënt COVID-19 

bron- en contactonderzoek (BCO) Het (snel) in kaart brengen van contacten van besmette 

personen om t ijdig maat regelen te nemen en daarmee 

verdere verspreiding va n het virus te voorkomen en het 

monitoren van locaties of situaties waarin mensen besmet zijn 

geraakt, om eventuele verheffingen of lokale r isico's te 

signaleren en zo mogelijk extra maatregelen te 
implementeren . 

contact Persoon die binnen de besmettelij ke per iode van index case 
relevante blootstelling heeft gehad. Contacten worden 

onderscheiden in drie categorieën: 1) huisgenoten, 2) overige 

nauwe contacten en 3) overige contacten. 

NB. In dit document wordt dus met "contacten" niet bedoeld 

de personen die op de smartphane in een telefaanbaek/ 

contacten/ijst zijn opgeslagen. 

contactcode Een unieke, anonieme code die de app genereert (en 
meermaals per dag w ijzigt) en die als basis dient voor het 

registreren van mogeliik risicovolle contactmomenten. 

1.2 Documenthistorie 
v0.1 16 mei 2020 init iële versie, gebruikmakend van "USER STORIES & 

HAALBAARHEIDSANALYSE: OPLOSSING 1" (v0.1, 24-04-2020) en 

" Requirements contact tracing app 0.41" (v0.4.1 DRAFT, 15-05-2020) 

v0.2 18 mei 2020 tekstuele aanvullingen, scenario's voor crocesverlooc 

v0.3 18 mei 2020 interne review 

v0.4 19 mei 2020 schr ifteliike review werkgroep verwerkt 

1 htt ps://ec.e uropa .eu/ comm iss ion/ presscorne r/ detail/ en/ip _ 20 _ 6 70 
2 Afgeleid van de ISO:IEC-2S0 10-definitie van "'quality in use'-', https://www.iso.or;s/obp/ui/#iso:std:iso

iec:2 5 010:ed· 1 :vl :en 

3 

280116 



2 Doelstellingen 
Dit hoofdstuk beschrijft de doelstellingen van de app vanuit een aantal relevante perspectieven: de 

burger, de infectieziektebestrijding en de overheid. 

2.1 Perspectief burger 
Burgers kunnen de app installeren met verschil lende motieven. De onderstaande lijsten geven 

enkele mogelijke doelstellingen, beredeneerd vanuit de burger. 

Vanuit de geïnfecteerde: 

"Ik ben besmet met COVID-19 en ik wil zoveel mogelijk voorkomen dat mensen met wie ik in 

het dagelijks leven relevant contact had, zonder dat ik ze op kan noemen, ook gewaarschuwd 

worden." (verantwoordelijkheid nemen naar anderen, contacten informeren) 

"Ik ben besmet mei COVID-19 en ik wil dat mensen mei wie ik in het dag,dijks leven relevant 

contact had gewaarschuwd worden, zodat zij snel kunnen handelen." (verantwoordelij kheid 

nemen naar anderen, contacten informeren) 

"In mijn dagelijks leven/ werk kom ik veel in contact met anderen en ik beschouw het als mijn 

plicht om alle beschikbare middelen te gebruiken." !verantwoordelijkheid nemen naar 

anderen) 

"Ik wil bijdragen aan de oplossing voor een groot maatschappelij k probleem." 

(verantwoordelijkheid nemen) 

"Ik wil bijdragen aan een snellere versoepeling van maatregelen." 

Vanuit de gebruiker: 

"Ik wil zo snel mogelijk op de hoogte zijn van een mogelijke besmetting, zodat ik verdere 

verspreiding kan voorkomen. N 

"Ik wil zo veel mogelijk gerustgesteld worden dat ik niet in de buurt van een besmet persoon 

ben geweest. 0 

"Ik wil bijdragen aan de oplossing voor een groot maatschappelijk probleem." 

(verantwoordelijkheid nemen) 

"Ik w;f bijdragen aan een snellere versoepeling van maatregelen." 

Het behalen van persoonlijke voordelen voor burgers en de kwaliteit en betrouwbaarheid van de app 

zijn van belang voor de adoptie en het langdurige gebruik. De mate waarin de doelen behaald 

kunnen worden, hangt direct samen met mate waarin (andere) burgers de app adopteren. 

2.2 Perspectief infectieziektebestrijd ing 
Vanuit het perspectief van de infectieziektebestrijding is het doel van de app het verkorten van de 

tijd tussen de ident ificatie van de index case door een test en het moment w aarop personen, die 

langer dan een bepaalde periode in de buurt geweest zij n, voorzien zijn van een 

handelingsperspectief en relevante bijbehorende informatie. De app draagt b ij aan het informeren 

van contacten in aanvu lling op best aand bron- en contactonderzoek. 

De realisatie en implementatie moeten echter geen nadelig gevolg hebben op de bestaande GGD

processen. 

2.3 Perspectief over heid 
Het belangrijkste en overkoepelende doel voor de overheid is het bestrijden van de verspreiding van 

het COVID-19 virus en bevorderen van de volksgezondheid. Hierdoor kunnen de maatregelen op een 
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verantwoorde manier versoepeld worden. De verwachting is dat naarmate de adoptie groter is, de 

app een effectiever hulpmiddel is b ij het bestrijden van de verspreiding van het virus te beperken. 

5 

280116 



3 Randvoorwaarden en uitgangspunten 
3.1 Randvoorwaarden 
Voor nadere uitwerking, realisatie, implementatie en gebruik van de app gelden de volgende 

randvoorwaarden: 

1. De geteste burger wordt altijd als eerste geînformeerd over de uitslag van de test. 

2. Burgers krijgen via de app geen hulp d ie ze zonder de app niet zouden krijgen. 

3. De app functioneert in aanvulling op de reguliere GGD-processen en wordt geïntegreerd 

waar nodig om een positief testresultaat tot een anonieme contactmelding te laten leiden. 

4. De informatie d ie de app biedt. is actueel en conform de r ichtlijnen van het RIVM. 

5. De oplossing moet zoveel mogelijk voorkomen dat er geen melding van besmettingsrisico 

wordt gedaan, terwijl dat wel zou moeten. 

6. De oplossing moet vals-posit ieve meldingen zoveel mogelij k voorkomen. 

7. De app is beschikbaar op iOS en Android en op alle gangbare, daarmee werkende 

smartphone-modellen. 

8. De app is zo breed mogelijk bruikbaar. De toegankelijkheid van de app is op een zo groot 

mogelijke relevante doelgroep gericht, door expliciete aandacht voor taal, taalbeheersing en 

beperkingen. 

9. De app is bruikbaar voor burgers met een beperkte bel bundel of dataverbinding. 

10. De app wordt alleen in productie genomen als is aangetoond dat de app voldoende 

waarborgen biedt voor het beschermen van privacy. 

11. De app dient zo effectief mogelijk te zijn en daartoe wordt een proces ingericht om dat te 

monitoren. Hiertoe wordt nader onderzoek uitgevoerd om te komen tot normering. 

12. De app informeert geen contacten van contacten. 

13. De statistische, anonieme data wordt verzameld, echter alleen de data die nodig is om de 

effectiviteit van de app te monit oren. 

3.2 Uitgangspunten 
Deze specificatie van de oplossing is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

1. Het overkoepelende doel is de bestrijding van de verspreiding van het COVID-19 virus. 

2. De inzet van deze app is t ijdelijk en gebonden aan het overkoepelende doel. 

3. Om de app effectief te laten functioneren, moet het mogelijk zij n om voldoende 

betrouwbaar een afstand tussen twee smartphones te bepalen op basis van in smartphones 

beschikbare technologie (bijvoorbeeld b luetooth). 

4. De eisen worden geformuleerd onafhankelijk van een specifieke ontwikkelmethode; indien 

nodig kunnen eisen later worden omgezet of opgesplitst in bijvoorbeeld 'user stories'. 

5. De app biedt geeft geen nadere risicobeoordeling op basis van de verzamelde gegevens of 

andere medische duiding: de app registreert contactcodes en ontvangt 

handelingsperspectieven. 

6. De nadere uitwerking richt zich primair op een app die geschikt is voor smartphones. 

7. De criteria op basis waarvan bepaald wordt of een contact r isicovol is en een waarschuwing 

vereist, worden zoveel mogelijk afgestemd met de buurlanden. 

8. De (niet-)functionele eisen worden later aangescherpt op basis van resultaten uit 

risicoanalyses en de Data Protection Impact Assessment. 

6 

280116 



4 Overzicht 
4.1 Functionele onderdelen 
De oplossing vereist twee functionele onderdelen: een mobiele app op de smartphone van de burger 

en een server die enkel ervoor zorgt dat de contactcodes van de positief geteste burger worden 
gedeeld. 

4.2 Proces 
Als de app actief is, verzamelt die contactcodes van alle smartphones die zich voor een bepaalde 
minimale duur binnen een vastgesteld bereik hebben bevonden (bijvoorbeeld: 15 m inuten en 1,5 

meter). 

Op het moment dat de gebruiker zich heeft laten testen met een positief resultaat, worden na 

toestemming van de burger, de contactcodes op de server voor een zekere periode opgenomen. Om 

misbruik te voorkomen kan het melden van een positief testresultaat alleen plaatsvinden na 
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autorisatie van een aangewezen instantie. Het proces is weergegeven in de onderstaande afbeelding. 

Burier 1 met • 1 
eeînstalleerde app meldt 

zich aan voor een test 

Burger 1 

Regu~r bron· en 
contactonderzoek 

Bura• r 1 wordt &•t•st 

contactcoottaedeeld met de S<!rver 

Seiver ontvang t contactcodesvan 
poslief 1•t•m aebruii<er 

Geen actie 

De app van een (andere) gebruiker kan dan op basis van die registratie bepalen of de gebruiker in 

relevant contact is geweest; dit doet de app door period iek de contactcodes van recente 

besmettingen op te halen. Dit is gevisualiseerd in de onderstaande afbeelding. 
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• 1 
Burecr 2 

s.trve r ontvnnit contactcocles van 
post;.f e•t•st• &•bruik•r 

l 
Se-rver maakt contactcodes 
bosch,kboar vooropholen 

... 

App haal periodiek recente lijst 
met contactcodu van be.smett~ 

perwnen op 

H•nd,line'll'r'll'CI iel 

blod•n 

4.3 Relatie met de applicat ie Thuisrappor tage 

G"n actio nodÏ!l 

Als verlengstuk van het bron- en contactonderzoek wordt ook gewerkt aan een "applicatie 

Thuisrapportage", waarmee burgers hun (n iet anonieme) contactgegevens kunnen verzamelen ten 

behoeve van het contactonderzoek. De relatie tussen de app en de appl icatie Thuisrapportage is 

beperkt: bij een waarschuwing kan de app de burger het advies geven om de applicatie 

Thuisrapportage te gebruiken; dit is hieronder schematisch weergegeven. 
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5 Funct ionele eisen 
Dit hoofdst uk beschrijft de functionele eisen van de app. 

5.1 De app 

5.1.1 Installeren en aanmelden 
Fl. Na installatie en voor het eerst opstarten, vraagt de app om toestemming (informed consent3

) 

van de gebruiker; indien de gebru iker die toestemming niet direct geeft, kan hij dat later 

alsnog doen. 

F2. Zonder informed consent kan de gebruiker de app niet gebruiken. 

F3. De app geeft de gebruiker een unieke, anonieme contactcode, die meermaals per dag varieert. 

5.1.2 Bedienen 
F4. De gebruiker kan de app op elk moment permanent verwijderen, alle verzamelde gegevens 

worden dan tevens verwijderd van de smartphone. 

FS. De app kan t ij del ijk worden uitgeschakeld; als de gebruiker later de app weer inschakelt, 

functioneert die weer volledig, in de tussengelegen periode worden er geen gegevens 

verzameld en verzonden. Bij ti jdelijk uitschakelen krijgt de gebruiker een herinnering om de 

functionaliteit weer in te schakelen. 

5.1.3 Contacten bij houden 
F6. De app verzamelt anonieme contactcodes van alle gebruikers van de app die gedurende een 

vastgestelde periode (bijvoorbeeld 15 minuten) binnen een vastgestelde afstand (bijvoorbeeld 

1,5 meter) zijn geweest en voorziet deze van een datum. 

F7. De criteria op basis waarvan de app een contact registreert (periode en afstand) zijn centraal 

ingesteld en aanpasbaar. 

FS. De app verwij dert automatisch alle contactcodes die langer dan 14 dagen geleden zijn 

verzameld. 

5.1.4 Signaleren 
F9. De app haalt periodiek, incrementeel, contactcodes van recente besmettingen op van de 

server. 

FlO. De frequent ie waarmee de app bij de server controleert, is instelbaar en aanpasbaar. 

Fll. De app waarschuwt de burger automatisch als er een besmettingsrisico is geweest vanwege 

een relevant contact (bijv. langer dan 15 minuten, binnen 1,5 meter) met een positief geteste 

burger. 

F12. De waarschuwing die de app geeft, moet voldoende en du idelij ke informatie bevatten zodat 

de burger een verstandige beslissing kan nemen (handelingsperspectief). Hieronder va lt, ten 

minste, de tekst van de officiële informat iebrief in d igitale vorm. Aanvullend kunnen 

bijvoorbeeld de volgende adviezen getoond worden: download de thuisrapportage app, neem 

contact op met huisarts of GGD, blijf t huis en/of vraag een test aan. 

F13. De tekst van de waarschuwing is centraal instelbaar en de app haalt deze tekst periodiek op 

(bijvoorbeeld dagelijks). (Dit is om zo vee l mogelijk te voorkomen dat bij gewijzigd beleid 

updates van de app nodig zijn en er verschi llende versies van de app in omloop zijn.) 

F14. De app zorgt dat de waarschuwing zo opval lend mogelijk voor de gebruiker is. 

l Naar analogie: "lnformed consent is een belangrijk uitgang$punt uit het gezondheidsrecht. lnformed consent 
houdt in dat een patiënt zijn of haar toestemming moet geven voor een medische behandeling of dee lname 

aan (medisch-)wetenschappelijk onderzoek." (bron: Centrum voor ethiek en gezondheid) 
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5.1.5 Informeren 
F15. De app voorziet in een toelichting ten aanzien van het doel van de app, 

F16. De app benadrukt zo helder mogelijk dat de app zorgvuldig omgaat met informatie over de 

gebruiker, zijn contacten en eventuele testresultaten. 

F17. De app biedt een l ijst met veel gestelde vragen over gebru ik van de app en antwoorden 

daarop met indien mogelijk een chatbot. 

F18. De app kan de gebruiker bij vragen over het functioneren van de app doorverwijzen. 

5.2 Server en update faci liteiten 
Om de app te laten werken, is een server nodig (zie hoofdstuk "Overzicht"). Deze server moet de 

volgende functionalitei t bieden: 

F19. De server slaat tijdelijk contactcodes van besmette per<onen op na een posit ieve COVID-19-

t est. 

F20. De server verwijdert contactcodes automatisch na een vooraf ingestelde tijd. 

F21. De update faciliteit houdt de criteria op basis waarvan een contact als relevant wordt 

beoordeeld (periode, afstand) en zorgt dat apps die cri teria kunnen ophalen. 

F22. De update faciliteit houdt de tekst van de waarschuwing bij, die getoond wordt aan gebruikers 

van de app, en zorgt dat apps die tekst kunnen ophalen. 

F23. De update faciliteit houdt de tekst voor de l ijst met veel gestelde vragen bij en zorgt dat app 

die tekst kunnen ophalen. 
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6 Niet-functionele eisen 
De niet-functionele eisen (kwaliteitseisen) zijn geordend op basis van de standaard voor het 

speci ficeren van softwarekwaliteit (ISO/IEC 25010'); deze standaard biedt een raamwerk voor de 

diverse kwalitei tseigenschappen van een systeem. Het model bestaat uit een aanta l 

hoofdcategorieën die nader zijn onderverdeeld. De onderstaande paragrafen beschrijven de eisen 

met betrekking tot relevante categorieën; definities van de kwaliteitseigenschappen zijn voor 

leesbaarheid opgenomen bij de betreffende paragrafen. 

ISO/IEC 25010 beschrijft ook eigenschappen voor "kwaliteit in gebruik" iquality in use). Gelet op de 

aard van de app en het belang van een grote adoptie zij n die voor de app relevant. kwaliteit in 

gebruik is beschreven in het volgende hoofdstuk. 

Ql. De app is een aanvulling op bestaande processen. 

Q2. Er is afstemming met buurlanden. 

Q3. De app biedt de gebruiker altijd een acceptabel en haalbaar handel ingsperspectief. 

Q4. De app is ingericht om zo min mogelijk middelen (bijvoorbeeld batterijcapaciteit) te gebruiken. 

QS. De server en gebru ikte infrastructuur zijn eenvoudig op en af te schalen. 

Q6. De app heeft geen merkbare nadelige invloed op de werking van andere apps, met als 

uitzondering het mogelijk moeten delen van communicatietechnologie, zoals bluetooth. 

Q7. Communicatie tussen de app en de server is gebaseerd op courante en bewezen standaarden. 

QB. De beschrijving van de app in de app stores is zodanig, dat gebruikers u it de doelgroepen het 

nut en de werking van de app kunnen doorgronden. 

Q9. Het ontwerp is beproefd op bruikbaarheid door verschil lende doelgroepen. 

Ql0. Teksten in de app zijn duidelijk en niet langer dan nodig. 

Qll. De app biedt een zo beperkt mogelijke f low door de functionaliteit, met zo min mogelijk 

interactie-elementen. 

Q12, De gebruiker kan eenvoudig vaststellen of de app volledig en naar behoren werkt. 

Q13. Indien de app niet kan communiceren door uitval van de netwerkverbinding, laat de app 

hierover een melding zien. 

Q14. Indien de app geen contacten kan signaleren door uitval van de benod igde technologie, laat de 

app hierover een melding zien. 

Ql S. De gebruikersinterface van de app is ontworpen met een zo plezierig mogelijke 

gebruikersbeleving en is voorafgaand aan inproductiename daarop getoetst. 

Q16, De app kan omgaan met en is beschikbaar in de voor de gebru ikers belangrijkste talen. 

Ql 7. De app voldoet, waar relevant, aan de richtlijnen uit de Web Content Accessibility Guidelines 

(WCAG2.1' ). 

Q18. De app is aantoonbaar bruikbaar door burgers met beperkte digitale vaardigheden en 

beperkte taalbeheersing. 

Q19. De app, de server en update facil iteit zijn voorbereid op het uitvallen van benodigde 

technologie en kan zonder foutmelding en in beperkte mate functioneren zolang die 

technologie niet beschikbaar is. 

Q20. De app mag geen schade veroorzaken aan de smartphone. 

Q21. De server kan na een verstoring de situatie (contactcodes van besmette gebruikers) van een 

bepaald moment van voor de verstoring herstellen; de maximale periode van verlies is 

vastgelegd in een SLA. 

Q22. Gegevens die worden verwerkt zijn n iet tot een individueel persoon herleidbaar. 

' 1S0/IEC 25010:2011 Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and 

Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models 

' https:l/www.w3.ore/TR/WCAG2l / 
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Q23, De app maakt geen gebru ik van locat iegegevens. 

Q24, De app voldoet aan de Algemene Verorden ing Gegevensbescherming (AVG). 

Q25. De server en daarmee ondersteunde p rocessen voldoen aan de AVG. 

Q26, De contact code is op geen enkele w ijze gebaseerd op persoonlijke gegevens. 

Q27, Het ontwerp van de app is gebaseerd op de p rincipes van "Privacy by Design"'. 

Q28. Gebruik van de app is pas mogelijk na expl iciet informed consent door de gebruiker. 

Q29, Het ontwerp en alle programmatuur zijn toegankelijk voor externe verificatie (open source). 

Q30. De app voldoet aan de relevante Nederlandse en internationale standaarden voor 

informatiebeveiliging. 

Q31. De ap p en de server zij n getoetst middels een risicoanalyse, Privacy Impact Assessment (PIA) 

en een penetrat ietest en alle daardoor ontdekte kwetsbaarheden zijn opgelost of als risico 

geaccepteerd. 

Q32. Alle in de app getoonde teksten hebben een bronvermelding en zijn vastgesteld door de 

genoemde b ron. 

Q33. Het is duidelijk voor de gebruiker dat de app een door de Nederlandse overheid aanbevolen, 

beheerde en goedgekeurde app is. 

Q34. Alle instellingen in de app die snel en regelmatig op basis van het geldende beleid moeten 

kunnen worden gewijzigd, zijn in te stellen zonder dat een update van de app nodig is. 

Q35, Funct ionaliteit in de app kan worden getest in een testomgeving. 

Q36, De communicatie tussen de app en de server kan worden getest in een testomgeving. 

Q37. Het installeren van de app moet eenvoudig en laagdrempelig zijn. 

Q38, De app is beschikbaar in de gangbare app stores (Google Play Store en de Apple App Store). 

' https:1/iapp.org/media/pdf/resource center/pbd implement 7found principles.pdf 

13 

280116 



280119 

\\\\\ i/11 

Digitale oplossinge 
voorNL 
Call met (GGD) (10)(28) 

14 Mei 2020 



Voorgestelde agenda van vanavond 

D Laten zien van eerste designs en uitkomsten user research 

D Bespreken van design keuzes die we graag verder zouden willen testen 

D Waar starten en stoppen "gebruikersreizen" om adoptie en compliance zo hoog mogelijk te krijgen? 

D Zou (een simpel deel van) triage ook in de applicatie kunnen zitten? 
□ Kan triage of andere informatie helpen bij het specificeren van het handelingsperspectief? 

D Kan dat handelingsperspectief ook vanuit de app gegeven worden? 
D Hoe werkt de transitie tussen anonieme contact opsporingsapplicatie en GGD omgeving? 

□ Hoe wordt testen meegenomen in het handelingsperspectief en weer terug in de app gestopt? 

□ Bepalen wat de vervolgstappen zijn richting een "openbaar" Programma van Eisen 
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Bespreken van design keuzes die we graag verder zouden willen testen 

Bepalen wat de vervolgstappen zijn 

280119 



Waarom snelle en volledige contactopsporing cruciaal is in een 
"open" economie 

Tot wel 50% van de 
virusoverdrachten 
gebeurt via mensen 
zonder symptomen 
(pre- en 
asymptomatisch) 

1-3 dagen voordat de 
patiënt symptomen 
vertoont is hij/zij al 
besmettelijk 

60% van de contacten 
moet opgespoord 
worden, en 50% moet 
in isolatie om de RO 
onder 1 te houden 
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Proces van digitale en reguliere contactopsporing 

Trigger 

Traceren 

Bereiken 

(Extra) capaciteit 

RegulierBCO 

Index patiënt 

Brón is lè hèrlèidèn 

Lagere traceerbaarheid van contact,en 

Lagere bereikbaarheid van contacten 

Op basis van door index patiënt geleverde 
contactgegevens 

GGD informeert contact 

Volgens huidige opschaling 

Digitaal BCO 

App notificatie 

Bróri is niet tè hèrlèidèn 

Hogere traceerbaarheid van contacten 

Hogere bereikbaarheid van contacten 

Op basis van de door de app geregistreerde 
contacten 

Contact informeert GGD 

TBD 
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Overzicht van oplossing 1 en oplossing 2 

Functionaliteit 

Toegankelijk voor 

Toegevoegde waarde 
voor GGD 

Limitaties 

Oplossing 1: Anonieme tracing 
App waarbij interacties tussen gebrui kers geregistreerd worden 
en, in het geval van besmetting, de patiënt het testresultaat met 
do app kan delen waardoor contactpersonen tijdig geïnformeerd 
kunnen worden 

Iedereen 

Maakt BCO com~eter door meer contacten te idenlificerefi 

Maakt BCO sneller door mensen bij mogeUjke besmetting 
instantaan te notificeren 

Behoeft uilbreiding capaciteit GGD, omdat volledigere opsporing 
leidl tot meer contacten die begeleid moeten worden door de 
GGD 
Kan de index case niet achterhalen 

Completer en sneller 

Oplossing 2: Gezondheidsmonitoring 
App die op verzoek van de GGD gedownload wooJI om het 
reguliere BCO te versnellen. COVID-19 patiënten wor<len 
gevraagd om via app het BCO te doorlopen (i.c. een lijst van 
contactpersonen op 1e stellen, en gezondheid te monlloren). Aan 
de hand van de door de patiënt Ingevoerde data worden 
contacten eveneens gevraagd om app te downloaden, hun 
gezondheid zelf te monitoren, en, indien nodig, zïeh te laten 
testen 

Personen die Positief getest zijn op COVID•19 en hun contacten 

Maakt BCO efficiënter door stappen in het huidige proces te 
automatiseren 

Slaagt er, in isolatie, waarschijnlijk niet in om minstens 60% van 
de contacten op Ie sporen 

Efficiënter 
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Digitale functionaliteiten om burger en GGD te ondersteunen in 
indammen virus 

-◊- 01 ,~ @ ~ ® * 
= C:-

~ =□ 
--□ 

Informeren Maatregelen Traceren Notificatie Gepersona- Jouw Informatie Symptomen Monitoren 
helpen ontvangen liseerd contacten delen met checken 

handhaven handelings- notificeren medici 
perspectief 

bieden 
Burger Burger helpen Contacten van Burger Burger, op basis Andere burgers Het delen van Verifiëren of en Gezondheidssla 
informeren over met het volgen burger nolificeren van notificeren informatie met bepalen In lus bijhouden 
alle aspecten van (overhelds--) registreren wanneer hij/zij in risiooprofielen wanneer hij/zij In medische hooverre burger en. mogelijk. 
van het virus maatregelen Twee types: (1) contact is geperso- contacl is instanties en COVI0-19 laten monitoren 

(bijv. afsl and 
Analoog en (2) geweest mei naliseerd geweeslmet evenlueel symptomen door contacl mei 

houden) 
Digitaal 

een besmet handelingspersp een besmet inprannen van vertoont dokter 
persoon ectief bieden, person gesprek bijv. Twee types: (1) 

Analoog 
Generiek bijv. thuisblijven, intake mei GGD, symptomen traceren: handelings- in quarantaine dokter en/of nalopen (2) 

Mandmatige 
perspectief gaan of talen teslafspraak symptomen invoer van tosten 

contactpersonen bieden (bijv. bel versturen naar 
de GGD) RIVM voor 

Digitaal 
l analyse 

traceren: 
Automatisch· 
int~rdcti~~~ 
reg1strerefiïi00f 
middel v~n " 
Bluetool~ , -
GPS 
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Digitale functionaliteiten om burger en GGD te ondersteunen in 
indammen virus 

◊- ~ij ~ ® ~ ® * 
= G' tt =□ --o 

Informeren Maat• Traceren Notificatie Geperso- Jouw Informatie Sympto- Monitoren 
regelen ontvangen naliseerd contacten delen met men 
helpen handelings- notificeren medici checken 

handhaven perspectief 

Oplossing 1 Oplossing 2 bieden 
Scenario 1 

(huidige 1 ~ 1 ~ 1 ~ ~ ~ suggestie 
split) 

Scenario 2 ~ ~ ~ ~ ( ... ) 

Vragen om samen te bespreken: 
□ Zou triage ook in de applicatie kunnen zitten? 
□ Kan triage of andere informatie helpen bij het specificeren van het handelingsperspectief? 
□ Kan dat handelingsperspectief ook vanuit de app gegeven worden? 

□ Hoe werkt de transitie tussen anonieme contact opsporingsapplicatie en GGD omgeving? 
□ Hoe wordt testen meegenomen in het handelingsperspectief en weer terug in de app gestopt? 
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De voordelen van een anonieme contactopsporingsapplicatie 

Voor burger 
• Veilig en anoniem het 

besmettingsrisico voor mijzelf en 
mijn contacten minimaliseren 

• Bijdragen aan het terugbrengen 
van beperkingen om normale 
leven weer zo veel mogelijk op te 
kunnen pakken 

• Toegang hebben tot een breder 
scala aan media om in contact te 
staan met de GGD 

• Anoniem "contacten" 
registreren via bluetooth 

• Automatisch advies om 
protocol te volgen om 
verspreiding te verhelpen 

• Link leggen naar GGD om 
contactonderzoek efficiënt 
compleet en effectief uit te 
kunnen voeren 

Voor RIVM 
• Beperken van verspreiding (vooral door ~50% 

pre- en asymptomatische besmettingsgevallen) 
• Inzichten vergaren om testbeleid en beperkende 

maatregelen zo goed mogelijk te kunnen 
balanceren met andere belangen (zoals 

economische activiteit, contact met ouderen) 

Voor GGD 
• Vollediger contacten van index 

patiënt identificeren en opsporen 
• Passender handelingsperspectief 

voorschrijven door differentiatie 
• Inzichten verkrijgen voor het updaten 

van protocollen 
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Op 1 pagina samengevat de "narrative" van digitale 
contactopsporing 

Waarom? 

Wat? 

Hoe? 

Completer: Regulier bron- en contactonderzoek is effectief in het opsporen van contacten binnen de directe sociale 
kring van de index patiënt. Digitale contactopsporing focust zich op het identificeren van contacten buiten de directe 
sociale kring en draagt daarom bij aan volledigere contactopsporing 

Sneller: Door mensen instantaan te notificeren bij mogelijke besmetting, verhoogt digitale contactopsporing de 
snelheid van het notificeren en de effecten die dat kan hebben (bijvoorbeeld isolatie) 

Anoniemer: Digitale contactopsporing respecteert, maar waardeert, het vrijwillig delen van persoonlijke data. Het is 
volledig anoniem, maar geeft de burger de mogelijkheid om vrijwillig persoonsgegevens af te staan voor individuele 
begeleiding 

Gerichter: Digitale contactopsporing kan gepersonaliseerde handelingsperspectieven bieden en daarmee burgers 
voorzien van gerichter advies 

Een applicatie die behoeften van de GGD en belangen van de burger balanceert 

Een op bluetooth gebaseerde applicatie die contactmomenten registreert 

• Een applicatie die data decentraal opslaat, via een operatirng systeem geïntegreerde functionaliteit 

Op basis van de contactdefinitie uit het protocol wordt een individu geïdentificeerd en geadviseerd 

Op basis van een paar additionele vragen kan het handelingsperspectief gepersonaliseerd worden, nog altijd in de 
anonimiteit en nog steeds op basis van het protocol en zijn invulling door de GGD 

De gebruiker kan kiezen voor persoonlijkere handelingsperspectieven en begeleiding, door zijn/haar relevante 
persoonsgegevens en contactvoorkeuren te delen met de GGD 
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Laten zien van eerste designs en uitkomsten user research 

Bespreken van design keuzes die we graag verder zouden willen testen 

Bepalen wat de vervolgstappen zijn 

280119 
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Punten van succes en hoe we dit gaan testen 

Wat is 
nodig? 

Hoe gaan we 
dit testen? 

Hoge adoptie onder burgers 
(downloads en gebruik) 

Gebruikersonderzoek naar: 

Geschikte app modules' 

Gebruiksgemak en relevantie 

Campagnemethode 

1. 0ft c:ombln,iw...,.. funclk:n.llWIM di8 g4Tno::irporMfrl WQrd""1 lri dti app 

0 
Integratie proces met GGD 

Onderzoek naar: 

Impact van app op benodigde 
capaciteit GGD 

Interactie tussen app en IT 
systeem GGD (HPZone) 

Interactie tussen app en 
regulier BCO (Hoe vermijden 
we dubbel werk, en verlagen 
we arbeidsinterisiviteit van het 
proces?) 

T 
App effectief om virus in te 
dammen 

Onderzoek naar: 

Impact app op het aantal 
opgespoord mensen 

Impact app op snelheid 
contactopsporing 

280119 
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Deliverables tot de Nederland-brede lancering 

4mei 19 mei 2juni 16 juni 30 juni 

1 ·•---------------••-------------•-----------------------------. 
mmJ IIIEEfl::III: Formuleren 
programma van eisen GGD en dit 
openbaar maken in vorm van UX 
en user stories 

Dirk Willem: Apple en Google 
Exposure Notification API 

Dirk Willem: Selecteren 
basisbronoode / modules 

lillllllll!llmll: Basisarchitectuur en 
servicemap ontwerpen 

MP I UIM· 'oersle principes 
adoptieplan formuleren 

Programmateam uitbreiden en 
openbaar maken 

Gebruikersonderzoek uitvoeren 
over verschillende handelings
perspectieven en risicoprofielen 

Bètaversie lanceren voor beperkte 
groep ('beproeving") als complete 
eerste MVP van applicatie 

Opzetten en uitvoeren van eerste 
privacy- en veiligheidstesten 

Inrichten van eerste versie van 
proces bij GGD [Amsterd'am) voor 
binnenkomende en uitgaande 
contactmomenten 

Gebruikersonderzoek doen naar 
kritieke factoren om adoptie en 
gebruik van app te optimaliseren 

Tweede MVP lanceren voor één 
regio, bijv. Amsterdam, met daarin 
handelingsperspectieven en 
risicoprofielen (deels) verwerkt 

Brede engagement in devetopers
community krijgen voor 
kwaliteitscontrole 

Bredere publiekscampagne 
opzellen, met ,reguliere sentiment 
suNey in rondgang 

Productontwerp finaliseren voor 
nationale lancering 

Finaliseren van technische testen 
en brede engagement voor go/no
go met kritieke instanties 

O.ashboard voor gebruiker- ·tunnel" 
lanceren en publiceren 

GGD brede trainings- en 
adoptieprogramma starten 

Publiekscampagne lanceren, met 
inbegrip van dashboard mei 
dagelijkse sentiment 

280119 
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Beproeving om te starten eind mei 

Hypotheses om te toetsen 

1. Mensen zijn bereid de app te installeren 

2. Mensen zijn bereid om als ze positief 
getest zijn hun contacten te informeren 

3. Mensen die een notificatie hebben 
ontvangen nemen contact op met de 
GGD of volgen de richtlijnen 

2. Hoewel we meer contacten opsporen, 
maken we het werk van de GGD 
makkelijker door (een deel van) de 
eerste intake van contacten digitaal af te 
handelen 

3. We ku11nen meer bevestigde gevallen 

Opzet van beproeving 

• Deel van een GGD regio (bijv. Amsterdam 
[Oost)) 

• Deel proactief testen bij ingeschatte hoog
midden-laag risico contacten (risico van 
doorgeven virus) 

• Wetenschappelijk en praktijkgericht 
onderzoek om als basis te dienen voor 
beslissingen voor hoedanigheid van 
landelijke uitrol 

"onderscheppen" door ook pre- en 
---asymptomatiseh-te-testein-------------------------------

16 
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High-level overzicht van de eisen voor anonieme en digitale 
contactopsporingsapplicatie ALLEEN BELANGRIJKSTE PUNTEN 

Functionele eisen 

• Contacten registreren 

• Notificatie sturen met advies 

• Identiteit vrijwillig kenbaar kunnen maken 

• Linken met testuitslag 

Non-functionele eisen 

• Anonieme, decentrale opslag 

• Registratie zoveel mogelijk volgens richtlijnen van 
RIVM (voor zover technisch haalbaar) 

• Notificaties aanpasbaar door RIVM/GGD 
- Aan de hand van omstandigheden (bijv. Locatie, 

leeftijd, werksituatie) 

- Over tijd (bijv, Protocolaanpassingen) 

• Automatische link met GGD applicatie HPZone 

• Veilig , beheerd door medisch verantwoordelijke 

17 
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Input door 

Drs. (10)(2•) medisch socioloog, directeur IKONE en ervaringsdeskundige 

3.1. Randvoorwaarden 

Punt 8. De toegankelijkheid is op een zo groot mogelijk re levante doelgroep gericht, 
door expliciete aandacht voor taal, taalbeheersing en beperkingen. 

De vraag is: hoe inclusief is het ontwerp? 

3.2. Uitgangspunten 

Punt 2. Wanneer ik de app zou installeren en een informed consent zou lezen zou ik 
willen weten waar deze term 'tijdelijk' op slaat. Zijn er nu al besl issingen genomen 
over onder welke condities het gebruik van de app eindigt? Kunnen die ook worden 
gecommuniceerd in het informed consent? 

4.2. Proces 

Wanneer een burger geen toestemming geeft voor het delen van zijn/ haar broncodes 
wordt er dan wel regulier bron- en contact onderzoek in afstemming met de GGD 
opgestart of stopt het proces daar? 

4.3. Thuisrapportage 

Ik lees heel weinig informatie over de applicatie Thuisrapportage. Wat zijn de 
randvoorwaarden van deze applicatie? Wanneer je binnen de 'tracing' app het advies 
krijgt om de applicatie Thuisrapportage te gebruiken is het zeer relevant nu ook de 
randvoorwaarden van die Thuisrapportage app te kennen. Burgers kunnen immers 
heel angstig worden van de resultaten van de tracing app en gebruik van de 
Thuisrapportage app kan vervolgens een antwoord zijn op het beheersen van die 
angst. Ik wil dan wel graag weten wat voor een app dit wordt, en aan welke 
voorwaarden deze app gaat voldoen. 

5. Functionele eisen 

5.1. Deapp 

Punt F1. Installeren en aanmelden 
Uit mijn ervaring met het beoordelen van medisch wetenschappelijk onderzoek vanuit 
het burger- c.q. patiënten perspectief weet ik dat het schrijven van een informed consent 
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dat door een zo breed mogelijke groep Nederlanders begrepen wordt geen sinecure is. 
Het lijkt mij heel belangrijk dat de burger die gebruik gaat maken van de app de informed 
consent begrijpt. Op welke manier wordt hier vorm aan gegeven? 

a. Op welke w ijze wordt ervoor gezorgd dat het ontwerp van het informed consent 
inclusief is ontworpen dat wil zeggen voldoet aan de WCAG2.1 

b. Op welke w ijze wordt ervoor gezorgd dat mensen met bijvoorbeeld een beperkte 
taalbeheersing toch zoveel mogelijk begrip hebben van hetgeen ze installeren? 

5.1.4 Signaleren 

Punt Fl2. Vanuit burgerperspectief is dit denk ik één van de meest cruciale onderdelen 
van de applicatie. De waarschuwing kan immers zorgen voor angst, onrust, verwardheid, 
onbezonnen gedrag etc. Succesvol, zinvol en rustgevend gebruik is essentieel en daarbij 
dan de app niet los staan van contexten. 

a. Allerlei contexten zijn van invloed op het gedrag dat mensen uitvoeren nadat ze een 
waarschuwing hebben gekregen. Zo zijn steeds meer mensen zich inmiddels bewust 
van de laagconjunctuur waar wij in gaan geraken. En dus zijn steeds meer mensen 
beducht op het behouden van werk. Ik kan mij vanuit burgerperspectief van alles 
voorstellen bij de implicaties van een waarschuw ing. 

Met name wanneer dit de boodschap: blijf thuis, in gaat houden. 

Krijgen flexwerkers bijvoorbeeld doorbetaald wanneer zijn in quarantaine 
zitten? Valt dat onder de ziektewet, wanneer een flexwerker zich niet ziek 
voelt? En wanneer zij zich 'een beetje' ziek voelen gaan zij zich dan laten 
testen? Zo niet, hoe lang ben je dan besmettelijk/ wanneer mag je weer naar 
je werk? 
Kan thuisblijven verplicht worden door een werkgever wanneer hij lucht krijgt 
van de waarschuwing in de app? 
Wil mijn thuiszorg nog komen nadat ik een waarschuwing heb gekregen? Heb 
ik d irect recht op persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer ik als 
hulpbehoevend persoon een waarschuwing heb gekregen en zo ja, welke 
niveau van bescherming heeft dat beschermingsmateriaal dan? 
Kan ik mijn thuiszorgmedewerkers verplichten gebruik te maken van de 
applicatie, zodat ik mij wellicht veiliger voel bij het ontvangen van zorg? 

Etc. etc. 

Kortom: zonder context geen app. 
Worden er al scenario's/ persona's geschreven waarin wordt gekeken naar de 
implicaties van een waarschuwing en/of is dit reeds gedaan in het bestaande bron
en contactonderzoek (wat zijn de ervaringen?}. Is helder beschreven wat de 
versch illen zijn in een reactie vanuit het reguliere bron- en contactonderzoek en een 
waarschuwing vanuit de app en het te vermoeden reactiepatroon vanuit de burger? 

280123 



Wij werken voor opdrachtgevers veel klantreizen uit, altijd in co-creatie met 
burgers/patiënten/cliënten. Dat lijkt mij hier ook heel zinvol om een dergelijke 
aanpak in te zetten om de app straks met name heel goed te laten landen in de 
samenleving. Wetende dat je hier niet volledig in kan zijn en desalniettemin toch zo 
goed mogelijk voorbereid bent op wat komen kan. 

b. Net als bij het informed consent: hoe inclusief is de officiële informat iebrief 
geschreven en ontworpen? Zijn er ook andere mogelijkheden zoals een video/ 
infographic? 

6. Niet-Functionele eisen 

Punt Ql7. De app voldoet, waar relevant, aan de richtlijnen uit de Web Content 
Accessibility Guidelines 

a. Wanneer is dit niet relevant? 

b. Hoe wordt dit gewaarborgd? 

c. Wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van het aanbod van ING 

Er is namens ING het aanbod gedaan om hun Accessibility assessment voor de 
ontwikkeling van de COVID-19 App te gebruiken, deze assessment biedt de volgende 
middelen: 

1. Approach towards the assessment 
2. Personas to use for assessing the customer journey 
3. A template to document the assessment and pain-points found 
4. Suggestions {or solutions {or digital process elements based on the WCAG 2.1 

WEB Design 
5. Universa/ design principles to test your design 

Hierbij zitten ook de stappen zoals user testing en toelichting over het gebruik van 
toegankelijkheid principes. Het gebruik von deze tools is uitsluitend oongeboden voor 
de app dit in verband met geldende patenten. 

Punt Q18. De app is aantoonbaar bruikbaar door burgers met beperkte digitale 
vaardigheden en beperkte taalbeheersing. 

Wordt Pharos hier actief bij betrokken? 
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To: ZO// voordeJeu d • · @minvws.nl] 
Cc: • · • · @amsterdamumc.nl); Ail)J$ )IIAillWJ@minvws.nl) 
From: @naber-advies.nl 
Sent Fri 5129/2020 10:04:44 AM 
Subject Re: REACTIES UITERLIJK 3 JUNI: Consultatie ontwerpwetsvoOl/stelTijdelijke wet maatregelen covid-19 
Receiwd: Fri 5/29/2020 10 04:48 AM 

BesteEm, 

Veel dank voor het toesturen. Het termijn om te kunnen reageren is kort. Is dit wetsontwerp ook in publieke, open consultatie? In 

hoeverre kan d it verzoek tot consultat ie in (brede) achterban gedeeld worden? 

Hartelijke groet, 

mmm 
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A digital platform to help manage employee safe return to site 

Based on our contribution to the French government,designing an application for the post-lockdown pe riod, we propose a digital solution to support 
companies in the transit ion period after the lockdown. 

MAIN GOAL: In the post-lockdown period, we wish to propose a digital solution to help companies ensure 
a safe and peaceful return to work for a significant number of enlployees 

A solu tion that takes 
data security 
requirements into 
account 

Robust decen tralized 
data architect ure for 
large-scale use 

$10p0flnet'S SOPffl~ Steria acc:emwe OCTO 

SPEED 
An existing digital 
platform (already 
developed) 

An agile project team 
able to quickly 
implement the desired 
features 

v--"' 
RELIABIL~ 

A mobile application 
already ope rational 
and tested (by a 
nu mber of beta 
testers) 

Valuable experience 
on contact tracing 
provided by previous 
projects (including last 
one for the French 
government) 

, 
ADAPTABII.ITY 

Ergonomie screens, 
adaptable to your 
specific needs 

A digital solution 
designed by and for all 
users within the 
company 
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A digital platform intended for different audiences 

OR--THE Sl¼E MANAGER~----

Real-time ovecsight of the pre mises 
occupancy rates (including places at ,;sk, 
places of passage) for precise sanitary 
instructions 

Visibility and better anticipatlon of 
employee needs over the coming weel< 
with the management of requests for 
future presence on site 

Reporting based on history of presence by 
location, providing for appropriate 
communication in case of suspicion of a 
contamination on site 

SIOPOlt~s 5QPffl~ sU!rto a.ccenture OCTO 

--

Mobile 
Applica1ion 

EMPLOYEES 

• ::::---
•--·--

FOR ALL EMPLOYEES 

Communication on implemented safety 
measures and on-site contact points to 

reassure employees 

Real-time visibility of thi, premises 
occupancy to allow each employee to 

organize themselves as well as possible 

Con trol of risk of contamination on site 
to guarantee the safety of each 

employee 

Reinforced support in the event of 
suspected symptoms or other 

difficulties to guarantee the well-being 
atwork of all employees 
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A technically reliable and• privacy by design" solution which guarantees secure data 
management 

11:E MANAG-ER PORTAL----EMPLOYEE APPLICATION 

An architecture that guarantee■ the ■ec:urity of the 
data proceued 

Choice of web hasting (integrated into the company existing 
web hosting or included in the solution) 

GDPR compliant data management 

Res1ricted access to information 

Trace.ability of consultations I use of the portal 

Data retention limited in time (configurable retention 
period) 

Systematic de letion of data in case of employee 
departure 

Strong authentication on the portal 

Solid and rellable infrastructure (pain tests & load tests) 

$10p0flnet'S SOPffl~ Steria acc:emwe OCTO 

Data manageme nt that ensures the privacy 
of employees 

Secure authentication via company LDAP 

Management of the right to be forgotten and the 
right to modify 

Smartphone data encryption 

Automatic deletion ofhistory 

Use of the different functionalities and capacities of 
the phone (Bluetooth, Location) on a voluntary 

basis for the user 

Application available on a private store 
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Valuable daily help for both the company and its employees 

OR--THE Sl¼E MANAGER~-----

A modular solution with a quick and 
simple handling 

Simplified configuration through CSV 
files integration or API calls 

Help to prepare and supervise the on
site return 

A communication tool to accompany 
employees 

An independent and config11rable tool 
to meet needs and constraints of the 
company 

A solution that can be adapted to suil 
regulatory changes and/ or 
internal policy 

SIOPOlt~s 5QPffl~ sU!rto a.ccenture OCTO 

Applicat ion 
mobile 

EMPLOYEES 

,~~-~ ... -
• ::::---
·-----., _ 
':; - -!_ 

Jl. 

FOR EMPLOYEES 

• Ergonomie and quick to insta Il 
application 

Contextualized help to understand the 
measures implemented by the 

company and simplify the procedures 

A single place for all actions relating to 
Coronarivus in the company 

(information follow-up actions 
procedures,etc.) 

An individual and secure connection 
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Main features of the digital platform 

-
. -~ 

SMARTPH ONE APP 
(!OS / ANDROID) 

Anticipation of on-site presence 

On-sitê prêsêneê managêmênt in real 
time 

Contextualized chat bot 

Additional functionalities: 
Contact tracing 
Mood meter and sclf-diagnosis 
Professional travel certificate 

EMPLOYEES & COLLABORATORS 

SIClpOflnet'S sopro;,.~:sterio a,çcemure OCTO 

PORTAL 
COMPANY 

Premises referencing 

• On-site prêseneê managêmênt 

Real-time monitoring of pre mis-es 
occupancy 

Employee Dashboard (app use) 

SITE 
MANAGER 

HR 
MANAGER 

ADMINISTRATION / 
SUPERVISION TOOL 

Authentication management 

Paramêtêr managêmênt 
(including data storage durations) 

Feature flags 

0 

a 
ADMINISTRATOR 
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Application for the employee_ 1/4 

DASHBOARD-~ 

Corporate communications: safety instructions reminder- and 
Covid-19 checklists, push notifications system on a lerts (e.g. 
premise's closure) 

My status: presence status (telework,on site, away,off) 

My next presence on site: summary of the next scheduled on
site presence and direct link to make a request 

Contextualizes chatbot: Company FAQ,list ofprivileged 
interlocutors (referents, managers ... ) 

$10p0flnet'S SOPffl~ Steria acc:emwe OCTO 

280145 
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Application for the employee_ 2/4 

ON-SITE PRESENCE 
ANTICIPATION 

Pre-hooking one or more slots of on-site presence in advance. 
Validation system managed automatically (through a rule 
engine) and manually (manually by the site manager via the 
deditated web portal) 

Additional functionalities: 
Prese-nce status update by the collaborator 
Day /week schedulewith det ails of the distribution of 
days between on-site presence and telework 

$10p0flnet'S SOPffl~ Steria acc:emwe OCTO 

My request 

0 T-clmlllnlfl.OlllfflliPIUmdDlor* 
~COM8CIIM~•.1ec1ao 
~Wft"O(l'nclCIIOIJnlllAWloleM 

To 

Reasoo 

~euc,n tl 

Commanlt 
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Application for the employee_ 3/4 

REAb-TIME ON-SITE 
PRESENCE MANAGEMENT 

Site access conditions: consu ltation of the status of privileged 
sites 

o Access conditions: free/ restricted/ prohibited access 
o Real-time occupancy rate 

Declaration of presence in each restricted space via a 
systematic flashing ofQR Code for check-in & check-out (or 
Beacon) 

Additional functionality: Disinfectant product request form 
(single-use masks, band sanitizer, et<:.) 

$10p0flnet'S SOPffl~Steria acc:emwe OCTO 
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Application for the employee_ 4 /4 

ADDITIONAI. FEATURES 

Contact tracing: 
SociaJ distancing index: display s:ocial d.istancing index on lhe 
day an d the last 21 days 

A push alert on a risky contact with a positiv@ screened person 
(basedon self-decla.ration employees screened positive) 
Notifications: / Alerts: communicatio n of recommendations 
ada.pted to each situation in real time (precautions to be ta:ken, 
behaviors to be adapted, etc.) 

lndividual support: 
Mood Meter: daily indicator of employee "well-being" (overall 
well-being, well-being at work, in their service) 
Self-d.iagnosi,: form to support in case or symptoms 
lntegrated teleconsultatio1t service for personali~d support 
directly on site 

$10p0flnet'S SOPffl~ Steria acc:emwe OCTO 

< 
My soclal lnterectlons 

0 
Your ciose interactions 

~OlcJIMc:IMMwa,.,~nct.ino 

wl"'ln~OOOUI l'luetn~_...tf"Oll'I 

ltllllSIO'lhomepr,tqe 

• • 
1' 
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Web portal for the s ite m anager_ 1/4 

PREMISES'--
INDEXING 

Management of premises by tree structure: campus> buildings 
> platforms > rooms 

for each ide ntified loc:ation, management of a maximum 
number of oceupants aod a system of presence declaration by 
Beacon and/ or by flashing ofQR codes (incoming and outgoing 
QRcode} 

Registration of mandatory accesses and routes (building en try/ 
exit, lifts up/ down, etc.) 

SICpOfl~s aoa::wa~ste!!fto accenture ono 

-
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Web portal for the s ite manager_ 2/4 

N-SI-TE PRESENGE 
MANAGEMENT 

System of acceptance or refuaal of on-site presence requests 
(and pre·booking requests) 

QR code editing system or daily access pass for authorized 
employees 

$10p0flnet'S SOPffl~ Steria acc:emwe OCTO 

SITE. Li::i 0.1•r<H TOUR A • 

---- -- -
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Web portal for the s ite m anager_ 3/4 

PREMISES'--
DASHBOARD 

Reportin9 
• Occupancy rate of registered locations 
• Telework rate vs on-site presence 

Management of premises deconta:mination 

SICpOfl~s aoa::wa~ste!!fto accenture ono 
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Web portal for the s ite manager_ 4/4 

EMPLOYEES 
DASHBOARD 

Reporting on the application's use by employees: declared 
presence situation, last known location ... 

Reporting on the use of QR Codeflashing by collaborators 

Alertln g on employees based on pre-determined rules (pre se nee 
on site outside of schedules,presence extended in a place of 
restricted access .. . ) 

• Reporting on Mood Meter 

s,opori!'Wfs sopm~ ste!ll'1a ac:centwe OCTO 
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From: 
Sent Thur 5/21/2020 10:09:29 PM 

. m.<lluWïl'JtfM@dictu.nl]; 
belastin dienst.nl]; 

duo.nl]; MJW[@M 

Subject verzoek > feedback op voorstel stappenplan valideren vanziekmeldingen 
Recelved: Thur 5/21/2020 10:09:29 PM 

Be 

Cc:tllillilril 
(10)(2e) 

Ik heb een eerste voorstel geschreven voor een stappenplan valideren ziekmeldingen. Je zou het een patient journey kunnen 
noemen. 

(10X2g) 

> Mijn verzoek is of jullie het document uiterlijk maandag 25-5 willen lezen en je eerste feedback als camments en revisians in het 
document verwerken (track changes staat aan}. [erder mag natuurlijk ook. 

Naar aanleiding van jullie comments en revisions hoop ik een eerste indruk te verkrijgen van de wijzigingen en aanscherpingen die 
nog nodig zijn en met w ie ik daarvoor het beste in gesprek kan gaan. 

De patient journey is, zoals ook toegelicht in het document geïnspireerd op een deel van het Duitse CNA voorstel (en daar verwijs 
ik ook naar voor verdere details), al enigszins aangepast naar Nederlandse context. Ik verwacht dat er nog flink wat aan geschaafd 
moet worden, maar we hebben nu iets om aan te schaven. Daarbij verwacht ik dat vanuit de volgende perspectieven geschaafd 
moet worden. 

• Wenselijkheden vanuit epidemiologische effectiviteit: waar doen we het allemaal voor? 
• Wenselijkheden vanuit app-gebruikersoogpunt (~design): als app-gebruikers het niet willen/snappen gaat het niet lukken. 

• Eisen en wensen vanuit privacy- en security-oogpunt: ook strijden tegen corona doen we veilig op dit punt. 
• Wensen en eisen vanuit GGD, testlaboratoria: het moet ook voor deze professionals te doen zijn 
• Architectuur: overzichtelijk? 
• Im plementatie: bouwbaar? 

• Zou je me ook willen loten weten vanuit welk(e} perspectief/ perspectieven jij verwacht dot jouw feedback helpt met 
schoven? Don weet ik of ik nog meer feedback maet zoeken. 

Wat betreft bouwbaar: ik verwacht niet dat het hele stappenplan al in Poe geïmplementeerd hoeft te worden in een demo, Ik heb 
nu nog geen zicht welke minimale variant voor de PoC demo van 28 mei a.s. geïmplementeerd moet worden (maar ik ben ook nog 
niet bij met lezen van alle mail). 

Met vriendelijke groet, -
Hogeschool Windesheim 
Domein Techniek Il Kenniscentrum Technologie Il osaiMfAl11 kamernummer. 
Werkdagen WillJlt+iW 
Campus 2 1/ Postbus 10090 // 8000 GB Zwone 1/ 0BbiAi!IM 
www .windesh e im.n 1/iclinnovatiesin de zorg 

From: mmm 111, III) ◄®tf4M@dictu.nl> 

280161 



Sent : woensdag 20 mei 2020 21:29 
To: ___ @lwindeshei_m.nl> 

Cc: • ' · < · @webweavmg.org> 

Subject: Doorst: TAN code vooraf/achteraf 

Ho" 
Zie onderstaande. Ik heb aangeven dat jij de trekker op di t onderwerp bent en de volgende mensen consulteert, betrekt: 

:" .. 11•~~-
- • !. 

- . ~ . ;. 

■ heeft eea vandaag ook uitgezocht cq uitgewerkt. Hij neemt contact met je op. En anders graag zelf even contact met hem 

opnemen. 

Als je hulp van design nodig hebt, graa11W#+!H•~ntikken. 
Bij vragen kan je me altijd bellen of whatsappen. Ik bel dan wel t erug. 

Hartelijke groet, 

11111m 
Van~ Mf(t)[tW■lll ffl®webweaving.org> 

Datum: 20 mei 2020 om 10:47:35 CEST 

Aan: mmmJ,1111.m) d ictu.nl> 

belastin dienst.nl> 

Onderwerp: Re: TAN code vooraf/achtera f 

M•HffM-okl 

belastin dienst.nl>, (10)(20) @belastingdienst.nl ,IEi 

lm!BI zie hieronder. En ga van onderst aande ·we blijven strict on message' uit tot nader orde. 

On 20 May 2020, at 10:45, (1 0)(2e) @belastingdienst.nl wrote: 

Ho,@f4M 
Dit wordt opgepakt doorm,m meeting te plannen om dit op te pakken. 

Even kijken wie erbij dan komt, maar dit gaat vi-dus 

Met vriendelijke groet, 

---. 
Belastingdienst/ Centrum voor Applicatieontwikkeling en Onderhoud 

MCC Mobile Competence Centrum 

Ministerie van Financiën 
John F. Kennedylaan 8 1 7314 PS I Apeldoorn I Kame-

M O~-E @belastingdienst.nl 
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WIW 

Op 20 mei 2020 om 09:38 heettNEQNGllll-fll!@webweaving.org> het volgende 
geschreven: 

Ok • maar ondertussen vooral on-message blijven. En heel duidelijk. 

OK? Of indien niet - laat even expliciet weten voor 12:00 & dan ga ik zaken aanpassen/voorbereiden. 
Want zelfs als er 10% kans is dat het anders wordt• is de impact echt groot. Met heel veel externe 
complexiteit die w ij niet onder controle hebben. 

Zodat we geen week verliezen voordat het hele team dat wil meepraten alle in's en out's volledig in de 

vingers heeft. 

En als het moet - d ie TAN kan ook later ingevoerd worden. Als je hem maar vroeg pakt. -
On 20 May 2020, at 09:00, 110)(2@) @belastingdienst.nl wrot e: 

Lij kt me handig om even team gewijs hiermee aan de slag te gaan. 

Wellicht excel met de pro's van iedere kant. 

Met vriendelijke groet, 

(10)120) 

Belastingdienst/ Centrum voor Applicatieontwikkeling en Onderhoud 
MCC Mobile Competence Centrum 

Ministerie van Financiën 
John F. Kennedylaan 8 1 7314 PS I Apeldoorn I KamPIJ!llll 

M06~-E @belastingdienst.nl 

~ mei 2020 om 19:22 heeft ■WiMtlm 
@webweaving.org> het volgende geschreven: 

MM@M 
Zag de dicussie over het moment van TAN/code overdracht. 

Heb jij een goede lijst van argument/ overzicht van de consequenties als het niet aan het begin is van de 
test (met name vertraging feedbackloop, risico van nooit ontvangen/tech 

r isk, insit u-support, privacy etc}? 

Of moet we even door de opties heenlopen ? 

Want als we daar te veel aan tornen schuiven er nogal wat andere dingen ook & verandert wat er op het 
kri t ieke path zi t. -
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De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, 

ingebrekestellingen en soortgelijke formele ber ichten. 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten 

waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt 
ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren. 

The Dutch Tax and Customs Admini.stration does not accept f ilings, requests, appeals, 

complaints, notices of default or si mi lar forma! notices, sent by email. 

This message is solely intended for the addressee. lt may contain information that is confidential and legally 

privileged. lf you are not the intended recipient please delete this message and notify the 

sen der. 

De Belastingdienst stelt e -mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschri ften, verzoeken, klachten, 

ingebrekestellingen en soortgel ijke formele berichten. 

Dit bericht is uitslui tend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwel ijke informatie bevatten waarvoor de 

f iscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen 
en de afzender te informeren. 

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default 

or sim ilar formal notices, sent by email. 

This message is solely intended for the addressee. lt may contain information that is confidential and legally privileged. l f you 

are not the intended recipient please delete t his message and notify t he sen der. 

Dit bericht kan informatie bevatten d ie niet voor u is best emd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelij kheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met r isico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. lf you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to in form the sender and delete the message. 
The State accepts no liabi lity for damage of any kind resulting trom the 

r isks inherent in the electronic transmission of messages. 
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~~~m: r ,,.~minvws.nl) 

Sent Man 8/31/20201 1:45:19 AM 
Subject: FW: kamervragen, nog meenemen in brief? 
Receiwd: Mon 8/ 3112020 11 :45:19 AM 

Van: (10)12•) 

Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 09:41 A3,M-ll m <llmlfll@minvws.nl>; 
• · @minvws.nl> 

Onderwerp: RE: kamervragen, nog meenemen in brief? 

(10)(20) ) 4JWf{]@@minvws.nl>;Dmm,II. mflll) 

Ik zeg apart beantwoorden want teveel detail en afleidende aandacht. Aanzet hieronder 

Van:-■.■ m <fl1ll@minvws.nl> 
Verzonden: dinsda 19 mei 2020 09:28 

) 4JM@@@minvws.nl>; 
minvws.nl> 

Onderwerp: kamervragen, nog meenemen in brief? 

Dag allen, 

(10)(2e) 

Gisteren doorllrrJJmlen@Aäfd onderstaande Kamervragen gesteld. 

◄Di(f4M@minvws.nl>; m Il-

Nog poging doen om tekst toe te voegen voor brief waarmee deze in de brief kunnen worden beantwoord? 

Gr, 

ma 
2020208870 

(ingezonden 18 mei 2020) 

Vragen van de leden Buitenweg erllllllll(beiden GroenLinks) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de 

uitwerking van de digitale ondersteuning van bron- en contactonderzoek. 
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1) Bits of Freedom, 12 mei 2020, 'We leveren graag een constructieve bijdrage', https://www.bitsoffreedom.nl/2020/05/12/we
leveren-graag-een-constructieve-bijdrage/ 

2) Kamerstuk 25295 nr. 314 

leplngl 

InformlJtie.beleid 

aag I Postbus 203 50 

■ 

2500 El Den Haag 

HET NIEUWE 
DONORREGISTER 

Het nieuwe 00nolrtg1Sre1. v~ 1 JuM 2020. 
Kijk wn Mt VOOI Jou Detektn! op oonorrqglfttr.nl 
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(10)(2e) To: l'lllJ!liili:minvws.nl]; - · .llll.- @minvws.nl] 
~~~m: 111r1ra1FE@minvws.nl): ' . lll.~~@minvws.nl] 

Sent Thur 816/2020 10:45:27 AM 
Subject RE: Consulta tievers ie Tijdelijke wet maatregelen covid-19 
Receiwd: Tour 8/6/2020 10:45:28 AM 

Hi-

Dank voor het laten weten en . aanhaken. Ik ga iets inplannen' 

Groeten, 

mm 
Van: <E8@minvws.nl> (10)(28) 

Verzonden: donderdi6 a- 1:07 
Aan.. ' ' I· · ) ' ' @minvws.nl>; - • ,., · 1;airaiminvws.nl> 
CC: • · . ( · • ) ' @minvws.nl>; • · . ' · ) ' ' @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Consultatieversie Tijdelijke wet maat regelen covid-19 

Ha . 

Die opties zijn wat mij betreft prima. Ik ben a lleen in de week van 24 augustus even weg. 

Het lijkt me handig als ook mijn collera@i®\f4Maanschuift. Zij zal gaan helpen met de regelingen, dus het lijkt me goed 
als de wetgevingsjuristen ook haar gezicht kennen. Volgens haar agenda zijn de genoemde tijdstippen geen probleem. 

Groet, 

Va n: m.11. -)◄Aiif4N@minvws.nl> 
Verzonden: donde-

1
ugustus 2020 10:50 A. ll. ' ) clll!fflfflll®minvws.nl>; 

<..: • - @minvws.nl> 

(10)(20) 

Onderwe rp: RE: Consulta tieversie Tijdelijke wet maat regelen covid-19 

Best-

Wat aardig dat je in je vakantie tijd maakt om mijn mall te antwoorden. 

.IJliRD®minvws.n I>; llmB!l 111. ~) 

Uit de mail van llli!m kreeg ik de indruk alsof de uitwerking van de procedure al was gestart, dus goed om te weten dat deze 
inhoud nog helemaal niet besproken is en slechts een voorstel vanuit Saba. Ik denk dat volgende weekllffl'!Fl!l'l-en ik even 
met elkaar moeten kijken naar de opties qua termijnen en dat we een tegenvoorstel in het overleg met°Te:gev1ngsjuristen 
neerleggen. Dit wordt pas 17 of 18 augustus, want van Bonaire kreeg ik bericht dat zij met verlof zijn en pas 14 augustus weer 
aan het werk zijn. Dan ben j ij ook weer terug? 

~&1111 ik wil de eilanden 4 opties voorstellen: maandag 17 augustus of dinsdag 18 augustus 1 15:00-16:00 of 16:00-
17:00. Zijn er momenten waarop jullie nu al weten dat het schrijfteam niet kan? 

Vriendelijke groet, 
m:m 
Van: m •. l!Bl <IJEl®minvws.nl> 

Verzonden: woensdag 5 augustus 2020 18:06 
Aan: • : ■· -) 4i[•hf4M@minvws.nl>; (10)(2e) .:li®if4l@minvws.nl>:mm.lll- millfm) 
~ minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Consulta tieversie Tijdelijke wet maat regelen covid-19 

Beste a llen, 

Dan toch maar even vanuit verlof om evt. misversta nden te voorkomen; we hebben in en voor het overleg met de 
gezagsdragers waarin ze hun akkoord gaven op de Twm niet meer of minder afgesproken dat we bestumlij ke afspraken 
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zouden maken over de mani:r waarop wij de eilandgebieden zouden bedienen alsûj een min. regeïi@ten . Toen we 
dat overleg lmdde n was de Iwm qua proced,u·e nog volop 1.11 bewegmg, en ,s d at e1genl1Jk nog wel. • ' llmllllll 
- van Saba heeft toen doet concept opgesteld, waarop ik niet meer gezegd heb dat we daar op teiug zouden komen. 
N iet alleen de tennijn is onhaalbaar, er staan ook een paar dingen in over het terugvallen op de noodverordening die niet 
zomaar bumen. Ik heb zelf in het overleg met de gezagsdragers twee keer benadrnk.1 dat de terugvaloptie uitzonderlijk 
moet zijn en we wel afspraken maken over de regeling . Het zou bijv. kml1le11 dat. wij er als VWS Geen prioriteit aau 
geven en het weken zouden laten liggen, dllt. zou naturn·lijk niet ku1111e11. 

Anderzijds uoellltlmlllcie tennijn waarop hij mi op Saba kan opereren en daar gaan wij lllet lllinistenaad en voorhang 
natmll'lijk wel ·weken overheen, dus we lllOeten het er maar over hebben hoever we kunnen gaan tot het muizengaatje voor 
de BES opengaat. Ik heb in e lk geval niets toegezegd of afgesproken , a lleen d11t we er op tenig zullen komen. De 
Grondwet geldt natulll'lijk ook voor Saba, dus het is moei lijk uit te leggen waarom we daar veel soepeler zijn. Maar ja , 
misschien gaan we in Nederland de bmgellleesters ook wel lil eer ruilllte geven .... 

Volgende week ben ik weliswaar uog met verlof, maai· wel thuis en voor eeu Webex heb ik wel een uurtje? 

Vrgr,_ 

Verzonden met BlackBeny Work 
(filvw.blackbcny.co!.!!) 

Bij het bestuurlijk overleg tussen de Stas en de Gezaghebbers is mijn directeur inderdaad geweest en ik heb toen met~ 
de voorbereidingen gedaan voor dit over leg. Daarin is volgens mij alleen gesproken over dat er afspr aken zouden worden 
gemaakt, niet de exacte termijnen. Dat deze afspraken al verder uitgewerkt waren wist ik niet, en als lllm!mlook dacht dat 12 
uur niet realistisch is, denk ik dat hij ook nog niet heeft gereageerd en deze versie slechts het concept~ voorstel van de 
eilanden is. In dat geval moeten we het gesprek over de termijnen aangaan in het overleg dat ik ga plannen met de 
wetgevingsjuristen van de eilanden. 

Van: .JEl@minvws.nl> (10)(2e) 

Verzonden: woensda 5 :21 

Aan: minvws.nl>;lm,ll. {JlltD) ◄@iA@@minvws.nl> 
CC: invws.nl> 

Onderwerp: RE: Consul tatieversie Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

Ha-

lmmis op vakantie tot 24 augustus. Hij heeft me weleens verteld dat hierover met (vertegenwoordigers van) de 
gezaghebbers (incl. RC) werd gesproken, maar hij had het toen over een ver zoek/wens. 12 uur is gelet op o.a. de verplichte MR
behandeling natuurlijk niet mogelijk en dat kan dus ook niet zo afgesproken zijn. 

Ik weet helaas n iet wat er met dit document is gebeu rd (ik zie het voor het eerst) en weet ook niet wie er bij die 
onderhandelingen betrokken zijn geweest. Er moet toch ook iemand van jullie d irectie aan tafel hebben gezeten? Zo niet, dan ga 
ik kijken of ik--hier op enig moment voor kan storen t~dens zijn vakantie ... 

Groet, 

111 
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Van: m.111. -) ◄·ilt4N@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag S augustus 2020 15:13 

Aa~1rl@minvws.nl>; 
CC: • - ■. • .:. ) ~ • • mrnvws.nl> 

(10J(2e) <R!ffll@minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Consultatieversie Tijdelijke wet maat regelen covid-19 

Hi -

Als ik me goed kan herinneren heb ik in een mail vanlll!IIIII in juni gezien dat de eilanden een voorstel hebben gedaan voor 
een concept protocol. Dit is alleen de eerste keer dat ik de inhoud zie, dus ik weet bijna zeker dat lll!Jmdit niet geregeld heeft 
@ . 

@Dml, misschien kan jij ons bijpraten' Kun je aangeven of iemand van VWS hier al eerder wat van heeft gevonden? Ik vind 
daTw1J"ilaar als afdeling namelijk wel wat van moeten vinden, en die kans hebben we nog niet gehad volgens mij. Ik betwijfel 
bijv. ook of 12 uur realistisch is. 

Als laatste is het denk ik belangrijk om elkaar goed aangehaakt te houden. Het staat naar buiten toe niet netjes als we niet van 
elkaars activiteiten op de hoogte zijn. Ik zal jullie voortaan ook in dit soort mails meenemen in de cc. 

Vriendelijke groet, 

mm 
Van: EIII, 111, GIBIJ) W,fM@minvws.nl> 

Verzonden: woensda S augustus 2020 14:49 
) minvws.nl>; (10)(2e) 

CC: ) minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Consultatieversie Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

Super interessam. lk wist dit niet. Heeft lllmISD dat geregeld? 

Binnen 12 uur een verzoek behandelen. Dat wordt een uitdiiging . 

V1iendelijke groeten, 

mmlll:IIII 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Spo1t 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.co111) 

Hi lmJenmm:11, 

(10)(20) 

<1Jl1111@minvws.nl> 

,flliJ!ffll@111i11vws.nl> 

In reactie op mijn vraag aan de eilanden om een afspraak te plannen met de juristen om de procedure afspraken uit te werken, 
kreeg ik de onderstaande mail met bijlage terug. Ik begrijp hieruit dat deze afspraken al in de maak zijn. Waren jullie hiervan op 
de hoogte' 

lllfll is het misschien een idee dat wij even bellen om de neuzen dezelfde kant op te krijgen? 

Vriendelijke groet, 

11111 
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Van: mm-•• *®fN@sabagov.nl> 
Verzonden: woensdag S augustus 2020 12:51 

Aan_. •• ,.w--.;••■ m invws.nl> 
CC: minvws.nl>; •mm WNtWM@rijksdienstCN.com> 
Onderwerp: Re: Consultatieversie Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

Hi., 

Ik sluit graag aan. 
Inhoudelijk zal er niet veel op te merken zijn dan al eerder is besproken. 
Met de Staatssecretaris was afgesproken dat we bestuurlijke afspraken zouden maken. Zie hiervoor bijgaand concept. 
Meest efficient lijkt me die route voort te zetten. 

Vriendelijke groet, ml 
Gel Outlook for Android 

Public Ent ity Saba I Administration 
Power Street 1 

The Bottom 
Saba · Caribbean Netherlands 
www.sabagov.nl 

ooe~ 
This message may contain information that is not intended for you. lf you are not the addressee or this message wassend to you by mistake. you 
are requested to inform the sender and delete the message The Public EnMy Saba accepts no llabihty for damage of any kind resu~ing from the 
risk inherent in the efactronic transmi.ss.ion of messagas. 

Dit bencht kan informat,e bevatten die n,et voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dft bencht abusieveliJk aan u 1s toegezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Lichaam Saba aanvaardt geen aansprexelijkhe1d voor 
schade, van welke aard dan ook, die verl>and houdt met lis/co's verl>onden aan het e/ectronisch verzenden van berichten. 

~ Pte-Mee.ons.de, the envirOl'lment before printina thts e·tnaU 

From: EIII ■· -) ◄@fi@@minvws. nl> 
Sent: Wednesday, August 5, 2020 5:29:11 AM 

To: Elii■Ï11@bonairegov.com' 
• · @sabagov.nl ' 

Subject: RE: Consultatieversie Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

Beste betrokkenen, 
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Afgelopen mei hebben jullie meegekeken en input geleverd op de consultatie van de t ijdelijke covid -19 wet. Begin september zal 
hierover een hoorzitting plaatsvinden. De verwachti ng is dat de wet niet voor oktober of november in werking zal treden, maar 
met politieke druk zou het proces zomaar versneld kunnen worden. 

In dit kader plan ik graag eind volgende week een overleg met de schrijfgroep bij VWS en de wetgevingsjuristen van Bonaire, St. 
Eustatius en Saba. Kunnen jullie mij uiterlijk vrijdag 7 augustus laten weten wie ik hiervoor moet uitnodigen? 

Het doel van het overleg is om kennis te maken (omdat we elkaar regelmatig nodig zullen hebben), het proces de komende 
weken te schetsen en samen tot een werkbare procedure te komen. 

Vr iendelijke groet, 

MPWWIII 

L 1 
Ministerie yan Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 Directie Zorg en Jeugd Cllribisch Nederland 1 
Parnossuspleln s 1 2511 vx I Oen Haag l l!lverdlepingl ·co;-· oGMPi@ljM 
G: 11 • ~ mlnyws.nl 1 

Van: mm.111. - ) 
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 17:57 

minvws.nl> 

Onderwerp: Consultatieversie Tijdelijke wet maatregelen covid -19 

Beste betrokkenen, 

stat ia ov.com>; ESIJ@sabagov.nl'; 
bonaire ov.com>; 

◄!Wif4M@rijksdienstCN.com>; amm 

Zoals beloofd stuur ik ju llie in de bijlage de concept versie van de tij delijke Covid-wet ter consultat ie. Graag ontvangen we j ullie 
reactie uit erlijk woensdag 3 juni einde dag. In de bij gevoegde brief vinden jullie de instructies voor reactie. 

Ik hoop dat de adressenlijst zo volledig is (dit is alles wat ik heb ontvangen), zo niet stuur hem graag door. Alle vragen 
t ussendoor graag via ons laten verlopen, zodat ze via 1 kanaal bij de VWS-jurid ische afdeling binnenkomen. 

Vr iendelijke groet , 

MWîWM 

L 1 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport l Directie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland 1 

P!rnassuspleln 5 1 2511 VX I Oen Haag 1 ■verdieping! 

• (0-- OóilUi)jfb■ 1 
~ • = mlnwtsnl 1 
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To: 
lllillfl/D.. 
Cc: 
From: ) 
Sent Mon 5/1812020 6:35:14 AM 
Subject FW: Def1nitief verslag werkgroep Halsema 
Received: Mon 5/18/2020 6:35:15 AM 
eindverslag werkgroep sociale impact coronacrisis.pdf 
Aanbiedingsbrief verslag werkgroep sociale impact.pdf 

Ha allen, 

minvws.n;-IIIEJ@minvws.nl); m:nE!D. 
· >IMU•J!r. · @minvws.nl] 

@allen, dit is gister besproken in het Catshuis.lllllaat afsi!raak maken met14il:t:i§i®i@■om VWS (i.o.m. OCW en SZW) 
aan te haken. Tot voorheen waren alleen ~ n@1A\f+Fuitgenodigd. Er moet een routekaart komen. Hoe dit proces 
gaat lopen bespreken we zo in het corona-MT. 
- dit gaat denk ik belangrijke input zijn voor de corona-passage in de TK-brief (ca 2 pagina's) . 
@amJ zie pagina 24 t/m 73 voor allerlei goede corona initiatieven. 

Groeten, 

Ell 
Van· fiil@HH@r@rj@i <IIIIIJ@minvws.n l> 

Verzonden: zondag 17 mei 2020 23:22 A:-t{§ ) , 
~@minvws.nl>; 

CC: _groep DJ-MT 
Onderwerp: FW: Definit ief verslag werkgroep Halsema 

Hierbij het verslag 

Verzonden mei. BJackBeny Work 
(filvw.blackbcn:y.co!TI) 

(10i(2e) ("' , , ,e) (10)12e) 
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To: m;ee ~~~~IM!lll!Ervo.nl 
min 
minvws.n 

From: 
Sent 
Subject: FW: Gaarne vertrrowelijk behandelen 
Received: Wed 5/20/2020 8:32:06 AM 
Nota ter beslissing 2020-04-13 13 18 19 - parafenroute per mall.docx 
20-04-13 - Bjjlage l Tabel Productiein;tiatieyen • parafenroute oermaH docx 
20-04-07 - Bijlage 1 Tabel Productieinitiatieven.docx 
20-04-07 - Nota ter beslissing MZS - productieleads MH Cov id-19def.docx 
20-05-04 - retourpost nota ter beslissilg NL productie • opstartennieuwe productieli jnen 3.pdf 
20-05-07 • Leads tracker LCH productie.xlsx 
Overzicht Prcxiuctie NL incl materlal+ forecast rev1.ppt 

Ha allen, 

Zoals gisteren besproken bijgevoegd de nodige beslisnota's en overzichten van leads. Het geeft een inzicht in het traject zoals 
tot nu tocc verlopen. Zie ook de m oil hieronder v an ClliJim}vcr de tobtondkoming ven h et LCH en de werkwijze. Ook dit drcogt 
goed bij aan de inzichten. 
Voor de VWS collega's is di t allemaal ongetwij feld bekend. 
Vriend~lijkegroet, MQä/@M 

Van:--· !lllilml).JJlll'l@minvws.nl> 
Verzonden: Wednesday, Mav 13, 2020 6:41:00 PM 
Aan: @fÊ@ @hotmail.com @if+ 
Onderwerp: Gaarne vertrouwelijk behandelen 

ees1M1·M 

@hotmail.com> 

Hieronder de mail waar l&ll,et over had en in de bij lage enkele nota's voor de minister mb. t . productie. 

Ook een overzicht van FFP2 productîe. 

Groet, 

Van:DIII-G;'l,lll 
Verzonden: dinsdag 21 apr il 2020 20:08 

) <IJflPq,minvws.nl>; mmml 1111-■ - ) <@Mfh!N~minvws.nl>; MfMtlJH 
mlnvws.nl> - ) ◄U•)j,§@@minvws.nl>; fitJjt{§ ) <l1EJBl@minvw~.n l>; 11111111-(111\111) 

minvws.nl> 
Onderwerp: product ie NL (LCH/ EZK/ VWS) - gesprek over toekomstperspectieven 

Beste allen, 

Het was een lange dag weer , maar toçh even een terugkoppeling m .b.t. produc;tie. Omdot er de lë:1atste week weer wat en 
onduidelij kheden ontstonden over hoe de samenwerking rondom productie LCH, EZK en VWS liep, hebben 1@1@ 
{LCH}, liJliD lllillilJ ( EZK) en ikzelf vanochtend overlegd over hoe een en ander loopt en hoe verder te gaan. 

Voorgeschiedenis (mogelijk gekleurd vanuit m i)n opt iek} 
Zodra de Corona crisis ontstond en er tekorten van PBM en m edische hulpmiddelen ont stonden, kwam eral diverse init iatieven 
vanuit bedr ijfsleven en maatsc~~- Bij EZK werd een werkgroep productie opgezet. Tegelij kertijd werd er (rond 12 
maart) bij LCH op verzoek van !WIWJIIIimlt o,l.v . Wîîdä ook een team productie opgezet. Al snel gingen deze twee 
samenwerken, al bleek achteraf dat er niet een heel duidetijk mandaat beschikbaar was voor beide teams, ook omdat uiteindelijk 
VWS uiteindelijk veel van de beslissingen zou moeten nemen. Er ontstond één team Productie Nl, met daarin zo'n 25 mensen: 
EZK'e rs, ingeh uurde BCG- ers en ande re e xte rnen en ook een vijftal Shell-medewerkers d ie door het bedrijf ter o ndersteuning 
werden aangeboden. 

Er kwamen in totaal zo'n 500 productieleads binnen en het team verdeelde zich in vij f subteams: mondmaskers. overige PBM, 
testkits, beademingsapparatuur & disposables en een support/ coördinatieteam. Het team Productie NL heeft alle leads 
doorgenomen, gematched aa n de scope van LCH, bek eken op haalbaarheid en relevantie, etc. Voor relevant e en zinvolle leads 
werd een dossier gemaakt. Eind maart waren er zo ca. 30 leads uitgekozen. Daarna liep het team tegen de onduidelij kheid in de 
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besluitvonning aan. Bij VWS wist men geen goede aansluiting te krijgen bij wie er moest beslissen. Dit gold over igens ook voor 
de structuur rondom de TF testen. Daarop heeft Focco de belangrijkste leads aan Martin voorgelegd, die groen licht gaf om een 
en ander verder uit te werken. 

Ik heb vervolgens twee weken geleden na gesprekken metllllln andere EZK-ers in INlfM gesproken die niet wist 
bij wie hij moest zijn. Jullie kennen het vervolg .. ik heb een lij st met meest relevante opties gevraagd (de 1•, met de 
productieleads van Auping, Af pro, Sion en ook Airone/ FreeBreathing) en die hebben we ter besluitvorming aa'.111111111 
voorgelegd . Daannee werd de productie vlot getrokken (ook al duurde het 'vastlopen' maar een week of zo) . Daarna Is er vorige 
week nog een serie voorstellen geaccordeerd door Martin. 

Tegelijkertijd werd al snel duidelijk dat het snelle opstarten van een productieteam ook nadelen had. Voor de departementen 
(WIS, EZK) was het onduidelijk hoe een en ander georganiseerd was. Ook leek er soms dubbeling te zijn qua taken: de eerste 
serie leads kwamen van LCH, de tweede van EZK. Daarnaast was ook niet ieder voorstel even goed uitgewerkt: met name 
rondom kwaliteitsvraagstukken zijn er steeds veel vragen over wie er wat zegt (RIVM/ TNO/ ISZW, etc. ). En ook was er 
onduidelijkheid over hoe er financieel en contractueel een en ander moet worden geregeld en is er soms wat irritatie omdat de 
productiemensen snel willen, maar zaken ambtelijk wel gedegen moeten worden afgetimmerd. Met de producenten van 
mondmaskers sluiten we nu tripartite overeenkomsten (VWS, Mediq, partij), omdat de contracten mogelijk langer duren dan LCH 
en omdat er aansprakelijkheden zij n d ie Mediq niet wil nemen. Ook zijn er actieve medewerkers vanuit bedrijven in het LCH. Zij 
zi tten er voor de goede zaak en zetten zich volledig in, maar het betekent ook dat we steeds goed in het oog moet blijven 
houden wie welke rol en positie heeft. Ook is er in toenemende mate druk van buiten (bedrijven, leads, etc. ) op het 
productieteam, hetgeen bijdraagt aan enig ongemak. Naarmate u rgentie afneemt, komen vragen over mededinging, staatssteun 
weer aan de oppervlakte. Maar ook de moge lijke willekeurigheid van leads. Immers, deze initiatieven zijn mogelijk niet de meest 
effectieve of geëigende bedrijven voor productie in NL. 

Gesorek vanochtend 
Productie NL is uit nood geboren en heeft in korte tijd veel goed werk verricht. In de afgelopen weken zijn er leads 
uitgewerkt en gehonoreerd terwijl het grootste deel van de overige leads is afgewezen omdat deze niet in de scope of 
behoefte vallen. Een deel ervan is innovatief en wellicht nuttig om ook nader uit te werken. 
Tegelijkertijd, zij n verschillende ' teams' k laar met werkzaamheden. De tests zitten vooral bij de TF testen rondom Feike. 
Beademingsapparatuur is compleet en afgerond (afgezien van de voortgang rondom de noodbeademingssystemen). 
Mondmaskers is goed op gang (IIR moet worden opgezet, FFP2 verder uitgebreid en geborgd). Overige PBM wordt nu 
opgepakt (isolatiejassen en brillen). 
LCH productie NL heeft geen rol in een beleidsdiscussie. Die kant ging het de afgelopen weken soms op, maar daarvoor is het 
team te ad hoc, heeft het niet de goede samenstelling en ligt onze prior iteit nu vooral bij de korte tennijn. 
Om de mensen in de teams niet aan het lijntj e te houden, hebben we daarom besproken dat de groep betrokkenen kan 
worden afgeschaald. Een kleiner team kan overblijven en de lopende leads begeleiden en afronden. Met 3-4 weken kan d it 
mogelijk worden opgeheven, waarna er 1 of 2 liaisons bij LCH over kunnen blijven. 

Daarom hebben we het volgende besproken, dat nog in een nota zal worden uitgewerk t voorgelegd_ Ik heb hier en 
daar wat handen en voeten gegeven al op basis van andere gesprekken. 

Afbouwen Productie NL· 
• Van de teams blijft alleen mondmaskers/ PBM als één team over. 

De Shell (en BCG) medewerkers zullen de komende t ijd vertrekken (terug naar bedrij f of einde contract). 
EZK en VWS trekken samen metnm?ml op om de bestaande leads (mondmaskers FFP-2/ IIR, j assen, brillen, grondstoffen, 
etc .) af te ronden. Deze ini t iatieveii'knjgen een duur van maximaal 12 maanden. VWS zou hiervoor een beleidsmedewerker 
moeten afvaardigen (kwaliteit/ processen/ linking pin met VWS). 

• Voor belangrijke, grotere proj ecten (grondstoffenproductie/ DSM) wordt gekeken hoe een ca ll kan worden opgezet. 
Na afschalen van Productie NL bij LCH, moet het contractbeheer en leveranties goed georganiseerd worden binnen LCH 
inkoop/ Mediq. 
De ervaringen vanuit Productie NL LCH worden opgetekend in een korte notitie, ten behoeve van de strategische discussie. 

Voorstel transitie naar vaste structuur voor de langere termijn (> 12 maanden} 
EZK en VWS werken samen een plan ui t om productied/J~derland strategisch vonn te geven. Hier gaat een werkgroep de 
komende t ijd mee aan de slag (vanuit GMT o.a. EZK ijijîrfG- RVO, ZonMW). 
Dit plan moet binnen afzienbare tijd op hoofdlijnen worden uitgewerkt. Dit moet onder meer leiden tot een strategische 
discussie, inclusief op EU-niveau) . Een van de cruciale vragen hierbij: hoe hou j e productie in NL overeind/ marktconfonn. 
En waar ligt de prior iteit . 
Daarnaast uitwerken van een structuur. 
Innovatieve leads die zijn binnengekomen (denk aan speciale desinfectietechnologie, herbruikbare PBM's, etc. ) kunnen 
verder worden gebracht via opstartsubsidies vanuit RVO/ EZK/ VWS, etc. 

• Voor het einde van het jaar zou er dan een meer uitgewerkt plan met prioriteiten kunnen liggen. 

Discussie 3 6 en 12 maanden 
Tegelijkertijd wordt er gekeken naar de tekorten van morgen ( < 12 maanden). 
Ook de NFU mensen binnen LCH denken hierover na. Daarbij kunnen er scenario's worden ontwikkeld van meer of minder 
omvang. Het idee is om opties te ontwikkelen, bijvoorbeeld maar niet exclusief: 

o Aanleggen van een strategische voorraad van PBM voor het najaar (wordt in feite a l opgebouwd), voor het geval de 
pandemie weer volop de kop opsteekt. 

o Eventueel een ijzeren voorraad van IC-middelen (ca. 250 producten rondom een IC-bed) voor 7, 14, 21 dagen (x X 
aantal bedden). 
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o Uitbouwen van nationale productie die wellicht het 'nonnale' gebruik van PBM kan dekken. 
o Beter beeld krijgen van PBM gebruik in niet-acute zorg; a lternatieven/ adviezen, etc. 
o Anticiperen op verbreding gebruik PBM in NL en wereldwijd. Wat is de verwachting . 

Daar komt bij de discussie over verdringing van PBM gebruik voor contactberoepen en/of kwetsbare beroepen in andere 
sectoren. 

Groet, 

(10)(28) 

Covid-19 response team 

Ministry of Health, Welfare and Sports 
Directorate tor Pharmaceuticals and Medica! Technology 
Parnassusplein 5 1 2511 VX The Hague 
P.O. Box 20350 1 2500 EJ The Hague 
The Netherlands 
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To: 
Cc: 
From: 
Sent 
Subject 
Receiwd: 

V oemoot tabel is inderdaad onjuist. 
Wordt aangepast. 
In tekst brief111oetje de tussenzin hierover aanpassen j a. -
Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.com) 

Dank. Maar dan klopt onze tekst toch niet? Want tabel zegt dat ze uitgaan van 3 weken uitlevering. 

Verzonden met BlackBeny Work 
(\vww.blackbeny.com) 
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~~~m: w■miW■apminvws.nl) 
Sent Thur 5128/2020 8:00:47 PM 
Subject: RE: Beantwoording commissiebrief 2020-05-01 11_07 _ 18 
Receiwd: Thur 5/2812020 8:00:47 PM 

fa 

Verzonden met BlackBeny Work(www.blackbeny.com) 

Van: •MIM■mB• 
Verzonden: 28 mei 2020 21: 17 
Aan: "lmJ,DlflJ.■ (1111)" 
Ondem·erp: RE: Beantwoording commissiebrief 2020-05-01 11_ 07 _ 18 

Dus ~kkoord? 

Van: mm:iJJ,1111-llm 
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 21:17 

Aan mmll l:fl 
CC: ) 
Onderwerp: RE: Beantwoording commissiebrief 2020-05-0111_07 _ 18 

Ik heb het vanmiddag gekregen. Ik kij k er morgen naar. 
Groet -

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag 

010-IIRI/ on■w:m■ 

Van:llm!fmli@fiMiM:WW@@minvws.nl> 
Datu~dag 28 mei 20209:14 PM 

Aan: - nbzk.nl> 
Kopi~ :7 @tf4M@minvws.nl>, 
Onderwerp: FW: Beantwoording commissiebrief 2020-05-0111_07_18 

) #iWlkM@minvws.nl> Hi-
We spraken er maandag over m@ltnllllJdat de site/het tabblad LCH donderdag of vrijdag online zou gaan. Begreep echter 
vandaag vanlll!l!!lldat voorstel (hoop dat ze negatief getest is!!) voor cijfers op site/tabblad LCH nog voorligt bij joiJE 
Belangrijk o~empo te houden op site, mede omdat ik begrijp dat vandaag ook de VSO stukken (in attach) naar Kamer zijn 
gegaan waarin wordt aangekondigd dat de LCH getallen (vraag en uitlevering) online gaan. Moeten iig voor debat woensdag online 
zijn. 
Groet. 

11111 
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~~im: • 1QPu · - •~~~:=-~11 

Sent Fri 5/112020 1:32:47 PM 
Subject RE: PBM ·lm:JlrlDI 
Receiwd: Fri 511/2020 1 :32:48 PM 

Ik hëfifgzien. Nederland maakt de meltblown filters ook niet he' Wij maakten juist de polypropyleen. Wel goed om te weten 
dat • - daar nu op in zet. 

Alvast een goed (confinement) weekend! 
Groeten, aa 
Van: @lilliffi& < iillffl 

Ver 
Aa 
CC: 

fyi 

m:m mma.mmm 

@minbuza.nl> 

Fyi. Zie geel gearceerd. Graag bereid nader te informeren. 
Fijn weekend, 

mmml 

From: PAR-IA dffffllJ@minbuza.nl> 
Sent: vrïda 1 mei 2020 11:15 
To: 

Beste collega's, 

minezk.nl>;@@î@@@minezk.nl1 

minezk.nl> 

In m:mJI zijn wij inmiddels in de zevende week van de "confinement" en dit is de zesde berichtenbundel Covid-19-die 
wij voor jullie hebben samengesteld. 

Zoals jullie kunnen zien is de bundel onderverdeeld in hoofdcategorieën die veel terugkomen in dellm-nedia. Per week kan de 
indeling iets veranderen. 

Schroom niet om deze bundel door te sturen naar collega's. Mocht je meer informatie w illen over een bepaald onderwerp of mis je 
iets, laat het ons dan gerust weten dan gaan w ij daar mee aan de slag. 

Hartelijke groet namens het IA t eam Efl!IJ 

280264 



280264 

111,&lfD,Dl:lm,lmfD DmenlllDJ 

Inhoud: 
1. Preventie (Persoon lijk Beschermende M iddelen en Testen) 
2. Onderzoek (vaccins) 
3. Technologie (traceer app, Al, digitalisering) 
4. Behandeling & Medicatie 

5. Ouderenzorg 
6. Algemene maatregelen & bijeffecten (hervormingen) 



280264 



To: 1MUi):8§Mapminvws.nl) 
From: ) 

(101(2el c'""'l (10X2el 
(101(2e) c,w,) (IOX7•1 

Sent Fri 5/ 15/2020 12:14:55 AM 
Subject: RE: RE: versie 2 
Receiwd: Fri 5/15/2020 12: 14:55 AM 

Verzonden met BlackBeny Werk 
(www.blackbeny.com) 

Van: NA•Jfiii@fiifJ) ◄@ffHN@minvws.nl> 
0 atum: v,fu!_ag 15 mei 2020 1:58 Ml 
Aa u: IJW@liMNWh ◄-w--:IEr{,..}111■•@1ninvws.uJ> 
OndN~v,rp: RE: 

1. I n een Kamerbr ief van 28 januar i schrijft de minister dat het Bestuurlijk Afstemmings Overleg de 
beschikbaarheid van PBM gaat invent ariseren voorzorgverleners buiten de ziekenhuizen, in 
samenwerki ng met oa beroepsgroepen, de veiligheidsregio's en het Landelijk Netwerk Acute Zorg. 

a} Wat waren de uitgangspun ten voor deze inventarisatie? Is hierbij bijvoorbeeld uitgegaan van de vigerende 
richtlijnen voor gebruik van PBM bij een 'normale' griepepidemie? Zo nee, waarom is daar van 
afgeweken? 

b) Wat was de uitkomst van deze Inventarisatie? 

Zoals in de eerdere beantwoording aangegeven, is de besch ikbaarheid van persoonlijke beschenningsmiddelen 
geïnventariseerd bij de brancheverenigingen van de hulpmiddelenfabrikanten/leveranciers (Nefemed, FME, FHI) en 
met de ziekenhuizen (NFU/NVZ). Uit deze inventarisatie kwam naar voren dat er op dat moment geen signalen 
waren van tekorten. De uitblijvende signalen van tekorten en het gegeven dat de virus uitbraak zich beperkte tot 
China, gaven op dat moment geen aanleiding tot een andere aanpak dan bij een nonnale situatie bij een 
infectieziekte ui tbraak. 

c) Wat was de voorraad bij aanvang van de epidemie? 

Zorginstellingen zijn in een normale situatie zelf verantwoordelij k voor de voorbereiding op een infectieziekte uitbraak en 
voor de inkoop van medische hulpmiddelen. Zij d ienen hun eigen protocollen te hebben om in hun behoefte te 
kunnen voorzien. Een gemiddeld ziekenhuis heeft een gemiddelde voorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen 
voor een maand. Daarbij wordt standaard rekening gehouden met effecten infectie uitbraak zoals bijv. 
seizoensgriep of het noro-virus. 

d) Welke beroepsgroepen zijn bij deze inventarisatie betrokken, en via welke (beroeps) Organisaties? 

Zoals in de eerdere beantwoording aangegeven, is de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen 
geïnventariseerd bij de brancheverenigingen van de hulpmiddelenfabrikanten/leveranciers (Nefemed, FME, FHI) en 
met de ziekenhuizen (NFU/NVZ). 

e) Klopt het dat is gevraagd een inventarisatie te maken van middelen voor een situatie waarin de epidemie in 
de 'indamfase' zou blijven? Zo ja, waarom is bij de inventarisatie alleen van dit scenario Uitgegaan. 

? Wet en w e nog wat w e ge vraagd h ebben? 

2. I n een Kamerbrief van 2 maart schrijft de minister dat de Directeuren Publieke Gezondheid in beeld moeten 
brengen hoe het staat met de beschikbaarheid van hul pmiddelen, en een p lan moeten opstellen hoe 
moet worden omgegaan met tekorten. 

a) Waarin verschilt deze inventarisatie met die zoals bedoeld i n de brief van 28 januari? 

Op 2 maa11 is aaugegeven dat de DPG in overleg met de deel.nemers van het ROAZ iu beeld brengt hoe het staat met 
de beschikbaarheid van beschenningsmiddelen in de regio en een gezamenlijk plm1 ontwikkelt hoe om te 
gaan met eventuele tekorten in de reg io. Vanaf 17 maait is er een officiële landelijke lijn inkoop, 
he1verdeling, rustributie beschenniugsmiddelen en merusche hulpmiddelen waar tek01ten van zijn (bijlage bij 
Kamerb,ief van 17 1uaa11). De ROAZ-su·uctulu· wordt gebruikt om de disuibutie van persooul~jke 
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beschenningsmiddelen (waaronder mondmaskers) zo goed mogelij k te faciliteren, zodat de pruiijen die dit 
het hardst nodig hebben er beschikking over krijgen. Hie1voor zijn regionaal twaalf coördinatoren (elf in 
Nederland en één voor het Caribisch gebied) aangewezen. Naast de distributie brengen deze coördinatoren 
voor hun regio i11 kaa11 welke behoefte er is en geven dit door aan het inkoopteam dus ook in acute s inJaties. 
Zorgaanbieders die een acuut teko1t hebben aan beschenningsmiddelen en te maken krijgen met een 
infec1.ieziel..1.e-uit:braak, moeten contact opnemen mei de regionale coördinator. De oplossing kan zijn uit de 
aangelegde landelijke voo,rnden te puiten, of Ie kijken naar herverdeling van voo,rnden binnen de regio. 
Naast de distributie brengen deze coördinatoren voor htm regio in kaart welke behoefte aan persoonlijke 
beschenningsmiddelen er is, en iufonneren hierover het landelijke inkoopteam. 

Deze inventmisatie is dus echt toegespitst op het waar nodig verdelen van schaarse middelen in de ROAZ. 

b) Wat waren de uitgangspunten van deze inventarisatie? Richtte deze zich alleen op de acute zorg of ook op 
niet-acute Zorg? 

Het plan spree1.'1 over zowel alle pai1ijen die zijn aangesloten bij de reguliere ROAZ stmcnmr als andere 
zorgaanbieders die te maken hebben met acute problemen. 

c) Wat heeft deze inventarisatie Opgelever d? 

In de landelijke lijn wordt aangegeven dat de situatie nijpend is eu wordt aangegeven dat de distributie van medische 
hulpmiddelen die zeer bepe1kt tot niet leverbaar zijn en essentieel zijn voor de vo01tzetting van de 
gezondheidszorg centraal worden ingekocht, (her)verdeeld en gedistribueerd. De lijn noemt de producten 
waai·op de lij n is gericht. Het gaat om de volgende producten: 

• Ff p2 maskers 
• Sch01ten 
• Handschoenen 
• Beschermingsbrillen 
Daarnaast gaat het inmiddels ook om: 
• FFPJ en 3 maskers 
• Chinu·gische maske1-s 
• Desinfectantia 
• Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media) 
• Beademingsapparatuur. 

Naast de distributie brengen deze coördinatoren voor htm regio in kaa11 welke behoefte aan persoonlijke 
beschenui11gsroiddele11 er is, en info1u1eren lûerover bet landelijke iukoopt.eam. 

d) Kunnen jullie ons deze i nventarisatie en het (de) genoemde p lan(nen) verstrekken? 

De lai1delijke lijn inkoop is openbaar. Wij hebben geen aanvullende invei1tai·isatie of p laimen van de DPG 
ontvangen. 

Hier km men nog producten aan toe worden gevoegd als blijkt dat centrale regie de beste strntegie is . 
Inzicht in teko1ten en dist:1ibu1ie 
• Billllen de ROAZ s!:i11cnnu· werken GGD'en en ROAZ samen om de distributie voor bovenstaande hulpmiddelen 

zo goed mogelijk te faciliteren, zodat de pa.iiijen die dit het hardst nodig hebben er beschikking over krijgen. 
• Ji iervoor zijn regionaal 12 coördinatoren (er zijn tl ROAZ regio's+ l voor bet Caribisch gebied) aangewezen. 
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Voor de nan1en en contactgegevens zie dit bestand. 
• D it zij n de coutactpunten. voor alle pru1ijen die zijn aangesloten bij de reguliere ROAZ strnctrn,r. 
• Andere zorgaanbieders die te maken hebben met acute problemen (zoals een besmette patiënt en geen persoonlijke 

besche1mingsmiddelen) moeten zich ook melden bij deze regionale coördinatoren. 
• Naast de distributie brengen deze coördinatoren voor hun regio in kaait welke behoefte er is en geven dit door aan 

het landelijke iukoopteam, dus ook in acute sit1111ties. Landelijk overzich t over de vraag mrnr persoonlijke 
beschenuingsmiddeleu (PBM)) ligt bij het PBM team van GGD GHOR Nederland. Zij bepalen ook hoe de 
beschikbare middelen landelijk verdeeld worden op basis van de behoefte / tek011en in de verschillende 
regio's. 

• De regionale coördinatoren worden vanuit de centrale aansturing geïnformeerd over de te verwachten aanvoer. 
• Contacte n met zorgverleners gaan in priuc ipe via cle regiona le coördinatore11. 

Kamerbrief 25 maat1 

Het LCH beoordeelt of de aanbiedingen van de producten door verschillende pru1ijen voldoen aan de juiste 
kwalificaties. Als dat het geval is gaan zij over tol. inkoop. Ook de distributie van de producten geberu·t door 
het LCH. Voor de juiste verdeling vmr de producten is in.zicht nodig i11 de voorTaden en behoeften va11 
zorginstellingen. Het is belangrijk dat zorginstellingen hun bestaande voorraden van bovenstaande medische 
hulpmiddelen. doorgeven via de daarvoor ontwikkelde webapplicatie, ook als zij deze hebben verkregen via 
hw1 eigen reguliere bestelsystemen. Op die manier kan de GGD-GHOR, in samenwerking met het ROAZ, de 
voonaclen die binnenkomen via bei LCH eerlijk verdelen onde.- de zorgius1ellingen waar de nood het hoogst 
IS. 

In het geval zorgaanbieders een dringend tekott aan beschemlingsmiddelen 
hebben en te maken krijgen met. een (mogelijk) besmette patiënt, kunnen ze nog 
s1eeds con1act opnemen met 1nm reg ionale ROAZ-coördinMor. Dit geldt ook voor 
zorgaanbieders die niet direct bij het ROAZ zijn aangesloten. 
Naast de teko11en die nu spelen, inventarisee11 het LCH ook of er voor at1dere medische lmlpmiddelen op kone of 

middellange tennijn mogelijk schaarste zal ontstaan als gevolg van de uitbraak van hel coronavirus. Ik vind 
het vat1 cruciaal belang dat !lier de vinger aan de pols wordt gehouden, zodat in geval van een ch·eigend tekmt 
snel gereageerd en centraal ingekocht kan worden. 

Kamer brief 17 Maai1 

Op 12 maart j l. is een motie van het l id Krol c.s. aangenomen met het verzoek om ook de thuiszorg en 
wijkverpleegktmdigen te voorzien van beschermingsmiddelen voor de verzorging van cliënten die 
symptomen van COVlD-19 of een andere infoctieziek'ten hebben5. Laat ik nogmaals vooropstellen dat ik de 
besche1ming van alle hulpverleners, in elke sector van de zorg, van groot belatig acht. Ik heb er bewust voor 
gekozen om de distributie van bescbenningsmiddelen via het Regionale Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) te 
laten plaatsvinden. Zie in de bij lage het proces hiet1oe zoals ik dal op 17 maat1 aan pattijen heb 
gecommuniceerd. 

De ROAZ-strnctuur wordt gebmikt om de distributie vat1 persoonlijke beschenningsmiddeleu (waaronder 
mondmaskers) zo goed mogelijk te fociliteren, zodat de pa11ijen die dit het hardst nodig hebben er 
beschikking over krijgen. Hiervoor zijn regionaa l twa11Jf coördinatoren (elf in Nederland en één voor het 
Caiibisch gebied) aangewezen. Naast de disttibutie brengen deze coördinatoren voor hun regio in kaat1 welke 
behoefte er is en geven dit door aai1 het inkooptea.rn dus ook in acute sin1aties. Zorgaanbieders die een acuut 
tekort hebben aan beschenningsmiddelen en te maken krijgen met een infectieziek1e-uitbraak , moeten contact 
opnemen met de regionale coördinat.or. De oplossing kan zijn uit de aangelegde landelijke voo1Taden te 
putten, of te kijken naar he1verdeling van voo1rnden binnen de regio. Naast de disttibutie brengen deze 
coördinatoren voor hun regio in kaait welke behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen er is, en 
infonneren lüerover het landelijke inkoopteam. 

De inkoop van bovenstaande producten wordt. uitgevoerd door een centt·aal team vau inkopers van ziekenhuizen. 
Deze zijn al begonnen met het. aanleggen van landelijke voon·aden en hebben daartoe een aantal grote 
inkopen Vatl persoonlijke beschenningsmiddelen gedaru1. Deze worden in de loop van deze week en begin 
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volgende week verwacht. Deze zullen in eerste instantie vooral worden aangewend voor het verhelpen van de 
acute teko,ten die zich 1111 i11 enkele regio's voordoen. Ook heeft het ministerie van VWS een aanta l kleine en 
grote panijen persoonlijke beschem1ingsmiddelen ingekocht, waarvan een aantal al geleverd is. 

Bijlage 17 Maait 

i11 teko11en en distributie 
• Binnen de ROAZ sb"t1ctum werken GGD 'en en ROAZ samen om de distl'ibutie voor bovenstaande hulpmiddelen 

zo goed mogelijk te faciliteren, zodat de pru1ijen die dit het hardst nodig hebben er beschikking over krijgen. 
• Hiervoor zijn regionaal 12 coördinatoren (er zijn 11 ROAZ regio's + l voor het Caribisch gebied) aangewezen. 

Voor de nmnen en contactgegevens zie dit bestnnd. 
• Dit zijn de contactptmten voor alle partijen die zijn aangesloten bij de reguliere ROAZ strnctrnu-. 
• Andere zorgaanbieders die te maken hebben met acute problemen (zoals een besmette patiënt en geen persoonlijke 

beschermingsmiddelen) moeten zich ook melden bij deze regionale coördinatoren. 
• Naast de disb·ibutie breugeu deze coördinatoren voor huu regio iu karui welke behoefte er is en geven dit door aan 

het laudelijke iukooptemn, dus ook in acute situaties. Landelijk overzich t over de vraag naar persoonlijke 
beschenningsmiddelen (PBM)) ligt bij het PBM team van GGD GHOR Nederland. Zij bepalen ook hoe de 
beschikoore middelen landelijk verdeeld worden op basis van de behoefte / tekorten in de verschillende 
regio's. 

• De regionale coördinatoren worden vanu it de centrale aansturing geïnfonneerd over de te veiwachten aanvoer. 
• Contacten met zorgverleners gaan in principe via de regionale coördinatoren. 

Inkoop 
• De inkoop van bovenstaande producten wordt uitgevoerd door een centraal team van inkopers van ziekenhuizen. 

Deze zijn al begonnen met de sourcing. 
• Decentrale inkoopteams hebben de bevoegdheid om deals te s luiten voor g,eheel Nederland en ook om 

goederenstromen van bestaande levernnciers om te leiden naar hel centrale vooll'aadplmt, van waarnit dan 
verdeling over Nederland plaats vindt. 

• Dit geldt alleen voor de bovengenoemde producten. 
• De leveranciers worden hier door hw1 koepels van op de hoogte gebracht. 
• Alle aanbiedingen die de regionaal coördinatoren, GGD/GHOR Nederland en het ministerie van V\VS ontvangen, 

worden doorgestw ,rd naar het inkoopt~rn. Zij bekijken de aanbiedingen op beu·ouwooarheid en lrnndele n de 
verdere aankoop af. 

• Het ministerie van VWS ondersteunt het inkoopteam bijvoorbeeld als het gaat om contacten met ambassades in 
Nederland en he t buitenland en voo1fmanciering. 

• Contacte n met levern11ciers gaau via het inkoopteal)). Het emaila<kes is: 
@tb @nf11.nl. 

De koepels van zorginstellingen en fab1ikanten moeten hun leden info1111eren over het centrale inkoopteam. 
Daarnaast moeten fabrikanten het centrale inkoopterun infonneren over htu1 aanleverprogramma van 
bovengenoemde Producten 

b,ief 12 urnru1 

Aankoop beschernü ngsmiddelen 
Ik heb u in het debat van vo1ige week al gemeld dat ik werk aan een landelijke aaupak voor de aanschaf, verdeling 

en dishibutie van persoonlijke beschenningsmiddeleu. De directelu-eu publieke gezondheid (DPG) zullen 
hierin een belangrijke verru1twoordelijkheid hebben, in samenspraak met het Regionaal Overleg Acute Zorg 
(ROAZ). Inmiddels is deze nieuwe werkwijze en bijbehorende strncnnu· vergevorderd en zal deze vanaf 
komende week in werking gaan treden. De inkoop van bovenstaande producten zal worden uitgevoerd door 
een centraal team va11 inkopers van ziekenbuizeu. J k ondersteun d it inkoopteal)), bijvoorbeeld a ls het gaa t. ou, 
internationale contacten met ambassades in Nederland en het buitenland en voorfinancie1ing van enkele grote 
voonaden, om de sb"t1ctum snel te kmmen laten draaien. Ik zal daar het budget voor inzetten dat hiervoor 
noodzakelijk is. Naar aanleiding van de media-aru1dacht rondom de tekol1en Val! beschenniugsmateriaal zijn 
er verschillende aanbiedingen bij het ministe,ie vau VVvS biu11engeko111en. Die worden op dit mo111e11t 
allemaal se11eus op kwaliteit en beh·omvbaarheid beoordeeld. Grootste knelpunt op dit moment zijn de 
verschillende exp011beperki11gen die andere lidstaten hebben geïntroduceerd, als gevolg waarvan b·anspo11 en 

280265 



distributie van beschermingsmateriaal bemoeilijb., wordt. 
Vo,ige week heeft uw Kamer ook gevraagd naar de mogelijkheden om iets te doen tegen excessieve stijging van 

p1ijzen voor bepaalde producten, zoals voor mondkapjes en desinfectantia. In de aanbiedingen die ik tot nu 
toe heb ontvangen. zien we een prijsstijging terug die past bij de toename van de huidige Vraag. Daarnaast 
krijg ik incidentele signalen over excessieve prijzen. Ik distantieer me hiervan. Ik ben hierover in overleg met 
mijn collega's vau EZK eu J&V en betrek dit ook bij de gesprekken die ik op dit moment iu fau·opees 
verband voer over de aanpak van tekorten aan beschennings111ateriaal. 

Verschillende veklpa1tijen hebben de behoefte geuit om ook enk ele andere hulpmiddelen aan deze werkwijze toe te 
voegen, die essentieel zijn voor een goede zorgverlening en waar nu een tekort aan is, of dreigt. Hierbij kan 
gedacht worden aan de chirurgische mondmaskers, desinfectieg.el en wondgaas dat in de operntiekamers 
wordt gebruikt. De GGD-GHOR en het ROAZ-uetwerk hebben zich hie1toe bereid verklaard . Dat betekent 
dat ook voor deze producten vanaf komende week gebruik kan worden gemaakt van deze werkwijze ten 
aanzien van inkoop. Op een iets langere tennijn onderzoek ik of en hoe ook andere pa11ijen, die geen 
onderdeel uitmaken van het ROAZ-netwerk, op deze structuur humen worden Mnges loten 

Kamervrnag 5 111aa11 
Ik beu daarom in nauw overleg met. zowel fab,ikanten/leveranciers ,ils met de koepels vau zorgam1bieders 0 111 te 

komen tot een gezamenlijke aanpak voor de aanschaf, verdeling en distributie van persoonlijke 
beschenningsmiddelen die noodzakelijk zijn voor een infectieziektebestrijding, en de noodzakelijke test.kits 
voor het testen op COVID-19. Deze aanpak richt zich specifiek op de zorgverleners die verantwoordelijk zijn 
voor de acute :zorg in het kader van infectie:ziektebesbijdiug, dus de huisai1seu, GGD-GHOR, de 
ziekenhuizen en de ambulances. Incidenteel kunnen daar ook andere zorgaanbieders aan worden toegevoegd. 
als deze te urnken krijgen met een uitbraak van COVID-19, zoals verpleegtehuizen. 

Brief 2 Maa,1 
De afgelopen weken heb ik via de ROAZ..en geü1ventariseerd hoe het met de beschikbaarheid van hulpmiddelen 

staat. Daar kwamen tot nu toe geen signalen van grote tekorten uit naar voren. Het OMT meldt dat de vraag 
naar persoonlijke beschenningsmiddelen op d it moment snel g roeit. Ook zorgaanbieders ervaren spanning 
om voldoende middelen te bestellen om bun werk goed te ktmnen doen. In het BAO is a,ingedrongen op 
samenwerking tussen zorgverleners om zo goed mogelijk met de beschem1ingsmiddelen om te gaan. De DPG 
brengt in overleg met de deelnemers van het ROAZ in bee ld hoe het staat met de beschikbaarheid van 
beschermingsmiddelen in de regio e n ontwikkelt een gezamenlijk plan hoe om te gaan met. eventuele tekm1en 
in de regio. 

Tn 01xlrncht: van het OMT stelt een da,irvoor ingerich1e werkgroep een specifieker advies op voor het gebnûk vau 
persoonlijke beschenningsmiddelen in de zorg, waarbij wordt bekeken hoe de middelen spaarzamer gebrnikl 
krnmen worden en evenn1eel hergebruib.1 kunnen worden. Ik voer deze week overleg met ve1t egenwoordigers 
van de leveranciers om op de hoogte te zijn van de toelevering en de samenwerking. met de Nederlandse 
zorgsector te bevorderen. Verder verke n ik de mogelijkheid om via de Europese Unie eeu vooll'aad 
beschen11ingsmiddele11 aan te schaffen die gebruikt kan worden om tijdelijke tekot1en als gevolg van de 
uitbraak van COVID-19 te kmmen overbruggen. 

Ik wil hierbij, met het RIVM, graag nogmaals benach11kken dat de persoonlijke beschellllingsmiddelen vooral nodig 
zij n 0111 patiënten t.e k1umen behandelen in de zorgsector e n weinig beschenning bieden voor algemeen 
gebruik. Gebruik daarvan door bet publiek is geen praktische maatregel, aldus het RIVM 

OMT advies 28 febrnari 
Persoonlijke beschermiugsmaau·egelen 

Er is een were ldwijd teko,t aan persooulijke beschenningsmaatregelen, met. nrune aau mondmaskers met voldoende 
beschenning. Ook in Nederland zijn er op dit moment ,il problemen met de beschikooru-!1eid van 
mondmaskers. Het Oi'vIT heeft , gezien het tekort, een werkgroep ingesteld om zich te buigen over het beleid 
met betrekking tot dit aspect van infectiepreventie. Deze werkgroep zal zich op zeer ko1ie tennijn buigen 
over de type maskers die ouder verschi llende omstm1digheden verantwoord gebruikt kwmen worden. Gezien 
de wereldwijde schaarste advisee,t het. Ol'vlT het college van DPGs monchnaskers in t.e laten kopen en de 
verdeling op regionaal niveau te organiseren. In de media moet afü1dacht komen voor het belang v,in goed 
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gebruik van de schaarse persoonlijke beschenui11gsmiddele11 en onnodig gebruik moet worden 
terugg edro, ,gen. 

Kiunerbrief 28 j iuwari 

Naast de adviezen van het OMT heeft het BAO nog twee andere aandachtspunten genoemd. Zij staan een 
inventarisatie van de beschikbaarheid van persoonlijke beschenuingsmiddelen voor, vooral voor 
zorg verleners buiten het ziekenhuis. We doen deze inventarisatie samen mei de beroepsgroepen, het 
Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en de veiligheidsregio's. 

Verzonden mei BlackBeny Work 
(www.blackbeny .com) 

(10)(2@) ,..,, ,,,) (10)(2•) Van: ◄@H@M@miuvws.nl> 
Datum: vrlli!:3e 15 mei 2020 12:30 Ml 
Aan: MQffMiU!Jif4b 4JWDM@miuvws.nl> 

Begin maait is er afgesproken dat de ROAZ ... D uitsland sloot haar gre112en en Frnnlaijk vorderde haar bplll. De 
ontwikkelingen gingen zo suel dat er geen iuventarisalie meer is gedaan maar is gegeven de imniddels onrs1ane 
mondiale sc!Jaarste aan persoonlijke besche,miugsmiddelen ill de zorg. en hel fei t da1 reguliere iukoopkanaleu 
onvoldoende in staat waren om aan de vraag te voldoen. hebben zorgpanijeu VWS begin maan gevraagd te 
helpen bij de inkoop van beschermingsmiddelen. Op 23 maan jl. het Landelij k Conso1tirnu Ht~pmiddelen 
(LCH) opgericht om deze scbaaise persooolijke beschenuillgsmiddelen ill Ie kopen voor de Nederlandse 
gezoudlieidszo~. en daannee te voorzien ill de extra behoefte nam· deze m iddelen als gevolg van hel 
Co.-ona,ónIS. 

Het LCH handelt iu opdracht van het ministerie van VWS. Dat betekent dat de werkwijze van het LCH door 
VWS wordt vastgesteld. VWS bepaalt welke producten door het LCH worden gekocht en tegen 
welke maximumprijs. Aan zorginstellingen die een bestelling plaatsen, worden tarieven voor 
beschenningsmiddelen doorberekend op basis van p,ijzen die gehanleerd werden voor de 
Coronacrisis. Het verschil wordt door de overheid bekostigd. VWS heeft het LCH opdracht 
gegeven om voor beschem1i11gsmiddelen maximaal te blijven inkopen. 1 

n overleg met VWS en de inspectie SZW heeft het LCH ook afspraken gemaak1: over de kwaliteitscontrole van 
de beschenniugsmiddeleu die door het LCH worden ingekocht. Er word1 standaard een 
01rnff1aukelijke kwali1eitsco11trole uitgevoerd door het RJVM. Zorgaanbieders die 
beschenningsmiddelen nodig hebben, kunnen daarvoor een aanvraag indienen via het digitale 
bestelp011aal van het LCH. Het LCH benadert paitijen die nog niet v ia het p011aal bestellen ook 
actief en bekijkt ook of de bestellingen passen bij het type instelling, en het type zorg inclusief 
bijbehorende ,isico's dat daar verleend 

Verzonden met Black.Beny Work 
(www.blackbeny.com) 

280265 



To: --~llllminvws.nl) 
Cc: ___;_ lp_ _ · @m11w,s.nl) 
From: • - , · . • ) 
Sent Wed 5/13/2020 9:34:16 AM 
Subject RE: Agenda + stukken beleidsgroep TIZ 14 mei 2020 
Receiwd: Wed 511312020 9:34:23 AM 
Nieuwe bedrijven en vestigingen vanaf 1-1-2020.xlsx 

D•sAA•WM 
Ik heb twee punten: 

1. IEJIIED gaat bij het rondje mededelingen een korte t oelichting geven op het signaal dat hij heeft gegeven tij dens 

het overleg 'brainstorm Corona en fraudealertheid in de zorg' (dd 31-3-2020) over mutaties in het handelsregister n.a.v. 

corona+ de vervolgstappen tot nu toe. Er zijn nog niet direct acties of conclusies, maar het is denk ik goed dat andere TIZ
partners weten van d it speelt en hier misschien hun voordeel mee kunnen doen. 

Tekst uit notulen: 
VNG heeft contact opgenomen met de KvK. Hier is een toen ome te zien van zzp-ers en kleine bedrijven die zich met 

terugwerkende krocht inschrijven. Het blijkt dat de afgelopen 2 - 3 weken meer zzp-ers zich met terugwerkende 

kracht inschrijven bij de KvK. Dit zijn geen zorg gerelateerde inschrijvingen. 

Verzoek vanlll!II was om via VWS een uitvraag te doen bij de KvK om dit nader te bekijken. We zijn ui tgekomen bij het 

Landelijk Register Zorg Aanbieders, waar naast informatie uit de KvK ook andere bronnen worden geïntegreerd. Het LRZA 
heeft een heel groot databestand geproduceerd {zie bijgevoegd), waar llli13IIII een toelicht ing op zal geven. 

Dit bestand graag niet vooraf verspreiden. Het LRZA gaat hier wat terughoudend mee om, 

2. Agendapunt 8: N.a.v. maat regelen PGB-corona: 

De uitbraak van COVID-19 {hierna: Coronavirus) bedreigt de continu'1leit van zorg en gezondheid van pgb-budgethouders. Om 

dit tegen t e gaan zijn enkele tijdelijke maatregelen voor het pgb uitgewerkt die aanpassingen in onderliggende regelgeving 
noodzakelijk maken: 

vergoeding extra kosten gerelateerd aan de coronacrisis 
vergoeding zorg die niet geleverd is om de continuïteit van zorg te borgen 

De beide maatregelen gelden voor pgb-houders en zorgverleners in de vier zorgwetten waar sprake is van pg b's: de W lz, 
Wmo2015, Jeugdwet en Zvw. Om de uitvoering mogelijk te maken is een Ministeriële Regeling in de maak, die naar alle 

waarschijnlijkheid volgende week gepubliceerd gaat worden, Deze regeling kent een looptijd van 1 maart 2020 tot 1 j uni 2020 . 

Indien nodig kan de looptij d worden verlengd. Omdat de regeling geruime tijd t erugwerkt, is snelle afhandeling en publicatie 

geboden. Daarom is ervoor gekozen geen fraudetoets uit te voeren, maar zijn er wel allerlei stappen ingebouwd om fraude 

zoveel als mogelijk te voorkomen. 

Hieronder de tekst die ik hiervoor heb aangeleverd voor de concept-nota ter besluitvorming. (heb je al eerder gezien) Dit geeft 

jou denk ik wel voldoende input om evt. vragen over het niet uitvoeren van de fraudetoets te kunnen beantwoorden. 

Gezien de urgentie om de continu·,tei t van zorg tijdens de coron.icrisis snel te kunnen borgen en omdat de regeling terug 
r,-erkt tot en met 1 maart 2020 is er ondanks het risico op fraude en biJ wijze van uitzondering, voor gekozen af te zoen van 
tle verplichting om een fr.iudetoets uit te voeren. Daarbij kom t dat de wijzigingen in de regeling van tijdelijke a..-d zijn 
en gelden totdat de_im~ t van het Coronav,rus aanzienlijk ,s verminderd op de budgethouders en worden te ziJner tijd 
geschrapt. 

In de ontwikkeling van de regeling hebben de verschillende externe en uitvoerende partijen meegedacht in de 
maatregelen om de continuïteit van zorg te kunnen borgen. Dit betreft <\ll'!§, ZN SVB, Per Saldo > (geen 
oezichthouders' } In het p roces zijn verschillende st.ippen ingebouwd om fouten en fraude zo goed als mogelij k te 

voorkomen en wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij de bestaande processen. Er vinden inhoudelijke 
beoordelingen plaats en verstrekkers kunnen aanvragen achteraf alsnog bijstellen. Daarnaast moet de 
budgethouder zelf een registratie bijhouden van de u i t het PGB-betaalde n iet-geleverde zorg. Ze zijn verplicht 
deze i nformatie aan te leveren b ij de verstrekker, zodat dit gebruikt kan worden voor nader onderzoek in 
verband m et mogelijk misbruik. En net zoals in het huidige PGB-proces blijft de budgethouder v erantwoordelijk 
voor het _goedkeuren van de declaratie, voor de e igen administratie en het aanleveren van ~ u istheid van de 
gegevens aan de verstrekker. 
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Van: D 111-1 ■) <lllllllll@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 16:24 

• (10H2•1 Aan: _Groep PZo cluster PRZ @minvws.n l> 

Onderwerp: FW: Agenda+ stukken beleidsgroep TIZ 14 mei 2020 

Hi team, 

Hierbij TKN de agenda + stukken voor BGTIZ van komende donderdag. Als jullie nog input hebben nav de agenda (+ bijlagen) 

verneem ik dat graag uiterlijk morgenavond. Alvast bedankt ! 

Met vr iendelij ke groet, 

Van:Dll-11■) 
Verzonden: vrijdag 8 m ei 2020 17:02 

) 

Onderwerp: Agenda + stukken beleidsgroep TIZ 14 mei 2020 

Beste leden BG-TIZ, 

Bijgevoegd de agenda en stukken voor het BG-TIZ overleg van 14 mei a.s .. We w illen di t overleg weer via Webex laten plaatsvinden, 

de ui tnodiging hebben jullie als het goed is ontvangen. Omdat we beeldbellen staat de vergadertij d weer op (max) 1,5 uur en 

stellen we voor, net zoals de vorige keer, agendapunt 2 (verslag 9 april j.l. + actiepunten) schr iftelijk af te wikkelen. We ontvangen 

jullie reactie graag uiterlijk 15 m ei a.s .. 

Indien jullie vragen/opmerkingen hebben, horen we het natuurlijk graag. 

Fijn weekend gewenst en tot volgende w eek donderdag! 

Met vr iendelijke groet, 

MWfM 
(10)(2e) 
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To: lllmlfml_ ' , ._I. <11111) a@minvws.nl] 
F rom: III/IIJ.lll 11 
Sent Tue 9/29/2020 10:59:53 AM 
Subject: FW: door minister bestelde Q&A over werkgever-werknemerrelalie 
Receiwd: Tue 9/29/2020 10:59:53 AM 
OA:s doorwerken met corona en loondoorbetaling.docx 
Schema doorwerken met corona en loondoorbetaling.docx 

Ik snmr je dit ook nog, maar vond het zelf nogal ingewikkeld opgeschreven 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.com) 

V an: W. 111. 11111) 4J(t}Jf§l@.Ininvws.nl> 
Datum: di1JS..5!:!E 19 mei 2020 3:00 PM 
Aan:111.m.■<llmTfllnmiuvws.nl>.MU•Jtw■ •. GEED)#INIW-minvws.nl> 
Onderwerp: FW: door minister bestelde Q&A over werkgever-werkncmc1Telatie 

Ha mDen mmm. 
Zie hieronder de e-mail van- lllllJvan SZW bevestigde eveneens dat de bepalingen uit het BW tegenwoordig op 
ambtenaren (met uitzondering van de rechterlijke macht, politie en militairen) van toepassing zijn. Hetzelfde geldt overigens 
voor o.a. politiek ambtsdragers, deurwaarders en notarissen (artikel 3 van de Ambtenarenwet 2017). 

Als ik het goed begrijp is op deze 'uitgezonderde' ambtenaren maatwerk van toepassing, omdat het bijvoorbeeld niet wenselijk is 
dat de rechterlijke macht of polit iek ambtsdragers in een arbeidsverhouding zouden komen waarin een gezagsverhouding 
centraal staat. Verder geldt het arbeidsrecht niet voor militairen en de politie vanwege hun bijzondere positie. 

Ik heb de Q&A en het schema naar aanleiding hiervan aangepast (ik heb aan de Q&A toegevoegd achter werknemer "(waaronder 
sinds 1 januari 2020 de meeste ambtenaren) • . Gee~ dit voldoende comfort of willen jullie dat ik ook nog uitzoek/navraag wat 
geldt voor de 'uitgezonderde' ambtenaren> 

Groetl 

mmm 
Van: M@ta!iiil) <IIJ:lll@minvws.nl> 

Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 14:23 
Aan: atll,fl. <Dlill) fiJUfo/minWJs.nl> 
Onderwerp: RE: door mini.ster bestelde Q&A over w erkgever-werknemerrelatie 

Scrry, ja, die bedoelde ik. Die zat ook in de werkgroep van de Wnra. En hij is heel erg deskundig op het gebied van het civiele 
arbeidsrecht. 

Van: mmfll, 11, lmfl) W@l@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 14:10 
Aan: NIMB§@1 <IIJ:lll@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: door minister bestelde Q&A over werkgever-werknemerrelatie 

Beste. 

Dank. ik kan hiermee verder. Mfrf{jN (ik denk dat we het over dezelfde persoon hebben?) van SZW heeh meegelezen 
met de antwoorden. mPJ!ll ga oo al aan at de rechterlijke macht, politie en militairen niet op basis van een 
arbeidsovereenkomst"werken. 

De informatie over de beperkingen vanuit de privacywetgeving komt van de website van de AP. Zie: 
h~~toriteitpersoo~ evens,.r,I/J1IL2!J.derwe1P~cor ona/ corooa- op-de.:.werkvloer 

overigens mag de bedrijfsarts wel vragen naar de aard van de klachten. De situatie die jij schetst is daarom denk ik niet zo snel 
aan de orde. Ik zal ter verduidelijking dit nog toevoegen aan het schema. 

Met vriendelijke groet, 

rmm 
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Van: HD•J!f4N) dJ!IP@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 13:50 

Aan: lllilll, ll. {111\D) 4QiJ:flW@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: door minister bestelde Q&A over werkgever-werknemerrelatie 

Het klopt dat tegenwoordig de bepalingen van het BW ook op ambtenaren van toepassing zijn. Overigens werken niet alle 
ambtenaren op basis van een arbeidsovereenkomst. Politie- en defensiepersoneel zijn bijvoorbeeld uitgezonderd. 
Ik ben niet deskundig op het gebied van het civiele arbeidsrecht. De CAO Rijkspersoneel doet ook nog mee. In hoeverre die 
inbreekt op semi dwingend recht of de wettelijke minima te boven gaat en in hoeverre die nog een rol s eelt b1 de 
beantwoording van de Q's, kan ik met zekerheid niet zeggen. De deskundigen zitten bï OBP. Ik zou ''-'lltJll!l!!,_daar zo 
nodig over benaderen. Als de antwoorden overigens door SZW zijn vastgesteld (was 
aannemen dat het goed is. Daar zit de deskundigheid. 

Ik zag in de Q & A's ook nog dat werkgevers geen vragen mogen stellen over medische klachten van hun personeel omdat dat in 
strijd is met de privacywetgeving. Dat komt m ij enigszins krampachtig voor. Het geval zou dan kunnen zijn dat straks waar een 
werkgever aan de ene kant de plicht heeft te zorgen voor een veilige werkomgeving, hij aan de andere kant geen navraag mag 
doen naar een mogelijke besmetting die zo gevaarlijk is dat het hele land momenteel wordt platgelegd. Is dit ook al voorgelegd 
aan de privacydeskundigen? 

Kun je hiermee verder? 

Groet, 

Van: lmll,II--) ◄@j@l@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 12:50 
Aan~ @Aà)f4@, dJlWfll@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: door minister bestelde Q&A over werkgever-werknemerrelat ie 

Morgen is er een debat waarin o.a. wat arbeidsrechtelijke vragen aan de orde komen over doorwerken met corona en het 
doorbetalen van loon. Ik stelde in afstemming met SZW een Q&A en een schema op (zie bijlagen). 

De vraag is nu of deze antwoorden ook van toepassing zijn op overheidswerkgevers. Voor overheidswerkgevers in de zin van de 
Ambtenarenwet 2017 geldt vanaf 1 januari 2020 het 'gewone' arbeidsrecht' naar burgerlijk recht. Het lijkt mij dat vanaf het 
moment dat ambtenaren werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst, ook de civielrechtelij ke bepalingen ui t o.a . boek 
7 ten aanzien van deze overeenkomst van toepassing zijn (bijvoorbeeld de artt. 7:628, 629 en 638 BW). De antwoorden die wij 
hebben gegeven gelden dus gelijk voor ambtenaren. Deel jij deze conclusie? 

Alvast dank voor het meedenken. 

Met vriendelijke groet, 

(10~2•1 (10)(20) 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Cluster bezwaar en beroep 

Parnassusplein 5 1 2511 VX I Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ I Den Haag 

T .Ó7Ö····--·.----.· -- -- --ö6■m1w· ---- ----- ----

F 070 ' 

Afwezig op llmlWI 
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Van: mmll,ll .• l 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 12:27 

Aan: m 111.11 <EIB@minvws.nl>· D·hii■ 11. mmm,◄Wt&M@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: door minister bestelde Q&A over werkgever-werknemerrelatie 

Ik check het even. 

Van:•■• I <lffl;Jll@minvws.nl> 
Verzonden: d insdag 19 mei 2020 12:26 

Aan! NiWl@M ll.mmll)◄i@f{,f@@minvws.nl>; aml 11-(1111) ◄@lfAM@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: door minister bestelde Q&A over werkgever-werknemerrelatie 

Ja precies, maar wel handig alsrml!ffll dat nog even wil checken, mmmbij WJZ weet@Aii%Nveel van d ie normalisat iewet. 
Wellicht kun je eerst even bij h~ cht opsteken. 

Van·WUI 111-tllflll) #ij$f@@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 12:25 

Aan: m ■. 11 <PIB@minvws .nl>; 11111,■. (1131) 4lij•JrfM@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: door minister bestelde Q&A over werkgever-werknemerrelatie 

Ik denk dat dat niet uitmaakt sinds de normalisat iewet voor ambtenaren toch? 

10~~~ {101\2e) 
1 . .... 11 ...... J 

M inisterie van Volksgezondhe id, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Cluster Bezwaar en Beroep 
Rijnstraat 50 1 Den Haag 
Poslbus 20350 1 2500 EJ I Oe11 Moog 

;:f~~·~- ---·--···--·--·--····--------------·----·--
MPDl_ ws ol 

Ik werk op (10)(2e) 

Van:m, 11.1<JIPJPl@minvws.nl> 
Verzonden: dinsda 19 mei 2020 12:24 

minvws.nl> 

Onderwerp: RE: door minister bestelde Q&A over werkgever-werknemerrelatie 

Hoi lll!l2IB er schiet mij toch nog wat te binnen : wat j ij hebt opgeschreven ge ldt voor ' private werkgevers' . 
Ligt het voor overheidswerkgevers hetzelfde of zijn daar nog verschillen? (Ik denk zelf dat het grosso modo hetzelfde zal zij n). 

Antwoord zou met BZK moeten worden afgestemd, ik weet even niet wie, maar daar zouden we via onze eigen 
~ eelsfunctionaris wel achter kunnen komen). 

mrm 
Van: lllfm,■. -) @ifêl@minvws.nl> 

Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 12:01 

, Gmll) ~•--• - --•@_minvws.nl> 
MINSZW..:.!:ih.".; -U,a; . 111 ◄@N@minszw.nl>;-■. rl .J'ffllfll@minvws.nl>; 

• ~ ) minvws.nb 
Onderwerp: RE: door minister bestelde Q&A over werkgever-werknemerrelatie 

Hierbij de vragen en antwoorden in het format en het schema in een afzonderlijk document. 

Groet, -
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Hoi llr!m!ll lll!llm! en mlll 
Mijn""liarte!ijkedank voor deze duidelijke antwoorden en het overzicht, Complimenten, hier kunnen wij zeker mee uit de voeten ! 

zou j ij de vragen en antwoorden nog even in het format voor QenA's willen gieten dat de minister gebruikt' 
, wil jij IIIIIJ het format sturen? 

Minister-ie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Cluster Bezwaar en Beroep 
RIJnstraat 50 1 Den Haeg 
Postbus 20350 1 2500 EJ I Oen Haag 

;;f~~~-/A; ··· 
Mfjnj _ _ ~ w&nl 

Ik werk op (10)(2e) 

Van: lllfll, ■. {111) fiJB§l@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 10:22 Aan.:.Jlirfl1• l!l!l, Gl?I) <lllmlilllillllamr.i,, 11!'!!,- @.minvws,nl> 

cc:Îi~ '""®MINSZW...J!i>; -uw~, . ■· ◄AilWl@minszw.n l> 
Onderwerp: RE: door minister bestelde Q&A over werkgever-werknemerrelatie 

Ha ll!lliDI 
Zie hierbij de Q&A en factsheet in concept, Het document is afgestemd mPt M@hMenMWif{-)@v~n SZW. Ik hoor 
graag of je verwacht dat de minister hiermee uit de voeten kan of dat het stuk nog aanpassing behoeft, 

11111:11 is tij dens het debat beschikbaar voor arbeidsrechtelij ke vragen en bereikbaar op 061llll!>lmllllfllis beschikbaar voor 
overige vragen en bereikbaar op otMAii3f41. 
Ik zag dat het debat om 15:30 begint, weet j ij wanneer dit onderwerp ongeveer zal worden behandeld? Verwacht je alleen 
arbeidsrechtelijke vragen of ook overige vragen op het terrein van SZW? 

Met vriendelijke groet, 

mmm 
Van: N@f§I 11-llfll) ◄Wif4il@mînvws.nl> 

Verzonden: maandrNbei 2020 15:09 Aan: lllflll/l. 1 1 fi!M@minWJs.nl> 
Onderwerp: FW: door minister bestelde Q&A over werkgever-werknemer relat ie 

Urgentie: Hoog 

Hoirmfm 
Zie zoMRken mail hieronder. 
Groet, • . 

.......................... .. ......................... 
Minist@ril!! van Volksg@zondh@i d, W@b:ijn @n Sport 
Directie W~toeving en Juridische zak@n 
Cluster Bezwaar en Beroep 
Rijr) straat 50 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ I Oen Hoog 

Tf~~~-~ . 
-éE ,..._--t.ws al 
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Ik werk o , i10)(2e) 

Van: 1111, ■-11 <Elfll@minvws.nl> 
Verzonden: maan~ 18 mei 2020 14:45 

Aan: i@jW llfi. llfm) 4@f+fF@minvws.nl> 
Onderwerp: door minister bestelde Q&A over werkgever-werknem errelatie 

Urgentie: Hoog 

mimi 
Minister wil graag een Q&A voor debat woensdag: 

Vraag: Wat nu als iemand die Corona heeft (dat kan immers lang duren) door zijn werkgever onder druk wordt gezet 
om toch te gaan werken: moet hij dan toch aan het werk of naar het werk komen? 

Subvraag: en als werknemer weigert te werken, heeft hij dan recht op loondoorbetaling? 
Subvraag: hebben werknemers zoiets als 'recht op Coronaverlof?' 

-Het lijkt mij goed om hierbij de variant 1) thuiswerken en 2) naar het werk toekomen ui t te werken omdat daar natuurlijk 
verschil in zit. Iemand die Corona heeft of serieus denkt te hebben, maar nog niet getest kon worden, moet m .i. ogv de nu 
geldende aanwijzing thuis blijven. Dus in die zin is dat antwoord gemakkelijk . 
-Maar moet hij dan ook echt werken? Als ik het goed heb begrepen, zijn sommige mensen echt heel ziek van Corona ( vermoeid , 
hartkloppingen, benauwd) en andere helemaal niet. Dus ik denk dat ook deze varianten (erg ziek/niet erg ziek) ook dit in het 
antwoord moet worden verwerkt. 

-Minister wil een antwoord dat afgestemd is met SZW, dus dat moet ook bij de Q&A worden gemeld. 

-Over igens zou ik m ij kunnen voorstellen dat bij dit antwoord ook een factsheet wordt gemaakt waarin in algemene zin toegelicht 
is hoe het zit met ziekteverlof, en in het bijzonder met (ziekte)verlof igv (vermoeden van) Corona. 

-Misschien ook handig om contactpersoon bij SZW te vragen om telefoonnummer ivm Kamerdebat woensdag, zodat we bij 
vervolgvragen meteen weten met wie we moeten afstemmen bij SZW. 

lllli.lDI 
Van: mmflJ, 11- illl:Eflll <&Ifll@minvws.nl> 

Verzonden: maandag 18 mei 2020 13:47 

Aan: m 111-111 <&Ifll@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: NB in brief 21 april staat al toezegging antimisbruikbepaling! 
Urgentie: Hoog 

Dag mmfll, 
Ik kan de br ief van 21 april niet vinden, heb je voor mij het Kamerstuknr? 

GroetenEml 

(10)(2e) Van: ) 4f@t@@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 13:14 

\ a■■'llwl!l,11!Q!9·~■•@minvws. nl>; BIIIJ,111.11111) <IIJlll@mlnvws.nl> 
CC: minvws.nl> 

Onderwerp: FW: NB in brief 21 april staat al toezegging antimisbruikbepaling! 

Willen jullie opnemen? 

Van: - • Il-Il .fJl'illl@minvws.nl> 
Verzonden: maanda 18 mei 2020 13:12 

) 

Onderwe rp: NB in brief 21 april staat al toezegging antimisbruikbepaling! -
•• minvws.nl>; 
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lk kom er net achter dat iu de s tavazabrief van 2 1 april al het volgende is gemeld over de antimisbrnikbepaling (zie 
gegeeld}: 

"Nader uitwerken wat er gedragskundig nodig is voor =mvolle toepassing 

Nog duidelijker is geworden dat gedragswetenschappelijke begeleiding uodig is om een goed beeld te hebben bij 
ongewenste neveneffeclen en die wMr mogelijk van maatregeleu te voorzien. Gezien dit belang richt ik ook hier een 
taskforce voor in. Ik heb het RJVM bereid gevonden 0111 deze taskforce samen te stellen en daarbij gevraagd 
wetenschappers te betrekken. Naar aanleiding van de adviezen van de AP en het College voor de Rechten van de 
Mens ove1wee_g ik. onder meer om ongewenste neveneffecten tegen te gaan, ook de wet1clijke ,·crankcnn_g ,·an een 
verbod op verplicht in• door derden rnn hel gcb111ik nm apps drc bedoeld zijn ter 011dcrslc1min2 rnn de volgende 
fasej ' 

Dus nu zouden we twee dingen kunnen doen vwb de stavazabrief deze week: 

1. Helemaal niks opnemen over de antimisbruikbepaling, en ook niks over de beproeving. 

MAAR: 

2. Als je wel iets over de beproeving wilt zeggen, en je niks zegt over antimisbruik, dan krijgen we wellicht t och vragen uit de Kamer 
omdat zij immers die zorg hebben dat de app m isbruikt gaat worden. Dus dan kun je wellicht beter wel er iets over zeggen en dan 
stel ik voor de tekst die ik je vanochtend stuurde1 aan te passen met gegroende tekst : 

"Ik verwacht in juni de eerste (publieke?] beproeving te kunnen doen van een contactonderzoekapp ter ondersteuning van de bron

en contactopsporing als bedoeld in artikel 6 van de Wet publieke gezondheid. Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat het gebruik 
van een dergelijke app te allen tijde berust op vrijwilligheid. Dit betekent dat het ook 'derden, bijvoorbeeld werkgevers, niet is 

toegestaan om inzet van een app direct of indirect te verplichten, bijvoorbeeld door geen toegang tot de werkplek te geven als de 

werknemer niet eerst laat zien dat hij gebruik maakt van de app. VWS zal om dit t e onderstrepen een communicatietraject 

opzetten. n zoals ik ook in mi brief van 21 a ril reeds heb eze d zal ik om hierover maximale helderheid te bieden Uw Kame 
een voorstel doen de Wet publieke gezondheid aan te vullen met een antimisbruikbepaling." 

mmm 
(10J(2eJ Van: 4Qà/t@@minvws.nl> 

Verzonden: maandag 18 mei 2020 12:56 

Onderwerp: RE: App- tekst stavazabrief wk 21 beproeving+antimisbruik-WJZ18mei 

Ik heb opgenomen 

Van:-• m.■ <EQl@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 10:37 

Onderwerp: App- tekst stavazabrief wk 21 beproeving+antimisbruik-WJZ18mei 

Hoilli1'lfmenlll, 
IICE!ll heeft minister vrijdagavond gezegd dat er in de stavazabrief van deze week (al) een tekstje over het 

experimenteren/beproeven + *voorstel tot antimisbruikbepaling in de brief moet? 

Zekerheidshalve hebben lEm en ik alvast een tekst gemaakt. 

Deze tekst moet in elk geval beleidsmatig (PG en Dl) ook akkoord zijn. 

•• minvws.nl> 

minvws.nl> 

We hebben de tekst zo neutraal mogelijk geformuleerd, maar mochten j ullie nog opmerkingen hebben, graag vandaag! 

-lopt het dat jij alle teksten voor de brief verzamelt, zodat wij jou als contactpersoon ook daarvoor kunnen gebruiken? 

*Voor wie dat nog niet wist: min heeft vrijdagavond nav de WJZ-nota besloten dat hij geen expliciete grondslag wil regelen voor 
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inzet digitale hulpmiddelen, maar alleen een antimisbruikbepaling. 
Bel mij als meer info nodig hebt. 



To: 
Cc: 
From: 
Sent 
Subject 
Receiwd: 

Klopt. 
Prima zo. 
♦♦ 

mmm 

~t-1MQt&W@minwts.nl] 
• · . • · @mmwts.nl] . " 

Tue 5/19/2020 6:21 :45 PM 
RE: CONCEPT V10 Kamerbrief COVID-19 20200519 

Tue 5/19/2020 6 21 :45 PM 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.co,n) 

Van: W ïll. Il 411!Jrf4il ◄iWtf4l@:miuvws.nl> 
Da111m: dinsdae 19 mei 2020 8: 10 PM 
Aan: • : .m<MMlrlJN@minbzk.nl>.lml.■.<lll:IED)◄Mft#M?r11.1invws.ul>. llm1fll.l. 

'ilmmvws.ul> 
Koplr: 1 ; . lll <1111) •wiWMWminvws.nl>. ll:JZD. I. ■ al} <EEB1l@1ninvws.nl> 
Ondcnvrrp: RE: CONCEPT Vl0 K•merbticfCOVID-1 9 20200519 

Met111:l21!1Jook even geappt (we zitten nu bij de m inister nml); de fout - en daarmee onze verwarring - zat in het onderschrift van 
de tabel waarin wordt gesteld uit te gaan van de uitleveringen van de afgelopen 3 wk ipv het portal aanvragen.DriJD,egt dat d it 
net zoals vrijdag de aanvragen vanuit het portal moeten staan. 
Dan wordt de tekst: 

Er zijn naar de stand van dinsdag 19 mei jl. sinds de start van het LCH op 23 maart in totaal 17 miljoen chirurgische maskers en 
meer dan 4 miljoen FFP maskers uitgeleverd. Er zijn nu bijna 1 miljard chirurgische maskers en bijna 130 miljoen FFP maskers in 
bestelling en circa 11 mln. chirurgische mondmaskers en 4 miljoen FFP mondmaskers in Neder land op voorraad. Het LCH geeft aan 
dat-gebaseerd op de aanvragen in de portal van het LCH in de afgelopen week- - de vraag ruim 1,7 miljoen chirurgische 
maskers en meer ruim 125.000 FFP maskers bedraagt. Dit betekent dat het LCH met de huidige voorraad in Nederland dus 
ruimschoots kan voorzien in de vraag van zorginstellingen 

Van: mmmJ,111 
~:~zonden: .dinsdag - 020 ~9:55 [ f. 
CC: ~ . .·11 - } ; 111-11 MA·JrtM,; 11111.11111> 
Onderwerp: RE: CONCEPT Vl 0 Kamerbrief COVID-19 20200519 

En waar het de rekensom betreft: voorraad voor hoeveel weken: 
De voorraad is nog wat hoger dan we in de rekensom voor Wilders hadden zitten. 
Maar het aantal aanvragen is aanzienlijk lager deze afgelopen week. 
En dan krijg je een zichtbaar groter aantal weken voorraad. 

mmm 
Verzonden met BlackBerry Work 

{www.blackberry.com} 

Van:IIDID, - #@I@@@minbzk.nl> 
Datum: d insdag 19 mei 2020 7:45 PM 
Aan:., ~ minvws.nl>, l'm'!FllL,., l@.minvws.nl> 

Kopie: . = iiim11 al-4iM@minvw;,w, ~-ww■, ◄®It4l@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: CONCEPT V10 Kamerbri ef COVID-19 20200519 

Tekstvoorstel brief is prima. 
Dat deeltlmmJ nu met•■-ll!Jlor.•111@1!1,III■-. 
Vraag is gebaseerd op aanvragen portal deze week. -Verzonden met BlackBerry Work 

(www.blackberry.com} 

Van:lllml,■- Glll) #•)jffflM@minvws.nl> 
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To: -• _- .... ffil,minWls.nlJ 
From: 
Sent Tue 5/19/2020 5 :31 :08 PM 
Subject: FW: CONCEPT V10 Kamerbrie f COVlD-19 20200519 
Received: Tue 5/19/2020 5:31:08 PM 
CONCEPT V10 Kamerbrief COVID-19 20200519 (003}LCHN.docx 

11111 
Deze tekst is tocli prima?! 

11111 

Verzonden met BlackBeny \Vork 
(www.blackbeny .com) 

(10X2e) 1 

--G nd 1 d ks deb " f k 

11 t concept 

,g J p 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

U•JtfU 
groep 08P MI·ledeo 

FW: Vragen aan MT ·OBP en MT + leden 
woensdag 23 septerrtler 2020 12:52:04 

BUlagen, 
Prioriteit: 

Ilos YP9C tet At'dftoeo en 1dtznef!eo van Ic e-roalk pdf 
Hoog 

Lijkt me goed als we hier even gecoördineerd actie op zetten. Maandag in MT bespreken? 

Van: ) <lll!Jlml)minvws.nl> 

Verzonden: dinsdag 22 september 2020 16:18 

Aan: ) <Mllllt4Mvminvvvs.nl>; 
<MiMtfrl@)minvws.nl>; ID!Eml, l!m. (IIZD) <m>minvws.nl>; 111, lm. mD B {Dm) 
◄INltUMvminvws.nl>; ) <IIIWtw~minvws.nl>; mmmJ, 11111. 

,■u•JitQM1 ll•JltD minvws.nl>; ··••mmi•••l 
minvws.nl>; m Ell. ll!Zlll (11:11) <MIMttnWminvws.nl>; 

minvws.nl>; IIEimJ, lliml. (111111) 
mmvws.n >; ' , , lllill'lll. (m:rlm) <lllliJltIIS>minvws.nl>; 111111111, m. 1• 

<#l(t)ft4Wminvws.nl>;-<Mll'J:fdM>minvws.nl>; lm:m1 1111. (11mm) 
<IIEimJ!)minvws.n l>; ~minvws.nl>; MllltHM, ~111. 
<Mii4'iîW~mînvws.nl>; MiUJ tlM, mm. mm c Q•jff4 föminvws.nl>; .mmm, fm. 

(11111) <MlltJIPbWminvws.nl> 
CC: 111 m. (1111111) <ai1illf&J»minvws.nl> 
Onderwerp: Vragen aan MT-OBP en M T +leden 

Urgentie: Hoog 

Beste Collega's, 

Wellicht ben zijn jullie al bekend met het Project Archivering Corona, maar wellicht ook niet. De CIO 
van het Rijk en de rijksarchivaris hebben besloten dat coronaclisis een Hotspot is. Dat houdt in dat 
deze crisis en daarmee alle daarbij behorende informatie een dusdanige belang hebben, dat het 
lan9dulig bewaard moet worden. Bij alle ministelies wordt daarom coronagerelateerde informatie 
veihggesteld en bewaard. Zo kunnen we ons verantwoorden naar de Tweede Kamer en burgers, 
tijdens een partementaire enquête, voor de Onderzoeksraad voor veiligheid, WOB-verzoeken, maar 
zeker ook vanuit historisch perspectief. 

In opdracht van de directeuren BPZ en OBP is hiertoe het project Archivering Corona gestart met 
onderstaande doelen: 

1. 1 nventariseren: welke directies/organisatieonderdelen zijn bezig met Covid-19 en waar 
wordt informatie opgeslagen; 

2. Adviseren: advies geven aan directies/organisatieonderdelen bij opslag en beheer van 
informatie; 

3. Veiligstellen informatie: desgevraagd ondersteuning bieden bij het veilig stellen van 
informatie. 

Middels deze mail wil ik enkele zaken aan jullie meegeven. 

Alle informatie die jullie maken (ook concepten) moeten worden bewaard. Gooi dus 
voorlopig niets weg dat een relatie heeft met Corona On welke mate en vorm dan ook); 
Geef het door als jullie WhatsApp berichten hebben die gearchiveerd moeten worden. Jullie 
worden dan in contact gebracht met iemand van het Corona archiveringsteam die jullie 
daarbij helpen of dit voor jullie kan doen. 
Wanneer je (zeer binnenkort) geheel uit dienst gaat, maak dan een .pst file van je mailbox 
en plaats belanglijke informatie van je persoonlij ke schijf op de G of P schijf. 

Algemene vragen I vragen aan MT-leden: 
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Welke Corona gerelateerde OBP-(werk)processen zijn door jouw afdeling uitgevoerd/was 
jouw afdeling bij betrokken? (Bekend is bijvoorbeeld Taskforce); 
Welke medewerkers waren en/of zijn betrokken bij coronagerelateerde werkzaamheden 
(Sleutelfiguren)? 

Welke medewerkers waren in mindere mate betrokken bij coronagerelateerde 
werkzaamheden? 

Heeft jouw afdeling gewerkt in dienstpostbussen waarin coronagerelateerde informatie is 
opgenomen. Zo ja, welke zijn dit? 

Welke ihkv Corona relevante appgroepen bestaan er? (bijvoorbeeld: Appgroep van MT, 
Appgroepen irt Corona, Appgroepen van werkgroepen)? 

Bestaan/bestonden er naast de overleggen Taskforce, QenA Team, Crisismalching en 1,5 
residents nog meer voor corona relevante ove~egvormen? 

Kunnen wij trefwoorden/kernwoorden/begrippen die kenmerkend zijn voor de OBP 
werkzaamheden t.a.v. Corona, op basis waarvan een diepere analyse kan worden 
uitgevoerd, ontvangen? 

Vragen aan sleutelfiguren: 
Ben je binnen een werkproces betrokken geweest bij coronagerelateerde ondeiwerpen? 
Heb je documenten op je persoonlijke schijf die coronagerelateerde informatie bevatten of 
die zijn opgesteld of ontvangen i.h.k.v. een van de processen en relatie hebben tot corona? 
Heb je documenten op de directieschijf die coronagerelateerde informatie bevatten of die zijn 
opgesteld of ontvangen i.h.k.v. een van de processen en relatie hebben tot corona? 
Heb jee-mails in je persoonlijke mailbox die coronagerelateerde informatie bevatten of die 
zijn opgesteld of ontvangen i.h.k.v. een van de processen en relatie hebben tot corona? 
Heb je chatberichten in een berichtenapp (bijv. WhatsApp) die coronagerelateerde informatie 
bevatten of die zijn opgesteld of ontvangen i.h.k.v. een van de processen en relatie hebben 
tot corona? Of ben je lid van een groepschat waarin coronagerelateerde ondeiwerpen zijn 
behandeld? 
Heb je gewerkt in een samenwerkingsruimte of een taakapplicatie, en bevat deze 
coronagerelateerde informatie/processen? 
Heb papieren documenten die coronagerelateerde informatie bevatten of die zijn opgesteld 
of ontvangen i.h.k.v. een van de processen en relatie hebben tot corona? 

In de bijlage vindt je een dorument met tips voor het ordenen en uitzoeken van jee-mails; 

De antwoorden op deze vragen kun je y66r 01 oktober as. sturen naar: 
lLIJit& ainvws al 

Voor meer informatie over dit protct kunt terecht op: 
https-//www vwsnet □VblootviewL915134Jstel-iii-corona-informatie-vei lig: 

Met vriendelijke groet mede namens lllliJlflDI, 

Directie Organisot,e, Bedrijfsvoering en Personul, 
à Ministerie van VWS, Parnossusplein 5, 2511 VX DEN HAAG 

Postbus 20350, 2500 EA 0. 
r@ 111:Jlmfminvws.nl / 1ir • of 06#f11J/t§N 
In het koder van flexwerke&i/!pt avonds, Voel u niet geroepen mijn moil direct te 
beantwoorden. 
Ik ontvang uw reactie graag op un voor u passend moment. 
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~~~m: -•if-iMföm@minvws.nl] 

Sent Tue 5/1912020 10:30:26AM 
Subject: RE: Ter informatie: Concept Kamerbrief 18-5 
Received: Tue 5/19/2020 10:30:27 AM 
image001.jpg 
20200519 Concept Handreiking bezoek Cv3l.pdf 

Versie van vanochtend; wordt nog aan geschaafd, maar deze heeft al de instemming van cliëntenorganisaties. 
Van: ) 

Verzonden: dinsdiïwt 2020 12:25 
Aan: mlll,I. • · 
Onderwerp: RE: Ter informatie: Concept Kamerbr ief 18-5 

Heb je al een nieuwe handreiki ezien? Ik ben wel erg benieuwd wat men er nu van heeft gebakken .... 
Van: mlfl1 I , {llilll) minvws.nl> 

Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 10:15 
Aan: ) <&Jm@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Ter informatie: Concept Kamerbrief 18-5 

Klopt!lll!llffllbelde me er al over. Was gisteren foutje varllllllgeloof ik © 
Ken j_iJ~ e tekst van.w!.lllf L 
Van· FI ij41f&§\I@ Ml,½a~•ull',1l'llj!ll§!ll■■@minvws.nl> 

Verzonden: dinsd

1
Çi@ei 2020 10:13 

Aan: IEi, 1. • ) ""1lll@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Ter informatie: Concept Kamerbrief 18-5 

30 mei is dus weer 1 ~i. ... . 

Van~ IAMf§\·[§:jjJMf4#1 fiIM@minvws.nl> 
Ve 

mînvws.nl>; • 
DienstpostbusDGLZ 

-WJfW@minvws.nl>; 
Onderwerp: RE: Ter informatie: Concept Kamerbr ief 18-5 

, - 30 mei 1s teru naar 1 Juni! 
~ het de_e_l over routekaarten is. Dat heb ik bij deze mail gevoegd. 

Van: • -) • · minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 09:53 

' 1 

iiii,iiiiir"'n'-'-'I>; -

---=-=1>; ••.• 

,nl>:-

minvws.nl>; 

1111-
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min ws.nl>; • 
DienstpostbusDGLZ 

-Wf4IM@minvws.nl>; 
Onderwerp: Ter informat ie: Concept Kamerbrief 18-5 

Beste allen, 
Het CCT LZ is niet doorgegaan vanochtend i.v.m. te weinig deelnemers. 
Hierbij ter informatie de eerste versie van de conceptbrief. De t ekst over kwets ba re personen moet hier nog in opgenomen 
worden, evenals een aantal passages m.b.t. verpleeghuizen. 
Deze versie wordt in het afst emmingsoverleg van 11:00-11 :45 uur met de bewindspersonen besproken. I ndien er voor een 
onderwerp nog opmerkingen zijn vanuit de bewindspersonen zal ik dat na afloop van het afstemmingsoverleg uitzetten. 
Indien er geen vragen zijn van bewindspersonen wordt er geen actie van je verwacht . 

• kegroet, 

½ jjfffJFMJI 4QiN@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 09:07 

) WifM> 
minvws.nl> 

minvws.nl>; ===="-'· 1-■ 
minvws.nl> 

Onderwerp: FW: Concept Kam erbrief 18-5 
Ha ladies, 
Kunnen jullie vandaag, bij het opnieuw uitzetten van stukken de volgende instructies meegeven: 

- Graag in bijgevoegde versie werken, dat is de laatste versie 
- Dossierhouders vragen we om de track changes die nu nog in hun stuk staan te accepteren, vervolgens de passages waar 

zij voor verantwoordelijk te zijn ui t de brief te halen, opmerkingen te verwerken, en a lleen de passage/ paragraaf die 
gewijzigd is naar ons terug te sturen in een word document . (via Ui)@ @m invws.nl) 

- Motienummers graag in de voetnoot 
- De brief is van MVWS, mede namens MZS en stas VWS. Graag check in passages of de " ik -vorm" naar MVWS verwijst of 

dat MinMZS/stas wordt bedoeld. Het staat nu in ieder geval niet goed in het stuk over PBM. 
-Check op taalfouten wordt enorm gewaardeerd! 

Veel dank en zet 'mop vandaag! In de bijlage een motiverende boodschap om de feestvreugde te verhogen. 
Groet! 

ft11111+@HW1 
Verzonden: maandag 18 m ei 2020 22:50 

) 

minvws.nl> 

minvws.nl>; 

CC: _ Dienstpostbus Secretariaat PG< k}Jf+) @minvws.nl>; Coronateam PG WQ:fhH@minvws.nl> 
Onderwerp: Concept Kamerbrief 18-5 

Beste allem aal, 
Hierbij de concept~ e ÎIÏÎet opmerkingen van DGV naar de bewindspersonen is gegaan. MM namen'Uililen , , 

. -• (10)(2e) ,10~2•) (10)(2e) 

Ministerie van Volksgezondhald, W@lzljn @n Sport 

Directie Publieke Gezondheid 1 01slsbeheerslng en Infec~ezlekten 
Parnassuspleln 5 1 zs11 vx Den H"g 
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Postbus 20350 1 2500 EJ Den Haag 

~ Cli■vws.nl www.rijksoverheid.nl 



To: 
(11111) 
Cc: 
From: 

m@minvws.nl]; m.E.sml)lllmD@minw,s.nl]; MWtfYM 
vilans.nl); m. am:mart'®F4l@vilans.nl] 

Sent Sun 5110/2020 6:31 :30 PM 
Subject Afspraak morg en I online corona update 
Received: sun 5/10/2020 6:31 :50 PM 
Overleg VWS-Vilans 11 mei 2020.pdf 
20200508-corona-dashboard-vilans.pdf 
kort verslag VWS-Vilans 21042020.pdf 

Best C ( JQ)/28) 

We spreken elkaar morgen. Bijgevoegd in de PPT overleg VWS-Vilans zoals afgesproken de verdere detaillering en consequenties 
van corona op de diverse programma's. Dit is in overleg gebeurd tussen programmaleiding vilans en de verantwoordelijke bij VWS. 
Daarnaast hebben we hierbij ook inzicht gegeven in activiteiten die nog buiten de programma's lopen. 

Fijn als we morgen hier doorheen kunnen lopen en het vervolg kunnen afspreken (herzien ing indienen, etc). 
Aangezien het een en ander een behoorlijke verlaging geeft van bepaalde subsidiemiddelen, geven we alvast een voorschot op een 

aantal andere ontwikkelingen waarover we in gesprek zijn. Mogelijk - als we deze intentie delen - kan dat effect hebben op 
bepaalde keuzes d ie nu moet en worden gemaakt. Graag delen we deze inzichten en bevestigen we de afspraken dat we daar in 
juni en na de zomer over doorpraten. 

Zoals gebruikelijk weer de online update, met dit keer ook een terugblik op de hele maand apr il! 
Met vriendelijke groet en tot morgen, 

""'"0,mo, 
Vilans, kenniscentrum langdurende zorg 

Catharijnesingel 47 1 Postbus 8228 1 3503 RE Utrecht 1 +34t@f{4@ www.vilans.nl I Volg ons op Twitter en Facebook 

VILANS VIRTUEEL '-c.. 
Met kennis zorgen dat zorg beter werkt Vila ns 

Oir bericht is afleert bestemd voor degeodre$$eerden. Aan dit berimt k1.1nnen 9eett rechren worden omtee11d. Vilonsoorivoordfgeen OOrt$prolteliikhekl voor onjtJiste, onvolledige of 
w:rt.raogde overbreng;ng von de inhoud van een verzonden e--moilberidtt, noch voor doc,rbii overgebrachte virl.l$$en. 
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To: imml@minvws.nl] 
From: 
Sent Thur 5128/2020 11 :02:06 AM 
Subject: RE: Uitnodiging overleg advies/klankbordgroep ouderenbeleid 8 junia.s. 
Receiwd: Thur 5/28/2020 11:02:08 AM 

Beste-
Dank voor de uitnodiging, ik kan aanwezig zijn. 
We hadden het er al eerder telefonisch over: wat een paar maanden geleden zo gewoon was ('even op bezoek in het 
verpleeghuis') is voor alle betrokkenen nu spannend en lastig. Voor onze bewoners, voor dienst naasten en voor onze 
medewerkers. 

Eerste ervaringen zijn met name heel mooi en warm, iedereen ziet er naar uit. Maar ook goed om te zien dat de alternatieven die 
voorafgaand aan de bezoekregeling al waren gerealiseerd, ook nog steeds zeer gewaardeerd worden: digitale contacten, 
praatramen, enzovoorts. 
Met vriendelij ke groet , 

Van: 

Zorgbalans I HA\iit#îH --
F l'JFl@zorgbalans.nl T 02 ' · 

Leidsevaart 588, 2014 HT Haar lem 
Postbus 6166, 2001 HD Haarlem 

Verzonden: woensdag 27 mei 2020 18:09 
@zorgspectrum.nl'; 

@umcutrecht.nl' ;N@.JiiJNr~loc.nl'; 
@woonzorggroepsamen.nl' ; 

Onderwerp: Uitnodiging overleg advies/klankbordgroep ouderenbeleid 8 juni a.s. 
Geachte mevrolm, heer, 

@verenso.nl' ; 
@o ella.nl' ; 

Op basis van uw inbreng is een OMT4 adviesaanvraag geformuleerd <:Ner de bezoekregeling verpleeghuizen. Mede op basis htervan is een routekaart opgesteld 
inzake de versoepeling van de bezoekregeling. Graag zouden wij u willen uitnodigen hierover verder te spreken met de minister via Web Ex. We wilten u vragen 
in uw agenda maandagmiddag 8 juni van 16.00 uur tot 17.00 uur te reserveren. De vergaderlink en agenda zullen wij u tijdig doen toekomen. --
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To: ~ •. • · imml@minvws.nl] 
F rom: ~ 
Sent Mon 5/11/2020 9:33:53 AM 
Subject: RE: Conceptstukken tbv overleg met minister dinsdag 12 mei (graaguiterlijk 11/5 12 uur reactie) 
Received: Mon 5/1112020 9:33:53 AM 

Bij deze7 

-Daarnaast is er op vrij dagmiddag een wekelij ks afstemmoment van VWS met de meest betrokken partijen, zoals de DPG'en, de 
Academische Werkplaatsen en een verteqenwooafiqinq uit bovengenoemd overleg ter voorbereiding op het overleg dat de 
minister dinsdag heeft met de DPG'en. 

Dan ligt actiz inderdaad wel het meeste voor de hand. 
Van: (101(2e) 

Verzonden: maandag 11 mei 2020 11:29 
Aan: ) 

Onderwerp: FW: Conceptstukken tbv overleg met m inister dinsdag 12 mei (graag uiter lij k 11/5 12 uur reactie) 
Toch een andere gedachte mbt over leg vriJdag. Wat is wij s? Alleen Actiz dan? 
Van: ) < 1 1@(fj 1 @rotterdam.nl> 

Verzonden: maanda 11 mei 2020 10:31 
) <Elfll@minvws.nl>; 111111111 (HSR)' WiiM@maastrichtuniversity.nl> · Nfll. 

minvws.nl> 

minvws.nl>; 11111, E D @wghor.nl>; •wm ◄Aii4l@vrfryslan.nl>; 
• ' dtwente.n]>-11 1 IPiln@~gdhvb.nl> 

Onderwerp: FW: Conceptstukken t bv overleg met m inister dinsdag 12 mei (graag uiter lij k 11/5 12 uur reactie) 
Bestelllil:II 
Zie in rood onze aanvullingen. 
Wij overleggen deze week over de rapportage namens de GGD'en. 
Met vriendelijke groet, 

-Maatschappelijke Ontwikl<ellng 
Ai:feliCT;'iJijf&Z Directie 

Het Timmertiuîs. Halvemaanpassage 90 
Postbus 70032 3000 LP Roherdam 
TE!ffifoor MM thW 
Mob~I 06llllilmll 
Website www.roHerdam.nl 
www .ggdrotterdamrin mond. nllha ndlewtt hcare 

~ Handle f.~ ~ AP.i :: 

1 with 
care 

..,. ___ 
--· ------ ---

;; GGD, Su~ ,.,. 0.tot>d R•Jnmond 

'O ..,c 
cO 

~ oE 
gNC 
0 C>::"' 
-C>a:: 

(10)(20) Van: ] <l@P@minvws.nl> 
Verzonden: zondag 10 mei 2020 15:09 

ente.nl> ====-" d hor.nl>; 
df slan.nl> 

(10)(28) 

minvws.nl>; 111:JD, ■ (HSR)' ◄@rf4W@maastrichtuniversity.nl>; IIJID, I . 
minvws.nl> 

Onderwerp: Conceptstukken tbv overleg met minister dinsdag 12 mei (graag uiterlijk 11/5 12 uur reactie) 
Best allen, 
In vervolg op ons overleg hierbij de conceptstukken ten behoeve van het overleg op dinsdag met de minister. De bespreeknotitie 
en het beslispunt zijn beknopt gehouden onder verwijzing naar de inmiddels behoorlijk indrukwekkende tr its aan bijlagen die in 
korte tijd is geproduceerd. 
Voor m ij is nog enigszins een blackbox hoe de communicatie plaatsvindt tussen jullie en de overige DPG'en. Kunnen jullie 
daarover nog een zin toevoegen in de bespreeknotitie> 
Mochten bijgevoegde stukken nog aanleiding geven tot opmerkingen, dan horen we die graag uiterlijk morgen om 12 uur. 
M V g, 
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l!fl Van: (10)(28) ◄ (10)(2•) @rott erdam.nl> 
Verzonden: vrijda 8 mei 2020 16:19 

(10)(28) 

minvws.nl>; 
maastrichtuniversit .nl>; 

Onderwerp: Voorstel aanpak versoepeling bezoekregeling afgestemd 8/5 

Da!fmm 
Bijg~t stappenplan met een bijbehorende rolverdeling om te komen tot een versoepeling van de bezoekregeling zoals is 
aangekondigd door de minister. Deze hebben we vanmiddag met elkaar besproken. 
D~ kan verspreid worden onder de DPG'en. 1/V\/S zorgt voor verspreid ing naar Actiz. 
D~ zal de basis vormen voor de bespreking met de minister op dinsdag. 
Dank en goed weekend alvast, mmo 
Met vriendelijke groet. 

Het Timmerhuis, Halvemaanpassage 90 
Postbus 70032 3000 LP Rotterdam 
Tetefoof"-
Mobiel06 • . 
Website www.rotterdarn.nl 
www.ggdrotterdamrijnmond.nl/handlewtthcare 

Handle ~ ..,.qi 
with ~~? ~ 
care :::.-...=- =~:.... 
GGD, Supc,om, ,an O.rond R•Jnn>ond 

Vlldt u doze 1nformatMt oodmdcl1Jk? 1MJ govan graeg ooo toehchtlflg 
Geer hel dOOr eert de elLender vronneer det.e e-me• ntel voor u 1s en veiw.,cler dit ben~ 

Vlldt u dozo 1nformahoonctmdol1jk? V'AJ goven graag oon toohchbng 
Goofllot dooraa11 de alzonclorwannoordoz.o oma• ruot voor u 1s on voiwlJ(lerdrt bonchl 
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To: 
Cc: 
Gillml 

minvws.nl] 
@minw1s.nl]: mmD. lll.(lillllllmifll@minvws.nl): Mi®WM 111. 

From: 
Sent Thur 5/28/2020 6:37:27 AM 
Subject RE: Uitnodiging overleg advies/klankbordgroep ouderenbeleid 8 junia.s. 
Received: Thur 5/28/2020 6:37:40 AM 

Geacht@@Hï·»ta 
Het is beter mijn collega bestuurder Il 
bij VWS bekend, maar voor de zekerheid: 
Met vr iendelij ke groet, 

MAOttiM 

~ ella 
telefoon:O~ 
mobiel:06 · 
e-mail: llll:fll@2~ 
bezoekadres: Galvanistraat 7, 6716AE Ede 
postadres: Opella, postbus 677, 6710 BR Ede 
www.opella.nl 
Kamer van Koophandel Arnhem 09129229 

hiervoor uit te nodigen. Hij trekt intern de bezoekersregeling .. Zijn gegevens zijn 
o ella.nl 

Dit bericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadr~~erde(n). W.1nMer de ~mail per ongeluk bij u terecht is gekomen, wilt u ons dan bll!richte-n via info@çoella.nl? Wij 
wn:oe-k!!'n u in di t geval de e-mail te veo,ietigen, d~ inhoud e,voo niet tl!! gtbrnike-n e-n niet ond~.-de,den H! vefspr-eiden. Aan dit be-tidlt kunnèn•getn ,echten word@n ontleend als 
het gaat om oont,aauele of wette-lijke ~,plk:htingen. Een opdracht of besdlikking wordt all~ n ondertekend en pet pOSl vertondén. 
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To: --.C-fl111·Mtt1.m@minvws.nl]; 
Cc: • - H~loc.nl] 
From: • ' 

lllllEll@minvws.nl] 

Sent Fri 5/29/2020 6:54:56 AM 
Subject Re: Uitnodiging overleg advies/klankbordgroep ouderenbeleid 8 junia.s. 
Receiwd: Fri 5/29/2020 6:55:10 AM 

Hoi-nlll, 
(10)(2e) Dank voor de uilnodiging. Ik ben dan op vakantie. weet van de hoed 

en de rand en kan ons perspectief verwoorden op 8 jrnii. Willen jullie hem de uitnodiging sturen? Zijn e-mailadres is 
MAW@w1oc.nl 

Met een harteliike groet, 
(10)(2e) 

Hof van Transwijk 2 
3526 XB Utrecht 
T030MIWIWM 

W www.loc.nl 
Klik hier voor meer informatie over LOC en onze dienstverlening 
Disclaimer 
Wij willen papiergebruik graag beperken. Daarom communiceren wij zoveel mogelijk digitaal met u. 
Als het niet noodzakelijk is, dan kunt u overwegen om dit bericht/bijlagen niet te printen 

Op wo 27 mei 2020 om 18:08 schreef firf§M@minv\vs.ul>: 

Geachte mevrouw, heer1 

Op basis van uw inbreng is een OMT-adviesaanvraag gefonmuleend over de bezoekregeling verpleeghuizen. Mede op basis 
hiervan is een routekaart opgesteld inzake de versoepeling van de bezoekregeling. Graag zouden wij u willen uitnodigen 
hierover verder te spreken met de minister via Web Ex. We willen u vragen in uw agenda maandagmiddag 8 j uni van 16.00 uur 
tot 17.00 uur te reserveren. De vergaderlink en agenda zullen wij u tijdig doen toekomen. 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

Klik hier http·//www.loc nVover-loc voor meer informatie over LOC en onze dienstverlening 

Disclaimer http://www.loc.nl/disclaim er 

Bezint eer ge prilt 
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Overleg VWS/ Vilans in 
teken van Corona 
Programma's, impact, toekomst 

Vilans 
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Agenda 

De corona crises heeft ook op Vilans grote impact. Zo werken we thuis, veranderen de 
prioriteiten en kunnen sommige taken niet maar komen daar weer andere vragen en 

opdrachten voor terug. In ons vorige overleg hebben we de impact besproken van corona 

op grote projecten/programma's die Vilans uitvoert voor VWS en de impact op onze 

activiteiten binnen de instellingssubsidie. Daarnaast zijn we het gesprek gestart over de 

toekomst van de kennisinfrastructuur en de mogelijke financiële consequenties. 

1. Inhoudelijke en financiële impact op programma's en instellingssubsidie 

2. Programma-overstijgende of aanvullende activiteiten door Corona 

3. Voorsorteren op toekomst kennisinfrastructuur vergt (financiële) herverdeling 

4. a. Voorsorteren op de toekomst door extra inzet op kennismanagement & technologie 
b. Voorsorteren op de toekomst door overwegen overheveling KICK naar publieke 
domein 

5. Samenvatting totaal financiële consequentie 
6. Overzicht te nemen besluiten en/of acties op basis van intentie 

Bijgevoegd ter info: de wekelijkse update online bereik en impact cijfers Corona kennis 
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1. Inhoudelijke impact op programma's en 
instellingssubsidie 

Op de volgende pagina's staat een beeld van de huidige impact. Groen of oranje als veel activiteiten 
gewoon door kunnen gaan. Rood als het een behoorlijke impact heeft. Impact op resultaten, 

capaciteitsbeslag medewerkers Vilans. Per programma is geïnventariseerd welke vervolgafspraak past of 
wordt geadviseerd: 

Eerder met elkaar vastgestelde uitgangspunten zijn: 

Zoveel mogelijk uitvoer en aanpassing van werkzaamheden waar noodzakelijk en mogelijk 

Aanpassing activiteiten zinvol in kader van actuele situatie Corona, doelstelling van het programma en 
de behoeften in het veld 

Zo veel mogelijk binnen reguliere subsidie-periode, indien noodzakelijk verlenging subsidie-periode 
Extra activiteiten in lijn behoefte veld nu oppakken, inzichtelijk maken zodat gesprek over een 
betaaltitel kan plaatsvinden 
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Overzicht projecten en programma's 

Programma 

1. Dementlezorg voor elkaar 

2. KIA • Kennisinfrastructuur 
langdurige zorg 

3. Ontregel de langdurige 
zorg 

4. Wet Zorg en dwang 

i:fûii:diii Flnanciele gevolgen 

Reeds afgestemd met VWS f■iltllfD■ MiNfffMt. Relatief weinig corona 
Impact. Project wordt cf planning dit Jaar afgerond. De meeste trajecten 
kunnen op een alternatieve wijze doorgaan. Geplande activiteiten najaar mbt 
kennisproducten worden nu gedaan. Nieuwe activi teiten ivm corona sluiten 
goed aan bij de vragen die voortkomen uit het werkveld en zijn passend binnen 
de opdracht van DvE. Er zijn verschillende publicaties gemaakt en in sommige 
trajecten kan een andere vraag worden opgepakt zoals online werken met 
cliënten en mantelzorgers of lotgenoten contact online. 

De Corona crisis geeft extra werkzaamheden voor KIA die niet begroot waren. 
De verwachting is dat we in 2020 meer besteden aan KIA. Budget voor 2020 aan 
de instellingssubsidie toegevoegd. Het budget was al krap, nog meer spanning 
hierop met risico onvoldoende doorontwikkeling. 

Prognose is onderbesteding dit jaar en overbesteding komende Jaren, totaal 
blijft binnen projectbegroting. Verschillende schrap en snap sessies vervallen 
di t jaar. Verbeteren en uitbouwen KI zoveel mogelijk naar voren gehaald. 
Nieuwe activiteiten lvm corona betreffen het inzicht krijgen op de Impact van 
corona op 'ontregelen', kennis delen hierover en digitale sessies. 

Opstart project verloopt ivm corona trager doordat veld nodig is voor 
afstemming. Veldpartijen dringen aan op verlengen van loopti jd met 1 jaar 
met gelijkblijvend totaal budget (op 12 mei overleg VWS met veldpartijen 
hierover). Zo veel mogelijk werk op kennis en monitoring is naar voren 
gehaald. Geplande leerkringen zij n komen te vervallen en het invullen van een 
vacature voor dit project is uitgesteld. Nieuwe activiteiten betreffen online ipv 
offline bijeenkomsten waaronder webinars en online vragenuurtjes. 
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Overzicht projecten en programma's 

Programma 

5. Volwaardig leven: 
Begeleiding à la Carte 

6. Volwaardig leven: 
Innovatie-impuls 

7. Waardigheid en trots · op 
locatie 

8. KCS 2020 

i:fûii:diii Ffnanciele gevolgen 

iivr■lî!'" herzien~otinR looot af m"t VWS I A ., _a, ~ 1 IO~ 

planning/einddatum blijft ongewijzigd, nieuwe begroting ongeveerllBlmJI 
lager. Zow"l bij Bal( als bij IIG is de v"rwachting dat een aantal 
aanbied<>rsltrajecten temporiseren. Minder doen ivm corona betreft 
voornamelijk coachingsuren en minder externe inzet op implementatie in 
2020. Corona vraagstukken/focus wordt aan programma toegevoegd. Versnelde 
instroming 2e ronde wordt onderzocht. 

· WOL2019: Bij WOL is de Impact en wijziging van de begroting relatief 
groot. Voornamelijk door afname van het aantal trajecten en minder inzet 
begeleiding op locatie. Tegelijkertijd vraagt de corona-crisis andere iniet en 
levert nieuwe kennis· en support vragen op. Ook de rest van het jaar 
verwachten we vragen passend bij de fase/actualiteit. 

• WT 17-21: Begroting is op 23+20 nog besproken met WIS. Corona heeft 
vooralsnog geen significante effect op dit programma, voornamelijk omdat de 
activiteiten die hieronder vallen al geruime lijd van start zijn gegaan, het 
accent ligt nu op het bereiken van de gestelde doelen. Coaches en andere 
activiteiten vinden nu niet op locatie plaats. 

Binnen KCS zien we een verschuiving van de activiteiten. Groot aantal 
projecten loopt door. Corona crisis vraagt inspanning op alle kennispleinen die 
gewaardeerd wordt maar ook veel extra Inzet kost. Was niet begroot en 
andere thema·s op kennispleinen en doorontwikkeling digitale KI staan erg 
onder druk en kunnen niet een jaar stil liggen. Vrije ruimte budget bijna 
volledig toebedicht aan Corona maar is ontoereikend voor heel 2020 (zal half 
Juni uitgeput zijn). 
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Corona activiteiten opgepakt binnen 
programma's 

Programma Opgepakte activiteiten 

1. Dementiezorg voor elkaar 

-
2. KIA - Kennisinfrastructuur 
langdurige zorg 

3. Ontregel de langdurige zorg 

4. Wet Zorg en dwang 

Kennisproducten die ontwikkeld worden kijken uiteraard ook naar impact corona voor 
mensen met dementie, het volhouden van mantelzorgers etc. 
Nieuwe activi teiten ivm corona sluiten goed aan bij de vragen die voortkomen uit hel 
werkveld en zijn passend binnen de opdracht van DvE. 
Er zijn verschillende publicaties gemaakt en i n sommige trajecten kan een andere 
vraag worden opgepakt zoals online werken met cliënten en mantelzorgers of 
lotgenoten contact online. -
Extra werkzaamheden voor KIA die niet begroot waren. Het maken van verbinding met 
alle andere programma's om de corona kennisdatabase te verrijken. Ophalen vragen, 
maken van overzichten en t erugkoppelen en beantwoorden corona kennisvragen. 
Verbinding aan data-fundament. De verwachting is dat dit nog wel een periode nodig 
îs. 

Nieuwe act ivi teiten ivm corona betreffen het Inzicht krijgen op de Impact van corona 
op 'ontregelen', kennis delen hierover en organiseren van digitale sessies. 

online bijeenkomsten over omgaan met de wet zorg en dwang In corona-tijd, 

kennisuitwisseling, kennisproducten, digitale Vraag en Antwoord tool doorontwikkelen, 

webinars omgaan met Wet Zorg en Dwang en online vragenuurtjes. 
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Corona activiteiten binnen programma's (2) 

Programma Activit eiten rondom Corona 

5. Volwaardig leven: 
Begeleiding à la Carte 

6. Volwaardig leven: Innovatie· 
impuls 

7. Waardigheid en trots · op 
locatie 

8. KCS ZOZO 

Verspreiden van voorbeelden en communicatie: De deelnemers van Bale en de IIG 
kunnen als voorbeeld dienen in hun aanpak rondom corona icm de inzet op 
persoonsgerichte zorg en technologie. Ter Ulustratle, Severlnus en De Parabool zetten 
stappen in hun projecten rondom dagbesteding en het gebruik van een app, juist In 
tijden van corona. Praktijkverhalen ophalen - bij voorbeeld thema Zelfredzaamheid 
slapen· vanuit het perspectief van de zorgorganisatie en cliënt/naaste . 
kennisontwikkeling 5 thema's (gespreksvoering met mantelzorgers, bezoekregeling etc) 
bijeenkomst Bale deelnemers ïoekornstgerichte zorg en corona-lessen· 
bestuurdersbijeenkomst Bale deelnemers oktober 
Alternatieve invulling van landelijk congres 
extra of versnelde ondersteuning zorgaanbieders op het gebied van technologie ivm 
corona-regels 

Ondersteuning aanbieders om te voldoen aan Corona eisen wordt opgepakt binnen Wol: 
ondersteuning met coaches, voldoen aan corona-checklists 
Digi tale discussie/inspirat iesessies V&V: alternatieve invulling landelijk congres wordt 
opgepakt. Mogelijk ook alternatieve invulling congres VL. 
Diverse draaiboeken voor zorgaanbieders gemaakt zie sites 
Noodscholingen omgaan met Corona 
Ophalen van kennisvragen, verrijken en kennis verspreiden verpleeghuis sector 
gerelateerd 
ABR: bestaande toolbox ABR aanpassen aan Corona eisen en specif iek/ 
toegankelijk Kan uit programmasubsidies 

Op alle kennispleinen werkzaamheden volledig gericht op Corona: nieuwsitems, 
kennisitems, communicatie over dossiers 
afstemming met kennisplein partners, continu monitoring sites, maken overzichten 
kennisproduct ontwikkeling op gevraagde thema's zoals hygiene en besmetting, 
waardig sterven, vraagstukken in de thuiszorg etc. 
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Financiële consequenties per jaar 
Begrot;ng afgestemd VWS! Vilans nav impact Corona en overig 
herzien 

Programma 

WOL2019 

WT17·21 

VL 

WZD 

DvE 

ORDLZ 

Instellingssubsidie 
(incl KIA, en 
hulpmiddelenwijzer) 

TOTML 
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2. Programma-overstijgende Corona-activiteiten 

Naast het aanpassen van programma-activiteiten vraagt de Corona-crisis extra inzet die niet binnen 
programma's belegd kan worden of die niet mee begroot zijn in de KCS. Alle KCS projecten zijn in januari 

gestart en kunnen grotendeels doorlopen. 

Het betreffen de volgende activiteiten: 
Alle kennisontwikkeling van Corona-kennis/items en kennisverspreiding op de kennispleinen. Ook de 

andere thema's op deze pleinen vragen inzet en actualisatie. Budget nu volledig opgesoupeerd door 
Corona. 

Alle vragen/reacties uit het veld aan Vilans (Corona loket en rechtstreeks) en veld voorzien van kennis 
Coördinatie en projectmanagement van alle Corona activiteiten intern (coördinatie over en tussen 

programma's) ; overleg en goed samenwerken met stakeholders extern zoals in de Corona Coalitie 
(met RIVM, Actiz, V&VN ea) 

• Nieuwe vragen: vraag VWS doen van internationale vergelijking van goede voorbeelden 

Aan bovenstaande is cai@@►steed (2 mnd). 

Extra benodigd kcs budget Corona:IIBl!lnieuwe vragen (oa internationale vergelijking1N4/:§N 
komende periode Corona kennisverspreidinoNW►nje ruimte budget dat nog open staat). 
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Financiële consequentie 
Totaal overzicht, inclusief programma-overstijgende corona
activiteiten (effect alleen in 2020 - nog niet afgestemd) 

Programma 

WOL2019 

WT17-21 

VL 

WZO 

OvE 

OR0L2 

lnstellfngssubsldle 
(incl KIA, en 
hulpmiddelenwijzerJ 

Extra activiteiten Inzake 
Corona programma
overstijgend (zie slfde 9) 

TOTAAL 

2020 
(huidig) 

2020 
(aangepast) 

2021 
(huidig) 

2021 
(aangepast) 

(10)(\ C) 

2022 
(huidig) 

2022 
(aangepast) 

Vilans 
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3. Voorsorteren op toekomst 
kennisinfrastructuur 
Een landelijke kennisinfrastructuur is nodig binnen de langdurende zorg en Vilans heeft 
hier een rol in (bollenschema VWS I doelstelling 50-100% kennisbereik professionals) 
De programma's die we uitvoeren in opdracht van VWS faciliteren op grote schaal support voor het 
daadwerkelijk toepassen van kennis waarmee de kwaliteit van zorg en leven vergroot wordt, en kennis 

beter benut wordt en verrijkt, omdat kennisuitwisseling tussen professionals, organisaties en tussen 
(regionale) netwerken niet vanzelf gaat. De programma's zijn heel relevant, want ze leveren ook meteen 

inzicht op in nieuwe kennisvragen (voor beleid of programmering) en de data en ervaringen gaan niet 
verloren na afloop van een programma, maar voeden de kennisinfrastructuur steeds verder. Grofweg zou 

je kunnen zeggen dat de volgende activiteiten programma-specifiek zijn: 
Vertalen beleid naar kennis 

Programma -management 
Leren toepassen en implementatie (coaching) 

Monitoring van impact 

Tegelijkertijd zien we dat de programma's ook generieke kenniscomponenten bevatten, die bij 

bundeling een efficiëntere inzet van middelen zouden kunnen genereren door ze samen te voegen en te 
labelen als generieke componenten van de kennisinfrastructuur en de basisfuncties van Vilans. Het zijn 
bijvoorbeeld generieke componenten zoals: 

Kennismanagement, hosten infrastructuren, kennisverspreiding 

Online activitei ten 
Platform technologie, digitale doorontwikkeling (data, 'tools die kennis bij de professional 
brengen·, integratie sites, etc) 

Netwerken, samenwerking met partners 
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Financiële vertaling toekomst 
kennisinfrastructuur 

We trekken de conclusie dat we de structurele activiteiten (onze core-kennisfunctie zoals ook door de 
landsadvocaten bevestigd) nu voor een groot deel uit de programma's financieren, terwijl dit eigenlijk 

een integrale bl ik vergt en overall regie en keuzes. De versnipperde financiering belemmert ook het 
investeren in de digitale ·achterkant' van de platfora/infrastructuur en doorontwikkeling. 

Een verschuiving betekent per saldo niet meer middelen, maar een andere verdeling. Per saldo is het 
totaal over de jaren heen minder. 

Een financiële herallocatie zou er als volgt uit kunnen zien. 

Vilans heeft vanaf 2011 on eveer een totaal begroting vn, F§iGF "'' jaar: 
• Ongeveer nze basis instellingssubsidie 
• Ongeveer programmasubsidie 
Een herallocatie van e totaal begroting va~et de volgende verdeling: 
• Ongeveer 

I 
onze basis inst~ 

• Ongeveer ,rogrammasubsidie 
-+ niet méér, mogelijk zelfs door efficiëntere inzet van middelen uiteindelijk een besparing hierop 

Om voor te sorteren op de toekomst is gekeken welke generieke componenten nu in de programma's 

zitten, die je ook generiek zou kunnen maken en daarmee breder inzetbaar (bijvoorbeeld: een 

programma maakt een specifieke Q&.A tool (vraag en antwoord tool), die kun je generiek ontwikkelen en 

zo in ieder programma benutten). Door op deze wijze naar alle programma begrotingen te kijken zouden 

de volgende activiteiten/ functies overgeheveld kunnen worden naar een generieke component (nb: 

hiermee komt geen budget vrij, de activiteiten zijn begroot en gepland). Dit betreft nu de 
kennisinfrastructuur activiteiten binnen WZD, ORLDZ en WOL, en daarnaast de algemene functies van 
deze programma's. 
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Financiële consequenties na herverdeling -
indicatief (NB: niet afgestemd met programmaleiders VWS, maar 
indicatief voor gesprek financien toekomst) 

Verdeli ng programma- en instellingssubsidie na aanpassing (cijfers van sheet 10) 

Jaar 

Instellingssubsidie 
(incl KIA, en 
hulpmiddelenwijze<) 

Aanvullende 
insteWngssubsidie 

TOTAAL 

2020 
(huidig) 

2020 
(aangepast) 

2021 
(huidig) 

2021 
(aangepast) 

(10)(1c) 

2022 
(huidig) 

2022 
(aangepast) 

Verdeling programma- en instellingssubsidie na aanpassing en na overheveling kern-kennisactiviteiten 

Jaar 

Instellingssubsidie 
(incl KIA, en 
hulpmiddelenwl]Ze<) 

TOTAAL 

2020 
(huidig) 

2020 
(aangepast) 

2021 
(huidig) 

2021 2022 
(aangepast (huidig) 
) 

2022 
(aangepast) 
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4a. Voorsorteren op de toekomst door extra 
inzet op kennismanagement & technologie 
Ter overweg;ng; nu relevant omdat alle programma-subs;d;es dalen 

Naast deze overheveling om activiteiten vanuit een lijn te regisseren, zien we dat binnen de huidige 
instellingssubsidie druk zit op de reguliere activi teiten 

Kennismanagement / online (door het vergroten van het aantal bezoekers, doelstelling groot bereik 
50% en Vilans bedient brede sectoren ghz, ouderenzorg, zorg thuis etc.) 

Datamanagement / technologie (extra druk op deze activiteiten, we zien dat subsidie per programma 
terugloopt, dus ook de ruimte die we binnen de programma's gaan hebben îs minder) 

Ter overweging is om meer ruimte daarvoor te reserveren voor de komende jaren, zodat de 

kennisinfrastructuur stevig neergezet kan worden. 
Verdeling programma- en instellingssubsidie na aanpassing en na overheveling kern-kennisactiviteiten 

van programma naar instellingssubsidie en met opplussen van de instellingssubsidie voor verstevigen 

kennismanagement en technologie 

Jaar 

Instellingssubsidie 
(lncl KIA, en 
hulpmiddelenwijzer) 

Verhogen 
1 nstell ingssubldie 

TOTAAL 

2020 
(huldig) 

2020 
(aangepast) 

2021 
(huidig) 

2021 
(aangepast) 

(10)(1C) 

2022 
(huidlgl 

2022 
(aangepasq 
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4b. Voorsorteren op de toekomst door 
overwegen overheveling KICK naar publieke 
domein 
• KICK protocollen zijn nu tijdelijk vrij toegankelijk ivm Corona 
• Regulier is er een abonnementsyteem 

• KICK is uitgegroeid tot een volwaardige kenniscommunity met veel leden: 2050. 

Bekendste kennisproduct van Vilans, breed benut. 

• Door technologische ontwikkelingen is KICK meer en meer een kennisdrager 

• Vraag ligt voor of KICK vanuit subsidie moet worden gefinancierd 
• Meer passend bij positie Vilans 
• Meer passend bij landelijke kennisinfrastructuur en publieke opgave 

• Publiek beschikbare kennis met potentie voor groter bereik 

• Indicatie kosten: 1, 5 miljoen euro per jaar 

• In bijlage slides toelichting KICK 

• Mocht een en ander overwogen worden 
• Afspreken tijdpad voor heroverweging (van invloed op investeringsbesluiten, bv 

ontwikkelen wel/niet betaalportal leden) 

• Reserveren subsidiemiddelen uit de verlaging van programmasubsidies (bv Wol) 
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Financiële consequenties overheveling KICK 

Verdeling programma- en instellingssubsidie 
na aanpassing van programma's door herziening activiteiten 
na meenemen overstijgende activiteiten in kader Corona 
na overheveling kern-kennisactiviteiten van programma naar instellingssubsidie 
met opplussen van de instellingssubsidie voor verstevigen 
kennismanagement en technologie 
Met opplussen voor KICK vrij toegankelijk en gebruik van het ontwikkelde platform als kennisdrager 

Samenvattend kan gesteld worden dat in het totale voorstel de financiering van Vilans de komende 
jaren afbouwt. De instellingssubsidie stijgt door opname van kosten generieke kosten en kosten voor 

het verbeteren van de kennisinfra in deze subsidie in plaats van in de programma's. Ook worden KICK 
protocollen vanaf 2021 is de instellingssubside gefinancierd. De kosten van de programma's nemen 
echter met een groter bedrag af. 

Jaar 

Totaal programma 
financfering 

Instellingssubsidie 
(incl KIA, en 
hulpmiddelenwijzer) 

Verhogen 
1 nstell lngssubidle 

Inclusief KICK 

TOTAAL 

·:. - ··· - ··· .' .. .. . 

'--J '---./ 
Na alle verwerkingen totaal forse verlaging subsidie 
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5. Samenvatting totaal financiële consequenties 
Verdeling subsidies tot en met 2019 (in 1.000 euro's): 
instellingssubsidie relatief klein aandeel totaal 

Toewerken naar een 

duurzame 

kennisinfrastructuur 

Verdeling subsidies na 2020: subsidies in programma's 
beperken tot programma-specifieke activiteiten 

- 1roteu-,gs,ubsldle Pr~ramma's - Totaal nfeuw voorstel 
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6. Overzicht te nemen besluiten / acties 

1. Inhoudelijke en financiële impact op programma's en instellingssubsidie 

• Besluit om dit te verwerken in herziening subsidie 

2. Programma-overstijgende of aanvullende activiteiten door Corona 

• Besluit om dit te verwerken in herziening subsidie-aanvraag instellingssubsidie 

3. Voorsorteren op toekomst kennisinfrastructuur vergt (financiële) herverdeling 

• Intentie uitspreken om dit te realiseren en in juni-overleg uitgangspunten bespreken 

(m.n. governance Vilans / VWS) 

• Advies om in 2020 hier wel de regie op te voeren, in 2021 ook met organisatorische 

en financiële uitwerking 

4a. Voorsorteren op de toekomst door extra inzet op kennismanagement & technologie 

Intentie uitspreken om dit te ondersteunen (mede in afweging punt 3) 

• Vilans voorstel laten uitwerken in combinatie met punt 3 

• In de herverdeling van de subsidie-middelen hier rekening mee houden 

4b. Voorsorteren op de toekomst door overwegen overheveling KICK naar publieke domein 

• Intentie uitspreken om dit te willen agenderen 

Vilans deze heroverweging uit laten werken 

• Agenderen in juni of september (besluit in 2020 nodig ivm te maken mogelijk 

overbodige investeringen) 

• In de herverdeling van de subsidie-middelen hier rekening mee houden 
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Vilans 

Toelichting KICK 



KICK 2019 

Missie: kennis over voorbehouden, risicovolle en overige handelingen zo toegankelijk 

mogelijk maken voor een zo breed mogelijke groep gebruikers. 

2 051 leden 

Eigen portaal 
514 zorgorganisaties 

40 scholen 
7 ultgevers/e-learo,og 

Standaardportaal 
941 ZZP 

549 Kleine Zorgorganisatie 

KICK in beeld 2019 

Het bestand 

431 werkinstructies 
1730 documenten 

24 nieuwe documenten 
246 documenten vernieuwd 

3 506 287 x geraadpleegd 
46 030 lnjlcte<en V'ltran'IJICulell (Il) 
34 '35 ln,,cteren lnsuhne (voo,gewld) 
33 1 n Bloedglucosewaardv meten 

KICK in contact 

KICK-dag 220 deelnemers 

KICK kennisbiJeenkomsten 
Zwolle: 65 deelnemers 

Eindhoven 44 deelnemers 

55 reg1ob11eenkomsten 

94 organisatie bezoeken 

Nieuwsflits KICK 4 x per iaar 
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KICK 2019 KLANTEVALUATIE 
Waar wordt KICK voor gebruikt? 

Gebruik KICK-protocollen 

Ter voorbereid ng op een baoek a3l'l dec Cent 

Bj declènt 

Bj het eren en toetsen van de hande re 

Anders. name Jk 23% 

54% 

0% 10% 2m. 30% ~ 50% 60% 70% 800\i 900-. 100% 
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KICK-GEBRUIK IN CORONA-TIJD 

Open KICK protoj'.:.Qllen 

De startp~ina van het tijdelijk open por taal had in de periode 30 april t/m 6 

mei 2.173 paginaws erg_aye11, waaiy~IJ 1.331 uniek. 

Onderstaande grafiek toont 16 maart (dag van openstellen) t/m 6 mei. Het 

gebruik lijkt iets af te nemen. 

Weekcij fers 

----------===------~-------------
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KICK-GEBRUIK IN CORONA-TIJD 

Open KICK protocQl~ - populaire protocollen 

■ opula,rste protocollen deze week 1111 opula1~te protocollen vonge week .. 1~--~ 112 Co,ona maatregelen 162 

Overzicht Vllans KICK· protocollen 5ó Overzicht Vllans KICK-protocollen 70 

1 Zuurstofbehandeling 55 Medicatieveiligheid 64 

1 Nieuwsflits Vilans KICK-p,otocollen 55 Wondverwrg_lQ& 50 

■ Injecteren Insuline m,et ~evulde 52 Nieuwsflits Vilan,; KICK-protocollen ◄7 (w~erp)lnsulln~n 

1 Medicatieveiligheid 51 
Blaasspoelen met spoelzakJe vla 

◄5 verblljfskatheter I Injecteren Insuline 

Bloedglucosewaarde meten vla vlngerpr1k 
44 met prfkpen of vingerprikker en ◄5 

bloedfllucoserneter 

■ Injecteren Intramusculair (loodrechttechnlek) ◄2 
Techniek handen wassen met water en 

38 
zeep 

1 Wondverzorging ◄I Injecteren Insuline 36 

l e laas~en met ~ lzakl_e vla ve<bJ1tfskatheter 37 
Zwachtelen onderbeen met ko,te rek 

36 
zwachtels 



KICK VANAF 2021: 
DE PERSOONLIJKE KICK ASSISTENT 

r-• , 
. •""ili, TRUELIME 

11 1 
=--=--·-----___ .,. 1 

·-- .. 

äëë--îîti 

M I il 

Toegevoegde waarde van het verbreden van de PKA naar kennisbank 

M 
M 

Integraal drempelloze toegang tot alle kennisproducten van Vilans, inclusief de werkinstructies. 
Breedst mogelijke toegankelijkheid doordat gebruikers geen kosten hoeven te maken. 
Eenvoudig bereiken van nieuwe doelgroepen zoals mantelzorgers, vrijwilligers, andere sectoren. 
Eenheid van taal en handelen. 
zo hoog mogelijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg. 
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Online dashboard 
- corona (6) 

8 mei 2020 

Kennisbehoef te en zoekgedrag 
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Inhoud 

1. Bereik online kanalen Vilans 
2. Online bereik - april 
3. Online bereik - afgelopen week 

4. KICK protocollen 
5. Corona op de kennispleinen 



450.000 

400.000 

350.000 

300.000 

250.000 

200.000 

Online bereik per maand 

!3,~zo,:,kcijfen: maand mei ,ijn tot e11 met 6 :nci, étis een klc-im~ wo<'k. 
Yl<lD.ili.."'fil..v, 1!..Clel._l~ .. ci.if<>~Rillfä'fül...c_-Z.ul.L;n__d~11Q\1KciJf~sJn..àlill~
lager uitvalleri da1i In a;iril 

--zorg voor Beter ...,._Kenn~pleln Gehardlc:aptensecror ...,._WaardfSheld en Trots ...,._V11ans ..a...Hulpmlddetenw~zer ...,._BeterOud 
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Online bereik - april 
Inzicht in kennisbehoefte en zoekgedrag 



Online bereik - april vs maart 

• De interesse voor corona lijkt iets af te nemen. Dit is ook een landelijke trend. 
Op de meeste kanalen zien we zo'n 15 tot 20 procent minder bezoeken in april 
dan in maart. Opvallend is dat Vilans 42 procent minder bezoeken kent dan vorige 
maand, daar lijkt de verminderde interesse voor corona het grootst. 

• Bij Waardigheid en Trots zien we juist een stijging in het aantal van bezoeken van 
13 procent. Deze website wordt inmiddels ook erg goed gevonden in Google op de 
zoekterm 'corona verpleeghuis' . 

• In maart zagen we vooral hoge bezoekcijfers op pagina's met informatie over 
handhygiëne, hygiënisch werken en tips om om te gaan met de crisis in jouw 
specifieke sector. 

• In april werden pagina's over testen, beschermingsmiddelen en protocollen vaker 
geraadpleegd. Dit zijn ook onderwerpen die in april meer terugkwamen in de 
nieuwsmedia. Ook voor meer zachte onderwerpen als de mentale effecten, 
praten over en eenzaamheid zien we veel interesse. 

• Het coronaloket is pas in de laatste week van maart in gebruik genomen, dus we 
kunnen bovenstaande conclusies niet volledig onderbouwen met de 
binnengekomen vragen, maar we zien wel een vergelijkbare tendens. De variëteit 
in onderwerpen bij de vragen nam in de loop van april ook toe. 
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Wekelijks bereik 

Vv'ekalljr.sbc.:ud: np alle \lllans-wcbslte:. ir1 ë1~11tal paglna,vecrgaven rvan 

16 februati tot en ,nat 2. rr,ei) Na C1e plek il• de lal'tsl~ week van mllart (21 
- 28 maan) nerr.e-: d.:· bezooi-:djfe!s weer i0.t~ af • 

....... _.. ...... 
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Populaire pagina's - Vilans.nl 

April Maart 

Pagina TotuJ aantAI w-eerg■ves Pagina Totul ••nt■I wettg,aws 

~ .... -,! .. ,. ..,..._. .. 1 W.... 

r.,...,._1,or-..,,1o~ 1Vilono 

Aa.OM' .... CDf'ONWU■ DpNnfl v.. 
T,po_.,__..,do~ W.-. 

~~b9co01ao1 t9M"♦k.-,,W1dtzorg l'/"...,.. 

Co-ono_nu,,_,-....,.ihot,o,-·1vtono 

OnQun nw!. da W.c mrg en dwr,g tfd-,a c» ~ I Vt.r■ 

----... - .. ..,..~ v< ...... 
T,poO'TI-P"O'<M•_, lndt~ V1o,,. 

\'t'f'lfOtC)tt.rq :orvegN, ~ c:::oron«l'lt • ~-

66C1 Tipa ClffV'll'W htc ~.-,de~ Villna 3006' 

6231 Tipe °""""' ~ ~.., de ~•:or; ' w .... 27 661 

5,117 )(JQ<p_...,_.,... .. ,.~-·· - 17066 

4841 ~--nt,a ~-~ ~ Vit- HU 

4 711 T,pt,~~«w.,.COl"Ol"laftdit~,wu:org Vl- 3862 

2.608 A.L" ovs ha CClfQN'M.le op..., n; y...,.. ~720 

22ll8 7 pMtcl,o .,_ ,oor hn..., on do__,,_ I Viana ... 
1.978 OnQNn~dtWttn:wger,,CM~t.,.,.de~ ~ ;'86 

1.809 a.,,,.~c1--~ ... ..-v,.,,. m 

'506 
Oud,,be«.....-dt, -...t u-i un Nl.....,.., door~ 1 Wane 776 

Het verschil in paginaweergaven tussen april en 
maart is erg groot; de interesse lijkt flink minder. 
Protocollen, draaiboeken en testen zijn in april 

populaire onderwerpen. Hygiëne komt minder terug. 
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Populaire pagina's - Zorg voor Beter 

April Maart 

Pagina Totaal aanta, wecrv•""' PagJna Totaal a■nt•I WC9'f'9.-W:S 

Carana ~.,bwd•11s9-n.ddaiai ~lm9YOOl'Be 20.7DCJ CO'ON Kafwupt..,Zcr;YQDl'k.• ZU61 

Corona an::.ten~~.,. Kernep!..,Zol'vVOOl'Sr..- 11:m c:cr-on.vvu. -'"• ~ ~ l l<e'nlQlen Zorv woor eet. 19'99 

c«ono~..,z..v-a.u, 
c«ono '"l!fw~.,....,..,_, --..,nz.tvvoo,ll«tr 

Con:na weog...W.~ ~Z.0,'f'OOl'Br.• 

~.~_,~ ~Hllorv\llCICll'e.r., 

HINl,ct_..,..., __ .....,,_Z41Vvoo,B«« 

,-..0-1-~--
v~..,duozavu_,.._....,..._. -nZ"'9 

H,9-1 ~IP"' Zorg"'°°" B«« 

1~62.,I ,__,. ~-z..v-e.,., 165:1'1 

13902 .....,,. ""°""""'9bt ""°""' ..,.._Zotv..., Il«• 1$361 

11 S06 CoraN'NUa achwbil~ ~Zo-v"'°°"&r.. 1132.5 

10111 CclrCN ~.., ~~ ~Zl>f9 110Qf'Be 9'98 

12,, ""'9.,.,. '-""'tPIHIZOl"gVOOtlw..« 9'161 

F60 Gr~•~OCM0-10~1 ~Zcr9.ao,~ •= 
• 794 - .. ~...._nZ41V..,.,S-, un 

•= ,.,_.,_..ow,e,-~bthM:C!Of'ON'"..-u:1 ~nZorg'IOOl'B«• 7915 

Aandacht voor hygiënisch werken en handhygiëne 

lijkt in april minder dan in maart . Testen en 
(her)gebruik beschermingsmiddelen krij gen in 

april meer aandacht. 
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Populaire pagina's - Kennisplein 
Gehandicaptensector 

April Maart 

1199'"- Tot_, ••ntal wwerv.-wwa Pagina Totaal aantal w_,,.e'V9S 

.,._..,do~ --Gohar,dap-
T1P1WIO'act :...:-,bnwi(.-ib...rt-,J ~'"~enMCUlr ...,..,.. ........ 1-.,....-.-
<hl,.a~coran.,ma ~W.;$ ap• www 

W~o:wonaw.,or~ l~~~...act' 

.....,_.....,._op do _,,_l ....,..,pon-..,..--o._.-----·-1---- ...... -~ 
Praw,ow, ca,one 1 ~ ~ 

0i,,oNnmlCmtl"'W"tff-=t.MCOt~4 Zo-gprof ....... ~--

7102 
__ ..,cuonol""""""""~ 

11290 

5.000 Gol••----~ 9.8$3 

3$14 c.,..,._..,do~---- 7 171 

33'13 Ac:ciY~lfrtanvoo,b.,oww, llta'n~CiilNndc1pt IINCtOI 2."'3 

2.016 Mu':r..-,COl'Ol"IE,Y\laopdewarbioer l(...,,..~~ 2365 

2..13S "° ...... ,.,. -~d■gb■■t■d,~ "°""'""""--- 2.113 

2.028 w.rl,iftw,o,,od,>lt,pt' ._..,-.,__ 2.~ 

1162 -~----·~·~-- 2.0S1 

16$8 V~IKf'lde ~ o-.• CO"ON ~ ~~ 1.357 

l se, 5 ~ w..-om «-.. ll'OUM'll"9 ~ rno« K.,,,.....,, GINndicapc" 1192 

Aandacht voor handhygiëne en hygiënisch 
werken minder dan in maart. Informatie over 
activiteiten blijft het goed doen. Verder in april 
aandacht voor mentale effecten en praten over. 
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Populaire pagina's - Waardigheid en Trots 

April Maart 

Pq1na Tota.l aantal -

~-~-""'----w~.,..., 6231 Tpa 'WOOr cn,gaa, rnathM.cO"CW"WWUa "NI ~-Wutdq-.d ,3451 

Zi,,,ol;odo;be""'"9onhol,.,.....,._.<,dono.............,.,._,;, 5815 ~t~~t,idlrwcoror«r1N•W~ri~ '3:37 

Hcegut ~omffll'l ~Mkencahortb.pa lll"lg, - WNrd,gh.. 3605 (-Htj .,_,,,_, 

~t'99"1~t,drw'ltcon:w\lOt .. •W~tnirott 3i46 5t,ptVOO"~opdt-~•l'Nf'lo4t•Y.•~..,lt'OtS 1311 

~..t woc:1-... opdt9""09Qlf•WN~en-• 3069 ""°~-""'-·~"''"'" 1045 

T~\OOf' om;u, me1 ha CClf"OfV#VI" ha~. Wu~ 2641 CcroNc:nll.l.: hoe hcM:i tt, corr....ct op .a1..-.d' ·VII~_, 1toa 9U 

~ t'l-,._.r..Yan ~ tf'l9ll&tlN drt ~. ~.., t.. 2517 
5_... __ .,..__ v~.,,,.,.. 

17'> 

{not-) 1 618 -.a..i.-.-1J,,o .... c1----~ 819 

~.,.,ccronK:11'191 .. .,,,~~....._.w.~.,trots ,..,. 
~ .................. --.v.,~., ... 7U 

S-.:."1001' •~., Hel HooQ,tHMm" w~.., trou 155,l Oruiboek Off'91,1ftl'NtooroneYl'Ut W'l{b,t)~ ~ t'l"ledtwett• 783 

Meer goed scorende corona-items in april dan in 
maart. Praktijkvoorbeelden, mooie initiateven en 

eenzaamheid blijven belangrijke onderwerpen. 
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Populaire downloads 

Vilans 

Zorg voor Beter 

Kennisplein 

Gehandica tensector 

Waardigheid en Trots 

pril 

Corona Draaiboek Verpleeghuizen (1466) 

Corona Draaiboek Wijkverpleging (1092) 

Corona procedure noodscholingspakket (382) 

Voorbeeld Zorgplan Infectieziekten (777) 

Spoed in de o uderenketen: preventief en proactief 

(303) 
Corona Draaiboek Wijkverpleging (188) 

Handreiking beschermingsmiddelen V&VN (2943) Protocol corona thuiszorg (4909) 

Wanneer is welk mondmasker nodig 

Rijksoverheid (1707) 

Isolatiekaart Covid 19 Publiekzipnet (1466) 

Infographic corona (1279) 

Dagbesteding gehandicaptenzorg 

activiteitenboek (1036) 
licht verstandelijke beperking fasen sociaal 

emotionele ontwikkeling 2008 (718} 

Kaart: EBM bij (verdenking op) Coronavirus (3865) 

Praktijkkaart: aan- en uittrekken PBM NHG (3789) 

Dagbesteding gehandicaptenzorg activiteiten boek 

(1402) 
Corona: uitleg en tips MVB en LVB (1313) 

Poster Coronavirus (974) 

Een fijne dag ondanks corona - ideeënboek (362) Corona Draaiboek Verpleeghuizen (216) 

Corona Draaiboek Verpleeghuizen (281) 

Flyer mentale gezondheid zorgprofessionals 

tijdens corona (181) 

Een ecogram maken (179) 

Ouderen met dementie leren beeldbellen (150) 
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In de media - corona en Vilans 

• Elaa.nl > Kick-protocollen vrij toegankelijk 

• Zorgvisie > 11 tips voor ouderencommunicatie in de coronacrisis 
• Sociaalweb.nl > 10 tips voor ouderencommunicatie in de coronacrisis 

• Nationale Zorggids > Zorgen over tekort beschermingsmateriaal in thuiszorg 

• ICT Health > Versterken digitale vaardigheden nu belangrijker dan ooit 

• Sociaalweb.nl > Corona-apps in de exit-strategie voor ouderen: Intelligent of 
paradoxaal? 

• ICT Health > De Waerden versnelt opschalen zorg via beeldbellen 

• Triade Flevoland > Inzet van beeldzorg bii Triade 

• Grootsneek.nl >Oud-medewerkersmelden zich massaal voor extra hulp in de zorg 

• Revalidatiegeneeskunde.nl > Webinar Digitaal bezoeken van kwetsbare mensen in 
tiiden van corona 

• Nursing > Nuttige informatie voor verpleegkundigen: gebundeld en gratis toegankelijk 

• Deze verwijzingen naar Vilans hebben gezamenlijk gezorgd voor 127 bezoeken op onze 

website(s). Niet alle berichten bevatten een link naar Vilans.nl. Vanzelfsprekend is een 

verwijzende link en de kliks daaop niet de enige maat waarmee we het succes van zo'n 

bericht kunnen bepalen. We hebben geen inzicht in de bezoekcijfers van de specifieke 
websites en ook de invloed op naamsbekendheid of merkbeleving kunnen we op deze 

manier niet meten. 
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Voorzichtige blik vooruit naar mei 

• Bij de vragen die in week 18 (27 april-3 mei) zijn binnen gekomen zien 

we steeds meer aandacht voor een 'leven' na corona of in ieder geval 

na de (intelligente) lockdown. 

• Denk aan de versoepeling van de bezoekregeling, mogelijkheden voor 

dagbesteding en wanneer dat weer kan, het opnemen en inhuizen na 

corona of het laten starten van (oudere) vrijwilligers . 
• Deze toenemende behoefte dateert al van voor de routekaart voor 

versoepeling van de maatregelen en de verwachting is dan ook dat de 
behoeften aan helderheid en inspiratie alleen maar verder toe zal 

nemen. 
• Op onze websites, social media-kanalen en in de nieuwsbrieven zal hier 

in mei dan ook meer aandacht voor zijn. 
• Een voorbeeld is dit bericht op Waardigheid en Trots > Bezoekregeling 

en corona: voorbeelden, tips en afwegingen 
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Online bereik - afgelopen week 
Inzicht in kennisbehoefte en zoekgedrag 
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Populaire pagina's - afgelopen week 

Vilans.nl 

Pagina"s met de meeste weergaves afgelopen 7 
dagen 

P•gln.a Totul ■■ntaJ wecrgavcs 

IOC~...,_..,...l,dlno..,..,._,w V- , 142 

ff«M'druiboa!OW.lw:r.alZIOJVMilX)IU.wbaw1.-.:ir,g Vi.-m 950 

Aiff o,w twt 0Cll'0tWff"\JI Ol)MnNJ VillN -r .. ..,._.,.._.,,c1o~,v.... e69 

._...\:•ci~•~..-nul'td.~"lva... 430 

TipaorT'lt.1"1.p--t,,,~•OOl"Ol'\a"dt,~"".zo,g Viane 36,l 

......,_-AncNra-.•.......,.,ttdenvan~ V.. 333 

Tipt~ h« ~.n tndt~ I V,t,,.. 321 

~'Yant«:hiioio9•~co,an~ 1/iiar. 275 

v ... ~ .. ., ....,,_,...,~c11,,_, v,1.,.,. 136 

Zorgvoorbeter. n l 

Pagina"s met de meeste weergaves afgelopen 7 
dagen 

Paglne Totut ■ant..a \IW'eff9•ve& 

CorC11"111. ITIIClf'l4..,.. ~ beac:lwm,. ~iilf\ l(e1YUp-e,n Zorv V'0Clr S. 4365 

ec,.,,. ~-,~•,z..v-e.,., 028 

lnetNl:".A ~m~I Kem-~nz«v'IOO'"Ew.ar •002 

Cc,ono ....... _Zoov .... - 2.100 

.._ .. ~Cpt,,,11,,j ....... .... .....,z..v_,,a.,,. ·~ 
~- 5...191.r:Mi.r-'aQMl~..,.lorv'tCIOf' Sr.• ,..., 
~1'Ól'W....,,. wr.,o,,.....,..i-,1<11~z....,- 1 371 

Nov--~"-V -z.o.v-Be<o, 1 33< 

Hlncfw...,. ~.-nZotg lflOOI' er.- 1.296 

--..,-- _z....,,_a.,_.. 1::51 

donderdag 30 april - woensdag 6 mei 
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Populaire pagina's - afgelopen week 

Kennispleingehandicaptensector 

Pagina's met de meeste weergaves afgelopen 7 
dagen 

Pagina Tot ... ••ntal weef9• Yaa 

~.,do~ ---.-... 
1658 

----~-- ..... ,..i..,~- 164b 

Gtr-tp,c'!09"~CO"'CWW\'""-- ~~o, 1200 

'"--'-'-""'b«n>o'--.d,..( -~ 849 

l,p1wx.' 1e.t-.,••t.,..b.nrw,(«'!buit.,) K.-n~~~or ,,. _....,_,-,..._, ___ ,., 
'50 

~ev-,e.t1 COfON.-nitopde~I ~~~~ "28 

p.r..,-""ll ,...._i.n-- 357 

CO"anav.t\d x.n...-. ~ f ; ww. na 

Orngun ~ tMn!M r't<:Nn ~ -Cl .,.Ml 1 ~ o.;...,._ 283 

Waardigheid en trots 

Pagina's met de meeste weergaves afgelopen 7 
dagen 

lr>'om-.t• 'fCO'" ~ .,..,..-twt ~ • W.wdgh.ci en uou 21i6 

Zo hêpJe m.deb«' OM,._b; ~ 1neot0Nt.,d- Wwoohe,d 755 

-~,.,,..~•Jdonoc...,_..••W~ 000 

Z..W-~ ..,.._,.,.__,,..d,_"'ll •We«d,g/, 517 

~ ... ea...n: Ccn,,rwofn~ ~=.argrncctdoOf -~M1t1 ... , 
Tlpe .... ,.,,...,"""9.,~-w~ .. .,..• '21 

~-"'9,.,~-w~.-,ttOU "2$ 

PZCOonhda. Cri•~ m«~ · W~ • 380 

-""'G0-~""11,,.....,.,..w~"'""" 35'1 

tri..,..., t"99"' ~odt..,..COl"Ol'lKl'...S•Y.~ en nta na 

donderdag 30 april - woensdag 6 mei 
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Populaire pagina's - afgelopen week 

BeterOud 

Pagina's met de meeste weergaves afgelopen 7 
dagen 

~ra....,.c1o....,_,.,,....,.""_'""""°"""'- a.:..ouct 

c.,........, bolonçr,j;ud,,,,,..,_....,.., a-.<lud 

ArdtcN "°°"~~• lf'I corona t.p ~...o.d 

wa,.•~ua.Ol'\lllv,tdott'IWGl'OüCW.-itlfCMNclit~ 

v,.. ~-~ ~ o..d.r., dt cna.• door Br.:..n.d 

~.,va,,lamenon.ucn::lwbhat~ B«.o..d 

...,....., __ dogl,orodoNJ..-do- S.:..oud 

~.~ .. a,n,oor-(M,da,9t1 8,r4'0i,d 

s.bod.-<911",,;"9,>Jo,o,g_kw .. ..,.., ..... e....o..d 

Stipe:ornd\uo•t•~~ct.OClf'OI\Kl'IIM S.C.oud 

m 

181 

106 

71 

03 

:sa 
l! 

3' 

29 

Hulpmiddelenwijzer 

Pagina's met de meeste weergaves afgelopen 
7 dagen 

r.., ... ...,~,,ldtN_,,.,..'/i.,.~~ 
Co-onaV'<f'lla t.peVOOf oude,a. V"wne f.Mpy,~ 

~ ~Wt•~~of kn:flpaNCOftll'W"lMe o-.. 
~~h,i,:,,,,ddo4'H/o,,j1,1•or,:o,"!I-V w 

IJMful tools " tfflN of coron1 ·Vil.,.. Tool Goidt 

donderdag 30 april - woensdag 6 mei 

179 

79 

77 

Q 

23 

5 
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Populaire downloads - afgelopen week 

Vilans 

Zorg voor Beter 

Kennisplein 

Gehandicaptensector 

Waardigheid en Trots 

eze week (30 apnl-Gmei) 

Corona Draaiboek Verpleeghuizen (129) 

Inspiratie en mogelijkheden t ijdens corona (114) 

Corona Draaiboek Wijkverpleging (76) 

Wanneer is welk mondmasker nodig Rijksoverheid 

(653) 

Zorgkaart corona-afdeling (406) 

Corona: uittrekken beschermingsmaterialen (zonder 

hergebruik) (389) 
Infographic corona (564) 

Licht verstandelijke beperking fasen sociaal 

emotionele ontwikkeling 2008 (221) 
Dagbesteding gehandicaptenzorg activiteiten boek 

(171) 

Draaiboek herstel zorg corona (81) 

Corona Dashboard PZC Dordrecht (48) 

orige week (23-29 april) 

Corona Draaiboek Verpleeghuizen (118) 

Corona Draaiboek Wijkverpleging (60) 

Corona draaiboek en scholingsmateriaal noodlocaties 

(50) 
Zorgkaart corona-afdeling (901) 

Corona: betreden kamer/appartement met gebruik van 

nieuwe PBM's (798) 

Corona: uittrekken beschermingsmaterialen (zonder 

hergebruik) (664) 
Infographic corona (1156) 

Dagbesteding gehandicaptenzorg activiteitenboek 

(201) 
Licht verstandelijke beperking fasen sociaal emotionele 

ontwikkeling 2008 (161) 

Reiniging verpleeghuizen - RIVM (67) 

Kamerbrief WLZ- kader 2020 (60) 

Psychosociale zorg voor mensen met dementie tijdens Communicatiekaart corona (47) 

corona (38) 
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KICK-protocollen 
Inzicht in kennisbehoefte en gebruikersgedrag 



Open KICK protocollen 

De startpagina van het tijdelijk open portaal had in de periode 30 april t/m 6 
mei 2.173 paginaweergaven, waarvan 1. 331 uniek. 

Onderstaande grafiek toont 16 maart (dag van openstellen) t/m 6 mei. Het 
gebruik lijkt iets af te nemen. 

Dagcijfers 

_::~ ..• .. ,.,. 
Weekcijfers 
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Open KICK protocollen - populaire protocollen 

■ opula,rste protocollen deze week - opula,rste protocollen vorige week -■ Corona maatregelen 112 Corona maatregelen 162 

■ Overzicht Vilans KICK-protocollen 56 Overzicht Vilans KICK-protocollen 70 

1 Zuurstofbehandeling 55 Medicatieveiligheid 64 

1 Nieuwsflits Vilans KICK-protocollen 55 Wondverzorging 50 

■ Injecteren insuline met voorgevulde 52 Nieuwsflits Vilans KICK-protocollen 47 
(wegwerp)insulinepen 1 Medicatieveiligheid 51 

Blaasspoelen met spoelzakje via 
45 

verblijfskatheter I Injecteren insuline 

Bloedglucosewaarde meten via vingerprik 
44 met prikpen of vingerprikker en 45 

bloedglucosemeter 

■ Injecteren intramusculair (loodrechttechniek) 42 
Techniek handen wassen met water en 

38 
zeep 1 Wondverzorging 41 Injecteren insuline 36 

1 Blaasspoelen met spoelzakje via verblijfskatheter 37 
Zwachtelen onderbeen met korte rek 

36 
zwachtels 
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Alle KICK protocollen inclusief abonnees 

■ opula,rste protocollen deze week - opula,rste protocollen vorige week -■Corona maatregelen 868 Corona maatregelen 1.072 

■Overzicht Vilans KICK-protocollen 559 Overzicht Vilans KICK-protocollen 562 

■Injecteren intramusculair (loodrechttechniek) 548 Injecteren 1ntramuscula1r 502 (loodrechttechniek) 

l s1aasspoelen met spoelzakje via verblijfskatheter 418 Blaasspoelen met spoelzakje vla 382 verbli jfskatheter 

I Bloedglucosewaarde meten via vingerprik met 367 Medicatieveiligheid 375 prikpen of vingerprikker en bloedglucosemeter 

l lnjecteren insuline 
Bloedglucosewaarde meten via vingerprik 

341 met prikpen of vingerprikker en 364 
bloedglucosemeter 

■Medicatieveiligheid 322 Nieuwsflits Vilans KICK-protocollen 362 

1 Bloed glucosewaarden meten 321 Zwachtelen onderbeen met korte rek 326 zwachtels 

■zwachtelen onderbeen met korte rek zwachtels 320 Bloedglucosewaarden meten 322 

■Injecteren insuline met voorgevulde 314 Zuurstofbehandeling 303 (wegwerp )insul inepen 



KICK-protocollen in april 

• opula,rste protocollen • t1Jdel1jk open portaal 

■ Corona maatregelen 

■ Zuurstofbehandeling 

1 Overzicht Vilans KICK-protocollen 

1 Nieuwsflits Vilans KICK-protocollen 

1 Medicatieveiligheid 

I Instructiefilmpjes Vilans KICK-portaal 

1 Wondverzorging 

1 Techniek handen wassen met water en zeep 

■ Injecteren intramusculair (loodrechttechniek) 

1 Blaasspoelen met spoelzakje via verblijfskatheter 

-1.208 

469 

310 

273 

216 

192 

190 

183 

183 

182 

opula,rste protocollen • alle gebruikers 

Corona maatregelen 

Overzicht Vilans KICK-protocollen 

Zuurstofbehandeling 

Injecteren intramusculair 
(loodrechttechniek) 

Blaasspoelen met spoelzakje via 
verblijfskatheter 

Zuurstof toedienen 

Medicatieveiligheid 

Bloedglucosewaarde meten via vingerprik 
met prikpen of vingerprikker en 
bloedglucosemeter 

Nieuwsflits Vilans KICK-protocollen 

Injecteren insuline 

-6.549 

2.483 

2.304 

2.197 

1.835 

1.595 

1.591 

1.526 

1.421 

1.377 
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Corona op de Kennispleinen 
Hoe ziet ons kennisaanbod eruit? 
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~ ~ O..a. 

Alles over het 

coronavlrus in de 

langdurende zorg 

Vilans 
0inr ~ ~ Q, 

CJD l:la 
Dé on1w1kkehng@n en met.Me maatr-tgell!fl rondom het tororwivinJ'iii 

b1men de langdurende zorg volgen elkaar razendsnel op Daarom 

ht'bben w1J als V,tans atte reltvante 1nformat1e met betrel-d(1ng tol Cle 

langcklrende zorg op deze pa.g1o.a gebundetd om u >Oei en ovemchtellJk 

op de hoogte te houden van de meest act~le ontw1kkehogen 

Ge dlrnt n.or; 

Corona op Vilans.nl 

Vilans 
---i,ooc 

NielJw df»lboHen z.«gpl.mOYtf WNifdjg aletVen: Oementiez.org 1n de Alln over hel corOMVff\111 in dl: 
hentclLor-g M '°'"ona termNJe IHe liiden• C'IOfOne tang,oureia zorg 

Zcwo1WndNfd ~tiO-, énN ,., ...... 

.. 

WèQWijur c.<:itON WOOf begtlcldetl 
In de geN,ncliU4)te:I\M'C.10I' 

Tip,tOMdt~iU.«0 
optim,ulte-~ 

-=z::a M· il M 

Bekijk de nieuwsbrief van Vilans 
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To: IUllii UMWttiM~minvws.nl)· MH•UM III IMiiif&Mg)minws.nl] 
From: lllllóliliill.l.1111-J 

(10)(2e) 

Sent Mon 5/4/2020 4: 10:09 PM 
Subject: korte punten uit DPG ove~eg 
Receiwd: Mon 5/4/2020 4:10:10 PM 

GGD werkt aan 2 plannen; uitbreiden BCO met huidige digitale middelen. En een ander plan volgt uitgaande van nieuwe 
mogelijkheden. 
Opschaling komt op 3500 BCO per dag(?). Morgen volgen definitieve getallen. 
Alle GGD'en doen nu BCO. Verschillen tussen de regio's. vooral in aanpak, deel vd GGD'en houden nieuwe richtlijn aan en een 
deel doet nog meer dan de richtlijn . Heeft bijvoorbeeld te maken met wel/ niet dagelijks nabellen van mensen die gemonitord 
worden. 
Vragen minister: Heeft GGD voldoende afnamecapaciteit voor alle mensen met klachten? En kan ze bron- en contactonderzoek 
doen voor alle gevallen? 

30.000 mensen testen is geen problemen. Kan sneller dan MenACWY. Personele bezetting lijkt geen probleem. Uitdaging is 
administratie. Uitslagenproces moet lean en mean. Uitslag moet bij de burger komen, evt ook zonder tussenkomst van een 
dokter. Minister: hoe zit het met mensen die niet aangesloten zijn op digitale wereld? 111 IIIEII: er blij ft een groep d ie je 
moet bellen. Maar koppeling tussen CoronIT en HPzone is de belangrijkste oplossing. 

Verzoek van minister om de teksten over testen en BCO nog met GGD af te stemmen. 

L 119itn 
Mlnlsterle van Volksgezondheid, We1z1Jn en S port Directie Publteke Gezondheid 
Parnassuspleln S 2511 VX Oen Haag I Postbus 20350 1 2500 EJ Den Haag 

-~L&roio:::::t:2 c1J1<sayerheld o! 
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To: --- (11111111MUi):8§Mapminvws.nl): 
(DlillllJ)r-. • · minvws.nl) 
F rom: • • ' iiFH&ii 

(10)(2e) 1Mll!JlWM@minvws.nl); (10)(2e) 2 (10M2el 

Sent Thur 5/14/2020 6:29:27 AM 
Subject RE: 2TWNTY4 (LPZ) en zorgcapacitett.nl/NICE 
Receiwd: Tour 5/14/2020 6:29:27 AM 

Oke 

Mei vriendelijke groet, 

Buiten werktijden mailen mag, maar hoeft niet. Beantwoord deze mail op een voor jou geschikt moment. 

Van: m .•. W 4Aiti@ll@minvws.nl> 
Datum: donderdag 14 mei 2020 8: 10 AM 
:ilJltil'!liifl• <WB:lm@minvws.nl>. (10)(2e) ) ◄Q!JJtiW@minvws.nl>. (10)(2e) ( (10)(2e) "'''"' l 
- ' ' llllllVWS.nl> 
Ouderwerp: RE: 2TWNTY 4 (LPZ) en ZO!l(Capaciteit.uVNICE 

LCPS wil hier graag over in gesprek. Zij hebben aangegeven ook niet af te willen schalen. We hebben pat1ijen gevraagd om 
op de ui tnodiging van de LCPS in te van om er met elkaar over te spreken. Zullen we minisler zo ook op voorbereiden. 

Grpj@-

Verzonden met: BlackBeny Work 
(www.blackbeny.com) 

Van: <IVi)'!Fllll@minvws.nl> (10)(2•) (~:o, ""'"I 
Datum: woensda 13 mei 2020 7:53 PM ) ◄UWW11rn1ninvws.11I>. m 111. 1mm) 4\WlWM@minvws.nl>, 

minvws.nl> 
O nderwerp: FW: 2TWNTY4 (LPZ) en zorgcapacireit.ul/NICE 

Ter info en evt voorbereiding voor overleg morgen 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) ( 110112•> 110,2,1 

Buiten werk6jden nrnilen mag, maar hoeft niet. Beantwoord deze mail op een voor j ou geschikt moment. 
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Van: M@)@■ .m@t1evoziekcnlmis.nl> 
Datum: woeasdm 13 mei 2020 7:47 PM 
Aan: lffl-ij#VCffH\§, dlJfflBl@minvws.nl> 
Onderw~r p: 2TWNTY4 (LPZ) en zorgcapacireit.nl/N lCE 

Oaglll 
zoals gevraagd hierb ij wat meer info, zodat jij intern de nodige voorbereiding kunt lat en plegen. 

Ik heb begrepen dat morgen het reguliere overleg is met M inister, voorzit ter NVZ, voorzitter FMS enz. Daar wil.et aan de orde 
stellen. Mocht je nog vragen hebben, bel me dan even. 
Dank en groetlm 

Sent securely trom Check Point Capsule Workspace 
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~~~m: --
1
nevoziekenhuis.nl] 

Sent Thur 5114/2020 6:32:38 AM 
Subject: RE: 2TWNTY4 (LPZ) en zorgcapacitett nl/NICE 
Receiwd: Thur 5/14/2020 6:32:38 AM 

Dank ik/v,e zullen ons ding doen. Afbouwen bestaande registraties is denk ik broodje aap. Daar gMt LCPS ook niet over 
dus dat kunnen ze helemaal niet beslissen. Ook wij vinden dat dit uitgepraat moet worden. Dat wi I jj\f#@@f-§1 nok. 

Met. vriendelijke groet, 

Buiten werktij den mailen mag, maar hoeft niet. Beantwoord deze mail op een voor jou geschikt moment. 
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~~~m: --■J.ll•UfAM@minw,s.nl]; (10)(2e) IIJE!ffll@minvws.nl) 

Sent Man 5/2512020 9:14:29 PM 
Subject: RE: Agenda ove~eg ouderenzorgorganisaties 25 mei 2020 
Receiwd: Mon 5/2512020 9: 14:29 PM 

We verlengen tot 1 juli en dat moet het wezen, meerkosten idd langer 
We hebben in verleden nogal wat discussie over 'vluchtig contact" gehad met partijen over uitgangspunten pbm, blijft gevoelige 
term 

(10)(2•) ( "'"") (10)(20) Van: 4Pt4W(ij)minvws.nl> 
Verzonden: maandag 25 mei 2020 21:02 
Aan: ) <llm!illll@minvws.nl>; ) 4AQifl4@~minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Agenda overleg ouderen zorgorganisaties 25 mei 2020 

Zie rood 

Geeft nogmaals aan dat mensen veel te kortzichtig nadenken zonder enige vorm van creativiteit en dus niet alt ijd de 

verantwoordelijkheid voelen om mantelzorg ers te ontlasten. Lijken het vooral zelf moeilijk te vinden dat ze niet meer kunnen doen 

wat we altijd deden ... 

@ TKN - - m iddelen zorgcontinuiteit niet verlengen. Geen prikkel genoeg om zorg te leveren. Meerkosten daarentegen voor 

dagbesteding voorlopig wel in stand houden. 

Van: ) <lllQ!fll@minvws.nl> (10)(2e) 

Verzonden: maandag 25 mei 2020 20:41 

Aan: ) ◄@Iti@@minvws.nl> 
Onderwerp: FW : Agenda overleg ouderenzorgorganisaties 25 mei 2020 

Geluiden uit hel veld van mensen over ervaringen 111et de d.1gbestedi11g. Had iklllllgevraagd 0111 de signalen die ze meer 
algemeen noemde te ktumen plaatsen. 
Is divers maar wellicht goed toch eens even samen naar te kijken wat zoal praJ..1:ischc pimten zijn. 
Groet. 

1111 
Van: MWJ@@ 1 Alzheimer Nederland fiif4i@alzheimer-nederland.nl> 

Verzonden: maandag 25 mei 2020 18:13 

Onderwerp: RE: Agenda overleg ouderenzorgorganisaties 25 mei 2020 

Dag 

Ik had beloofd om een aantal vragen/ punten te delen die dagactiviteiten hebben rondom het opstarten. Dit is wat we binnen 

krijgen : 

1. Op de dagactiviteiten komen niet alleen mensen aan het begin van dementie . Vaak ook met gevorderde dementie. Zeker 

nu mensen niet willen verhuizen naar het verpleeghuis met een bezoekersstop. Dus voor een heel groot deel van de vaste 
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bezoekers zijnd eRIVM maatregelen niet op te volgen: 1,5 m afstand, niet aanraken, hoesten/ niezen in je elleboog enz. Dat 
zullen een deel van de mensen zijn, niet allemaal 
2. Er passen niet veel bezoekers op 1,5 m afstand op onze locatie. Er is maar beperkt ruimte. Dat kan financieel niet uit. Dat 

kan geen argument zijn. Moet er een andere ruimte gehuurd worden = meerkosten-> worden vergoed. 
3. Vrijwilligers kunnen niet komen omdat er anders nog meer mensen in de ruimte zijn, d ie ook weer besmettingsgevaar 
opleveren. We missen hun helpende handen! Klopt niet. Kunnen wel komen, zolang iedereen maar op 1,5 meter blijft of 
vluchtig contact houdt (minder dan 3 m inuten). 
4. Ons werk is nu vooral een soort verkeersregelaar in plaats van bezoekers helpen en stimuleren in een huiselijke sfeer. Dat 
laatste lukt niet. Dat kan zijn voor the t ime being maar beter dan mantelzorger overbelasten. Bij kiezen uit twee kwaden is dit 
de mist kwade optie. 
5. Verder is er een categorie deelnemers die niet komt, omdat ze angst hebben voor het virus en vermijden om naar buiten 

te gaan (was ook advies steeds aan ouderen) of mantelzorgers die niet w illen dat hun partner, ouder e.d. komt. Hoe lang 
houdt je als organisatie deze plekken vrij als er anderen op de wachtlijst staan die graag willen komen? Probeer mensen weer 
te overtugen met de nieuwe regels: het mag weer! 
6. We vinden de verantwoordelijkheid die wij hebben om aan 1,5 meter te houden erg groot. Wat als er mensen besmet 
raken doordat zij bij 't Warme hart zijn. Dan zijn de gevolgen helemaal groot, om de dagactiviteiten m isschien helemaal te 
moeten sluiten. Dat geldt voor alle 20rg. Ook voor hh die bij mensen thuis komt. Geen contact weegt niet op tegen een risico 
op besmetting. Daar moeten we mee leren leven. We kunnen onszelf en anderen niet permanent opsluiten. Als we alles 
hebben gedaan zoveel we konden doen binnen de regels die gelden, dan is dat dus een aanvaardbaar risico. 
7. Onze collega's werken nu in het verpleeghuis. Daar hebben ze behoefte aan extra begeleiders. Daardoor zijn wij met te 
weinig. Dan kan via vraag en aanbod Rode kruis extra medewerkers worden geworven. Of anders vrijwilligers. Die hebben 
zich met grote aantallen aangeboden. 

8. We merken dat deelnemers juist in deze tijd behoefte hebben aan een knuffel, een arm om ze heen. Ze zoeken dit ook bij 
elkaar .... . Wij zijn de remmende factor hierin ... Dat is helaas zo en geldt voor de hele samenleving. 
9. We kunnen in onze locatie (een Gezondheidscentrum) geen andere ruimte huren. Niet praktischl maar ook niet 
financieel .... Ook al is er een toestemming dat het vergoed gaat worden .... Wanneer? Verder is het normaal al moeilijk om 
aan goed personeel te komen, die kun je niet even tijdelijk extra inhuren als kleine organisatie .... financieel kan geen 
argument zijn, meerkosten worden vergoed en ook zorgcontinuiteit. Laatste nog een maand. Ander wordt er niet meer 
betaald want er wordt immers geen zorg geboden. Ruimte dan elders huren en werken met meer vrijwilligers. 
10. Hoe houd ik de sfeer goed? Ik loop steeds aan tegen het feit dat we niet bieden wat nodig is/ Dat is niet een dagbesteding 
met zo weinig deelnemers en een hele andere invulling van wat ons juist maakte tot een dagbesteding. Een dagbesteding 
met o.a. wekelijkse bezoeken van schoolkinderen, van kopjes koffie drinken op een terras, van zo 'gewoon mogelijk' je dag fijn 
besteden. Natuurlijk maken we er wat van, maar dit moet niet het nieuwe normaal worden/ We roeien met de riemen die we 
hebben. Allemaal. Niemand vindt het leuk, maar het is even niet anders. 

11. Door de prioritering van bezoekers zijn er nu bezoekers al wekenlang thuis. We zijn afhankelijk van signalen van de 
thuiszorg om te horen of het nog een beetje gaat thuis. Maar de thuiszorg heeft ook afgeschaald. Dus we zijn bang voor de 
gevolgen bij die mensen thuis. Dat is dus precies de reden om de prioritering af te schaffen en mensen zoveel mogelijk weer 
te laten komen. Richtlijn is: nee tenzij . En aanbieders worden geacht zelf contact met mensen te onderhouden en niet via de 
wijkverpleging of hh. Ze moeten immers als mensen niet fysiek kunnen komen naar dagbesteding zelf een alternatief 
aanbieden. 

Met vriendelijke groet, 

w.wrmw 

a 
alzheimer 
nederlond 

(10X2e) 

l~~;IRI 
Van: } ◄A§JU@mlnvws.nl> 

Verzonden: woensdag 20 mei 2020 16:34 
1 Patiëntenfederatie 

alzheimer-nederland.nl>; 

alzheimer-nederland.nl>; 

1 Alzheimer Nederland 

) 
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4fllJfH@minvws.nl>; 
1 Alzheimer Nederland 

' ' ) 

1 Patiëntenfederatie 

Onderwerp: Agenda overleg ouderenzorgorganisaties 25 mei 2020 

Beste mensen, 

atientenfederatie.nl>· IAiilt§ 111P 
) ' · minvws.nl>; • · : . 

Hierbij de concept-agenda met bijlagen voor het overleg van maandag 25 mei van 10.30 - 11.30 uur. 

1. Opening en mededelingen 

2. Actiepuntenlijst (zie bijlage) 

3. Signalen uit de achterban (zie bijlage signalen van vorige week) 

4. W.v.t.t.k. 

Bijlagen: 
- Actiepunten overleg 18 mei j l. 

- Signalen cliëntenorganisaties 18 mei jl. 
- TK brief 19 mei 2020 

- routekaart kwetsbare personen 

- richtlijn persoon lijke beschermingsmiddelen 

Met vriendelijke groet, 

M@HE 
Ouec:tie m~tsc;:h,;1ppelijlce onder$te1,1ning 
Mini5terie van Volks zondheid, Wel?ijn en Sport 
mobil!'I: +31 (0)6 
e-msil: 
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To: nm!Effl rmnm,?'..m@minvws.nl) 
From: ~EMU~ 
Sent Mon 5/2512020 8:10:12 PM 
Subject: RE: Agenda ove~eg ouderenzorgorganisaties 25 mei 2020 
Receiwd: Mon 5/2512020 8: 10: 12 PM 

Exactly. Op alle vragen antwoord maken zou ik zeggen. Mijn input misschien t e gebruiken ... 

Van: 111'11, IIIISII. mi <lll!IIJl@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 25 mei 2020 21:06 

Aan: ) ◄@•Jff4@rcpminvws.nl> 
Onderwerp: RE: Agenda overleg ouderen zorgorganisaties 25 mei 2020 

Geeft, los vau € prikkel, wel aan waar we nog iets aan communicatie of optrekken met aanbieders moeten doen. 
Anders b lij ft het 'j a maar. . . ' 

(10)(28) ( '"'"91 (10)(29) Van: ◄IHitfl@@minvws. nl> 
Verzonden: maandag 25 mei 2020 21:02 

Aan: lllm, 111111- -) <IBiUfll@minvws.nl>; ) 4U!J[f1M@minvws.nl> (10)(2e) 1IOl(2e ?)10~2• I1or 2e 

Onderwerp: RE: Agenda overleg ouderenzorgorganisaties 25 mei 2020 

Zie rood 

Geeft nogmaals aan dat mensen veel te kortzichtig nadenken zonder enige vorm van creativiteit en dus niet alt ijd de 
verantwoordelijkheid voelen om mantelzorgers te ontlasten. Lijken het vooral zel f moeilijk te vinden dat ze niet meer kunnen doen 

wat we altijd deden .. 

@DIIIII m iddelen zorgcontinuïteit niet verlengen. Geen prikkel genoeg om zorg te leveren. Meerkosten daarentegen voor 
dagbesteding voorlopig wel in stand houden. 

Van: 111111 IIIISII-- ) <&D@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 25 mei 2020 20:41 

Aan: ) ◄QUIWM@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Agenda overleg ouderenzorgorganisaties 25 mei 2020 

Geluiden uit het veld Yau mensen over ervaringen met de dagbesteding. Had ik- evraagd 0111 de signalen die ze meer 
algemeen noemde te km1ne11 plaatsen. 
Is divers maar wellicht goed toch eens even samen naar te kij ken wat zoal praliische punten zijn. 
Groet, 

mmm 

Van: llll&D I Alzheimer Nederland fiM@alzheimer-nederland.nl> 
Verzonden: maandag 25 mei 2020 18:13 

• · ) • • • 
0 1 Patiëntenfederati 

· iiiiir.iffl.i■!.~~~ erland.nl>; am:IID, 
t iëntenfederatie 

Onderwerp: RE: Agenda overleg ouderenzorgorganisaties 25 mei 2020 
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Dag 

Ik had beloofd om een aantal vragen/ punten te delen die dagactiviteiten hebben rondom het opstarten. Dit is wat we binnen 
krijgen: 

1. Op de dagactiviteiten komen niet alleen mensen aan het begin van dementie. Vaak ook met gevorderde dementie. Zeker 
nu mensen niet willen verhuizen naar het verpleeghuis met een bezoekersstop. Dus voor een heel groot deel van de vaste 
bezoekers zijnd eRIVM maatregelen niet op te volgen: 1,5 m afstand, niet aanraken, hoesten/ niezen in je elleboog enz. Dat 
zullen een deel van de mensen zijn, niet allemaal 
2. Er passen niet veel bezoekers op 1,5 m afstand op onze locatie. Er is maar beperkt ruimte. Dat kan financieel n iet uit. Dat 
kan geen argument zijn. Moet er een andere ruimte gehuurd worden~ meerkosten -> worden vergoed. 
3. Vrijwilligers kunnen niet komen omdat er anders nog meer mensen in de ruimte zijn, die ook weer besmettingsgevaar 
opleveren. We missen hun helpende handenl Klopt niet. Kunnen wel komen, zolang iedereen maar op 1,5 meter blijft of 
vluchtig contact houdt (minder dan 3 minuten). 
4. Ons werk is nu vooral een soort verkeersregelaar in plaats van bezoekers helpen en stimuleren in een huiselijke sfeer. Dat 
laatste lukt niet. Dat kan zijn voor the time being maar beter dan mantelzorger overbelasten. Bij kiezen uit twee kwaden is dit 
de mist kwade optie. 
5. Verder is er een categorie deelnemers die niet komt, omdat ze angst hebben voor het virus en vermijden om naar buiten 
te gaan (was ook advies steeds aan ouderen) of mantelzorgers die niet w illen dat hun partner, ouder e.d. komt. Hoe lang 
houdt je als organisatie deze plekken vrij als er anderen op de wachtlijst staan die graag willen komen? Probeer mensen weer 
te overtugen met de nieuwe regels: het mag weer 1 

6. We vinden de verantwoordelijkheid die wij hebben om aan 1,5 meter te houden erg groot. Wat als er mensen besmet 
raken doordat zij bij 't Warme har t zijn. Dan zijn de gevolgen helemaal groot, om de dagactiviteiten m isschien helemaal te 
moeten sluiten. Dat geldt voor alle zorg. Ook voor hh die bij mensen thuis komt. Geen contact weegt niet op tegen een risico 
op besmetting. Daar moeten we mee leren leven. We kunnen onszelf en anderen niet permanent opsluiten. Als we alles 
hebben gedaan zoveel we konden doen binnen de regels die gelden, dan is dat dus een aanvaardbaar risico. 
7. Onze collega's werken nu in het verpleeghuis. Daar hebben ze behoefte aan extra begeleiders. Daardoor zijn wij met te 
weinig. Dan kan via vraag en aanbod Rode kruis extra medewerkers worden geworven. Of anders vrijwilligers. Die hebben 
zich met grote aantallen aangeboden. 
8. We merken dat deelnemers juist in deze tijd behoefte hebben aan een knuffel, een arm om ze heen. Ze zoeken dit ook bij 
elkaar ..... W ij zijn de remmende factor hierin ... Dat is helaas zo en geldt voor de hele samenleving. 
9. We kunnen in onze locatie (een Gezondheidscentrum) geen andere ruimte huren. Niet praktisch, maar ook niet 
financieel. ... Ook al is er een toestemming dat het vergoed gaat worden .... Wanneer? Verder is het normaal al moeilijk om 

aan goed personeel te komen, die kun je niet even tijdelijk extra inhuren als k leine organisatie .... Financieel kan geen 
argument zijn, meerkosten worden vergoed en ook zorgcontinuiteit. Laatste nog een maand. Ander wordt er niet meer 
betaald want er wordt immers geen zorg geboden. Ruimte dan elders huren en werken met meer vrijwilligers. 
10. Hoe houd ik de sfeer goed? Ik loop steeds aan tegen het feit dat we niet bieden wat nodig is/ Dat is niet een dagbesteding 

met zo weinig deelnemers en een hele andere invulling van wat ons juist maakte tot een dagbesteding. fen dagbesteding 

met o.a. wekelijkse bezoeken van schoolkinderen, van kopjes koffie drinken op een terras, van zo 'gewoon mogelijk' je dag fijn 

besteden. Natuurlijk maken we er wat van, maar dit moet niet het nieuwe normaal worden/ We roeien met de r iemen die we 
hebben. Allemaal. Niemand vindt het leuk, moor het is even niet anders. 

ll. Door de prioritering van bezoekers zijn er nu bezoekers al wekenlang thuis. We zijn afhankelijk van signalen van de 
thuiszorg om te horen of het nog een beetje gaat thuis. Maar de thuiszorg heeft ook afgeschaald. Dus we zijn bang voor de 
gevolgen bij die mensen thuis. Dat is dus precies de reden om de prioritering af te schaffen en mensen zoveel mogelijk weer 
te laten komen. Richtlijn is: nee tenzij. En aanbieders worden geacht zelf contact met mensen te onderhouden en niet via de 
wijkverpleging of hh. Ze moeten immers als mensen niet fysiek kunnen komen naar dagbesteding zelf een alternatief 
aanbieden. 

Met vriendelijke groet, 

nm ll!UtA 
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a 
alzheimer 
nederlond 

:~;~-
Van: mmJ, - · GIi} 4Ntdäl@minvws.nl> 

Verzonden: woensdag 20 mei 2020 16:34 

1 Patiëntenfederatie 

alzheimer-nederland.nl>; 

Onderwerp: Agenda overleg ouderenzorgorganisaties 25 mei 2020 

Beste mensen, 

Alzheimer Nederland 

1 Alzheimer Nederland 

) 

Hierbij de concept-agenda met bijlagen voor het overleg van maandag 25 mei van 10.30 • 11.30 uur. 

Concept Agenda: 

1. Opening en mededelingen 

2. Actiepuntenlijst (zie bij lage) 

3 . Signalen uit de achterban (zie bijlage signalen van vorige week) 

4. W.v.t.t.k . 

Bijlagen: 

· Actiepunten overleg 18 mei jl. 
• Signalen cliëntenorganisaties 18 mei jl. 

• TK brief 19 mei 2020 

• routekaart kwetsbare personen 

• r ichtlijn persoonlij ke beschermingsmiddelen 

Met vriendelijke groet, 

-Ouectif! maatsch~i!:lijlcP.: ondP.rstP.:uning 

Ministerie van V ks ezondheid, Wel.zijn en Sport 

mobiel: +31 (0 
e-mail: 
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To: 11111.'Bï'lzheimer NederlandrWDiEWW@alzheimer-nederland.nl] 
From: ' . • · .(11111) 
Sent Wed 5127/2020 6:24:50 AM 
Subject: RE: Agenda ove~eg ouderenzorgorganisaties 25 mei 2020 
Receiwd: Wed 5/27/2020 6:24:50 AM 

Dank voor deze s ignaletL Interessant te lezen wat mensen zo opmerken en welke vragen ze hebben. 
Vraag is hoe hiermee om te gaan. Veel vragen zijn goed te beantwoorden of ad,·iezen op mee te geven. 
Echter. ik denk 11.iet dat het helpt veel gedetailleerde antwoorden op een website te zetten. Mensen hebben meer aan direct 
advies e11 enige begeleiding. 
Tegelijk krijgen we vragen uit verschillende domeinen. waarmee het mijns inziens het meest effectief is al jullie, en 
andere organisaties. zelf deze begeleiding/adviezen kuuueu ge\'en. 
Wij kunnen dim helpen met inhoudelijke iufonnatie en meedenken. 

Dus zonden jullie in de lij n naar deze mensen adviezen km men geveu hoe dagbesteding weer kan worde n opge~tart'> 
Ik stel dan voor zelfde afspraken te maken met de andere organisaties. 

Als hel helpt en infomrntief is, wil ik wel antwoorden geven op onderslaaude vrngen. Ook als voorbeeld. 
lk stuur je dat toe. 

Groet. 

11111111 

(10X2•J 

MT lid directie MO 

Ministerie van VWS 
Parnassusplein 5 

2515 XP Den Haag 

oGMlfiM 

Van: --- 1 Alzheimer Nederland #,Sf4j@alzheimer-nederland.nl> 
Verzonden: maandag 25 mei 2020 18:13 

. (111) <iWi§ll@minvws.nl>; mllliEi/äl I Patiënten federat ie 
1 Alzheimer Nederland · @alzheimer-neder land.nl>; m, 

@mantelzorg.nl; @l1!Jjf4@@loc.nl; 1 1 • · 1 Patiëntenfederatie 
1 Alzheimer Nederland @alzheimer-nederland.nl>; 

• ' @alzheim 
nederland.nl> 

Onderwerp: RE: Agenda overleg ouderenzorgorgani.saties 25 mei 2020 

Dag 

Ik had beloofd om een aantal vragen/ punten te delen die dagactiviteiten hebben rondom het opstarten. Dit is wat we binnen 
krijgen : 

1. Op de dagactiviteiten komen niet alleen mensen aan het begin van dementie. Vaak ook met gevorderde dementie. Zeker 
nu mensen niet willen verhuizen naar het verp leeghuis met een bezoekersstop. Dus voor een heel groot deel van de vaste 
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bezoekers zijnd eRIVM maatregelen niet op te volgen: 1,5 m afstand, niet aanraken, hoesten/ niezen in je elleboog enz. 
2. Er passen niet veel bezoekers op 1,5 m afstand op onze locatie. Er is maar beperkt ruimte. Dat kan financieel niet uit. 
3. Vrijwilligers kunnen niet komen omdat er anders nog meer mensen in de ruimte zijn, die ook weer besmettingsgevaar 

opleveren. We missen hun helpende handen! 
4. Ons werk is nu vooral een soort verkeersregelaar in plaats van bezoekers helpen en stimuleren in een huiselijke sfeer. Dat 
laatste lukt niet. 
5. Verder is er een categorie deelnemers die niet komt, omdat ze angst hebben voor het virus en vermijden om naar buiten 
te gaan (was ook advies steeds aan ouderen) of mantelzorgers die niet w illen dat hun partner, ouder e.d. komt. Hoe lang 
houdt je als organisatie deze plekken vrij als er anderen op de wachtlijst staan die graag willen komen? 
6. We vinden de verantwoordelijkheid die wij hebben om aan 1,5 meter te houden erg groot. Wat als er mensen besmet 
raken doordat zij bij 't Warme hart zijn. Dan zijn de gevolgen helemaal groot, om de dagactiviteiten m isschien helemaal te 

moeten sluiten. 
7. Onze collega's werken nu in het verpleeghuis. Daar hebben ze behoefte aan extra begeleiders. Daardoor zijn wij met te 
weinig. 

8. We merken dat deelnemers juist in deze tijd behoefte hebben aan een knuffel, een arm om ze heen. Ze zoeken dit ook bij 
elkaar ..... Wij zijn de remmende factor hierin ... 
9. We kunnen in onze locatie (een Gezondheidscentrum) geen andere ruimte huren. Niet praktisch, maar ook niet 
financieel .... Ook al is er een toestemming dat het vergoed gaat worden .... Wanneer? Verder is het normaal al moeilijk om 
aan goed personeel te komen, die kun je niet even tijdelijk extra inhuren als kleine organisatie .... 
10. Hoe houd ik de sfeer goed? Ik loop steeds aan tegen het feit dat we niet bieden wat nodig is/ Dat is niet een dagbesteding 
met zo weinig deelnemers en een hele andere invulling van wat ons juist maakte tot een dagbesteding. Een dagbesteding 
met o.o. wekelijkse bezoeken van schoolkinderen, van kopjes koffie drinken op een terras, van zo 'gewoon mogelijk' je dog fijn 
besteden. Natuurlijk maken we er wat van, maar dit moet niet het nieuwe normaal worden/ 
11. Door de prioritering van bezoekers zijn er nu bezoekers al wekenlang thuis. We zijn afhankelijk van signalen van de 
thuiszorg om te horen of het nog een beetje gaat thuis. Maar de thuiszorg heeft ook afgeschaald. Dus we zijn bang voor de 
gevolgen bij die mensen thuis. 

Met vriendelijke groet, 

■= a 
alzheimer 
nederland 

<os) M@Jlt{4M 
(033l■Wet■ 

(10)(2•► 

Van: mml,111. -} ◄Wif4ll@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 16:34 

1 Patiëntenfederatie 

Onderwerp: Agenda overleg ouderenzorgorganisaties 25 mei 2020 

Beste mensen, 

Hierbij de concept-agenda met bijlagen voor het overleg van maandag 25 mei van 10.30 - 11.30 uur. 

280404 



Concept Agenda: 

1. Opening en mededelingen 

2. Actiepuntenlijst (zie bijlage) 

3. Signalen uit de achterban (zie bijlage signalen van vorige week) 

4. W.v.t.t.k. 

Bijlagen: 
- Actiepunten overleg 18 mei j l. 

- Signalen cliëntenorganisaties 18 mei jl. 

- TI< brief 19 mei 2020 
- routekaart kwetsbare personen 

- richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen 

Met wiende-lijkt:! g, oet, 

Directie mMtschappelijke ondu steuning 
Mini~terie · , Wehijn en Sport 

mobiel: 

e-mail: 

280404 



To: 
From: 
Sent 

~@mi'lwis.nl) 

Fri 5/1/2020 6 :34:07 AM Jet RE: Een van j ullie aanschuiven aan het e ind van de dag?- FW: MORGENom 17.00 uur1 overteg met GGD over apps met 
-J•HtUM +PG 
Receiwd: Fri 511 /2020 6 :34:07 AM 

Ok, top! 

Verzonden met BlackBen)' Work 
(,vww.blackben)' .com) 

Van: -◄l'J)tfiMd1ninvws.11l> (10 )(2e) 1 
Datu m: vrijdag 01 mei 2020 8:22 AM 
Aan: ) <QB'D'il:minvws.nl> 
Onde1werp: RE: Een v.inj1tllieaanschuiven aan her eind van de dag? - FW: MORGEN om 17.00 nur! overleg 111er GGD over apps met
ltnrmi+ PG 

Ga ik doen, het was zeker ok gisteren. Was er meWM/Sîl@Mn was goed om haar even mee te kunnen nemen in hetgeen 
er vanuit de apps ondernomen wordt om het werk van de GGD maximaal te ondersteunen. Sloot goed aan op de brninstonn 
die we daarvoor baddeu over 1.esteu en traceren. Ligt voor 'zicht op en i.nzicht iu uitbraak' eu voor bron- en 
contactonderzoek namelijk in elkaars verlengde: daru· liggen mogelijkheden om met digitale middelen de GGD te 
ouderstetu1en. GGD heeft we1k-en st,au·groepeu iuge11cht om de vrnagru1iculatie aan !mu kant voor meka.u· te k11jgen, VWS 
richt een programma In waar hun vragen ktumen landen en een ve11aling in digitale oplossingen (team van bouwers) 
gemaak1 kan worden: iu intteraties van concept stapsgewijs naar werkend middel. 

Verzonden met BlackBen)' Work 
(www.blackbert)'.com) 

Van: dQSD-iiminvws.nl> (10)(2•) 

Datum: donderdag 30 apr. 2020 11 :32 PM 
Aan: 41Wftl4M@:1ninvws.nl> 
Onderwerp: RE: Een w njttllie aanschuiven aan het eind van de dag? -FW: MORGEN 001 17.00 uur! overleg met GGD over apps met 
EmJl+ PG 

Hoi 1111'!'1!1 
Zie~upas. 
Voor toekomst Handiger om even te bellen voor zulk soort <liugen:-) 

Wast ok? 

Verzonden met BlackBen)' Work 
(www.blackbert)'.com) 

Van: 4JW)tj+@•niuvws.ul> {10 )(2e) 1 
Datum: donderdag 30 a . 2 
Aan: • · iuv,..vs.nl>. c::lfflJ@:n.1iuvws.nl> 
Kopie: • - t'ä'minvws.nl> 
Onderwerp: Een van jullie aansc mven aauhet eind van de dag? -FW: MORGEN om 17.00 uur! overleg met GGD over apps metlll:lm 
rm:ml + PG 
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Hi (10)12•1 

Aan het eind van de dag spreken we de minister over de voortgang op de digitale middelen.F•MfMis er voor uitgenodigd en 
ik, _maar kan me voorstellen date,,n!!?! ook aanschuilt. Mede in licht van gezamenlijke(ilI7PG}~optrekken richting GGD op 
d1g1taal vlak zoals gisteren door~ met elkaar en met Qi»tQ besproken. 

Hoor graag, dan laat i- •t weten. 

Groet 

IINifN 
(10)(2e) 

Dag lmfll 

1111 zou fijn zijn . Daarnaast mil:flJIIE!ml (WJZ) e~ PG) 

Groet! 

Van: 11111, 1-fllll> ◄A4%4N@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 29 apr il 2020 13:36 . . 

Urgentie: Hoog 

Goedemiddag allen, 

Morgen, donderdag 30 april van 17.00 tot 18.00 uur, vindt overleg over apps plaats: 

Hierbij zouden moeten biJ aansluiten: 

)> 

@minvws.nl>; 
minvws.nl> 

H·»fi 
• · @minvws.n l>; 

minvws. nl>; 

minvws.nl> 

k begriJP dat jij even moet kiezen wie Jij mee w,1 hebben. 

•llil!llmD zou jij kunnen aangeven of (101(2•) moet aansluiten? lNfM@ggdfryslan.nl) 

Bij voorbaat dank! 

Met vrlendelUke groet, 

280406 



Mioisttcit Y40 Yolk-let!Aldheid Ws:!zijo u, Sooct Di,~Lie Sestuurfi:k tn Politit"ke .ulkt'n 
Pacna,,mpl~Îll 5 2500 [ I Oen Uaag Postbus ]0350 1500 rJ Oen Hoag 
0

+)11rllfflTml
0

•ll61 @minvws.nl W'Wl.r ijkw,,erheid.nl 

BIJ ~ l.-gltimatt-,,hc-ht voor-d• tc»~g tot het mlnht•ri•- Dit ~t•hnt dat bU uw 1-zott. aan VWS om ~ldJ~ l•rJJtlmat~ wordt ~t1r00f1d voer tt h•t pand 11«-d•r 
ku"t b.tr.den. Groa9 woog Ik uw aandacht h l•rvo«. Alva,t bttfankt voor CM rtMd.w«ltlrtg. 
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To: -~@minvws.nl] 
Cc: .....!..__:_ .:...@mmvws.nl) 
From: , · . • ) 
Sent Tue 5/19/2020 5 :01 :22 PM 
Subject RE: onderbouwing anderhalve meter 
Receiwd: Tue 5/19/2020 5:0 1 :23 PM 

Ja, dat moeten we wel hebben. Social distancing en de reikwijdte van zware druppeltjes. 
Ga ik even zoeken/ navragen, 

Van: 111111-11■1 <lm'IDl@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 18:56 

Aanft&.iS•AiüN@minvws.nl> 
CC: . • · ' ' @minvws.nl> 
Onderwerp: onderbouwing anderhalve meter 

HaiQä[M 
We beginnen t e vorderen, a ls de minister e n die van BZK en JenV akkoord is met het compromis wat de drie juridische 
directeuren hebben bedacht (bijgevoegd), kunnen we verder. 

Had nog een vraag voor de toelichting: BZK wil graag een paar alinea's met de onderbouwing van de anderhalve meter en 
afstand houden in het algemeen. Heb jij toevallig een mooi OMT- of RIVM-advies waarin de noodzaak van die anderhalve meter 
wordt uitgelegd? 

Vr gr ffll\fd!H 
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Helder, dank. 

Van: 1111D, Il-armm, <Ell!ll@minvws.nl> 
Verzonden: dinsda 19 mei 2020 14:53 

) • · @minvws.nl>;■l·fia@minvws.nl> 
@minvws.nl:>: Mk)ji@> · . de +A•)M@minvws.nl>: @i(•d@ 11-

@minvws.nl> 

Onderwerp: RE: QA's persconferentie 

Prima. 
Heb van WJZ begrepen dat dit pas morgen gaat gebeuren. Houd het voor nu maar even bij 'Er wordt nog naar gekeken of 
hiervoor aanvullende wetgeving nodig is' . 

GroetenM@M 
NB fyi dit heeft minist er eerder ook al gezegd, in brief 21/ 4 
"Naar aanleiding van de adviezen van de AP en het College voor de Rechten van de Mens overweeg ik, onder meer om ongewenste 

neveneffecten tegen te gaan, ook de wettelijke verankering van een verbod op verplichting door derden van het gebruik van apps 

die bedoeld zij n ter ondersteuning van de volgende fase." 

Van: M@i-•. llfll} ◄l')[d4N@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 14:44 

minvws.nl>; 11':111-l n minvws.nl> 
~ minvws.nl>CZ-?f 11• •·J:M@minvws.nl>: M•»m■ ■. 

minvws.nl> 

Onderwerp: RE: QA's persconferentie 

Dag, 

Hieronder wat het geworden is. Er is neem ik aan na te gaan of hij vandaag nog met Grapperhaus spreekt hierover? 

Hoor graag. 

Groetenifr&M 
+++ 

App 
Hoe staat het ervoor? U was eerst zo transparant, m aar we horen nu helemaal niks meer? 

Onder leiding van de GGD wordt er nu op twee terreinen verkend in hoeverre digitale ondersteuning een rol kan spelen; 
Namelij k bij het bron- en contactonderzoek en bij thuis rapporteren over klachten. 
U refereert waarschijn lijk aan de app die gaat helpen bij het bron- en contactonderzoek; daar wordt op dit moment met 
experts van binnen en buiten de overheid aan gewerkt. 
Het bouwteam heeft onder meer contact gehad met Google en Apple, en ook met andere landen. 
Ook zijn de mogelijkheden tot hergebruik van bestaande broncodes onderzocht, is het programma van eisen vertaald 
naar hoe een app eruit zou kunnen zien, en is een eerste versie van de architectuur gemaakt. 
Aan het einde van deze maand hoop ik u te kunnen vertellen hoe deze app eruit komt te zien en hoe die gaat werken. 
In juni kan er dan gest art worden met een pilot, in j uli kunnen we dan besluiten of basis van deze resultaten of en hoe 
we verder gaan. 

Wanneer worrit het programma van eisen voor digitale ondersteuning van contactopsporing gepubliceerd? 
Later vandaag. 

Komt er extra wetgeving en hoe waarborgt u de privacy? 
Het gebruik van de app moet vrijwillig zijn en moet de privacy waarborgen. 
Dit betekent ook dat het ook derden, bijvoorbeeld werkgevers , niet is toegestaan om inzet van een app direct of indirect 
te verplichten, bijvoorbeeld door geen toegang tot de werkplek te geven als de werknemer niet eerst laat zien dat hij 
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gebruik maakt van de app. 

(Afhankelijk van overleg met Grapperhaus) 
Er wordt nog naar gekeken of hiervoor aanvullende wetgeving nodig is. 
Of: ik kom met een voorstel om de Wet publieke gezondheid aan te vullen met een antimisbruikbepaling om hierover 
maximale helderheid te bieden. 

Van: • ■-Il <IIQiJ!liQ'l@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 14:13 

) minvws.nl>;_. -) irllllliminvws.nl> 
minvws.nl>:; Î iiiîlÄ$ ½ @minvws.nl>.· MIMfM 111-

minvws.nl> 

Onderwerp: RE: QA's persconferentie 

!@fWter aanvulling op ons telefoontje van net: 
Dit stond in brief 21/4 over antimisbruik app: 
"Naar aanleiding van de adviezen van de AP en het College voor de Rechten van de Mens overweeg ik, onder meer om ongewenste 

neveneffecten tegen te gaan, ook de wettelij ke verankering van een verbod op verplichting door derden van het gebruik van a~ps 
die bedoeld zijn ter ondersteuning van de volgende fase.H 

Deze zin kan minister dus veilig uitspreken op persconferentie, dus ik zou in de Q&A/spreeklijn deze bewoordingen overnemen. Dan 
zit hij altijd goed. Dit omdat hij, voor zover wij allen dus weten, deze week niet meer met Grapperhaus heeft gesproken over de 
antimisbruikbepaling. 

minvws.nl>: MW/HJM, 11-(i@IM 
minvws.nl> 

Urgentie: Hoog 

Dd+Miii 
Hierbij de aangepaste Q&As (afgestemd metlllffll met zoals telefonisch besproken twee opties in de laatste mbt het overleg 
tussen De Jonge en Grapperhaus over antim~wetgeving mbt app. Zodra ik daar meer over weet, hoor je het. (Voor 
volledigheid ook nog even de definitieve spreeklijn.) 

Groete;M:W 
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Eerste b ijeenkomst bestuurlijke regiegroep test en en t raceren - versl ag 

19 mei 2020 

- MAWfDM zit voor en deelnemers stellen zic:h aan elkaar voor. 

Doel en inrichting van deze tafel worden besproken. Vastgesteld wordt dat bestaande 
werkstructuren (stuurgroepen, projecten, programma's) binnen GGD, RIVM en VWS input 
zullen leveren voor deze gezamenlijke tafel. Daar waar nodig wordt dit intern 
(her)bevestigd Als voorbeeld komt werkgroep 1 van de GGD aan de orde, d ie met het 
opleveren van het opschalingsplan voor BCO zij n opdracht heeft afgerond. Met een nieuwe 
opdracht zou deze werkgroep ook in de implementatie van het plan een rol kunnen 
invullen. Ook digitale m iddelen komen aan de orde, waarbij door VWS wordt aangegeven 
dat voor de implementatie van een digitaal middel samenwerking een must is, ondanks dat 
het u iteindelijke eigenaarschap van het betreffende middel bij de één dan wel dan ander 
ligt. 

RIVM en GGD geven aan dat het van belang is en blijft om de kennis en expertise van 
professionals te blij ven gebruiken. RIVM geeft aan LCI en EPI goed in positie te willen 
hebben en houden, zodat deze kennis vanaf het begin van beleidsbeslissingen goed 
meegenomen wordt. GGD vult aan dat het in de praktijk wellicht niet altijd mogelijk is om 
op het moment van opdrachtformulering vanuit politiek or beleid de professionals al mee te 
nemen. Daar naar streven blijft desondanks goed, maar professionals zelf optimaal 
betrekken bij het beantwoorden of invullen van opdrachten is cruciaal. Dat laatste kunnen 
GGD en RI VM ook zelf waarmaken. VWS benadrukt dat de relevantie van de bijdrage van 
professionals/experts buiten kijf staat, gewaardeerd wordt en niet over het hoofd kan/mag 
worden gezien. 

Een eerste voorstel met ind icatoren om als regiegroep z icht te houden op de uitvoering 
van testen en t raceren wordt besproken. RIVM en GGD pleiten ervoor om de voorgestelde 
set van indicato ren op geleide van kennis en expertise van professionals op te laten 
stellen, en deze ook te bezien in relatie tot het dasboard dat het kabinet ontwikkelt. VWS 
onderschrijft di t. De set die als voorstel op tafel l igt wordt ingeperkt en zal om te beg innen 
voorgelegd worden aan de experts van de GGD die zich met het vernieuwen van de GGD 
monitor bezighouden. In dat proces van afstemmen is nadrukkelijk ruimte voor 
tegenvoorstellen en zal samen met de GGD en het RIVM de verbinding met het dashboard 
van het kabinet gezocht worden. Dit opdat voor de regiegroep relevante indicatoren - op 
proces en output - gehanteerd worden, gebaseerd op de kennis en expertise van de 
professionals en in aansluiting met het dasboard van het kabinet. 

Gezamenlijk communiceren wordt door de communicatiemanager van VWS toegelicht. De 
komende periode l igt de nadruk op de communicatie rondom 'iedereen met klachten testen 
en bij een positieve uitkomst opvolgen met bron- en contactonderzoek) liggen. Het vergt 
nog een boel voorbereidend werk voor de GGD, die aangeeft dat alle inspanning er op 
gericht is om dit op 1 juni voor mekaar te hebben. Of dat ook echt haalbaar is moet de 
komende dagen blijken, met een definitieve go/no go op maandag 27 mei : start op 1 juni 
dan wel start op een nader te bepalen datum in juni. 

Het werkbezoek van de m inister aan de GGD komt in de rondvraag aan de orde, daarbij 
wordt door VWS aangegeven dat de minister een voorkeur heeft om het werkbezoek op 
een GGD locatie door te laten gaan (suggestie GGD Utrecht). Vanuit GGD GHOR wordt 
aangegeven dat dit pr ak t isch niet realiseerbaar is op deze korte termijn. Vanwege het niet 
kunnen handhaven van geldende maatregelen (1,5 meter afstand), maar ook omdat het 
extra complexiteit m et zich meebrengt wat betre~ het afstemmen en inregelen met de 
lokale GGD in Utrecht. Door GGD GHOR wordt dan ook aangegeven dat het hoofdkantoor 
van GGD GHOR de voorkeur heeft. VWS geeft, gehoord hebbend de argumenten, aan uit 
te gaan van het hoofdkantoor van GGD GHOR voor de organisatie van het werkbezoek. 

De volgende bijeenkomst van de reg iegroep staat op 27 mei in de boeken. 
Agenda, eventuele stukken en een Webex link volgen zo snel als mogelijk. 
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To: ... .• ··-min-.wmilldJil~minw,s.nll §@fii@d®I 
G) • · m1nvws.nl · • · .m( • ) • · @minvws.nl) 
From: • ,m. • 
Sent Fri 5/29/2020 9:06:37 AM 
Subject FW: BRANDMAIL: piketpalen app 
Receiwd: F ri 5/2912020 9:06:42 AM 

Even snel bericht wm11~ .. ~pet zo weg. 
Werd net gebeld doo1tt::::lHii was het op alle ptu1ten eens met onze mail en heeft hem al besproken merlllDJ Ze gaat 
vandaag uog met de bouwers praten over de kaders en bet stnk waar onderstaande over gaat. zal nil de PIA worden gelaten. 

1111111 )(2el 

Ministerie van Volksgezouclheid, Welzijn en Sport 
ou~clie \.\1e tge'viug eu Ju1iili:scl1e Zttk~u 
Cluster Bezwaar en Beroep 

Tel. 070-ofO(◄@tll 

Verzonden met Blackbetry 

( 10)12•) 1 

Ondenverp : R.E: BRANDMAIL: pikelpaleu app 

Dank voor het terecht signaal. 

@11111: pak jij vandaag? 

Van: M@I@M 111-GIi) ◄MW41Mr~minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 09:35 
Aan: 
CC: 

.nl> 

Onderwerp: BRANDMAIL: piket palen app 

Goedemorgen&I enlll 

@minvws.nl> 

@minvws.nl>~--~l 
1-a, +e-vws.ni:VM 

Gisteren is (een deel van) de PIA-sessie op de app uitgevoerd, Hierbij werd duidelijk dat er nog veel onduidelijkheder zijn en 
keuzes moeten worden gemaakt. Er werd daarbij gesproken over een aantal mogelijke funct ionaliteiten/vorm~ev,ngsaspecten 
die in strijd zijn met de uitgangspunten van het wetsvoorstel, zoals dat na zeer moeizaam overleg met BZK en J&V tot stand is 
gekomen, door onze minister is geacco--deerd, en dit gisterenm,ddag in consultatie is gegaan . Wij maken ons daar ernstige 
zorgen over. 

Zoalsll'.ll!ffll en ik gisterochtend met 111!!1111 hebben besproken begrijpen wij dat het ontzettend lastig is om tegelijkertijd een 
wet ternaken, terwij l de vormgeving vä'ri"Te app nog in ontwikkeling is. Met het wetsvooi;tel heboen we echter, of we daar nu 
blij mee zijn of niet, een aanta l piketpaaltjes geslagen, waar we op dit moment niet meer van kunnen afwijken . Omdat we niet 
willen dat de app zich de komende weken een kant op ontwikkelt die niet strookt met het wetsvooi;tel , is het belangrijk dat de 
bouwers deze piketpalen meekrijgen. Wij hebben sterl< het gevoel dat dit onvoldoende gebeurt. 

Uiter.Jiard hebben wij alle waairdermg voor de 5nelhe1d en creativiteit waarmee da apps worden ontwikkeld, maar we moat•n ons: 
er goed van bewust zijn dat de buitenwereld zeer kritisch is en dat we ons moeten houden aan de belofte van grote 
terughoudendheid met gegevensverv,erking en - opslag. 

Meer precies ZiJn in het wetsvooi;tel nu de volgende uitgangspunten opge'lon-en: 
t . o" w"ttélijke t~•k van dl' GGD tot bron- en cont11etondl'r,,.(),ek is c:f" bui$ voord" bêv~gdheld om ~PP• t• mogl'n 
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gebruiken en daarmee gegevens te mogen verwerken. 
2. Er worden zoveel mogelijk gegevens op de telefoon zelf bewaard en alleen de gegevens waarvan dit absoluut 

noodzakelijk is worden op een centrale/ back-end server verwerkt. Dit is een keiharde eis van J&V en BZK en zeker ook 
de AP. 

3. Er worden pas gegevens geupload naar de back-end server op het moment dat de besmetting gemeld wordt. In het 
wetsvoorstel wordt ervan uitgegaan dat de telefoons van de overige gebruikers van de app met regelmatige tussenpozen 
verbinding leggen met de back-end server om daar de !D's van besmette appgebruikers op te halen (pull), welke dan 
vervolgens worden vergeleken met de op de telefoon zelf vastgelegde contact!D's. 

4. Uitgangspunt is vrijwillig gebruik en om d it te waarborgen meldt de gebruiker~ in de app (evt. met bevestiging van 
een door de GGD/ arts verstrekte code) dat hij besmet is. 

In de sessie gisteren werden echter een aantal mogelijke functionaliteiten van de app genoemd die totaal in strijd zijn met deze 
uitgangspunten. Ik noem er een paar: 

l . Er werd gesproken over het eerder uploaden van de !D's naar de server, dan dat de besmetting is gemeld bij de GGD. 
Dit kan juridisch gezien echt niet, want de bevoegdheid is gekoppeld aan de bevoegdheid om bron- en contact 

onderzoek te doen, dat kan dus pa na de melding bij de GGD/ vaststelling besmetting. 
2. Er werd gesproken over het uploaden door GGD medewerkers, zorgmedewerker, laboratoria etc. (daaraan koppelt ook 

de UZI discussie, waarvan de noodzaak onduidelijk is en die op basis van het wetsvoorstel ook niet kan). Dit is in strijd 
met het wetsvoorstel, want uitgangspunt is dat de gebruiker zelf uploadt; dit is in de mvt uitvoerig beschreven, wederom 
conform de afspraken met J&V en BZK. Dit ivm het vrijwillige karakter van het gebruik en de gewenste 
onherle1dbaarheid van de gegevens. Daarbij speelt het (privacy)risico dat de toegang/invoer door anderen maakt, dat er 
een risico op koppeling met andere bekende gegevens ontstaat (GGD, huisarts etc. hebben veel meer gegevens die te 
koppelen zijn en dus de middelen tot herleidbaarheid van de 1dentite1t, wat AVG- technisch zeer moeilijk ligt) . 
Het leek alsof de server geheel los stond van GGD. Het wetsvoorstel gaat uit van (in ieder geval in naam en onder 

verantwoordelijkheid van) beheer door de GGD. Dit ivm wederom de AVG/de wettelijke taak en daan-nee dus de 
grondslag voor gegevensverwerking door de GGD en dus niet door iemand anders! 

4. Er is een grote afhankelijkheid van Apple/Google platfon-n. Zo schijnt er een discussie te spelen of er landen gekoppeld 
moeten worden, dus het Nederlandse lampje gaat aan als je in SpanJe bent als Nederlander en andersom. Dit lijkt ook te 
gaan nchting verwerking nationahte1t. Hoe dit precies werkt is onduidelijk, maar ook dat vinden wij zorgehjk, aangezien 
dat weer een nieuw persoonsgegeven is waarvoor wij geen wettelijke basis hebben en wat ook AVG- technisch 
problematisch is, want waarom is dit nodig? 

Ik had afgelopen woensdag al een brandmail gestuurd nav het idee over de toegang tot de gegevens van de app met UZI, maar 
wij hebben de indruk dat de bouwers van de app er nog niet van op de hoogte zijn of doordrongen zijn dat we met de basis die 
we nu in het wetsvoorstel (en daan-nee de communicatie naar buiten) hebben gelegd, tegelijkertijd een aantal grenzen hebben 
gesteld aan de vormgeving van de app. Zie bijlage. 

Wij vragen daarom nu dringend van jullie om deze j uridische kaders die we met het wetsvoorstel gemaakt hebben, mee te 
geven aan de bouwers. Dit zal hun creatieve proces wellicht wat inkaderen, maar dat kan in deze fase van het proces nu 
eenmaal niet anders. We kunnen op dit moment niet meer alle mogelijkheden open houden, maar moeten duidelijke keuzes 
gaan maken over de vormgeving. En, door de tijd ingehaald, hebben wij/de minister een aantal keuzes reeds gemaakt door het 
wetsvoorstel in de huidige vorm in consultatie te brengen. 

Wellicht is het ook goed om de bouwers als couleur locale te vertellen dat de app naast een ' zorgding' echt ook een 'politiek ding' 
is dat door min VWS met moeite bevochten is op kritische andere departementen en de AP, en dat het daarom ook van groot 
belang is om gemaakte afspraken (uitsluitend de hoogstonven-nijdehjke gegevensverwerking en niet meer) na te komen om hun 
commitrnent te blijven houden. 

Groet,lllmfllenlllEDI 

PS. Wij hebbe!"Hf(l}ifhH l')ereid gevonden om het wetstraject van ons over te nemen. Vanaf vandaag is zij daarom het 
aanspreekpunt voor het wetsvoorstel. Ik heb haar in de cc gezet. 

rr• ecw&-
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Cluster Bezwaar en Bt!roep 
RIJnstroot 50 1 Oen Hoog 
Postbus 20350 1 2500 El I Den Haag 
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To: •. . GIDJ!lmifm@minvws.nl]; llfl, llll. llimm@minvws.nl]; • . IIIED. 111 
(ED} • · minvws..!!JL_ 
From: • · , 111- <IIWmll 
Sent Thur 5/7/2020 11:05:12 AM 
Subject stavaza ontwikkeling app 
Receiwd: Tour 517/2020 11 :05:12 AM 

Uit 7 geen bruikbare app gekomen, maar hebben wel allemaal deel dat handig is, 
M inister besloten om iets zel f te ontwikkelen+ vraag GGD scherper krijgen wat er dan precies nodig is. 
Als eerste dus GGD/RIVM gevraagd waar zij nu behoefte aan hebben. Die zijn nu bezig om PvE op te stellen, is nog niet klaar. Gaat 
om in beeld krijgen van alle verschillende hulpvragen in de verschillende delen van het proces. 
GGD heeft aangegeven contactapp in te willen zetten vanaf half juni (verwachten ze weer meer besmettingen). 

Tegelijkertijd met ontwikkeling PvE, moeten we erop vooruit lopen dat er iets gebouwd moet worden. DICTU en belastingdienst 
(bouwteam) zijn ingeschakeld. Hebben al ontwikkelstraat om deze apps snel te kunnen bouwen. 
De t echnische mensen hebben vanochtend met de GGD gesproken, wat hebben die nodig, vragen gesteld om alles helder te 
krijgen wat nodig is, zodat ze weten wat er gebouwd moet worden. 
Hoi allen, 
Ik sprak net metllll!IIE!mllll die heeft mij bijgepraat over de stavaza. Hieronder vinden jullie mijn aantekeningen. Denk ik 
goed om missch~ d even bij te praten? Ik ben een paar zaken te weten gekomen die volgens mij nogal uitmaken 
voor de vormgeving van de wetgeving. 

Groet,Mj,Afä 
Aantekeningen overleg mE-1 §§ 
Uit 7 geen bruikbare app gekomen, maar hebben wel allemaal deel dat handig is. 
M inister daarom besloten om iets zelf te ontwikkelen + vraag GGD scherper krijgen wat er dan precies nodig is. 

Als eerste dus GGD/RIVM gevraagd waar zij nu behoefte aan hebben. Die zijn nu bezig om PvE op te stellen, is nog niet klaar. Gaat 
om in beeld krijgen va~ verschillende hulpvragen in de verschillende delen van het proces. 
GGD heeft aangegeven contactapp in te willen zetten vanaf half juni (verwachten ze weer meer besmettingen). 

Tegelijkertijd met ontwikkeling PvE, moeten we erop vooruit lopen dat er iets gebouwd moet worden. Daarom zijn DICTU en 
belastingdienst (bouwteam} ingeschakeld. Hebben al ontwikkelst raat om deze apps snel te kunnen bouwen. 
De technische mensen hebben vanochtend met de GGD gesproken, wat hebben die nodig, vragen gesteld om alles helder te 
krijgen wat nodig is, zodat ze weten wat er gebouwd moet worden. 

Evt app zal alleen geschikt zijn voor Apple en Google apparaten, deze hebben nl al framework ontwikkeld waarop doorontwikkeld 
kan worden. Hebben al gezorgd voor chinese wall met de rest van je telefoon (kan app bijv. niet bij je telefoonboek). 
Het gaat vooralsnog alleen om de contactapp. 

Plan om voorstel voor app op 20 mei voor te leggen aan de TK. 

Om alle eisen waar aan voldaan moet worden (grondrechten, privacy/AVG, beveiliging, userbility, gedragswetenschap etc) in beeld 
te hebben en houden is begeleidingsgroep samengesteld met allerlei externe specialisten die alle randvoorwaarden gedurende het 
gehele proces in de gaten moeten houden. Zowel vooraf als tijdens als na de ontwikkeling. 

Ook is er een experimenteerruimte waar hetgeen ontwikkeld is t elkens in wordt gezet, zodat iedereen die dat wil kan testen of 
ontwikkelde applicaties voldoen. Wordt ook broncode openbaar gemaakt, zodat mensen technische gedeelte kunnen inzien. 

Belangrijk voor de wet: 
-GGD stelt samen met RIVM het PvE op. Die bepalen wat er gebouwd gaat worden. Er hoeft dus geen verplichting opgenomen te 
worden voor de GGD's om de app te gebruiken. 
-Rijk gaat zelf bouwen, in besteding bij mensen van rijksoverheid. Er wordt dus geen aanbesteding gedaan. W ij geven dus ook zelf 
de technische eisen mee waar app aan moet voldoen -> hoeft dus niet in de wet geregeld te worden. 
-VWS faciliteert dus eigenlijk alleen + geeft geld. 

-GGD wordt gegevensverantwoordelijke en verwerkingsverantwoordelijke. Nog wel vraag of minister ook 
verwerkingsverantwoordehjke wordt ivm ter beschikking stellen van middelen, 
-alleen expliciter ing van grondslag in Wpg dat GGD persoonsgegevens mag verwerken en digitale ondersteuning mag gebruiken bij 
bron- en contactonderzoek 
-verbod op verplichten van gebruik app door derden. 
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Tot nu toe liggen er 2 hoofdvragen om hulp van de GGD: 

1. digitaal contactonderzoek via app 

2. GGD heeft ook hulp nodig bij hun gangbare proces rondom het contactonderzoek. Ze bellen alle mensen na met w ie een besmet 

persoon in contact is geweest. Dat is heel veel. Daar hebben ze hulp bij nodig. Dat kan bijv. ook dmv een d igitaal enqueteformulier 
ipv een telefoontje. Vraag is of je hier iets voor moet regelen, dit is eigenlijk het normale bron· en contactonderzoek wat ze 

normaal via de telefoon doen, maar dan via papier/digitaal. Ik denk het dus niet . 

We moeten denk ik dus nu alleen iets in de wet opnemen voor de app, niet voor andere digitale ondersteuningsmiddelen. 

m aat achter tijd lij n aan voor mij, zodat ik weet wanneer we wat interdepartementaal et c. moeten afstemmen. 
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Onderwerp: wetsvoorstel versie 7/5 

Dag allen 

Hierbij een nieuwe versie van het wetsvoorstel en een eerste aanzet voor de MvT (onderdelen verhouding tot ander recht) . Het 
is nog een beetje klad, maar stuur het jullie om een beeld te kr ijgen. De terugverwijzingsbepalingen moet ik er nog even goed 
inzetten, die zitten nu nog in opmerkingvorm in de zijlij n gefrommeld. 

Waar ik tegen aan loop is het volgende: 

Nadere eisen 

Er is de wens uitgesproken om een delegatiebepaling op te nemen waarin op MR niveau eisen kunnen worden gesteld aan 
digitale middelen, want dat zou in de toekomst mogelijk handig zijn. We hebben echter nog geen beeld van wat dat voor eisen 
zouden moeten zijn. En dus ook geen beeld van welke andere wet· en regelgeving dit eventueel zou raken. Dit betekent 
bijvoorbeeld: 

Moet ik de Wmh aanpassen' Er is in mijn beleving een mogelijke overlap tussen de eisen die wij gaan stellen, en de eisen 
die op grond van de WMh gesteld kunnen worden aan medische hulpmiddelen met het oog op de volksgezondheid. 

Moet ik de Telecommunicatiewet aanpassen' Ook op grond van de telecommunicatiewet mogen eisen worden gesteld. 
Ook daar speelt wellicht een overlap (nog niet heel diep uitgezocht, maar kan me dit wel voorstellen ) 

Gaan we met private normen werken' En hoe dan (bewijslast voor onderbouwen norm? Verpl icht gesteld gaan worden en 
afkopen?) . Daar moet j e in de MvT normaliter toch op in gaan. 

Gaan we eisen stellen die oa de dienstenr ichtlijn + notificatierichtlijn raken. Daar moet j e in de MvT toch op ingaan. Een 
eventuele MR zal dan ook gemeld moeten worden bij de EC. 

Wie gaat al die eisen dan controleren? Komt er een certificeringssysteem? 

Je kan je afvragen of het nodig is om het wetsvoorstel (of iig de MvT) zo complex te maken, als op dit momenmjeen zicht is op 
nut/noodzaak om nadere eisen te stellen (zie mijn eerdere mail nav gesprek met- Ik spra og en 
ook hij gaf aan hier geen directe noodzaak in te zien. 

, (10X2•l 

Algemene bepalingen 

In de Wpg staan algemene bepalingen over financiën, toezicht en handhaving en toepassing op de BES. Bezien moet worden wat 
de lij n wordt (van toepassing of uitsluiten ). Ik heb daar geen beelden bij. Wie kan ik daarvoor aan zijn jasje trekken? 

Mvg 
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Bijlage I • Beeld Rbg-eng (na Voorj aarsnota) 
+ = knelpunt / - = ruimte (bedragen in mln euro's) (middelen kunnen ook geparkeerd worden op nominaal en onverdeeld) 

Appathon Dl CI0 - 2055 

Programma Realisatie Dig itale Ondersteuning PR/ 56'..,. 

"'llilm,=--=r:m=-. -- -=a=-1"'ru,j"',"'1rn"'j=-1,-----. 

Nieuw aangemaakt door•■-H"O"'tf"§"'■-

Programma Realisatie Digitale Ondersteuning PRDO - 2056 ----·<JS Nieuw aangemaa-. ÜwQij/j:f§M 
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Dossierhouder FEZ Toelichting 
Op 6 april jl. heeft het Outbreak Management Team (OMT) geadviseerd de mogelijkheden 
voor ondersteuning van bron- en contactopsporing met behulp van mobiele applicaties te 
onderzoeken om belasting van de GGD te reduceren. Daartoe is een brede uitnodiging 
gedaan richting de markt. De meest kansrijke oplossingen werden tijdens een publieke 
beproeving (de Appathon) op VWS door verschillende ontwikkelaars gepresenteerd en 
doorontwikkeld. 
Voor de organisatie van de Appathon - en de hiermee samenhangende toegankelijkheid voor 
het Nederlandse publiek-, de deelname van diverse partij en en een adequaat verloop van het 
gehele proces is een aantal diensten en producten ingekocht. Te denken hierbij valt aan 
facilitaire diensten (organisatiecoördinaäe, (begeleiding) moderator, tolken, regie) alsmede 
meer technische diensten (productie livest ream, ontwikkeling website, ICT-voorzieningen). 
Daarnaast ziin ontwikkelaars en exoerts uitoenodiod. 

Om de epidemiologische behoeften en eisen aan digitale ondersteuning in kaart te brengen is 
bij de GGD een Taskforce digitale ondersteuning bestrijding COVID-1912 ingericht. De 
Taskforce heeft inmiddels een programma van eisen opgesteld voor ondersteuning van 
contactonderzoek door de GGD. De Taskforce is onderdeel van het programma Realisatie 
Digitale Ondersteuning. Dit programma is ingericht om deze verzoeken voor digitale 
ondersteuning t e realiseren. Dit programma wordt ondersteund door diverse 
overheidsonderdelen met veel ervaring met het ontwikkelen, beproeven en beheren van 
digitale toepassingen en door deskundigen van buiten de overheid. Naast het bouwteam is 
door het RIVM een begeleidingscommissie en een gedragswetenschappelij ke taskforce 
samengesteld, welke ook onderdeel zijn van het programma. Ook zijn vele experts, vanuit 
bijvoorbeeld de AP en het NCSC, bij het traject betrokken. Als eerste zal in het programma 
gewerkt worden aan een "proof of concept" voor digitale ondersteuning van contactonderzoek 
op basis van het opgestelde programma van eisen. Dit zal lelden tot een open source app op 
basis van het afgelopen week door Apple en Google gepubliceerde "framework". Voor 2020 
worden de kosten tot op heden op ll[l}JM~raamd en voor 2021 is dal@@!f{§@ 
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Toelichting Incidentele supp 



Datum Vanuit wtlk pêl'$pê(tief KMI s;enaal 

iiir 7-mei AJinbiede-rs 

7-mel Gemeenten 

30-apr Gemeenten 

28-apr Aanbieders 

22-apr Aanbieders 
22-.ap, Welzijn 

U•ap, Jongeren 

22•ap, Ouders 

3•apr Onderwijs 

[

Online hulpverleni"8 

Noodhulp na 11 Mei 

~ line hulpvttlenen gHthtt n,ieuwe noJrMal worden, Hoe kunnen we h,ijer een rol in spc-km?Wîe p,akt drt Or:>? 

Nu het p,tmalr OAde,twijs rnet lngan1 v.an 11 Mei weer terug o,pst~tt komt natuurlijk ook de vraag naar de nood.taak en 11\Zetb»rheld 

van noodhulp vanaf 11 mei. Is hêt nog mogelijk/nc>odz.illitclijkom noodjeugdhutp na 11 ml!i beschikbaar te houden? 
Wiil h; de f'1Ch1trjn Yin de VNG hltrfn? We wlllen Ujdlg m11r de doelgroep (.(lmmunlçe,ren, voind.nr de.ie vr.ug. 

Verkngfng mac1tregelen na l juni De huidlge regeling geldt tot !Juni. Het Is bel.inpiJkdat In de ttrste hl!-lft mel ttn besluft wordt genomen ov« v-erlenglng I.v.m. de 

rep)nalt': en lokale be-sluit\'Ofmin1. l<un }edit tijdig besprelcen? -
ICfndet"opvang • ondf?f'sleunen 

scholen met bso medewetkers • 

financiele vergoeding 

Ze lijn druk met het organiseren van de l:lndet"opvang voor alle kinderen van ().4 Jaar. Tevens zijn ie aan het kijken wat er georganiseerd ~ 
moet wo,den in de opv.ans aan de 8SO-kindl!fen. 

0. l'IOOdoS)v.1"8 onde< s.c:hooltiJd Is ee-n vtt"an,woo,delljk.heid van de $Chool (aldus de KinCN",opvan1}. Nu sc~n weer deels op,e:n 
mogen is de ~achting dat e-t" ttn kn~punt gaat ontstaan in de beschikbaarheid ~n d<e docenten, omdat de docenten naast r~ulie-t"e 

schoolwe,k ook thuinchoolWtfk moeten blij\'Cn verzorgen. De kjndcf'opvaine liC1 mocelfJlchedcn om met de beschikNre b$o-
medewerke~ de Kholen te onderstieunen, maar vragffl Jich af of zij daarin dan financieel gecompenseerd kuooen worden, Deze vraag b 
WOtdt dus Zeeuws-b<,e,e,d nu "n ~ voorgelegd. 

Sè«Or blt't'd ~drtik.ing ~ hoe_ o_m->-lk-b<- n- httl bli j met de landelijke lijn die tr nu is (oP website NJi) Offi: huisbttoeken, (btgelt.dt) om,gMg tn logtttwttktndt'(I in JR!HU }@H 
te gaan met huisbezoeten etc bij pleeggezinnen. In aanvulling daarop hebben wij zelf inte,n afspraken gemaakt o,..er bijvoorbeeld netwerksa-eeningen, 

plees.zorg? bfftandssçreeninge,n, voorfichtinguwnden en trainingen. 

Kindet dleo~ten centra open? 

Wat betekent dit VOOf" 

klndcrbmpton? 

Suicide toename door 'nieuwe 
domper' 

Voor nu volstaat die landelijke info. Wat ik verwacht is dat we op eni&: moment op een punt kornen dat et weer meer ma,., maar dat we 
dan nog wel de 1,S met« aan moeten houden. Het lijkt mij hand]& als er nu alvast s«tor brttd wordt nagedactit over hot-Jt-dan 

omp:.t met bijYOOfbettd huhbctoeken, (t,eadeidc) ompng en loaeerweckehden. Zodat we goed voorberc-id iijn, en het riiet d.:,n n01 
moeten g:un bedenken. Missctilen gebeurt het ooli: atlan& maar ik gffl hem je mee voor de zeli:erheid. 

Spec:i:,,l.11 onderwijs "'"ttr volledia open! Heel fijn voor httl veel p:ezinnen. Mlil.lr het vervOt"f lijkt mij no,: wel ~n d~. Of zo.;den 
kinderen onder de '11ookW"1"same11 ineen busje moi4!n? 

Mogen de kinderdiensten cimtnr oolc weer open, net ails de scholen? Ool: hief speelt het wrvoe, ffn rol 

Vanuit welzijl de waaa wat dit betekent voorde kinderkampen in de meivakantie. 

Jongeren g»n t 1wur krijgen met h4rt idee dat hun •1omt:r i1 •fgepakt". Vooral hoc sommige op korte te-mijn kijken. tal dit moa el ijk 
een reden kunnen zijn voor sulddaal gedrag. Ik maak me zorgen om deze jongeren. Terechte en herkenbare zorgen. Studenten en 

ltefkr.eht~ doen er • ltes a.n om •tternattef o~Cf"Wijs in te vullen en vtrV01gem WOl'dt hun vakantie afaepakt, 

Noodopvan, kinderen bovtn de 12 We b ijgen een nlt\lwe doelg,o,e.p \IOOr noodopvang: kinderen bo\l'Cn dt 12 die toezicht nodig hebben en ~arvan ouder$ we,tr buiten 
Jaar de deur gaan werken. -
I
Wlsselende rlchtlljnen binnen 

lt)$tellil\ftti'I ow-erwel/niet naar huis 
en W@Vntet naar bulten 

tnltiatl@J dl!!le n binn@n netwe:rt 

Op de groepen va,n Juvent mogen Jong«en In het weekend naar huls en da ama weer terug naM de groep. Wfi•ijfb'.11 -
6ij een andere (tva) ora.inisatlebtijkt d.-1,tongel"en niet~.-,-huis moaei,. ze a,.-.-o de stJ"at op e,, nemet1 'het' niet se.-it-us. Gr<>el)Steidir"C j 
mag z@ nret binnen houden (zitten niet gesk>t@n) @n worden so,m, bMpuugd wat zorgt dat de polltte erbij betrokk@n moet wo,den_ 

Pittif;voordcGL 

Kunnen Jull1@ bijg@voeg,d lnftlati@f ookdel@n In JullM! netwl!!fk: httf,sJ/www.ldein&eronahulp.nl/ 

Het is @en initiatief van meerdere fondsen. A.anvngen voor tq@ngaanttnza.am~. dak~ thuisloze helpe-,, en voedsefvoonienin& in 

noodgev.allen kunnen cb::i:r Ingediend wo.-clcn. 

Moet speciaal ondefwijs openbtij\'en Is er bij jullie w.at bekend ove, de ouders: in essentii le berOt"pen met kinderen die zowel begeleiding als persoonlijke verzorging in het WWW 
ln vabntk-s W>()r ouders met speciaal onderwijs ontvangen? Verwachten wed.at het sped-1al onderwijs daarvoor ook fn de meili'dkantle beschlkba-1r bUjft? lk krijg 

deie waag vanurt het s.peciaal onderwijs ~daarmee om te gaan, omdat hun docenten hun Yiikantie hard nodig hebben. 1s daar 
tandelljll belf!4d <Wl!!f"? Of goedt" voorbeelden voor oplossingen? 
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Datum Vanuit wtlk pêl'$pê(tief Kèms~aal Uir,ebreid signaal lngebrac.ht door 

JO•mrt Gemeenten 1:r;7~~:::: .::::;;:oge,, Gt-meenten die onder ~hetpt teolirnt stnnvan de provincie biige-n teh Ofen ebt ze niet .gele~rde jeugdhulp r\iet mogtti betalen, "·-----.. --·--· :b ➔ ni« jeugdhulp betalen 

30-mrt Gemeenten we<kfng f1n:.mc~e af$pra1cen U1twe1tcen financlele afspfi!ken tu$$en vws en VNG nodig, om te VO<Hkomen diil regio'$ en gemeenten hter zelf ult'We,ldngHn g.ian 1 

gevt:n tn dit tc>fe;t VOOt admk'll~ratit'll'tl lasten, 

30-mrt Professlonals l'."'""'"""""n poh jeusd1!g, Een aantal van mijn dh!ntl!n he-~ d@ bfflandelM'lg tljdellJc stopgez@t. 1k h4!b tijd o\ll!r @n wll graag de poh J~gd-ggz o ndMst@urn!n dl@ 

moge4ijk zondet" scdoe? v.anwcgeCororni O\ICrloopt met Vf-Ogcn ,...,,, ouder,., Hoc kin ik dit het bflte o.>nl).)tJtcn tonder dait de hui~rts mij in dienst hoeft te 
nemen en wc f01me-el veel moeten regelen? 

30-mrt Professionals 1 Nteuwe ~crwijzing nodig "°°' N,Hr verwachting z.aJ de 1or1Yra.ag wrzwaren van mijn k.&j behandelingen, Is daarwor een nieu~ wrwijzing nodig. of kan ik 1-ve-nw.;i,r"ing k&J bch;i,ndeltng? dootbe-h;indclen? Oc1e ~gektt voor ;ille bckos"dgtng,v;i,ri;inten. 
30,mrt Prof&sSion31s Eindcbta bMchikkïneen loss,ar G~eenH1n zoucki!n ons kunntn hefpen door de einddata van beschiklc:ingen wat losser te h11ntlN'M, r-hanteren 

30-mrt Ondotrwljs. Schoobdvies • onaelijkMidseevaar De mHlfC8el yan hel afschaffen vsn de e indtoets~ het ba-sisondctwijs: hffft waarschijnlijk een ne,ptief effect VOOf kind«en uit r 
mtnde,heldsc.roepen en uit lagere sodale mllteus. We i.wten dat IK)()( deze gro@p de schoola~zen vaak te laag zijn. OeM- kinderen 

krijsen nu niet de ~som met een aoedc ~ndtocts alsnOS n;aiaireen andere ('h08ert'.) vorrn ..-an voortaeut onder'Wijf; te kunnen. Slob 
gaf hierbij aan dat VO scholen' ttht' en tijdig moeten kijken of kinderen op juiste niveau zitten. Dac is natuurlijk wel goed Mdoeld 

m;iar ~et rea,listlsch"tt p;it niet met de herlst..-i k.antie ineens Ntl \t01k.$vtt"hulz\"ng pla;itsWlden. MocellP, v;itt te ove-,...,,.n een soort 
vrfjwi11lge erndtoets te l.11ten maken \IOOr d~genen die het niet eens zijn met het school.adYles? 

30-mrt Kinderen en ouders l(fnde,en en ouders die niet kinderen/gezinnen die afwel he'emaal niet a...er devkes beschikke n, afwel met gezrn 1 moeten delen, terwljt meerdere kinderen voor -besc;hil:ken over de'lices • ivm school on line moeten, en ook de ouders zijn .11a~ezen op online werken, Deze kinderffl ~den soms belemmerd in hun 
armoede - Is hier fonds/o,plosslng schoolwerk. maar ook antine w/feugdhulp is hierdoor moeilljk. ln sommige ge'lla11en zljn e r wel de vrees, mHr Is er bJj1.'00rbeekj geen of 

I;'°"'? N, • lltta ,.,;d,1 ip d i,nlon, niet e,enoea internet af wifi, waardOOf bttldbellen mttt de 10,1 niet maaelijk is. Ik weet dt et op dit moment e,eld vrij is iemaakt voo, 
nfct op regulier ondNWijs computen en za, maar volgens de formulering lijkt dt allttn voor kinderen uit de jeugdbncherming of {resident~lej jeugdhulp en 

?lttae.zinnen (dat bats.te even uit mijn hoofd), maar NIET voor kinderen uit ae.zinnen die in armoede ~n en minder mid~en 
hebben. 

30-mrt Gemeenten !Onderwijs • jeugdhulp: ondetwijs • hulpworlening. \\tie waarvoar verantwoordelijk? Is normaal gesproken vaak a1 lastig in casussen wur ZOfg «i ondetwijs -verantwoordelljkhefd? onlosmakelljk met efk.aar Yerbonden zijn, dat wordt nu vergroot. Natltle zegt nu gemeente Sdentlfkeert rn nauwe samenwerklns school, 

school zorgt voor passend plan, Met name zorg om noodklas.sen; wie val'l8 je op, waar ligt grens en hoe bewaak je eigen mensen en 

grenlen, teker 1ts 1 1.,neer V3t duren? 

30-ml't Kindnen en ouders StoP:etten ... ,n tta,es - level't 000, hel SloPtetten v>n Slages lopen lff<linaen met uil1l«>omi,.,temm;r,g Art)e;d veNag;r,g oP In h,n •-Sl-idia& en kan u;ISt<I r 
problemen op wor l@erllngen met van uitstroom betekenen. Dit h@eh dan consequenties \IOOf de formatfeve Inzet In komende schoolJaar en de flnanderlng vanuit het 

uiUb'OOmbestemmina atbeid u menwerkîntsvtrband. Ook kan h<e-t lainge thuiSlitten een terugval in ..-aardigheden en (()mpettnties YOOr de lttrtina betekenen, tnet 
een n,esati,ef effect op de beeldvorming ap de werkplek.. 

30-mrt. Profeuiona1s l<nel~nt profeuion;ai1s in q:,ee,aa.l Nu de dn,k OS) schole!'I VOO. $,pe(i;aial onderwijs YOOr 0pva"8 groter p:at worden, zullen mttt" medewe,-ke,rs in de opva>flli OI) khOOl ~ 
onderwijs komende t ijd Ingezet moeten worden. Dit kan een knelpunt worden wanneer het aantal medewerters met kJachten toeneemt en thuis moet bJijven. 

30-mrt Onderwijs, [)nJk ap onderwfjs wordt vergroot De vraaa nur apvang \o'00t leerllngen In kwetsbare $ftu.1tles komt steeds vaker op meer scholen bklnen. De praktFJk ,~., dat opv,1ng 1 k.omende tijd binnen de eigen smool meest geëigend is, gezien de w rtroowdheid en specifteke begelotidingsbehoeften van de leerlingen, De 

'<'ef'Nachtl"I Is •zoals al eerder gezegd• dat de druk de komende tijd op schalen hoger gaat wo,den. Op ..-er-schillende schoSen hal 

opvana '«>Or leerlinaen in kwetsbare thuissituaües gereeeld. 

30-mrt l<lndtten en ouders RkhtllJn ovet thuisonderwijs, Ik lie dat ouders nogal o\.1Cr1ast zlJn daor eisen vanuit het anderw\"js die echt niet reallstb.ch zijn. Kunnen we geen norm aangeven? 

Buisonder'Wij,$ Zuur en \IOOttgetet onderwijs maximaal 3 uur. Sia• verschillen in wat er van ~r1i~ (en ouders) sevrMr(td wordt. V.an 
mmm 

schooldagen die in 40 min klaar zijn tot vof.gestopte Yerplkhte programma•~ van 8 tot S.. 

30-mrt Aanbieder Signnl dat Gfs geen «intact mttr Wij krijgen signalen dat er Grs zijn die gttn enkel contact meer aangaan, ook niet als de situatie van de jongere d.11arom vraagt en als ' :iianga~n (?uid Llmbu,g) het QOk kan met lnachtnemtng v.i,n de AIVM-,rf.chtlijnen. KrlJgen anderen d~ stsn:ilen ook? K.,n dît ooi,: In het r1$1~-o"4:'rlea besproken 

worden? 
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Datum Vanuit wtlk pêl'$pê(tief Kèms~aal Uir,ebreid signaal lngebrac.ht door 

2S•mrt l(indeon en ouders Stimulttingsfomk ouderen • ook e:ittra middc4en om voor jeugdhutp dient~ om thuis de zorg doOf te laten via ••health? Ik weet niet of er een tri.ort is, mHr kan me -mogelijk: 'VOOf jeugdhulp? zomaar voorstellen dat huishoudens In frnancleel p,obfemen een te.kort hebben aan de vlees. Op die manier bn een jeugdlse of 

~d«(s) ook Chatten~ Hhn voor"1:aen, Er is een stlmu1eringsfonds voor oudefffl, is dit ook m•ijk Y004'" ;onaeren? 

lS-mrt Profenk,n,1s Mocttn PG8 hoodeo betaling stop betekent brief V11n VNG nu dait PGB houden bet.ling stop moete-n ze-ttitn (trekkingsrecht] omd•t Jh niet geleverd wordt of niet. H~r ..-zenen als jh niet wo,dt geleverd? ontstond discussie over ~ mijn regio. 

24-mrt Gemeenten Kleine orga,nkat~ dagbe,stedingen • Oe w,schlll.linde branche-organi$aties onlwikkelingen of hebben al rlchtliJnen~ders. Voo,al b&men da,gbesteding dj,n vr1J veel klelne<e-...---

l~rsdlil1tnde invv11irtg • richtlijn voor organis,aU<r:1 klief dîe r'Met ïtllcmaal lid tijnvan ttn brancht~enigïng, Juist binnen dit type jeugdhulp tie ik d.1t et bei:t vel"$Chilltnde 
1 

dagbesteding? keu1es worden gem:Hlct. Is er al een richtlijn beschlkb3ar V004' dagbes.tedlng(d:igbehandeling. waarin aandacht voor: open/dldit; 

ander$ organis-eren kl!-inere gro..p,tt1/ of juist ambul;mt; en hoe dan? Zo ja, kan of id deze ook toq.ankelijk te maken via d-e rm site? 

2'-<nrt Aanbieder landelijke aanbevelin& uitstel Komt er ook nog een landelijke aanbeveling tav de lopende Inlooptrajecten om deze uit te stellen of op te schorten? Alle bf;mch ' 
lopende il\looptrajtctt-n Oftarwlat~ ht-bb,t,n hitt '"31.t-n o~r ~tt-ld bij het landelijk Co.ona O'ffl'~, Mogelijk a<t\lie$ YM EHOK? 

2S-mrt Professionals IVoo,bttld o~ dlgïtale mfddelen -be$.chil:baar s telten -.,,muit de redo 

lvoo, professionals 

httos://foa .i.-..,.,kebe m ,nl/werkwi' ze/nreuws/ 

2S•feb Kinderen en ouders. l~Ofg over niet meer gebruik l:.unn.cn Zorgboere,n die opvana biedtn un kwetsbare kinderen van oYerbebste ouders. Hier onw.aat een risico, VOO< ontl.Htil\3 ~zinnen om Regio 

1

maken van zorgboe,de,l,len crlslssJtuatles te voort.omen zijn dergelijke opvanglocaties nooctukelljlc. Hoe gaan we hier mee om?~ heeft cootact met 
zorgboerderijen hier~ (Zora,~rderije(I Nederland). Kemvraag:: hoe l:.unne-n 2ij ope.n houden? 

2S-nlrt Gemeenten IWerk.afsprakM noodop"ang In Zeebnd zrjn er atsp,aken semaakto...er noodopv.ll'fl: kwetsbare kiod4N'en met jeuedh~tpaanbieders, ooderwijs, aemeenten en IIWirall 
rtsbare kinderm Inkooporganisatie.. G~ pralctlsc::he wertafsprakrn opgesteld, Op te vrag,tm bij Olga ldema. 

is.mrt Profession&1s s het moe;elijk om, wan nee< het echt Oi~nten thuis het~'": Is het mogelijk om d i~ten tht.iis te betoeken voor hulp/begeleiding? lek.er "oor d~ten tonder sodaal R.egro 

noodza~ijk is, om clifflten te nt>twe..t;/mantetlor&er. Kunnen~ noe ditÎntm zï.n waarvoo, dit noodzakelijk~ (bijvoorbeeld YMiwqe Yt'iliit,eid "'1n ki~ren)? 
bezoeken? 

24-mrt Kinderen en ouders Kwetsbare kinderen• vooral bij het onderdeel kwetsbare kinderen, wordt (ogenschijnlijk) vooral Ingezet op ouders benaderen. Misschien ook aandacht 1111111111 

foc.us opoudel'$, meer aandacht vragen voor kind/jeugdige benaderen. Voo~I als bijvoorbeeld' onderdeel zijn van de door het kind e~ren onveiligheid. 

nodig wor kind/jeugdige? Ook 

vb communicatie In het verlene:de hrervan: kinderen/de jeugd komt ook met vragen (inc:Jdenteel} hoe ze met ander sedrag van ouders om 

moeten gaan. Zeker nu ze hele dagen thuis zitten. Iets voor de themaslte van het NJI? 

24-mrt Professionals Is jongerenwerk. ook vitaal bcrOf'p? Is Jongerenwerk ook vitaal beroep? Net als JeugdhulpotJanisatie$, wordt \lfaag gesteld door weftiinsoraani~ties mml 
24-mrt AJnbleder Stagn.-tle bil Jeugdtorg+ In aanvulling hle,op pf-aan dat ook me,e, Nn de aehterhnt v,n het systeem, tn het b/Jzonde<ln de Jeugdzorg~, een zee-r -zorgelijke stagnatie optreedt. Er lijkt bfj veel lnstellin&oo helemaal geen inst room In de Joogcb:org t meer mogellj: 

l3-mrt Kinderen en ouders Spanningen thuis bij thuisonderwijs- schollng dat geeft onrust en stress bll ouders. Heel begrljpelljl: dat thuiswerk wordt gestimuleerd echter dit veroorzaa.kt spa,,nlngen, -onbegrip bij scholen (SO en VSO) vanuit de M:holen is hier onbegrip over. Kinderen die op so en vso onderwijs zitten zijn hun structuur kwijt. wel zijl er bij de meeste 
oodets goede VOOtbeelden van een dagprogramma gedeeld 

23-mrt Klndl!fen en ouders Gffn goede berefkbaarherd OG De berijkbaarhefd van cjg buro's voor ouders die nu met p,obJ~en te maken krijgen worden w~ zwaar op~ proef gesteld en niet amm 
l>Yre-au's juist ,iehoOf'd. De bereikbaarhe-id schi.J't m<>t'itaam te zi;,. Er komen 'llanuit ouders vragen of er geen landefijl( steunpunt hn komen 

w.iar ze met hulpvragen tijdelijk gehoord worde-n en ge-reglstreerd worden, zodat er op een Later t ijdstip bt-naderd worden door regio 
hull)Vt(lef'lers. 

' 
B-mrt Kindtten en ouders Ouders vinden het spann.end om ambulante zorg, t>:r wordt met ouders in deze YOcxal t elefoni,c:h contact aehouden. Oudt>rs vinden het moeilijk om op afstand zaken te lli:illiliil 

hulp "'a telefoon te krijgen bcsl)rekcn en zijn b.ang dat et een soort zwMtboek ontstaat w.arbfj te straks op worden a,(ge,ekend. 



680003 

Datum Vanuit wtlk pêl'$pê(tief KMI s;enaal Uir,ebreid signaal lngebrac.ht door 

2l•mrt Profus.tONls ~at vit•le beroepen tiCf,gen welke laat viUilc beroepen teg,g~ welke kinde-reo uit kwct.sbarc gclinM-n naar Khool of l:dvmoeten. Dit navsignHI ZO BnNnt dat I te) ~•I -
kinderen uft kwetsbare gezinnen slultJng plaa1s vindt i,ran met name dagbeh.Jndellngscapadtett. 

naar school of kdY moeten 

lO-mrt Gemeenten Ovenkht 11:eme,enlen (tot nu toe) Oeventer,Olst, M.1asdr--.el, Zaltbommel, Food Valley, Zukl Hollal'\d (zijn ook tal van gemeenten die teruS,.oudend iijn) 

die anders han~e-n cbn VNG 
richt lijn doofbetalen 1org.untMedet"s 

19-mrt Aanbieders Toenemend aantal Wij worden d,e 1f1elope:o da.gen ge«lflfronteerd met een toenemend Hntal crisis H nn~e-n. Daarnaast kunnen we de jon Je ren die nu 
crisisaanvnain,en en daardoor op on,e crl,1,plHt>en '""bllJv<a ook niet doo"t<omen omdat de """''• ,..,,1en1a,en 'op , rot •nen' vanwege C'<Kon, """" egelen ot

1
1 

opstoppingen wegens co10na omdat wrvolaplaatsinaen naar bijvoorbffkt a~iinshuiu:n of zoraboerderijen worden uit.ge,letd vanweae aezondhe;di.kJachten alcb.N of 
dat 1orgbo@f"dffljen dJn gesloten. 

19-mrt Gemeenten Casus waarbij kind wordt gewe{gefd We moeten nu gjeke bellen voor vastgelopen casus omdat jeugdzOJg plus In g roofngen geen plek wil bieden vanwege corona. Wat zijn -,....,, corona htervoor de richtlijnen. Wanneer mag men weigeren? Het ging hl@f" niet om een capadteitskwes.tle begreep rk.. Mijn cotteg• neemt 

contact op met Gieke. 

19-mrt Gem~enten Signaal in.koop en a.1nbes-tedlng ur ,Ultie-ook bicti.g me-t inkoop en a anl>e-$t eding jic11gdwet c-n wmo 2021? Zo ja, is het wel reCel om dit nu dOOf te int.to en dit van lmiil 
lj,eugdwet en wmo W2l aanbieders te vragen of zou Je moeten overwegen huidige contracten t e verlengen? Lijkt men goed hier ook een richt llJn op t e zetten. 

18•,nrt Get-neenten l~'aal dat naast het op p,t-il houden N.1ast het op peil houdenv.1n de r'IOnnale- betalitlaen 'IOOf' zort; tal e-T" Pf' ree:io wa-arKhijnlijl: ook een cris.iSl)()t motttf'I kon-.en "°°' -van gewone bet•llngen YOOr zorg. zal crlsluanvr.agen bljv voor lsolat.ebl!dden, extra ultgavm aan dagbesteding nu klndffen In 11erblijf niet naar school g.aan enz 

er pc.. 'ttÎO ook een CO$ispot 
moeten komen voor afsisaanvragen. 

Is da~r a.1ndac:ht voo,? 

18-mrt aanbieders aoed voorbee ld Wij (Cord aan) ondersteunen in he t $pedaal onderwijs ouder$ nu!t het m aken van a:oede da s programma's en balans in le ren @ij•J[t{§@ 
& leuke d inae n doen. 

18-mrt Jongere n e n ouders lnfOJmatle oYet" hoe Jongeren op de Ik heb de afgelopen dagen wel contact gehad met de Jongeren van o.a. Hoofdzaken en d.aarvan hoorde Ik het volgende: • Op open lll:IIW.I 
groep dit nu en,aren (zowel positief PAAZ afdellng mogen jongeren niet mttr weg en mogen geen be:roek ontvangen, ebt Î$ lngewil:keld • Onzeli:efheid over contînufte.t V-11'1 

la lsnegatief) lopende th~apie (online? hoe doe je dat goed?) • OndffWijs & tentamens die niet doorgaan; onduldelijkheld over wat YOOr 
consequenUes dat gaat hebben voor hun leven de komende tijd • Stressen ancs.tktachtet1 hoo,- lk \·eel, maar ook jongeren d~ nu e<:ihl 

even tot rust kunnen komen en juist ademruimte ervuen in hun leven • Hoe ga ik om met een lege agenda/ hoe kom ik mijn dag door 
zodat Ik niet de hele dag ga päekeren W;n ze doen wat werkt:• Thuis yoga doen of sporten -Genaeg w.1te1 drinken • $.Jmen spelletjes 

doen • Alle emoties er laten zijn 

17-mrt Professionills IG•dashuh•n •n pl ... oude" r, 8,lj gezinshulzen en p~ouders Is (mogelijk) b~fte •an Mil regels hoe om te g•an met kinderen die Coron• V@fschljnselM hebben. • • 

bdlot-ftt aan rtteis hoe om te eaan oe zor~biedt:1'$en &e:tinshuis..com tljn lttnndljk no& niet zo ver d3t ze daar lt:t$ 0p hebben btdacht. lk heb contact met 
met kinderen d ie Corona gezinshuisouders die zelf met Yourneo een soort protocol hebben gemaakt. 

vt-rschijnulen heb~. Y11rneo heeft i==~~:!,..~' r, noe niet 

16•mrt Jongeren e n ouden; Jeugdhulp met V(Jl'blijf; ~gna.al dat Zorginstellingen met Jeugdhulp mct ll(lrblijf, Ik krijg s-ign.,14:-n d.i1 ouders hun kinderen thuis krijgen, gec-n d"gproe,ramm.f op de gro~en Mll•JlfbM 
kinderen naar huls WOiden gestuurd gedr~ld wordt end.at kinderen aardls a;m hun lot OYerge4aten wOJden. Wat lrurvien we hiermee doen? 

en/of ettn datprogramma oP ~ 

groepen 



Datum Vanuit wtlk pêl'$pê(tief KMI s~aal 

16•mrt Jongeren en ouders 

16-mrt Aanbieder 

Mogelijkheid om overticht te gewn Kunnen we Mts d~n met een ovenicht Yan ~~natievcn om fylrotk contact van hulpverk-ning te bepc-rtcn en gezinnen gctn 3 weken 
v,1n altern;itle'1en voor fysiek cont3Ct aan hun lot overlaten? Vo« g.ezlnnen met zorgkinderen Is het heel spannend om de kinderen mlnlnual 3 wtn thuis te hebben en het Is 

met hul~rtene<s of andete belanariik dat er hulp~r1enint blijft om Ie reflecteren en inspireren fn oplossl•n als het wastloopt, 

1::::::,,~~::~:;;c~ 
ld,ie w eken thuis te ht'.bben zondN' 

'°'' 
Lopende aanvragen stagneren bij de Wij den ook hffl veel lopende aanwaten (nieuwe e n her Indicatie-si met de toegang stagl"lefen, omdat die ook maar op haf~ kracht MD•JitbM 
tocg..ng tvm ~rmlndffl'dc eapa,clttit w'çrkcn, Dus niet i!illccn l~<l tOfg. ma;Jr ook jOngcren die :staan te wachten op tors Is a..1ndacht$,J)unt --v ___ .... ...,_ __ ... .........,.. ·---... ----°""'""......... (_VNG_ _, 

- --_., __ ,.. ... ...., .. _...,._ __ ............ _...,__,,.,.,_v. .. -
--IDlllQnla-V--..op-,on ..... 'I.Zuld-ZUl4 _ _..,........,,_, .... .,_d _, ___ ..., _____ ,. .... .........,.._~-----.....-...... ..-. _.....,, __ ......,t,_to ___ lllJ_al __ L_do......, 
.... wnhllbertdlltl.w....,blnnm•-.wfJOnwtpes...,Nltchlen....tlWOfdln.lnHollndRQnllnclhmbln•nulnde QIA---•--duldoljll,lld---2.--•----...--.... -i-.. doo-bNtitllld...,_.,,_ ____ doldolllkelttls-Duhlolfoelln•Mt. 

__... .. .....,.,.._.... &.lnffllddals ......... wlltbbM.._....,.dltnlal ..... mq:apOnftlnlatbetalldlll.....,.ancllt:WIIQ ■Aihf4■ .. - ... ~•- _____ .,._,_to_,..........,....,_Hot_moo1••-•-----.,._,....,eor-_ -.-.. .. - .............. .. -
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Van: 
Ver%onden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Dank! !! 

vrijdag 29 mei 2020 17:00 -RE: Resullaten van de dagelijkse monitorirtg Corona Opt•in 

van~ Mi@fNN <MfN t{]W,vzvz.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 16:53 

Aan: wem ) <MIWdJ~minvws.nl>; 
Onderwerp: Resultaten van de dagelijkse monitoring Corona Opt-in 

Y.Jlfj-f •vzvz.nl> 

Hierbij de overzichten zoals samengesteld uit de dagelijkse monitoring van het verkeer in de periode van de Corona opt-in. 
Dagelijks worden zowel de bewegingen op het LSP als de keten (de zorgaanbiedersystemen) gemonitord. 
Deze monitoring is er op gericht te volgen of de doelstellingen gehaald worden en op basis van de rapportages bij te kunnen sturen. 
Doel is om ten behoeve van beter zorg in de corona crisis zo dicht mogelijk bij 100% aangesloten huisartspraktijken te komen d ie 100% van hun patiënten hebben aangemeld. 
In de overzichten wordt het resultaat zichtbaar gemaakt. Daarnaast vindt er dagelijks toezicht plaats op de rechtmatigheid van de informatie-uitwisseling. 
Dit heeft geen gevallen van vermeend of daadwerkelijk misbruik opgeleverd. 
In één geval was sprake van verdenking van onterecht aanmelden, waarbij het onderzoek heeft uitgewezen dat dit terecht was; 
een technische fout bij het systeem van de zorgaanbieder is daarop hersteld en de aanmelding is ongedaan gemaakt. 
Voor vragen ben ik bereikbaar. 

Met vriendelijke groet, 
MïJilhiM 

Dashboard Taskforce Corona opt-in 

o Aantal aangesloten en actieve praktijken op het LSP 4.229 Weekt oename van 20 
o Aantal aangemelde PS'en 13.475.000 

o Aantal aangesloten SEH's 10 Weektoename van 2 
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o Aantal succesvolle opvragingen van PS-en op de HAP en SEH via 
het LSP 

Status aantal aansluitingen huisartspraktijken 

De aansluitgraad is deze week gekomen tot 88,9 % van het totaal aantal praktijken. 

IJ HA+ At1HA 

41 22S 

4.200 

4.li'S 

4.]50 

• 125 

4 100 

4 075 

4.0SO 

Aansluitingen Huisartsen 

~oto..,,;o'?&~~to~~o~~o:~":~()":~oto":~o":~()":~()":~oto1:~o1:~1:~":~o~o':~o":~o":~":~o":~o~o,v) 
,'>•t•'%·..,,i;"\.','t/~rit~·\-o·'..;~'\~~~o?,,_,<-i,;"l:-.;'Ö~r,,:~~,/'...:r,;."\;,,.,,.,/~>,t,>-.:'>'\~''/'.._0i:,;,,,,<-f', Wek.tn 

- c- A n~sloton HA 

Status van de aanmeldingen onder Corona opt-in 

Aanmeldingen 
CO2020 verwacht 
PS-en volgens VZVZ 

XIS Status aangemeld administratie Opmerkingen 
HIX Klaar 0,003 0,004 Gereed 

Scipio 
Nagenoeg 
klaar 0,595 0,63 Slotonderzoek 

Promedico Nagenoeg 
ASP klaar 1,038 1,09 Slotonderzoek 

40.752 (77"/4) Afgelopen week, waarvan 10 vanuit de 
SEH 
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CGM 
Huisarts Klaar 0,654 0,52 Gereed 
CGM 
Apotheek 
houdende 
huisarts Klaar 0,099 0,09 Gereed 

MicroHis Klaar 0,663 0,66 Gereed 
Bricks Klaar 0,153 0,17 Gereed 
Transhis Klaar 20-4 0,006 0,01 Gereed 

WebHis Deel nog 

zorgdossier 
aan te Restant betreft een handmatige actie. Volgt 
melden 0,170 0,23 deze week. 

Promedico 
Deel nog loopt nog, thu ishosters dienen zelf de 

VDF aan te aanmeldingen te activeren, hulp is afgeslagen, 
melden 0,111 0,19 Promedico gaat hier zelf achteraan. 

loopt nog. Resteert noni's en 

Medicom 
Deel nog apotheekhoudende huisartsen met vereiste 
aan te lokale actie. Escalatie levert geen versnelling 
melden 2,039 2,35 meer op. Restant tweede helft juni. 

Totaal 5,530 5,942 

In onderstaand schema is in de t ijd te zien hoe de verschillende huisartsinformatiesystemen tot de aanmeldingen zijn gekomen. 
Houdt rekening met een omgekeerde route, wat betreft inspanning en tijdspanne, om de aanmelding onder corona opt-in weer ongedaan te maken. 
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Uitrol implementatie Corona opt-in Noodvoorziening 

:Orona opt-in 
per HIS-pakket (7 grootste applicaties) 

00.000 

00.000 

:00.000 

-00.000 

·00.000 

:00.000 

0 

& & & 
,f;/ ,f;/ ,f;/ 

.;. v,,' "' 
;ó ~ " 

■ # UBSN PS CGM AHHA □ # UBSN PS WebHIS □ # UBSN PS M,croh,s 

■ # UBSN PS Med,com ■ # UBSN PS Promedico-ASP ■ # UBSN PS CGM HA 

In onderstaande grafiek wordt in groen het aantal aanmeldingen weergegeven van de Professionele Samenvatting. 



Ontwikkeling toestemmingen UBSN per Tertiaal 

# toestemmingen per UBSN 
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Ontwikkeling verhoging aandeel succesvolle bevragingen vanuit de Huisartsenpost: kwaliteit van zorg 

De sterke groei van het aantal beschikbare huisartsdossier (PS-deel), van bijna 8, 

m iljoen naar 13,5 miljoen heeft er toe bijgedragen dat op de Huisartsenpost het aantal succesvolle bevragingen is gestegen van 53% naar 77%, 
waarmee kwaliteit van zorg sterk is verbeterd door de relevante informatie snel en betrouwbaar beschikbaar te krijgen. 
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# UBSN PS 

14.700.000 

13.230.000 

11.760.000 

10.290.000 
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Aandeel succesvol opgevraagde PS berichten op de 
Huisartsenpost vs. groei aantal toestemmingen PS 

(UBSN) uit Corona opt-in Noodvoorziening 
% Succesvolle PS 
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% contacten op de HAP waarbij huisartsgegevens opgevraagd & opgeleverd werden 
70,00,0 

60,00SO 

........ 

'°·°""' 

'°·°""' 

...... 

- ~ - NillbevrNljld - PoltlirtntltltM'Vlffl•ldbijLSP 

In de corona periode nemen de posten taken over van de huisartspraktijken, wat te zien is activiteit van post gedurende kantoortijden: 



.,., 

lSQ) 

l00) 

lSQ) 

IOOO 

~ 11111111. 11 IJIJJ, l1111111.1111J11i 11111111.,11111,. 111111111,, ,,,11 .. l1111111.1JJu,,. 

- -
Stand van aangesloten SEH's en de bevragingen van de Professionele samenvatting 

Het gebruik van de mogelijkheid om de PS op te vragen op de SEH is nog niet van de grond gekomen. 

De implementatie gaat langzaam, het verkeer betreft in regeling. 
Er is op basis van deze opstartfase nog geen monitoring op misbruik of effectiviteit uit te voeren. 

Stand SEH Aantal oer Fase 

Afgemeld 5 
Implementatie es SEH 
LSP 11 
Implementatie SEH-
viewer 2 

Intake 5 

Kennismaking 1 

Productie es SEH LSP 8 

Voorkeur es SEH LSP 2 
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1 Vragen beantwoord 
Eindtotaal 35 

Aantal bevragingen Aantal 
en administratieve Agerend 

berichten %0K NOK 
HIX 118 47,46% 62 

Stichting Slingeland Ziekenhuis 

(DOETINCHEM) 45 40,00% 27 
Opvragen professionele samenvatting 45 40,00% 27 

Stichting Boven ij Ziekenhuis (AMSTERDAM) 44 54,55% 20 
Opvragen professionele samenvatting 44 54,55% 20 

Stichting Bravis Ziekenhuis (ROOSENDAAL) 12 100,00% 

Opvragen professionele samenvatting 12 100,00% 

Stichting St. Jans Gasthuis (WEERT) 6 6 
Opvragen professionele samenvatting 6 6 

Stichting Ziekenhuisgroep Twente (ALMELO) 5 5 
Opvragen professionele samenvatting 5 5 

Stichting Laurentius Ziekenhuis Roermond 

(ROERMOND) 4 4 
Opvragen professionele samenvatting 4 4 

Albert Schweitzer Ziekenhu is (DORDRECHT) 2 100,00% 
Opvragen professionele samenvatting 2 100,00% 

SEH Viewer 25 ~ ,o 0% 
Stichting Boven ij Ziekenhuis (AMSTERDAM) 23 100,00% 

Opvragen professionele samenvatting 16 100,00% 

Verifiëren applicatiekoppeling (Ping-pang) 1 100,00% 
Versturen waarneem verslag 6 100,00% 

Stichting Zuyderland Medisch Cent rum 

(GELEEN) l 100,00% 

Verifiëren applicatiekoppeling (Ping-pang) l 100,00% 
Stichting St. Jans Gasthuis (WEERT) 100,00% 

Verifiëren applicatiekoppeling (Ping-pang) 1 100,00% 

Eindtotaal 143 56,64% 62 

Stand van verzoeken via Volgjezorg en Loket 

Dagelijks bezoeken in de corona periode 1.500 tot 2.000 burgers de site Volgjezorg. 



Dat resulteert in gemiddeld 29 verzoeken per dag om de reeds gegeven toestemmingen in te trekken. 
Daarnaast komen er enkele honderden verzoeken om toestemming door te geven aan de zorgaanbieder, 
en gemiddeld 20 verzoeken om geen toestemming te laten registeren bij de zorgaanbieder. 

De meest voorkomende vragen week 22 

Categorie Aantal mails Aantal telefoon 

Aanvraag inzage/intrekken toestemming 2 

Geen toestemming gegeven ZA staat wel in 2 
overzicht 1 

Hoe geef ik toestemming? 6 8 

Hoe trek ik een toestemming in? 6 5 

Hoog: klacht toestemming regelen bij huisarts 1 

Inhoudelijke vragen van ZA: Huisarts 2 1 
Interne mail 2 

Laag: klacht over opvraging 1 2 

Laag: klacht toestemming regelen bij apotheek 2 

LSP-EPD 2 2 

Mijn toestemming is (nog) niet verwerkt 9 5 

Pilot: medicatie gegevens 2 6 

SPAM 4 

Vraag over uitwisselingen e-mail 2 6 

Vraag over website - Fout op website 2 

Vraag over website - Inloggen met DigiD 2 

Waar kan ik folders bestellen? 3 

Waar kan ik mijn eigen gegevens inzien? 3 1 

Wie kan mijn gegevens inzien? 2 7 

ZA is niet vindbaar op de website? 2 2 

Met de afname van burgerverzoeken lijkt ook het mail- en telefoonverkeer verder af te nemen. 
Verzoeken om gegeven toestemmingen in te laten trekken: 

2020 
jan 49 

feb 39 

10 
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mrt 21 

apr 1062 

mei 624 Tot 28-5 

Verzoeken om toestemming ja/nee door te routeren naar de zorgaanbieder; 

Datum nieuwe verzoeken Aantal nwe verzoeken Ja Aantal nwe verzoeken Nee 
20-4-2020 253 26 
21-4-2020 268 30 
23-4-2020 300 38 
27-4-2020 100 5 
28-4-2020 244 10 

30-4-2020 1046 47 
3-5-2020 192 22 
5-5-2020 201 10 
6-5-2020 241 15 

7-5-2020 179 5 
10-5-2020 132 9 
11-5-2020 305 36 

12-5-2020 264 29 
13-5-2020 252 10 
14-5-2020 213 14 

Status resultaat opheffen regiogrenzen 

In onderstaande grafiek is weergegeven hoe de foutmeldingen door regiobegrenzing zijn afgenomen. 
Dit heeft de beschikbaarheid verhoogd en stelde huisartsenposten beter in staat bovenregionale hulp te bieden. 
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Aandeel succesvol opgevraagde PS berichten vs. aantal 
PS berichten geblokkeerd door regiogrenzen 

# SWV False PS 
op de Huisartsenpost 

% Succesvolle PS 

120 100,0o/o 

108 90,0% 

96 80,0% 

84 70,0% 

72 60,0% 

60 50,0% 

48 40,0% 

11,11 

.. 
36 30,0% 

24 

1111 11111 111. 

.. 
20,0% 

12 ·· ... 10,0% 
·• .. 

0 0,0% 

~ ~ & & ~ & & & ~ & & ~ & 
R R R IJ IJ ~ R R R R R R R 
~ !'> !'> ~ ~ ei l ei !-5 ~ ~ ~ ~ c:, c:, c:, 9 c:, c:, c:, ,J ,;. ~ 1 ~ ~ "> /q è;' "' !!] o\ .... c:, .... c:, .... 'V = 010 Sua:esvoUe PS Berichten - # SWV False PS Berichten •····· Lineair(# SWV False PS Berichten) 

Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten die niet voor u bestemd is. 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. VZVZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain confidential 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. VZVZ accepts no liability for damage of any kind resu1ting from the risks inherent in t he electronlc transmission of messages. 
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Vragen en antwoorden doorwerken met corona en loondoorbetaling 

Vraag: Wat nu als i emand die Corona heeft ( dat kan immers lang duren) door zijn werkgever onder 
druk wordt gezet om toch te gaan werke n: moet hij dan toch aan het werk of naar het werk komen? 

Situatie 1 · werknemer heeft ernstlae klachten door corona en is daardoor niet In staat om te werken 
Antwoord: als een werknemer corona of aan corona gerelateerde klachten (verkoudheid/koorts) heeft dan is hij 
waarschijnlijk arbeidsongeschikt. De beoorde'ling van arbeidsongeschiktheid ligt bij de arbo-arts/bedrijfsarts. 
Wanneer de werknemer bij arbeidsongeschiktheid weer aan het werk moet, al dan niet in het kader van re
lntegratle, wordt door de arbo-arts/bedrijfsarts beslist. Als de werknemer arbeidsongeschikt is en de werkgever 
sommeert hem om te werken (thuis of fysiek op het werk) dan hoeft de werknemer zich daar niet aan te hOuden. 

Subvraag: en als w erknemer weigert te werken, heeft hij dan ~echt op loondoorbetaling? 

Antwoord : als de werknemer volgens het oordeel van de arbo-arts arbeidsongeschikt is is hij niet verplicht aan de 
oproep van de werkgever gehoor te geven en heeft hij recht op loon. 

situatie 2· werknemer heeft amper klachten[bllltt oreyentier thuis en Is ;n staat om te werken 
Antwoord: als de werknemer amper klachten heeft dan is hij waarschijnlijk niet arbeidsongeschikt. Het advies is 
om zoveel mogelijk thuis te werken. Gelet op• dit advies en de verplichting op grond van de 
Arbeidsomstandighedenwet voor de werkgever om een gezonde en veilige werkomgeving te bieden, moet de 
werkgever werknemers zoveel mogelijk faciliteren om thuis te werken. 

Subvraag: en als werknemer weigert te werken, heeft hij dan ~echt op loondoorbetaling? 

Als het~ mogelijk Is om thuis te werken, dan heeft de werknemer In beginsel recht op doorbetaling van het 
loon. Het risico ligt dan bij de werkgever. De hOofdregel is in dat geval geen arbeid, toch loon. Er wordt alleen een 
uitzondering op deze hoofdregel gemaakt als de omstandigheden waardoor niet gewerkt kan worden in 
redelijkheid voor de werknemer dienen te blijven. De werkgever heeft bijvoorbeeld voldoende maatregelen 
genomen om veilig op de locatie t e kunnen werken. 

Als het ~ mogelijk Is om thuis te werken, maar de werknemer weigert om werkzaamheden te verrichten, dan Is 
van belang wat de reden is waarom de werknemer kan werken. Afhankelijk van die reden kan de werknemer 
bijvoorbeeld gedeeltelijk ziek worden gemeld of kunnen afspraken worden gemaakt over het eventueel opnemen 
van onbetaald verlof of vakant iedagen. Als er geen goede reden is verspeelt de werknemer mogelijk zijn of haar 
loonafspraak. 

Subvraag: hebben werknemers zoiets als 'recht op Coronaverlof?' 

Er kunnen zich diverse corona omstandigheden voordoen. Als de werknemer niet komt werken omdat hij 
bijvoorbeeld collega's kan besmetten dan is hij niet arbeidsongeschikt. Het advies is om bij ver koudheidsklachten 
thuis te blij ven en zoveel mogelijk thuis te werken. De hoofdregel voor die situatie is geen arbeid, toch loon. Het 
risico van de consequenties van deze maatregelen ligt bij de werkgever tenzij de werkgever kan aantonen dat 
sprake is van een oorzaak die in redelij kheid voor rekening van de werknemer moet komen 

Deze antwoorden zijn afgestemd met SZW. 

Factsheet ziekte(verlof) in verband met corona 
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De werknemer is (ernstig) ziek door corona 
en is daardoor niet in staat om te werken 

v. 
De werknemer Is ziek en heeft recht op loon tijdens de eerste 104 weken van 
arbeidsongeschiktheid (op grond van artikel 7:629 BW). 

Wanneer een werknemer de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt, geldt anders. Op dat 
moment is de werkgever niet gehouden om het loon door t e betalen (artikel 7:629 lid 3 
sub a BW). Opzettelijk geldt bijvoorbeeld als de werknemer , tegen alle adviezen in, toch 
naar een risicogebied afreist, a iwaar de werknemer besmet raakt. 

De werkgever mag op grond van de privacyregelgeving de werknemer niet vragen of hij 
corona klachten heeft of een coro11a test (laten) afllemen. 

De werknemer heeft klachten, blijft (preventief) thuis en is nog in staat om te 
werken. 

Het advies is vooralsnog om zoveel mogelijk thuis te werken. Gelet op dit advies en de verplichting op 
grond van artikel 3 van de Arbeldsomstandl ghedenwet voor de werkgever om een gezonde en vellige 
werkomgeving te bieden, moet de werkgever werknemers zoveel mogelijk faciliteren om thu is te werken. 

Thuiswerken 

Er wordt gewerkt dus 
er bestaat recht op 
doorbetaling van het 
loon 

Thuiswerken kan 
niet 

Op grond van het huidige art. 
7: 628 lid 1 BW geldt als 
hoofdregel dat een werkgever, 
ook als de werknemer geen arbeid 
heeft verricht, het loon van de 
werknemer moet betalen. Alleen 
als sprake is van een oorzaak die 
in redelijkheid voor risico van de 
werknemer moet komen, is de 
werkgever geen loon 
verschuldigd. 

Hoewel er geen verbod geldt om 
naar het werk te gaan, wordt nog 
altijd geadviseerd om zoveel 
mogelijk t huis te blijven. Als een 
werknemer dit advies opvolgt, kan 
betoogd worden dat de 
werknemer irecht heeft op 
doorbetaling van zijn loon. Dit zou 
anders kun11en zijn als de 
werkgever bijvoorbeeld 
maatregelen heeft get roffen 
waardoor op een verantwoorde 
wijze op de locatie kan worden 
gewerkt. 

Thu iswerken kan, maar 
lukt niet 

In deze situatie moet maatwerk 
worden toegepast en is het van 
belang wat de reden is waarom de 
werknemer niet aan werken 
toekomt. Afhankelij k daarvan kan de 
werknemer bijvoorbeeld gedeeltelijk 
ziek worden gemeld of kunnen 
afspraken worden gemaakt over het 
eventueel opnemen van onbetaald 
verlof of vakantiedagen. 

Als de werknemer weigert om thuis 
te werken, dan verspeelt de 
werknemer mogelijk. zijn of haar 
loonafspraa k. 

De werknemer kan n iet verplicht 
worden om vakantie op te nemen. 
Uit arti kei 7: 638 BW volgt dat een 
werkgever verplicht is een 
medewerker in de gelegenheid te 
stellen vakantie op te nemen. Uit 
hetzelfde artikel volgt dat de 
werkgever het verlof in beginsel 
overeenkomstig de wensen van de 
werknemer vaststelt. 
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