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o Opening, mededelingen
o Actueel beeld

o Beeld zorg (VWS)
o Beeld overig (NCTV)
o Omgevingsanalyse

o Scenario’s en handelingsperspectief (o.a. beslisboom
evenementen)

o Actielijst (ICCb/MCCb/VR overleg)
o Communicatie
o Besluitvorming

o acties en vervolg





















Samenwerking VR - Rijk

• Samenwerking VR rijk wordt momenteel vormgegeven in een 
netwerk samenwerkingsverband (LOCC-N).

• Concept beschrijving is gemaakt.
• Streven is om op 6 maart van start te gaan.
• Het samenwerkingsverband zal al werkende worden vormgegeven.
• Er zal in het samenwerkingsverband niet worden getornd aan 

bestaande verantwoordelijkheden van deelnemende organisaties.
• Voortgang zal volgende week in IAO/ICCb worden gerapporteerd.
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Duiding en informatiebeeld Informatieteam COVID-19 4 maart 14:00 uur

Duiding 

Het virus is nieuw en verspreidt zich ogenschijnlijk gemakkelijk. In tegenstelling tot de
‘gewone’ griep is er nog nergens onder de bevolking weerstand opgebouwd. Dit betekent
dat in het geval dat containment faalt is (wanneer niet langer bij alle besmettingen
contactonderzoek mogelijk is) grote groepen tegelijk ziek kunnen worden
De eerste besmettingen met Covid-19 in Nederland (38 bekende besmettingen op 4
maart) leiden al tot druk op de medische infrastructuur. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de
opnamestop in vier medische instellingen. In het geval van wijdverspreide besmettingen,
of terugkomst van Nederlanders uit gebieden met een relatief hoog aantal besmettingen,
zoals Noord-Italië, is het aannemelijk dat deze druk verder toeneemt. Verdringing van
andere zorgbehoevenden is een mogelijk gevolg, maar vooralsnog is nog geen schaarste
van zorgcapaciteit of zorgpersoneel voorzien.
Andere mogelijke nationale effecten van falende containment zijn uitval van (delen van)
het bedrijfsleven, de transportsector, het OV en het onderwijs, wat kan leiden tot
economische schade en toenemende maatschappelijke zorgen en onrust.
Mogelijke internationale gevolgen van een grotere uitbraak (te weten RIVM-scenario M2,
M3, M4) zijn: reisbeperkingen voor Nederlanders naar het buitenland; het mijden van
Nederland als transit voor zowel goederen als personen; terugloop in afname van
Nederlandse producten in het buitenland.

Maatschappelijke zorgen en onrust binnen Nederland lijken vooralsnog beperkt. Minder
Nederlanders lijken zich zorgen te maken over het coronavirus dan vorige week. Factoren
die de zorgen en onrust kunnen vergroten zijn doorlopende media-aandacht, desinformatie
en onvoldoende, onduidelijke of niet-eenduidige overheidscommunicatie.

o Mogelijke indicatoren hierbij zijn discriminerende uitingen, hamstergedrag en
ziekteverzuim uit angst voor besmetting. Hieromtrent zijn nog geen brede trends
zichtbaar, wel stijgt het aantal aanvragen werktijdverkortingen.

o Bij de politie zijn slechts een beperkt aantal meldingen binnengekomen aan het
coronavirus gerelateerde discriminatie of overlast. Ook zijn er weinig meldingen
van hamstergedrag en is geen significante afwijking van koopgedrag
waarneembaar. Wel ontstaat er schaarste in persoonlijke beschermingsmiddelen
(mondkapjes van bepaalde typen), ook in het klinisch onderwijs.

Er lijkt een grote behoefte te bestaan aan duidelijke en eenduidige richtlijnen
(handelingsprotocollen) vanuit de rijksoverheid, zowel vanuit departementen, lokale
overheden, bedrijfsleven, instanties, hulpverleners en burgers.
Een gepercipieerd gebrek aan duidelijke en eenduidige richtlijnen kan verschillende
gevolgen met zich meebrengen, te weten:

o Het nemen van eigenstandige besluiten door departementen, lokale overheden,
bedrijven of instanties, mogelijk resulterend in onevenredige opschaling. Wanneer
deze acties niet duidelijk (medisch) onderbouwd kunnen worden, kunnen ze leiden
tot toenemende onrust onder de bevolking.

o Gebrek aan samenhang tussen gewenste maatregelen op nationaal niveau
(crisisbeheersing) versus ruimte tot maatwerk op regionaal niveau.

o Het verlies van vertrouwen in de overheid als informatiebron. Dit kan de invloed
van desinformatie vergroten.

De risico’s voor de Nederlandse economie lijken tweeledig:
o Nationaal: Op het moment dat de uitbraak niet langer contained wordt kan dit

leiden tot plotselinge grootschalige uitval binnen cruciale onderdelen van de
economie.

o Internationaal: het tot stilstand komen van de Chinese economie drukt de
voorspelde groei voor de gehele wereldeconomie (0,2% minder groei voor Europa
en de VS voor 2020). Hoe langer dit duurt, hoe groter de effecten. Indien in meer



landen grootschalige uitbraken ontstaan en zij besluiten de grenzen te sluiten kan 
dit leiden tot vergaande verstoring van mondiale toevoerroutes.

o Als de crisis snel onder controle komt raamt het CPB voor volgende jaar 1,4% 
groei. In het slechtste geval van een negatieve economische schok kan deze groei 
worden gehalveerd.

Volgens een WHO-expertcomité en Chinese overheidscijfers lijkt de crisis in China over 
haar hoogtepunt heen. Verschillende Chinese regio’s schalen hun alarmniveau af. Wanneer 
deze trend doorzet en er geen nieuwe clusterbesmettingen ontstaan, zal de Chinese 
overheid zeer waarschijnlijk het bedrijfsleven weer geleidelijk laten opstarten.

Beeldvorming LCMS 

Kerngegevens en actualiteit uitbraak COVID-19 virus

Op 3 maart zijn er 15 nieuwe patiënten bij het RIVM gemeld. Hiermee komt het totaal 
aantal positieve testen op 38. Van de nieuwe patienten zijn vier mensen in het ziekenhuis 
opgenomen. De andere 11 zijn in thuisisolatie.
Er liggen inmiddels in meerdere ziekenhuizen in NL patienten met, of het vermoeden 
van, het COVID-19 virus.
Een medewerker van het OLVG te Amsterdam, werkzaam op de afdeling mond, kaak en 
aangezichtschirurgie (MKA), is in thuisisolatie geplaatst en vertoont lichte symptomen. De 
medewerker was in de week van 17 tot 23 februari in Noord-Italië in een streek die toen 
nog niet tot hoogrisicogebied was bestempeld (bron ANP)
VNO/NCW- organiseert vandaag een vervolgbijeenkomst voor bedrijven over COVID-19. 
Vertegenwoordiging vanuit EZK is hier bij aanwezig
Het aantal aanvragen werktijdverkortingen blijft hard stijgen Ook de media stelt vragen 
hierover, onder andere over welke sectoren het betreft (bron SZW)
Discriminatie Chinese Nederlanders in media en op social media wordt gemonitord door 
SZW. Geen aparte aanpak of beleid, wordt opgepakt binnen reguliere brede aanpak 
discriminatie.
Cijfers wereldwijd van 4-3: 90 663 patiënten en 3 124 mensen overleden (ECDC)
Risico voor Europa: matig tot hoog (ECDC).
Risiso weredwijd: hoog (WHO).
Evenementen. Er is op dit moment geen reden om in algemene zin evenementen te 
vermijden of af te gelasten. Op lokaal niveau kan dit anders zijn. Voor specifiek advies op 
lokaal niveau wordt vooralsnog geadviseerd contact op te nemen met de lokale GGD en 
gemeente/veiligheidsregio. Er wordt op dit moment vanuit het NCC/NCTV, in nauwe 
samenwerking met VWS, RIVM en overige nationale en regionale partners gewerkt aan 
een 'beslisboom' wat in de nabije toekomst als handelingsperspectief gebruikt kan 
worden ten aanzien van evenementen.
Er is nog steeds weinig epidemiologische kennis over het virus. Incubatietijd: gemiddeld 7 
dagen, maximaal 14 (RIVM). Het huidige overlijdenspercentage ligt rond de 2% (RIVM).
Een vaccin is er niet.
Zie voor een actueel beeld van het aantal besmettingen per land het volgende 
overzichtskaartje van de 
WHO: http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3ba
f977d77e4a0667

(Mogelijke) effecten
Er worden meer besmettingen verwacht.
Er is vooralsnog geen schaarste van zorgcapaciteit.
LOCC meldt toegenomen schaarste in persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes 
van bepaalde typen).
Mogelijke maatschappelijk onrust, bijvoorbeeld door een gebrek aan kennis over het 
virus of door schaarste.
Discontinuiteit van het dagelijks leven bij/op locaties met besmettingen
Macro economische gevolgen (EZK): Het coronavirus heeft negatieve impact op de 
wereldeconomie en daarmee ook op de Nederlandse economie. Ongeveer 1000



Nederlandse bedrijven ervaren directe negatieve gevolgen door o.a. vertraging van 
levering tot soms wel twee maanden. Tot (eind) maart vliegt KLM niet op belangrijke 
bestemmingen als Chengdu, Xiamen, Hangzhou, Shanghai en Peking. KLM schat zelf de 
kosten hiervan op €150-200 mln. Zeker een vijfde van alle transport uit China is vanwege 
Corona niet uit de haven weggevaren. Daardoor schijnt in NL een tekort te ontstaan aan 
koelcontainers, wat bijvoorbeeld Nederlandse vleestransporten en export van verse 
groenten raakt.
Er is veel aandacht (media politiek) voor dit virus, nationaal en internationaal.

Doelen inzet onderdelen crisisstructuur
1) Voorkomen van besmettingen van Nederlanders (in binnen- en buitenland);
2) Beperken van besmettingen in Nederland of de gevolgen daarvan;
3) Waarborgen van continuïteit samenleving & vrij verkeer mensen en goederen en het beperken 
van maatschappelijke onrust.
Dit beeld is opgebouwd rond deze drie doelen.

1) Voorkomen van besmettingen van Nederlanders (in binnen- en buitenland)
Maatregelen

Het algemene publiek kan bij het RIVM informatienummer en via 0800-1351 terecht met 
vragen over het coronavirus.
Er zijn door BZ voor verschillende bestemmingen reisadviezen door BZ aangepast vanwege 
coronavirus.
Op Schiphol hangen informatieborden voor passagiers die aankomen uit China.
Op iedere vlucht vanuit China (nu 5 per week) wordt door cabinepersoneel een Public 
Health Passenger Locator Form overhandigd en ingenomen voor de landing op luchthaven 
Schiphol. Het formulier is voor de GGD bedoeld om met mensen in contact te kunnen 
treden als achteraf blijkt dat er een besmettelijke persoon op de vlucht heeft gezeten 
(contactonderzoek). Het formulier is vertaald vanuit de bestaande versie van de IATA 
(International Air Transport Association). De luchtvaartmaatschappij bewaart de 
formulieren als onderdeel van de passagierslijst.

Aandachtspunt

In China bevinden zich nog enkele duizenden Nederlanders.
Op het Franse deel van Sint-Maarten zijn nu ook 2 besmettingen vastgesteld. Sint-Maarten 
kwetsbaar i.v.m. zeer beperkte ziekenhuiscapaciteit.
In ICCb van d.d. 28-02 is afgesproken dat er een parallel traject ingezet moet worden voor 
Koninrijksdelen en de BES-eilanden.
Sinds 26/02 worden uit diverse landen meldingen ontvangen m.b.t. het afgrendelen van 
(toeristen)hotels waarin ook NL’ers verblijven. Onder andere: Tenerife, Innsbruck en Abu 
Dhabi. Ten aanzien van de in het buitenland in quarantaine verblijvende NL’ers geldt 
onveranderd de lijn dat er geen repatriatie vluchten zullen worden ingezet. Het huiswaarts 
keren met commerciële vluchten blijft de voorkeur houden
Er zijn door BZK richtlijnen opgesteld vanuit de rol van BZK voor de sector Rijk ten aanzien 
van de werkgeversverantwoordelijkheid. De richtlijnen zijn bedoeld voor werkgevers 
binnen de sector Rijk, maar kunnen ook worden gebruikt door overige 
Rijksoverheidswerkgevers. De richtlijnen zijn gedeel met de VNG, het IPO en de UvW.

2) Beperken van besmettingen in Nederland of de gevolgen daarvan
Maatregelen

Door het aanwijzen van het coronavirus als een A-ziekte heeft de minister van VWS de 
coordinatie gekregen over de bestrijding ervan. In de praktijk ligt de coordinatie hiervan 
bij het RIVM.
DCC VWS deelt periodiek Sitraps aan veiligheidsregio's met info en 
handelingsperspectieven voor professionals
Zorgcapaciteit en de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen worden 
geinventariseerd.



Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en de Lingepolikliniek Leerdam zijn tijdelijk 
(gedeeltelijk) gesloten voor nieuwe patiënten en bezoekers.
Het Rode Kruis ziekenhuis te Beverwijk neemt uit voorzorg tijdelijk geen nieuwe patiënten 
op, op de afdeling Intensive Care (IC).
De intensive care van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is sinds gisteravond laat weer 
open nadat deze eerder gesloten was vanwege een besmette patient.
het OLVG te Amsterdam heeft de poliklinische MKA-afdelingen van beide locaties blijven 
vermoedelijk twee weken dicht, omdat veel van het personeel uit voorzorg naar huis zijn 
gestuurd.
Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam heeft nu ook een COVID-19 patient in het ziekenhuis 
liggen.
Het Diakonessenhuis in Utrecht heeft mogelijk ook twee patiënten. Ze zijn getest, in de 
loop van vandaag wordt de uitslag verwacht. Ze worden geïsoleerd verpleegd.

Aandachtspunten

schaarste van middelen, zorgcapaciteit en zorgpersoneel (nog niet aan de orde, maar 
mogelijk in de toekomst)

3) Waarborgen van continuïteit samenleving & vrij verkeer mensen en goederen en het beperken 
van maatschappelijke onrust

Mobiliteit

Een aantal grote Europese luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten naar China 
geschrapt. Dit geldt ook voor KLM.
Het vrachtvervoer per spoor vanuit de Chinese provincie Hubei, waar het coronavirus is 
uitgebroken, is stilgelegd, vanuit andere provincies vindt nog verkeer richting Nederland 
plaats.
De kans dat het Coronavirus in de Rotterdamse haven opduikt, is ‘uiterst klein’. Een schip 
uit China is een maand onderweg naar Rotterdam, waardoor een ziektegeval zich altijd aan 
boord zou openbaren.
Voor de OV sector worden er geen aanvullende hygiëne maatregelen geadviseerd vanuit 
het RIVM. Wel is het van belang de voorzieningen goed schoon te houden, en bij twijfel 
extra controle of schoonmaak in te regelen. Daarnaast gelden de algemene RIVM 
richtlijnen en adviezen.

Voedselvooziening

CBL geeft aan dat er geen sprake is van hamstergedrag op dit moment. Vorige week 
kwam hier veel vragen over van de media aan het CBL (bron EZK)

Onderwijs

Bij de UvA verwacht men binnenkort (volgende week) een continuïteitsprobleem bij het 
klinisch onderwijs i.v.m. het gebrek aan mondkapjes (Bron OCW).

Aandachtspunten

Naar aanleiding van de uitspraak van Minister Bruins over het niet kunnen uitsluiten van 
drastische maatregelen krijgt EZK vanuit diverse hoeken (Telecom, CBL) vragen over 
protocollen/draaiboeken vanuit de overheid over het afsluiten van gebieden. Bedrijven 
willen graag weten wat de overheid gaat doen zodat zij daar op kunnen anticiperen.
Zorgen bij OV-bedrijven over afsluitingen van gebieden; oproep aan VR's om vervoerders 
Spoor en OV te betrekken in regionale crisisstructuur indien nodig.
Alle professionele beroepsgroepen hebben behoefte een handelingsperspectief voor 
professionals



Personeelsproblemen voor andere (vitale) sectoren (nog niet aan de orde, maar mogelijk 
in de toekomst)

Internationaal

Maatregelen in Nederland kunnen verschillen van maatregelen in het buitenland. Dit komt 
onder andere doordat maatregelen worden afgestemd op nationale zorgsystemen. Ook 
kunnen landen andere afwegingen maken t.a.v. bijvoorbeeld proportionaliteit van 
maatrgelen (bron VWS)
De EU heeft een internetpagina voor de EU-coordinatie op de aanpak van COVIC-19
aangemaakt: https://ec.europa.eu/coronavirusresponse
Het NCC staat in nauw contact met de ambassaderaden van Belgie en Duitsland 
ivm COVID-19, specfiek in relatie tot het crisisbeheersingsvraagstuk.
De Belgische benadering van COVID-19 is vergelijkbaar met de Nederlandse. (bron: 
Ambassaderaad JenV).
Op 28 januari heeft het EU voorzitterschap de Integrated Political Crisis Response 
Arrangements (IPCR) geactiveerd voor de Corona virus crisis in de Information 
exchange mode. Op 1 maart is deze crisis opgeschaald naar full activation mode.
De IPCR is een EU mechanisme dat gehanteerd kan worden door het EU voorzitterschap 
(in de eerste helft van 2020 is dat Kroatië) voor cross-sectorale crisis coördinatie op hoog 
politiek niveau.
Het voorzitterschap kan besluiten, de Commissie, Europese dienst voor extern optreden 
(EDEO), de European External Action Service (EEAS), relevante agentschappen, het 
kabinet van de president van de EU Raad, experts uit de LS, en experts van relevante 
internationale organisaties uit te nodigen voor crisisoverleg, de zogenaamde IPCR round 
table meetings.
Informatie-uitwisseling binnen de IPCR gebeurt via een web-platform. Betrokken 
crisispartners kunnen een account aanvragen voor dit web-platform bij het NCC

Samenvatting omgevingsanalyse

Er is nog altijd enorm veel aandacht voor het coronavirus, al is het niet meer het enige 
grote onderwerp in de media. Actuele thema’s zijn de besmettingen in Nederland, alles 
rondom coronatesten, voorzorgsmaatregelen, de doeltreffendheid en capaciteit van de 
zorgketen en economische gevolgen.
Media schrijven over mensen die zich willen laten testen, maar hierbij weerstand 
ondervinden. Tegelijkertijd is er veel aandacht voor de toenemende druk op huisartsen en 
hun 'roodgloeiende telefoons'.
De afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van beide locaties van het Onze 
Lieve Vrouwen Gasthuis (OLVG) in Amsterdam zijn gesloten na besmetting (eerste test) 
van een medewerker.
Hoewel hamsteren tot nu toe beperkt lijkt gebleven tot hygiëneproducten, zien 
supermarkten AH en PLUS ook een landelijke stijging in de vraag naar houdbare 
producten, meldt Omroep Brabant.
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Leeswijzer bij concept scenario’s en fasen

Fasen van de aanpak op basis van scenario’s infectie-ontwikkeling
Op basis van de expertise van het RIVM over de mogelijke ontwikkeling 
van de infectie in zeven scenario’s, is een overzicht opgesteld waarin drie 
fasen van de bestuurlijke aanpak worden benoemd. Dit zijn de fasen; 
‘containment’, ‘mitigatie’ en ‘acceptatie/adaptatie’.

Voor die drie fasen gelden verschillende maatregelen, waarbij 
onderscheid is gemaakt naar 

1. Medische maatregelen gericht op het terugdringen van het virus–
opgesteld door VWS

2. Maatregelen gericht op de het voorkomen en beperken van
maatschappelijke onrust – opgesteld in brede afstemming Rijk

Daarbij zijn ook de ‘kantelpunten’ benoemd: wanneer is er sprake van 
een omslagpunt van de ene fase in de andere. Hierin zit een oplopende 
schaal; waar in de fase ‘containment’ alle inspanningen (nog) gericht zijn 
op het opsporen en beperken van infecties, richten de inspanningen zich 
in de fase ‘mitigatie’ op het zolang mogelijk uitstellen/afremmen van het 
ziekteverloop binnen de maatschappij.

Bestuurlijke vraagstukken
De verschillende fasen vragen een verschillende aanpak en niveau van 
besluitvorming. Dit leidt tot bestuurlijke vraagstukken over 
capaciteitsissues, knelpunten tussen verschillende belangen of 
organisaties en dilemma’s die vragen om keuzes. Dit beeld zal in de loop 
der tijd nader ingevuld kunnen worden.

Dit gehele beeld kan ondersteunen bij de uitleg van maatregelen, die 
passen bij de fase en het doel van overheidsinspanningen, ook in uw 
regio, en inzichtelijk maken waar nadere samenwerking wenselijk is.

NCTV/DAS

Datum
3 maart 2020

Ons kenmerk
0000000





Opbouw scenario’s 

• RIVM werkt met zeven scenario’s: 
• C1, C2 en C3 richten zich op containment van het probleem, de ernst neemt per 

categorie toe. (Zitten nu in C3). 
• M1, M2 en M3 richten zich op mitigatie van het probleem (contactonderzoeken 

e.d. niet meer mogelijk). 
• Bij M4 is mitigatie eigenlijk niet meer mogelijk en doe je wat je nog kunt.

• Dit leidt beleidsmatig tot drie fasen in de aanpak: 
• Fase Containment: Proberen uitbraak in te dammen, op basis van 

contactonderzoek zijn patiënten Corona op te sporen en te herleiden. (huidige 
fase). 

• Fase Mitigatie: Dermate toename van patiënten dat indammen niet meer mogelijk 
is, maar beperken nog wel. Sprake van ‘mixed approach’. 

• Fase Acceptatie/ adaptatie: Grootschalige uitbraak virus. Middelen worden ingezet 
om ernstig zieke patiënten te helpen en vitale processen Rijk, regionaal en lokaal 
draaiende te houden. 



Opbouw scenario’s 

• Om van het ene in het volgende scenario te komen zijn er twee 
kantelpunten benoemd: 

1. Kantelpunt van containment naar mitigatie als er meer dan vijf nieuwe patiënten 
per dag zijn, gedurende 4 tot 6 weken of er patiënten opduiken die niet te 
herleiden zijn tot eerdere patiënten.

2. Kantelpunt  van mitigatie naar acceptatie/adaptatie: Grootschalige transmissie, 
overal in het land ernstige verloop, ernstig tekortschieten zorg capaciteit 



Doel dit deel bijeenkomst

• In dit kader is het van belang dat iedere partij zicht heeft welke maatregelen 
noodzakelijk zijn in de verschillende fasen. 

• Heeft u hiervoor per fase voldoende capaciteit en hoe lang houdt u dit vol? 
• Zo niet; welke ondersteuning is vervolgens nodig om taken wel uit te voeren (van 

derden). 
• Op basis hiervan kunnen interdepartementaal knelpunten worden geïdentificeerd, 

op basis waarvan IAO, ICCb en MCCb keuzes kunnen maken. 



Tabel

Inzet 
departement 

Verantwoordelijke
instantie

Instantie 
uitvoering

Hoe lang 
houdbaar

Kantepunt?











Landelijke coördinatie op quarantainelocaties

- Regionale uitwerking grieppandemie en infectieziekten voorziet in basis in locatie
voor quarantaine en isolatie

- Defensie kan als vangnet optreden als andere locaties niet beschikbaar zijn
- Indien Defensie kan voorzien in quarantainelocaties, is een landelijke coördinatie

gewenst
- Afstemming in deze behoefte en schaarsteverdeling door tussenkomst van het LOCC
- Het juiste (juridisch) middel in deze is een Landelijk dekkend Militaire Steunverlening

in het Openbaar belang (MSOB), verzoek MinVWS <Min JenV> MinDef





Bespreking 
handelingsperspectief in IAO



Handelingsperspectief aanpak COVID-19

• In vorig IAO zijn scenario’s en eerste handelingsperspectieven besproken. Afspraak was dat
betrokkenen dit overzicht zouden aanvullen.

• Het doel is om inzichtelijk te maken welke beleidsmaatregelen – bovenop afzonderlijke
beleidsopties – in samenhang op nationaal niveau moeten worden genomen.

• Op basis van input van betrokken organisaties, is op twee niveaus geabstraheerd welke
maatregelen dit zijn:

• Medisch advies RIVM
• Beschikbare capaciteit

• Dit is een werkdocument (groslijst) dat continu geactualiseerd wordt.

• In dit IAO wordt een aantal voor nu relevante (bestuurlijke) dilemma’s getoetst, om vervolgens te
agenderen in het ICCB.



Relevante dilemma’s: toets door IAO

• Quarantaine / isolatieadvies naar aanleiding van Noord-Brabant

• Social distancing:
• Algemeen advies
• Thuiswerken
• Evenementen
• Publieke locaties

• Capaciteitsvraagstukken nu?





Mededelingen

• Vanavond MCCb 18.00
• ICCb vanmiddag duurt max 3 kwartier.
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Actueel beeld (3)

LOCC
• Vragen over quarantainevoorzieningen

Economisch:
• Donderdag weer IAO, met op de agenda ook resultaten 

scenariosessie woensdag EZK. Meld mensen aan!

SZW
• Coulance bij beroepskracht-kind ratio in kinderopvang
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Doorkijk uitkomsten onderzoek Noord Brabant

• In het BAO vanmiddag wordt naast het OMT advies ook ingegaan 
op de resultaten van het onderzoek van het RIVM in Noord 
Brabant. Een aantal specifieke maatregelen in Noord Brabant 
voorzien om covid-19 daar in te dammen.

• Bijvoorbeeld op handen schudden, evenementen, scholen, 
sportscholen. Voor welke periode?. Proberen effecten naar de rest 
van het land zo klein mogelijk te houden.

8



Afwegingskader evenementen

• Geen beslisboom maar een gezamenlijk denkkader over het wel-
of niet laten doorgaan van een evenement.

• Is zoveel mogelijk gekwantificeerd, wat niet kan kwalitatief 
beschreven.

• Is ook een werkdocument. Nu nog een paar pm-posten
• Het gaat over evenementen, maar is ook voor andere grote 

publiekssamenkomsten te hanteren.
• Straks RIVM-document met intern karakter en dit afwegingskader 

met extern karakter.
• Kader geldt zolang geen landelijke maatregelen afgekondigd. 

Besluiten zijn regionaal, maar landelijke communicatie is 
noodzakelijk.

• Schadevraag over kosten afzeggen evenementen.
• Vragen en aanvullingen mailen naar NCC voor 14.30
• Juridische toets doen vanuit VWS en NCTV.
• Agenderen in ICCb9



LOCC-N & LOTC

• Opdracht van ICCb
• Overleggremium tussen nationaal en hulpdiensten
• LOTC is een uitbreiding op LOCC-N. Opgehangen onder IAO
• LOTC wordt gevuld vanuit o.a. veiligheidsregio’s, locatie 

brandweerkazerne Zeist. Gaan aan de slag met o.a. 
handelingsperspectieven, bijstandsaanvragen, schaarste

• LOCC-N voor verticale coördinatie (paar keer per week) en LOTC 
(dagelijks) voor de horizontale coördinatie.

• Graag nadere afstemming over afvaardiging (type liaison) vanuit 
diverse partijen

10



Landelijke coördinatie quarantainelocaties

• Vragen van veiligheidsregio’s om quarantainelocaties (claims) voor 
mensen zonder thuis of een niet geschikte thuissituatie.

• Verschillende mogelijkheden voor quarantaine (niet ziek), defensie 
kan vangnet zijn, maar wel als laatste.

• Voorstel is om vanuit landelijk dekkend overzicht van aanbod en 
behoefte sturing en regio op dit proces te zetten.

• In ICCb agenderen (vandaag of elders)

11





Aanpak 

• We intensiveren de communicatie zonder dat we alarmeren.

• Als overheid communiceren we vanuit één aanpak en verhaal –
met een vertaling naar specifieke doelgroepen (via 
departementen of uitvoeringsorganisaties). 

• We erkennen de zorgen en vragen die er leven, en proberen zo 
veel mogelijk concreet handelingsperspectief te bieden. 

• We houden in de aanpak rekening met veranderingen: nieuwe 
omstandigheden kunnen tot andere maatregelen leiden.

• Volwaardig nationaal kernteam crisiscommunicatie vanuit 
alle betrokken departementen & organisaties (inclusief 
RIVM, rijksbrede interne communicatie en regionaal).

13



Voorbereiding aanvullende maatregelen

• Nu centraal in communicatie algemeen publiek: 
hygiënemaatregelen. Bij klachten en/of locatie aanwijzing: 
thuisblijven.

• Volgende fase:

1. Algemeen publiek: gezonde afstand + hygiëne
2. Specifieke doelgroepen: Extra zorg
3. Gevolgen: begrip voor noodzakelijke keuzes

Drie lijnen vertalen in handelingsperspectief, boodschappen, kanalen 
en middelen

N.B. Meer kans op maatschappelijke onrust en dynamiek

Titel | Datum14



Stand van zaken

• Omgevingsanalyses 
• Callcenter 0800-1351
• Q&A’s RIVM.nl en Rijksoverheid.nl
• Middelen hygiënemaatregelen
• Nieuwe flitspeiling
• Interne communicatie Rijksoverheid
• Nieuwsbrief communicatieprofessionals (semi)publieke sectoren
• Aanhaking op LOCC-N en LOTC 

• In debat 1 motie ingediend met vraag om een dagelijkse update 
vanuit de overheid. Verwachting is dat deze het bij de stemming 
haalt. Graag hierop anticiperen.

Titel | Datum15



ICCB en MCCB

Uitkomsten BAO
Afwegingskader Evenementen

IAO donderdag 11 uur
Vervolmaken scenario’s
Continuiteitsplannen en dilemma’s
Terugkoppeling EZK economische consequenties

Overleg met DPG-en en directeuren VR (JenV en VWS)
Overleg met Ambassades (BZ)
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COVID-19: Nieuwe aanwijzing voor inwoners Noord-Brabant 

Het RIVM adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun 
sociale contacten te vermijden. Dit betekent: blijf thuis. Om de mogelijke verspreiding in deze 
provincie in kaart te brengen start het RIVM morgen een steekproef naar COVID-19. 

Van het grootste deel van de patiënten in Nederland is de bron bekend. De meeste patiënten zijn in 
Italië geweest of hebben contact gehad met een bevestigde patiënt. Van de patiënten waarvan geen 
bron bekend is of waarvan die nog onderzocht wordt, komt het merendeel uit Brabant of heeft een 
link met deze provincie. Om na te gaan in hoeverre er sprake is van verspreiding van het virus in de 
provincie, start het RIVM morgenochtend met een steekproef waarbij getest wordt op het nieuwe 
coronavirus. 

Het RIVM vraagt inwoners van Noord-Brabant met een verkoudheid, die hoesten of koorts hebben 
hun sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden. Bel uw huisarts alleen als uw klachten 
verergeren. Werk bijvoorbeeld thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel 
mensen samenkomen. Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo 
veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verklein je de kans om onopgemerkt het virus 
te verspreiden.  



IAO

IAO Covid-19

Omschrijving IAO
Vergaderdatum en -tijd 13 maart 2020, 8.30 uur
Vergaderplaats NCTV
Aanwezig

Afwezig

1. Opening

2. Beeld, Duiding en Omgevingsanalyse

3. Governance COVID-19: Inrichting en werkwijze nationale
crisisstructuur.

4. Overzicht interdepartementale aanpak COVID-19

5. Terugkoppeling EZK economische consequenties COVID19

6. Voorstel centrale quarantaine locaties

7. Communicatie

8. Acties en vervolg

Nationaal Crisis Centrum

Contactpersoon
T 070 751 50 50

Datum
13 maart 2020







Overzicht interdepartementale aanpak COVID-19

Aanleiding
De afgelopen weken zijn departementen aan de slag gegaan met de aanpak van COVID-19; 

inmiddels is ook formeel opgeschaald naar de rijkscrisisorganisatie. In verschillende IAO’s, ICCb’s 

en MCCb’s zijn acties uitgezet. In dit document wordt inzichtelijk gemaakt wat de stand van zaken 

op die acties is, zodat gecoördineerd en in samenhang de vervolgstappen kunnen worden gezet. Het 

gaat om de volgende drie acties:

1. Inventarisatie naar de continuïteitsplannen bij departementen (en daaronder ressorterende

organisaties);

2. Inventarisatie van de maatregelen die departementen reeds hebben genomen, de

consequenties daarvan en de bestuurlijke dilemma’s die hieruit volgen;

3. Inventarisatie van de handelingsperspectieven (beleidsopties) die departementen binnen een

sector kunnen inzetten, gebaseerd op het medisch advies van het RIVM.

Het doel van deze vragen was om inzichtelijk te krijgen in welke mate de continuïteit van vitale 

processen geborgd is en om te identificeren bekijken welke afhankelijkheden en/of knelpunten er 

zijn die afstemming op interdepartementaal niveau (IAO) behoeven.  

Rode draad van de opbrengst

Algemeen

Op dit moment is op basis van de respons op de uitvraag niet een inhoudelijk rode draad te trekken. 

In algemene zin kan worden geconstateerd dat departementen het druk hebben gehad met de 

dagelijkse hectiek, waarbij andere activiteiten prioriteit hadden en er in beperkte mate invulling kon 

worden gegeven aan de  bovengenoemde acties. Ook bleek in sommige gevallen dat organisaties 

vanuit verschillende kanalen dezelfde (soort) vragen hebben ontvangen. Met het opschalen van de 

rijkscrisisorganisatie, het beschikbaar stellen van liaisons en het werken vanuit één centraal 

overzicht kunnen deze knelpunten worden ondervangen.

Continuïteitsplannen departementen

Inventarisatie

Nog niet van alle departementen respons op de uitvraag ontvangen

Van de departementen die een reactie hebben gestuurd, blijkt dat men al continuïteitsplannen

heeft of daar nog mee bezig zijn.

Consequenties

De 30% en 50% uitval-scenario’s zijn veelal niet uitgewerkt.

De politie heeft aangegeven dat bij 40% ziekteverzuim er geen uitvoering meer kan worden

gegeven aan één of meerdere vitale processen.

Een enkel onderdeel (CJIB) geeft aan dat bij uitval van personeel het primaire proces verstoord

wordt. In dit geval zou dat impact hebben op de financiën en beslissingen van de strafrechtketen.

Bestuurlijke knelpunten

Politie: hoewel politiecapaciteit al langer onder druk staat, is het ziekteverzuim stabiel. Op korte

termijn worden geen knelpunten voorzien. Extra inzet van de politie in de komende maanden

vanwege aanvullende maatregelen COVID zal echter directe en forse impact hebben op het



kunnen uitoefenen van vitale processen. Extra taken zoals het uitvoeren van bewaken en 

beveiligen bij isolatie en quarantainegebieden is niet mogelijk.

Andere aangedragen knelpunten zijn inmiddels door de nieuwe nationale maatregelen 

ondervangen, namelijk:

o Een eenduidige uitspraak over thuiswerken bij de rijksoverheid.

o Toepassing van het afwegingskader evenementen ook breder dan alleen Noord-Brabant.

Ingezette maatregelen binnen departement

In hoofdlijnen hebben departementen – naast de algemene (hygiëne) adviezen van het RIVM - de

volgende (type) maatregelen genomen:

Het inrichten van een crisisteam; 

Het beschikbaar stellen van hygiënemiddelen voor medewerkers; 

Extra aandacht voor hygiëne van de werkplekken

Informatievoorziening naar medewerkers (via een instructiefolder of de ARBO-lijn); 

Dringend advies om thuis te werken; 

Personeel wordt preventief naar huis gestuurd;

Managers zijn geïnstrueerd om met medewerkers in gesprek te gaan over de specifieke 

risico’s van besmetting in hun dagelijkse werk;

Met medewerkers wordt een prioriteitsstelling in werkzaamheden besproken.Ziekteverzuim 

wordt gemonitord;

Het bestuurlijke afwegingskader wordt gehanteerd;

Buitenlandse dienstreizen worden beperkt of stopgezet; 

Trainingen worden afgelast of geminderd (naar een situatie waarbij er minder 

contactmomenten zijn). Oefeningen worden per geval bekeken (politie en Defensie);

Grote bijeenkomsten worden verplaatst of afgelast.

Deze maatregelen liggen in lijn met hetgeen gisteren nationaal is afgekondigd.

Inventarisatie handelingsperspectieven

In de vorige IAO’s heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de (strategische) beleidsopties die 

in beeld komen bij de verschillende scenario’s die door het RIVM waren geschetst. De aanvullingen 

die departementen hebben aangeleverd zijn toegevoegd in het document ‘Handelingsperspectieven 

COVID-19 (zie bijlage). Samengevat blijkt op basis van de respons dat: 

o OCW per fase in het scenario heeft uitgewerkt welke maatregelen in het onderwijs 

ingezet kunnen worden.

o SZW heeft in kaart gebracht welke maatregelen in de kinderopvang ingezet kunnen 

worden en wat de effecten van werktijdverkorting zijn.

o EZK een interdepartementale scenariosessie heeft gehouden om de economische 

gevolgen in kaart te brengen (hier wordt separaat over gerapporteerd). Mede op basis 

hiervan is de Kamerbrief van EZK, FIN en SZW opgesteld.

o Het Topberaad Migratieketen een werkgroep heeft ingericht om op korte termijn 

scenario’s en beleidsopties uit te werken voor grensprocessen en asielcentra.

o In Noord-Brabant een aantal concrete maatregelen zijn ingezet en inmiddels het kabinet 

nationale maatregelen heeft getroffen, waaronder:

De oproep om waar mogelijk thuis te werken en werktijden zoveel mogelijk te 

spreiden.

Het afgelasten van evenementen met meer dan 100 bezoekers worden of deze 

zonder publiek laten plaatsvinden.













Opdracht vanuit MCCB 9 maart 2020 

- Landelijke regie op de quarantainevoorziening

- Coördinerende rol voor het LOCC

- Hoofd LOCC is opdrachtnemer

Opdracht richt zich op defensie locaties
De civiele locaties zijn hier buiten beschouwing gelaten
Separaat is een ontwerp landelijke MSOB gemaakt  

13 maart 2020



Voorstel werkwijze 

› Het LOCC heeft de coördinatie rol 
– Inzicht krijgen in de bovenregionale gemeenschappelijke defensie locaties 

(bijstandscoördinatie) 

– Partijen aan elkaar verbinden en uitvoering laten geven aan de 
verantwoordelijke taken 

– De aanvrager vragen om aantoonbare schaarste van thuis en regionale 
quarantaine- en isolatieplekken te motiveren 

› Het LOCC N op basis van autoriteit dit bespreekbaar maken met de 
Veiligheidsregio’s (inspanningsverplichting)

13 maart 2020



Uitganspunten/ randvoorwaarden  

– Thuisquarantaine en –isolatie is niet mogelijk

– Regionale quarantaine- en isolatielocaties zijn niet meer toereikend 

– Bovenregionale gemeenschappelijke locaties zijn noodzakelijk 

– Het ministerie VWS geeft de opdracht aan het ministerie van Defensie voor de 
uitvoering (inclusief landelijk MSOB) 

– Bereidheid van de betrokken regio’s een bovenregionale gemeenschappelijke 
quarantaine locatie te organiseren/ conformeren zich aan landelijk beleid   

– VR’s hebben aantoonbaar activiteiten verricht waaruit blijkt dat zij niet aan de 
regionale capaciteit kunnen voldoen

13 maart 2020



Knelpunten 

Het opleggen van een bovenregionale gedwongen quarantaine 
maatregel (buiten het arrondissement) aan personen kan leiden tot 
een bestuurlijke en juridische discussie. De wetgeving voorziet hier 
thans niet in. 

Het veilig transporteren van (meerdere) personen bij wie 
bovenregionale quarantaine of isolatie is opgelegd van huis naar de 
centrale locatie in Nederland

13 maart 2020



Governance COVID-19: inzet, inrichting en werkwijze nationale crisisstructuur

De situatie rondom het nieuwe coronavirus vraagt om een optimaal flexibele en 
wendbare crisisorganisatie van de rijksoverheid die bestuurlijk en operationeel snel en 
slagvaardig kan handelen. Vanwege de brede maatschappelijke consequenties (sociaal, 
financieel, economisch) wordt de nationale crisisstructuur opgeschaald, conform het 
Instellingsbesluit Ministeriële Commissie Crisisbeheersing 2016 en het Nationaal 
Handboek Crisisbesluitvorming. De minister van Justitie en Veiligheid is de coördinerend 
minister voor crisisbeheersing. De NCTV geeft invulling aan deze coördinerende 
verantwoordelijkheid van de minister. Overige ministeries vervullen rollen binnen de 
structuur, of vervullen vanuit hun beleidsveld een eigen coördinerende rol, zoals het 
geval is met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de 
infectieziektebestrijding. Elk ministerie neemt maatregelen op het eigen beleidsterrein 
om verdere uitbreiding van het coronavirus te voorkomen. 

Het Nationaal Crisiscentrum, ondergebracht bij de NCTV, is 24/7 informatieloket en 
ondersteunt de nationale crisisstructuur en de daarbij betrokken partijen.

De Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb), onder voorzitterschap van de 
minister-president, besluit over het geheel van maatregelen en voorzieningen met het 
oog op een samenhangende aanpak ter voorkoming van verdere verspreiding van het 
coronavirus en met het oog op het beheersen van de maatschappelijke impact hiervan. 

De Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb) is een Commissie waar 
Directeuren-Generaal onder voorzitterschap van de NCTV adviezen maakt voor de MCCb. 
Zo nodig en mogelijk neemt deze Commissie zelf besluiten.

Op uitnodiging kunnen deskundigen ICCb of MCCb bijwonen. Ten behoeve van de 
afstemming met de veiligheidsregio’s sluiten gemandateerde vertegenwoordigers van de 
veiligheidsregio’s aan bij MCCb en ICCb conform de mandaatregeling zoals vastgesteld 
door de voorzitters van de veiligheidsregio’s.  

ICCb en MCCb worden ondersteund en geadviseerd door een Interdepartementaal
Afstemmingsoverleg (IAO). Dit IAO wordt naar behoefte ingezet en flexibel ingericht en 
samengesteld, bijvoorbeeld voor informatievoorziening, beeld- en oordeelsvorming, 
advies over specifieke aspecten, crisiscommunicatie of parlementaire verantwoording. 

Voor de organisatie en afstemming van de publieks– en crisiscommunicatie op alle 
niveaus is het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) actief.

De gezamenlijke coördinatie en aanpak op operationeel-tactisch niveau is vormgegeven 
via de werkwijze Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum-Nationaal (LOCC-N) / 
Landelijk Operationeel Team-Corona (LOT-C). Het gaat hier om een multidisciplinair 
samenwerkingsverband tussen alle hulpverleningsdiensten, defensie, bevolkingszorg, 
veiligheidsregio’s en ministeries. 

Voor een grafische weergave van de crisisstructuur voor de aanpak van het Corona-virus 
zie de bijlage









Omgevingsanalyse

• Volop aandacht voor nieuwe maatregelen in Nederland en eerste
zicht op effecten voor sectoren

• Steun voor maatregelen, maar ‘te laat en te weinig’
• Discussie in politiek en samenleving over besluit t.a.v. scholen
• Economische gevolgen en hamster-gedrag
• Nog geen signalen van concrete continuïteitsproblemen
• Weinig prominente aandacht voor besmettingen

• Recordbezoekers op Rijksoverheid.nl
• Bijna zesduizend vragen op 0800-1351

Titel | Datum2



Communicatiedoel 

We willen (op basis van de maatschappelijke behoefte): 
• informatie verstrekken,
• handelingsperspectief bieden en
• betekenis geven.

Met communicatie zo bijdragen aan: 
- beperking van maatschappelijke zorg en onrust;
- beperking van de besmettingskans door duidelijk te communiceren

over maatregelen en werkwijze;
- gevolgen: begrip voor noodzakelijke keuzes.

Titel | Datum3



Voortgang communicatie

In NKC (Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie) voorbereidingen 
getroffen voor intensieve en activerende communicatie met:
- persconferentie (met doventolk);
- maatregelen en handelingsperspectief via informatie en Q&A op 
rijksoverheid.nl, met posters en 0800-1351 inclusief vertalingen;
- afstemming woordvoering en gebundelde omgevingsanalyse;
- oog voor specifieke doelgroepen (ook via departementen/regio’s);
- afstemming met veiligheidsregio’s en gemeenten;
- maximale inzet op callcenter 0800-1351;
- vrijdag: spots/filmpjes voor TV (landelijk/regio) en social media;
- vrijdag: uitbreiding visuele communicatie (i.s.m. RIVM)
- vrijdag: concept voor dagelijkse update.

Nog weinig inzet op:
- samenwerking vitale sectoren. Titel | Datum4



Communicatie-aanpak 

- Aandacht blijven vragen voor de achtergrond van de nieuwe 
maatregelen. (informatie)

- Gebundelde informatie over inzet/maatregelen door Rijksoverheid 
(afstemming, ook over uitvoeringsorganisaties)

- Handelingsperspectieven intensief vertalen naar alle doelgroepen, 
via q&a en inzet specifieke middelen op basis van behoefte. 
Bijeenkomsten met 100 personen roept vragen op. En mogelijke 
maatregelen n.a.v. economische gevolgen.

Accent op betekenisgeving/duiding:
- Aandacht en begrip voor continuïteitsvraagstukken;
- Afwegingen over uitvoering maatregelen in beeld brengen 
(dilemmalogica);

Titel | Datum5



Hoe
Voorzetting samenwerking NKC
Omgevingsanalyse
Nieuwe flitspeiling
Nauwe aansluiting op nationale & regionale crisisstructuur

Titel | Datum6





Communicatie
Er bestaat grote behoefte aan eenduidige, generieke en uniforme communicatie en richtlijnen
(handelingsprotocollen) vanuit de rijksoverheid, zowel vanuit departementen, lokale overheden,
bedrijfsleven, instanties, hulpverleners en burgers. Uit een peiling blijkt wel dat de meerderheid van
de Nederlanders tevreden is over de overheidsinformatie over de aanpak.

o Specifieke groepen om rekening mee te houden bij de communicatie zijn slechtzienden en
slechthorenden, en personen die het Nederlands niet (volledig) machtig zijn, zoals expats en
immigranten. Het risico bij de laatste groepen is dat ze zich in plaats van op Nederlandse
bronnen vaak baseren op informatiebronnen in de eigen taal.

o  ziet in Nederland een ‘buitensporige
elheid’ vervalste screenshots van bestaande berichten van nieuwsorganisaties en

gezondheidsinstellingen.

Een gepercipieerd gebrek aan duidelijke en eenduidige richtlijnen kan verschillende gevolgen met zich
meebrengen, te weten:

o Het nemen van eigenstandige besluiten door departementen, lokale overheden, bedrijven of
instanties, mogelijk resulterend in onevenredige opschaling. Wanneer deze acties niet
duidelijk (medisch) onderbouwd kunnen worden, kunnen ze leiden tot toenemende onrust
onder de bevolking. Hier zijn de eerste gevallen van zichtbaar, voornamelijk in het
bedrijfsleven.

o Gebrek aan samenhang tussen gewenste maatregelen op nationaal niveau (crisisbeheersing)
versus ruimte tot maatwerk op regionaal niveau.

o Het verlies van vertrouwen in de overheid als informatiebron. Dit kan de invloed van
desinformatie vergroten.

Economische gevolgen
De aandacht voor de economische gevolgen van de Covid-19 uitbraak in Nederlandse media, in de
Tweede Kamer en op sociale media namen tussen 9 en 13 maart duidelijk toe.
De Covid-19 uitbraak is een tijdelijke exogene schok voor de wereldeconomie. Omdat er niet in is
geslaagd de uitbraak tot China te beperken zullen de economische effecten groter zijn dan in januari
werd geschat, met name door de verstoring van mondiale toevoerroutes, een verlies aan vertrouwen
en de daaropvolgende gedragsreacties die leiden tot vraaguitval. Naarmate de wereld vertrouwder
raakt met Covid-19, zullen de gedragsreacties van huishoudens, bedrijven en beleggers waarschijnlijk
milder worden. Dit kan de wereldeconomie weer doen opveren omdat, volgens ABN AMRO, de huidige
groeivertraging voornamelijk uit de vraagkant ontstaat.

Risico’s Nederland nationaal
Een grootschalige uitbraak van Covid-19 kan leiden tot plotselinge grootschalige uitval van (delen
van) het bedrijfsleven, de transportsector, het OV en het onderwijs, wat kan leiden tot economische
schade en toenemende maatschappelijke zorgen en onrust.
Het MKB en ZZP’ers behoren tot een kwetsbare groep die als het eerste last krijgen van afgenomen
vraag voor hun diensten. Een voortdurende uitbraak kan leiden tot een hulpvraag vanuit deze groep
aan de overheid.
Ook bepaalde maatregelen bedoeld voor het indammen van de epidemie kunnen nadelige gevolgen
hebben voor economische groei. Het dichthouden van scholen zorgt voor toegenomen verzuim onder
ouders en social-distancing beïnvloedt de omzet van bijvoorbeeld café eigenaars. In Brabant zijn hier
de eerste tekenen van zichtbaar: er zitten zo’n 10 000 kinderen thuis, waar de ouders opvang voor
moeten zoeken of thuisblijven.

Risico’s Nederland internationaal 
Ongeveer 1000 Nederlandse bedrijven ervaren directe negatieve gevolgen door o.a. vertraging van
levering tot soms wel twee maanden. Ook wordt steeds duidelijker dat de tourismesector, en met
name de luchtvaart een negatieve impact van de uitbraak ervaart.

Indien in meer landen grootschalige uitbraken ontstaan zoals in (Noord-)Italië en besloten wordt om
de grenzen te sluiten kan dit leiden tot vergaande verstoring van mondiale toevoerroutes.
Ook blijven beurskoersen dalen – naast toenemende zorgen over Covid-19 komt dit door scherp
gedaalde olieprijzen.
Andere mogelijke internationale gevolgen van een grotere uitbraak (te weten RIVM-scenario M2, M3,
M4 en de adaptatie scenario’s) zijn: het mijden van Nederland als transit voor zowel goederen als
personen; terugloop in afname van Nederlandse producten in het buitenland; en reisbeperkingen voor
Nederlanders naar het buitenland. Het laatste is al bewaarheid nu de VS een inreisverbod heeft
ingesteld voor alle Schengenlanden vanwege Covid-19.



Beeld COVID-19

COVID-19 (bestuurlijk) afwegingskader evenementen

Het is belangrijk om met elkaar goede afspraken te maken om het Coronavirus in
Nederland beheersbaar te houden. De afgelopen periode hebben zowel veiligheidsregio’s
als ook rijkspartijen diverse vragen ontvangen hoe om te gaan met evenementen in relatie
tot het virus. Dit heeft geresulteerd in het ‘COVID-19 (bestuurlijk) afwegingskader
evenementen’ (zie in de bijlage). Het kader is een hulpmiddel voor de besluitvorming door
het bevoegd gezag over publieksevenementen. De afweging en het besluit vereist lokaal
maatwerk, waarbij ook zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met (landelijke) impact.
Het afwegingskader is tot stand gekomen op verzoek van en in co-productie tussen het rijk
en de veiligheidsregio’s. Het uitgangspunt van de Nederlandse aanpak op dit moment is
dat evenementen doorgang vinden tenzij. Hiervoor biedt het afwegingskader handvatten.
Ook kan het afwegingskader organisatoren ondersteunen in het bepalen van de risico’s en
eventueel benodigde maatregelen.
Ervaringen uit de praktijk gebruiken we om het document aan te scherpen. U kunt uw
ervaringen of opmerkingen delen door een mail te sturen aan @nctv.minjenv.nl.
De huidige en eventueel bijgestelde versies van het afwegingskader zullen wij delen via
het Landelijk Beeld COVID-19 in LCMS. Daarnaast staat de huidige versie van het
afwegingskader ook op de website van de NCTV, www.nctv.nl.

Kerngegevens coronavirus

Op 12 maart heeft het RIVM bekend gemaakt dat het totaal aantal positieve testen op 614
staat. Er zijn in Nederland 5 patiënten overleden.
Van de positief geteste personen zijn er ten minste 199 besmet geraakt in het
buitenland. Voor  ten minste156 gevallen is de bron onbekend of is onderzoek nog
gaande. Ruim de helft daarvan woont in Noord-Brabant.
De meeste mensen die positief zijn getest, wonen in de provincie Noord-Brabant.
Cijfers wereldwijd van 11-3: 117.734 patiënten, 4262 overleden, 64391 hersteld (bron
Johns Hopkins University)
Er is nog steeds weinig epidemiologische kennis over het virus. Incubatietijd: gemiddeld 7
dagen, maximaal 14 (RIVM). Het huidige overlijdenspercentage ligt rond de
2% (RIVM). Een vaccin is er niet.
Zie voor een actueel beeld van het aantal besmettingen per land het volgende
overzichtskaartje van de WHO.
De WHO heeft de uitbraak van het coronavirus vandaag een pandemie genoemd. Dat
betekent dat de WHO vaststelt dat er uitbraken zijn van COVID-19 op meerdere
continenten. Het beleid van Nederland verandert hierdoor niet.

Knelpunten

Toegenomen schaarste in persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes van bepaalde
typen) bij huisartsen, ziekenhuizen en GGD/GHOR. Idem bemonsteringssets. (bron
LOCC: meldingen uit vrijwel alle veiligheidsregio's; VWS; )

Opgetreden effecten

Verschillende landen kennen (in)reisbeperkingen voor Nederlanders. Bijvoorbeeld de VS en
Tsjechië laten geen Nederlanders / mensen die recent in Nederland zijn geweest meer toe.
VNO NCW heeft een noodpakket aan maatregelen opgesteld, hierover zijn zij in gesprek
met EZK, SZW en Financiën.
Het aantal aanvragen werktijdverkortingen blijft hard stijgen. Dit leidt tot druk bij SZWen
UWV. (bron SZW)
Macro economische gevolgen (bron EZK): Het coronavirus heeft negatieve impact op de
wereldeconomie en daarmee ook op de Nederlandse economie.



Mogelijke effecten (verwachtingen)

Er is nog geen schaarste van zorgcapaciteit.
Er worden meer besmettingen verwacht.
Discontinuiteit van het dagelijks leven bij/op locaties met besmettingen
Maatschappelijk onrust, bijvoorbeeld door een gebrek aan kennis over het virus of
door schaarste.

Voorkomen van besmettingen van Nederlanders en verdere verspreiding (in binnen- en 
buitenland)  

Door het aanwijzen van het coronavirus als een A-ziekte heeft de minister van VWS de
coördinatie gekregen over de bestrijding ervan. In de praktijk ligt de coördinatie hiervan
bij het RIVM.
DCC VWS deelt periodiek Sitraps aan veiligheidsregio's met info en
handelingsperspectieven voor professionals
Zorgcapaciteit en de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen worden
geïnventariseerd.
BZ organiseert op 12 maart van 10.00u tot 12.00 u een breed overleg voor alle
internationale vertegenwoordigingen in Nederland.
Het algemene publiek kan bij het RIVM informatienummer en via 0800-1351 terecht met
vragen over het coronavirus.
Er zijn door BZ voor verschillende bestemmingen reisadviezen door BZ aangepast vanwege
coronavirus.

Maatregelen

Voor heel Nederland geldt dat hygiënemaatregelen in acht genomen moeten worden en
dat er geen handen geschud mogen worden.
Gelet op de nationale en internationale situatie heeft het Outbreak Management Team
heden een nieuw advies uitgebracht voor heel Nederland. Het kabinet neemt de adviezen
over.  Deze maatregelen houden in:

1. Voor heel Nederland geldt dat mensen worden opgeroepen thuis te blijven als zij of
neusverkouden zijn en/of keelpijn hebben en/of hoesten en/of daarbij koorts hebben. Zij
gaan dan niet naar het werk of naar school en beperken hun sociale contacten. Deze
maatregel geldt al in Noord-Brabant. De rest van het land sluit hier nu bij aan. De
afspraken die gelden voor de inzet van zorgpersoneel in Noord-Brabant, gelden daarbij
voor heel Nederland. Dit geldt ook voor personeel binnen de vitale processen.

2. Tevens worden mensen in heel Nederland opgeroepen, ook wanneer zij geen klachten
hebben, om waar mogelijk thuis te werken en werktijden zoveel mogelijk te spreiden. Dit
is conform de eerdere oproep aan de inwoners van Noord-Brabant.

3. Wat betreft grootschalige evenementen geldt in Noord-Brabant dat deze worden geschrapt
bij meer dan 1000 bezoekers. Verdere aanscherping van deze maatregel is gewenst. Voor
heel Nederland geldt dat evenementen met meer dan 100 bezoekers worden afgelasten of
dat deze zonder publiek moeten plaatsvinden. Het gaat hierbij om bijeenkomsten waarbij
mensen met meer dan 100 personen in één ruimte tegelijkertijd bij elkaar zijn. Dit geldt
dus ook voor publieke activiteiten met meer dan 100 bezoekers, zoals musea, theater en
concerten. Dit betekent dat (amateur)sportwedstrijden doorgang kunnen hebben, maar
dat het gezamenlijk bijeenzijn in de sportkantine na de wedstrijd met meer dan 100
personen niet mogelijk is.

4. We roepen op om onze kwetsbare mensen te beschermen. Dit betekent dat mensen niet
op bezoek moeten gaan in verpleeghuizen of op andere plekken waar kwetsbare mensen
zich bevinden, als zij last hebben van de onder 1 omschreven klachten. Dit betreft niet
alleen ouderen maar kan ook gaan om mensen met een verzwakt immuunsysteem. Ook
worden ten stelligste afgeraden kinderen onder de leeftijd van 5 jaar, die vaak
neusverkouden zijn, in aanraking te laten komen met deze kwetsbare groep. Kwetsbare
personen zelf worden aangeraden om contacten zoveel mogelijk te vermijden.

5. We roepen zorgpersoneel en personeel van vitale processen op om zoveel als mogelijk niet
naar het buitenland af te reizen en evenementen (ook als daar minder dan 100 mensen bij
aanwezig zijn) of andere bijeenkomsten met meer dan 100 bezoekers, zoals musea,
theater en concerten te vermijden.



6. Het verbieden van vluchten uit risicogebieden wordt voorbereid.
7. Het OMT roept alle ziekenhuizen op om voorbereidingen te treffen voor de zorg van

patiënten met COVID-19 door kritisch de electieve operaties te beschouwen, de noodzaak
van poliklinieken te beschouwen, alvast zoveel mogelijk IC capaciteit te creëren en bezoek
in ziekenhuizen zoveel mogelijk te beperken.

8. Deze maatregelen vervangen de maatregelen in Noord-Brabant en gelden vanaf heden en
tot en met in ieder geval 31 maart 2020 met uitzondering van de maatregel rond het
verbieden van de vluchten. Deze maatregel gaat zo snel als kan in.

De Tweede Kamer is tot nader order gesloten voor bezoekers.
Sportkoepels hebben alle amateurwedstrijden voor de komende weken afgelast. Advies
NOC-NSF
Er zijn door BZK richtlijnen opgesteld vanuit de rol van BZK voor de sector Rijk ten aanzien
van de werkgeversverantwoordelijkheid. De richtlijnen zijn bedoeld voor werkgevers
binnen de sector Rijk, maar kunnen ook worden gebruikt door overige
Rijksoverheidswerkgevers. De richtlijnen zijn gedeeld met de VNG, het IPO en de UvW.

COVID-19 (bestuurlijk) afwegingskader evenementen

Het is belangrijk om met elkaar goede afspraken te maken om het Coronavirus in
Nederland beheersbaar te houden. De afgelopen periode hebben zowel veiligheidsregio’s
als ook rijkspartijen diverse vragen ontvangen hoe om te gaan met evenementen in relatie
tot het virus. Dit heeft geresulteerd in het ‘COVID-19 (bestuurlijk) afwegingskader
evenementen’ (zie in de bijlage). Het kader is een hulpmiddel voor de besluitvorming door
het bevoegd gezag over publieksevenementen. De afweging en het besluit vereist lokaal
maatwerk, waarbij ook zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met (landelijke) impact.
Het afwegingskader is tot stand gekomen op verzoek van en in co-productie tussen het rijk
en de veiligheidsregio’s. Het uitgangspunt van de Nederlandse aanpak op dit moment is
dat evenementen doorgang vinden tenzij. Hiervoor biedt het afwegingskader handvatten.
Ook kan het afwegingskader organisatoren ondersteunen in het bepalen van de risico’s en
eventueel benodigde maatregelen.
Ervaringen uit de praktijk gebruiken we om het document aan te scherpen. U kunt uw
ervaringen of opmerkingen delen door een mail te sturen aan @nctv.minjenv.nl.
De huidige en eventueel bijgestelde versies van het afwegingskader zullen wij delen via
het Landelijk Beeld COVID-19 in LCMS. Daarnaast staat de huidige versie van het
afwegingskader ook op de website van de NCTV, www.nctv.nl.

Aandachtspunt

In China bevinden zich nog enkele duizenden Nederlanders.
Op het Franse deel van Sint-Maarten zijn ook besmettingen vastgesteld. Sint-Maarten
kwetsbaar i.v.m. zeer beperkte ziekenhuiscapaciteit. In ICCb van d.d. 28-02 is
afgesproken dat er een parallel traject ingezet moet worden voor Koninrijksdelen en de
BES-eilanden.
Ten aanzien van de in het buitenland in quarantaine verblijvende NL’ers geldt onveranderd
de lijn dat er geen repatriatie vluchten zullen worden ingezet. Het huiswaarts keren met
commerciële vluchten blijft de voorkeur houden
Schaarste van middelen, zorgcapaciteit en zorgpersoneel (nog niet aan de orde, maar
mogelijk in de toekomst)

Waarborgen van continuïteit samenleving & vrij verkeer mensen en goederen en het 
beperken van maatschappelijke onrust  
Mobiliteit   

Een aantal grote Europese luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten naar China
geschrapt. Dit geldt ook voor KLM.
De kans dat het Coronavirus in de Rotterdamse haven opduikt, is ‘uiterst klein’. Een schip
uit China is een maand onderweg naar Rotterdam, waardoor een ziektegeval zich altijd aan
boord zou openbaren.



Voor de OV sector worden er geen aanvullende hygiëne maatregelen geadviseerd vanuit
het RIVM. Wel is het van belang de voorzieningen goed schoon te houden, en bij twijfel
extra controle of schoonmaak in te regelen. Daarnaast gelden de algemene RIVM
richtlijnen en adviezen.

Voedselvoorziening

CBL geeft aan dat er geen sprake is van hamstergedrag op dit moment. Vorige week
kwam hier veel vragen over van de media aan het CBL (bron EZK)
De diverse internationale agroketens hebben inmiddels te maken met enkele specifieke
problemen zoals de ontoereikende agro-logistieke voorzieningen en dan in het bijzonder de
sterk verminderde beschikbaarheid van koel- en vriescontainers.

Onderwijs en kinderopvang

Bij de UvA verwacht men binnenkort (volgende week) een continuïteitsprobleem bij het
klinisch onderwijs i.v.m. het gebrek aan mondkapjes (Bron OCW).
Bij controle op beroepskracht-kindratio in kinderopvanginstellingen wordt coulance
getoond door de toezichthouder ivm de genomen maatregelen in Noord-Brabant.

Vitale infrastructuur en wettelijke taken

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) geeft aan op korte termijn een tekort te
hebben aan PCR materialen.(vloeistoffen) en mondkapjes. t.b.v. diagnostiek dierziekten en
uitvoering andere wettelijke onderzoekstaken (WOT). Bron LNV
Vitale bedrijven werken aan de continuïteitsplannen en zien vooralsnog geen knelpunten in
de continuïteit. Bedrijven met locaties in Noord Brabant activeren de BCM-plannen waar
nodig. (Bron EZK)

Bedrijfsleven algemeen

VNO NCW heeft een noodpakket aan maatregelen opgesteld, hierover zijn zij in gesprek
met EZK, SZW en Financiën.

Aandachtspunten

Discriminatie Chinese Nederlanders in media en op social media wordt gemonitord door
SZW. Geen aparte aanpak of beleid, wordt opgepakt binnen reguliere brede aanpak
discriminatie.
Alle professionele beroepsgroepen hebben behoefte een handelingsperspectief voor
professionals
Personeelsproblemen voor andere (vitale) sectoren (nog niet aan de orde, maar mogelijk
in de toekomst)

Koninkrijkslanden en Caribisch NL

Geen bevestigde gevallen in Curacao, Aruba, Sint Maarten
12 maart overleg met Stas VWS en bewindslieden eilanden
Afgekondigde travel ban door VS, maar zeker het mogelijk stil leggen van het
cruisetoerisme door PAHO (inmiddels een reële optie) zal grote gevolgen hebben voor de
lokale economieën.
Rijksvertegenwoordiger heeft vragen over doorwerking van de maatregelen in
Nederland op de BES en hoe om te gaan met vluchten uit Nederland

Koninkrijkslanden en Caribisch NL

Geen bevestigde gevallen in Curacao, Aruba, Sint Maarten
12 maart overleg met Stas VWS en bewindslieden eilanden



Afgekondigde travel ban door VS, maar zeker het mogelijk stil leggen van het
cruisetoerisme door PAHO (inmiddels een reële optie) zal grote gevolgen hebben voor de
lokale economieën.
Rijksvertegenwoordiger heeft vragen over doorwerking van de maatregelen in
Nederland op de BES en hoe om te gaan met vluchten uit Nederland

Internationaal

BE en LUX hebben 12/3 zware maatregelen tegen Corona aangekondigd. Zowel BE als LUX
sluiten alle scholen. BE vangt kinderen van ouders die in de zorg werken en kinderen die
geen andere opvang hebben dan de grootouders wel op school op. BE verbiedt alle
sportieve en culturele evenementen, sluit alle horecagelegenheden en in het weekend
tevens winkels waar geen levenswaren worden verkocht.
Maatregelen in Nederland kunnen verschillen van maatregelen in het buitenland. Dit komt
onder andere doordat maatregelen worden afgestemd op nationale zorgsystemen. Ook
kunnen landen andere afwegingen maken t.a.v. bijvoorbeeld proportionaliteit van
maatrgelen (bron VWS)
Het NCC staat in nauw contact met de ambassaderaden van Belgie en Duitsland
ivm COVID-19, specfiek in relatie tot het crisisbeheersingsvraagstuk.
BZ organiseede donderdagochtend 12 maart 10.00-12.00
een voorlichtingsbijeenkomst voor de internationale gemeenschap in Nederland over de
Nederlandse aanpak van COVID 19 en maatregelen t.o.v. buitenlanders die zich hier
bevinden en besmet zijn. Animo is groot. Sprekers zijn afkomstig van de NCTV, RIVM,
VWS, gemeente Den Haag en mogelijk Schiphol.
President Trump heeft heeft bepaald dat mensen zonder VS-nationaliteit niet kunnen
inreizen vanuit de Schengenlanden/ die de afgelopen 14 dagen in een Schengenland zijn
geweest. Voor VS-burgers geldt een screeningprocedure (bron: DHS, VS).
De EU heeft een internetpagina voor de EU-coordinatie op de aanpak van COVIC-19
aangemaakt: https://ec.europa.eu/coronavirusresponse
Op 28 januari heeft het EU voorzitterschap de Integrated Political Crisis Response
Arrangements (IPCR) geactiveerd voor de Corona virus crisis in de Information exchange
mode. Op 1 maart is deze crisis opgeschaald naar full activation mode.
De IPCR is een EU mechanisme dat gehanteerd kan worden door het EU voorzitterschap
(in de eerste helft van 2020 is dat Kroatië) voor cross-sectorale crisis coördinatie op hoog
politiek niveau. Het voorzitterschap kan besluiten, de Commissie, Europese dienst voor
extern optreden (EDEO), de European External Action Service (EEAS), relevante
agentschappen, het kabinet van de president van de EU Raad, experts uit de LS, en
experts van relevante internationale organisaties uit te nodigen voor crisisoverleg,
de zogenaamde IPCR round table meetings. Informatie-uitwisseling binnen de
IPCR gebeurt via een web-platform. Betrokken crisispartners kunnen een account
aanvragen voor dit web-platform bij het NCC.





Mededelingen

In het kader van de continuïteit: vervanging 
is , ze wisselen voorzitterschap IAO af vanaf nu.
We zitten in een nieuwe fase van de crisisaanpak COVID-19:
formele opschaling.
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Actueel beeld 

Oproep om LCMS te vullen zodat het beeld actueel kan worden 
gehouden.
Diverse organisaties en instanties nemen hun verantwoordelijkheid 
in uitvoering van de maatregelen
Maatregel t.a.v. de scholen speelt in de samenleving
Economische gevolgen voor de diverse getroffen sectoren (zoals 
culturele sector) en middellange termijn impact spelen in de 
samenleving
Signaleren van verschillen maatregelen NL en buitenland blijft 
punt van aandacht in pers
Hamstergedrag gesignaleerd, als burger ziet dat de vakken gevuld 
blijven kunnen we dit mogelijk voorkomen
Overall: Nederlandse samenleving accepteert de maatregelen
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Terugblik debat (1)

VWS:
Veel aandacht voor niet getroffen of onduidelijke maatregelen, m.n
over het niet sluiten van scholen. 
Veel vragen over besmettelijkheid. Experts (WHO/China) geven 
aan dat overdracht via kinderen niet plaatsvindt. Schoolsluiting 
zorgt voor problemen bij ouders die werken in vitale sectoren. 
Veel moties aangenomen
Veel aandacht voor evenementen, aantal van 100, waar is dat op 
gebaseerd? Waarom 31 maart als termijn? In het afwegingskader 
evenementen staat 5000, daarna gesproken over 1000 nu 100. 
verminderen aantal komt uit OMT, bij 1000 lopen we teveel risico, 
daarom kleinere groepen. Besef aanwezig dat dit grote impact 
heeft.
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Terugblik debat (2)

Termijn is gekozen vanwege de incubatietijd (max. 14 dagen) en 
tijd hebben om de effecten van de incubatietijd in maatregelen te 
doordenken
Veel opmerkingen tijdens debat over de getroffen maatregelen: te 
weinig en te laat, aandacht voor capaciteitsproblemen.

I&W: 
eerste beeld vanuit weg en ov: rustiger, volgende week kunnen we 
pas echt het effect zien van de getroffen maatregelen.
Ban op vluchten uit risicolanden in de maak bij I&W, vanochtend 
overleg met de sector. Besluit wordt in de loop van de dag 
genomen. 
Voor nu: Italië, zuid Korea, China (incl. Hong Kong) en Iran
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Terugblik debat (3)

Aandachtspunt: onrust rond maatregel scholen en verbieden 
markten. Besluit op basis van aanwijzing vanuit Rijk.

LOCC: 

Vraagstukken rond continuïteit

EZK
Vragen over gevolgen afsluiten van gebieden

Fin:
Aandacht beurzen
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Omgevingsanalyse

Volop aandacht voor nieuwe maatregelen in Nederland en eerste 
zicht op effecten voor sectoren

Discussie in politiek en samenleving over besluit t.a.v. scholen
Economische gevolgen en hamster-gedrag 
Nog geen signalen van concrete continuïteitsproblemen 
Weinig prominente aandacht voor besmettingen

Recordbezoekers op Rijksoverheid.nl 
Bijna zesduizend vragen op 0800-1351

Titel | Datum7



Governance COVID-19 (1)
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Governance COVID-19 (2)

Voor toelichting: zie hand-out

VWS: 
T.a.v. aansluiten OMT/BAO: VWS laat weten of het lukt om aan te 
sluiten op het gekozen vergaderritme. In elk geval tot 31 maart
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Overzicht interdepartementale afspraken 
aanpak Covid-19 (1)

Verzoek was om voorbereiding op continuïteitsplannen en aan te 
geven of de plannen zijn uitgewerkt en tot welke knelpunten dat 
leidt. Uitgangspunt 30 en 50% uitval. De input voldoet nog niet 
aan de verwachting. 
In TK was continuïteit een belangrijk aandachtspunt
J&V: er wordt in alle J&V onderdelen aan gewerkt. Gaat na hoe dat 
in overzicht komt.
SZW: kritieke processen zijn in beeld, kunnen in de lucht houden. 
Afhandeling werktijdverkorting aanvragen en continuïteit 
dienstverlening is belangrijk aandachtspunt. Vitale sectoren: 
kinderopvang bijv. er vindt overleg plaats met betrokken partijen, 
maatregelen in Brabant getroffen (leider-kindratio, coulance etc). 
Stand van zaken op dit punt wordt aangeleverd t.b.v. het overzicht
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Overzicht interdepartementale afspraken 
aanpak Covid-19 (2)

BZK: continuïteitsplan komt naar ons: thuiswerken, mogelijkheid 
ervan in bijv. ICT (lijkt mogelijk te zijn, maandag opnieuw bezie)

DEF: 80% thuis 20% op werkplek is ambitie. Er zijn 
continuïteitsplannen, die worden geactualiseerd. Worden vandaag 
gedeeld. 
BZ: gisteravond aangeleverd op basis van uitvraag alle directies en 
posten. Niet veel kritieke processen in de knel. Operationeel plan 
om het te realiseren nu nodig. Thuiswerken lijkt te lukken.
Politie: continuiteïtsplannen gereed. Gezag zit lokaal, die bepalen 
de inzet, is aandachtspunt.
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Overzicht interdepartementale afspraken 
aanpak Covid-19 (3)

I&W: continuïteitsplannen van 2009 worden geactualiseerd. ICT is 
daar onderdeel van. Hopen maandag goed beeld aan te leveren. 
50% uitval zal tot problemen leiden. Vitale sectoren: 10 en 30% 
geen issues. 50% dan processen prioriteren. Spoor wordt 
binnenkort B-vitaal. Kleine regionale ov partijen zoeken aansluiting 
bij VR om te bepalen welke lijnen open moeten blijven.

in gevaar. Zorg om . Wat het betekent voor meldkamer 
volgt.
AZ: thuiswerken apple device is aandachtspunt. 
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Overzicht interdepartementale afspraken 
aanpak Covid-19 (4)

VWS: capaciteitsproblemen in de zorg, krapte op pbm markt 
medische hulpmiddelen. ROAZ structuur hiervoor in werking
LOCC: meldingen van overtreding Arbeidstijdenwet, druk op 
vergunningverlenende instanties. Centralisatie continuïteit 
overwegen. Wat is de continuïteit vanhet Openbaar Bestuur? 
Steeds meer vraagstukken waar LOTC mogelijk ondersteuning kan 
bieden.
EZK/LNV: vitale sectoren en EZK plannen geactiveerd, geen 
knelpunten voorzien. NVWA: bij sluiting slachthuizen een 
dierenwelzijn probleem.
OCW: maandag geactualiseerde continuiteitsplanne, woensdag 
vastgesteld. ICT voorzien: telewerken mogelijk
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Overzicht interdepartementale afspraken 
aanpak Covid-19 (5)

FIN: kerndepartement bijna klaar met plan. Medewerkers 
belastingdienst kunnen niet thuiswerken. Douane en banken 
werken al met continuïteitsplannen.
BZK vraag: BES landen is aandacht voor.

Er wordt aandacht gevraagd voor het benaderen van partijen (niet 
vanuit verschillende hoeken dezelfde partij bevragen). Functionele 
kolom is verantwoordelijk voor vitale processen, uitvraag gebeurt 
door functionele kolom.
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Conclusie overzicht interdepartementale 
afspraken aanpak Covid-19 (5)

Conclusie: er gebeurt veel. We zijn nog niet klaar. 
Aandacht voor wat in onderliggende organisaties en vitale 
processen wordt gedaan. 
Verzoek overzicht interdepartementale aanpak COVID-19 
aanvullen in de komende twee dagen. Deadline: aanleveren 
uiterlijk as. zondag 12 uur zodat het maandagochtend in IAO 
en maandagmiddag in ICCB kan worden besproken. Liaisons wordt 
gevraagd hier actie op te nemen. 
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Handelingsperspectief COVID-19

Tav het stuk: Handelingsperspectief covid-19:
practice

mogelijkheid om bij verdere mitigerende maatregelen bij 
besluitvorming de consequenties mee te kunnen nemen. Oproep 
aanvullen van het format handelingsperspectief COVID-19 
voor as. Zondag 12 uur.
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Economische consequenties COVID-19 (1)

Uitgangspunten

Er is gekeken naar de economische consequenties van de uitbraak 
van COVID-19, niet naar de economische consequenties die volgen 
uit maatregelen die van het medisch of veiligheidsoogpunt kunnen 
worden genomen. 
Continuïteit van bedrijven is niet alleen gekoppeld aan ziekte van 
personeel maar ook vooral aan de mogelijkheid van handel kunnen 
drijven bijv. sluiten van grenzen, stokken van aanleveren 
producten
De angst voor het virus en de maatregelen die in andere landen 
genomen worden zijn van grote invloed maar laten zich moeilijk 
voorspellen.
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Economische consequenties COVID-19 (2)

Belangrijkste conclusies en vervolgacties

Het is een eerste inventarisatie van de mogelijk maatregelen.
Sommige maatregelen worden al ingezet, voor andere 
maatregelen geldt dat de inzetbaarheid nog moet worden 
onderzocht 
Behoefte aan Europese/internationale coördinatie
Noodzaak dat elk departement scherp krijgt of in vitale sectoren 
genoeg aan voorbereiding wordt gedaan
Continuïteit van bedrijven is niet alleen gekoppeld aan ziekte van 
personeel maar ook vooral aan de mogelijkheid van handel kunnen 
drijven bijv. sluiten van grenzen, stokken van aanleveren 
producten
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Economische consequenties COVID-19 (3)

Door nu in te zetten op maatregelen bij bepaalde sectoren kan 
mogelijke domino effect naar andere sectoren voorkomen worden
Wat zijn eventuele manieren om ontwikkelingen te monitoren en 
wat zijn triggers om beleid op te schalen

regret maatregelen (ter voorbereiding op 
scenario 2 en 3 zoals voorbereiden noodwetgeving, maatregelen 
uit 2009 opnieuw kunnen worden ingezet etc). 

Wat heeft EZK nodig om te komen met voorstellen richting 
ICCB/MCCT om economische consequenties te mitigeren om as. 
Maandag in IAO, ICCB, MCCB een eerste voorstel te kunnen doen? 
Verzoek maatregelen verder uit te werken (reageren op eerste 
aanzet EZK door m.n. I&W, BZ, Fin, SZW)
Welke maatregelen willen we op korte termijn treffen?
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Economische consequenties COVID-19 (4)

Brief deeltijdwerk van SZW nav motie: komt SZW op terug. 
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Voorstel centrale quarantaine locaties

Opdracht vanuit MCCB 9 maart 2020 : loopt. Wordt nader uitgewerkt 
door LOCC met VWS en DEF.
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Communicatiedoel 

We willen (op basis van de maatschappelijke behoefte): 
informatie verstrekken, 
handelingsperspectief bieden en 
betekenis geven.

Met communicatie zo bijdragen aan: 
- beperking van maatschappelijke zorg en onrust;
- beperking van de besmettingskans door duidelijk te communiceren 

over maatregelen en werkwijze;
- gevolgen: begrip voor noodzakelijke keuzes.
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Voortgang communicatie

In NKC (Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie) voorbereidingen 
getroffen voor intensieve en activerende communicatie met:
- persconferentie (met doventolk);
- maatregelen en handelingsperspectief via informatie en Q&A op 
rijksoverheid.nl, met posters en 0800-1351 inclusief vertalingen;
- afstemming woordvoering en gebundelde omgevingsanalyse;
- oog voor specifieke doelgroepen (ook via );
-
- maximale inzet op callcenter 0800-1351;
- vrijdag: spots/filmpjes voor TV (landelijk/regio) en social media;
- vrijdag: uitbreiding visuele communicatie (i.s.m. RIVM)
- vrijdag: concept voor dagelijkse update.

Nog weinig inzet op:
- samenwerking vitale sectoren. Titel | Datum23



Communicatie-aanpak 

- Aandacht blijven vragen voor de achtergrond van de nieuwe 
maatregelen. (informatie)

- Gebundelde informatie over inzet/maatregelen door Rijksoverheid 
(afstemming, ook over uitvoeringsorganisaties)

- Handelingsperspectieven intensief vertalen naar alle doelgroepen, 
via q&a en inzet specifieke middelen op basis van behoefte. 
Bijeenkomsten met 100 personen roept vragen op. En mogelijke 
maatregelen n.a.v. economische gevolgen.

Accent op betekenisgeving/duiding:
- Aandacht en begrip voor continuïteitsvraagstukken;
- Afwegingen over uitvoering maatregelen in beeld brengen 
(dilemmalogica);
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Hoe
Voorzetting samenwerking NKC
Omgevingsanalyse
Nieuwe flitspeiling
Nauwe aansluiting op nationale & regionale crisisstructuur
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vooruitblik

Belangrijkste lijnen voor de komende tijd:
Continuïteit zorg
Continuïteit agentschappen en vitale processen 
Economische lijn
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Rondvraag

J&V: vraag over schaarste van testen: in het kader van Verdrag 
van Dublin en terugkeer naar landen van herkomst stellen landen 
eisen aan het testen van vreemdelingen.
BZ: politiek overleg over Schiphol loopt nu: bij problemen z.s.m. 
melden

social distancing
VR: behoefte aan de aanwijzingsbrief, VWS geeft aan dat hij klaar 
is, volgt
AZ: ICBR eigen crisisstructuur aansluiten op wat hier gebeurt. 
Loopt via BZK, dit sluit aan.
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IAO

IAO Covid-19

Omschrijving IAO Covid-19
Vergaderdatum en -tijd 16 maart 2020, 10.00 uur
Vergaderplaats NCTV
Aanwezig

Afwezig

1. Opening

2. Beeld, Duiding en Omgevingsanalyse
VWS/RIVM
IT
Communicatie

3. Terugblik proces besluitvorming + maatregelen ICCb
Mondelinge toelichting door voorzitter
Do 12/3: MCCb - besluit landelijke maatregelen, gevolgd door debat TK

o Landelijk afgelasten evenementen 100+, thuiswerken, sociale
afstand

Vr 13/3: IAO – aanpak geclusterd langs 4 thema’s (zie ook agendapunt 4)
Zo 15/3: MCCb naar aanleiding van overleg kabinetsleden in Catshuis – 
besluit nadere maatregelen

o Opschorting onderwijs en kinderopvang (m.u.v. cruciale
beroepsgroepen)

o Eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs gaan dicht
o Verlenging maatregelen t/m 6 april

4. Thema’s crisisbeheersing – stand van zaken
a Houd de IC-Lijn (toelichting VWS)
b Continuïteit vitale processen en samenleving (toelichting NCTV)
c Zorg voor kwetsbare doelgroepen (toelichting VWS)
d Financieel-economische stabiliteit (toelichting EZK)

Nationaal Crisis Centrum

Contactpersoon
T 070 751 50 50

Datum
16 maart 2020



Pagina 2 van 2 

Nationaal Crisis Centrum
  

Datum
16 maart 2020

Ad. b Toelichting NCTV
(continuïteitsplannen, vitaal, getroffen maatregelen, 
handelingsperspectieven)
Aanleiding
In vorig IOA is de opdracht besproken om inzichtelijk te maken in 
welke mate de continuïteit van vitale processen geborgd is. Om een 
uniform en eenduidig beeld op te leveren, is aan een ieder gevraagd 
de volgende onderdelen op te leveren:

Inventarisatie van continuïteitsplannen departementen : Geef 
aan of er plannen zijn, of ze handelingsperspectieven bevatten 
en welke knelpunten, consequenties en dilemma’s daaruit 
volgen.
Inventarisatie vitale processen: maak voor de vitale processen 
op jouw domein inzichtelijk of en op welke wijze de continuïteit 
geborgd is en welke maatregelen nodig zijn.
Vul aan welke maatregelen – gebaseerd op medisch advies – je 
in verschillende fases kunt treffen om verspreiding te 
verminderen.

Ad. d Toelichting door EZK  
Op basis van het stuk over economische consequenties: een verdere 
uitwerking van economische effecten van getroffen maatregelen

5. Projectinrichting COVID-19
Governance voorstel projectorganisatie
Zie bijgevoegd stuk, toelichting door voorzitter

Parlementair
Doel:

Interdepartementale afstemming over inhoud van brieven en 
timing van verzending (bijv. rekening houdend met Mccb’s, MR 
etc.).
Identificeren van mogelijke knelpunten en gevoeligheden in timing 
en inhoud.
Interdepartementale afstemming t.a.v. debatvoorbereidingen  

6. Communicatie

7. Acties en vervolg

Actie: IAO Inventarisatie van koepels die door de vakministers 
geïnformeerd gaan worden (op basis van aanwezigheid in smalle MCCb 
of briefing door vice-MP’s na MCCb) voorafgaand aan toespraak MP 
maandagavond 20.00





Beeld en duiding (1)

VWS:
• OMT advies van afgelopen donderdag gaf voorstellen voor

maatregelen. RIVM heeft daarop verder gemodelleerd om te
bezien wat gedaan moet worden. Er zijn drie scenario’s gemaakt
die aanleiding waren voor de maatregelen die gisteren zijn
afgekondigd (verlengd OMT advies).

• Vanavond zal de MP hierover een statement geven. Verzoek aan
allen om hierover nog niet te communiceren tot die tijd.

• Er zijn drie scenario’s:
- Uitrazen
- Gecontroleerd uitrazen
- Gecontroleerde ‘lock down’
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Duiding
• Duiding is uitgereikt.
• Volksgezondheid: genoemde aantallen van

besmettingen/slachtoffers zijn relatief klein maar gaan een
majeure rol spelen in hoe mensen gaan reageren wat dit gaat
doen met het vertrouwen van de bevolking in de overheid.

• Druk op volksgezondheid neemt toe
• Opvallend beeld dat de overheid reactief op zou treden

(maatregelen als gevolg van politieke druk)
• Bevolking is zicht bewust van de impact van COVID-19 en volgt de

maatregelen.
• Aandacht voor impact maatregelen voor diverse sectoren

3

Beeld en duiding (2)





Beeld en duiding (4)

• Aandachtspunt: zware druk op de communicatie, behoefte aan 
meer eenduidigheid

• Aandachtspunt: eigenstandige besluiten die niet in lijn zijn met de 
adviezen

• Aandachtspunt: ICT capaciteit tbv thuiswerken.
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Omgevingsanalyse
• Er is veel aandacht voor de nieuwe maatregelen van 15 maart 2020. 

Informatiebehoefte zit vooral op opvang ouders cruciale beroepen en definitie van 
eet- en drinkgelegenheden. Behoefte aan concrete vertaling, of betere toelichting 
op de motivatie van de maatregelen.

• De toon in de media wordt serieuzer en ernstiger en er komt meer aandacht voor 
de gedragscomponent: in hoeverre houden mensen zich aan het advies van het 
kabinet.

• Burgers en ondernemers tonen begrip voor de maatregelen van afgelopen 
donderdag. Regelmatig klinkt de verwachting dat er strengere maatregelen zullen 
volgen en dat ook Nederland ‘op slot’ gaat. 

• Er is veel aandacht voor de maatregelen en aangescherpte regels van 
ziekenhuizen in anticipatie op het grote aantal nieuwe patiënten.

• Uit sfeerrapportages blijkt dat het vooralsnog veel rustiger is op straat, maar 
zeker niet uitgestorven. Veel media besteden zondag aandacht aan de Vlaamse 
‘coronatoeristen’ in Zeeuwse kustplaatsen en de tegenmaatregelen (o.a. sluiting 
horeca & parkeerplaatsen) die enkele Zeeuwse gemeenten nemen.

• Ondanks alle oproepen om het niet te doen, wordt er zaterdag nog volop 
gehamsterd in de supermarkten.
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Peilingen

Peiling Maurice de Hond (dd 15 maart 2020)
• Zeven op de tien Nederlanders vinden dat het kabinet de juiste 

maatregelen heeft genomen om de corona-uitbraak te beteugelen, 
al vindt de helft van hen wel dat dat te laat is gebeurd.

• Van de Nederlanders vindt 23 procent dat er te weinig 
maatregelen zijn genomen en 7 procent vindt het juist te veel.

• De helft van de ondervraagden vindt het een slecht idee om de 
scholen open te houden, een derde vindt het juist prima.

• Veel mensen zeggen de algemene adviezen tegen verspreiding van 
het coronavirus op te volgen. Rond een kwart van de 
ondervraagden geeft aan extra spullen te hebben gekocht.
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Terugblik proces besluitvorming + maatregelen 
ICCb (1)

Do 12/3: MCCb - besluit landelijke maatregelen, gevolgd door debat 
TK
oLandelijk afgelasten evenementen 100+, thuiswerken, sociale 

afstand
Vr 13/3: IAO – aanpak geclusterd langs 4 thema’s (zie ook 
agendapunt 4)
Zo 15/3: MCCb naar aanleiding van overleg kabinetsleden in 
Catshuis – besluit nadere maatregelen
oOpschorting onderwijs en kinderopvang (m.u.v. cruciale 

beroepsgroepen)
oEet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs gaan dicht
Verlenging maatregelen t/m 6 april
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Terugblik proces besluitvorming + maatregelen 
ICCb (3)
• Bijeenkomst min J&V met voorzitters vr zodat veiligheidsberaad 

wordt meegenomen
• Minister Bruins heeft overleg met de koepels in de zorgwereld.
• Politie: tbv continuïteit organisatie: verzoek alle partijen bij blijven 

praten. Hiervoor zijn ook de overleggen IAO, ICCb, MCCb.
• Vicepremiers zullen na briefing van de rest contact opnemen met 

koepels. Verzoek voorafgaand aan de ICCb lijstje aanleveren welke 
organisaties de vakministers moeten contacteren.

• Niet standaard alle vice premiers bij kernbezetting MCCb
• Eventuele aanvullingen lijst cruciale beroepen worden bekeken en 

gaan met onderliggende argumentatie via IAO naar ICCb voor 
besluitvorming

• BZK: in brief zelf bepalen wie cruciale functie hebben 
(rijksberoepen) elk departement beslist zelf. BZK regelt die voor 
de rijksoverheid. 
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Thema’s crisisbeheersing: stand van zaken

• Er zijn vier thema’s geprioriteerd. Langs die lijnen worden de
werkzaamheden gedaan, elk thema heeft een ‘trekker’
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Thema: Houd de IC-lijn en zorg voor kwetsbare 
groepen (VWS)
VWS:
• Er zijn vijf thema’s geidentificerd die hier verband mee houden:
1. beschermingsmaatregelen, hulpmiddelenkant: richting regio, 
afstemming met ROAZ, contact met EU om inkoop te regelen.
2. communicatieteam
3. Caribisch team: vanuit verantwoordelijkheid zorg op de eilanden, 
nog niet veel import, wel al maatregelen zoals een vliegban.
4. crisiscapaciteit: voorkomen dat IC capaciteit op raakt, curatieve 
zorg met koepels hebben contact in de regio’s. ROAZ regio’s op rood, 
wat betekent dat de capaciteit anders wordt ingezet en IC capaciteit 
behouden blijft.
5. zorg voor kwetsbare doelgroepen: team werkt aan langdurige 
zorg, verpleegtehuizen, gehandicaptenzorg, initiatieven in de 
samenleving, richtlijnen wie gaat werken in de zorg.

12



Thema: Houd de IC-lijn en zorg voor kwetsbare 
groepen (VWS)

Defensie: verzoek om sturing op bijstandsaanvragen die 
binnenkomen bij  Defensie (ook via de pers). Dit loopt via LOCC-N. 
Afspraak: LOCC-N, VWS en Defensie houden hierover contact.
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Continuïteit vitale processen (1)

• Voorzitter bedankt aanwezigen voor al het werk van afgelopen tijd
• Stuk analyse continuïteit is uitgereikt
• We hebben veel continuïteitsplannen die voor een belangrijk deel 

zijn uitgewerkt. We kunnen uitval 30% aan. Om knelpunten die 
vragen om bestuurlijke besluitvorming scherper in beeld te krijgen 
(prioritering bijv) moet in een vervolg van de analyse nog worden 
bekeken op welke punten bestuurlijke besluitvorming nodig is 
afgezet tegen de kennis hoe lang de IC lijn het nog volhoudt. 

• Vervolgvraag is dus: Hoe lang in de tijd kunnen we processen 
continueren en wat is nodig om processen weer opnieuw op te 
starten. Resultaat zal in volgende IAO worden besproken.

• EZK: verzoek continuïteitsplannen niet breder te verspreiden. 
• Herhaling afspraak: Dep V is voor departementen.
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Continuïteit vitale processen (2)
• FIN: vraag aandacht voor uitval 30-50 procent vs afwezigheid van 

kantoor (thuiswerk). Continuïteit kan ook in het geding komen 
omdat mensen vanuit huis werken. Dit moet een plek krijgen in de 
30-50 procent uitval. Mensen kunnen wel naar kantoor worden 
teruggehaald als dat nodig is. Werkgever kan dit besluiten.

• LOCC: hulpverleningsdiensten: vraagt aandacht voor probleem 1 
of 2 ouders in cruciale functies, signalen dat het niet lukt om 
mensen aan het werk te houden. Inmiddels op website dat 1 
ouder in cruciale functie volstaat voor opvang kinderen. LOCC 
oppert: Bezien of personeel uit andere onderdelen creatief kan 
worden ingezet bijv. op call centers.
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Financieel-economische stabiliteit

Zie handout
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Uitgangspunten nota

• Verdere uitwerking van de scenariosessie 11 maart.
• Indeling in 3 fases
• Aanvullingen vanuit SZW, BZ(BHOS), BZK & Wonen, LNV
• De fases gelden voor Europees Nederland. Caribisch Nederland en 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de landen uit het Koninkrijk 
zullen, gezien o.a. de afhankelijkheid van toerisme, in het 
bijzonder negatieve gevolgen ervaren. Maatregelen, zoals 
bijvoorbeeld de werktijdverkorting, kunnen daarnaast niet 1:1 
worden doorgevoerd. Voor deze landen zijn dus maatregelen op 
maat nodig, die op een later moment moeten worden uitgewerkt
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Kernpunten

• Het coronavirus zorgt voor een aanbod- en vraagschok in de 
economie. Daarnaast zijn duidelijke effecten terug te zien op de 
beurs. 

• Verschillende scenario’s zijn denkbaar (zie tabel 1). De scenario’s 
doen zich voor in opvolgende fasen en verschillen t.a.v. de duur en 
de verspreiding van het virus, zowel nationaal als internationaal. 

• Per fase zijn verschillende overheidsinterventies mogelijk.
• Vanwege implementatietermijnen is het van belang tijdig 

voorbereidingen te treffen voor alle fases.
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Samenvatting (1)

19

Fase 1: sluiten van niet-
noodzakelijke winkels en 
openbare plekken

Fase 2: producten en diensten 
ontoegankelijk

Fase 3: mondiale crisis

Aanbod Uitval productie in China,
verstoring van mondiale ketens.

Uitval productie in Nederland, 
liquiditeitsproblemen bij bedrijven, 
minder uitvoer en invoer.

Uitval productie wereldwijd. 
Volledige ontwrichting van mondiale 
ketens. Massale faillissementen, ook 
van grotere bedrijven. Voedsel- en 
energievoorzienings-zekerheid in 
het geding. Woningbouwproductie 
valt stil.

Vraag Geen toerisme, beperkte lokale 
horeca, geen zakelijk verkeer.

Bovenop fase 1, geen 
goederentransport en uitstel van 
consumptie en investeringen. Wel 
hamsteren uit paniek. 

Bovenop fase 2, stop van 
consumptie en investeringen. 
Massaal ontslag en daarmee 
toenemende werkloosheid. Vooral 
werknemers met flex en nuluren
contracten en zzp’ers worden 
geraakt. Grote vermogensverliezen 
bij huishoudens en private partijen 
op de woningmarkt met grote 
effecten op consumptie, 
investeringscapaciteit en druk op de 
financiële sector. 





• In ICCb: zowel over continuïteitsplannen als voor economische  
gevolgen kan worden gemeld dat we werken aan scenario’s, er is 
nog geen besluitvorming nodig.

• FIN: Parallel is er aan een brief gewerkt, gisteravond is er een call 
geweest met diverse ministers en is in een ambtelijk vijfhoek 
besproken. 

• I&W: Als capaciteit in de transportsector omlaag gaat dan 
keteneffecten voor andere sectoren. Prioritering van goederen is 
aandachtspunt waar nu over wordt nagedacht. 
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Projectinrichting COVID-19
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Besluiten te nemen in ICCB en MCCB 

• Vaststellen – geactualiseerde - crisisaanpak* COVID-19: 
Projectorganisatie, doelstellingen, thema’s 

• Nader (laten) uitwerken van voorgestelde thema’s 

* aanpak wijzigt op het moment dat de actuele situatie daarom vraagt 
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Crisisaanpak COVID-19 (elk onderdeel nader 
toegelicht) 

A. Doelstellingen Kabinet 
B. Uitgangspunten in crisisaanpak
C. Geprioriteerde thema’s  
D. Communicatie 
E. Overige thema’s in crisisaanpak  
F. Organisatievorm (projectorganisatie COVID-19). 
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A. Doelstellingen Kabinet 

1. Voorkomen van besmettingen van kwetsbare Nederlanders (in 
binnen- en buitenland);

2. Beperken van besmettingen in Nederland of de gevolgen daarvan;
3. Waarborgen van continuïteit samenleving & vrij verkeer mensen 

en goederen en het beperken van maatschappelijke onrust.
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B. Uitgangspunten projectorganisatie COVID-19

• Crisisstructuur op basis van Nationaal Handboek 
Crisisbesluitvorming is leidend

• Coördinatie op crisisaanpak COVID-19 ligt bij JenV /NCTV  
• Nationaal i.s.m. lokaal, eenduidig beleid en toepassing 
• LOCC-N / LOTC inzetten voor coördinatie op operationele proces 

(aangevuld vanuit Defensie, inclusief logistieke proces)
• Interdepartementale capaciteiten voor projectorganisatie en 

uitvoering thema’s beschikbaar vanuit de departementen 
/organisaties die een rol hebben.  
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D. Communicatie

Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie voorziet in gecoördineerde
en afgestemde overheidscommunicatie

I.s.m. departementen en regionale besturen

Binnen de geprioriteerde thema’s biedt NKC communicatie-
expertise en advies

Door middel van omgevingsanalyses en aanvullende peilingen
draagt NKC bij aan afweging van belangen en draagvlak.
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Bijlage 2: Sturingsmodel Projectorganisatie 
COVID-19 (IAO)

Volgt bij nadere uitwerking 
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Projectinrichting COVID-19 (2)

• IAO akkoord om dit voorstel te agenderen in ICCb
• BZ: mist mondiale kant in de doelstelling. Dit is een doorsnijdend 

thema op alle vier de thema’s. BZ vraag aandacht voor 
kernbezetting hierop.

• I&W: verzoek om structurele inzet interdepartementale 
crisisjuristenpool 

• LOCC: uitgangspunt moet zijn LOCC, LOCCN, wordt aangepast. 
• LOCC: hoe sluiten we LOCC-N, LOT-C, LOCC aan op overleggen? 

Wordt opgepakt.
• Parlementaire afstemming: ambitie en afspraak is om elkaar niet 

te verassen. NCTV coördineert het parlementaire proces (timing en 
onderlinge congruentie). Hier is een team mee aan de slag bij de 
NCTV
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Projectinrichting COVID-19 (3)

• Juridisch: er komt een aanvullend aanwijzingsbesluit van minister 
Bruins, noodverordening Veiligheidsregio’s. Verzoek: tegen welke 
wetgeving loop je aan, welke knelpunten en ambitie om 
oplossingen bijeen te brengen in één besluit/kader.
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Aangepast reisadvies: de wereld op oranje

• Stuk van BZ over reisadvies: ‘de wereld op oranje’, is een 
algemeen reisadvies voor de wereld. Alleen noodzakelijk reizen. 

• Is afgestemd met betreffende departementen
• Aandachtspunt dat stukken snel worden gemaakt en afgestemd 

moeten worden. 
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Communicatie
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Aanpak communicatie

Intensivering en activeren van communicatie over:
• Landelijke maatregelen/gevolgen t/m 6/4 voor onderwijs en 

kinderopvang
• Landelijke maatregelen/gevolgen t/m 6/4 voor eet- en 

drinkgelegenheden, sportclubs, sauna’s, sexclubs

Daarnaast continu aandacht voor communicatie van:
• Maatregelen van donderdag 12 maart (via tv-

spots/online/banners/factsheets, posters, dovenfilmpjes)
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Acties communicatie
Dat doen we door:
• Nation adress door MP (maandag)
• factsheets aanvullende maatregelen onderwijs en horeca/sport ect (incl

vertalingen en gebarenfilmpjes)
• aanvulling dossier en middelen Q&A op rijksoverheid.nl
• publieksinformatienummer 0800-1351 langer geopend tot 22.00 uur 

(ipv 20.00u)
• Social media / webcare versterking (start deze week)
• Flitspeiling – resultaten
• Dagelijke update (Corona Journaal) 

Doorlopend:
• afstemming woordvoering en optredens in de media
• oog voor specifieke doelgroepen (ook via departementen/regio’s) zoals 

koepelorganisaties onderwijs/opvang, Koninklijke Horeca NL en anderen.
• afstemming met veiligheidsregio’s en gemeenten
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Duiding
Volksgezondheid:

Het RIVM heeft 1135 bekende besmettingen van Covid-19 vastgesteld en 20
overlijdensgevallen. Dit moet niet worden gezien als het daadwerkelijke aantal gevallen,
aangezien Nederland niet iedereen test. De GGD gaat er van uit dat 6000 mensen zijn
besmet, zo stelde directeur De Gouw van GGD Hollands Midden in een landelijke media-
uitzending. De waarde van cijfers als het aantal doden en het aantal ziekenhuisopnames zal
toenemen. Onduidelijkheid over besmettingen kan leiden tot afnemend vertrouwen.
Druk op gezondheidszorg neemt toe: verschuivingen van capaciteit vinden plaats en
knelpunten met materiaal. Media geven alarmistischer beeld dan officiële beeld zoals
opgenomen in LCMS.

Nederlandse maatregelen/politieke druk

Er is geen bevestigd inzicht in hoeverre Nederlanders zich houden aan de algemene
maatregelen voor het publiek, maar uit mediaberichten volgt dat burgers begrip tonen
over de maatregelen. Dat lijkt te suggereren dat burgers zich ook daadwerkelijk houden
aan de genomen maatregelen.
De combinatie van toename van besmettingen en het dichtgaan van scholen zou kunnen
leiden tot vragen in hoeverre vitale processen kunnen blijven functioneren bij het publiek.

Maatschappelijke zorgen en onrust

Maatschappelijke zorgen in Nederland lijken toe te nemen. Daarvoor zijn meerdere
indicatoren zichtbaar geworden
Het dilemma van beperking van de verspreiding van Covid-19 versus het ongestoord laten
verlopen van het dagelijkse leven speelt volop.
ZZP’ers en MKB geven luid en duidelijk aan financiële steun van de overheid nodig te
hebben. Uitblijven van concrete toezeggingen op dit gebied kan leiden tot extra onrust
onder deze groep.
Hoewel van maatschappelijk onrust nog geen sprake lijkt, zijn potentiele gamechangers:

1. het overlijden van gezonde mensen en/of kinderen;
2. het onder druk komen te staan van verkrijging primaire levensbehoeften;
3. het onder druk komen te staan van het functioneren van vitale processen;
4. grote problemen in de gezondheidszorg als gevolg van Covid-19;
5. een vertrouwensbreuk richting overheid en RIVM als belangrijke adviseur;
6. een beeld dat de overheid alleen achter de feiten aanloopt;
7. incidenten bij ziekenhuizen ivm mogelijke schaarsteproblemen;
8. desinformatie over bovenstaand, al dan niet gecombineerd.

Communicatie

Er bestaat grote behoefte aan eenduidige, generieke en uniforme communicatie en
richtlijnen (handelingsprotocollen) vanuit de rijksoverheid.

Gepercipieerd gebrek aan duidelijke en eenduidige richtlijnen kan verschillende gevolgen
hebben. Zo nemen instanties al eigenstandige besluiten, voordat dit conform de lijn van de
overheid loopt. Ook medici vermelden andere inzichten dan die van het RIVM.



Economische gevolgen

De beurzen leden vorige week historisch grote verliezen in een al weken dalende markt.
De AEX sloot vrijdag 13 maart 18,5 procent lager dan de opening op maandag. Daarmee
had de index alleen tijdens de financiële crisis van 2008 een slechtere week.
Minister Hoekstra heeft aangegeven alles op alles te zetten om KLM en Schiphol overeind
te houden. Een aantal sectoren, waartoe veel ZZP’ers en het MKB behoren, zoalsFNV
Horeca en de sierteeltsector, hebben de noodklok geluid en vragen de overheid om
maatregelen te nemen deze sectoren te redden.

o ZZP’ers en MKB’ers hebben een beperkt herstelvermogen. Substantiële negatieve
economische gevolgen voor deze doelgroep zullen bovendien een grote impact
hebben op de samenleving, ook ná een eventuele quarantaineperiode.

Beeld

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) geeft aan op korte termijn een tekort te hebben
aan PCR materialen.(vloeistoffen) en mondkapjes. t.b.v. diagnostiek dierziekten en uitvoering
andere wettelijke onderzoekstaken (WOT). Bron LNV
Vitale bedrijven werken aan de continuiteitsplannen en zien vooralsnog geen knelpunten in
de continuiteit. Bedrijven met locaties in Noord Brabant activeren de BCM-plannen waar
nodig. (Bron EZK)

Aandachtspunten

Discriminatie Chinese Nederlanders in media en op social media wordt gemonitord door
SZW. Geen aparte aanpak of beleid, wordt opgepakt binnen reguliere brede aanpak
discriminatie.
Alle professionele beroepsgroepen hebben behoefte een handelingsperspectief voor
professionals
Personeelsproblemen voor andere (vitale) sectoren (nog niet aan de orde, maar mogelijk in
de toekomst)

Financieel-economische stabiliteit
Bedrijfsleven algemeen

VNO NCW heeft een noodpakket aan maatregelen opgesteld, hierover zijn zij in gesprek met
EZK, SZW en Financiën.

Financiën

Voor ondernemers is er een bericht geplaatst op de website van de Belastingdienst m.b.t. het
vragen van bijzonder uitstel van betalingen als gevolg van COVID-19 effecten
De Douane zit nog op het volledige handhavingsniveau, vandaag (15/3) of morgen komt daar
mogelijk verandering in.

Koninkrijkslanden en Caribisch NL

Curacao sluit luchtruim voor vluchten uit Europa (bron brandweerCN), ook beperkingen vanuit
Aruba en SXM en geen vliegtuigen met toeristen meer naar Bonaire.
Sint-Maarten : Ook schepen uit Europa en VS zijn niet meer welkom op het eiland (ANP).
Afgekondigde travel ban door VS, maar zeker het mogelijk stil leggen van het cruisetoerisme
door PAHO (inmiddels een reële optie) zal grote gevolgen hebben voor de lokale
economieën.
RIjksvertegenwoordiger heeft vragen over doorwerking van de maatregelen in Nederland op
de BES en hoe om te gaan met vluchten uit Nederland





IAO

IAO Covid-19

Omschrijving IAO Covid-19
Vergaderdatum en -tijd 17 maart 2020, 10.00 uur
Vergaderplaats NCTV
Aanwezig

1. Opening

2. Beeld, Duiding en Omgevingsanalyse
VWS/RIVM
IT
Communicatie

3. Terugblik overleggen 16/3 IAO/ ICCb/ MCCb + speech MP
Mondelinge toelichting door voorzitter

4. Thema’s crisisbeheersing – stand van zaken
a Houd de IC-Lijn (toelichting VWS)

IC capaciteit
Hulpmiddelen
Maatregelen (reisadvies BZ)

b Continuïteit vitale processen en samenleving (toelichting NCTV)
c Zorg voor kwetsbare doelgroepen (toelichting VWS)
d Financieel-economische stabiliteit (toelichting EZK)
e Carib. Gebied (toegevoegd)
- Internationaal (door alle thema’s heen)

5. Projectinrichting COVID-19
6. Voortgang LOCC-N/ LOT-C
7. Parlementair
8. Communicatie
9. Acties en vervolg

Nationaal Crisis Centrum

Contactpersoon
T 070 751 50 50

Datum
16 maart 2020









Beeld en duiding (2)

VWS
• Effectief van de maatregel om de scholen te sluiten wordt komende weken

getoetst
• Op dit moment OMT: Wat gaan we doen met kwetsbare groepen?

Richtlijnen ziekenhuizen, PBM’s, bijdrage kinderen t.a.v. verspreiding virus
• Op dit moment 96 personen op IC, dus nog voldoende capaciteit
• Gisteren overleg koepelorganisaties

IT
• Duiding, zie handout/ LCMS
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• Algemeen t.a.v. eigen continuïteit
• Vanaf donderdag werken we met dedicated directeuren in IAO. 

Advies is om in koppels op-af te werken
• Hygiëne maatregelen in acht nemen

I&W: 
- inventarisatie van welke goederen en welke transportbewegingen 

moeten doorgaan t.b.v. de vitale processen
- Kustwacht; druk op beschikbaarheid personeel omdat groot deel 

internationaal is

VR:
- Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio’s gisteren vastgesteld 

door Veiligheidsberaad (bijgevoegd bij verslag)
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Communicatie/ Omgevingsanalyse
- Omgevingsanalyse

• Speech MP goed ontvangen 
• Mensen volgen de maatregelen veelal op
• Communicatie zet in op uitleg op hoger abstractie niveau zodat men eigen afwegingen kan maken
• Peiling afgelopen zondag; 75% steun voor ingezette lijn
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Thema’s crisisbeheersing: stand van zaken

Houd de IC-Lijn (toelichting VWS)
• IC capaciteit; huidig gebruik ruim onder beschikbare capaciteit van 1150 bedden. 

Capaciteit wordt uitgebreid naar ongeveer 2000 bedden

• Taskforce Hulpmiddelen is ingesteld, met GGD en 11 ROAZ regio’s, t.b.v. gezamenlijke 
inkoop en verdeling schaarse hulpmiddelen. Inkoop en inregelen van 
samenwerkingsstructuur loopt, belang dat dit via de ROAZ loopt om coördinatie te 
kunnen voeren. Er zijn verschillende signalen dat de nood hoog is.

Er is 1 centraal mail adres: @minvws.nl

Thema komt terug in volgend IAO. VWS geeft aan als extra capaciteit nodig is, er volgt 
extra communicatie over alternatieven en er wordt gekeken hoe het logistieke proces 
bevorderd kan worden.
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Thema’s crisisbeheersing (2)

Maatregelen

– Er volgt nog een aanwijzing vanuit VWS t.a.v. de huidige maatregelen
– Onrust over dichthouden AZC Ter Apel – actiepunt J&V, DG Migratie

- Quarantaine maatregelen nog relevant? Wordt buiten IAO afgestemd tussen VWS-

Def-LOCC

- NS: komend weekend 40% minder treinen

- Cruiseschepen worden stilgelegd. Omgaan met bemanning is aandachtspunt. 

Worden afgestemd dooe VWS met VR’s en I&W
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Thema’s crisisbeheersing (2)

Reisadvies BZ – handout document EU inreismaatregelen

• Inzet is maatregelen vanavond na statement EU bekend te stellen, voor nu 
vertrouwelijk 

• Afgestemd met I&W en communicatie t.a.v. volledige woordvoeringslijn.
Brief wordt afgestemd via parlementaire proces

Continuïteit vitale processen en samenleving (toelichting NCTV)

• Extra uitvraag is uitgegaan, deadline: z.s.m. aanleveren zodat dit 
aanstaande donderdag aan ICCb kan worden aangeboden

Zorg voor kwetsbare doelgroepen (toelichting VWS)

• Richtlijn volgt t.a.v. individuele ouderen, dagbesteding en 
verzorgingstehuizen o.b.v. de lijn uit het OMT. Actie in NKC dit voor 
specifieke doelgroep uit te werken
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Thema’s crisisbeheersing (2)

Financieel-economische stabiliteit (toelichting EZK)

• Pakket aan steunmaatregelen wordt beschreven in brief EZK en rond 18.00 
uur gecommuniceerd. Reeds afgestemd met relevante departementen

• Pakket geldt voor alle bedrijven/ werknemers, oproep is om vanuit 
departement niets specifiek te doen t.b.v. een sector. Blijf maatregelen 
binnen crisisstructuur afstemmen

• Vanmiddag ook persconferentie met de 3 ministers, woordvoering en 
timing wordt in NKC verband afgestemd

• BZK: verzoek om BES eilanden en koninkrijk mee te nemen in de brief

Caribisch Gebied (toelichting BZK)

- Luchtruim is gesloten, leidt mogelijk tot problemen in bevoorrading 
- Slechts 10 IC bedden beschikbaar, wordt ingezet op uitbreiding capaciteit
- Oproep BZK; voeg mensen toe aan de DCC’s met specifieke kennis en 

meldt wie beschikbaar is voor Taskforce
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Projectinrichting COVID-19

- wordt zoals gisteren besproken verder uitgewerkt
- Morgen gedeeld met DCC’s zodat deze donderdag in ICCB en MCCB 
kan worden vastgesteld
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Stand van zaken LOCC-N/ LOT-C

• Nu voldoende capaciteit, gaat vanmiddag lopen
• Vanuit VR’s behoefte aan eenduidige lijn hoe om te gaan met 

gevolgen van maatregelen in grensregio’s en instroom vanuit o.a. 
Duitsland. Wordt via LOCC-N uitgelopen
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Parlementair

- komende dagen 4 brieven richting Kamer 
- t.a.v. Kamervragen geldt ook de lijn; departement is zelf 
verantwoordelijk maar deelt en stemt input af
- morgen Debat met voorafgaand Technische Briefing
- inbreng partijen wordt nu geïnventariseerd
- Denk proactief na over welke onderwerpen per departement aan de 
orde kunnen kopen t.b.v. Q&A’s. Uitvraag volgt vandaag
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Aanpak communicatie

Strategie
• Toespraak Rutte heeft nieuwe basis gelegd voor breder verhaal 

over Nederlandse lange termijn aanpak;
• Vraagt om sturing op nieuwe doelen / kengetallen.

Intensivering en activeren van communicatie over:
• Wat is social distancing en hoe doe ik dat?
• Cruciale beroepen en vitale processen t.b.v. kinderopvang
• Pakket maatregelen vertaald, voor specifieke doelgroepen 

kwetsbare doelgroepen, laaggeletterden, gebarentolken

Daarnaast wordt nu gewerkt aan
• Lange termijn campagne, met goede toon en stijl, inzet van 

andere doelgroepen
• Aandacht voor (social) mediastrategie 
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Acties communicatie
Dinsdag
• Persconferentie over economische maatregelen EZK/FIN/SZW;
• In/uitreisadvies BZ + I&W / Europa  
• Nieuwe meetmethode RIVM

Doorlopend:
• afstemming woordvoering en optredens in de media;
• oog voor specifieke doelgroepen (ook via departementen/regio’s) zoals 

koepelorganisaties onderwijs/opvang, Koninklijke Horeca NL en anderen;
• aanvulling dossier en middelen Q&A op rijksoverheid.nl
• afstemming met veiligheidsregio’s en gemeenten
• publieksinformatienummer 0800-1351 langer geopend tot 22.00 uur 

(ipv 20.00u).
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Acties en afspraken IAO 17 maart 10.00 u (2)

• VWS geeft signaal VR en LOCC over schaarste hulpmiddelen door. 
VWS geeft door als hier extra menskracht voor nodig is. VWS 
onderzoekt of hergebruik mondkapjes mogelijk is, hier komt een 
richtlijn over. Komt terug in IAO/ICCb/MCCb

• VWS komt nog met aanwijzing tav de huidige maatregelen
• DG migratie komt met oplossing voor onrust rond dichthouden 

AZC Ter Apel
• BZ stelt maatregel reisadvies vanavond bekend (na statement 

Europese Raad), tot die tijd geen communicatie hierover.
• Communicatielijn over bulkgoederen die met personenvervoer mee 

gaan opstellen (NKC).
• Omgaan met quarantaine locaties, vraagstuk nog relevant? (Actie 

VWS-DEF-LOCC) Volgende IAO bespreken.
• VWS (voortouw) en VR en I&W bezien of vraagstuk cruiseschepen 

nog aan de orde is
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Acties en afspraken IAO 17 maart 10.00 u (3)

• We gaan naar modellering waarmee percentages inzichtelijk 
worden, NCTV-VWS bespreken dit.

• Aandacht voor uitvraag DCC-en t.b.v. stuk over continuïteit, dit 
wordt morgen eind van de dag afgerond ter bespreking in 
IAO/ICCB as. donderdag.  

• Richtlijnen voor kwetsbare groepen worden snel geleverd, komt uit 
OMT van vanochtend. Communicatie hierover heeft voorrang. OMT 
advies delen met NKC t.b.v. communicatie op website (hoekje 
kwetsbare groepen). Ook nadenken hoe deze doelgroep goed 
wordt bereikt (anders dan digitaal). 

• Pakket aan economische steunmaatregelen wordt rond 18.00 uur 
gecommuniceerd (TK-brief). Verzoek: terughoudendheid dat 
bewindspersonen uitspraken doen voor de eigen sector.

• Alle maatregelen die bredere effecten hebben worden via de 
nationale crisisstructuur gedeeld en afgestemd.  
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Acties en afspraken IAO 17 maart 10.00 u (4)

• Financieel economische maatregelen komt terug in de komende 
overleggen

• BZK bespreekt met EZK passage in brief (over financieel 
economische maatregelen) t.b.v. BES eilanden.  

• BZK roept iedereen op om mensen met kennis over de eilanden 
(BES en hele Koninkrijk) toe te voegen aan DCC’s en erop toe te 
zien dat maatregelen worden getroffen. Specifieke vraag om 
Defensie persoon wordt buiten vergadering besproken. Komende 
dagen verdere uitwerking taskforce hiervoor.

• Consequenties maatregelen in buitenland (inkopen in NL bij 
sluiting winkels Duitsland bijv.) worden via Veiligheidsregio’s in 
kaart gebracht en via LOCC-N in IAO geagendeerd. 

• Projectinrichting wordt morgen rondgestuurd in voorbereiding op 
IAO/ICCb/MCCb van as. donderdag waar hij formeel wordt 
afgekaart.
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Acties en afspraken IAO 17 maart 10.00 u (5)

• Verzoek aan deelnemers IAO om proces parlementair breed 
bekend te maken.

• T.b.v. technische briefing TK: Pro-actief nadenken en Q&A’s en 
factsheets maken voor de eigen organisatie, verzoek volgt 
vanmiddag.

• Kamervragen/antwoorden worden in concept gedeeld
• Intensiveren communicatie gericht op de eilanden (BZK-NKC)
• Wijzigingen in lijst cruciale beroepsgroepen (t.a.v. schoolsluiting 

t/m 6 april) worden eerst in IAO besproken voordat op site komt. 
Vandaag: verduidelijking kopje ‘zorg’. Allen: Inventarisatie voor 
morgen IAO of de beroepsgroepen die zich melden vallen onder de 
criteria.
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Duiding

Kantelpunten 

In Nederland lijkt nog geen sprake te zijn van maatschappelijke onrust. Potentiele kantelpunten 
die in een kort tijdsbestek tot onrust kunnen leiden zijn: 

1. het overlijden van gezonde mensen en/of kinderen;
2. het onder druk komen te staan van verkrijging primaire levensbehoeften (inclusief

medicijnen);
o Het sluiten van de Europese grenzen kan hier een bottleneck gaan vormen

3. het onder druk komen te staan van het functioneren van vitale processen;
4. grote problemen in de gezondheidszorg als gevolg van Covid-19, zowel bij grootschalige

verdringing van overige zorgbehoevenden als bij onvoldoende capaciteit opvang uitbraak;
o Beademingsapparatuur kan nog altijd een bottleneck gaan vormen

5. een vertrouwensbreuk richting overheid en RIVM als belangrijke adviseur, bijvoorbeeld bij
ontstaan van het beeld van een reactieve overheid of niet-eenduidige
overheidscommunicatie;

o De speech van Rutte lijkt o.a. uit reacties op traditionele en sociale het initiatief
weer bij de overheid te hebben gelegd. Het risico dit initiatief weer kwijt te raken
blijft een aandachtspunt.

6. uitblijven van concrete, geloofwaardige toezeggingen van financiële steun voor kwetsbare
groepen geraakt door de overheidsmaatregelen (o.a. zzp, MKB, flexwerkers)

o Op sociale media lijkt de zorg onder deze groep zeer groot
o Veel hangt af van het ‘kanon aan maatregelen’ dat in de middag van 17 maart

wordt gepresenteerd
7. incidenten bij ziekenhuizen i.v.m. mogelijke schaarsteproblemen;
8. desinformatie over bovenstaand, al dan niet gecombineerd.

Volksgezondheid:
Het grootste gevaar van de Covid-19 uitbraak voor de Nederlandse veiligheid lijkt niet
alleen te schuilen in het mortaliteitspercentage van het virus, maar vooral in het risico van
buitengewone druk op de medische infrastructuur als grote groepen van de bevolking
tegelijk ziek worden gecombineerd met mogelijke cascade-effecten van de uitbraak voor
economie en maatschappij. Dit gevaar is nog niet geweken, de eerste effecten van de
overheidsstrategie van kudde immuniteit zullen pas over ca. twee weken blijken. De
verdringing van andere hulpbehoevenden door het afschalen van planbare zorg om meer
IC-bedden te creëren kan leiden op korte termijn leiden tot ontevredenheid onder deze
groep. Op (middel)lange termijn heeft dit invloed op de kwaliteit van het bredere
zorgaanbod.
Nederlanders lijken tot nu mee te gaan in de maatregelen die de overheid afkondigt om
besmettingsverloop tegen te gaan. Zo zijn er weinig mensen op straat en werken veel
mensen vanuit huis. Het besmettingsverloop is mede afhankelijk van de mate waarin
mensen zich aan sociale isolatie en thuisblijven houden.
Tot nu toe rijst het beeld dat vooral ouderen kwetsbaar zijn voor Covid-19. Wanneer
jongeren vanuit die gedachte minder rekening houden met besmettingsgevaar, kan dit
leiden tot een toename van het aantal patiënten (jongere patiënten lijken ook vatbaar voor
het virus gezien het aantal jongere patiënten (<50 jaar) op de IC).
Steeds meer wetenschappers roeren zich in en op (sociale) media met adviezen en ideeën
over Covid-19 en de maatregelen die de overheid heeft genomen of zou moeten nemen. In
meerdere gevallen zijn die adviezen en meningen niet in lijn met hetgeen de overheid tot
nu toe communiceert.



   
Financieel-economische gevolgen:  

Een uitgebreider besmettingsverloop van Covid-19 kan leiden tot plotselinge grootschalige 
uitval van (delen van) het bedrijfsleven, de transportsector en het OV, wat kan leiden tot 
economische schade en toenemende maatschappelijke zorgen en onrust. 
Naarmate de wereld vertrouwder raakt met Covid-19, zullen de gedragsreacties van 
huishoudens, bedrijven en beleggers waarschijnlijk milder worden.
Toezegging van financiële hulp aan bepaalde groepen kan als precedent werken voor 
andere sectoren om de overheid ook om hulp te vragen. 
De huidige slechte financiële positie van het ABP vanwege Covid-19 kan op kortere termijn 
dan verwacht leiden tot pensioenverlaging. Dit kan leiden tot extra zorgen bij 
pensioengerechtigden. 
ICT-dienstverlener BCONN ICT meldde dat ‘veel bedrijven geen thuiswerkoplossing 
hebben’. De continuïteit van bedrijven kan in het geding komen wanneer zij niet zijn 
voorbereid op thuiswerken, wat negatieve economische gevolgen heeft. 
Ook bepaalde maatregelen bedoeld voor het indammen van de epidemie kunnen nadelige 
gevolgen hebben voor economische groei. Zo kan het dichthouden van scholen zorgen 
voor toegenomen verzuim onder ouders.
Er zijn al andere internationale gevolgen van een grotere uitbraak zichtbaar: het mijden 
van Nederland als transit voor zowel goederen als personen; terugloop in afname van 
Nederlandse producten in het buitenland; en reisbeperkingen voor Nederlanders naar het 
buitenland. Het sluiten van grenzen, bijvoorbeeld binnen de EU, kan ook zorgen voor 
vertragingen en/of verstoring van het mondiale personen- en goederentoevoer en –
uitvoer. Dat kan onder meer tot gevolg hebben dat winkels problemen krijgen met het 
aanvullen van hun voorraden.

   
Internationale context  

Maatregelen in Nederland verschillen deels van maatregelen in andere (Europese) landen, 
omdat er op nationaal niveau afgestemd wordt. Verschillen in de aanpak in omringende 
Europese landen kan bijdragen aan de (negatieve) beeldvorming over de Nederlandse 
maatregelen en kan de druk op de Nederlandse besluitvorming verhogen om soortgelijke 
maatregelen te nemen.
De verschillen in aanpak van EU-lidstaten afzonderlijk kunnen de EU als centrale 
doorzettingsmacht ondermijnen. De Europese Commissie heeft gisteren een advies 
uitgebracht om de buitengrenzen van Europese Unie te sluiten, hierover wordt vandaag 
gestemd. In zijn speech gisteren kondigde de Franse president al aan dat de EU 
buitengrenzen zullen worden gesloten. Door op de stemming vooruit te lopen, zet de 
Franse president druk op de op de lidstaten.   
Maatregelen door andere landen ten aanzien van grenscontroles, reisadviezen en 
inkomende- en uitgaande vluchten kunnen mogelijk impact hebben op de toevoer van 
medicijnen en voedsel. Duitsland houdt controles aan de grenzen met Luxemburg, 
Denemarken, Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk, de grenzen met Nederland vallen voor 
alsnog niet onder deze controles. Het Duitse voornemen om winkels te sluiten kan 
daarmee voor “winkelbewegingen” naar Nederland zorgen.
Desinformatie uit internationale bronnen, bijvoorbeeld ten aanzien van gezondheidsadvies, 
kan bijdragen aan maatschappelijke onzekerheid.   

Continuiteit vitale processen en cruciale beroepen



Vooralsnog geen signalen dat er capaciteitstekorten zijn binnen vitale processen. De IenW
partijen zijn voorbereid en bereiden zich tevens voor als deze maatregelen langer van 
kracht blijven. Er is een overzicht van de verschillende continuïteitsplannen, met 
uitwerking van 10%, 30%, 50% uitval. Het gekozen overheidsbeleid waarin 
groepsimmuniteit wordt nagestreefd zal vanwege een verwachte toename van 
ziekteverzuim op termijn wel druk zetten op de capaciteit.
Door het toegenomen belang van ziekenhuizen en de digitale infrastructuur, kunnen deze 
sectoren in toenemende mate een interessant doelwit vormen voor kwaadwillenden.
De druk kan vanuit de samenleving worden opgevoerd om de lijst met cruciale beroepen 
uit te breiden.

Maatschappelijke zorgen en onrust

De zorgen onder de Nederlandse bevolking over de Covid-19 uitbraak lijken toe te nemen. 
Het hamstergedrag van het weekend van 14 maart is hier een duidelijke indicator van. Op 
sociale media domineert de uitbraak. Er lijkt in algemene zin vooral steun te zijn voor de 
genomen maatregelen, hoewel die volgens sommigen (te) laat zijn afgekondigd. 
Op vooral sociale maar ook traditionele media werden in de week van 9 maart twijfels 
geuit over de autoriteit van overheid en RIVM als belangrijke adviseur. Dit was o.a. 
zichtbaar in het verlies van initiatief door de overheid bij de schoolsluitingen, en 
medewerkers die hun bazen die het overheidsadvies volgen om open te blijven onder druk 
zetten om toch te sluiten. Her en der leek het beeld te ontstaan dat de overheid en RIVM 
achter de feiten aanlopen en bovendien niet eenduidig communiceren;
Hetzelfde geldt wanneer experts het niet eens zijn met de maatregelen die overheid 
nemen en dit via landelijke kanalen uiten. Dat zorgt voor frictie en 
communicatieproblemen en kan leiden tot toegenomen maatschappelijke zorgen.
Er is matig positief gereageerd op de toespraak van premier Mark Rutte (16/3). Velen 
geven aan geen fan te zijn van Rutte maar de speech was volgens hen duidelijk. 
Bovendien is men zich ervan bewust dat Rutte niet zelfstandig besluiten neemt maar zich 
laat leiden door deskundigen. De speech kan mogelijk een deel van de maatschappelijke 
zorgen wegnemen.
Het uitlekken van het nieuws dat het ministerie van SZW werkt aan een groot steunpakket 
voor getroffen ondernemers en zelfstandigen kan zorgen bij die doelgroep verkleinen.
Berichten van eerste faillissementen als gevolg van de uitbraak zullen waarschijnlijk leiden 
tot toegenomen onrust onder de bevolking. 
Mogelijke actoren die baat hebben bij de maatschappelijke onrust door deze crisis zijn 
cybercriminelen, die bijvoorbeeld door middel van phishingmails over het coronavirus 
gegevens proberen stelen, malware proberen te plaatsen of burgers geld afhandig te 
maken. 
Openbare orde problemen zijn niet uit te sluiten bij langere duur maatregelen. Wanneer 
scholen, horeca, sportgelegenheden e.d. langere tijd gesloten blijven, dan zou verveling 
kunnen toeslaan en zouden groepen op straat kunnen gaan rondzwerven. Sociale 
contacten zijn immers belangrijk en niet iedere woning leent zich om langere tijd in te 
verblijven. Dit zou kunnen leiden tot vandalisme. 

Beeld
Kerngegevens coronavirus

Op 16 maart heeft het RIVM bekend gemaakt dat het totaal aantal positieve testen op 
1413 staat. Er zijn in Nederland 24 patienten overleden.
Vandaag zijn minder nieuwe positieve testen gemeld dan gisteren. Een verklaring is dat 
het testbeleid is aangepast. Vanaf 12 maart worden mensen met milde klachten niet meer 
getest omdat er een landelijke maatregel is om thuis te blijven bij de eerste klachten. 
Daarnaast wordt er meer getest onder risicogroepen. Ook heeft de overheid op 12 maart 
mensen opgeroepen om sociale contacten te verminderen. Het is nog te vroeg om het 
effect van deze maatregel te zien.
Van de positief geteste personen zijn er ten minste 199 besmet geraakt in het 
buitenland. Voor ten minste156 gevallen is de bron onbekend of is onderzoek nog 
gaande. Ruim de helft daarvan woont in Noord-Brabant.



De meeste mensen die positief zijn getest, wonen in de provincie Noord-Brabant.
Cijfers wereldwijd van 14-3: 149.943 patiënten, 5.614 overleden, 72.060 hersteld (bron 
Johns Hopkins University)
Er is nog steeds weinig epidemiologische kennis over het virus. Incubatietijd: gemiddeld 7 
dagen, maximaal 14 (RIVM). Het huidige overlijdenspercentage ligt rond de 
2% (RIVM). Een vaccin is er niet.
De WHO heeft de uitbraak van het coronavirus 11/3 een pandemie genoemd. Dat betekent 
dat de WHO vaststelt dat er uitbraken zijn van COVID-19 op meerdere continenten. 
Het beleid van Nederland verandert hierdoor niet.

Knelpunten

Er zijn nog veel vragen over wat vitaal is, en of bedrijven vitaal zijn
Toegenomen schaarste in persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes van 
bepaalde typen) bij huisartsen, ziekenhuizen en GGD/GHOR. Idem 
bemonsteringssets. (bron LOCC: meldingen uit vrijwel alle veiligheidsregio's; VWS)
Vanuit ondernemersorganisaties en economen klinkt de roep om meer duidelijkheid en 
snelheid bij het invoeren van steunmaatregelen.
MKB-Nederland waarschuwt dat, als de werktijdverkorting niet snel komt, deze week de 
eerste faillissementen in het mkb zullen vallen.
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) waarschuwt ook voor faillissementen en vraagt het 
kabinet met spoed om 5,1 miljard euro steun.

Opgetreden effecten

Hamstergedrag zichtbaar sinds vrijdag 13/3, lang houdbaar voedsel, paracetamol. CBL 
geeft aan dat dit niet nodig is en verwacht dat maandag supermartken weer op normaal 
niveau bevoorraad zijn (bron media)
Verschillende landen kennen (in)reisbeperkingen voor Nederlanders. Bijvoorbeeld de 
VS en Tsjechië laten geen Nederlanders / mensen die recent in Nederland zijn geweest 
meer toe.
VNO NCW heeft een noodpakket aan maatregelen opgesteld, hierover zijn zij in gesprek 
met EZK, SZW en Financiën.
Het aantal aanvragen werktijdverkortingen blijft hard stijgen. Dit leidt tot druk bij 
SZWen UWV. (bron SZW)
Macro economische gevolgen (bron EZK): Het coronavirus heeft negatieve impact op de 
wereldeconomie en daarmee ook op de Nederlandse economie.

Mogelijke effecten (verwachtingen)

Er is nog geen schaarste van zorgcapaciteit.
Er worden meer besmettingen verwacht.
Discontinuiteit van het dagelijks leven bij/op locaties met besmettingen
Maatschappelijk onrust, bijvoorbeeld door een gebrek aan kennis over het virus of 
door schaarste.

Voorkomen van besmettingen en overbelasting van de capaciteit van de Intensive Care 
(continuiteit zorg)
Maatregelen bestuur

Door het aanwijzen van het coronavirus als een A-ziekte heeft de minister van VWS de 
coordinatie gekregen over de bestrijding ervan. In de praktijk ligt de coordinatie hiervan 
bij het RIVM.
13/3 heeft de minister voor MZS de aanwijzing aan de veiligheidsregio’s gestuurd 
t.a.v. evenementen. De minister geeft hierin de opdracht om alle evenementen met meer 
dan 100 personen in de regio in de periode van 13 maart tot en met 31 maart 2020 af te 
gelasten. Dat geldt ook voor publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters en 
sportclubs en sportwedstrijden.



COVID-19 (bestuurlijk) afwegingskader evenementen, Om besluiten over het al dan 
niet doorgaan van evenementen te ondersteunen is het ‘COVID-19 (bestuurlijk) 
afwegingskader evenementen’ opgesteld. De afweging en het besluit vereist lokaal 
maatwerk, waarbij ook zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met (landelijke) impact. 
Ervaringen uit de praktijk gebruiken we om het document aan te scherpen. U kunt uw 
ervaringen of opmerkingen delen door een mail te sturen aan @nctv.minjenv.nl. De 
huidige en eventueel bijgestelde versies van het afwegingskader worden gedeeld via het 
Landelijk Beeld COVID-19 in LCMS en de website van de NCTV, www.nctv.nl.

Maatregelen gezondheidssector  

Het OMT roept alle ziekenhuizen op om voorbereidingen te treffen voor de zorg van 
patiënten met COVID-19 door kritisch de electieve operaties te beschouwen, de noodzaak 
van poliklinieken te beschouwen, alvast zoveel mogelijk IC capaciteit te creëren en bezoek 
in ziekenhuizen zoveel mogelijk te beperken.
Zorgcapaciteit en de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen worden 
doorlopend geinventariseerd.

Maatregelen voor algemeen publiek  

Het algemene publiek kan bij het RIVM informatienummer en via 0800-1351 terecht met 
vragen over het coronavirus.
Er zijn door BZ voor verschillende bestemmingen reisadviezen door BZ aangepast vanwege 
coronavirus.
Voor heel Nederland geldt dat hygiënemaatregelen in acht genomen moeten worden en 
dat er geen handen geschud mogen worden
Voor heel Nederland geldt dat mensen worden opgeroepen thuis te blijven als zij of 
neusverkouden zijn en/of keelpijn hebben en/of hoesten en/of daarbij koorts 
hebben. Zij gaan dan niet naar het werk of naar school en beperken hun sociale 
contacten. De afspraken die al golden voor de inzet van zorgpersoneel in Noord-Brabant, 
gelden daarbij voor heel Nederland. Dit geldt ook voor personeel binnen de vitale 
processen.
Mensen in heel worden Nederland opgeroepen, ook wanneer zij geen klachten hebben, om 
waar mogelijk thuis te werken en werktijden zoveel mogelijk te spreiden.  
Voor heel Nederland geldt dat evenementen met meer dan 100 bezoekers worden 
afgelast en of dat deze zonder publiek moeten plaatsvinden. Het gaat hierbij om 
bijeenkomsten waarbij mensen met meer dan 100 personen in één ruimte tegelijkertijd bij 
elkaar zijn. Dit geldt dus ook voor publieke activiteiten met meer dan 100 bezoekers, zoals 
musea, theater en concerten. Dit betekent dat (amateur)sportwedstrijden doorgang 
kunnen hebben, maar dat het gezamenlijk bijeenzijn in de sportkantine na de wedstrijd 
met meer dan 100 personen niet mogelijk is.  
Om mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen moeten mensen niet op 
bezoek gaan in verpleeghuizen of op andere plekken waar kwetsbare mensen zich 
bevinden, als zij last hebben van de onder 1 omschreven klachten. Dit betreft niet alleen 
ouderen maar kan ook gaan om mensen met een verzwakt immuunsysteem. Ook worden 
ten stelligste afgeraden kinderen onder de leeftijd van 5 jaar, die vaak neusverkouden zijn, 
in aanraking te laten komen met deze kwetsbare groep. Kwetsbare personen zelf worden 
aangeraden om contacten zoveel mogelijk te vermijden.
Zorgpersoneel en personeel van vitale processen wordt opgeroepen om zoveel als 
mogelijk niet naar het buitenland af te reizen en evenementen (ook als daar minder 
dan 100 mensen bij aanwezig zijn) of andere bijeenkomsten met meer dan 100 bezoekers, 
zoals musea, theater en concerten te vermijden.
Sluiting van scholen en kinderopvang, met kinderopvang voor ouders die eraan 
werken om de samenleving draaiende te houden (hiervoor komt een aanwijzing vanuit 
VWS)
Sluiting van cafés, restaurants, sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en 

coffeeshops (hiervoor komt een aanwijzing vanuit VWS)
Deze maatregelen in ieder geval tot en met 6 april 2020.  

Aandachtspunt  



Schaarste van middelen, zorgcapaciteit en zorgpersoneel (nog niet aan de orde, maar
mogelijk in de toekomst)

Waarborgen van continuïteit samenleving & vrij verkeer mensen en goederen en het 
beperken van maatschappelijke onrust  

Mobiliteit

Voor de OV sector worden er geen aanvullende hygiëne maatregelen geadviseerd vanuit
het RIVM. Wel is het van belang de voorzieningen goed schoon te houden, en bij twijfel
extra controle of schoonmaak in te regelen. Daarnaast gelden de algemene RIVM
richtlijnen en adviezen.
Het kabinet schrapt vluchten uit gebieden die zwaar getroffen zijn door de uitbraak van het
coronavirus. Dat werd vrijdag bekend na afloop van de ministerraad. Het gaat om
risicolanden als China, Iran, Italië en Zuid-Korea. Inkomende passagiersvluchten vanuit de
aangegeven landen worden vanaf vrijdag 13/3 18.00 uur geweerd. (bron: media)

Voedselvoorziening

Vanuit CBL gevraagd of vanuit het kabinet kan worden aangegeven dat het extra kopen
van voedsel volstrekt onnodig is, mensen niet moeten gaan hamsteren. (bron EZK)
De diverse internationale agroketens hebben inmiddels te maken met enkele specifieke
problemen zoals de ontoereikende agro-logistieke voorzieningen en dan in het bijzonder de
sterk verminderde beschikbaarheid van koel- en vriescontainers.

Onderwijs en kinderopvang

Universiteiten en hogescholen hebben het onderwijs op locatie veelal opgeschort
Bij controle op beroepskracht-kindratio in kinderopvanginstellingen wordt coulance
getoond door de toezichthouder ivm de genomen maatregelen in Noord-Brabant.

Vitale infrastructuur en wettelijke taken

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) geeft aan op korte termijn een tekort te
hebben aan PCR materialen.(vloeistoffen) en mondkapjes. t.b.v. diagnostiek dierziekten en
uitvoering andere wettelijke onderzoekstaken (WOT). Bron LNV
Vitale bedrijven werken aan de continuiteitsplannen en zien vooralsnog geen knelpunten in
de continuiteit. Bedrijven met locaties in Noord Brabant activeren de BCM-plannen waar
nodig. (Bron EZK)

Aandachtspunten

Discriminatie Chinese Nederlanders in media en op social media wordt gemonitord door
SZW. Geen aparte aanpak of beleid, wordt opgepakt binnen reguliere brede aanpak
discriminatie.
Alle professionele beroepsgroepen hebben behoefte een handelingsperspectief voor
professionals
Personeelsproblemen voor andere (vitale) sectoren (nog niet aan de orde, maar mogelijk
in de toekomst)

Financieel-economische stabiliteit
Bedrijfsleven algemeen  

VNO NCW heeft een noodpakket aan maatregelen opgesteld, hierover zijn zij in gesprek
met EZK, SZW en Financiën.

Financiën



Voor ondernemers is er een bericht geplaatst op de website van de Belastingdienst m.b.t. 
het vragen van bijzonder uitstel van betalingen als gevolg van COVID-19 effecten
De Douane zit nog op het volledige handhavingsniveau, vandaag (15/3) of morgen komt 
daar mogelijk verandering in.

Koninkrijkslanden en Caribisch NL
Curacao sluit luchtruim voor vluchten uit Europa (bron brandweerCN), ook beperkingen 
vanuit Aruba en SXM en geen vliegtuigen met toeristen meer naar Bonaire.
Sint-Maarten : Ook schepen uit Europa en VS zijn niet meer welkom op het eiland (ANP).
Afgekondigde travel ban door VS, maar zeker het mogelijk stil leggen van het 
cruisetoerisme door PAHO (inmiddels een reële optie) zal grote gevolgen hebben voor de 
lokale economieën.
RIjksvertegenwoordiger heeft vragen over doorwerking van de maatregelen in 
Nederland op de BES en hoe om te gaan met vluchten uit Nederland

Internationaal
Buurlanden

BE en LUX hebben 12/3 zware maatregelen tegen Corona aangekondigd. Zowel BE als LUX 
sluiten alle scholen. BE vangt kinderen van ouders die in de zorg werken en kinderen die 
geen andere opvang hebben dan de grootouders wel op school op. BE verbiedt alle 
sportieve en culturele evenementen, sluit alle horecagelegenheden en in het weekend 
tevens winkels waar geen levenswaren worden verkocht.
Maatregelen in Nederland kunnen verschillen van maatregelen in het buitenland. Dit komt 
onder andere doordat maatregelen worden afgestemd op nationale zorgsystemen. Ook 
kunnen landen andere afwegingen maken t.a.v. bijvoorbeeld proportionaliteit van 
maatrgelen (bron VWS).
Deelstaat NRW streeft ernaar de grenzen met NL open te houden en wiltevens 
gerensoverschreidende communicatie intensiveren.
Het NCC staat in nauw contact met de ambassaderaden van Belgie en Duitsland 
ivm COVID-19, specifiek in relatie tot het crisisbeheersingsvraagstuk.

Internationale vertegenwoordigingen
BZ organiseerde donderdagochtend 12 maart 10.00-12.00 
een voorlichtingsbijeenkomst voor de internationale gemeenschap in Nederland over de 
Nederlandse aanpak van COVID 19 en maatregelen t.o.v. buitenlanders die zich hier
bevinden en besmet zijn. Animo is groot. Sprekers zijn afkomstig van de NCTV, RIVM, 
VWS, gemeente Den Haag en mogelijk Schiphol.De EU heeft een internetpagina voor de 
EU-coordinatie op de aanpak van COVIC-19
aangemaakt: https://ec.europa.eu/coronavirusresponse
Op 28 januari heeft het EU voorzitterschap de Integrated Political Crisis Response 
Arrangements (IPCR) geactiveerd voor de Corona virus crisis in de Information exchange 
mode. Op 1 maart is deze crisis opgeschaald naar full activation mode.
De IPCR is een EU mechanisme dat gehanteerd kan worden door het EU voorzitterschap 
(in de eerste helft van 2020 is dat Kroatië) voor cross-sectorale crisis coördinatie op hoog 
politiek niveau. Het voorzitterschap kan besluiten, de Commissie, Europese dienst voor
extern optreden (EDEO), de European External Action Service (EEAS), relevante 
agentschappen, het kabinet van de president van de EU Raad, experts uit de LS, en 
experts van relevante internationale organisaties uit te nodigen voor crisisoverleg, 
de zogenaamde IPCR round table meetings. Informatie-uitwisseling binnen de 
IPCR gebeurt via een web-platform. Betrokken crisispartners kunnen een account 
aanvragen voor dit web-platform bij het NCC.
Een eerste IPCR round table meeting zal op 17 maart plaatsvinden.

Overig

Ten aanzien van de in het buitenland in quarantaine verblijvende NL’ers geldt onveranderd 
de lijn dat er geen repatriatie vluchten zullen worden ingezet. Het huiswaarts keren met 
commerciële vluchten blijft de voorkeur houden.

Omgevingsanalyse



Teneur in de media is dat Nederland 'op slot gaat' nadat het Kabinet is 'gezwicht voor de 
politieke en maatschappelijke' druk. Er wordt in woord vaker gesproken van de 
coronacrisis. Focus ligt op de gevolgen voor Nederlanders (scholen, werk), ondernemers 
(vrees voor faillissementen), en de macro-economische van Nederland.
Het is voor Nederland wennen, maar de boodschap lijkt zeer breed in de samenleving te 
zijn aangekomen. Geen zichtbare grote sentimenten van onrust (geen paniek). Wel: "Hoe 
zit het nou precies?"– vragen uit werkelijk elke sector; uitvaartbranche, coffeeshops, 
kappers etc.
Wel veel onrust bij ondernemers en zzp’ers: er moet snel meer duidelijkheid en snelheid 
komen bij het invoeren van steunmaatregelen. Werkgevers en vakbonden schetsen 
scenario’s van vele faillissementen die deze week al zullen plaatsvinden indien 
werktijdverkorting niet snel wordt ingevoerd.
Veel aandacht gaat uit naar maatregelen die er in de zorg worden genomen: vrijwel alle 
grote zorgdomeinen communiceren over hun specifiek aanpak tegen corona. Het sentiment 
in de zorgsector is beheerst en doortastend. ROAZ Noord-Brabant verwacht dat de tweede 
besmettingsgolf vanuit die provincie zich snel over het hele land zal verspreiden.
Nieuw is de vraag wat de rol van defensie is. Speculaties op social media dat MP Rutte 
vanavond de noodtoestand zal afkondigen.



Notitie - EU inreismaatregelen en eigen tijdelijke complement 
Nederlandse reizigers

Hoofdboodschap

Een boodschap ‘onderneem alleen strikt noodzakelijke reizen’ is een logische stap in lijn met de 
voorgestelde Europese inreisbeperkingen: als we inreizen uit het buitenland beperken, dan is het 
logisch om voor toekomstige reizen mensen in overweging te geven ‘doe dat alleen als het strikt 
noodzakelijk is’.

Vanzelfsprekend is deze wereldwijde boodschap niet van toepassing op noodzakelijk verkeer, en 
evenmin op de transport- en vervoerssector en professionals uit de multimodale logistieke keten. 
Het geldt evenmin voor buitenlanders die vanuit Nederland terug naar huis willen keren in hun eigen 
land. Dit advies geldt nadrukkelijk niet voor de professionele transportsector en goederenvervoer, 
hetgeen als ‘noodzakelijk verkeer’ wordt gezien.  

Tegen die achtergrond en complementair aan de Europese maatregelen geeft BZ daarom wereldwijd 
het advies af aan mensen die in de nabije toekomst willen gaan reizen: doe dat alleen als het 
absoluut noodzakelijk is. Eigenlijk geldt voor de hele wereld even de kleurstelling ‘oranje’.

Daarbij zijn precies dezelfde uitzonderingen van toepassing als die in de Europese besluitvorming 
worden vastgelegd.

Toelichting

Voor dezelfde periode als de overige Rijksbrede maatregelen en spiegelbeeldig aan de Europese 
inreisbeperkingen wordt wereldwijd een ‘oranje’ classificatie afgegeven voor reizigers (‘alleen 
noodzakelijke reizen’), waarbij een duidelijke uitzondering wordt gemaakt voor de professionele 
transportsector en goederenvervoer.

Wereldwijd (ook binnen Europa) worden op grote schaal zeer vergaande maatregelen getroffen 
tegen het coronavirus. Zeer rigoureuze inreismaatregelen en soms ook uitreismaatregelen (bijv. 
stopzetten vliegverkeer), maar ook andere maatregelen die ontwrichtende impact hebben op het 
dagelijks leven (bijv. massale quarantainemaatregelen) leidden in hoog tempo tot aanpassing van 
individuele reisadviezen (ter illustratie: circa 100 reisadviezen aangepast met een zwaardere 
classificatie in de afgelopen vijf dagen).

Het is aannemelijk dat deze maatregelen verder zullen toenemen, waardoor Nederlanders in het 
buitenland vergaande consequenties zullen ervaren (zie ook hieronder). Daarmee wordt het om 
praktische redenen steeds onwenselijker dat Nederlandse reizigers in de toekomst uit Nederland 
uitreizen, omdat zij zeer waarschijnlijk in aanraking zullen komen met vergaande praktische 
obstakels. 

Op 16 maart jl. kondigde de Europese Commissie daarnaast een tijdelijk Schengen reisbeperking 
aan: een restrictie gedurende 30 dagen voor alle niet-essentiële reizen van personen vanuit derden 
landen naar het Schengen gebied. 

In lijn met – en spiegelbeeldig aan de voorgestelde Europese inreisbeperkingen – wordt het BZ 
wereldwijde reisadvies aangepast naar de classificatie ‘oranje’ (‘alleen noodzakelijke reizen’) om 
verder uitreizen van Nederlandse niet-noodzakelijke reizen te voorkomen. Concreet betekent dit een 
‘advies’ (niet afdwingbaar) om alleen in absoluut noodzakelijke gevallen tot reizen over te gaan. Dit 
betekent dat in ieder geval toeristische reizen worden afgeraden. 

Daarbij dient benadrukt te worden dat het advies – eveneens conform de Europese 
inreisbeperkingen – nadrukkelijk niet voor de professionele transportsector en goederenvervoer zal 
gelden. Vrachtvervoer en overig professioneel transport geldt als ‘noodzakelijk verkeer’ en is 
daarmee uitgezonderd van dit BZ reisadvies. 

Overige personen (zoals toeristen) die desondanks toch kiezen voor reizen hebben een eigen 
verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen. Indien commerciële terugkeermogelijkheden 



verder afnemen, zal naar verwachting in toenemende mate naar de overheid gekeken worden voor 
de organisatie van terugkeer naar Nederland. Met een dergelijke preventieve maatregel van een 
algemeen wereldwijd reisadvies (‘alleen noodzakelijke reizen’) wordt ook de behoefte aan door de 
overheid begeleid vertrek aanzienlijk ingeperkt .

Voor Nederlandse reizigers die thans in het buitenland verblijven, zal een dergelijk wereldwijd 
reisadvies leiden tot de wens tot snelle terugkeer. Hen zal geadviseerd worden na te gaan of verblijf 
nog noodzakelijk is en of er mogelijkheden zijn te vertrekken. Ook daar geldt de eigen 
verantwoordelijkheid, voor wat betreft het regelen van vervoer voor vertrek en als dat niet mogelijk 
is, het regelen van passend verblijf, evt. in overleg met reisorganisaties en vervoerders. 
Reisorganisaties en vervoerders kunnen voor het regelen van eventuele ‘slots’ voor vertrek in hun 
contacten met de lokale autoriteiten diplomatiek worden bijgestaan door de ambassade in het 
betreffende land.

Het ‘oranje’ reisadvies blijft echter vooral preventief gericht op uitreizende Nederlanders. Daarbij is 
het eveneens noodzakelijk te blijven benadrukken dat de argumentatie voor een dergelijk reisadvies 
niet is gelegen in medische overwegingen, maar vanwege de grote verstorende effecten van de 
verscheidene overheidsmaatregelen wereldwijd. Verscheidene andere landen (België, Denemarken) 
kondigden reeds een dergelijk reisadvies af. De duur van dit advies loopt vooralsnog parallel met de 
overige maatregelen die Rijksbreed worden getroffen (vooralsnog tot 6 april).
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Beeld:  toelichting VWS
- Brief TK, gaat in op aantal toezeggingen n.a.v. debatten afgelopen tijd. O.a. test-
beleid, veranderd door ontwikkelingen. Niet iedereen wordt getest ivm te weinig 
testmateriaal. Groep beperkt tot ouderen en doelgroep.
Brief gaat ook in op ic-capaciteit en voldoende beschermingsmiddelen. Structuur met 
Roaz en inkoop helder uitgelegd. Ook aan de orde is beschikbaarheid zorgpersoneel. 
Versoepeling big-registratie. 
Onderzoek nav laatste maatregelen gaat ook van start. Niet alleen in brabant maar ook 
in Utrecht. 
- OMT advies: gaat nu naar de TK. Groep wordt verder beperkt.
Vrij technisch advies. Vanochtend schriftelijk BAO. OMT kondigt wel uitwerkingen aan, 
bv. Op testbeleid. 
OMT geeft ook aan dat ze extra tellingen gaan doen, bijv. opnamens ziekenhuis, IC en 
ontslagen mensen. 
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Vervolg beeld VWS
- Aankondiging meldingsplicht. Tot nu ook verdenkingen melden bij GGD, gaat nu 
beperkt worden. 
Niet meer nodig om verdenking te melden.
Prioritering persoonlijke beschermingsmiddelen:
Hergebruik maskers wordt onderzocht, streven is helderheid voor debat. 
Chirurgische maskers zijn te gebruiken, niet alleen de zware maskers. 
Mogelijk meer beschikbaarheid voor de zorg. 
Advies zal snel naar TK worden gestuurd, Rivm zal technische uitwerking op website 
plaatsen. 

4 of 5 onderdelen vragen om uitwerking van het RIVM. 
Per onderdeel zal worden aangegeven wanneer dat gereed is. 

4



Vervolg beeld VWS
Reactie WHO standpunt VWS
Doel is nooit geweest creëren groepsimmuniteit: doel is tweeledig
- kwetsbare groepen beschermen
- zorgcapaciteit behouden (ic-capaciteit)
In het verlengde daarvan wordt groepsimmuniteit opgebouwd.
Op basis daarvan zijn vervolgens interventies uitgevoerd. 
Bezien wordt hoe deze zich ontwikkelingen. 

AZ: MP zal benadrukken dat groepsimmuniteit geen doel op zich is maar maximaal 
controleren. 
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Duiding (1)
Potentiële kantelpunten die tot maatschappelijke onrust kunnen leiden 
1. Gezonde mensen en/of kinderen komen te overlijden;
2. Het verkrijgen van primaire levensbehoeften (inclusief medicijnen) komt onder druk te staan; 
3. Het is voor lidstaten cruciaal om medicijnen en goederen voorrang te kunnen blijven geven, in acht 
nemend dat de Europese buitengrenzen voor 30 dagen gesloten zijn. 
Het functioneren van vitale processen komt onder druk te staan 
4. In de gezondheidszorg ontstaan grote problemen, zowel door grootschalige verdringing van overige 
zorgbehoevenden als door onvoldoende capaciteit voor de opvang van patiënten met het virus; 
• Beademingsapparatuur kan nog altijd een bottleneck gaan vormen
• Zowel in media als in LCMS wordt schaarste aan beschermingsmiddelen gesignaleerd. Dit kan 

verschillende gevolgen hebben, zowel voor de volksgezondheid als maatschappelijke onrust. 
5. Er ontstaat een vertrouwensbreuk met de overheid en/of het RIVM als belangrijke adviseur, 
bijvoorbeeld door negatieve beeldvorming over een reactieve overheid of vanwege niet-eenduidige 
overheidscommunicatie; 
• De speech van Rutte lijkt uit reacties op traditionele en sociale het initiatief weer grotendeels bij de 

overheid te hebben gelegd. Het risico dit initiatief weer kwijt te raken (vanwege tegengeluiden vanuit 
(pseudo)wetenschap, of druk vanuit bevolking op veiligheidsregio’s, werkgevers etc. om eigenstandig 
maatregelen te treffen) blijft een aandachtspunt
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Duiding  (2)
6. Concrete geloofwaardige toezeggingen van financiële steun voor kwetsbare groepen die geraakt zijn 
door de overheidsmaatregelen (o.a. ZZP, MKB, flexwerkers) blijven uit; 
• Op sociale media lijkt de zorg onder deze groep zeer groot

7. De gepresenteerde steunmaatregelen voor ondernemers en zelfstandigen zijn goed ontvangen en 
nemen mogelijk onrust weg bij deze groep. Bij ziekenhuizen ontstaan incidenten door (mogelijke) 

schaarsteproblemen;

8. Over bovenstaande onderwerpen verspreide desinformatie vat post onder de Nederlandse bevolking
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Omgevingsanalyse
• Eerste reactie op steunmaatregelen economie  bijzonder positief, zowel vanuit politiek 

als vanuit sector.
• In sociale media wordt gesproken van daadkracht, eendracht en het nemen van 

verantwoordelijkheid.
• Enkele punten van kritiek: ooit krijgen we als burger hier de rekening van 

gepresenteerd.
• Positieve berichten over aanpassen NS dienstregeling.
• MP Rutte geeft gisteravond na EU vergadering aan dat Lockdown in Nederland 

denkbaar is. Dit wijkt iets af van speech maandag en roept in media vragen op, twijfel 
over groepsimmuniteit. 

• Tegenstrijdige berichtgeving in media t.o.v. advies RIVM of kinderen wel/niet en hoe 
buiten mogen spelen

• Veel positieve berichten in diverse media over ‘klapmoment’ van dinsdag 20.00 uur.
• Diverse media berichten over oproep artsen voor inleveren beschermingsmiddelen.

Titel | Datum8





- KMAR in overleg met I&W over communicatie maatregelen richting 
vervoersmaatschappijen. 
- BZ heeft gesproken met reisbranche over terughalen Nederlanders.
- Lock down België: verplaatsing i.v.m. essentiële beroepen blijft mogelijk. 
Ook openbaar vervoer gaat door. 
- VWS; voorzichtig omgaan met scenario lock down. 
- BZ; brede consensus om schengengebied open te houden. 
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Schriftelijke ingediende aanvullingen DCC’s cruciale beroepen 

I&W: 
• Transport van essentiële goederen
• Inzamelen, vervoeren en verwerken van afval en vuilnis
• Kustwacht
• Waterschappen
• 2 vitale processen toegevoegd: dit wordt reeds verwerkt, op sites nav

kamerbrief = akkoord

EZK:
• Post- en pakket bezorging
• De productie, handel en levering van warmte en elektriciteit.
• De productie, handel en levering van olie en gas. 
• Datacenters
• Continuïteit van  gebouwinstallaties en apparatuur in de gebouwen voor gas, 

elektra, water, warmte en koude. (zowel voor publiek als privaat)



Schriftelijke ingediende aanvullingen DCC’s cruciale beroepen 

Ministerie van SZW, UWV en SVB
• Aangewezen medewerkers betrokken bij 

1. de vormgeving en uitvoering van beleid en wetgeving ter mitigatie dan wel bestrijding van 
de gevolgen van de COVID-19-uitbraak: a. Uitvoering van de regeling werktijdverkorting; 

2. de departementale crisisbeheersing 
3. het uitvoeren van kritische processen binnen SZW

4. andere instanties die op grond van SZW wet- en regelgeving verantwoordelijk zijn voor 
het vaststellen en betalen van uitkeringen, zoals pensioenuitvoerders en een aantal 
private uitvoerders 

• Medewerkers UWV en SVB

BZK/JenV
• Solvinity: verzorgt cruciale processen voor JenV maar ook voor andere overheidsonderdelen 

(publicatie Staatscourant)
• reclassering voor zover het gaat om toezicht houden op justitiabelen.

Zorg:
• Uitvaartverzorgers - Woordvoerder VWS heeft dit gisteren met een ja beantwoord op vragen 

van journalisten



Aanvullingen cruciale beroepen n.a.v. rondje 
SZW: praktische invulling, geen aanvullingen
BZK: geen aanvullingen
Defensie: geen aanvullingen
LNV: primaire producenten van voedsel en alle diensten die betrokken zijn bij de keten 
voedselveiligheid en volksgezondheid, waaronder veterinaire diensten, officiële NVWA-
dierenartsen en medewerkers inspectie en diagnostiek.
BZ: op aanwijzing eigen ministerie, voor BZ alleen consulaire dienstverlening. 
NP: essentiële staf van Europol valt onder NP. Vraag om aandacht voor particuliere 
beveiligers en BOA’s.
VWS: jeugdhulp en productleveranciers van essentiële medische goederen
OCW: onderwijsinstellingen i.p.v. scholen, plus toevoegen NPO. 
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Overig

- Ter Apel: wordt aan gewerkt. Wordt vervolgd. J&V/ DG Migratie 
komen met oplossing voor onrust rond dichthouden AZC Ter Apel
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Acties communicatie
Woensdag
• Communicatie over Ibuprofen/Paracetamol op RIVM.nl
• Communicatie over beschermingsmiddelen
• Communicatie wel/niet buitenspelen kinderen 
• Nieuwe kerngetallen RIVM

Doorlopend:
• afstemming woordvoering en optredens in de media;
• oog voor specifieke doelgroepen (ook via departementen/regio’s) zoals 

koepelorganisaties onderwijs/opvang, Koninklijke Horeca NL en anderen;
• aanvulling dossier en middelen Q&A op rijksoverheid.nl
• afstemming met veiligheidsregio’s en gemeenten
• publieksinformatienummer 0800-1351 langer geopend tot 22.00 uur (ipv

20.00u).
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18 maart 2020

Duiding COVID-19
Potentiële kantelpunten die tot maatschappelijke onrust kunnen leiden (UPDATE 18/3):

1. Gezonde mensen en/of kinderen komen te overlijden;
2. Het verkrijgen van primaire levensbehoeften (inclusief medicijnen) komt onder druk te staan;

o Het is voor lidstaten cruciaal om medicijnen en goederen voorrang te kunnen blijven geven, in
acht nemend dat de Europese buitengrenzen voor 30 dagen gesloten zijn.

3. Het functioneren van vitale processen komt onder druk te staan
4. In de gezondheidszorg ontstaan grote problemen, zowel door grootschalige verdringing van overige

zorgbehoevenden als door onvoldoende capaciteit voor de opvang van patiënten met het virus;
o Beademingsapparatuur kan nog altijd een bottleneck gaan vormen
o Zowel in media als in LCMS wordt schaarste aan beschermingsmiddelen gesignaleerd. Dit kan

verschillende gevolgen hebben, zowel voor de volksgezondheid als maatschappelijke onrust.
5. Er ontstaat een vertrouwensbreuk met de overheid en/of het RIVM als belangrijke adviseur, bijvoorbeeld

door negatieve beeldvorming over een reactieve overheid of vanwege niet-eenduidige
overheidscommunicatie;

o De speech van Rutte lijkt uit reacties op traditionele en sociale het initiatief weer grotendeels bij
de overheid te hebben gelegd. Het risico dit initiatief weer kwijt te raken (vanwege
tegengeluiden vanuit (pseudo)wetenschap, of druk vanuit bevolking op veiligheidsregio’s,
werkgevers etc. om eigenstandig maatregelen te treffen) blijft een aandachtspunt

6. Concrete geloofwaardige toezeggingen van financiële steun voor kwetsbare groepen die geraakt zijn
door de overheidsmaatregelen (o.a. ZZP, MKB, flexwerkers) blijven uit;

o Op sociale media lijkt de zorg onder deze groep zeer groot
7. De gepresenteerde steunmaatregelen voor ondernemers en zelfstandigen zijn goed ontvangen en

nemen mogelijk onrust weg bij deze groep. Bij ziekenhuizen ontstaan incidenten door (mogelijke)
schaarste problemen;

8. Over bovenstaande onderwerpen verspreide desinformatie vat post onder de Nederlandse bevolking.

Overige essentiële ontwikkelingen (UPDATE 18/3)

1. Vanuit WHO en andere toonaangevende medische autoriteiten wordt het opbouwen van
groepsimmuniteit als beleidsdoel in twijfel getrokken. Dit zal een rol gaan spelen in het Kamerdebat van
vandaag (18/3) en vergroot mogelijk de druk op de geloofwaardigheid van het kabinet (temeer omdat
het kabinet aangeeft zich te laten leiden door experts);

2. Het noemen van een tijdelijke ‘lock-down’ door premier Rutte kan door sommigen opgevat worden als
haaks op de eerder genomen maatregelen en voor maatschappelijke onduidelijkheid en onzekerheid
zorgen.

Beeld
Kerngegevens coronavirus

Op 17 maart heeft het RIVM bekend gemaakt dat het totaal aantal positieve testen op 1705
staat. Er zijn in Nederland 43 patiënten overleden.
Vandaag zijn minder nieuwe positieve testen gemeld dan gisteren. Een verklaring is dat het
testbeleid is aangepast. Vanaf 12 maart worden mensen met milde klachten niet meer getest
omdat er een landelijke maatregel is om thuis te blijven bij de eerste klachten. Daarnaast
wordt er meer getest onder risicogroepen. Ook heeft de overheid op 12 maart mensen
opgeroepen om sociale contacten te verminderen. Het is nog te vroeg om het effect van deze
maatregel te zien.



Van de positief geteste personen zijn er ten minste 199 besmet geraakt in het 
buitenland. Voor ten minste156 gevallen is de bron onbekend of is onderzoek nog 
gaande. Ruim de helft daarvan woont in Noord-Brabant.
De meeste mensen die positief zijn getest, wonen in de provincie Noord-Brabant.
Cijfers wereldwijd van 17-3: 167.414 patiënten, 6.507 overleden (bron: EU DG ECHO)
Er is nog steeds weinig epidemiologische kennis over het virus. Incubatietijd: gemiddeld 7 
dagen, maximaal 14 (RIVM). Het huidige overlijdenspercentage ligt rond de 2% (RIVM). Een 
vaccin is er niet.
De WHO heeft de uitbraak van het coronavirus 11/3 een pandemie genoemd. Dat betekent 
dat de WHO vaststelt dat er uitbraken zijn van COVID-19 op meerdere continenten. 
Het beleid van Nederland verandert hierdoor niet.

Knelpunten

Er zijn nog veel vragen over wat vitaal is, en of bedrijven vitaal zijn
Toegenomen schaarste in persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes van 
bepaalde typen) bij huisartsen, ziekenhuizen en GGD/GHOR. Idem bemonsteringssets. (bron
LOCC: meldingen uit vrijwel alle veiligheidsregio's; VWS)
Vanuit ondernemersorganisaties en economen klinkt de roep om meer duidelijkheid en 
snelheid bij het invoeren van steunmaatregelen.
MKB-Nederland waarschuwt dat, als de werktijdverkorting niet snel komt, deze week de 
eerste faillissementen in het mkb zullen vallen.
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) waarschuwt ook voor faillissementen en vraagt het 
kabinet met spoed om 5,1 miljard euro steun.

Opgetreden effecten

Hamstergedrag zichtbaar sinds vrijdag 13/3, lang houdbaar voedsel, paracetamol. CBL 
werkt een communicatielijn uit waarmee ze duidelijk kunnen maken naar publiek dat er 
voldoende levensmiddelen zijn en er voor zorgen dat er niet teveel wordt gehamsterd.
Verschillende landen kennen (in)reisbeperkingen voor Nederlanders. Bijvoorbeeld de VS 
en Tsjechië laten geen Nederlanders / mensen die recent in Nederland zijn geweest meer 
toe.
VNO NCW heeft een noodpakket aan maatregelen opgesteld, hierover zijn zij in gesprek met 
EZK, SZW en Financiën.
Het aantal aanvragen werktijdverkortingen blijft hard stijgen. Dit leidt tot druk bij SZWen 
UWV. (bron SZW)
Macro economische gevolgen (bron EZK): Het coronavirus heeft negatieve impact op de 
wereldeconomie en daarmee ook op de Nederlandse economie.

Mogelijke effecten (verwachtingen)

Er is nog geen schaarste van zorgcapaciteit.
Er worden meer besmettingen verwacht.
Discontinuiteit van het dagelijks leven bij/op locaties met besmettingen
Maatschappelijk onrust, bijvoorbeeld door een gebrek aan kennis over het virus of 
door schaarste.

Indeling op basis van de 5 gedefinieerde thema's op crisisbeheersing:
1. Houd de IC-lijn
2. Continuïteit vitale processen en samenleving
3. Zorg voor kwetsbare doelgroepen
4. Financieel-economisch stabiliteit
5. Caribisch gebied
('Internationaal' door alle 5 de thema's heen)

1. Voorkomen van besmettingen en overbelasting van de capaciteit van de Intensive Care 



(continuïteit zorg)
Maatregelen bestuur

Door het aanwijzen van het coronavirus als een A-ziekte heeft de minister van VWS de 
coördinatie gekregen over de bestrijding ervan. In de praktijk ligt de coördinatie hiervan bij het 
RIVM.
13/3 heeft de minister voor MZS de aanwijzing aan de veiligheidsregio’s gestuurd 
t.a.v. evenementen. De minister geeft hierin de opdracht om alle evenementen met meer dan 
100 personen in de regio in de periode van 13 maart tot en met 31 maart 2020 af te gelasten. 
Dat geldt ook voor publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters en sportclubs en 
sportwedstrijden.
COVID-19 (bestuurlijk) afwegingskader evenementen, Om besluiten over het al dan niet 
doorgaan van evenementen te ondersteunen is het ‘COVID-19 (bestuurlijk) afwegingskader 
evenementen’ opgesteld. De afweging en het besluit vereist lokaal maatwerk, waarbij ook 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met (landelijke) impact. Ervaringen uit de praktijk 
gebruiken we om het document aan te scherpen. U kunt uw ervaringen of opmerkingen delen 
door een mail te sturen aan @nctv.minjenv.nl. De huidige en eventueel bijgestelde versies 
van het afwegingskader worden gedeeld via het Landelijk Beeld COVID-19 in LCMS en de
website van de NCTV, www.nctv.nl.

Maatregelen gezondheidssector

Het OMT roept alle ziekenhuizen op om voorbereidingen te treffen voor de zorg van patiënten 
met COVID-19 door kritisch de electieve operaties te beschouwen, de noodzaak van 
poliklinieken te beschouwen, alvast zoveel mogelijk IC capaciteit te creëren en bezoek in 
ziekenhuizen zoveel mogelijk te beperken.
Zorgcapaciteit en de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen worden 
doorlopend geïnventariseerd. 

Maatregelen voor algemeen publiek

Het algemene publiek kan bij het RIVM informatienummer en via 0800-1351 terecht met 
vragen over het coronavirus.
Er zijn door BZ voor verschillende bestemmingen reisadviezen door BZ aangepast vanwege 
coronavirus.
Voor heel Nederland geldt dat hygiënemaatregelen in acht genomen moeten worden en dat 
er geen handen geschud mogen worden
Voor heel Nederland geldt dat mensen worden opgeroepen thuis te blijven als zij of 
neusverkouden zijn en/of keelpijn hebben en/of hoesten en/of daarbij koorts hebben.
Zij gaan dan niet naar het werk of naar school en beperken hun sociale contacten. De 
afspraken die al golden voor de inzet van zorgpersoneel in Noord-Brabant, gelden daarbij 
voor heel Nederland. Dit geldt ook voor personeel binnen de vitale processen.
Mensen in heel worden Nederland opgeroepen, ook wanneer zij geen klachten hebben, 
om waar mogelijk thuis te werken en werktijden zoveel mogelijk te spreiden.  
Voor heel Nederland geldt dat evenementen met meer dan 100 bezoekers worden 
afgelast en of dat deze zonder publiek moeten plaatsvinden. Het gaat hierbij om 
bijeenkomsten waarbij mensen met meer dan 100 personen in één ruimte tegelijkertijd bij 
elkaar zijn. Dit geldt dus ook voor publieke activiteiten met meer dan 100 bezoekers, zoals 
musea, theater en concerten. Dit betekent dat (amateur)sportwedstrijden doorgang kunnen 
hebben, maar dat het gezamenlijk bijeenzijn in de sportkantine na de wedstrijd met meer dan 
100 personen niet mogelijk is.  
Om mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen moeten mensen niet op 
bezoek gaan in verpleeghuizen of op andere plekken waar kwetsbare mensen zich bevinden, 
als zij last hebben van de onder 1 omschreven klachten. Dit betreft niet alleen ouderen maar 
kan ook gaan om mensen met een verzwakt immuunsysteem. Ook worden ten stelligste 
afgeraden kinderen onder de leeftijd van 5 jaar, die vaak neusverkouden zijn, in aanraking te 
laten komen met deze kwetsbare groep. Kwetsbare personen zelf worden aangeraden om 
contacten zoveel mogelijk te vermijden.



Zorgpersoneel en personeel van vitale processen wordt opgeroepen om zoveel als 
mogelijk niet naar het buitenland af te reizen en evenementen (ook als daar minder dan 
100 mensen bij aanwezig zijn) of andere bijeenkomsten met meer dan 100 bezoekers, zoals 
musea, theater en concerten te vermijden.
Sluiting van scholen en kinderopvang, met kinderopvang voor ouders die eraan werken 

om de samenleving draaiende te houden (hiervoor komt een aanwijzing vanuit VWS)
Sluiting van cafés, restaurants, sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en 

coffeeshops (hiervoor komt een aanwijzing vanuit VWS)
Deze maatregelen in ieder geval tot en met 6 april 2020.

Aandachtspunt

Schaarste van middelen, zorgcapaciteit en zorgpersoneel (nog niet aan de orde, maar 
mogelijk in de toekomst)

2. Zorg voor kwetsbare doelgroepen

-

3. Waarborgen van continuïteit samenleving & vrij verkeer mensen en goederen en het 
beperken van maatschappelijke onrust

Mobiliteit

Voor de OV sector worden er geen aanvullende hygiëne maatregelen geadviseerd vanuit het 
RIVM. Wel is het van belang de voorzieningen goed schoon te houden, en bij twijfel extra 
controle of schoonmaak in te regelen. Daarnaast gelden de algemene RIVM richtlijnen en 
adviezen.
Het kabinet schrapt vluchten uit gebieden die zwaar getroffen zijn door de uitbraak van het 
coronavirus. Dat werd vrijdag bekend na afloop van de ministerraad. Het gaat om 
risicolanden als China, Iran, Italië en Zuid-Korea. Inkomende passagiersvluchten vanuit de 
aangegeven landen worden vanaf vrijdag 13/3 18.00 uur geweerd. (bron: media)
Op 16 maart heeft de Commissie een voorstel gedaan voor een inreisverbod op 
niet-essentiele reizen naar Europa (alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en 
het VK) voor 30 dagen. Door de Europese Raad is hier op 17 maart mee 
ingestemd.

Voedselvoorziening

Vanuit CBL gevraagd of vanuit het kabinet kan worden aangegeven dat het extra kopen van 
voedsel volstrekt onnodig is, mensen niet moeten gaan hamsteren. (bron EZK)
Er is meer dan voldoende voedsel beschikbaar en supermarkten en hun leveranciers werken 
de klok rond om het voedsel in de supermarkten te krijgen. Als het schap leeg raakt is de 
voorraad alweer onderweg in de vrachtwagen. Het is belangrijk dat mensen hun bestaande 
boodschappenroutine handhaven.
De diverse internationale agroketens hebben inmiddels te maken met enkele specifieke 
problemen zoals de ontoereikende agro-logistieke voorzieningen en dan in het bijzonder de 
sterk verminderde beschikbaarheid van koel- en vriescontainers.
Voedselbanken: SZW krijgt signalen van voedselbanken dat ze in een crisis verkeren. Zij 
hebben hierover een brief aan de TK gestuurd. 17-3 komt SZW met reactiebrief met LNV en 
VNG. Daarnaast wordt een actiegroep ingesteld met daarin SZW, VNG, LNV en 
Voedselbanken om een scenario uit te werken voor als er verdere actie nodig is.

Onderwijs en kinderopvang



Universiteiten en hogescholen hebben het onderwijs op locatie veelal opgeschort, sinds 16
maart scholen en kinderopvang gesloten (wel opvang voor ouders in cruciale beroepen).
Bij controle op beroepskracht-kindratio in kinderopvanginstellingen wordt coulance getoond
door de toezichthouder ivm de genomen maatregelen in Noord-Brabant.

Vitale infrastructuur en wettelijke taken

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) geeft aan op korte termijn een tekort te hebben
aan PCR materialen.(vloeistoffen) en mondkapjes. t.b.v. diagnostiek dierziekten en uitvoering
andere wettelijke onderzoekstaken (WOT).
Dat zou betekenen dat WBVR voldoende materialen heeft tot aan week 15 (tweede week
april).
Vitale bedrijven werken aan de continuiteitsplannen en zien vooralsnog geen knelpunten in
de continuiteit. Bedrijven met locaties in Noord Brabant activeren de BCM-plannen waar
nodig. (Bron EZK)

Aandachtspunten

Discriminatie Chinese Nederlanders in media en op social media wordt gemonitord door
SZW. Geen aparte aanpak of beleid, wordt opgepakt binnen reguliere brede aanpak
discriminatie.
Alle professionele beroepsgroepen hebben behoefte een handelingsperspectief voor
professionals
Personeelsproblemen voor andere (vitale) sectoren (nog niet aan de orde, maar mogelijk in
de toekomst)

4. Financieel-economische stabiliteit
Bedrijfsleven algemeen

Op 17 maart is een Kamerbrief verstuurd over de aanvullende economische maatregelen met
betrekking tot het coronavirus De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel
kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde
belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de
bedrijven blijft.
De ministers van EZK, FIN en SZW hebben op 17 maart een persconferentie gegeven waar
zij deze maatregelen hebben toegelicht.

Financiën

Voor ondernemers is er een bericht geplaatst op de website van de Belastingdienst m.b.t. het
vragen van bijzonder uitstel van betalingen als gevolg van COVID-19 effecten.
Gisteravond is besloten per direct de douane werkzaamheden af te schalen. Dit betekent dat
Douane zich richt op de werkzaamheden die enkel nog een bijdrage leveren aan de veiligheid
van Europa en de activiteiten rondom heffing en inning.
Er is een inventarisatie gedaan bij de belangrijkste importeurs. Op zich loopt de handel nog
steeds, en zijn er geen blokkades bij douane of havens. Wel uitten de importeurs zorgen over
de logistiek in andere landen, vooral als die via China loopt. Omdat veel events zijn afgelast,
loopt de vraag van de Food Service en Horeca naar verse (bloemen), high value producten
(bv. kalfsvlees) uit Nederland terug.

5. Koninkrijkslanden en Caribisch NL

Curacao sluit luchtruim voor vluchten uit Europa (bron brandweerCN), ook beperkingen vanuit
Aruba en SXM en geen vliegtuigen met toeristen meer naar Bonaire.
Sint-Maarten : Ook schepen uit Europa en VS zijn niet meer welkom op het eiland (ANP).



Afgekondigde travel ban door VS, maar zeker het mogelijk stil leggen van het cruisetoerisme 
door PAHO (inmiddels een reële optie) zal grote gevolgen hebben voor de lokale 
economieën.
RIjksvertegenwoordiger heeft vragen over doorwerking van de maatregelen in Nederland op
de BES en hoe om te gaan met vluchten uit Nederland

Internationaal
Buurlanden

BE en LUX hebben 12/3 zware maatregelen tegen Corona aangekondigd. Zowel BE als LUX 
sluiten alle scholen. BE vangt kinderen van ouders die in de zorg werken en kinderen die 
geen andere opvang hebben dan de grootouders wel op school op.
Op 18 maart om 12:00 uur gaat Belgie in een nagenoeg volledige Lock-down.
Maatregelen in Nederland kunnen verschillen van maatregelen in het buitenland. Dit komt 
onder andere doordat maatregelen worden afgestemd op nationale zorgsystemen. Ook 
kunnen landen andere afwegingen maken t.a.v. bijvoorbeeld proportionaliteit van maatrgelen 
(bron VWS).
Deelstaat NRW streeft ernaar de grenzen met NL open te houden en wiltevens 
gerensoverschreidende communicatie intensiveren.
Het NCC staat in nauw contact met de ambassaderaden van Belgie en Duitsland ivm COVID-
19, specifiek in relatie tot het crisisbeheersingsvraagstuk.

Internationale vertegenwoordigingen

BZ organiseerde donderdagochtend 12 maart 10.00-12.00 een voorlichtingsbijeenkomst voor 
de internationale gemeenschap in Nederland over de Nederlandse aanpak van COVID 19 en 
maatregelen t.o.v. buitenlanders die zich hier bevinden en besmet zijn. Animo is groot. 
Sprekers zijn afkomstig van de NCTV, RIVM, VWS, gemeente Den Haag en mogelijk 
Schiphol.

EU

De EU heeft een internetpagina voor de EU-coordinatie op de aanpak van COVIC-19
aangemaakt: https://ec.europa.eu/coronavirusresponse. Zie bijlage: 'Overview EU Member 
States'.
Op 28 januari heeft het EU voorzitterschap de Integrated Political Crisis Response 
Arrangements (IPCR) geactiveerd voor de Corona virus crisis in de Information exchange 
mode. Op 1 maart is deze crisis opgeschaald naar full activation mode.
De IPCR is een EU mechanisme dat gehanteerd kan worden door het EU voorzitterschap (in 
de eerste helft van 2020 is dat Kroatië) voor cross-sectorale crisis coördinatie op hoog politiek 
niveau. Het voorzitterschap kan besluiten, de Commissie, Europese dienst voor extern 
optreden (EDEO), de European External Action Service (EEAS), relevante agentschappen, 
het kabinet van de president van de EU Raad, experts uit de LS, en experts van relevante 
internationale organisaties uit te nodigen voor crisisoverleg, de zogenaamde IPCR round 
table meetings. Informatie-uitwisseling binnen de IPCR gebeurt via een web-platform. 
Betrokken crisispartners kunnen een account aanvragen voor dit web-platform bij het NCC.
Een eerste IPCR round table meeting heeft op 17 maart plaatsgevonden.

Overig

Ten aanzien van de in het buitenland in quarantaine verblijvende NL’ers geldt onveranderd de 
lijn dat er geen repatriatie vluchten zullen worden ingezet. Het huiswaarts keren met 
commerciële vluchten blijft de voorkeur houden.



Lijst cruciale beroepsgroepen via DCC’s

Inleiding

- In de afgelopen dagen heeft het FO veel vragen ontvangen van private bedrijven die aangeven
graag toegevoegd te willen worden aan de lijst cruciale beroepen.

- Standaard antwoord dat gegeven wordt is dat er per casus een individuele afweging gemaakt
moet worden. Voorbeeld 1: een liftmonteur die een reparatie uitvoert in een ziekenhuis valt binnen
de scope van de noodopvang; een persoon die een lift verkoopt niet. Voorbeeld 2: een
autorijschool die een specifiek iemand opleidt tot het vervoer van medicijnen valt binnen de scope;
een autorijschool die een 18-jarige rijles geeft niet. Het is aan ouders en werkgevers om juiste
keuzes te maken.

- Wat we zien is dat de verwachting ontstaat dat deze lijst ook gebruikt gaat wordt voor voorrang
bij lock down of op IC-bed of vaccin (zie ook vraag NRC). (feitelijk gezien wordt als
verdringingsreeks).

Extra belang om lijst klein te houden, het is echt steeds maatwerk.

Redeneerlijn 

Q: wie heeft er nu recht op nood(kinder)opvang / is het duidelijk wie onder de afspraken voor 
Nood (kinderopvang) valt?

A: De opvang die nu geboden wordt op scholen en kinderopvang (zonder extra kosten voor 
ouders), is noodopvang - bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen in cruciale 
beroepsgroepen hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen.

Ook van deze groep vragen we om in eerste instantie eigen oplossingen voor opvang
te zoeken, zodat deze kinderen niet naar opvang of school hoeven te gaan en de
maatregelen (zoals 15 maart door het kabinet afgekondigd) zoveel mogelijk effect
hebben.
De lijst van cruciale beroepsgroepen geeft inzicht in de belangrijkste beroepen die we
nu nodig hebben om de samenleving draaiende te houden - maar is niet
alomvattend.
Ook als je een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan
schoonmaak, beveiliging, ICT maar ook sterilisatie van medische apparatuur of
productie van mondkapjes of energieproducten) vervult ten behoeve van een van
deze cruciale beroepsgroepen, kun je gebruik maken van de noodopvang. Het is aan
ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken.
Noodopvang is dus niet voor alle werknemers in het bedrijf, maar voor die
werknemers die onmisbaar zijn. BV. Een liftmonteur die een lift in het ziekenhuis
moet repareren valt er wel onder, een verkoopmedewerker van liften niet.
Het blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties
ontoereikend zijn.

NB: Als je kind ziekteverschijnselen vertoont, dan kun je sowieso geen gebruik maken 
van de noodkinderopvang. Dan moet hij of zij thuis blijven. 

NB2: Als het niet lukt om opvang te regelen, maar je werkt niet in een cruciaal beroep of 
in de vitale infrastructuur, ga dan met je werkgever in gesprek over een oplossing. 



Aanvullingen DCC’s:

I&W: 

Transport van essentiële goederen

Inzamelen, vervoeren en verwerken van afval en vuilnis

Kustwacht

Waterschappen

2 vitale processen toegevoegd: dit wordt reeds verwerkt, op sites nav kamerbrief = akkoord

EZK:

Post- en pakket bezorging

De productie, handel en levering van warmte en elektriciteit.

De productie, handel en levering van olie en gas. 

Datacenters

Continuïteit van  gebouwinstallaties en apparatuur in de gebouwen voor gas, elektra, water, 

warmte en koude. (zowel voor publiek als privaat)

LNV

De primaire producenten van voedsel, en alle diensten die betrokken zijn bij de keten 

voedselveiligheid en volksgezond, waaronder bijvoorbeeld veterinaire diensten,  officiële 

NVWA-dierenartsen en medewerkers inspectie en diagnostiek

SZW, UWV en SVB
1. Aangewezen medewerkers betrokken bij de vormgeving en uitvoering van beleid en 
wetgeving ter mitigatie dan wel bestrijding van de gevolgen van de COVID-19-uitbraak: 
a. Uitvoering van de regeling werktijdverkorting; 

2. Aangewezen medewerkers betrokken bij de departementale crisisbeheersing 

3. Aangewezen medewerkers betrokken bij het uitvoeren van kritische processen binnen 
SZW

4. Medewerkers UWV en SVB

5. Aangewezen medewerkers van andere instanties die op grond van SZW wet- en 
regelgeving verantwoordelijk zijn voor het vaststellen en betalen van uitkeringen, zoals 
pensioenuitvoerders en een aantal private uitvoerders 



Bij beide onderstaande voorstellen gaat het om invulling van de lijst met onmisbare beroepen: die
vallen deels onder (maatwerk) maar zouden niet toegevoegd hoeven worden. Hiervan hebben we 
honderden voorbeelden inmiddels.

BZK/JenV

Solvinity: verzorgt cruciale processen voor JenV maar ook voor andere overheidsonderdelen 
(publicatie Staatscourant)
reclassering voor zover het gaat om toezicht houden op justitiabelen.

Zorg:

Uitvaartverzorgers - Woordvoerder VWS heeft dit gisteren met een ja beantwoord op vragen 
van journalisten

Aan

Bijlage

Onderbouwing lijst cruciale beroepen EZK

Voorstel toevoeging/ nader aanvulling van de lijst

Post- en pakket bezorging
Korte onderbouwing

De post en pakketdienstsector is tot op heden niet aangeduid als cruciaal. Gegeven de rol die zij 
vervullen, ook voor en namens bedrijven die inmiddels wel als zodanig zijn aangeduid, lijkt het 
logisch dat de ook daarvoor in aanmerking te laten komen.

Zij verzorgen o.a. pakketbezorging voor bedrijven in de Nederlandse ‘life science & health care’. 
Deze bedrijven hebben vaak hun hele distributie uitbesteed aan DHL. Daarop namen als Mediq, 
Boston Scientific, Medtronics en Philips Medical en talloze farmaceutische bedrijven. Daarnaast zijn 
zij ook een belangrijke vervoerspartner voor vele andere op de lijst genoemde bedrijven uit 
cruciale sectoren; denk aan apparatuur, onderdelen en grondstoffen in de ICT/Telecom, talloze 
bedrijven in de voedselkolom en energiesector.

De productie, handel en levering van warmte en elektriciteit.

De productie, handel en levering van olie en gas.
Korte onderbouwing

In het kader van de wijziging van de Wbni  is het traject voor het aanwijzen als vitaal proces 
gestart voor elektriciteitsproductie. Een vergelijkbaar proces zal later dit jaar starten voor 
warmteproductie en -distributie. Gezien de huidige noodsituatie zouden we vooruitlopend op deze
trajecten elektriciteitsproductie, warmteproductie en warmtedistributie willen aanmerken als 
cruciale beroepsgroep. Additionele motivering is nog dat de huidige viruscrisis een risico is voor in 
principe alle producenten, en dat hier dus niet de ratio geldt die er eerder was (als er 1 omvalt zijn 
er via de markt nog genoeg andere.



Datacenters
Korte onderbouwing

Datacenters, Cloud-diensten en ICT-dienstverleners vormen maken onderdeel uit van de keten van 
het vitale proces data- en internettoegang. Datacenters huisvesten bijvoorbeeld internet-
knooppunten,en cloud-diensten. Cloud-diensten worden gebruikt door vitale processen en maken 
digitale zorg en onderwijs mogelijk. 

Tekstvoorstel rijksoverheid.nl.

Datacenters, clouddiensten en ICT-dienstverleners
o Die noodzakelijk zijn voor de informatievoorziening aan de samenleving.
o Die diensten verlenen aan vitale aanbieders of processen van vitale aanbieders 

huisvesten.
o Die diensten verlenen aan scholen of zorginstellingen.

Continuïteit van  gebouwinstallaties en apparatuur in de gebouwen voor gas, elektra, water, 
warmte en koude. (zowel voor publiek als privaat)

Verzoek installatiesector 

Tekstvoorstel rijksoverheid.nl.

In de lijst van cruciale beroepen een categorie toevoegen: “Continuïteit van 
gebouwinstallaties en apparatuur in de gebouwen voor gas, elektra, water, warmte en 
koude”.
toevoeging aan de tekst “Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende 
functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT en technische dienstverlening) vervullen 
voor …” 

Korte onderbouwing

Installatiewerkzaamheden zouden niet alleen betrekking moeten hebben op de publieke sector 
(gedekt onder vitaal), maar ook op private sector (denk aan watervoorziening/lekkages, defecte 
verwarming, etc - zeker in geval van kwetsbare huishoudens)

Toevoeging van het begrip technische dienstelening helpt de liftenbranche. Redenering is dat 
monteurs bij calamiteiten van liften (vastzittend, niet werkend) beschikbaar moeten zijn. Als er te 
weinig monteurs zijn, kan dit impact hebben op het oplossen/verhelpen van storingen van liften bij 
ziekenhuizen, verzorgingshuizen. Dat moet voorkomen worden.

Bijlage Invulling lijst van cruciale beroepen/ noodzakelijke 
overheidsprocessen COVID-19, Ministerie van SZW, UWV en 
SVB 
Concept 17 maart 2020 (vast te stellen in Bestuursraad 17/3) 

Voor het ministerie van SZW, UWV en SVB gelden de onderstaande processen, waarvoor we de 
medewerkers zien als onderdeel van de cruciale beroepsgroepen. Nadrukkelijk worden (groepen) 
medewerkers door de Bestuursraad en de Raden van Bestuur UWV en SVB daartoe aangewezen, 
waarbij in de aanwijzing een terughoudende lijn wordt betracht. 

Invulling van de categorie ‘noodzakelijke overheidsprocessen’ 



1. Aangewezen medewerkers betrokken bij de vormgeving en uitvoering van beleid en wetgeving ter 
mitigatie dan wel bestrijding van de gevolgen van de COVID-19-uitbraak: 

a. Uitvoering van de regeling werktijdverkorting; 

b. Ontwerp en uitvoering van maatregelen ter ondersteuning van de Nederlandse economie, 
waaronder begrepen bedrijfsleven en ZZP-ers; 

c. Uitwerking van maatregelen voor de kinderopvangsector met betrekking tot sluiting van de 
opvang en noodopvang; 

d. Uitwerking van maatregelen voor werkgevers met betrekking tot gezond en veilig werken; 

e. Overige, thans nog niet voorziene, werkzaamheden. 

2. Aangewezen medewerkers betrokken bij de departementale crisisbeheersing, waaronder 
begrepen: 

a. Het Departementaal Crisiscentrum SZW; 

b. Departementale crisiscommunicatie; 

c. Crisisteam Inspectie SZW; 

d. Werkgeversverantwoordelijkheden; 

e. Bedrijfsvoeringsondersteuning (waaronder de functionele aansturing van rijksbrede 
dienstverleners zoals SSC ICT en FMH). 

3. Aangewezen medewerkers betrokken bij het uitvoeren van kritische processen binnen SZW: 

a. Uitvoering van de betalingsprocessen van vijf departementen bij het Financieel Dienstencentrum; 

b. Uitvoering van de schoonmaak door de RSO bij rijksoverheidspanden; 

c. Ondersteuning vanuit BO van de politieke en ambtelijke leiding, inclusief verkeer met het 
parlement en MR advisering; 

d. Frontoffice Inspectie SZW (voor o.a. melding arbeidsongevallen); 

e. Onderzoek van arbeidsongevallen door de Inspectie SZW; 

f. Acuut optreden bij noodsituaties arbeidsuitbuiting door de Inspectie SZW. 

4. Aangewezen medewerkers van UWV betrokken bij: 

a. Alle activiteiten die nodig zijn om uitkeringen vast te stellen en te betalen; 

b. De uitvoering van de regeling werktijdverkorting; 

c. De uitvoering van eventuele nieuwe regelingen gericht op de ondersteuning van de Nederlandse 
economie (zie 1a); 

d. Klantcontacten; 

e. Overige, thans nog niet voorziene, werkzaamheden. 

5. Aangewezen medewerkers van SVB betrokken bij: 



a. Alle activiteiten die nodig zijn om uitkeringen vast te stellen en te betalen; 

b. De ondersteuning van repatriëring van Nederlanders (slechts indien daar weer toe wordt 
overgegaan); 

c. Klantcontacten; 

d. Overige, thans nog niet voorziene, werkzaamheden. 

6. Aangewezen medewerkers van andere instanties die op grond van SZW wet- en regelgeving 
verantwoordelijk zijn voor het vaststellen en betalen van uitkeringen, zoals pensioenuitvoerders 
en een aantal private uitvoerders1. 

1 Qare, Robidus, Flexcom4, Acture en Aon (ca. 400- 600 medewerkers) stellen het recht op sociale 
zekerheid (o.a. Ziektewet) vast voor (ex) werknemers van werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor 
wat betreft de sociale zekerheidsverplichtingen van hun (ex) werknemers. 

 

Cruciale beroepsgroepen voor COVID-19 (lijsten d.d. 18/3) 

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te 
houden tijdens de COVID-19-uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen 
gebruik maken van de kinderopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt: 

Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen 

Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van 
kinderen en examens. 

Openbaar vervoer. 

Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit 
supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de 
transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het 
aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang 
van arbeiders voor de oogst. 

Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera. 

Vervoer van afval en vuilnis. 

Kinderopvang. 

Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de 
samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt. 

Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):  

o meldkamerprocessen 

o brandweerzorg 

o ambulancezorg 

o GHOR 



o crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s 

Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld 
betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële 
inrichtingen en forensische klinieken 

 

Vitale processen 

Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als 
vitaal. Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze vitale 
processen, kun je een beroep doen op de opvang. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier 
al van op de hoogte zijn.  

Landelijk transport en distributie elektriciteit 

Regionale distributie elektriciteit 

Gasproductie, landelijk transport en distributie 

Regionale distributie gas 

Olievoorziening    

Internet- en datadiensten 

ICT/telecom  

Internettoegang en dataverkeer    

Spraakdienst en SMS   

Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS 

Drinkwatervoorziening 

Drinkwater  

Keren en beheren waterkwantiteit 

Vlucht- en vliegtuigafhandeling  

Scheepvaartafwikkeling    

Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen 

Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal 

Toonbankbetalingsverkeer 

Massaal giraal betalingsverkeer    

Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken    

Effectenverkeer   

Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000 

Inzet politie   

Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen 

Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)    



Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers    

Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven    

Inzet defensie  

 



Officiële landelijke lijn inkoop, herverdeling, distributie beschermingsmiddelen 
en medische hulpmiddelen waar tekorten van zijn 

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er een grote behoefte ontstaan aan 
beschermingsmiddelen voor het verzorgen van (mogelijke) corona patiënten. De 
afgelopen periode is er door kleine leveranties en de hulp onderling de ergste nood 
opgevangen, maar dat is niet genoeg. De situatie is nijpend. Om de situatie zo goed 
mogelijk te kunnen beheersen is er een landelijke aanpak vastgesteld. Hieronder vindt u 
deze aanpak. Iedereen moet deze aanpak volgen voor onbepaalde tijd. 

Structuur  
Vanaf heden zal de distributie van medische hulpmiddelen die zeer beperkt tot niet 
leverbaar zijn en essentieel zijn voor de voortzetting van de gezondheidszorg centraal 
worden ingekocht, (her)verdeeld en gedistribueerd. 
Het gaat om de volgende producten:  

Ffp2 maskers
Schorten
Handschoenen
Beschermingsbrillen

Daarnaast gaat het inmiddels ook om: 
FFP1 en 3 maskers
Chirurgische maskers
Desinfectantia
Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media)
Beademingsapparatuur

Hier kunnen nog producten aan toe worden gevoegd als blijkt dat centrale regie de beste 
strategie is.  

Inzicht in tekorten en distributie 

Binnen de ROAZ structuur werken GGD  en ROAZ samen om de distributie voor
bovenstaande hulpmiddelen zo goed mogelijk te faciliteren, zodat de partijen die dit
het hardst nodig hebben er beschikking over krijgen.

Hiervoor zijn regionaal 12 coördinatoren (er zijn 11 
Caribisch gebied) aangewezen. 

Dit zijn de contactpunten voor alle partijen die zijn aangesloten bij de reguliere ROAZ
structuur.

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 distributie brengen deze coördinatoren voor hun regio in kaart welke
behoefte er is en geven dit door aan het landelijke inkoopteam, dus ook in acute
situaties. Landelijk overzicht over de vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen
(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 / tekorten in

De regionale coördinatoren worden vanuit de centrale aansturing geïnformeerd over
de te verwachten 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. 

De centrale inkoopteams hebben de bevoegdheid om deals te sluiten voor geheel 
Nederland en ook om goederenstromen van bestaande leveranciers om te leiden naar 
het centrale voorraadpunt, van waaruit dan verdeling over Nederland plaats vindt.  

Dit geldt alleen voor de bovengenoemde producten. 

De leveranciers worden hier door hun koepels van op de hoogte gebracht. 

Alle aanbiedingen die de regionaal coördinatoren, GGD/GHOR Nederland en het 
ministerie van VWS ontvangen, worden doorgestuurd naar het inkoopteam. Zij 
bekijken de aanbiedingen op betrouwbaarheid en handelen de verdere aankoop af.  

Het ministerie van VWS ondersteunt het inkoopteam bijvoorbeeld als het gaat om 
contacten met ambassades in Nederland en het buitenland en voorfinanciering. 

Contacten met leveranciers gaan via het inkoopteam. Het emailadres is: 
@nfu.nl.  

 
De koepels van zorginstellingen en fabrikanten moeten hun leden informeren over het 
centrale inkoopteam. Daarnaast moeten fabrikanten het centrale inkoopteam informeren 
over hun aanleverprogramma van bovengenoemde producten  
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8. Openstaande Actiepunten 

9. Rondvraag en sluiting 











Omgevingsanalyse

• Meest aandacht gaat uit naar discussie over Nederlandse aanpak: 
politiek, experts, samenleving. 

• Steeds meer winkels sluiten uit zichzelf. Lockdown-in-wording.
• Initiatieven in de samenleving. Meer remmen? 
• Geen signalen van maatschappelijke onrust. 
• Aandacht voor verpleeghuizen & Nederlanders in het buitenland
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5. Concept agenda ICCb/MCCb

• Stavaza IC-bedden + persoonlijke beschermingsmiddelen 
toelichten (VWS)

• Voorgenomen besluit verpleeghuizen (VWS(
• Grootschalige quarantaine (VWS)
• Convenant BZ/reiswereld (BZ)
• Brief MP aan CBL (AZ)
• Advies invliegverbod NL voor Spanje en Oostenrijk (BZ, IenW,

VWS)
• Voorstel projectorganisatie / dashboard (NCTV)

• Nota extra departementale kosten
• Lijst cruciale beroepsgroepen (NCTV)
• Coördinatiewet uitzonderingstoestanden (NCTV)
• Proces + PVA toezicht problematiek grensgebied  (BZK ism BZ)
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• Mogelijke aanvullende maatregelen verpleeghuizen, incl. Q&A
• Uitkomsten MCCB -> vorm wordt nog bekeken 
• Economisch pakket: gezamenlijke communicatie EZK, FIN, SZW voor 

werkgevers en ZZP’ ers
• Cruciale beroepsgroepen: aanpassing lijst in ICCB
• Aanpak tegengaan Fakenews (BZK)
• Q&A Beschermingsmiddelen 
• Voedselbanken (werkbezoek) 
• Caribisch Nederland 

Middelen:
- Wie bel je wanneer
- Bestendiging rijksoverheid.nl/coronavirus  
- Social media / webcare

16

Communicatie-aanpak vandaag



Acties communicatie
Doorlopend:
• afstemming woordvoering en optredens in de media;
• oog voor specifieke doelgroepen (ook via departementen/regio’s) zoals 

koepelorganisaties onderwijs/opvang, Koninklijke Horeca NL en anderen;
• Productie visuals, filmpjes, aanvulling dossier en middelen Q&A op 

rijksoverheid.nl
• afstemming met veiligheidsregio’s en gemeenten
• publieksinformatienummer 0800-1351 langer geopend tot 22.00 uur (ipv

20.00u) tot en met zondag 22 maart
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Acties en afspraken IAO 19 maart 10.00 u (3)

• ACTIE allen: Verzenden voorstel projectorganisatie aan IAO leden 
met deadline reactie 13.00 vandaag. 

• ACTIE NCTV: Volledig overzicht en aansluiting stakeholders (o.a. 
VR’s) opnemen in voorstel projectorganisatie. 

• BESLUIT: Nota extra departementale kosten (onderdeel 
projectorganisatie) wordt ingebracht in ICCb.

• ACTIE allen: Input aanleveren op voorstel dashboard 
(informatie/indicatoren). Deadline 13.00 vandaag. 

• BESLUIT: Het dashboard vast aan IAO agenda toevoegen.
• BESLUIT: Voor vragen vanuit toerisme wordt bestaande 

redeneerlijn van maximaal controleren gehanteerd.
• ACTIE BZK: Checkt mogelijke rol dienst met betrekking tot fake 

news.
• BESLUIT: verlenging vergadertijd IAO op ICCb/MCCb dagen. 
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DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

Departementaal Vertrouwelijk                     3

berichtgeving wordt op woensdagavond gewezen naar de aanpak van Singapore die een ‘lockdown’ 
strategie inzetten.

- Dit kritische geluid ten aanzien van het Nederlandse overheidsbeleid wordt van repliek voorzien door 
mensen die de lijn kiezen van politici die vertrouwen uitspreken in de wetenschappers die hen technisch 
gebriefd hebben.

- Het moment dat minister Bruin onwel wordt tijdens het debat op woensdagavond gaat viraal. In de 
reacties op sociale media wordt het voornamelijk sterkte toegewenst en een hart onder de riem gestoken. 
In een bericht op zijn Twitteraccount laat de minister weten dat hij een toeval heeft gehad vanwege 
oververmoeidheid maar het naar omstandigheden goed maakt. 

Internationale context
- Eerder deze week hebben de WHO en het ECDC (European Centre for Disease) landen opgeroepen burgers 

zoveel mogelijk aan een Corona-test te onderwerpen. In het bijzonder op en in het VK is kritiek ontstaan, 
omdat in dit land alleen in het ziekenhuis mensen met symptomen worden getest. Het Britse NHS heeft 
aangegeven dat er niet ingezet kan worden op het testen van grote groepen mensen vanwege 
capaciteitsgebrek en dat artsen en verplegend personeel voorrang krijgen. Een experiment in het Italiaanse 
dorp Vò, dat draait om het bij herhaling testen van zowel zieke als gezonde mensen en om het isoleren van 
een grotere gemeenschap, laat volgens betrokken experts zien dat verspreiding van het virus met succes 
kan worden ingedamd.  

-

- In Frankrijk zijn ernstig zieke patiënten naar een militair medisch centrum overgebracht. Hiermee moeten 
overbelaste ziekenhuizen in het noordoosten van het land worden ontlast.

Beeld sociale media
- Op Twitter worden voortdurend vergelijkingen gemaakt met aantallen doden en zieken in andere landen. 

Daarbij is dus de terugkerende vraag en punt van discussie of de ‘lockdown’-maatregelen die veel landen 
troffen, uiteindelijk minder doden en ernstig zieken tot gevolg zullen hebben. Hierbij wordt veelvuldig 
verwezen naar het dodenaantal in Italië waar op één dag 475 personen overleden aan het virus.

Continuïteit vitale processen en cruciale beroepen
- Steeds meer winkels sluiten de deuren. Doordat het aantal passagiers op Schiphol met zestig procent is 

gedaald, zijn vijf van de zeven pieren gesloten. KLM-bestuurder Elbers verwacht dat het vliegverkeer in de 
loop van volgende week “nagenoeg helemaal stil” komt te liggen. 

- Sinds dinsdagavond zijn de werkzaamheden van de Douane afgeschaald. De Douane richt zich alleen nog op 
het leveren van een bijdrage aan “de veiligheid van Europa” en activiteiten rondom heffing en inning.

Beeld sociale media
- Er worden op Twitter allerlei vragen gesteld over de situaties van mensen wiens zorg wordt betaald met 

behulp van een zogenaamd ‘persoonsgebonden budget’. Er bestaan bijvoorbeeld zorgen over continuïteit 
van deze zorg wanneer bijvoorbeeld hun mantelzorgers ziek worden.

- Hoewel er in de Kamer (Klaver; GL) zorgen zijn geuit over mogelijke voedseltekorten onder allerarmsten, 
melden bijvoorbeeld voedselbanken op Twitter dat zij nog steeds giften ontvangen in de vorm van 
voedselvoorraden. Er wordt op Twitter ook nauwelijks gesproken over ‘voedseltekorten.’

Maatschappelijke zorgen en onrust
- De oproep aan Nederlanders in het buitenland om terug te komen lijkt voor problemen te zorgen. Door 

maatregelen in landen waar mensen verblijven en door overbelasting bij reisorganisaties die hen zouden 
kunnen helpen, weten veel Nederlanders in het buitenland niet waar ze aan toe zijn. Ongeveer 250.000 
mensen die met KLM vliegen, zitten nog in het buitenland.

Beeld sociale media
- Het polemische debat over de vraag of Nederland in ‘lockdown’ moet, lijkt online nog niet te hebben geleid 

tot oproepen om te demonstreren of andere vormen van verzet die in strijd (zouden kunnen) zijn met de 
huidige verordeningen etc. Ook woensdagavond zijn hiertoe geen signalen waargenomen.

DUIDING
Volksgezondheid

De verdringing van andere hulpbehoevenden door het afschalen van planbare zorg om meer IC-bedden te 
creëren kan op korte termijn leiden tot ontevredenheid onder deze groep en/of verergering van klachten 
onder deze groep.
Het besmettingsverloop is mede afhankelijk van de mate waarin mensen zich aan sociale isolatie houden. 
Wanneer deze situatie van sociale isolatie te lang voortduurt, bestaat de kans dat mensen zich minder 
goed aan de oproep van de overheid zullen houden.  
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A. Waarom projectorganisatie COVID-19?

Aanpak:
Doelstellingen van het Kabinet zijn vertaald naar 5 geprioriteerde 

Doel:
Langdurige en duurzame inzet, coördinatie en afstemming 
mogelijk maken op nationaal niveau vanuit betrokken 
departementen voor uitvoering van de crisisaanpak COVID-19 

Sturingsmodel:
Besluitvorming via MCCb en ICCb, voorbereid in IAO. Coördinatie 
ligt bij JenV, behoud van eigen verantwoordelijkheden van 
departementen. 
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A. Uitgangspunten projectorganisatie COVID-19 

Nationaal Crisisplan Infectieziekten
Crisisstructuur volgens Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming
Coördinatie op crisisaanpak COVID-19 bij NCTV  
Nationaal i.s.m. regionaal/lokaal, eenduidig beleid en toepassing 
LOCC-N / LOTC inzetten voor coördinatie op operationele proces 
tussen regio en rijk, tussen functionele en algemene kolom, tussen 

(aangevuld vanuit Defensie, inclusief logistieke proces)
Capaciteiten beschikbaar vanuit betrokken 
departementen/organisaties
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Bestrijding 3 scenario's voorstelbaar: 
1. geen interventies 
2. maximale controle beïnvloeden determinanten overdracht, 

zodat.....
3. lock contacten proberen elimineren, echter....

Doel: (medische capaciteit/impact vs. sociale capaciteit/impact)
kwetsbare personen (ouderen, afweergestoorden) beschermen
zorg te kunnen blijven bieden, met name IC-zorg (beademing)

Gevolg: opbouw van groepsimmuniteit waardoor versterking effect 
van interventies, tot vaccin beschikbaar komt. 
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Project 1: Maximaal controleren

Doelstelling: 
Via een afgewogen en flexibel pakket aan maatregelen verdere besmetting reguleren
met het oog op continuïteit van zorg in brede zin

Prioriteiten van aanpak: 
Vergroten IC-capaciteit en beschikbare hulpmiddelen
Sturen op aantal besmettingen zodanig dat het systeem het aan kan m.b.v. een
pakket aan mogelijke maatregelen
I.v.m. zorgcontinuïteit voorkomen dat zorgverleners ziek worden beschikbare
hulpmiddelen aanwezig
I.v.m. zorgcontinuïteit afschalen electieve zorg, inzet extra personeel, in gaten
houden IC-capaciteit (plus middelen die daar voor nodig zijn)

Directeur: , VWS
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Project 2: Continuïteit van vitale processen in de samenleving

Doelstelling: 
Waarborgen van continuïteit van vitale processen en cruciale beroepen

Prioriteiten van aanpak: 
Planvorming om te zorgen dat vitale processen en noodzakelijke cruciale beroepen 
doorgang kunnen vinden
Opstellen verdringingsreeksen per maatregel (bijv. wie wel kinderopvang, wie wel 
straat op), terugvalopties en maatregelen
Overzicht bewaren op continuïteitsplannen van vitale aanbieders en cruciale beroepen 
en toetsen of maatregelen daar afbreuk aan doen

Directeur:  (NCTV)

Betrokken organisaties:
Vakdepartementen, VNO-NCW, vitale aanbieders, koepels, cruciale beroepsgroepen
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Project 5: Caraïbisch NL

Doelstelling: 

Hoe:

Directeur:  (BZK)

(Betrokken organisaties)

(Aandachtspunten:)
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C. Sturing projectorganisatie  

Interdepartementale projectdirecteur COVID-19 (tevens voorzitter IAO) die op 

IAO: Een dedicated directeur per departement/organisatie

Interdepartementale projectdirecteur COVID-19 die op voortgang en samenhang 

De 5 directeuren COVID-19 die trekker zijn van een project
Projectsecretaris

Vanuit NCTV wordt ondersteuning geboden vanuit het NCC aan de crisisaanpak. Vanuit 
NCTV is tevens een inhoudelijk ondersteunend team beschikbaar. 
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Dashboard t.b.v. integraal overzicht voortgang 5 projecten: eerste 
proeve hiervan ligt voor in ICCb en MCCb 19-3

Handreiking hoe om te gaan met archivering en WOB: in 
ICCB/MCCB van 23 maart

Start evaluatie onderzoek: wordt aan gewerkt, procesvoorstel in 
ICCM/MCCB van 23 maart 

Gemaakte kosten door departementen: gezamenlijke claim via FIN 
namens alle departementen: voorstel wordt gemaakt (morgen in 
ICCB/MCCB). 
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D. Communicatie 

Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) voorziet in 
gecoördineerde en afgestemde overheidscommunicatie
I.s.m. departementen en regionale besturen

-
expertise en advies
Door middel van omgevingsanalyses en aanvullende peilingen 
draagt NKC bij aan afweging van belangen en draagvlak. 
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9. Openstaande Actiepunten 
ACTIE NCTV: voorstel met aangescherpte afspraken over het 
parlementair proces
ACTIE BZK: Grensproblematiek
ACTIE NKC: Nadenken over een geschiktere term Lockdown.  
ACTIE NKC/RIVM: Nadere info over gladde oppervlakken in QA.
ACTIE allen: overzicht per departement van vitale processen op 
eilanden doen toekomen aan BZK (welke processen, aanspreekpunt 
etc.)
ACTIE BZK: Checkt mogelijke rol dienst met betrekking tot fake news.

10. Rondvraag en sluiting 





Agenda

1. Opening
2. Algemeen beeld
3. Thema Maximaal controleren (toelichting VWS)
4. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (toelichting NCTV)
5. Thema Zorg voor kwetsbare personen (toelichting VWS)
6. Thema Financieel-economisch (toelichting EZK) 
7. Thema Caribisch gebied (BZK
8. Communicatie
9. Openstaande Actiepunten 
10. Rondvraag en sluiting 
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Opening

• Gisteren MZS afgetreden als gevolg van oververmoeidheid. 
• Binnenkort in IAO spreken over personele zorg.
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Algemeen Beeld (1)

VWS
• Aftreden minister hakt er in bij het VWS team. Afgelopen weken 

heel hard met hem gewerkt. Minister de Jonge neemt het dossier 
over. Is vanwege MCCb al op de hoogte. Verwachting is dat hij de 
lijn goed over kan nemen

• IC capaciteit en beschermingsmiddelen gaat steeds meer aandacht 
vragen, krijgt nu prioriteit.

Informatieteam
• Kwetsbare jongeren voor wie thuis geen veilige plek is. 
• Geval van besmetting in gevangenissen (nu 1 in Scheveningen) 

kan onrust veroorzaken
• Ook COA is maakt zich zorgen over besmettingen in COA locaties
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Algemeen beeld (2)

• Sluiting van speeltuinen en sportvelden: het is moeilijk om 
jongeren binnen / in kleine groepen te houden. Politie bemerkt 
overlastsituaties. Als het beter weer wordt kan dit erger worden 
(incl. opstootjes)

•

• Bijstandsverzoeken van Saba en EUX. 
• In media vermeld dat weinig aandacht is geweest voor pandemie. 

Dit wordt via NKC weerlegd met stukken.
• Ook COA is maakt zich zorgen over besmettingen in COA locaties
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Omgevingsanalyse

• Uiteraard veel aandacht voor aftreden Bruno Bruins en waardering 
voor zijn werk.

• Meest aandacht gaat uit naar discussie over Nederlandse aanpak: 
politiek, experts, samenleving. Steun voor aanpak in Tweede Kamer 
met kritische noten. Vergelijk met aanpak in omliggende landen.

• Scheurtjes in ‘we gaan er het beste van maken de komende drie 
weken’: winkels sluiten, problemen Nederlanders in het buitenland, 
corona-oplichters. 

• Diverse initiatieven in de samenleving. 
• Aandacht voor verpleeghuizen. 
• Gevolgen economie, overheidssteun, rol van de banken. 
• Vragen over virus overleeft langer op glad materiaal & karton.
• Aankondiging toespraak koning vrijdag 19.00 uur.
• Veel mediavragen en –aandacht over uitvoerbaarheid afstand 

maatregel (oa kappers).
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Thema’s - algemeen

Vanuit VR de vraag om scenario’s te maken aan de hand van de 
benoemde thema’s. TNO denkt hier in mee.

Maatregelenmatrix inrichten naar de thema’s (welke effecten hebben 
maatregelen op de thema’s)

Dashboard nader inrichten, hopelijk maandag in IAO-ICCb-MCCb
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3. Thema Maximaal controleren (VWS)

• IC-bedden- wordt verder geoperationaliseerd. Inkoopteams voor 
verschillende onderdelen. Wordt nu opgeschaald met defensie en 
medische leveranciers. Dit weekend wordt duidelijk hoe dit er 
precies uit ziet en kan er over gecommuniceerd worden.

• Verdeel-team (met ROAZ) om middelen te verdelen. Wordt ook 
verder geoperationaliseerd.

• IC-dashboard gisteren in IAO gepresenteerd. Nu 210 
coronabedden bezet. Dashboard wordt ingericht met huidige 
capaciteit, makkelijk toe te voegen capaciteit (tot 1500), kritiek 
punt (tot 2000) en maximaal te organiseren capaciteit (3000).

• Keuze maken over hier houden van defensieschip met faciliteiten 
of deze naar het Caribisch gebied sturen

• Extra productie van benodigde middelen. Wordt opgepakt. Komt 
bij inkoopteams binnen. MVWS wil vandaag met een aantal dingen 
naar buiten, maar kan alleen met wat echt al aanwezig is.
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3. Thema Maximaal controleren (VWS)

• Bij IenW vragen over mondkapjes (vb bij rioleringwerkzaamheden)
kan er een verdringingsreeks komen? OMT advies voorziet daar 
deels in. Chirurgische mondkapjes zijn in principe voldoende. IenW
zoekt uit welk type waterschappen nodig hebben

• Vorderingswet. Is in TK toezegging gedaan (onder druk). Gebruik 
vorderingswet is wellicht niet nodig (vorm en negatief impact op 
onderhandelingsprocessen). Moet vandaag in MR besproken 
worden. Maandag t.k.n. agenderen in MCCb.

• MCCB: Isolatie van gezinnen met een infectie. Hoe wordt dit 
voorbereid voor besluitvorming incl. consequenties? Moet dit 
maandag in ICCb en MCCb? Aandacht voor vitale beroepen. 
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3. Thema Maximaal controleren (VWS)

• Sluiting hotels en campings in SPA – maakt terugkeer van NL 
vanuit SPA wat urgenter

• RIVM kan elke week aanwezig zijn. (Jaap van Dissel ma en do in 
mccb) op di of woe extra aanwezigheid vanuit RIVM
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4. Thema Continuïteit vitale processen en 
samenleving (NCTV)

IenW: betrekken sectoren bij werkgroep continuïteit. Wie (sectoren 
of coördinerende IenW-er namens de sectoren) wordt verwacht? 
wordt neergelegd bij de projectleider.

EZK: knelpunt graafverboden vanuit gemeenten (verstrekken 
vergunningen). Wordt opgepakt door BZK. 
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5. Thema zorg voor kwetsbare doelgroepen 
(VWS)
• Aanscherpen bezoekregeling  verzorgingshuizen/verpleegtehuizen
• Aanscherpen bezoekregeling gehandicaptenzorg; ingewikkelder 

door ander risicoprofiel. Verbod voor cliënten met medische 
kwetsbaarheid. Geen bezoekverbod voor jongeren met licht 
verstandelijke beperking. Soms ook mix van populaties op 
verschillende locaties, dit maakt een keuze voor een van de lijnen 
noodzakelijk. Maandag voorstel in IAO-ICCb

• Voor jeugdzorg geen aanscherping nodig uit medisch oogpunt. 
• Goed dat leerlingen thuis wat te doen hebben (huiswerk). OCW 

met andere ministeries bezig met lijn voor kwetsbare leerlingen a) 
die niet thuis kunnen (onveilige situaties) zijn b) die geen toegang 
hebben tot middelen voor thuisonderwijs

• Ook problemen met dak- en thuislozen binnen dit thema in beeld
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6. Thema Financieel-economische stabiliteit 
(EZK)

• Beurzen lijken stabiel
• Nauw-contact beroepen kunnen ook in aanmerking komen voor 

steunpakketten (omzetdaling, maar geen verplichting om dicht te 
gaan) Als OMT-advies (geldt nu tot 6 april) verandert op sluiting 
van bedrijven, wordt dat eerst in ICCb en MCCb besproken.

• Gesprek met bouw. Gezamenlijk persbericht dat in gaat op 
graafwerkzaamheden kabels en leidingen
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7. Thema Caribisch Gebied (BZK)

• Vandaag eerste telefonisch overleg met geleverde 
contactpersonen. 

• De eilanden nemen ingrijpende maatregelen. Vrijwel geen 
vluchten meer, heeft effect op voedselvoorziening.

• Wekelijks contact met minister en eilandregeringen.
• Belangrijk zorgpunt is afbouw ambassade Venezuela en eventuele 

toestroom uit Venezuela. Wordt vanmiddag besproken.
• IenW: relatie met BES van ministeries beter/intensiever dan met 

CAS
• BES en CAS hebben verschillende status, voor beide groepen 

worden verschillende zaken geregeld.
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• Basisinformatie over ‘gezonde afstand’ (social distancing) wordt op allerlei 

manieren vertaald naar branches en doelgroepen 

• Maar met name voor jongeren/ouders is scherpere normstelling essentieel: 
- formeel is maatregel ‘> 100 mensen verboden’ nog van toepassing 
- beter: geen groepsvorming of hou sowieso 1,5 meter afstand van elkaar

• Lange termijn aanpak in communicatiestrategie / -campagne (volgt in deze 
presentatie)
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Actuele communicatie-aanpak



• Convenant reisbranche (komt na 16.00) en inreisverbod (on hold, is er nog 
niet, komt mogelijk ook niet!) Spanje/Oostenrijk

• Aanvullende maatregelen verpleeghuizen
• Contactberoepen (oa kappers) en 1,5 meter afstand (extra 

handelingsperspectief)
• QA overleven virus op diverse materialen
• Economisch pakket: extra inzet op bereiken werkgevers en ZZP’ ers
• Aandacht voor Caribische delen van het Koninkrijk 
• Grenscontroles, gladde oppervlakten (meer specificatie)
• Mogelijk ook lijn voor kwetsbare leerlingen

17

Actuele communicatie-aanpak - vrijdag



Publiekscampagne - concept

- Brede campagne voor (middel)lange termijn waarin informatie, 
urgentie en handelingsperspectieven aan bod komen. 
- De campagne communiceert een duidelijke norm, spreekt aan op 
groepsgevoel, saamhorigheid en vindingrijkheid. 
- De campagne moet breed inzetbaar zijn en door te vertalen in 
volgende fases bij op- en afschalen van maatregelen en verandering 
van het sentiment.
- Opbouw campagne voorziet in adaptie door andere partijen 
(sectoren, regionale overheden, maatschappij) – dus 
- Daarbij ruimte blijven aan initiatieven vanuit de samenleving.

Hoofdboodschap: gebaseerd op de gezamenlijke ambitie om 
corona (maximaal) onder controle te krijgen.
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Publiekscampagne – aanpak

Test concept Experts en focusgroep

Start volgende week met online middelen, print, radio
Vanaf week 13: uitbreiden met uitingen voor specifieke groepen en 
televisiespot. 

Samenwerking veldpartijen voor specifieke doelgroepen, incl. 
moeilijk bereikbare groepen zoals laaggeletterden, mensen met een 
geestelijke beperking en kwetsbare ouderen.
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Acties communicatie
Doorlopend:
• afstemming woordvoering en optredens in de media;
• oog voor specifieke doelgroepen (ook via departementen/regio’s) zoals 

koepelorganisaties onderwijs/opvang, Koninklijke Horeca NL en anderen;
• Productie visuals, filmpjes, aanvulling dossier en middelen Q&A op 

rijksoverheid.nl;
• afstemming met veiligheidsregio’s en gemeenten;
• publieksinformatienummer 0800-1351 langer geopend tot 22.00 uur (ipv

20.00u) tot en met zondag 22 maart
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9. Openstaande actiepunten

• ACTIE NCTV: voorstel met aangescherpte afspraken over het 
parlementair proces –> wordt vandaag rondgestuurd – graag 
breed verspreiden binnen ministeries. Niet alle brieven hoeven 
langs ICCb/MCCb, wel als er maatregelen instaan die de 
crisisaanpak of andere ministeries raken. Een noodprocedure voor 
spoedstukken wordt toegevoegd.

• ACTIE BZK: Grensproblematiek -> angst voor winkeltoerisme 
vanuit buitenland. BZK heeft contact met BE en DU, BZK stemt 
hierover af. Ook aandacht voor betrekken VR. Graag vandaag in 
verband met internationale druk en het weekend. Wel 
zorgvuldigheid.

• ACTIE NKC: Nadenken over een geschiktere term Lockdown.
• ACTIE NKC/RIVM: Nadere info over gladde oppervlakken in QA.
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9. Openstaande actiepunten

• ACTIE allen: overzicht per departement van vitale processen op 
eilanden doen toekomen aan BZK (welke processen, 
aanspreekpunt etc.) -> kan van de actielijst af

• ACTIE BZK: Checkt mogelijke rol dienst met betrekking tot fake 
news.-> heeft aandacht AIVD, krijgt in andere gremia zijn beslag -
> afvoeren van actielijst.
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10. Rondvraag en sluiting

Acute parlementaire zaken
• IenW: brief rij- en rusttijden uitgedaan
• AZ: donderdag nieuw debat. Inzet is minder bwpersonen en 

korter.
• VWS: brief verantwoordelijkheden
• Resterende vragen debat afgelopen woensdag.
• Brief over PBM
• OCW: brief over bindend studieadvies voor hogescholen en 

universiteiten
• Fin: suppletoire begrotingen + brief over mogelijke acties 

banken.
Agenda ICCb/MCCb
• Obv actielijst IAO, geen aanvullende punten



Rondvraag

• Graag namenlijst van aanwezigen
• Graag ontvangen continuïteitsoverzicht ICCb.
• Onderwerpen voor IAO aanleveren voor 17.00 dag ervoor.
• FNV brief gestuurd aan AZ over werknemers levensmiddelensector, 

wordt uitgezet bij andere ministeries.
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Acties en afspraken IAO 20 maart 10.00 u (3)

• ACTIE NCTV: parlementair standaard op de IAO-agenda vanaf 
maandag

• ACTIE NCTV: noodprocedure voor spoed in parlementaire 
procedure opnemen

• ACTIE BZK: check afstemming VR’s brief over grensproblematiek
• ACTIE NKC: geschiktere term ‘lock-down’
• ACTIE AZ: informeren zodra er meer duidelijkheid is over debat 

a.s. donderdag
• ACTIE NCTV: punten voor ICCb, MCCb apart opnemen aan het 

eind van het verslag
• ACTIE NCTV: namenlijst van aanwezigen (en achtervang)

verspreiden
• ACTIE NCTV: aandacht voor vergaderhygiëne en verspreiding van 

stukken
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Acties en afspraken IAO 20 maart 10.00 u (4)

Besluiten
• Besluit: JenV: beleidslijn opzetten over hoe om te gaan met 

gevangeniswezen en COA terugkoppeling in IAO
• Besluit: NCTV: dashboard maandag in IAO, ICCB, MCCb
• Besluit: VWS: update over bespreking Vorderingswet in MR  

maandag t.k.n. agenderen in ICCb, MCCb
• Besluit: VWS: inventarisatie consequenties quarantaine gezin bij 

verkouden gezinsleden maandag inbrengen in IAO, ICCb, MCCb
• Besluit: NCTV: handhaving noodverordening door anderen dan de 

Politie maandag in IAO en ICCb
• Besluit BZK: advies op graafverbod vanuit gemeenten komt in 

gezamenlijk persbericht
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Acties en afspraken IAO 20 maart 10.00 u (5)

• besluit VWS: inbrengen beleidslijn omtrent gehandicaptenzorg en 
kwetsbare jongeren (maandag in IAO en meenemen in 
voorbereiding debat)

• Besluit: OCW: inbrengen beleidslijn over kwetsbare leerlingen 
maandag in IAO
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IAO

IAO Covid-19

Omschrijving IAO Covid-19
Vergaderdatum en -tijd 23 maart 2020, 10.00 uur
Vergaderplaats NCTV
Aanwezig

Afwezig

1. Opening

2. Algemeen beeld
VWS/RIVM
Duiding - Informatieteam
Omgevingsanalyse (NKC)

3. Thema Maximaal controleren (toelichting VWS)
Versterking Compliance Social Distancing
i Evenementen
ii Gezinsleden / familieleden
iii Markten
iv Deurbeleid winkels
v Casino’s, campings en contactberoepen
vi Openbare ruimten
Aanleggen cruiseschepen in Nederlandse havens
Uitzonderingssituatie topsporters (VWS)
Verdeling schaarste van persoonlijke beschermingsmiddelen tbv vitale
processen (IenW)
Vliegverbod Spanje (VWS)

4. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (toelichting
NCTV)

Omvang cruciale beroepen
Toerisme in Nederland
Bezien coördinatie van voorbereidingen op scenario lock-down (IenW)
Noodwetgeving en overig juridisch instrumentarium (NCTV)

Nationaal Crisis Centrum

Contactpersoon
T 070 751 50 50

Datum
23 maart 2020
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Nationaal Crisis Centrum

Datum
23 maart 2020

5. Thema Zorg voor kwetsbare personen (toelichting VWS)
Gehandicaptenzorg
Kwetsbare jongeren
Kwetsbare leerlingen

6. Thema Financieel-economisch (toelichting EZK)

7. Thema Caribisch gebied (BZK)
Bereikbaarheid eilanden
Interconnectiviteit eilanden

8. Parlementair
Verzoek aan de IAO leden om aan te geven welke TK brieven deze dag naar
verwachting naar de TK worden verstuurd.

Brief grensoverschrijdende samenwerking

9. Communicatie

10. Openstaande Actiepunten
Handhavingskader noodverordening veiligheidsregio’s
Handhavingskader social distancing / samenscholen
NKC: andere definitie lock-down
NCTV: separate IAO-sessie ‘hygiëne’
IenW:  uitvraag inzet type mondkapjes bij waterschappen
BZ: check bij ambassade Madrid sleuting hotels en campings Spanje
AZ: stand van zaken mbt debat donderdag a.s.

11. ICCb / MCCb-onderwerpen
Vliegverbod in relatie tot convenant

Versterking Compliance Social Distancing
Aanleggen cruiseschepen in Nederlandse havens
Uitzonderingssituatie topsporters
Toerisme in Nederland
Zorg kwetsbare personen
Omvang cruciale beroepen

12. Rondvraag en sluiting





Agenda

1. Opening
2. Algemeen beeld
3. Thema Maximaal controleren (toelichting VWS)
4. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (toelichting NCTV)
5. Thema Zorg voor kwetsbare personen (toelichting VWS)
6. Thema Financieel-economisch (toelichting EZK) 
7. Thema Caribisch gebied (BZK)
8. Parlementair
9. Communicatie
10. Openstaande Actiepunten 
11. Rondvraag en sluiting 
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Opening

• Verzoek om bij begin van mondelinge bijdrage eerst naam en 
organisatie te noemen ivm grootte vergaderzaal en uitluisteren.

• Uitluisteren en schermen met verslag/besluiten worden ingeregeld.
• Contactgegevens lijst IAO-leden wordt rondgestuurd.
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Omgevingsanalyse

In de media afgelopen weekend vooral aandacht voor:

• Het verzenden van een NL-Alert op zondagochtend met instructies tegen 
verspreiding -> houd 1,5 m afstand

• Het vertrek van minister Bruins en positieve reacties op aanstelling Martin van 
Rijn. Op sociale media waardering voor het over partijpolitieke grenzen heen 
kijken. 

• Het sluiten van verpleeghuizen voor bezoekers.
• De maatregelen van de Nederlandse banken en de operatie gestrande 

Nederlanders terug te halen. 
• Blijvende aandacht voor steunmaatregelen, hamsteren en winkelsluitingen. 
• De voorbereidingen die worden getroffen op de intensive care in ziekenhuizen. 
• Bedrijven en brancheorganisaties uiten zorgen of de maatregelen voldoende 

zijn en of ze uitvoerbaar zijn vanwege bureaucratische druk. 
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Publiekscampagne – aanpak

Vorige week test campagneconcept experts en focusgroep

Start vandaag met online middelen incl animatie. Vanaf komende 
dagen uitrol print, radio, tv. Met aandacht voor specifieke groepen.

Samenwerking veldpartijen voor specifieke doelgroepen, incl. 
moeilijk bereikbare groepen zoals laaggeletterden, mensen met een 
geestelijke beperking en kwetsbare ouderen.
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Acties communicatie
Doorlopend:
• afstemming woordvoering en optredens in de media;
• oog voor specifieke doelgroepen (ook via departementen/regio’s) zoals 

koepelorganisaties onderwijs/opvang, Koninklijke Horeca NL en anderen;
• Productie visuals, filmpjes, aanvulling dossier en middelen Q&A op 

rijksoverheid.nl;
• afstemming met veiligheidsregio’s en gemeenten;
• publieksinformatienummer 0800-1351 langer geopend tot 22.00 uur (ipv

20.00u)
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12. Rondvraag en sluiting

• LOTC levert document (vanuit TNO) op met scenario’s o.a. lock-
down. Volgt woensdag in IAO.

• LOTC levert document op tbv IAO met thema’s zoals behandeld in 
LOTC met betreffende contactpersonen om consistent te blijven 
met andere lopende voorbereidingen.

• JenV: beziet scope van nafase-traject om dit tijdig op te pakken. 
JenV levert eind deze week een projectvoorstel ten behoeve van 
ICCb / MCCb. Oproep aan departementen om verslaglegging goed 
vast te leggen; tbv evaluaties, WOB-verzoeken, archivering, maar 
ook vanwege financiële afwikkeling.

• VR’s: agenda-punt cruiseschepen hoeft niet in ICCb, want 
noodverordening komt van kracht (zoals eerder besproken in dit 
IAO).
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IAO

IAO Covid-19

Omschrijving IAO Covid-19
Vergaderdatum en -tijd 24 maart 2020, 10.00 uur
Vergaderplaats Z.03 Ministerie van Justitie en Veiligheid
Aanwezig

Afwezig

1. Opening

2. Algemeen beeld
Duiding - Informatieteam
VWS/RIVM
Omgevingsanalyse (NKC)

3. Terugkoppeling ICCb/MCCb/Veiligheidsberaad
Procesafspraak aanpassing modelverordening

4. Thema Maximaal controleren (toelichting VWS)
Rijscholen en taxi’s
Afwegingskader inreisverbod
Paasdagen en meivakantie

5. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (toelichting
NCTV)

Uitwerken scenario’s aanvullende maatregelen
Bespreken cruciale beroepen i.r.t. maatregel gezin thuis

Aandachtspunt Vz: Voorbereiden scenario Lockdown incl. juridisch en
organisatorisch

6. Thema Zorg voor kwetsbare personen (toelichting VWS)

7. Thema Financieel-economisch (toelichting EZK)
EZK licht economische scenario’s toe

Aandachtspunt Vz: Maatregelen toerisme paasdagen/ meivakantie

Nationaal Crisis Centrum

Contactpersoon
T 070 751 50 50

Datum
24 maart 2020



Pagina 2 van 2 

Nationaal Crisis Centrum

Datum
24 maart 2020

8. Thema Caribisch gebied (BZK)
Strategie

9. Parlementair
Verzoek aan de IAO leden om aan te geven welke TK-brieven deze dag naar
verwachting naar de TK worden verstuurd.

Brief Min. BZK aan alle burgemeesters, impact Coronavirus
Voorbereiding plenair debat donderdag 25 maart

10. Communicatie

11. Openstaande actiepunten
SZW: beziet communicatie m.b.t. multiculturele groepen
I&W beziet welke maatregelen de OV-aanbieders nog kunnen treffen
VWS: zoekt inreisverbod Oostenrijk uit
I&W: opstellen afwegingskader vliegverboden ter ondersteuning van op-
en afschaling
Nationale Politie; aanvullingen op aangeleverde document met
uitwerking van scenario’s
VWS: uitwerking bezoekersregeling in volgend ICCb/MCCb
Allen: dashboard

12. Rondvraag en sluiting





Agenda

1. Opening
2. Algemeen beeld
3. Terugkoppeling ICCb/MCCb/Veiligheidsberaad
4. Thema Maximaal controleren (toelichting VWS)
5. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (toelichting NCTV)
6. Thema Zorg voor kwetsbare personen (toelichting VWS)
7. Thema Financieel-economisch (toelichting EZK)
8. Thema Caribisch gebied (BZK)
9. Parlementair
10. Communicatie
11. Openstaande actiepunten
12. Rondvraag en sluiting
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1. Opening
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Aanvullingen beeld

Veel mensen trekken 1 juni voor evenementen ook door naar de 
andere maatregelen (vb contactberoepen)

OCW: veel vragen uit onderwijs. Graag voorkomen dat besluit over 
scholen ook wordt doorgetrokken tot 1 juni in de hoofden van 
mensen.

In commentaren veel begrip voor de maatregelen.
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Omgevingsanalyse
• Veel aandacht voor aangescherpte maatregelen. 

Waardering, maar ook veel details nog onduidelijk en vervolgvragen.

• Vragen over examens.
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Terugkoppeling ICCb/MCCb/Veiligheidsberaad

• Matrix uitgedeeld. 
• Besluiten moeten worden vertaald in een aanwijzing vanuit VWS. 

Deze moet op zijn beurt vertaald worden in een eenduidige 
noodverordening. Aandacht voor handelingskader handhaving en 
rol BOA. Noodverordening donderdag in veiligheidsberaad.

• Brief aan TK
• QenA’s aanpassen
• Duidelijkheid over examens (OCW)
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Waar is verduidelijking nodig?

• Verduidelijking over waar de datum van 1 juni voor geldt.
• Verduidelijking wat precies evenementen zijn. Alleen 

vergunningplichtige of ook andere? Musea? Religieuze 
bijeenkomsten?

• Vragen rijscholen en – zijn contactberoepen door nabijheid 
instructeur en leerling

• taxi’s – doordat OV is gereduceerd. Taxi’s nodig voor kwetsbare 
groepen en vitale beroepen. Fysieke afscheidingsmaatregelen zijn 
hier mogelijk.

• Maatregelen uitwerken in een brief aan de TK
• Overvallen met vragen over sporten in de buitenruimte, vallen er 

ook onder.
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Waar is verduidelijking nodig? (2)

• Omgaan met de verschillende data. Volgende week goed 
voorbereiden (omt->mccb) hoe om te gaan met de einddatum 6 
april. Zoveel mogelijk dezelfde data hanteren heeft de voorkeur.

• Tot 1 juni grote religieuze bijeenkomsten. Pasen, Suikerfeest. In 1 
keer communiceren wat de oproep is van te volgen maatregelen. 
(grondwettelijke uitzondering)

• Dagbesteding voor kwetsbare mensen en taxivervoer. Graag 
dagbesteding wel continueren.

• Veel commentaar op proces met BAO (half uur tijd tussen OMT en 
ICCb). Draagvlak is belangrijk, meer tijd voor het BAO nemen.

• Casino’s
• Huiselijk perspectief (spelende kinderen, verjaardagen, bezoeken)
• Vignetten in de grensstreek – hoe werkt dat in de praktijk.
• Wat is een luchtje scheppen?
• Richting winkels: hoe omgaan met contant geld. Contant betalen 

wordt nu soms geweigerd, is ongewenst.11



Waar is verduidelijking nodig? (3)

• IenW: taxi’s en rijscholen regels gisteren uitgewerkt. Afstemming 
bezien.

• Continuïteit van vitale sectoren. Wordt veel over gevraagd naar 
aanleiding van maatregelen. Hoe lang kunnen ze nog doordraaien? 
In project continuïteit maatregelen in relatie tot vitale sectoren.
Liever: cruciale processen. Omschrijvingen voor maken, oproep 
om mee te denken om te zorgen dat de vitale processen er ook 
onder vallen zonder op een oneindige lijst uit te komen.

• OCW: is de argumentatief van 1 juni de voorbereiding(stijd) van 
evenementen of de 1,5 meter? Argument is niet medisch, dus de 
voorbereidingstijd en –kosten. 1,5 meter geldt nu nog tot 6 april.

• NOC/NSF zoekt naar doorgaan van competities.
• Definitie contactberoepen: wat valt daaronder? 
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Waar is verduidelijking nodig? (4)

Conclusie:
• Bezien vergadercyclus op inpassen OMT/BAO
• Maatregelenmatrix doordenken op effecten op prioritaire thema’s
• Heldere definitie voor cruciale processen. (morgen)
• Heldere Definitie evenementen (bijeenkomsten, religieus)
• Helderheid voor Sportclubs en competities
• Helderheid rijscholen
• Helderheid taxi’s en ministers/directievervoer
• Helderheid over wat bezoeken thuis zijn, spelende kinderen
• Definitie contactberoepen
• Consequenties dagbesteding irt taxivervoer (graag doorgang)
• Helderheid consequenties onderwijs
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3. Thema Maximaal controleren (2)

• Voortgang afwegingkader inreisverbod (vliegverkeer): wordt 
vandaag afgerond. Graag morgen in IAO agenderen
• Uitzondering voor repatriatievluchten, aandacht voor 

kenniswerkers.
• Vooraf informeren van betrokken landen
• Verlenging vliegverboden

• Vooruitkijken naar paasdagen en meivakantie. Deels in 
voorbereiding voor maatregelen na 6 april, maar door EZ graag 
ook consequenties toerismebranche bezien.

• EZK: data delen van telecombedrijven. Is daar behoefte aan. 
Vanuit politie is zijn telecombedrijven benaderd, graag via EZK 
laten lopen. 

• VWS krijgt veel aanbiedingen over data en van innovatieve 
bedrijven. Graag EZK en VWS afstemmen wie hier de coördinatie 
op organiseert. Actie EZK
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7. Thema Caribisch gebied (2)

4. Deugdelijk bestuur en gezonde financiele huishouding
> Financiele steun onder voorwaarden
> Continuiteitsplan water energie afval en riool (voorwaarde)
> Instandhouding persvrijheid (voorwaarde)
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Publiekscampagne – aanpak

Vorige week test campagneconcept experts en focusgroep. Uit de 
pretest is gebleken dat iconen met eenvoudig handelingsperspectief 
goed werken. Er is behoefte aan heldere taal waarin urgentie en een 
duidelijke norm wordt benadrukt. 

Dilemma: in maatregelen ontbreken van (kwantificeerbare) norm 
voor intrinsieke gedragsverandering.

Start morgen met online middelen incl animatie. Vanaf donderdag 
uitrol print, radio, tv. Met aandacht voor specifieke doelgroepen.

Samenwerking veldpartijen voor specifieke doelgroepen, incl. 
moeilijk bereikbare groepen zoals laaggeletterden, mensen met een 
geestelijke beperking en kwetsbare ouderen.
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Planning deze week







Communicatie-inzet korte termijn

• Diverse Q&A’s nog uitwerken, waaronder ‘contactberoepen’, 
kerken/uitvaarten, taxi’s/rijscholen, vitale processen/ cruciale 
beroepen

• Centrale eindexamens

• Kamerbrieven over economische maatregelen, wetgeving, etc. 

• OM komt woensdag met actieve communicatie over hun inzet t.a.v. 
handhaving

• Social team in newsroom aan de slag: posts, op basis van 
informatiebehoefte, webcare en desinformatie / fake-news

• Coördinatie werkbezoeken versterken







13. Rondvraag en sluiting





Acties en afspraken IAO 24 maart 10.00 u (2)

• ACTIE allen: Juiste omschrijving van cruciale processen is van 
belang voor eventuele aanvullende maatregelen, graag bijdragen 
aanleveren aan NCTV.  Voorstel morgen

• ACTIE Projectdirectie/VWS: Toewerken naar ordentelijk proces 
BAO, OMT, inclusief gremia ICCb en MCCB
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Beeld sociale media 
- Er ontstaan steeds meer burgerinitiatieven die bijdragen aan zorg voor naasten, zieke en eenzame mensen.

Financieel-economische stabiliteit 
- Markten gaan in aangepaste vorm door in verschillende plaatsen omdat lokale overheden de voedselvoorziening
willen spreiden. Uitgangspunt is dat er niet teveel mensen aanwezig mogen zijn en dat de kramen voedsel
verkopen.

Caribisch deel van het Koninkrijk 
- Op Aruba zijn na twee dagen in totaal 76 mensen aangehouden tijdens de avondklok. Het eiland kent 12
besmettingen, het hoogste aantal voor een Nederlands Caribisch eiland. Na een week zullen de effecten van de
maatregelen geëvalueerd worden, maar de bevolking lijkt de regels slecht na te leven, ook degenen die in
quarantaine moeten.
- Aruba kent een snellere groei van het aantal besmettingen dan Curaçao dat sinds enkele dagen vier
besmettingen kent en Sint Maarten waar twee besmettingen zijn geregistreerd. Op Bonaire, Saba en Sint Eustatius
zijn geen besmettingen geregistreerd. Wel zijn er ongeveer 250 mensen in quarantaine op Bonaire.

Internationale context 
- Er komt een speciale regeling voor reizigers die door de COVID-19 crisis zijn gestrand en niet kunnen terugvallen
op een reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij. Rijksoverheid, reisbranche en verzekeraars maken hiervoor tot
eind april 10 miljoen euro vrij. Het totale aantal is niet bekend, want reizigers met alleen een ticket worden niet
geregistreerd. Reizigers kunnen zich melden op bijzonderebijstandbuitenland.nl.
- Nederland doet vooralsnog niet mee aan een Europees initiatief om burgers terug te halen via een mechanisme
voor civiele bescherming.
- Op maandag scherpen steeds meer landen de maatregelen aan: Verenigd Koninkrijk en Cyprus gaan in
lockdown , Frankrijk was al in lockdown  maar mensen mogen nu alleen buiten bewegen in de buurt van hun huis
en markten worden verboden.
- In België worden steeds meer kleinere grensovergangen afgesloten. Vooralsnog zijn de grote grensovergangen
open voor werk gerelateerde reisbewegingen en goederenverkeer. Grensarbeiders in de vitale sector/met cruciale
beroepen kunnen met een vignet de grens versneld passeren.
- De Italiaanse autoriteiten maakten maandag bekend dat nog eens 602 patiënten met het virus zijn overleden.
Dit betekent een lager aantal nieuwe sterfgevallen dan de afgelopen dagen. Dat waren er zondag nog 651,
zaterdag 793 en 627 op vrijdag. 
- Met 462 doden heeft Spanje het hoogste dagaantal tot nu toe behaald.
- Na Spanje komt nu ook Oostenrijk op de lijst van landen waarvoor een vliegverbod geldt.
- Een anonieme VN diplomaat waarschuwt voor het moment wanneer COVID-19 uitbreekt in Zuid-Amerika en
Afrika, en de landen die normaal vredesmissies steunen en humanitaire hulp bieden nog druk bezig zijn met hun
eigen problemen. Hoe komen die landen aan beademingsapparatuur? Hoe gaat de bevolking in sloppenwijken in
sociale isolatie? De vraag is niet of maar wanneer.
- Eerste dode in Syrië (ook veel vluchtelingenkampen).
- Toestand in Griekse kampen kan vanwege COVID-19 nijpend worden.
- Ook in andere landen klinkt een steeds luidere roep om veel meer te testen. Spanje wil 6 miljoen testkits in
andere Europese landen opkopen waarmee een groot deel van de 47 miljoen burgers kan worden getest. Dit soort
geluiden zal de concurrentie op de wereldmarkt vermoedelijk doen groeien.
Beeld sociale media
- Nederlandse reizigers in het buitenland schrijven over hun problemen vanwege uitreisbeperkingen.
- Bij sommige mensen in het buitenland leeft nog onduidelijkheid over de nieuwe regeling (eigen bijdrage) die
gisteren door minister Blok is afgekondigd.

Politiek en maatschappelijke onrust 
- Maandag heeft het kabinet de maatregelen om het COVID-19 te bestrijden aanzienlijk aangescherpt en
burgemeesters meer mogelijkheden gegeven om deze te handhaven. Doel is nog steeds de zorg in stand te
kunnen houden en ouderen te beschermen.
- Verschillende (internationale) richtlijnen rond COVID-19 lijden tot onduidelijkheid over RIVM-aanpak, zo blijkt uit
de ophef die ontstond naar aanleiding van het optreden van een van het COVID-19 herstelde huisarts bij Op1.
Volgens de RIVM richtlijnen was de vrouw genezen want meer dan 24 uur klachtenvrij. Volgens WHO richtlijnen
dient een persoon zich echter 2 weken te isoleren.
- Nu de bewustwording van de ernst van de situatie meer begint door te dringen in de samenleving gaan bepaalde
beroepsgroepen zich roeren zich in verband met een gevoel van onveiligheid. Zo maken de stewardessen zich
zorgen over de mate van bescherming voor henzelf en de passagiers tijdens repatriëringsvluchten. Leraren vinden
het onverantwoord dat eindexamens zullen worden afgenomen in grote zalen. Restaurants stoppen met het
thuisbezorgen van maaltijden, ondanks het grote succes, omdat ze het risico te groot vinden worden.
Vakkenvullers in supermarkten voelen zich onveilig omdat klanten in de winkel te weinig afstand houden.
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-
Mogelijke opluchting en onderschatting versus gevoelens van teleurstelling kunnen aan het einde van de week
zichtbaar worden.
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IAO

IAO Covid-19

Omschrijving IAO Covid-19
Vergaderdatum en -tijd 25 maart 2020, 10.00 uur
Vergaderplaats NCTV

1. Opening

2. Algemeen beeld
Duiding - Informatieteam
VWS/RIVM
Omgevingsanalyse (NKC)

3. Thema Maximaal controleren (toelichting VWS)

4. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (toelichting
NCTV)

5. Thema Zorg voor kwetsbare personen (toelichting VWS)

6. Thema Financieel-economisch (toelichting EZK)

7. Thema Caribisch gebied (BZK)

8. Projectorganisatie

Toelichting sturingsinstrumenten

9. Parlementair

10. Communicatie

11. Openstaande Actiepunten
zie actiepunten lijst

Nationaal Crisis Centrum

Contactpersoon
T 070 751 50 50

Datum
25 maart 2020
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Nationaal Crisis Centrum

Datum
25 maart 2020

12. ICCb / MCCb-onderwerpen
Aanwijzing + update noodverordening (VWS)
Afwegingskader vliegverboden + besluit op verlenging 4 landen
(BZ/IenW)
Scenario lockdown (NCTV)
Strategie Caribisch gebied (BZK)
Proces Kamervragen
Dashboard (NCTV)

13. Rondvraag en sluiting





Agenda

1. Opening
2. Algemeen beeld
3. Thema Maximaal controleren (toelichting VWS)
4. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (toelichting NCTV)
5. Thema Zorg voor kwetsbare personen (toelichting VWS)
6. Thema Financieel-economisch (toelichting EZK) 
7. Thema Caribisch gebied (BZK)
8. Projectorganisatie
9. Parlementair
10. Communicatie
11. Openstaande Actiepunten 
12. ICCb/MCCb-onderwerpen
13. Rondvraag en sluiting 
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Maximaal controleren (3)
• Beschikbaarheid PBM: gisteren helemaal over gegaan naar 

Leusden (inkoopteam), wordt bij VWS niets meer aan gedaan. 
Nieuw emailadres hiervoor, is gecommuniceerd. We hebben 14 mln
hulpmiddelen nodig, is erg veel. Prioritering van belang, verdeling 
via ROAZ. Zorg heeft prioriteit

• J&V: er zou een verdringingsreeks zijn die voorgelegd wordt aan 
MCCb? VWS komt hierop terug (wanneer gereed en wanneer op de 
IAO/ICCb/MCCb agenda).

• LNV: I&W heeft er ook al om gevraagd, verzoek verdringingsreeks 
eerst op IAO agenda. 

• I&W heeft geïnventariseerd wat nodig is t.b.v. verdringingsreeks. 
I&W en VWS sluiten dit kort buiten de vergadering. 
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Thema’s – maximaal controleren (4)

• NCTV: beschikbaarheid PBM en IC-capaciteit weegt zwaar in hoe 
de bevolking kijkt naar het ‘in control zijn’. Verzoek om dit wel 
inzichtelijk te houden. VWS zendt de infographic hierover aan 
NCTV. Voor publiek oogt het professioneler.

• BZ denk aan ambassades bij inkoop in buitenland
• I&W: Afwegingskader vliegverbod: dit wordt elk moment geleverd, 

als minister akkoord is kan het naar ICCb. I&W komt erop terug of 
dit vandaag als is. Vliegverbod internationaal en verlenging vallen 
hier beide onder. In potlood op ICCb/MCCb agenda

• BZ: repatriëring blijven uitzonderen ook goederen vervoer. 
Afwegingskader moet ook worden gehanteerd bij verlenging 
bestaande vliegverboden. 
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Thema’s – maximaal controleren (5)

NCTV: in torentjes overleg aan de orde geweest ‘wat na 6 april ´
wordt op 31 maart gecommuniceerd. Zijn we een proces voor aan 
het inrichten. Als daar een uitvraag voor komt graag medewerking 
IAO leden. Dynamiek die ontstaat door ander overleg (buiten de 
crisisstructuur) op zondag en ICCb/MCCb op maandag. Zondag is 
reflectief moment, geen besluiten. Belangrijk dat op maandag een 
OMT en BAO kan plaatsvinden. Op dinsdag ICCB 14 uur en MCCb om
16 uur zodat persconferentie kan worden voorbereid. Max. 2 
bewindspersonen bij persconferentie.
Op donderdag weer ICCb/MCCb. Is frequentie waar we heen willen. 

VWS:  goed om meer rust in te bouwen. Terugkoppeling over 31 
maart niet zo stellig geweest. Verzoek om op basis van OMT/BAO 
advies zoveel mogelijk voor te bereiden voor 31 maart maar wel 
ruimte te laten om naar 2 april uit te lopen. Staat op agenda ICCb
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4. Thema Continuïteit vitale processen en 
samenleving (NCTV): Aspecten van een 
lockdown i.r.t. continuïteit

a) WAT 
welke inperkende maatregelen
spiegelen aan maatregelen buitenland

b) WAT + VOOR WIE
welke uitzonderingen op de lockdownmaatregelen
differentiatie naar subjecten in 1 – 2 – 3 (drietrap vitaal – cruciaal - samenleving)

c) HOE
uitvoerbaarheid
handhaafbaarheid 
juridische basis
NB ad 1 en 2 zoveel mogelijk door (tussenkomst van) sector/koepel/bedrijf

d) CONSEQUENTIES & EFFECTEN
primair wat gebeurt er feitelijk
secundair bijdrage aan besmettings-/reproductiecijfers (maatschappelijk kompas, maatregelenmatrix)



Thema Continuïteit vitale processen en 
samenleving: Aspecten van een lockdown i.r.t. 
continuïteit
Verzoek om medewerking. Op basis van uitvraag afronden.

NCTV: t.a.v. de vraag ‘wat als we naar een lock down gaan’: moet 
voorbereid zijn voor ICCb vanmiddag. 

EZK: waar staan we nu? Aanleveren cruciale beroepen kost tijd.

NCTV: nog geen besluit, aanscherping is nodig, als er een lock down 
plaats gaat vinden: niet naar buiten tenzij, die tenzij vraag moet 
worden beantwoord: Wat betekent een lock down, wat komt daar 
achter vandaan en welke uitgangspunten hanteren we daarbij?
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Aspecten lock down die aan de orde moeten 
komen
• ICCb moet opdracht geven de juridische uitwerking van een lock

down te starten (ministeriele regeling moet klaar liggen)
• Welke grens-issues kunnen we verwachten bij de maatregelen?
• Nee tenzij uitgangspunten bij een lock down: eerste 

levensbehoeften, zorg voor elkaar etc.
• Wat wordt verwacht van politie en defensie (eerst eigen 

verantwoordelijkheid bestuurlijke handhaving, defensie is 
sluitstuk)

• Communicatie
• Hoe weer te stoppen meenemen in de criteria
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Aspecten van een lockdown i.r.t. continuïteit

• Vanmiddag procesvoorstel in ICCb,
• uitspraak over abstractieniveau is gewenst. 
• Stuk is in voorbereiding voor 31 maart besluitvorming. 
• Voorstel wordt gedeeld met IAO. 
• Vanmiddag: ICCb geeft Opdracht uitwerking ministeriële regeling.
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Lijst vitale/cruciale beroepen

• Lijst cruciale beroepen morgen op de IAO agenda

• Huidige lijst zou worden aangevuld door IAO. Aanvullingen gaat 
via ICCb.

• Schriftelijke uitvraag via projectgroep vitaal

• Lijst staat los van discussie rond lock down
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Thema Caribisch gebied (BZK)

• Zie rondgezonden/uitgereikte presentatie: COVID-19 Caribische 
delen van het Koninkrijk

• AZ: wordt ook gekeken naar draagvlak politiek en maatschappelijk 
hier in NL? BZK: Is het gesprek voor MCCb, hoe zitten we erin? 
Hoe gaan we om met de eilanden, is politiek issue. NCTV: dit 
voorbereiden in de sheets. Vooral bij uitgangspunten zo 
opschrijven dat de vraag op tafel komt in MCCb. AZ kijkt mee op 
het stuk van BZK. 

• Def: er liggen al getekende bijstandsverzoeken uit de Cariben. 
• BZ: luchtverkeer personen is afgesloten. BES eilanden is 

meegenomen in afwegingskader vliegverboden. Goed om deze lijn 
ook te hanteren voor de andere eilanden.  BZK: gaat niet alleen 
om repatriëring maar überhaupt in stand houden vliegverbinding, 
voedsel, OOV, grensbewaking en opbouw IC capaciteit op één plek 
op Curaçao. Komende week gaat BZK met I&W en BZ doorpraten 
over convenant voor KLM om contact te houden.  
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• Zorg: geconcentreerde Caribische capaciteit COVID-19 (faciliteit 
benodigde apparatuur en bemensing) VWS,I&W, BZK en Defensie 
en Financiën). Volgende week maandag plan (incl. capaciteit, 
planning, financiën).

• Veiligheid en openbare orde: volgende week woensdag scenario s 
handelingsperspectieven en wat nodig is voor de uitvoering. BZK, 
J&V, Def en Caribische partners

• Bereikbaarheid/interconnectiviteit tbv basisbehoeften (oa voedsel, 
nutsvoorzieningen, brandstof vitale functies), zorg. BZK, I&W, 
BZK, LNV en eventueel Defensie

• Voedselzekerheid: plan voor korte en lange termijn. Volgende 
week gereed: LNV, BZK, I&W en Def.
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Parlementair

• Brief over cultuur is nog niet uit, na MCCb
• SZW: brief gevolgen virus voor inburgeringsexamens, en financiele

gevolgen voor kwetsbare groepen. Wellicht kan dit mee in andere 
brieven, anders sturen ze zelf

• AZ, NCTV ,VWS, OCW mogen mee naar ambtenarenkamer tijdens 
debat morgen. Rest telefonisch bereikbaar.

• Omgang met vragen burgers, bedrijven ed. verzoek binnen 
vakdepartement beantwoorden maar wel te checken of er al een 
Q&A over bestaat zodat we consistent blijven in de beantwoording. 
Aanwijzingsbesluit is de basis, daar moeten de Q&A’s congruent 
mee worden gemaakt. 
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Openstaande actiepunten

Worden omwille van de tijd niet besproken in IAO, buiten agenda
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Projectorganisatie

• Toelichting sturingsinstrumenten wordt omwille van de tijd morgen 
of overmorgen geagendeerd in het  IAO

• Appel over dashboard: begint zich langzaam te vullen, verzoek 
om daar vóór het ICCb/MCCb aan te vullen.
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Doelstelling Kabinet: geprioriteerde thema’s in 5 projecten

1. Maximaal controleren (VWS)
Doel: via een afgewogen en flexibel pakket aan maatregelen verdere besmetting reguleren 
met het oog op continuïteit van zorg in brede zin, en specifiek de boven grens van de IC-
capaciteit niet overschrijden

2. Continuïteit van vitale processen in de samenleving (NCTV/JenV)
Doel: Waarborgen van continuïteit van vitale processen en cruciale beroepen

3. Zorg voor kwetsbare personen (VWS) 
Doel: de risico’s voor mensen met een zwakke gezondheid en hun omgeving zo klein mogelijk 
maken en te zorgen dat er voldoende capaciteit is voor mensen die het meest kwetsbaar zijn. 

4. Voortgang en monitoring financieel/economische maatregelen (EZK)
Doel: zicht houden op financieel-economische situatie op maatschappij en waar nodig 
bijsturen

5. Caraïbische delen Koninkrijk (BZK)
Doel: het verloop van COVID-19 zo beheersbaar en bestuurbaar te laten verlopen als mogelijk 
in de Caribische delen van het Koninkrijk en de uitstralingseffecten voor de Caribische delen 
van het Koninkrijk te beperken







› Eén adres!

› Verbindt (één overheid):

– Rijk-Regio

– Functionele keten-Algemene keten

– Publieke partners

› Zorgt voor nationale operationele coördinatie, aansluiting 25 regio’s (meldkamer Haaglanden)

› Fungeert als informatieknooppunt

› Inventariseert behoeften en vertaalt behoeften naar producten

› Verzamelt en deelt ‘best practices’

› Kijkt vooruit voor rijk en regio

› Monitort de operationele inzetbaarheid, schaarsten en steunbehoeften

› Beheert en verspreidt een actueel beeld van de situatie

LOT-C Missie en taakstelling



Verbind, vul de gaten en elimineer misverstanden: maak het 24/7 werkend!

Coördineer het operationele proces tussen rijk en regio

Coördineer het operationele proces tussen functionele ketenpartners en algemene ketenpartners

Coördineer het operationele proces tussen de veiligheidsregio’s

Lever snel en vaardig eenduidige tastbare producten en toon je meerwaarde: werk met en voor de ander!

Wees zichtbaar, aanspreekbaar en reageer alert, snel en doelgericht

Wees het centrum van informatie en zorg ervoor dat anderen dat ook zo zien

Besluit voortdurend op urgentie en belangrijkheid en controleer op uitvoering

Neem vrijheid in operationele uitvoering maar handel in bestuurlijk

Denk en plan in scenarioperspectief: werk vooruit en flexibel

Wees slagvaardig, zit aan de voorkant van wat er gedaan moet worden

Wees adaptief,  in staat onmiddellijk te reageren op scenario- en contextveranderingen

Voeg toe als veranderingen gaande zijn; blijf in the flow

Commanders intent voor leider LOT-C





Via: 
› Mail : @minjenv.nl

› LCMS : 26 Landelijk Beeld Covid-19 (mits toegang)

› Telefoon : 088- (volgt nog)

Contact met LOT-C
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› Bonaire, St. Eustatius, Saba: geen introductie Covid-19
› Sint Maarten: 2 patiënten (St. Martin: 8), geen lokale transmissie 

vastgesteld
› Curaçao: 6 patiënten, geen lokale transmissie vastgesteld
› Aruba: 17 patiënten, waarvan minstens 4 lokale transmissie

› Luchtverkeer personen afgesloten (wel vracht en medisch)
› Zeeverkeer afgesloten voor niet-inwoners
› Vergaande preventieve maatregelen zijn door zes eilanden getroffen (o.a. 

social distancing, geen cruiseboten, geen toegang personen uit besmette 
gebieden)

Situatieschets (27 maart)
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› Voorraden beschermingsmiddelen beperkt (wordt meegenomen 
vanuit centrale coördinatie NL, leveringen lopen)

› Voorraad geneesmiddelen: uitgevraagd, nog geen zicht op

› Beschikbaarheid IC-bedden/beademing beperkt/afwezig en niet 
gelijk verdeeld 

› Zorgpersoneel beperkt aanwezig

› Continuering acute zorg in de regio problematisch door sluiting 
grenzen (o.a. Colombia)

› Interinsulair vervoer problematisch

Maximaal controleren, continuïteit zorg

3



› Zware klap economie door grote afhankelijkheid toerisme (prognose: 
daling BBP oplopend tot 30% op de landen, afhankelijk van duur)

› Verwachting faillissementen regionale luchtvaartmaatschappijen (en dan 
is verbinding niet snel weer opgestart)

› Langdurige doorwerking op economie verwacht
› Massawerkloosheid (prognoses vooralsnog oplopend tot 30% op de 

landen afhankelijk van de duur van de crisis), armoedeval als gevolg van 
ontbreken vangnet en oplopende sociale onrust. Doorwerking in 
veiligheidssituatie

› Sterk teruglopende (belasting)inkomsten en oplopende uitgaven
› Liquiditeitspositie landen waarschijnlijk vanaf medio april in de knel

Financieel economisch 
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› Nederland verantwoordelijk voor (openbare lichamen) Bonaire, St. 
Eustatius, Saba: maatregelenpakket is voorbereid

› Landen zelf verantwoordelijk voor maatregelenpakket, legt extra druk op 
uitgaven

› Crisissituatie Landen erkend in RMR. Besluit over toekennen art. 25 Rft
/art. 23 LAft volgt na advies C(A)FT. Daarna besluit over verzoeken 
liquiditeitssteun (leningen gewone dienst), ook na advies C(A)FT.

› Schuldenpositie Landen verslechtert snel, mogelijke downgrade naar 
junk-status Aruba waardoor het land niet meer zelfstandig kan lenen.

› Deviezenreserve: mogelijk druk op vaste wisselkoers USD
› Impact op afspraken Wederopbouw Sint Maarten, Groeiakkoord Curaçao 

en protocol Aruba, Bestuursakkoord Bonaire, Saba Package

Financieel-economisch 

5



Majeure risico’s:

› (Inter)connectiviteit, voor toevoer voedsel/water, brandstof, 
medicijnen, personeel vitale functies, evt. militairen

› Openbare orde en veiligheid (o.a. continuering bemensing)

› Voedselvoorziening (noodhulp en voedselzekerheid lange termijn)

› Nutsvoorzieningen

› Brandstof, o.a. voor elektriciteitsvoorziening

› Sluiting onderwijs ingrijpendere gevolgen dan in NL (bv. ontbijt)

Vitale processen en samenleving
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› Risico sterk verhoogde instroom illegale migranten, met name uit 
Venezuela met COVID-19 & toename illegaliteit door onmogelijke 
terugkeer; 

› Gezondheidszorg, opvangcapaciteit en werkprocessen eilanden niet 
toereikend. Kustwacht CARIB onvoldoende geëquipeerd tot 24/7 
taakuitoefening. 

› Bijstandsverzoek Curaçao in voorbereiding, mogelijk ism Aruba en 
Bonaire

Illegale migratie / Venezuela
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› Bonaire, Saba en Statia zijn bijzondere gemeenten van Nederland. De 
gezondheidszorg, vitale processen, financiën en economie op deze 
eilanden is een verantwoordelijkheid van Nederland.

› De Landen zijn autonoom en verantwoordelijk voor gezondheidszorg, 
vitale processen, financiën en economie.

› Artikel 36 Statuut: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten verlenen 
elkander hulp en bijstand. 

› Artikel 43 Statuut: 
– lid 1. Elk der landen draagt zorg voor de verwezenlijking van de 

fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de 
deugdelijkheid van het bestuur. 

– lid 2. Het waarborgen van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en 
deugdelijkheid van bestuur is aangelegenheid van het Koninkrijk.

Uitgangspunten
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1. Continuïteit van zorg
– Acute zorg zo veel mogelijk waarborgen door samenwerking met ziekenhuizen 

in Caribisch deel Koninkrijk. Landen werken samen in zekerstellen acute 
specialistische zorg buiten het Koninkrijk (in de regio, bijv. Colombia)

– Covid-19 zorg versterken, zowel door samenwerking met ziekenhuizen 
Koninkrijk als ook versterken IC capaciteit en extra personeel. Dit bij voorkeur 
op 1 max 2 locaties. Curaçao ontwikkelt een voorstel om het oude ziekenhuis 
hiervoor geschikt te maken.

Wat is nodig
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2. Verstrekken hulp bij:
– Voedselzekerheid 

– Versterking grenstoezicht en uitvoering vreemdelingenprocessen

– Handhaven openbare orde en veiligheid (afstemming bijstand door defensie, 
Kmar, JenV, politie, BZK)

Wat is nodig
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3. Zekerstellen basisbehoeften 
– In Caribisch Nederland: vangnet voor werknemers en ondernemers

– In Caribisch Nederland: zekerstellen voedselvoorziening (middel)lange termijn

– Voor de Landen: indirecte verantwoordelijkheid, maar problematiek mogelijk 
groter. Ondersteuning via bijstandsverzoeken. Ontwikkelen (worst case) 
scenario’s

– Toezien op noodzakelijke zee- en luchtverbindingen (inzicht in behoeften en 
convenant airliner(s)), ook vanwege onderlinge afhankelijkheden Caribisch 
Nderland en de landen.

Wat is nodig
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4. Deugdelijk bestuur en gezonde financiële huishouding
– Financiële steun Landen, conform afspraken RMR, onder (uitvoerbare)

voorwaarden 

Wat is nodig
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Vitale processen financiële sector

1. REEDS VITAAL
(bron:
https://www.dnb.nl/binaries/Factsheet Financi%C3%ABle%20Kerninfrastructuur%20WEB tc
m46-366018.PDF?2020032415)

Toonbankbetalingsverkeer
chartale betalingen (betalingen met bankbiljetten en munten);
opnemen van contant geld (bijv. bij geldautomaten of balies);
elektronische betalingen met de pinpas (debitcard);
creditcardbetalingen.

Consumenten vertrouwen op een soepel lopend betalingsverkeer in onder andere winkels, uitgaans 
gelegenheden en tankstations. Bij (gedeeltelijke) uitval van het toonbankbetalingsverkeer kan 
maatschappelijke ontwrichting ontstaan, omdat betalingen niet kunnen plaatsvinden of vertraging 
oplopen. De pinpas vormt het belangrijkste elektronische betaalmiddel in winkels; gevolgen van 
storingen in pinbetalingen kunnen voor consumenten en toonbankinstellingen groot zijn.

Massaal giraal betalingsverkeer
crediteurenbetalingen (overschrijvingen via internetbankieren, acceptgiro’s);
incasserende instrumenten (incasso’s);
periodieke betalingen (bijv. salarissen, uitkeringen en pensioenen).

Ook het toonbankbetalingsverkeer (via betaalautomaten) en de geldopnamen bij geldautomaten 
en aan de balie worden in de systemen voor massaal giraal betalingsverkeer verwerkt. Als de 
verwerking van het massale betalingsverkeer stil ligt kan dit tot maatschappelijke ontwrichting 
leiden (met name als de salarissen, pensioenen en uitkeringen niet uitbetaald kunnen worden). 
Naarmate de uitval langer duurt, kan dit ook tot financieel-economische schade leiden.

Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken
betalingsverkeer tussen banken en andere kapitaal- en geldmarktbetalingen (waaronder
treasury verkeer van grote bedrijven);
afwikkeling van valutatransacties.

In het algemeen gaat het hier om relatief kleine aantallen en hoge bedragen. Bij uitval van het 
hoogwaardige betalingsverkeer tussen banken en het effectenverkeer is maatschappelijke onrust 
minder waarschijnlijk, maar kan aanzienlijke financieel-economische schade optreden, vanwege 
het zeer hoge totale bedrag dat daarin omgaat. Uiteindelijk kan bij uitval van het betalingsverkeer 
ook immateriële schade optreden in de vorm van vermindering of verlies van vertrouwen in 
(onderdelen van) de financiële sector. Dit laatste kan bovendien economische gevolgen op 
middellange termijn hebben.

Effectenverkeer
gereguleerde handel;
vereffening (clearing);
afwikkeling (settlement) van effecten- en derivatentransacties.

Bij langdurige uitval van het effectenverkeer kan aanzienlijke financiële en economische schade 
voor beleggers optreden. Bij uitval van een handelsplatform zijn er in sommige gevallen 
uitwijkmogelijkheden naar andere handelsplatformen, de vereffening en afwikkeling van 
transacties kunnen dan echter geen doorgang vinden.

Voor alle vier bovengenoemde processen gaan we ervan uit dat ondersteunende processen (zoals 
waardevervoer, aanbieden van speciale netwerken, ICT-ondersteuning, beveiliging etc.) hierin 
dienen te worden meegenomen.



2. NIET ALS VITAAL AANGEMERKT, MAAR WEL CRUCIAAL IN KADER VAN 
CORONAVIRUS CRISIS

Processen t.b.v. pensioenen en (verzekerings)uitkeringen 
Processen om pensioenen en (verzekerings)uitkeringen uit te betalen; 
Processen om (pensioen- en verzekerings)premies te innen;
Ondersteunende processen die noodzakelijk zijn voor uitbetaling en inning van premies en 
uitkeringen (waaronder treasury, ICT en facilitaire diensten).

Hierbij gaat het om processen die door financiële instellingen moeten worden uitgevoerd om 
uitbetaling van pensioenen en verzekeringsuitkeringen te kunnen verzorgen, premies te kunnen 
innen, en hieraan ondersteunende processen.

Processen om de stabiliteit op de financiële markten te bewaren
PM - Nader uit te werken - moet komende dagen verder aangescherpt worden. Denk 
hierbij aan:

o market making processen op effectenbeurzen;
o pm

Hierbij gaat het om processen die nodig zijn voor een ordelijke werking van de financiële markten 
en processen ter ondersteuning daarvan.

NB. We brengen met DNB en AFM in kaart welke activiteiten naast effectenverkeer nodig zijn om 
stabiliteit te bewaren.

Processen om financieel-economische noodmaatregelen te kunnen uitvoeren of ondersteunen
Het Kabinet en de financiële sector zelf hebben maatregelen genomen om o.a. werkenden, 
ondernemers en de reële economie die geraakt worden te ondersteunen. Hierbij is van belang dat 
een aantal processen die de financiële sector uitvoert ten behoeve van deze doelen door kunnen 
blijven gaan. Het betreft hierbij onder meer processen die samenhangen met de volgende 
maatregelen:
- Verhoging van het garantieplafond en de maximum per onderneming van de Garantie 

Ondernemersfinanciering-regeling (GO-regeling). 
- Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB-regeling). 
- Tijdelijke borgstelling voor de land- en tuinbouwbedrijven voor werkkapitaal onder de regeling 

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). 
- Processen voor (hypotheek)kredietverstrekking en aanpassing van voorwaarden hiervan (zoals 

aanpassing van betalingsverplichtingen).

NB. Dit moet wellicht met EZK en SZW afgestemd worden. Is nog niet gebeurd.

Bij de cruciale processen geldt dat deze alleen cruciaal zijn voor zover het niet mogelijk is om deze 
werkzaamheden op afstand te verrichten. Er kunnen verschillen zijn tussen de technische 
mogelijkheden per onderneming om werkzaamheden op afstand te verrichten. In alle gevallen 
geldt dat de werkzaamheden die niet op afstand worden verricht met een minimale bezetting 
moeten worden verricht.
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IAO

IAO Covid-19

Omschrijving IAO Covid-19
Vergaderdatum en -tijd 26 maart 2020, 10.00 uur
Vergaderplaats NCTV
Aanwezig

Afwezig

1. Opening

2. Algemeen beeld
Duiding - Informatieteam
VWS/RIVM
Omgevingsanalyse (NKC)

3. Thema Maximaal controleren (toelichting VWS)
Procesvoorstel besluitvorming 31 maart tbv huidige maatregelenpakket
Toelichting afstemming vliegverbod
Grensoverschrijdend NL-Duitsland

4. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (toelichting
NCTV)

Definitie totstandkoming cruciale processen.

5. Thema Zorg voor kwetsbare personen (toelichting VWS)

6. Thema Financieel-economisch (toelichting EZK)
EZK geeft terugkoppeling van (ambtelijke en politieke) vijfhoek.

7. Thema Caribisch gebied (BZK)

8. Projectorganisatie

Nationaal Crisis Centrum

Contactpersoon
T 070 751 50 50

Datum
26 maart 2020
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Nationaal Crisis Centrum

Datum
26 maart 2020

9. Parlementair
Procesvoorstel parlementaire stukken

10. Communicatie

11. Openstaande Actiepunten 
Presentatie LOTC (LOCC)
Toelichting Modelnoodverordening (Veiligheidsregio)
Toelichting Dashboard en Maatregelenmatrix

12. ICCb / MCCb-onderwerpen

13. Rondvraag en sluiting





Agenda

1. Opening
2. Algemeen beeld
3. Thema Maximaal controleren (toelichting VWS)
4. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (toelichting NCTV)
5. Thema Zorg voor kwetsbare personen (toelichting VWS)
6. Thema Financieel-economisch (toelichting EZK)
7. Thema Caribisch gebied (toelichting BZK)
8. Projectorganisatie
9. Parlementair
10. Communicatie
11. Openstaande Actiepunten
12. Rondvraag en sluiting
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Opening

• Aandacht voor verloop curve t.a.v huidige maatregelen pakket 
• Hoe zorgen we ervoor dat we komen tot geïntegreerde 

besluitvorming. 
• Er is een uitnodiging verstuurd voor de reflectiesessie, morgen van 

14.00 uur tot 16.00. Hoe doe je crisisoverleggen etc.? 
• Morgen IAO 10.00 uur tot 12.00 uur. 
• Instituut voor psychotrauma gevraagd ter ondersteuning in tijde 

van crisisbesluitvorming. Fysieke en mentale gezondheid 
medewerkers. 

• LOCC krijgt ruimte in dit IAO voor toelichting stand van zaken.
• Vandaag is er een debat, daarom is VWS niet vertegenwoordigd 

vanuit de lijn maximale controleren. 
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Omgevingsanalyse
• Veel aandacht voor CPB cijfers die vanochtend gepresenteerd zijn. 

• Geen aanvullingen vanuit EZK. 
• Buza: gisteren heeft DUI om 17u besloten de grens te sluiten voor 

seizoensarbeiders. Overwogen wordt ook de grens tussen NL en DUI te 
sluiten, er is reeds overleg over gevoerd op hoog politiek niveau. 

• MP en MJenV en Buza overleggen vandaag verder met DUI om dit te 
vermijden. 

• Aandacht voor verloopt curve i.c.m. communicatie strategie
• Inzet en bereidheid om modelnoodverordening zo veel mogelijk te 

uniformeren

Titel | Datum5





Afwegingskader vliegverbod
BZ: laatste stavaza, in afstemming met IenW, in de loop van de dag 
op politiek niveau akkoord. 
Geldt ook voor verlenging huidige vliegverboden, tot 10 april. 
Afwegingskader geldt als paraplu. 
NCTV: afwegingskader komt a.s. dinsdag terug in MCCb.

NCTV: Voorbereiding mei-vakantie/paasdagen i.v.m. toerisme in o.a. 
Zeeland. In overleg met VR over oplossingen, doel risico verspreiding 
te verkleinen maar ook t.a.v. zorgcapaciteit. In afstemming met VWS 
en VR. Komt volgende week terug. 
VR: aandacht voor bevoegdheden voorzitters VR, discussies lokaal 
i.v.m. bevoegdheden BM’s. Veel bevoegdheden zijn overgegaan naar 
voorzitters VR. NCTV bevestigd en het is aan voorzitter VR om dit 
goed te communiceren. 
7





Szw: doel ziet niet meer enkel op noodopvang. 
Nctv: klopt, deze lijst gaat over de professionele reden waarom 
mensen de straat op moeten. 
Szw: waarschuwt voor overlap op 2 lijsten. 
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8. Projectorganisatie

13

NCTV: Toelichting maatregelen matrix. 
Zie sheets. 

LOCC: Hoe komt de input lokaal in dashboard terecht?
NCTV: Regio’s gaan dat niet zelf doen, gaat op rijksniveau gebeuren. 
(Bilat: Nctv en Locc)

NCTV: Maatregelen matrix is nog in ontwikkeling. Zal volgende week 
terugkomen, niet gereed voor dinsdag a.s. 
Projectdirecteuren zijn verantwoordelijk voor eigen terrein. 
Uitvragen zijn nodig. 
IenW: Hoe verhoudt de informatie-uitvraag zich tot LCMS? 
NCTV: Info-uitvraag is aanvullend, ziet op het invullen van die 
specifieke instrument. 



Projectorganisatie

Input voor besluitvorming MCCb volgende week dinsdag. 

VWS: Max controleren, wat moet er wel en niet in. (Bilat: VWS en 
NCTV)

Ocw: Check, input voor maatregelen na 6 april. 
Nctv: Klopt, maatregelen matrix zal ook daarna nog work in progress
zijn. 

Er wordt een (concept) na gezonden. 
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10. Communicatie
Communicatie acties 26 maart 

- Vandaag meer info over testbeleid (RIVM) 
- Vandaag infographic met actuele maatregelen, komende dinsdag 
geactualiseerd pakket. Tot die tijd brengen we huidig pakket in 
beeld. 
- Nieuwe indeling www.rijksoverheid.nl/coronavirus  
- Kamerdebat - volgen
- Voorbereidingen dinsdag a.s. alle info helder en compleet. 
- Religieuze organisaties en mJ&V, mogelijk berichtgeving daarover. 

Titel | Datum16







12. Rondvraag en sluiting

• SZW: 2 brieven SZW gaan de komende dagen uit. 

• BZK: Regeling wet op de lijkbezorging in de maak, samen met 
VWS en VR, modelverordening. 









Ter informatie

Relatie (ambtelijke) vijfhoek en interdepartementale crisisstructuur 

Tbv vijfhoek dd. 24/3  

Context: 

In het kader van de Corona-crisis is de interdepartementale crisisstructuur geactiveerd. Dat
wil zeggen dat bestuurlijke/politieke besluiten die gerelateerd zijn aan de Corona-crisis lopen
via de interdepartementale crisisstructuur (3 niveau’s: IAO -> ICCb -> MCCb).
Normaliter worden de hoofdlijnen van het financieel-economisch beleid afgestemd in de
ambtelijke en politieke vijfhoek, waarna de MR beslist.
Zoals ook de afgelopen week bleek, heeft de (ambtelijke) vijfhoek zich bewezen als een
effectief besluitvormingskanaal. Het ligt voor de hand dat proces in stand te houden, ook (of
juist) in de huidige crisis. Daarbij is het, gegeven de enorme uitvoeringstechnische implicaties
van de voorstellen, van belang om beleidsdirecties die dicht bij de uitvoering betrokken zijn
goed aangehaakt te houden.
Daarnaast is het ook van belang ervoor te zorgen dat alle relevante betrokkenen
geïnformeerd zijn over maatregelen die gerelateerd zijn aan de Corona-crisis. De MP heeft in
de MCCb alle betrokken partijen opgeroepen zich te houden aan de interdepartementale
crisisstructuur. Beide kamerbrieven over de financieel-economische maatregelen naar
aanleiding van de crisis zijn echter niet voorafgaand voorgelegd aan de ICCb/MCCb.
Inmiddels is besloten om in de interdepartementale crisisstructuur thematisch te werken aan
de hand van 5 thema’s, te weten: 1) maximaal controleren IC-lijn, 2) continuïteit vitale
processen, 3) zorg voor kwetsbare personen, 4) financieel/economisch, en 5) Caribisch
gebied. Voor elk van deze thema’s wordt een projectgroep geformeerd, en zal een
dashboard worden ingericht. EZK is gevraagd om, een voorzet te doen voor de projectgroep
financieel/economisch. EZK zal dit samen met SZW en Financiën doen, en ook I&W, BZ en
LNV hebben om deelname in de projectgroep gevraagd.
Gegeven het voorgaande wordt het volgende voorgesteld.

Voorstel: 

De IAO-projectgroep financieel/economisch regelt de informatie-uitwisseling tussen vijfhoek
en de crisisorganisatie over de genomen beleidsmaatregelen en de effecten daarvan, met
name via het dashboard.
Besluitvorming over financieel-economische maatregelen vindt plaats via de ambtelijke en
politieke vijfhoek.
Voor zover deze besluiten zijn gerelateerd aan de Corona-epidemie worden deze besluiten
daarna in beginsel voorgelegd aan de MCCb.
Gegeven het ingrijpende karakter van de maatregelen en het grote belang van de uitvoering
daarbij zal in de ambtelijke vijfhoek, afhankelijk van de agenda, vergaderd worden in
aanwezigheid van departementale vertegenwoordigers die direct betrokken zijn bij de
uitvoering.
Werkzaamheden van de IAO-projectgroep financieel/economisch bestaan uit:

o Rapporteren over de economische ontwikkeling, genomen maatregelen, en het
uitvoering daarvan.

o Daarvoor zal een dashboard worden ingericht met belangrijkste parameters.
o Hierover wordt gerapporteerd aan de ambtelijke vijfhoek en aan de

interdepartementale crisisstructuur.



o Het projectteam is een schakelpunt tussen de interdepartementale crisisstructuur en
de vijfhoek, in die zin dat departementen worden geïnformeerd, en signalen en
knelpunten worden uitgewisseld.

o Belangrijk aandachtspunt voor het team is het benoemen van economische gevolgen
van gezondheidskundige besluiten en vice versa, om te komen tot evenwichtige
besluiten.

-o- 



Beste leden van het IAO,

Ter bestrijding van de coronacrisis neemt de overheid maatregelen die een inperkende 
werking hebben op het reguliere functioneren van de samenleving (sluiting van horeca, 
social distancing, etc). Deze maatregelen kunnen het ongestoord functioneren van 
cruciale of zelfs vitale processen in de samenleving aantasten. Daarom worden voor 
vitale en cruciale processen en/of beroepen uitzonderingen vastgesteld. 

Wat onder de vitale processen wordt verstaan, is duidelijk en afgebakend. Dat geldt niet 
voor de vraag wat onder cruciale processen moet worden verstaan. Eerder is gewerkt 
met een lijst voor kinderopvang, doch deze volstaat niet (meer), wanneer op enig 
moment nog striktere inperkende maatregelen worden genomen. Ook blijkt dat het niet 
functioneel is om met een beroepenlijst te werken.

Daarom wordt nu een definitie opgesteld waarmee zo duidelijk mogelijk kan worden 
vastgesteld, welke beroepsprocessen als cruciaal kunnen worden aangemerkt, en dus in 
aanmerking komen voor een uitzondering op inperkende maatregelen. Vanuit enkele 
departementen en vanuit VNO-NCW zijn reeds voorstellen voor een omschrijving 
aangeleverd. Deze zijn in bijlage 1 bijgevoegd om de tot nu toe bestaande verschillen in 
benadering te illustreren. Om nu tot een gedragen definitie en een compleet en uniform 
beeld van alle cruciale processen te komen, vragen we u vanuit uw departement de voor 
u relevante cruciale processen in beeld te brengen. Dit komt tot stand door de volgende
opsomming te maken:

Als cruciaal wordt aangemerkt alles wat essentieel is om de continuïteit van het 
proces [……1] te waarborgen. Dit betreft maatwerk. Hierbij valt te denken aan:

1. …
2. …
3. …

Deze invulling verwachten we uiterlijk 26-03 om 16.00 uur retour. De complete 
beschrijving van wat we in Nederland onder cruciale processen verstaan is dan vanaf 27-
03 om 16.00 uur gereed voor besluitvorming.

Graag ontvangen we uiterlijk 26-03 om 08.00 uur een reactie op dit procesvoorstel, ter 
nadere bespreking in het IAO van 10.00 uur. 

NB De bestaande lijst Vitale processen is ter informatie als bijlage 2 bijgevoegd.

1 Bijvoorbeeld het proces Zorg, het proces Voedselketen, etc.



Bijlage 1: Voorstellen ten behoeve van aanscherping lijst cruciale 
beroepen

VNO-NCW:

Voorstel is om niet te werken met lijsten, maar met een zeer brede omschrijving aan de 
hand van: ‘alles wat essentieel is om..’ en dan een aantal voorbeelden erbij, zodat er 
een beeld ontstaat. Hierbij goed aangeven dat het om voorbeelden gaat.

Twee voorbeelden voor zorg en voedselketen:

Alles wat essentieel is om de continuïteit van het cruciale proces zorg te borgen. 

Hierbij valt onder andere te denken aan: 
Catering ten behoeve van de zorg
Industriële wasserijen ten behoeve van de zorg
Leveranciers van medische hulpmiddelen en – apparatuur
Toeleveranciers aan producenten van medische hulpmiddelen en medische 
apparatuur
Producenten van verpakkingen t.b.v. medicijnen en andere medische producten
De noodzakelijke logistieke processen t.b.v. de zorg, inclusief brandstoffen
Het onderhoud van installaties en apparatuur in de zorg
ICT t.b.v. de zorg
De medische pedicures
Datacenters en hostingsbedrijven tbv de zorg
Strikt noodzakelijk onderhoud aan gebouwen, apparatuur en ICT 
Producenten en leveranciers van geneesmiddelen (fabrikanten en groothandels)
Verstrekking van geneesmiddelen (apotheken, intra- en extramuraal, 
apotheekhoudende huisartsen)
Beveiliging 

Alles wat essentieel is om de continuïteit van het cruciale proces van de voedselketen te 
borgen.

Hierbij valt onder andere te denken aan: 
De productie van levensmiddelen (zowel van de boer, als de verwerkende 
industrie)
De levensmiddelenwinkels (supermarkten, slagers, bakkers, en andere 
speciaalzaken)
De logistiek naar en van de verwerkende industrie, inclusief brandstoffen
De logistiek naar en van de verkooppunten, inclusief brandstoffen
Toegang van arbeiders tot de oogst
Aanleveren veevoer bij de boer
De verpakkingsindustrie t.b.v. voedselketen
Containeroverslag van voedingsmiddelen
Vakkenvullers in supermarkten
Strikt noodzakelijk onderhoud aan gebouwen, apparatuur en ICT 

Daarnaast voorstel om afweging m.b.t. vitale processen aan vakdepartementen te laten.



Financiën

NIET ALS VITAAL AANGEMERKT, MAAR WEL CRUCIAAL IN KADER VAN CORONAVIRUS 
CRISIS

Processen t.b.v. pensioenen en (verzekerings)uitkeringen 
Processen om pensioenen en (verzekerings)uitkeringen uit te betalen; 
Processen om (pensioen- en verzekerings)premies te innen;
Ondersteunende processen die noodzakelijk zijn voor uitbetaling en inning van 
premies en uitkeringen (waaronder treasury, ICT en facilitaire diensten).

Hierbij gaat het om processen die door financiële instellingen moeten worden uitgevoerd 
om uitbetaling van pensioenen en verzekeringsuitkeringen te kunnen verzorgen, premies 
te kunnen innen, en hieraan ondersteunende processen. 

Processen om de stabiliteit op de financiële markten te bewaren
PM - Nader uit te werken - moet komende dagen verder aangescherpt worden. 
Denk hierbij aan: 

o market making processen op effectenbeurzen;
o pm

Hierbij gaat het om processen die nodig zijn voor een ordelijke werking van de financiële 
markten en processen ter ondersteuning daarvan.
NB. We brengen met DNB en AFM in kaart welke activiteiten naast effectenverkeer nodig 
zijn om stabiliteit te bewaren. 

3. Processen om financieel-economische noodmaatregelen te kunnen uitvoeren of 
ondersteunen
Het Kabinet en de financiële sector zelf hebben maatregelen genomen om o.a. 
werkenden, ondernemers en de reële economie die geraakt worden te ondersteunen. 
Hierbij is van belang dat een aantal processen die de financiële sector uitvoert ten 
behoeve van deze doelen door kunnen blijven gaan. Het betreft hierbij onder meer 
processen die samenhangen met de volgende maatregelen: 
- Verhoging van het garantieplafond en de maximum per onderneming van de 

Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO-regeling). 
- Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB-regeling). 
- Tijdelijke borgstelling voor de land- en tuinbouwbedrijven voor werkkapitaal onder de 

regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). 
- Processen voor (hypotheek)kredietverstrekking en aanpassing van voorwaarden 

hiervan (zoals aanpassing van betalingsverplichtingen).  

NB. Dit moet wellicht met EZK en SZW afgestemd worden. Is nog niet gebeurd.

Bij de cruciale processen geldt dat deze alleen cruciaal zijn voor zover het niet mogelijk 
is om deze werkzaamheden op afstand te verrichten. Er kunnen verschillen zijn tussen 
de technische mogelijkheden per onderneming om werkzaamheden op afstand te 
verrichten. In alle gevallen geldt dat de werkzaamheden die niet op afstand worden 
verricht met een minimale bezetting moeten worden verricht.



Overzicht kritieke processen

Algemeen:
Bemensing crisisstructuur

Generale-Thesaurie/Financiële Markten: 
(Her)financiering van de staatsschuld
Het schatkistbankieren voor de overheid
Betalingsverkeer van het Rijk
De noodprocedures / coördinatie t.a.v. stabiliseren financiële markt

DG Rijksbegroting:
Proces rondom Rijksbegroting
Toezicht op / inzicht in kwaliteit financiële functie
Functioneel beheer DGRB systemen IBOS en IRC-LEDA

DG Fiscale Zaken:
Fiscale maatregelen om de economische gevolgen van COVID-19 op te vangen. 

HDFEZ:
Consignatiekas
Betaalproces kerndepartement

Bedrijfsvoering:
BHV (FHIF)
Voorzieningen arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim (OenP)
Regie op ICT en technische beheer van bedrijfskritieke systemen
Fysieke beveiliging en veiligheid van pand, medewerkers en van de binnen Min 
Fin geïnventariseerde TBB’s. (o.a. veiligheid / beveiliging van kritieke ruimtes, 
archief/geheim archief, dealingroom, MER)
Aansturing facilitaire dienst

Domein Roerende Zaken:
Transport, bewaren en beschermen van in beslag genomen goederen onder 
beheer van Domeinen Roerende Zaken

Bestuursondersteuning en advisering:
De advisering van bewindspersonen over o.a. politiek / maatschappelijk 
gevoelige/vertrouwelijke onderwerpen al dan niet in het kader van de MR / 
woordvoering, advisering bewindspersonen over communicatie

DG Belastingdienst:
Belastingheffing
Uitkeren toeslagen
Uitvoeren fiscale maatregelen om de economische gevolgen van COVID-19 op te 
vangen
Noodzakelijke gegevens met andere overheidsorganisaties uitwisselen 
Herstelwerkzaamheden n.a.v. kinderopvangtoeslag-problematiek
De in- en uitvoer van goederen bij Douane



IenW

Maritiem
Processen waarmee de nautische veiligheid wordt gewaarborgd. Toelichting: hier 
valt scheepvaartafhandeling en nautische dienstverlening onder, processen ter 
voorkoming en het afhandelen van incidenten, processen waarmee de continuïteit 
van veiligheidssystemen en technische voorzieningen wordt geborgd
Processen op de terminals in de havens die essentieel zijn voor het laden en 
lossen en de overslag van goederen. Toelichting: het merendeel van de goederen 
is essentieel voor andere vitale processen, daar waar er een onderscheid te 
maken zou zijn in essentiële en niet essentiële goederen, kan dat operationeel op 
de terminals niet. Zo zou een containerschip beide categorieën kunnen lossen en 
voor de veiligheid en continuïteit van het goederenproces is het noodzakelijk dat 
het schip als geheel kan worden afgehandeld en zo snel mogelijk weer uit de 
haven kan vertrekken.
Processen die essentieel zijn voor de continuïteit van de goederenvervoersstroom 
en de voortgang in de logistieke keten. Toelichting: het gaat niet alleen om het 
vervoer van de goederen via alle transportmodaliteiten, maar ook om processen 
in de logistieke keten die de efficiëntie van het vervoer waarborgen.

Afvalwater
Cruciale processen voor afvalwater betreffen:

Functioneren gemalen riolering
Sturing van het rioolstelsel, waaronder gemalen en stuwen
Functioneren hoofdriolering
Functioneren persleidingen
Functioneren rioolwaterzuiveringsinrichtingen
Rioolverstoppingen opheffen
Het functioneren van de binnenriolering van gebouw- en huiseigenaren indien er 
een totale verstopping is (bijv. in de huisaansluiting), of geen enkel toilet meer 
afvoert. M.a.w. het handhaven van een basisniveau aan persoonlijke hygiëne wat 
betreft ontlasting en handen wassen.
Bedrijfsrioleringen en industriële zuiveringen voor zover noodzakelijk voor de 
volksgezondheid (incl. drinkwaterbereiding), milieu (ecologie) en de gezondheid 
van werknemers.

Niet alleen medewerkers van gemeenten, waterschappen en industrie kunnen cruciaal 
zijn, maar ook medewerkers van bedrijven die voor de overheden werkzaamheden 
uitvoeren. Ook de keten van de aanvoer van hulpstoffen voor de zuivering en afvoer van 
zuiveringsslib en reststoffen behoort tot het cruciale proces. 



LNV

De brede keten van voedselvoorziening:
Primaire sector, in ruimste zin, dus ook producenten en de distributieketen (incl. 
import en export) van grondstoffen (bijv. uitgangsmateriaal, (biologische) 
gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, diervoeder, 
diergeneesmiddelen) uit/naar EU en derde landen.
Alle diensten die betrokken zijn bij de keten voedselveiligheid en 
volksgezondheid, waaronder bijvoorbeeld veterinaire diensten, officiële NVWA-
dierenartsen en medewerkers inspectie en diagnostiek
Opslag van landbouwproducten en voedingsmiddelen. 
Distributie van grondstoffen en levensmiddelen (binnenland, import en export), 
Ingrediënten/hulpstoffenindustrie en hun distributie
Productie (eerste en tweede verwerking) van voedingsmiddelen, inclusief 
medische/klinische voeding. Logistieke dienstverlening (aan, in en tussen 
ketenschakels) inclusief beheer van ladingdragers als pallets en kratten
Uitzendbureaus t.b.v. landbouw, industrie en logistieke dienstverlening
Derde partijen (gespecialiseerde dienstverlening op gebied van industriële 
reiniging en onderhoud van productielijnen, koel- en vriesapparatuur 
etc, laboratoria).
Leveranciers van verpakkingsmaterialen. Distributie van levensmiddelen : 
o.a. Groothandel en detailhandel (retail, foodservice, speciaalzaken, ambulante 
handel)
Retail, winkels met verkoop van levensmiddelen.
Markten 
Voedselbanken

               
Noodzakelijke gespecialiseerde dierzorg
Alle onmisbare taken ten behoeve van de diergezondheid. Ook De veterinaire 
beroepsgroep, inclusief gezelschapsdierenartsen en verzorgers van dieren die niet voor 
voedselproductie worden gehouden, valt daarom onder de interpretatie van de lijst met 
cruciale beroepen.



Zorg

Zorg (in de brede zin), inclusief jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning. 

Alle handelingen die nodig zijn voor het verlenen van noodzakelijke zorg en 
ondersteuning inclusief de zaken die daarbij rand voorwaardelijk zijn:

het vervoer naar en van de locatie waar de zorg 
het ontzorgen van de zorgprofessionals (kinderopvang, bso en noodopvang op 
scholen, hotels, catering, mantelzorg, beveiliging)
het bewaken van de kwaliteit van de zorgverlening (schoonmaak, afvoer van 
afval en vuilnis, ICT, industriële wasserijen, versneld opleiden van 
zorgprofessionals)
het toeleveren van de noodzakelijke middelen die bij de zorg en/of ondersteuning 
moeten worden ingezet (reinigings- en desinfectiemiddelen, medicijnen en 
medische hulpmiddelen, uitvaart, reparatie bedrijven voor noodgevallen zoals 
liftonderhoud)
uitvoering van de crisisbeheersing (Rode Kruis, extrahandenvoordezorg)
continuïteit van de hulpdiensten (meldkamer, ambulance etc)



Kerkgenootschappen CIO

De kerkgenootschappen kennen ieder eigen structuren. 

Vitale processen zijn gericht op het in stand houden van het vieren van de eredienst, het verzorgen van de zwakkere en 
hulpbehoevenden in de samenleving. 

In de onderstaande lijst vind je de verschillende titels van cruciale functionarissen gelet op deze vitale processen. 

Deze lijst zal waar nodig nog worden aangevuld.

Kerkgenootschappen CIO Vitale beroepen
1. ABC-Gemeenten Voorganger, oudste, diaken, medewerker pastoraat, medewerker 

communicatie, raadslid, secretaris / secretaresse, coördinator, manager 
zorgbeleid, manager organisatie, medewerker gemeentezorg, hoofd beheer 
en dienstverlening, teamleider financiën, kerkelijk werker. In geval van een 
lockdown zou het goed zijn als medewerkers die een livestream van een 
kerkdienst verzorgen in het kerkgebouw kunnen komen. Het gaat dan om 
musici, zangers, technici, en zo (er zij zo'n 15 personen betrokken hierbij). 

2. Algemene Doopsgezinde Sociëteit Predikant, dominee, voorganger, pastoraal werkende 
3. Anglicaanse Kerk in Nederland Licensed clergy - geestelijken met vaste aanstelling (priests and deacons: 

priesters en diakens); 
Clergy with PTO - geestelijken met niet-vaste aanstelling (idem); 
Readers - pastorale leke-assistenten met aanstelling 

4. Bond van Vrije Evangelische Gemeenten Predikant, emeriti/consulent, gemeentelijk werker, bureausecretaris 
5. Christelijke Gereformeerde Kerken Predikant 
6. Evangelische Broedergemeente Predikant, pastoraalwerker, maatschappelijk werker, jeugdwerker; 

Vrijwilligers ziekenpastoraat/bezoekersgroep, gebedsgroep, diaconie 
7. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Predikant, ouderling, pastoraal werker 
8. Gereformeerde Gemeenten Predikant, ouderling, ouderling-pastoraal werker, diaken, evangelist, 

koster/beheerder kerkgebouw 
9. Gereformeerde Kerken in Nederland 

Vrijgemaakt 
Predikant, kerkelijk werker, geestelijk verzorger 

10. Hersteld Hervormde Kerk Predikant, pastoraal medewerker, directeur kerkelijk bureau, technisch 
medewerker online diensten; 
Mantelzorgers en vrijwilligers 



11. Het Apostolisch Genootschap Apostel / bestuursvoorzitter (1 persoon) 
Landelijk voorganger (2 personen) 
Districtsvoorgangers (12 personen voor 8 districten) 
Voorgangers van een plaatselijk gemeenschap (69 gemeenschappen) 
Geestelijk verzorger (één per gemeenschap) (69) 
Middelpunt onderhoud en beheer plaats van samenkomst (70) 
Voorzitter Managementteam landelijke organisatie (1) 
Hoofd uitvoering en beheer (1) 
Communicatiemedewerkers (2) 
Hoofd ICT 
Personal assistent van Apostel (1) 

12. Kerk van de Nazarener Predikanten (oudsten), pastors en kerkelijk werkers 
13. Kerkgenootschap van de Zevende-dags 

Adventisten (Ned. Unie) 
Predikant (dominee), Pastoraal werker en Geestelijk verzorger 
Bestuurders: 
Voorzitter, Algemeen Secretaris en Penningmeester, alsmede Hoofden en 
Associates van Departementen (Jeugd en Gezin, Ontwikkeling & Toerusting, 
Gemeentegroei, Publicaties, Advent magazine, Communicatie, Public Affairs 
& Religious Liberty, Associate ESDA Schriftelijke cursussen, 
Vrouwenpastoraat, Kinderpastoraat). 
De ondersteunende medewerkers op het landelijk kantoor. 
Vrijwilligers: 
Ouderling, diaken, diakones, secretaris, penningmeester, sabbatschoolleider, 
kinderleider (ster) etc. op plaatselijk niveau. 

14. Koptisch-Orthodoxe Kerk Bisschop, priester, diaken 
15. Leger des Heils Heilsofficieren (meestal leiding gevend aan een korps, de naam voor onze 

kerkelijke gemeenten). 
Geestelijk verzorgers (in veel gevallen gedetacheerd bij zorgeenheden van 
Leger des Heils Welzijns- en gezondheidszorg). 
Pastoraal medewerkers (de term spreekt voor zich). 
Missionair werkers (zij die werkzaam zijn in Bij Bosshardt of andere Leger 
des Heils eenheden waar op laagdrempelige wijze het evangelie in woord en 
daad verkondigd wordt).

16. Molukse Evangelische Kerk Pendeta - Predikant/ Dominee. 
Penatua - Ouderling. 
Sjamas (m)/ Sjamaset (v) - Diaken 

17. Nederlands Gereformeerde Kerken Predikant, kerkelijk werker, geestelijk verzorger 



18. Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom Iedereen die op een of andere manier werkzaam is voor zorg in joodse 
instanties of gedelegeerd zijn. Daarnaast: rabbijnen, chazaniem, beheerders 
begraafplaats, medewerkers uitvaartwezen, uitvaart begeleiders, 
madrichiem 

19. Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Alg. secretaris Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK), 
Alg. manager Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge Amsterdam (NIHS) 
Coördinator crisisteam(s), Geestelijk verzorger, Pastoraal werker, Rabbijn / 
rabbinaal functionaris, Sjochet (slachter), Bodek (onderzoeker slacht), 
Masjgiach (toezichthouder op bereiding voedsel), Mohel (besnijder), 
Mikwevrouw (opzichteres van ritueel bad), Lid Chewra Kadiesja – Tahara-
commissie (= lid groep vervaardigers doodskleding, verzorgers, kleders, 
wassers overledenen), Osek (lijkophaler; begraver), Medewerker Het Joodse 
Begrafeniswezen, Sofer (schrijver), Dajan (rabbijn-rechter) 

20. Nieuw-Apostolische Kerk Kerkleiding, districts-voorgangers, voorgangers lokale gemeenten (allen in 
bezit van legitimatiebewijs geestelijk verzorger Nieuw-Apostolische Kerk) 

21. Orthodoxe Kerk in Nederland Bisschop, priester, geestelijk verzorger 
22. Oud-Katholieke Kerk van Nederland Pastor, pastoor/priester, geestelijk verzorger, technici/ondersteuning online 

viering 
23. Protestantse Kerk in Nederland In de gemeenten van de Protestantse Kerk (ca 1500 plaatselijke 

gemeenten) 
- predikant 
- kerkelijk werker (in gemeente werkzaam) 
- ouderling, diaken en (ouderling-)kerkrentmeester (=leden van de 
kerkenraad) 
Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies (bijv. voor digitale 
kerkdiensten ) 
- koster, medewerkers techniek, geluid kerkdiensten 
Per gemeente kunnen de voor die gemeente vitale beroepen/functies en 
onmisbare ondersteunende of facilitaire functies in concreto worden 
aangewezen door de kerkenraad. 

In de classes (regio’s) van de Protestantse Kerk 
- de classicale predikanten (11 personen) 

- de voorzitters van de classicale visitatie 



Per classis kunnen de voor die classis vitale beroepen/functies en onmisbare 
ondersteuning worden aangewezen door de classispredikant namens de 
classis. 

De Protestantse Kerk in Nederland (= het landelijke kerkgenootschap) 
- de preses en scriba van de generale synode 
- de overige 3 leden van het moderamen van de generale synode (= 
dagelijks bestuur) 

Voor de landelijke Protestantse Kerk en haar kantoor te Utrecht 
(dienstenorganisatie) wijst het moderamen van de generale synode de 
volgende onmisbare ondersteunende en facilitaire functies aan: 
- directeur en plaatsvervangend directeur van de dienstenorganisatie 
- coördinator en medewerkers communicatie (nader in te vullen) 
- coördinator en medewerkers afdeling gemeentecontacten (contact tussen 
landelijke 
kerk en 1500 lokale kerkgemeenten) 
- afdeling juridische zaken/juristen 
- afdeling predikantstraktementen (o.a. verantwoordelijk voor salarissen van 
predikanten) 
- afdeling ict (essentieel voor communicatie met 1500 kerkgemeenten). 
- afdelingen pastoraat en diaconaat (oa tbv ondersteuning van gemeenten in 
corana-crisis).

24. R.K. Kerkgenootschap Diocesane bisschoppen en hun curie, d.w.z. bisschoppen, hulpbisschoppen, 
vicarissen, economen, communicatiemedewerkers. 
Priesters, diakens en pastoraal werkenden in parochies en instellingen. 
Door de bisschop aan te wijzen onmisbare facilitaire functies (zoals kosters, 
schoonmakers) en onmisbare ondersteunende functies in bisdom, parochies 
en instellingen. 

25. Rafaël Nederland Geestelijk verzorger, voorganger, pastoraal medewerker, bestuurslid 
kerkgenootschap 

26. Remonstrantse Broederschap Predikant, pastoraal werker, geestelijk verzorger 
27. Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland Bisschop, priester, uitvaartverzorgers/leiders 
28. Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland Predikant/voorganger/dominee, pastoraal medewerker, geestelijk verzorger, 

ouderling/oudste, diaken/diacones (en overige functies vergelijkbaar met de 
protestantse kerken) 



29. Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten Voorganger, vrijgestelde en voorgaande oudsten, gemeenteleider, 
missionaire, pastorale, jeugd- en kinderwerker, bestuurders en raadsleden 

30. Voortgezette Gereformeerde Kerken in 
Nederland 

Dominee; 
Bij uitvaart: organist, koster, geluidsman, ouderling, predikant 

31. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Voorganger 

Overige denominaties Vitale beroepen 
Hindoeïsme Hindoe geestelijk verzorger 

Swami(ni), Pandit(a), Pujari, Pracharak, Pracharika, Sikh priester/ granthi, 
Tamil priester/ kurukkal, Acharya 

Humanistisch Verbond Geestelijk verzorger, humanistisch uitvaartbegeleider 
Contactorgaan Moslims en Overheid Imam, geestelijk verzorger 
Boeddhisme Volgt 



Bijlage 2: Vitale processen

Vitale processen Categorie Sector Ministerie
Landelijk transport en distributie elektriciteit A Energie EZK
Regionale distributie elektriciteit B
Gasproductie, landelijk transport en distributie gas A
Regionale distributie gas B
Olievoorziening A
Internet en datadiensten B ICT/Telecom EZK
Internettoegang en dataverkeer B
Spraakdienst en SMS* B
Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS B IenW
Drinkwatervoorziening A Drinkwater IenW
Keren en beheren waterkwantiteit A Water IenW
Vlucht- en vliegtuigafhandeling B Transport IenW
Scheepvaartafwikkeling B
Vervoer van personen en goederen over (hoofd)spoorweginfrastructuur B Transport IenW
Vervoer over (hoofd)wegennet B Transport IenW
Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen B Chemie IenW
Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal A Nucleair IenW
Toonbankbetalingsverkeer B Financieel FIN
Massaal giraal betalingsverkeer B
Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken B
Effectenverkeer B
Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000 B OOV JenV
Inzet politie B
Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen BZK
Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit 
basisregistraties)

B

Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers B
Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven B
Inzet defensie B Defensie DEF





Toelichting assen
Zorgsysteem toereikend - zorgsysteem overbelast
Het zorgsysteem wordt breed opgevat. Het zorgsysteem is toereikend als de capaciteit voldoende is voor de zorgvraag. Het 
zorgsysteem is ontoereikend als de vraag groter is dan de capaciteit waardoor hulpbehoevenden onvoldoende zorg krijgen of 
onnodig sterven. 

Deze as adresseert de thema’s:
• Controle over de verdere besmetting en continuïteit van de zorg   
• Zorg voor kwetsbare personen

Beperkte sociaal-economische impact – Hoge sociaal-economische impact
Onder sociaal-economische impact wordt verstaan de mogelijke impact op zaken als sociale cohesie, economie, financiële 
markten, (psychisch) welzijn, dagelijks leven burgers en openbare orde.

Deze as adresseert de thema’s:
• Continuïteit van vitale processen en cruciale beroepen
• Financieel-economische situatie
• Openbare orde en maatschappelijke impact















Continuïteit vitale processen en samenleving

4

Nederland Departementen en onderdelen Vitale processen Cruciale beroepen

Inzicht
Ja deels Nee Ja deels Nee Ja deels Nee

Monitor continuïteit
Percentage personeel niet beschikbaar

< 30%, 30-60%, > 60% < 30%, 30-60%, > 60% < 30%, 30-60%, > 60%

Knelpunten
– Van een klein aantal processen is

de continuïteit niet in beeld

Tot 30% uitval is met prioriteitstelling in werkzaamheden op te vangen volgens geanalyseerde plannen, daarboven moeten scherpe 
(bestuurlijke) keuzes in taken gemaakt worden. Boven de 60% komen kritieke processen in gevaar.



Continuïteit samenleving COVID-19  ### 1 Vitale processen

Knelpunt vitaal proces Effect op continuïteit Maatregel Prognose 

Beperkende maatregel Uitzondering Voortgang Knelpunt



Continuïteit samenleving COVID-19  ### 2 Cruciale processen

Knelpunt cruciaal proces Effect op continuïteit Maatregel Prognose 

Beperkende maatregel Uitzondering Voortgang Knelpunt



Continuïteit samenleving COVID-19  ### 3 Vitaliteit samenleving

Knelpunt Effect op continuïteit Maatregel Prognose 

Beperkende maatregel Uitzondering Voortgang Knelpunt

















Maatschappelijk effect (vervolg)

15

Communicatie en media Was Huidig Toelichting aandachtspunten

Draagvlak voor narratief •

Mediabeeld: welk frame is prominent? Welke gamechangers?

Signalen van desinformatie
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Nationaal Crisis Centrum

Datum
26 maart 2020

9. Parlementair
Terugkoppeling debat

10. Communicatie

11. Openstaande Actiepunten 

12. ICCb / MCCb-onderwerpen
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2. Algemeen beeld
3. Thema Maximaal controleren (toelichting VWS)
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12. Rondvraag en sluiting
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Opening

• Geen bijzonderheden.
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8. Projectorganisatie
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Zie volgende presentatie m.b.t. maatregelen(matrix) en dashboard:





Lopende maatregelen

Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te stoppen:
• Algemene hygiënemaatregelen ( was vaker je handen, hoest en 

nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren 
zakdoekjes, schud geen handen)

• Houd 1,5 meter afstand
• Gezinsquarantaine (Als u kucht, hoest en/of verkouden bent: 

blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts en/of benauwdheid bij, dan 
moet iedereen in het huishouden thuisblijven) 

• Blijf zoveel mogelijk thuis (werk thuis als dat kan)
• Groepsvorming van drie of meer personen is alleen toegestaan 

als er 1,5 meter afstand wordt gehouden
• Beperk bezoek thuis met maximaal 3 gasten
• Verpleeghuizen zijn gesloten voor bezoek
• Sluiting alle eet- en drinkgelegenheden; afhalen en bezorgen is 

wel toegestaan
• Sluiting sport- en fitnessclubs, sauna’s, casino's, 

seksinrichtingen 
• Verbod op evenementen met een vergunnings- of meldplicht
• Verbod op uitoefenen van alle vormen van contactberoepen voor 

zover er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden 
(uitzondering van medische beroepen)

• Tijdelijk verbod burgerluchtvaart luchtruim Nederland (i.i.g. 
vliegverbod Italië, China, Iran, Zuid-Korea, Spanje en 
Oostenrijk). 

Aanvullende maatregelen:
• Extra ondersteuning gevestigde ondernemers/zzp'ers
• Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) 
• Verruiming borgstelling MKB-kredieten 
• Uitstel betaling belasting 
• Verlaging invorderingsrente en belastingrente 
• Uitstel betaling belasting 
• Celisolatie gedetineerden
• Verruiming van de rij- en rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs
• Verruiming limiet contactloos betalen 
• Uitzonderingen cruciale beroepen
• Maatregelen asielketen (opschorting asielprocedure voor nieuwe 

aanmeldingen, noodopvang, geen overdracht asielzoekers binnen 
Europa) 

• Geen fysiek onderwijs op middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
• Geen fysiek onderwijs op hogescholen en universiteiten
• Extra instrumenten handhaving voor Burgemeesters (mogelijkheid tot 

sluiting van bijv. markten/ winkels/ vakantieparken/ campings/ parken/ 
natuurgebieden en stranden)

• Verbod op groepsvorming in de publieke ruimte
• Sluiting kinderopvang (uitgezonderd kinderen van personen met cruciale 

beroepen) 
• Geen les in primair onderwijs (uitgezonderd kinderen van personen met 

cruciale beroepen)
• Geen fysiek onderwijs op voortgezet onderwijs (vo)
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# Maatregel Impact 
op R0

Advies OMT
(ja/nee/wij
zigen)

Sociale impact Handhaafb
aarheid

Besluit 
verlengen:

1 Blijf zoveel 
mogelijk thuis 
(werk thuis als dat 
kan)

CBS: Aantal
thuiswerkers

Ja

2 Beperk bezoek 
thuis met 
maximaal 3 
gasten

Ja

3 Verpleeghuizen 
zijn gesloten voor 
bezoek

CBS: aantal mensen 
in verpleeghuizen

Ja

4 Sluiting alle eet-
en 
drinkgelegenhede
n

CBS: aantallen Ja

5 Sluiting sport- en 
fitnessclubs, 
sauna’s, casino's, 
seksinrichtingen

CBS: aantallen Ja

6 Verbod op 
uitoefenen 
contactberoepen 

CBS: aantallen Ja
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# Maatregel Impact 
op R0

Advies OMT
(ja/nee/wij
zigen)

Sociale impact Handhaafb
aarheid

Besluit 
verlengen:

7 Tijdelijk verbod 
burgerluchtvaart 
luchtruim 
Nederland

CBS: Aantal
thuiswerkers

Ja

8 Celisolatie 
gedetineerden

Ja

9 Maatregelen 
asielketen

Ja

10 Extra 
instrumenten 
handhaving voor 
Burgemeesters 
(mogelijkheid tot 
sluiting)

nvt CBS: aantallen Ja

11 Verbod op 
groepsvorming in 
de publieke ruimte

nvt CBS: aantallen Ja



Bestuurlijke afweging onderwijs en opvang

• Heropening scholen (primair, voortgezet) en kinderopvang:
• Besluit verloopt op 6 april
• Nu verlengingsbesluit gevraagd op basis van bestuurlijke 

afweging.
• RIVM rapport pas beschikbaar begin mei.
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Vragen en aanvullingen

• Formuleren van de maatregelen in beheer van NKC, om zo goed 
mogelijk dezelfde terminologie te hanteren.

• AZ stelt voor om deze maatregelenmatrix nog nader te bespreken 
(ma.) alvorens dit op dinsdag ingebracht gaat worden. VWS heeft 
tijd nodig voor voorbereiding ICCb/MCCb. Dit punt wordt nader 
afgestemd.
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10. Communicatie-acties 26/3
- Voorbereidingen dinsdag
- Acties na Kamerdebat woensdag
- Noodverordening
- Noodpakket van start

Aanvullingen:
- Vanuit communicatie aandacht voor nieuwsbericht dat in België kat 
besmet zou zijn met corona-virus.

Titel | Datum40







13. Rondvraag en sluiting

• BuZa vraagt aandacht voor afwegingskader vliegverboden, o.a. 
naar aanleiding van huidige situatie VS.

• Veiligheidsregio’s: op noodverordening komen nabranders, o.a. 
campings, zorgcontinuïteit en strand- en vakantiehuisjes.
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- Tientallen Nederlandse cybersecuritybedrijven helpen ziekenhuizen kosteloos bij hun digitale veiligheid, op 
initiatief van beveiligingsbedrijf Eye en belangenvereniging Cyberveilig Nederland. Op internationaal niveau is 
een soortgelijk initiatief ontstaan.

- De minister van IenW komt met een protocol met gedragsregels voor passagiers in het OV. Verschillende 
media berichtten op 26 maart over incidenten met agressieve reizigers. Op sociale media zijn vooralsnog niet 
voldoende berichten waargenomen die duiden op een trend. Wel duiden enkele (politie-)berichten in de
afgelopen dagen op toegenomen agressie in supermarkten en publieke ruimtes.

- CNV schrijft dat vakkenvullers en beveiligers op Schiphol zich grote zorgen maken over hun eigen veiligheid,
omdat het niet doenlijk is om de voorgeschreven afstand van elkaar te houden. Op Schiphol zijn er op 
aandringen van de CNV extra beveiligingsmaatregelen getroffen.  

Zorg voor kwetsbare groepen
- Er bestaan zorgen over de verspreiding van COVID-19 onder dak- en thuislozen. Ondanks de verkleinde

opvang en isolatie- en quarantaineplekken bestaat een tekort aan personeel en beschermingsmateriaal. 
- Voedselbanken hebben vijf miljoen euro nodig en kampen nog steeds met logistieke problemen. De vraag 

naar voedsel is nu groter dan anders.
Beeld sociale media
- Meerdere politiebureaus berichten via sociale media dat zij een stijging zien in het aantal meldingen van 

ruzies en huiselijk geweld. Ook jeugdzorginstellingen schrijven te ‘vrezen’ dat het aantal meldingen over 
huiselijk geweld de komende tijd zal toenemen.

- De directeur van de ouderenbond ANBO krijgt veel meldingen over eenzaamheid. Bekende Nederlanders en 
politici laten via de website van ANBO videoboodschappen achter voor ouderen om hen een hart onder de 
riem te steken.

Financieel-economische stabiliteit
- Op 26 maart 2020 publiceerde het Centraal Planbureau (CPB) vier scenario’s met de mogelijke economische 

impact van COVID-19 in 2020 en 2021, op basis van de duur van de contactbeperkingen en de diepte van de 
economische doorwerking. Het CPB voorziet een economische krimp van 1,2% tot 7,7% in 2020 (ter 
vergelijk, tijdens de laatste grote recessie in 2009 was de krimp ongeveer 4%). De werkloosheid loopt op van 
2,9% nu, richting 10% in 2021.

- Met ingang van maandag gaan de meeste noodloketten voor ondernemers en zzp-ers open. 
- De ECB kondigde vorige week aan om staats- en bedrijfsleningen te gaan opkopen, met een maximum van 

750 miljard euro. Op 26 maart werd hiermee een begin gemaakt en werd de limiet losgelaten.
- Doordat luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties vluchten voor onbepaalde tijd gaan opschorten, zal er 

vanaf volgende week geleidelijk aan niet meer gevlogen worden op Eindhoven, Rotterdam-The Hague, 
Maastricht-Aachen en Groningen.  

- In reactie op de berichtgeving van de CPB geeft CNV-voorzitter Fortuin aan dat een adequate regeling voor 
flexwerkers zijn hoogste prioriteit is.

- Voorzitters van MKB-Nederland, VNO-NCW en Bouwen Nederland steunen de voorgestelde 
kabinetsmaatregelen. Daarnaast roepen ze opdrachtgevers in de bouw en elders gezamenlijk op om lopende 
werken zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.

- Uit enquêtes van MKB-Nederland en VNO-NCW blijken nagenoeg alle branches (96%) reeds negatieve 
gevolgen (bv. omzetdaling en teruglopen investeringen) te ervaren van COVID-19. De eerste faillissementen 
van enkele niet-toekomstbestendige bedrijven zijn inmiddels een feit.

Beeld sociale media
- De berichtgeving aangaande de verwachte economische krimp krijgt vooralsnog weinig weerstand op sociale 

media. Algemene tendens is dat eerst de COVID-19 crisis moet worden ‘overwonnen’ en dat een krimp van de 
economie, met oog voor de aangekondigde en getroffen maatregelen, te verwachten was.

Caribisch deel van het Koninkrijk
- Op Curaçao zijn strengere maatregelen van kracht. Ordehandhavers hebben wettelijke ondersteuning 

gekregen om op te treden wanneer regels worden overtreden.
- Op Bonaire zitten op dit moment 84 personen uit voorzorg in quarantaine. Er zijn nog geen bevestigde 

besmettingen, meldde Edison Rijna, gezaghebber van Bonaire, tijdens een persconferentie op woensdag.

Internationale context
- In Spanje en Tsjechië laten autoriteiten honderdduizenden testen vernietigen, die waren besteld bij het 

Chinese ‘Shenzen Bioeasy Technology’. De testen bleken na onderzoek slechts een 
nauwkeurigheidspercentage van 30% te halen, in plaats van de gewenste 80%. De Chinese ambassade in 
Madrid zegt dat de testen niet goedgekeurd zijn door de Chinese overheid en niet zijn meegestuurd met 
Chinese hulpgoederen.  

-
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Beeld sociale media
- Opnieuw zijn er hulpgoederen vanuit China geleverd. Woensdag werden 500.000 mondkapjes en 10.000

spatschermen bezorgd die gedoneerd zijn door de Jack Ma Foundation. Ma is oprichter en directeur van het
Chinese internetbedrijf Alibaba.

Politiek en maatschappelijke onrust
- De bestrijding van het virus loopt in gevangenissen averij op. Omdat gedetineerden met klachten in

‘medische afzondering’ komen, weigeren veel gedetineerden hun klachten door te geven, meldt het AD.
Beeld sociale media
-

- Een handjevol kleine gemeenten berichten via sociale media dat een aantal geplande weekmarkten op korte
termijn doorgang zal gaan vinden. Wel worden extra voorzorgsmaatregel genomen.

DUIDING
- Het RIVM toont zich hoopvol over stabilisering van de virus-uitbraak, met name door een daling in het

besmettingsgetal. De grote stijging van het aantal IC-opnames tempert dit voorzichtige optimisme. Het
blijft de vraag wat de gepresenteerde cijfers zeggen over de stand en ontwikkeling van de verspreiding van
COVID-19. De huidige cijfers beschrijven een deel van de werkelijkheid. Zo zijn het totaal aantal
besmettingen en zieken thuis onbekend en zijn er ad hoc standcijfers beschikbaar. Cijfers worden
onvoldoende met elkaar in verband gebracht, waardoor de keten van de virusbesmettingen tot en met het
genezingsproces onbekend is.

-

- Betreffend volksgezondheid is tijdens het Kamerdebat de garantie gegeven dat er op 1 april 2020
voldoende IC-bedden zijn. Wanneer dit niet bewaarheid wordt óf wanneer de opgeschaalde capaciteit
onvoldoende blijkt staat de geloofwaardigheid op de tocht. Daarnaast blijkt dat particulieren en bedrijven wel
aan honderdduizenden mondkapjes kunnen komen terwijl de overheid alle moeite moet doen om de tekorten
weg te werken.

- De IC-zorg is in algemene zin een belangrijk aandachtspunt, waarbij de verschillende aspecten niet in
onderlinge samenhang worden bezien. Het gaat daarbij om IC-bedden, beademingsapparatuur en -middelen,
IC-personeel en beschermingsmiddelen die tegelijkertijd in de afzonderlijke ziekenhuizen direct beschikbaar
moeten zijn. De beperkende factor lijkt het tekort aan beademingsapparatuur te zijn, waaraan een wereldwijd
tekort is. Het is de vraag of er op tijd voldoende IC-bedden zullen zijn als de IC-zorg de komende dagen
sterker toeneemt dan tot nu toe verondersteld.

- Aangaande handhaving kunnen significante lokale verschillen ontstaan wegens verschillend urgentiebesef in
verschillende gemeentes en gedrag van burger, wat het landelijk beeld van de aanpak mede kan bepalen.

- Op economisch gebied lonkt er een nieuwe crisis: de recessie waarin Nederland zal belanden zal gepaard
gaan met faillissementen, afnemende internationale handel en een grote werkloosheid. Het is vooralsnog
onzeker hoe diep de recessie zal zijn en hoe lang deze zal duren. Vooralsnog zijn de koepelorganisaties
coöperatief en kunnen bedrijven en zzp-ers met ingang van maandag 30 maart financiële steun aanvragen
om aan de meest prangende financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

-









Agenda

1. Opening
2. Algemeen beeld
3. Sturingsinstrumenten (NCTV)
4. Thema Maximaal controleren (toelichting VWS)
5. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (toelichting NCTV)
6. Thema Zorg voor kwetsbare personen (toelichting VWS)
7. Thema Financieel-economisch (toelichting EZK) 
8. Thema Caribisch gebied (toelichting BZK)
9. Parlementair
10. Communicatie
11. Openstaande actiepunten
12. ICCb/MCCb-onderwerpen
13. Rondvraag en sluiting 

2





• Zondag in Catshuis besproken
• Komt een proces voor het actueel houden van het dashboard.

• RIVM (met partners) zorgt voor single point of facts & truth over 
IC-capaciteit.

Sturingsinstrumenten
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Dashboard COVID-19
Samenvatting – status 28 maart

Maximaal controleren

Capaciteiten toereikend?
Capaciteit is zorgelijk, maar voor de komende 
dagen toereikend.

Totaal aantal positief geteste mensen 9762 (+1159)

Totaal aantal IC-bedden 1150

IC-bedden niet bezet Niet bekend

IC-bedden bezet coronapatiënten 894

Aantal personen overleden 93 (639)

Beschikbaarheid zorgpersoneel

Beschikbaarheid hulpmiddelen

Testcapaciteit

Continuïteit vitale processen en samenleving

Status continuïteit vitale processen Personeel en middelen beschikbaar waardoor 
primaire proces goed kan functioneren.

Status continuïteit cruciale 
beroepen

Personeel en middelen beschikbaar waardoor 
primaire proces goed kan functioneren.

Caribische delen Koninkrijk

Maximaal controleren

Continuïteit vitale processen en samenleving

Zorg voor kwetsbare personen

Financieel/economisch

Bijstandsverzoeken

Maatschappelijke effecten

Draagvlak voor 
aanpak/maatregelen

Steun domineert, maar geloofwaardigheid wordt 
beïnvloed door handhaving en (straks) economische
gevolgen.

Naleving In vergelijking met vorig weekend lijkt zich aan de 
maatregelen te houden.

Handhaafbaarheid Bevoegdheden tot handhaving zijn aanwezig

Signalen van maatschappelijke 
onrust/openbare-ordeproblemen Geen signalen

Impact van maatregelen op de 
samenleving

Nu enkele maatregelen een langere termijn tot 1 juni 
behelzen, zullen de gevolgen van de COVID-19 crisis 
voor meer mensen duidelijk worden en slaat 
onzekerheid over langetermijngevolgen toe.

Zorg voor kwetsbare personen

Aantal kwetsbare personen met besmetting 229 besmet
600 verdenking

Ontw. ziekteverzuim gehandicapten- en ouderenzorg Volgt

Financieel/economisch

Economische ontwikkeling algemeen (prognose) Dalende cijfers

Knelpunten uitvoering Uitvoering moet nog starten

Effecten maatregelen Nog niet bekend





2. Algemeen beeld (2/3)

VWS/RIVM:
• Cijfers komen voortdurend op in de media.

• Aantal ligdagen op de IC anders dan vooraf ingeschat.
• Gaat RIVM uit van andere data NVIC?
• Teller RIVM moment is moment waarop alle data naar buiten 

gaat komen.
• Bedden buiten IC ook in systemen laten opnemen.
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2. Algemeen beeld (3/3)

• NP: problemen met handhaven noodverordening. Brengen deze in 
het juridisch overleg in. Ook doorgeleiden naar Veiligheidsberaad 
door VR.
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Omgevingsanalyse

Betere naleving van social distancing maatregelen
IC-capaciteit
Wisselende beelden over resultaten van maatregelen
Voorbeschouwing OMT en MCCB op dinsdag 
Eerste aandacht voor mentale/psychosociale aspecten
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3. Thema - Maximaal controleren (VWS – 2/3)

Afwegingskader vliegverboden
• Vrijdag overeenstemming bereikt over afwegingskader tussen 

ministeries (BZ/VWS/IenW). Extra vraag om vliegverbod VS, VK, 
Zwi. Wordt beiden morgen in IAO ingebracht.

• Vraag: VS vliegverbod meerwaarde ivm Schengenverbod?

11





Voorstel  verdergaande maatregelen bij 
stijgende lijn 
Op basis van OMT advies
Beoogd effect: maximale isolatie

Maatregelen:
• Iedereen blijft verplicht binnen;
• Bedrijven, winkels en onderwijsinstellingen zijn gesloten;
• Bijeenkomsten zijn verboden;
• Grenzen zijn gesloten.

Tenzij/met uitzondering van:
• Vitale processen (zoals reeds gedefinieerd)
• Cruciale processen (nog vast te stellen in MCCB)
• Bepaalde privé belangen/basisbehoeften (lijst opgesteld naar 

analogie overige lidstaten, lijst nog vast te stellen in MCCB)
13



Uitvoerbaarheid

Maatregel: 
• Af te kondigen: per direct mogelijk;
• Implementatie (o.a. afgeven verklaringen en opstellen 

noodverordeningen) :mogelijk binnen 1-5 dagen

Juridisch: 
• Huidige noodverordeningen en aanwijzingen verder oprekken 

(voorkeursscenario)
• Alternatief: Noodwet Wbbbg (vraagt KB door MP)

Capaciteit en middelen: handhaving intensiveren
• Extra druk op capaciteit en middelen politie, KMar en BOA’s

(mogelijk bijstand vragen aan Defensie)
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Primaire effecten

Primaire effect op prioritaire thema’s:
• Maximaal controleren: effect is groot, uit te werken door RIVM
• Continuïteit vitale processen en cruciale beroepen: effect is laag 

(immers, zijn uitgezonderd van maatregelen)
• Continuïteit samenleving: effect is groot
• Zorg kwetsbare personen: effect is middel (kwetsbare personen 

vallen grotendeels onder de uitzonderingsgrond)
• Financieel-economische effecten: groot, uit te werken door EZK

Maatregel geldt alleen voor Europees Nederland
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3. Thema - Continuïteit vitale processen en 
samenleving (NCTV) (5/5)
EZK heeft vragen over lijsten met verschillende opties die zijn 
gedeeld (niet in IAO geagendeerd). Komen terug in IAO wanneer de 
uitwerking wordt geagendeerd.
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Communicatie-aanpak

• Dinsdag vanaf 19.00: van gedrag starten -> gedrag volhouden. 
Motivatie.

• Waar staan we in de aanpak? Resultaten laten zien.
• Vermoeidheid: psychosociale / mentale / fysieke aspecten
• Kans voor eenduidige en toepasbare maatregelen

• Pakket tijdig gereed met duidelijke handelingsperspectieven: 
persconferentie & online communicatie rijksoverheid.nl 

• maatregelenmatrix -> 1 brondocument maatregelen
• Departementen maken Q&A-vertaling op basis van brondocument 

naar sectoren en doelgroepen
• Afstemming VWS, RIVM, veiligheidsregio’s
• Nieuwe datum: met nieuw perspectief?
• 19.00 Persconferentie, nieuwe middelen, socials, nieuwe fase 

campagne
Titel | Datum21



Communicatie-aanpak maandag

• OMT & BAO
• Flitspeiling (nr 5)
• Laaggeletterden (Steffie.nl) 
• Calls met veiligheidsregio’s
• Noodmaatregel werkbehoud (SZW) in voorbereiding

• Veiligheidsberaad vanavond begeleiden
• Aanpak (morgen) in NL ook in het buitenland goed communiceren.

Titel | Datum22







13. Rondvraag en sluiting

• OCW: onduidelijkheid culturele veld over einddatum 1 juni (vb
theatervoorstellingen)

• EZK Werken aan gebruik telecomdata. Zitten qua privacy wel 
haken en ogen aan en ook juridisch en qua technische 
vormgeving. Mogelijk woensdag in IAO, ingewikkeldheid in ieder 
geval donderdag tot en met ICCb agenderen.

• IenW: veel stations als hangplek. Druk op BOA’s OV-sector.
• VR: hoe zijn vr aangesloten op besluitvorming OMT-BAO? 

Verschillende data - graag beperkt aantal. Noodzaak aanscherping 
noodbevelen graag vroegtijdig delen.

• LOCC-N: vraag en aanbod defensiebijstand matchen. Bijdragen 
ter prioritering zijn welkom.





















Voortgang sociaaleconomische maatregelen

7

- De sociaaleconomische monitoring is net opgestart waardoor veel
gegevens nog niet beschikbaar zijn. Daarbij zijn veel regelingen net
of nog niet opengesteld waardoor de gegevens pas bij een volgend
dashboard beschikbaar komen.

- Het dashboard zal de komende weken verder worden uitgebreid,
bijvoorbeeld met concrete getallen over de economische
instrumenten en kengetallen, waaronder de BMKB en het
noodloket.

28-3-2020
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Maatschappelijk effect (vervolg)

17

Communicatie en media Was Huidig Toelichting aandachtspunten

Draagvlak voor narratief •

Mediabeeld: welk frame is prominent? Welke gamechangers?

Signalen van desinformatie

28-3-2020





Uitvoerbaarheid
Maatregel: 
• Af te kondigen: per direct mogelijk;
• Implementatie (o.a. afgeven verklaringen en opstellen noodverordeningen) :mogelijk binnen 1-5

dagen

Juridisch: 
• Huidige noodverordeningen verder oprekken (voorkeursscenario)
• Alternatief: Noodwet Wbbbg (vraagt KB door MP)

Capaciteit en middelen: handhaving intensiveren
Extra druk op capaciteit en middelen politie, KMar en BOA’s (mogelijk bijstand vragen aan Defensie)
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Primaire effecten

Primaire effect op prioritaire thema’s:
• Maximaal controleren: effect is groot, uit te werken door RIVM
• Continuïteit vitale processen en cruciale beroepen: effect is laag (immers, zijn 

uitgezonderd van maatregelen)
• Continuïteit samenleving: effect is groot
• Zorg kwetsbare personen: effect is middel (kwetsbare personen vallen grotendeels onder 

de uitzonderingsgrond)
• Financieel-economische effecten: groot, uit te werken door EZK

Maatregel geldt alleen voor Europees Nederland
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Overzicht afgekondigde kernmaatregelen: peildatum 28 maart
Maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te stoppen:

• Algemene hygiënemaatregelen (was vaker je handen, hoest en nies in de binnenkant 
van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, schud geen handen)

• Houd 1,5 meter afstand

• Gezinsquarantaine (Als u kucht, hoest en/of verkouden bent: blijf thuis. Krijgt u daar 
ook koorts en/of benauwdheid bij, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven) 

• Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten als dat nodig is.
• Groepsvorming van drie of meer personen is alleen toegestaan als er 1,5 meter 

afstand wordt gehouden (uitgezonderd gezinnen en kinderen tot en met 12 jaar)
• Beperk bezoek thuis tot maximaal 3 gasten
• Verpleeghuizen zijn gesloten voor bezoek
• Sluiting alle eet- en drinkgelegenheden; afhalen en bezorgen is toegestaan – ook bij 

coffeeshops; 
• Sluiting sport- en fitnessclubs, sauna’s, casino's, speelhallen, seksinrichtingen;
• Verbod op evenementen met een vergunnings- of meldplicht
• Verbod op uitoefenen van alle vormen van contactberoepen voor zover er geen 1,5 

meter afstand kan worden gehouden (uitzondering van medische beroepen)
• Tijdelijk verbod burgerluchtvaart luchtruim Nederland (i.i.g. vliegverbod Italië, China, 

Iran, Zuid-Korea, Spanje en Oostenrijk). 

• Geen fysiek onderwijs op middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

• Geen fysiek onderwijs op hogescholen en universiteiten

Aanvullende maatregelen:

• VZ veiligheidsregio kunnen locaties (vakantieparken, campings, stranden, winkels, 
markten en parken) sluiten als er geen maatregelen worden genomen om mensen 1,5 
meter afstand te laten houden

• VZ veiligheidsregio hebben de mogelijkheid om via een noodverordening op te treden. 
Ook kunnen er boetes worden opgelegd.

• Verbod op groepsvorming in de publieke ruimte

• Tegemoetkoming voor Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

• Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

• Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) 

• Verruiming borgstelling MKB-kredieten 

• Uitstel betaling belasting 

• Verlaging invorderingsrente en belastingrente 

• Uitstel betaling belasting 

• Verruiming van de rij- en rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs

• Verruiming limiet contactloos betalen 

• Uitzonderingen cruciale beroepen
• Maatregelen in asielketen
• Maatregelen in de mondzorg
• Maatregelen in de GGZ
• Maatregelen in de GHZ
• Maatregelen tav gedetineerden
• Maatregelen voor cultuursector
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Overwegingen bij besluitvorming
Medische overwegingen 
• Volgt OMT/BAO-advies;

Economische overwegingen
• Prognose CPB: negatieve effect van de beperkende maatregelen neemt na drie maanden toe;
• Om dit effect te voorkomen is volledige afbouw van volledig pakket op 15 juni noodzakelijk;
• Effecten van afschalen van delen van huidige maatregelen nog niet bekend;

Sociale overwegingen:
• Steun voor de kabinetsmaatregelen domineert; 
• Onduidelijkheid over verschillende termijnen van maatregelen; eenduidigheid bij besluit verlenging gewenst;
• Nog steeds onzekerheid over effect van COVID op gezondheid van en overdraagbaarheid bij kinderen;

Bestuurlijke overwegingen
• Onderwijs en kinderopvang afhankelijk van resultaten onderzoek (RIVM begin mei beschikbaar); 
• Bij (beperkte) verlenging is er tijd om de effecten van differentiatie van maatregelen te onderzoeken en zo een 

gerichter instrumentarium te ontwikkelen;
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Advies aan ICCb/Mccb
• Overweeg de maatregelen op clusterniveau te besluiten - daarbij zijn de volgende sets leidend;

1. Algemene gezondheidsadviezen
2. Maatregelen ter beperking van het openbare leven genomen op basis van medische indicatie (incl. de huidige vliegverboden)
3. Maatregelen genomen op basis van sociaal-economische impact (kinderopvang en PO/VO)

• Uit de besluitvorming over bovenstaande clusters volgt de besluitvorming over:
4.  Uitvoeringsmaatregelen;
5.  Handhavingsmaatregelen;
6.  Continuïteitsmaatregelen.

• Behoud het verbod op evenementen met een vergunnings- of meldplicht tot 1 juni.
• Benut bij evt. (beperkte) verlenging de tussenliggende periode om differentiatie van maatregelen te 

onderzoeken en uit te werken (1,5-meter economie/exit-strategie); 
• Bereid tijdige besluitvorming voor in de MCCB over vorm en wenselijkheid van evt. verlenging van 

maatregelen.
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Agenda

1. Opening
2. Algemeen beeld
3. Besluitvorming verlenging huidige maatregelenpakket (NCTV)
4. Thema Maximaal controleren (toelichting VWS)
5. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (toelichting NCTV)
6. Thema Zorg voor kwetsbare personen (toelichting VWS)
7. Thema Financieel-economisch (toelichting EZK) 
8. Thema Caribisch gebied (toelichting BZK)
9. Parlementair
10. Communicatie
11. Actiepunten (uit overleg van vandaag)
12. ICCb/MCCb-onderwerpen
13. Rondvraag en sluiting 
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Beeld VWS (2)

• Prognose IC: verwachting 2400 IC bedden nodig, toename zo´n 
115 nieuwe IC patienten per dag

• Testbeleid en diagnostiek: behoefte aan duidelijk testbeleid, wens 
om voldoende testmateriaal en diagnose capaciteit. Wens is om 
testbeleid te verruimen. 

• Mondmaskers: er is geen verdringingsreeks opgeleverd door OMT 
t.a.v. verdeling/ toepassing mondkapjes (actiepunt VWS/ RIVM)

• Vliegverboden: hoe staat het met ruchtruimsluiting VK, VS, 
Zwitserland – is niet over gesproken in OMT
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NKC Coronavirus – communicatie

IAO, ICCB, MCCB - 31 maart 2020



Omgevingsanalyse
• Op de voorpagina’s nadruk op de verlenging van de maatregelen 

(VK: Dit gaat lang duren; Telegraaf: Leed niet geleden). 
• Zorgen over capaciteit IC’s nemen toe. Uitspraken Gommers bij 

Nieuwsuur worden overgenomen. 'Mogelijk volgende week al zwartste 
scenario’

• Terugkerend geluid: de communicatie moet beter/duidelijker
• Toenemende kritiek op prognoses en communicatie RIVM (niet heel 

prominent, maar klinkt wel tussen de regels door)
• Berichtgeving over wat verlenging van maatregelen gaat betekenen 

voor ondernemers (KHN vraagt al om meer steun)

6



Omgevingsanalyse - peiling
MarketResponse: representatief onderzoek uitgevoerd onder 
Nederlanders van 18 jaar en ouder met als onderwerp COVID-19, het 
nieuwe coronavirus.

• 0-meting: van 14 t/m 17 februari 
• 1-meting: van 26 februari 15:00 uur t/m 27 februari 15:00 uur
• 2-meting: van 6 maart 15:15 uur t/m 8 maart 9:00 uur. 
• 3-meting: van 13 maart 18:15 uur t/m 15 maart 9:00 uur.
• 4-meting: van 27 maart 19:00 uur t/m 29 maart 11:00 uur.
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Communicatie-aanpak

• Bekendmaking maatregelen en nieuwe einddatum 
• ‘We zijn er nog lang niet, maar wel op de goede weg’
• Van gedrag starten -> gedrag volhouden: 

- Waar staan we in de aanpak? Resultaten laten zien.
- Vermoeidheid: psychosociale / mentale / fysieke aspecten

• Kans voor eenduidige en toepasbare maatregelen. 1 brondocument. 
• Departementen maken Q&A-vertaling naar sectoren en doelgroepen
• Persconferentie, nieuwe middelen, socials, nieuwe fase campagne

Driedeling:
- Gezondheidsadviezen: 1,5 meter / handen wassen
- Maatregelen voor beperking openbare leven
- Aanvullende crisismaatregelen: hoe komen we deze tijd door

Titel | Datum15



Communicatie-aanpak

• Persconferentie om 19.00 uur
• Informeren / betrekken koepelorganistaies

Titel | Datum16



Afweging mbt aflopen/verlenging 
maatregelen COVID-19

Departementaal vertrouwelijk

IAO 31-3-2020



Overzicht afgekondigde kernmaatregelen: peildatum 28 maart
Maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te stoppen:
• Algemene hygiënemaatregelen (was vaker je handen, hoest en nies in de binnenkant 

van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, schud geen handen)

• Houd 1,5 meter afstand

• Gezinsquarantaine (Als u kucht, hoest en/of verkouden bent: blijf thuis. Krijgt u daar 
ook koorts en/of benauwdheid bij, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven) 

• Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten als dat nodig is.
• Groepsvorming van drie of meer personen is alleen toegestaan als er 1,5 meter 

afstand wordt gehouden (uitgezonderd gezinnen en kinderen tot en met 12 jaar)
• Beperk bezoek thuis tot maximaal 3 gasten
• Verpleeghuizen zijn gesloten voor bezoek
• Sluiting alle eet- en drinkgelegenheden; afhalen en bezorgen is toegestaan – ook bij 

coffeeshops; 
• Sluiting sport- en fitnessclubs, sauna’s, casino's, speelhallen, seksinrichtingen;
• Verbod op evenementen met een vergunnings- of meldplicht
• Verbod op uitoefenen van alle vormen van contactberoepen voor zover er geen 1,5 

meter afstand kan worden gehouden (uitzondering van medische beroepen)
• Tijdelijk verbod burgerluchtvaart luchtruim Nederland (i.i.g. vliegverbod Italië, China, 

Iran, Zuid-Korea, Spanje en Oostenrijk). 

• Geen fysiek onderwijs op middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

• Geen fysiek onderwijs op hogescholen en universiteiten

Aanvullende maatregelen:

• VZ veiligheidsregio kunnen locaties (vakantieparken, campings, stranden, winkels, 
markten en parken) sluiten als er geen maatregelen worden genomen om mensen 1,5 
meter afstand te laten houden

• VZ veiligheidsregio hebben de mogelijkheid om via een noodverordening op te treden. 
Ook kunnen er boetes worden opgelegd.

• Verbod op groepsvorming in de publieke ruimte

• Tegemoetkoming voor Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

• Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

• Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) 

• Verruiming borgstelling MKB-kredieten 

• Uitstel betaling belasting 

• Verlaging invorderingsrente en belastingrente 

• Uitstel betaling belasting 

• Verruiming van de rij- en rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs

• Verruiming limiet contactloos betalen 

• Uitzonderingen cruciale beroepen
• Maatregelen in asielketen
• Maatregelen in de mondzorg
• Maatregelen in de GGZ
• Maatregelen in de GHZ
• Maatregelen tav gedetineerden
• Maatregelen voor cultuursector
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Overwegingen bij besluitvorming
Medische overwegingen 
• Volgt OMT/BAO-advies; vanwege onvoldoende zekerheid over IC en zkh capaciteit advies om bestaande 

maatregelen te verlengen. Aanvullend advies richting Paasdagen en meivakantie (toerisme);

Economische overwegingen
• Prognose CPB: negatieve effect van de beperkende maatregelen neemt na drie maanden toe;
• Om dit effect te voorkomen is volledige afbouw van volledig pakket op 15 juni noodzakelijk;
• Effecten van afschalen van delen van huidige maatregelen nog niet bekend;

Sociale overwegingen:
• Steun voor de kabinetsmaatregelen domineert; 
• Onduidelijkheid over verschillende termijnen van maatregelen; eenduidigheid bij besluit verlenging gewenst;
• Nog steeds onzekerheid over effect van COVID op gezondheid van en overdraagbaarheid bij kinderen;

Bestuurlijke overwegingen
• Onderwijs en kinderopvang afhankelijk van resultaten onderzoek (RIVM begin mei beschikbaar); 
• Bij (beperkte) verlenging is er tijd om de effecten van differentiatie van maatregelen te onderzoeken en zo een 

gerichter instrumentarium te ontwikkelen;
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# Maatregel Advies OMT/BAO
(verlengen:
ja/nee/wijzigen)

Impact Uitvoerbaarheid Advies

Sociaal Economisch Capaciteit &
Continuïteit vitale processen en 
samenleving

Cluster 1: Algemene gezondheidsadvies

1 Algemene hygiënemaatregelen Verlengen tot eind 
april/begin mei Draagvlak/compliance hoog -

Geen acute knelpunten: bij 
contactberoepen praktische 

oplossingen

2 Houd 1,5 meter afstand Verlengen tot eind 
april/begin mei

Draagvlak hoog
Compliance gemiddeld
Maatschappelijk effect groot

Hoog
(opkomst van 1,5m-
economie)

Geen acute knelpunten: bij 
contactberoepen praktische 

oplossingen

3 Gezinsquarantaine bij klachten Verlengen tot eind 
april/begin mei Draagvlak en compliance hoog Hoog Uitzondering voor vitale processen en 

cruciale beroepen

Cluster 2: Maatregelen beperking openbaar leven (op basis van medisch advies)

4a Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen 
naar buiten als dat nodig is.

Verlengen tot eind 
april/begin mei

Draagvlak/compliance gemiddeld
Gevolgen voor (medisch en sociaal) 
kwetsbare personen groot

Hoog Uitzondering voor vitale processen en 
cruciale beroepen

4b Ga alleen naar buiten voor werk 
wanneer u niet thuis kunt werken

Verlengen tot eind 
april/begin mei

Draagvlak/compliance gemiddeld

Hoog
Kengetal: treft 
5.910.000 personen 
werkzaam in niet-
cruciaal beroep (Q4 
2019, CBS)

Uitzondering voor vitale processen en 
cruciale beroepen

4c M.h.o.o. Pasen en de Meivakantie: Ga 
niet op vakantie of een dagje uit in 
Nederland

Advies om niet in eigen
land op vakantie of een 
dagje uit te gaan

Indien landelijk uniforme aanpak 
gewenst is, dan is nadere aanwijzing 
van minVWS onder art. 7 WPG nodig.

5 Groepsvorming van drie of meer 
personen is alleen toegestaan als er 
1,5 meter afstand wordt gehouden

Verlengen tot eind 
april/begin mei

Draagvlak/compliance hoog 
- NB voor jeugd mogelijk anders
Maatschappelijk effect groot
Impact op noodzakelijke 
bijeenkomsten

- Handhaving door BOA’s en politie 

6 Beperk bezoek thuis tot maximaal 3 
gasten

Verlengen tot eind 
april/begin mei

Draagvlak/compliance gemiddeld
Maatschappelijk effect middelgroot - Handhaving van maatregel is 

vraagstuk
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# Maatregel Advies OMT/BAO
(verlengen:
ja/nee/wijzigen)

Impact Uitvoerbaarheid Advies

Sociaal Economisch Capaciteit &
Continuïteit vitale processen en 
samenleving

7 Verpleeghuizen zijn gesloten 
voor bezoek

Verlengen tot eind 
april/begin mei

Draagvlak/compliance hoog
(neemt mogelijk af)
Gevolgen voor (medisch en sociaal) kwetsbare 
personen groot
Kengetal: 160.000 bewoners/ veelvoud aan 
naasten (CBS)

- -

8 Sluiting alle eet- en 
drinkgelegenheden; afhalen 
en bezorgen is toegestaan –
ook bij coffeeshops; 

Verlengen tot eind 
april/begin mei

Draagvlak/compliance hoog
Maatschappelijke effecten groot
Positief effect toestaan afhaalloket coffeeshops; 
ontstaan illegale markt ingedamd

Hoog
Kengetallen: Omzet 
branche 365 miljoen 
euro per week 
Ca 50.000 bedrijven
Ca. 500.000 
werkzame personen 
(CBS, 2017)

-

9 Sluiting sport- en 
fitnessclubs, sauna’s, 
casino's, speelhallen, 
seksinrichtingen;

Verlengen tot eind 
april/begin mei Draagvlak/compliance hoog

Deel prostituees in sociaal kwetsbare positie

Vooralsnog
onduidelijk
Kengetallen: ca.
25.000 bedrijven

Capaciteit voor toezicht op naleving

10 Verbod op evenementen 
met een vergunnings- of 
meldplicht (tot 1 juni)

(loopt tot 1 juni, derhalve 
geen advies)

Draagvlak/compliance hoog
Maatschappelijke effecten groot
Gemis aan sociaal contact, ontspanning en 
afleiding (bijv sport)
Kengetal: ca 2 mln bezoekers/maand (CBS)

Hoog
Omvang nog geen 
indicatie

Speelt capaciteit vrij

Dit verbod ook te 
laten gelden voor
theaters en bioscopen

11 Verbod op uitoefenen van 
alle vormen van 
contactberoepen voor zover 
er geen 1,5 meter afstand 
kan worden gehouden 
(uitzondering (para-
)medische beroepen)

Verlengen tot eind 
april/begin mei

Draagvlak/compliance hoog
Maatschappelijke effecten groot

Hoog
Kengetal: ca 64.000 
bedrijven met 85.600 
werkzame personen 

Omzet 46 miljoen euro 
per week.

Geen acute knelpunten: bij 
contactberoepen praktische 

oplossingen



23

# Maatregel Advies OMT/BAO
(verlengen:
ja/nee/wijzigen)

Impact Uitvoerbaarheid Advies

Sociaal Economisch Capaciteit &
Continuïteit vitale processen en 
samenleving

12 Tijdelijk verbod burgerluchtvaart luchtruim Nederland Volgt RIVM-advies (niet OMT)
Draagvlak/complian
ce hoog Hoog -

13 Advies niet reizen naar buitenland, tenzij strikt 
noodzakelijk

Verlengen tot eind april/begin
mei Draagvlak/complian

ce hoog

Omvang niet vast 
te stellen
Effect op 
reisbranche hoog

-

14 Geen fysiek onderwijs op middelbaar beroepsonderwijs Verlengen tot eind april/begin
mei

Gemiddeld
draagvlak. Druk 

ouders/ verzorgers 
neemt toe.

500.000 MBO 
studenten

-

Capaciteit volstaat voor afstands-
onderwijs en examens

Uitzondering voor kinderen van 
personen met cruciale of vitale 

beroepen

15 Geen fysiek onderwijs op hogescholen en universiteiten Verlengen tot eind april/begin
mei

Druk op ouders en 
verzorgers beperkt.

765.000 studenten

-
Volstaat voor afstands-onderwijs.

(Examens in ontwikkeling)

16 Verhinderen buitenlands toerisme naar NL Advies om toeristen in NL te 
weren

Nog niet direct uitvoerbaar,vraagt
nadere uitwerking en afstemming 

DUI/BE

Besluiten in volgend 
MCCb

NB.
• Uitvoeringsmaatregelen, handhavingsmaatregelen en continuïteitsmaatregelen volgen het besluit over de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te stoppen.
• Besluiten over (economische) steunmaatregelen volgt separate besluitvorming in de vijfhoek.
• Sluiting buitengrenzen EU volgt EU besluitvorming, daarom niet in tabel. 

Termijnen van omringende landen: 
Frankrijk - sanitaire noodtoestand tot 25 mei
Duitsland – maatregelen tot 20 april van kracht
België –verlenging tot 20 april
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# Maatregel Advies OMT/BAO
(verlengen:
ja/nee/wijzigen)

Impact Uitvoerbaarheid Advies

Sociaal Economisch Capaciteit &
Continuïteit vitale processen en 
samenleving

Cluster 3: Maatregelen beperking openbaar leven (op basis van sociaal-economische impact)

17 Sluiting kinderopvang In afwachting van uitkomst 
onderzoek RIVM

Draagvlak/compliance 
hoog

Uitzondering voor kinderen van 
personen met cruciale of vitale 

beroepen

(40.000 kinderen 
in week 16 mrt - 22 mrt)

14 Geen fysiek onderwijs in primair onderwijs In afwachting van uitkomst 
onderzoek RIVM

Gemiddeld draagvlak. 
Druk ouders/ verzorgers 

neemt toe.

Betreft 1.500.000 
leerlingen

Productiviteit van 
(thuis) werkende 
ouders ligt lager 

gedurende 
maatregel

Uitzondering voor kinderen van 
personen met cruciale of vitale 

beroepen 

(440.000 personen werkzaam met 
kinderen in PO-leeftijd)

15 Geen fysiek onderwijs op voortgezet onderwijs In afwachting van uitkomst 
onderzoek RIVM

Gemiddeld draagvlak. 
Druk op ouders en 
verzorgers beperkt.

Betreft 1.000.000
leerlingen

-

Uitzondering voor kinderen van 
personen met cruciale of vitale 

beroepen





Opmerkingen tav voorgestelde maatregelen

• T.a.v. voorstel tot verlenging:

• I&W: voortzetten maatregelen zet druk op termijnen voor 
vrijstellingen/ certificeringen voor bepaalde beroepsgroepen

• Actie I&W: overzicht aanleveren van de fatale termijnen/ 
deadlines

• OCW: Aandacht voor kwetsbare leerlingen en t.a.v. examinering

• Aandacht voor handhaafbaarheid van de maatregelen irt
aanwijsbesluit

• Aandacht voor communicatie over de maatregelen en waar nodig 
aanscherping van de teksten door NKC.
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T.a.v. beperken reisbewegingen

• In ICCB en MCCB donderdag: besluit over maatregelen Dl. En Be
• VWS en BZ: leg dit wel voor aan MCCb vandaag

• Voorstel VWS en BAO: houd het bij een advies en geen aanwijzing
• BZK, BZ, LNV en Kmar: graag wel een aanwijzing t.a.v. toerisme, 

zodat grenzen verder open kunnen blijven
• Notie NCTV: bezie ook sociale effect op personen
• J&V: Vanuit VB geen voorkeur voor een aanwijzing, behoefte aan 

maatwerk. Kan-bepaling over sluiten recreatieparken laten staan, 
t.a.v. de sanitaire voorzieningen een moet-bepaling opnemen

• Vanuit NKC voorkeur voor eenduidigheid qua datum en aard 
besluit (advies/ maatregel)

• :
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T.a.v. Opmerkingen over mogelijke verleningstermijnen: t/m 
30 april of t/m 10 mei

• T.a.v. instellingen kwetsbare personen: neiging naar 10 mei. 
Nadrukkelijk aandacht wat dit betekent voor deze doelgroep

• Aandacht voor gevolgen na deze periode
• : 30 april voorkeur
•  10 mei
•  30 april
• OCW: 10 mei ivm de schoolvakanties
•  combi van 2 data
•  geen voorkeur voor data, vooral aansluiten op omliggende 

landen
•  als je onderwijs dichthoud, is het lastig uitleggen dat andere 

maatregelen aflopen. Betrek ook vakantie Dl. En Be.
•  als het maar duidelijk is
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T.a.v. Opmerkingen over mogelijke verleningstermijnen: t/m 30 april 
of t/m 10 mei (2)

•  30 april (o.a. ivm ramadan en handhaving)
•  helder uitlegbare datum, 1 datum. Voorkeur 10 mei
•  vanuit eenduidigheid voorkeur voor 10 mei

T.a.v. Gevraagd besluit: onder het verbod op evenementen met 
een vergunnings- of meldplicht tot 1 juni op verzoek van OCW, 
ook alle activiteiten van culturele instellingen waarbij publiek 
samenkomt te betrekken

- NKC: graag duidelijke definitie wat hieronder valt. Wordt afgestemd 
met OCW
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T.a.v. Gevraagd besluit: bij verlenging in de tussenliggende 
periode differentiatie van maatregelen te onderzoeken en uit te 
werken (exit-strategie) en tijdige besluitvorming voor te bereiden 
voor MCCb

- BZK: bezie psychologische kant van de maatregelen. Er volgt een 
onderzoeksvoorstel (VWS/ NCTV). Deze criteria zitten ook deels in 
het dashboard en worden meegewogen

- Inhoudelijk/ tekstuele opmerkingen kunnen aangeleverd worden 
bij NCTV
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› Nog geen COVID-19 op BES, forse toename met lokale transmissie 
in de Landen

› Diensten publieke gezondheid op alle eilanden overbelast

› Stilvallen (toeristen)economie treft eilanden hard 

› Ieder eiland heeft zijn eigen problematiek. Anderzijds: veel 
problematiek vergt gezamenlijke aanpak over grenzen van 
landen/openbare lichamen heen 

› Bijstandsverzoeken (in totaal 20) ontvangen t.a.v. o.a. medisch, 
openbare orde handhaving & versterking maritieme grens; 
bijstandsverzoeken Landen voor financiële ondersteuning

Uitgangssituatie 30/3 
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› Verhoogd aantal COVID-19 besmettingen tekorten 
zorgcapaciteit, uitval vitale functies

› Verhoogde influx (COVID-19 besmette) Venezolanen tekorten 
handhavings- en zorgcapaciteit, maatschappelijke onrust

› Financieel-economische terugval landen en armoedeval als gevolg 
van stilvallen (toeristen)economie maatschappelijke onrust

› Tekorten voedsel, water, brandstof (en daarmee elektra) als gevolg 
van transportproblematiek maatschappelijke onrust

Risico’s (die gemitigeerd moeten worden)
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1. Introductie voorkomen en/of na incidentele introductie inperken 
(containment en verhogen testcapaciteit)

2. Geleidelijke opbouw extra zorgcapaciteit 
3. Voorbereiden afbouwstrategie 
4. Versterken openbare orde, veiligheid, grensbewaking & 

vreemdelingenketen, inclusief voorkomen influx (al dan niet met 
COVID-19 besmette) Venezolanen

5. Caribisch Nederland: financieel-economische maatregelen in lijn 
met Nederland

6. Landen: liquiditeitssteun, evt. capaciteit op financieel-economisch 
domein

7. Zekerstellen vitale functies (bestuur, voedselzekerheid etc).
8. Zekerstellen transportverbindingen naar en tussen de eilanden 

Strategie (inzet Nederland langs 8 sporen)
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Algemeen:

› Proportionele maatregelen

› Efficiënte omgang schaarse middelen

› Maatregelen zo lang als nodig, zo kort als mogelijk

› Optreden als één overheid (in communicatie en daden)

Specifiek:

› Caribisch Nederland: Nederland draagt verantwoordelijkheid

› Landen: Primair zelf verantwoordelijk. Nederland ondersteunt op basis van bijstandsverzoeken

› Afbouw maatregelen tijdig/vooraf inregelen

Beperkingen:

› Grenssluitingen, vliegverbindingen, benodigde quarantaine vooraf

Uitgangspunten
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› Instemmen met overall strategie ter mitigering van genoemde 
risico’s in 8 sporen (slide 4)

› Instemmen met de beslispunten op de sporen:
1. Introductie voorkomen en/of na incidentele introductie inperken (slide 7)
2. Geleidelijke opbouw extra zorgcapaciteit COVID-19 (slide 8 en 9)
4. Versterken openbare orde, veiligheid, grensbewaking & vreemdelingenketen, 
inclusief voorkomen influx (al dan niet met COVID-19 besmette) Venezolanen (slide 
10 en 11) 

7. Zekerstellen vitale functies (slide 12)

› Conform richting MCCb besluiten de bevoegde bewindspersonen 
volgens de reguliere procedure over de aan hen gerichte 
bijstandsverzoeken

Gevraagde besluitvorming MCCb 31 maart
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› Advies OMT: de strategie voorkomen introductie BES en 
containment CAS stevig voortzetten en extra capaciteit inzetten. In 
combinatie met een ruimhartig en laagdrempelig testbeleid.

› Gevraagd besluit MCCb:
– ondersteunen implementatie van (commerciële) testen op Bonaire en Sint 

Maarten;

– honoreren bijstandsverzoek Bonaire om GGD te versterken;

– honoreren bijstandsverzoek Saba en St. Eustatius om 2 crisismanagers te 
leveren.

Beslispunten spoor 1: Introductie COVID-19
voorkomen en/of na incidentele introductie 
inperken
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Huidige capaciteit: 
› De 6 eilanden tellen gezamenlijk ongeveer 350.000 inwoners (excl. 

ongedocumenteerden)
› BES afhankelijk van zorgcapaciteit CAS 
› Slechts 15 operationele IC-bedden op Curaçao en Aruba 
› Bovenwinds geen volwaardige IC/isolatiecapaciteit aanwezig
› In de landen 60% minder verpleging en 60% minder specialisten dan in 

Nederland

Behoefte bepalen op basis van:  
› Onzekere epidemiologie in verband met andere bevolkingssamenstelling ten 

opzichte van Europees Nederland; 
› Geen regionale uitwijkmogelijkheden meer (luchtruim Colombia dicht); 
› Beperkte deskundigheid leidt tot noodzaak eerdere opname op specialistische 

afdelingen.

Beslispunten spoor 2: Geleidelijke opbouw extra 
zorgcapaciteit COVID-19
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› Advies OMT: inrichting van een dedicated COVID-19 
overloopfaciliteit voor alle eilanden, inclusief voldoende capaciteit 
voor air-ambulancevervoer en personele bezetting.

› Gevraagd besluit MCCb:
honoreren bijstandsverzoek Curaçao om binnen een maand gefaseerd te komen tot 
een dedicated COVID-19 overloopfaciliteit:
• Beschikbaar stellen verbouwingskosten Sehos van 5 miljoen euro;
• Beschikbaar stellen IC-apparatuur met vooralsnog 30 beademingsapparaten;
• Beschikbaar stellen medisch personeel (8 intensivisten, 54 ICU 

verpleegkundigen, 54 algemeen verpleegkundigen en 5 basisartsen, PM 
personeel isolatie-afdelingen);

beschikbaar stellen van 3 beademingsapparaten voor inzet IC-Hospitainer Sint 
Maarten (bijstandsverzoek);
beschikbaar stellen van 3 beademingsapparaten voor inzet IC-Hospitainer Bonaire;
Bestendigen huidige inzet twee air-ambulances, zo nodig inzet van een derde air-
ambulance gestationeerd op de Bovenwinden.

Beslispunten spoor 2: Geleidelijke opbouw extra 
zorgcapaciteit COVID-19
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Per direct (korte termijn):
1. Honorering bijstandverlening met reeds aanwezige eenheden (defensie, 

Nederlandse politie SXM), al dan niet met taakverschuiving naar openbare 
orde en maritieme grens taken zoals gevraagd;

2. Civiele bijstandsverzoeken worden integraal bekeken door de betrokken 
partners;

3. Ondersteuning JenV aan AUA en CUR in de vreemdelingenketen mogelijk op 
afstand voorzetten (Respons bijstandsverzoeken AUA en CUR 2019 –
Venezuela);

4. Ophoging maritieme grensbewaking Benedenwinden.

Beslispunten spoor 4: Versterken openbare orde, 
veiligheid, grensbewaking & vreemdelingenketen
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Voorbereidende maatregelen: 
1. Gereedstellen voor leveren extra bijstand t.b.v. openbare orde, veiligheid, 

(maritieme) grensbewaking & vreemdelingenketen
Uitwerken inzet Maritieme capaciteit (inclusief Kustwacht): nader te bepalen 
mensen/middelen mix door DEF.
Nadere uitwerking inzet NL tbv de vreemdelingenketen Cariben op basis van huidige 
ondersteuning JenV, eventuele nieuwe hulpvragen Cariben en herijking bestaand 
crisisplan

Beslispunten spoor 4: Versterken openbare orde, 
veiligheid, grensbewaking & vreemdelingenketen
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Per direct:
1. Omdat alle personele inzet nodig is, adviseren we een appèl te doen op alle 

uitgezonden ambtenaren om langer te blijven, waarbij geen onderscheid wordt 
gemaakt tussen vitale en niet-vitale functies.

Beslispunten spoor 7: Zekerstellen vitale functies
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13. Rondvraag en sluiting

• S.v.z. repatriëring NL uit het buitenland – geagendeerd voor 
volgend IAO

• Flitsevaluatie COT – geagendeerd voor volgend IAO

• Internationaal verzoek NL-steunverlening in buitenland
• Wens AZ en BZ om dit te agenderen voor ICCb. Wordt nog 

afgestemd tussen AZ, BZ en NCTV












































