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IAO

IAO Covid-19

Omschrijving IAO Covid-19
Vergaderdatum en -tijd 1 april 2020, 10.00 uur
Vergaderplaats NCTV
Aanwezig

Afwezig

1. Opening

2. Algemeen beeld
Duiding – Informatieteam
Terugblik persconferentie (NKC)
Dashboard
VWS/RIVM
Omgevingsanalyse (NKC)

3. Thema Maximaal controleren (toelichting VWS)
IC capaciteit
Innovatie voorstel
Voorkomen buitenlandse reisbewegingen
Overweging vliegverboden aanvullende landen (Zwi, VS, VK)
Loket psychosociale hulpverlening (document bijgevoegd)

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

5. Thema Zorg voor kwetsbare personen (toelichting VWS)
Algemene toelichting op thema
Factsheet bijstand

6. Thema Financieel-economisch (toelichting EZK)
Terugkoppeling vijfhoek

7. Thema Caribisch gebied (BZK)

Nationaal Crisis Centrum

Contactpersoon
T 070 751 50 50

Datum 
1 april 2020
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Nationaal Crisis Centrum

Datum

1 april 2020

8. Internationaal
Toelichting steunvoorwaarden 3e landen
Stand van zaken repatriëring
Hulptransporten

9. Parlementair
Technische briefing + TK debat

10. Communicatie

11. ICCb / MCCb-onderwerpen
Dashboard
Procesbeschrijving vliegverboden + aanvullende landen

12. Rondvraag en sluiting
COT onderzoek Nota COVID-19 Actieleren (bijgevoegd)





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. Internationaal
9. Parlementair
10. Communicatie
11. Openstaande Actiepunten 
12. Rondvraag en sluiting 
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Opening

Morgen in ICCb
• Voorkomen buitenlands toerisme in paas- en meivakantie
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Omgevingsanalyse
• Op de voorpagina’s nadruk op de verlenging van de maatregelen. En 

de zachte en begripvolle landing ervan. Ook besef dat 28-4 
waarschijnlijk nog niet klaar is.

• In diverse media complimenten over strakke boodschap en goed 
geregisseerde persconferentie.

• Steeds meer berichtgeving over mogelijke faillissementen en 
financiële consequenties.

• Zorg over geestelijk welzijn neemt toe.
• Kritische artikelen over de opstelling van Nederland t.a.v. financiële 

hulp aan Zuid-Europese landen. ‘Beste Mark, help nou’ en 
• De druk op gezinnen en werkende ouders neemt toe; scholen maken 

zich daarbij zorgen over kwetsbare leerlingen en vrezen 
onderwijsachterstanden.

• Veel zorgen over de IC-capaciteit. Fase 3 / zwarte scenario komt 
veelvuldig aan bod: wie wel en wie niet op de IC? Belangengroepen 
trekken aan de bel namens hun achterban (ouderen, mensen met 
een beperking). 'Mogelijk volgende week al zwartste scenario’5





Algemeen beeld (slot)

• Werken aan exitstrategie, maandag in OMT. Baseren op 
maatregelenmatrix. Consequenties van maatregelen op de rest 
van de samenleving.

• Steeds meer aandacht voor niet-medische kant, vb ook steun aan 
Europa
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3. Thema’s – maximaal controleren (2)

Overwegingen vliegverboden
• Update: veel media-aandacht en politieke druk over de VS. Je kunt 

nu nog eenvoudig uit hoog-risicolanden op Schiphol komen. Plan is 
Beginnen met exitscreening op vertrekluchthaven (o.a. fit to fly
verklaring, verstrekken van info in het vliegtuig over NL-regels), 
starten vanaf JFK (testen)

• Is diplomatieke / economische afweging om voor deze wijze te 
kiezen.

• Quarantaine mogelijkheden nog aan de orde geweest?
• Eerder gemeld: entry/exitscreening niet nuttig, zijn er nu andere 

inzichten? Geen entryscreening in NL, want dan hebben mensen al 
samen in het vliegtuig gezeten. Exitscreening kan dit voorkomen. 
Fit to fly verklaring moet uitstralen dat je met symptomen echt 
niet aan boord komt.
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3. Thema’s – maximaal controleren (3)

• BZ: Voor landen buiten Schengen niet opportuun om nog 
afwegingskader te hebben, plus is niet up to date met 
ontwikkelingen van afgelopen week.

• Besluit: Afwegingskader morgen in ICCb en MCCb behandelen en 
update over de drie nieuwe landen waarvoor een vliegverbod 
wordt overwogen

• Actie: uitzoeken hoeveel vluchten landen er nog op Schiphol? Actie 
KMAR
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3. Thema’s – maximaal controleren (4)

Loket psychosociale hulpverlening
• Integrale landingspagina organiseren voor dit thema. Is behoefte 

aan.
• Verbinden aan telefoonnummers die hierover ook ontstaan in de 

zorg.
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5. Thema zorg voor kwetsbare personen (slot)

Graag factsheets voor specifieke doelgroepen in- en aanvullen.

OCW kan mogelijk cijfers leveren over kwetsbare leerlingen voor 
dashboard.

DPG’en zijn nu regionaal de niet acute zorg aan het organiseren. 
Opdacht om LOT-C daar bij te betrekken (ondersteuning), deze 
krijgen hier ook een uitbreiding van de opdracht voor.

Factsheet bijstand is er nog niet – zou opgesteld worden op basis van 
opmerkingen over vraag aan bijstand die aanbod overschrijdt. 
Routing bijstandsverzoeken en welke verzoeken zijn gedaan en stand 
van zaken in kaart brengen (LOCC, DEF, VWS) Als voorstel deze 
week terugbrengen in IAO. Stavaza iedere dag in IAO.
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6. Thema Financieel-economische stabiliteit 
(EZK)
Fin: veel vragen voor welke belastingen uitstel van betaling geldt. 
Komt morgen mogelijk in ICCb/MCCb

Implementatie van maatregelen economische sector heeft hoge 
urgentie.
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Internationaal

Steun derde landen.
• Hoe omgaan met hulpverzoeken derde landen. Komen binnen via 

verschillende kanalen. Afwegen op haalbaarheid naast eigen 
crisisbeheersing. Solidariteit tonen ook belangrijk. Beeldvorming 
NL staat onder druk. Geopolitiek: anderen doen het wel, 
bijvoorbeeld Rusland, China. 

• Aanvragen worden wekelijks integraal getoetst. Er komt een 
dashboard dat behoeftes en voorraden inzichtelijk maakt. Voorstel 
hiertoe gisteren in ICCb/MCCb behandeld en goedgekeurd.

• BZ Gaat terugkoppeling hierop geven via dashboard.
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Internationaal

Stavaza repatriering
• Diverse vluchten hebben plaatsgevonden. Op vluchten worden ook 

andere EU-ingezetenen meegenomen. Nog diverse vluchten 
gepland. 

• Vluchten zijn bij UCPM aangemeld (EU-programma voor vluchten 
van buiten de EU, waaraan door EU wordt meebetaald)

Hulptransporten
• BZ: Met fin en douane in overleg over geplande OS-leveringen aan 

ontwikkelingslanden om exportrestricties te verlichten
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10. Communicatie-aanpak

• Van gedrag starten -> gedrag volhouden: 
Eenduidige en toepasbare maatregelen. 1 brondocument. 

• Departementen maken Q&A-vertaling naar sectoren en doelgroepen
• 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 | Datum29



Acties communicatie

- Communicatievragen debat
- Nieuwe (on- en offline) middelen: wat betekent het voor mij?
- Aanscherpen QA definitie en besluitvorming over culturele   
instellingen met publiek
- Communicatie buitenlands toerisme en grensregio’s
- Voorstel media-offensief buitenlandse media (‘onze intelligente 
lockdown niet zoveel anders dan omliggende landen’)
- Analyse data sociale media
- Voorbereiden I/MCCB donderdag

Titel | Datum30





12. Rondvraag en sluiting

• Dashboard continuïteit moet nog worden aangepast aan huidige 
cruciale processen, graag aandacht voor aanleveren informatie 
door liaisons.

• Action learning stuk bij de stukken. Voor evaluatie door COT, 
binnenkort meer.





Acties en afspraken IAO 1 april 10.00 u (2)

ACTIE NCTV: procesvoorstel richting Iccb/Mccb morgen t.a.v
voorkomen buitenlandse reisbewegingen/toerisme. Verschillende 
initiatieven moeten bij elkaar komen. Kunnen we met andere 
maatregelen ook het zelfde doel bereiken? Project continuïteit 
coördineert, afstemming vindt verder plaats ter besluitvorming 
morgen. 
AFSPRAAK/ACTIE NCTV: scenario stijgende lijn vrijdag op de agenda. 
ACTIE ALLEN: op verzoek VWS factsheet VWS ten aanzien van 
kwetsbare personen aanvullen, specifiek op doelgroepen.
AFSPRAAK: Afspraak is dat alle bijstandverzoeken ingediend worden 
bij het LOCC. Behoefte aan overzicht. 
Actie: LOCC-Defensie-VWS stemmen af om proces recht te trekken. 
Overleg dat vandaag plaatsvindt (Defensie) zal daarin betrokken 
worden. Komende dagen terug op IAO, dilemma's z.s.m. opschalen 
naar Iccb.
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Acties en afspraken IAO 1 april 10.00 u (3)

AFSPRAAK/ACTIE FIN: behoefte aan duidelijkheid voor ondernemers 
inzake belastingregelingen waarschijnlijk morgen in Iccb/Mccb
AFSPRAAK/ACTIE OCW: OCW voortgangsbrief kwetsbare leerlingen. 
Nog een brief over huis-aan-huis bladen en lokale journalistiek. En 
q&a’s over culturele instellingen met publiek worden aangescherpt. 
Stavaza/terugkoppeling morgen in IAO (wordt mogelijk afgedaan in 
debat) 
AFSPRAAK/ACTIE EZK: input delen t.b.v. gebruik data. Stand van 
zaken in IAO, indien rijp voor besluitvorming door naar Iccb en Mccb
Actie NCTV: dashboard wordt aangepast + procesvoorstel aan 
liaisons om dashboard te vullen (ook steunverzoeken en maatregelen 
in economische sector in dashboard!)
AFSPRAAK/ACTIE: Notitie actie-leren o.l.v. COT is in gang gezet: 
wordt vervolgd. 
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T.a.v.: IAO Directoraat-Generaal 
Overheidsorganisatie, CIO 
Rijk
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Contactpersoon

Datum
30 maart 2020

Kenmerk
2020-0000140087
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Corona (COVID-19 of SARS-CoV-2) als hotspot

Aanleiding
Op 18 maart 2020 is de notitie ‘Corona (COVID-19 of SARS-CoV-2) als hotspot‘ 
met de departementale CIO’s gedeeld. Hierin adviseert CIO Rijk, na overleg met 
het Nationaal Archief, de departementen om het proces in te gaan om een 
hotspotlijst vast te stellen. 

Kern
Naar aanleiding hiervan heeft het Nationaal Archief diverse vragen ontvangen 
vanuit departementen, agentschappen en ZBO’s. Er is veel behoefte aan 
informatie en kennisproducten. Het Nationaal Archief heeft hierop besloten om op 
één centraal punt relevante informatie rond dit onderwerp aan de zorgdragers te 
bieden. Hiertoe wordt nu een webpagina op de site van het Nationaal Archief 
ingericht. 

Eveneens speelt mee dat organisaties in meerdere of mindere mate ervaring 
hebben met het proces rond hotspots. Het Rijksprogramma voor Duurzaam 
Digitale Informatiehuishouding heeft per 23 maart 2020 projectleiders 
beschikbaar die organisaties kunnen begeleiden, producten maken en het 
organiseren van kennisdeling. RDDI is al gestart met een inventarisatie naar de 
ondersteuningsbehoeften van de betreffende organisatie binnen de Rijksoverheid. 

NCTV heeft aangegeven hoofdverantwoordelijkheid te willen dragen voor het 
begeleiden van de zorgdragers om een integraal hotspotdossier COVID-19 te 
realiseren. Zij hebben al ervaring in deze rol opgedaan gedurende het traject rond 
het integrale hotspotdossier ‘Blijvend in ons geheugen: nationale crisis MH17’. 

Het eindrapport van het project 'Blijvend in ons geheugen: nationale crisis MH17'
heeft een aantal aanbevelingen gedaan voor betrokken organisaties en 
opdrachtgever, mocht een dergelijke crisis nogmaals voorkomen. De belangrijkste 
aanbeveling aan de opdrachtgever was om de opdracht tijdig en collectief uit te 
zetten: “Het is noodzaak om bij een volgend soortgelijk dossier van nationaal 
belang op korte termijn een formele opdracht vanuit het SGO uit te zetten bij de 
departementen. Dit helpt om het belang voor goed informatie beheer te 
onderstrepen.” CIO Rijk is van mening dat gezien de ernst en de aard van de 
COVID-19 crisis deze aanpak hier gewenst is.
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Datum
30 maart 2020

Kenmerk
2020-0000140087

Advies
Het IAO wordt gevraagd om akkoord te gaan met de volgende aanpak:

Het SGO wordt gevraagd om naar het voorbeeld van het project ‘Blijvend 
in ons geheugen: nationale crisis MH17’:

1. een formele opdracht uit te zetten voor een integraal hotspotdossier 
COVID-19.

2. NCTV hoofdverantwoordelijk te maken voor het integrale 
hotspotdossier COVID-19.

3. Onder leiding van de verantwoordelijk organisatie een project op te 
starten waarbij:
- Het Nationaal Archief als adviseur optreedt;
- Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding 

projectleiders leveren en de relatie met de ontwikkelingen binnen de 
duurzame digitale informatiehuishouding bewaakt;

- De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed het project kritisch 
volgen;

- Betrokken organisaties deelnemen.

4. Het SGO stelt het mandaat van de verantwoordelijke organisatie
vast. Daarbij is het helder dat ook bij een Rijksbrede aanpak 
zorgdragers zelf verplicht zijn om binnen hun eigen 
verantwoordingssfeer de nodige maatregelen te nemen om 
vernietiging of verlies van de informatie te voorkomen.



Psychosociaal informatie- en verwijscentrum COVID-19
Een digitaal loket voor informatie over psychosociale aspecten van de COVID-19 pandemie, 
ondergebracht bij Rijksoverheid.nl 

Goede informatie, die gebundeld op één locatie wordt aangeboden, kan zorgen verminderen
en onrust wegnemen. Belangrijke les uit eerdere crises.
De website van Rijksoverheid.nl wordt gepositioneerd als de plaats voor alle vragen en
informatie, en derhalve zou hier bij aangesloten kunnen worden voor alle zaken rondom
psychosociale hulpverlening.

Wat houdt de éénloketgedachte in? 
Een online éénloketfunctie – toegankelijk via een website of een app – is idealiter een
combinatie van, enerzijds, goed geordende informatie op veel gestelde vragen, toegankelijk
voor iedereen (collectieve informatie en verwijzing).
Anderzijds is het een plek waar mensen terecht kunnen bij een persoon die maatwerk kan
leveren en mensen - met bijvoorbeeld psychische nood - goed kan doorverwijzen naar meer
specialistische hulp (individuele verwijzing).

Wat kan een eenloketfunctie betekenen bij COVID-19 
De huidige websites Rijksoverheid.nl en rivm.nl bieden op dit moment weinig informatie over
de psychosociale gevolgen van COVID-19 en hoe daarmee om te gaan. Dergelijke informatie
wordt momenteel versnipperd en elders aangeboden. Wat ontbreekt is een koppeling van
betrouwbare informatiebronnen en het ondersteuningsaanbod voor hulpverleners, zorg- of
dienstverlenende instanties en burgers, inclusief kwetsbare groepen.

Wat betekent dit concreet? 
Er wordt een landingspagina toegevoegd aan de website van de rijksoverheid, toegespitst op
psychosociale aspecten van COVID-19 voor burgers en hulpverleners (werktitel is
bijvoorbeeld “Psychosociaal informatieloket corona”). Hierin zal een onderscheid gemaakt
worden in informatie voor het algemene publiek, en informatie die aan professionals wordt
aangeboden.
De website biedt informatie op veel gestelde vragen en nuttige/toegankelijke
kennispublicaties, waar mogelijk verwijzen naar de bronwebsite zodat geen doublures
ontstaan
De website bevat verwijzingen naar dienstverleners organisaties waar mensen met
individuele vragen en behoeften terecht kunnen (Rode Kruis, GGD en RIVM callcenters,
kindertelefoon, ouderenlijn, 113 online, ARQ contactpunt hulpverleners, steeds voorzien met
een korte duidelijke toelichting)
Uitgangspunt blijft: lokaal waar het kan, nationaal waar het moet
Er wordt gefaseerd te werk gegaan, klein beginnen en later aanvullen met doelgroepen en
bijpassende informatie waar nuttig

Wat vraagt het aan organisatie en capaciteit? 

1. Doorlopend inzicht in behoeften en problemen van de doelgroepen: samenwerking van
RIVM, GGD GHOR Nederland, ARQ Kenniscentrum Impact en Nivel.

2. Medewerkers die inhoudelijk teksten en kennisproducten opstellen/verzamelen, passend bij
de doelgroepen en informatiebehoeften van dat moment, en ook kritisch zijn op de kwaliteit
en toegankelijkheid van beschikbare materialen: via bovenstaande.

3. Coördinatie en webredactiecapaciteit, gekoppeld aan het NKC en webbeheer van de
overheidswebsite (nog niet voorhanden): vereist aanvullende capaciteit en afspraken.



De inhoud wordt afgestemd met bestaande koepel- en kennisorganisaties van zorginstellingen en 
beroepsgroepen en relevante netwerken, inclusief GGZ en OGGZ. 



Pagina 1 van 2 

IAO

IAO Covid-19

Omschrijving IAO Covid-19
Vergaderdatum en -tijd 2 april 2020, 10.00 uur
Vergaderplaats NCTV
Aanwezig

Afwezig

1. Opening

2. Algemeen beeld
(Duiding – Informatieteam, VWS/RIVM en omgevingsanalyse (NKC)

3. Thema Maximaal controleren (VWS)
Procesbeschrijving (afwegingskader) vliegverboden en eventueel
maatregelen VS (VWS, IenW, BZ)
Datadeling Telecom (EZK)
Mooi weer in het weekend (communicatie en handhaving)
Voortgang op aanwijzing VWS (verlengen maatregelen tot 28 april)

4. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV)
Voorstel ontmoediging buitenlands toerisme (NCTV)

5. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)
Stand van zaken: verdeling schaarste/bijstand Defensie (LOCC)
Zorgwekkende ontwikkeling besmettingen in verpleeghuizen

6. Thema Financieel-economisch (EZK)
Ondernemers inzake belastingregelingen (FIN)
Spoedwet verlenging van beslistermijnen (JenV)

7. Thema Caribisch gebied (BZK)

8. Internationaal
Hulpverzoeken

Nationaal Crisis Centrum

Contactpersoon
T 070 751 50 50

Datum
2 april 2020
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Nationaal Crisis Centrum

Datum
1 april 20209. Parlementair

Terugkoppeling debat

10. Communicatie

11. Actiepunten

12. ICCb/MCCb-onderwerpen
Dashboard
Voorstel ontmoediging buitenlands toerisme 
Procesbeschrijving (afwegingskader) vliegverboden en evt. maatregelen 
VS (ICCb, mogelijk MCCb) 
Onzeker: Datadeling telecom (ICCb, mogelijk MCCb)
Onzeker: Ondernemers inzake belastingregelingen (FIN)

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. Internationaal
9. Parlementair
10. Communicatie
11. Openstaande Actiepunten 
12. Rondvraag en sluiting 
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Opening

• Geen bijzonderheden.
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Omgevingsanalyse
• Kamerdebat: IC-capaciteit 
• Europees fonds 
• Verenigde Staten

• hoeveelheid dodelijke slachtoffers 
• vliegverboden

• Vooruitblik warme weekend  
• Pasen in relatie tot België/Duitsland
• Verwachting van duur van maatregelen
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10. Communicatie

• Voorbereidingen komend weekend (mooie weer), buitenlands 
toerisme.

• Aandacht voor vliegverbod en aanvullende maatregelen
• Vandaag 2 april geen persconferentie, wel een korte bijeenkomst. 

Hierbij MP en MinVWS.

Titel | Datum23



Acties communicatie-aanpak

• Proces bronbestand (maatregelen & Q&A’s) verder inregelen
• Communicatie resultaten ICCB/MCCB
• Communicatie buitenlands toerisme en grensregio’s
• Communicatie vliegverboden 

Titel | Datum24



















13. Rondvraag en sluiting

• Aanpassing mbt dashboard; Nat. Politie geeft aan dat huidige 
informatie dat huiselijk geweld zou stijgen niet correct is. Dit 
wordt aangepast in het Dashboard.











DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

Departementaal Vertrouwelijk 2

bestaat over de zichtbare effecten (‘afvlakking van de curve’) waar in de briefing naar werd gerefereerd en 
tegelijkertijd het hoge aantal patiënten dat in ziekenhuizen belandt.

- Uitspraken van Gommers die op sociale media meerdere malen worden uitgelicht hebben betrekking op de
werkdruk van IC-medewerkers en dat de gebrekkige transparantie m.b.t. opnamecapaciteit.

- Berichten over minderjarige coronapatiënten in de EU die recent zijn overleden zwengelt de online discussie
aan over de impact van het virus op minderjarigen.

Continuïteit vitale processen en samenleving
Beeld sociale media
- Vanuit het onderwijs is begripvol gereageerd op besluit om de scholen langer dicht te houden.

Zorg voor kwetsbare groepen
- FNV Zorg & Welzijn: veiligheidsgevoel op werkvloer neemt af, met name in de thuiszorg, kraamzorg en

gehandicaptenzorg. De voornaamste redenen zijn gebrek aan PBM, onduidelijkheid over de preventierichtlijnen
en protocollen, en onzekerheid over besmette patiënten of collega’s (omdat er weinig wordt getest).

- Directeur Hoogendijk van Mantelzorg Nederland: ‘helft van de mantelzorgers in Nederland kan zorgtaken nu
niet meer aan, andere helft verwacht het slechts ‘enkele weken’ vol te houden’.

- Thuiszorg neemt niet alleen af door zieke thuiszorg-medewerkers, maar ook omdat ontvangers zelf thuiszorg-
afspraken afzeggen uit angst besmet te worden door het thuiszorgpersoneel.

- Nederlanders met psychische klachten weten minder goed hoe ze de maatregelen moeten doorkomen en
hebben onder meer last van angst en depressiviteit, blijkt uit een enquête door de stichting MIND.

- Gehandicapten vreesden dat ze volgens het draaiboek pandemie niet in aanmerking kwamen voor IC-zorg.
- Er zijn landelijk vooralsnog niet significant meer meldingen of adviesvragen over huiselijk geweld

binnengekomen bij organisatie Veilig Thuis, ondanks het feit dat gezinnen nu lang en dichter op elkaar zitten.

Financieel-economische stabiliteit
- De financiële positie van Nederlandse pensioenfondsen is door de coronacrisis flink verder verslechterd. Voor

veel mensen dreigt een mogelijke pensioenkorting per het eind van dit jaar.
- Bedrijvigheid van de Nederlandse industrie in maart ondanks de flinke impact van het coronavirus nog licht

gegroeid. Verklaarbaar is dit door na-ijleffecten en gegroeide omzet van supermarkten en doe-het-zelf-zaken.
Uit order-gegevens blijkt wel degelijk een aankomende daling.

- 40% van de SVR (stichting vrije recreatie) aangesloten campings in Nederland verwacht acute financiële
problemen als de maatregelen tot 1 juni gaan duren: “geef ons verplichte sluiting, én financiële steun”.

- Gebedshuizen vrezen verlies aan inkomsten/donaties/collectes en denken daardoor in zwaar weer te komen
aangezien zij niet in aanmerking komen voor de steunmaatregelen. Rondom de ramadan geldt dit met name
voor moskeeën die in die periode soms al het geld ophalen dat nodig is voor een heel jaar.

- Deurwaarders verwachten dat veel particulieren/ondernemers de komende tijd in financiële problemen komen
en roepen ontvangers van brieven op zo snel mogelijk te bellen om te voorkomen dat de schulden oplopen.

Beeld sociale media
- CNV en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben begrip voor de verlenging van de maatregelen maar pleit

ook voor ‘extra maatregelen’ met name voor horeca ondernemers die een pand huren. FNV heeft werkgevers
opgeroepen ‘iedereen in dienst te houden, ook flexwerkers’.

Caribisch deel van het Koninkrijk
- Op St. Eustatius zijn de eerste twee besmettingen gemeld. Regeringscommissaris Van Rij heeft direct

aanvullende isolerende maatregelen afgekondigd.
- Het aantal bevestigde besmettingen op Sint Maarten is verdrievoudigd naar 16; ook kent het eiland een

eerste dode. De IC-bedden en beademingsapparatuur zijn in gebruik door niet-COVID-19 patiënten.
- Nederland biedt 42 IC bedden inclusief personeel en apparatuur aan het Caribisch deel van het Koninkrijk.
Beeld sociale media
- Op sociale media zijn veel eilandbewoners van St. Eustatius woedend dat de lokale overheid geen winkels,

bars en restaurants sluit. Het lokale gezondheidscentrum zou geen IC's, beademingsapparatuur of specialisten
hebben. Burgers zijn extra bang omdat twee derde van de eilandbewoners oud of chronisch ziek is.

Internationale context
- De komende dagen staan 15-20 vluchten op de planning om Nederlanders terug te halen. Tot nu toe zijn met

8 vluchten 979 Nederlanders uit het buitenland opgehaald. Er zouden nog 22,000 Nederlanders vastzitten.
- Minister Hoekstra van Financiën wil dat Nederland grofweg een miljard euro stopt in een Europees noodfonds

voor landen die zwaar door de coronacrisis zijn getroffen. Het betreft een gift, geen lening.
- Italië heeft de beperkende maatregelen verlengd tot 13 april. Italië is met China in gesprek over de

Gezondheidszijderoute, een samenwerkingsverband voor bestrijding van infectieziekten. Huawei heeft al
aangeboden een cloudnetwerk te bouwen om de ziekenhuizen in Italië en Wuhan met elkaar te verbinden.
Alibaba zou software aangeboden hebben voor coronadiagnostiek.















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.
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IAO Covid-19

Omschrijving IAO Covid-19
Vergaderdatum en -tijd 3 april 2020, 10.00 uur
Vergaderplaats NCTV
Aanwezig

Afwezig

1. Opening

2. Algemeen beeld
(Duiding – Informatieteam, VWS/RIVM en omgevingsanalyse (NKC)

3. Thema Maximaal controleren (VWS)
IC-capaciteit
Maatregelen tijdens Pasen en meivakantie
Samenkomsten in woningen (zie bijgevoegde nota t.k.n.)
Mitigerende maatregelen VS (en breder?)

4. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV)
Scenario verregaande maatregelen (lockdown)
Proces flexibele vervolgaanpak (bijgevoegd)

5. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)

6. Thema Financieel-economisch (EZK)

7. Thema Caribisch gebied (BZK)

8. Stand van zaken: verdeling schaarste/bijstand Defensie (LOCC)

9. Internationaal

Nationaal Crisis Centrum

Contactpersoon
T 070 751 50 50

Datum
3 april 2020
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Nationaal Crisis Centrum

Datum
1 april 2020

10. Parlementair
Toezeggingen en acties debat

11. Communicatie

12. Actiepunten 

13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb
Datadeling Telecomwet

14. 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. Stand van zaken: verdeling schaarste/bijstand Defensie (LOCC)
9. Internationaal
10. Parlementair
11. Communicatie
12. Openstaande Actiepunten 
13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb
14. Rondvraag en sluiting 
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Opening

• Geen bijzonderheden
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I.
In te stemmen met de voorgestelde hoofdlijnen ten aanzien van het 
scenario verdergaande maatregelen;

II.
In te stemmen met het advies de eventuele verdergaande maatregelen te 
regelen via een aanscherping van de huidige aanwijzing/noodverordening. 
Deze is effectief, bekend en snel uitvoerbaar. Een uitwerking van de 
aanwijzing/noodverordening volgt z.s.m. Alternatief is het afkondigen van 
de noodtoestand (Noodwet Wbbbg);

III.
De lijst van uitzonderingen zo beknopt mogelijk te houden. De 
voorbeelden, gegeven bij de processen, zijn niet limitatief. 

Advies

3 april 202012







Scenario verdergaande maatregelen (NCTV)
(3/3)
Nadere toelichting Projectdirecteur Continuïteit:
• Huidige lijst vormt de basis, echter verschillende sectoren of 

organisaties waren hierbij niet betrokken maar noodzakelijk zijn.
• Communicatie: vraagt om grondige aanpak.
• Maatregelen vragen om maatwerk met inzet van de 

vakdepartementen en onderliggende sectoren en branches.
• Verplichting: lijst van uitzonderingen, mogelijk in staat worden  

gesteld om wel naar buiten te mogen.
• Vrijblijvendheid: vraagt om nauw juridisch kader.
• Besluit: maandag nogmaals op de agenda, aangepast stuk volgt 

middag 3 april.
• Actie: betrokken departementen voeren 3 april juridische check 

uit.
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Uitgangspunten vervolgaanpak
Driewekelijkse cyclus

Elke drie weken een heroverweging van het totale maatregelenpakket, met besluitvorming een week voorafgaand daaraan. Eerste 
heroverwegingsmoment op 28 april en 21 april. 

Optimaliseren maatregelenpakket
Het huidige maatregelenpakket is met name gericht op maximaal controleren. In toenemende mate krijgen onder meer sociale en economische 
factoren een ander gewicht in de besluitvorming. Inzicht in effecten van maatregelen moet gerichtere inzet van maatregelen op doelgroepen en 
belangen mogelijk maken.

Wetenschappelijk onderbouwd
Basis voor de crisisaanpak is een wetenschappelijke onderbouwing van de effecten. Dit geldt ook voor de flexibele aanpak op weg naar een volledige 
afbouw van maatregelen.

Integrale weging van effecten m.b.v. maatregelenmatrix
Er wordt besloten over de samenstelling van het maatregelenpakket na een integrale weging van de effecten van de maatregelen op vijf pijlers:

• Maximaal controleren (medisch)
• Continuïteit vitale processen samenleving
• Zorg voor kwetsbare personen
• Financieel/economisch
• Maatschappelijke effecten (o.a. draagvlak/compliance)

Mitigerende of handhavingsmaatregelen
Aanvullende maatregelen, benodigd om ongewenste effecten te verkleinen of benodigd voor handhaving, worden zoveel mogelijk bij de besluitvorming 
inzichtelijk gemaakt zodat ze meegenomen kunnen worden in de integrale weging.

Actualiteit
Via het IAO wordt continu de actuele stand van zaken meegewogen in het samenstellen van het maatregelenpakket.
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Vervolgaanpak

Voorstel: (AZ) om in het IAO te werken met een lijst van conclusies 
zodat deze kan worden voorgelegd in I/MCCb
- dit zal worden overgenomen.

19









8. Stand van zaken: verdeling 
schaarste/bijstand defensie

23

• Komt maandag aan de orde in LOCC-N, terugkoppeling volgt 
dinsdag 7 april.



9 Internationaal

Update BZ:
• Repatriëring: aantal inschrijving loopt nog steeds op, werkelijke 

aantal ligt lager. Repatriëring wordt steeds complexer.
• NL probeert om andere landen ook te accommoderen in deze 

repatriëringen acties.
• Langdurige ingezetenen buitenland: gebrek aan eigen huisvesting. 

Aantal is nog niet bekend.
• Actie: LOCC & BZ bespreken dit probleem (realiseren van 

onderdak).
• Signaal GGD: exit screening kan betekenen dat passagiers kort 

voor boarden uit de lijn worden gehaald. Dit vergt ook actie 
aan zijde NL.

24





10. Parlementair (1/2)

• (FIN) appreciatie voorstellen EU gaan maandag uit.
Dinsdagmiddag eerste kamer suppl. Begroting nav het noodpakket.

• (SZW) wijzigingen NOW.

• (BZK) brief vraagstuk permanente bewoning vakantieparken.

• (EZK) kamerbief Noodloket na besluit MR.

• (OCW) kamerbrief bindend studieadvies & kwetsbare leerlingen.

Titel | Datum26



11. Communicatie
Onderstaand nadere toelichting:
- uitgangspunten/ overwegingen
- Communicatieboodschap
- Kernboodschap 
- Aanvullende inzet op communicatie

Titel | Datum27



Uitgangspunten/overwegingen

• Ontmoedigende werking reeds geldende maatregelen (in Nederland)
• Sluiting alle eet- en drinkgelegenheden
• Sluiting sport-/fitness clubs, casino’s, sauna’s, seksinrichtingen, coffeeshops
• Verbod op meld-en vergunningplichtige evenementen
• Bevoegdheden lokaal bestuur / VR’s ogv noodverordening (sluiting vakantieparken, campings)
• Sluiting gemeenschappelijke was-/douche-/toiletfaciliteiten vakantieparken etc
• Beperkingen vliegverkeer

• In België zijn niet-essentiële reizen verboden (wordt naar verwachting verlengd na 19 april)
• In Duitsland worden momenteel niet-essentiële reizen afgeraden
• NB hotels, AirB&B, sommige vakantieparken/huizen in Nederland nog geopend (i.t.t. omringende 

landen)
• Groot economisch belang het reguliere vrije verkeer van personen en goederen tussen Nederland en 

Duitsland in stand te houden
• Het volledig fysiek sluiten van de grens is niet uitvoerbaar
• Toepassing van artikel 28 Schengen Grenscode (grenstoezicht igv ernstige bedreiging openbare orde 

of binnenlandse veiligheid) leidt tot groot beslag KMAR-capaciteit, is niet doelmatig en past niet 
binnen afspraken 
NB huidige maatregelen gelden vooralsnog tot 28 april (attentie heroverweging 21/4).
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Communicatieboodschap ‘Ook bij mooi weer, 
blijf zoveel mogelijk thuis’

Reeds geldende maatregelen (in Nederland) gericht op stimuleren
thuis blijven.

Toerisme en recreatie binnen –en naar Nederland afraden en 
ontmoedigen. (in het bijzonder tijdens mooi weer komend weekend, 
de Paasdagen en in de meivakantie. 

Ook bij mooi weer, blijf zoveel mogelijk thuis. Als het nodig is, 
op lokaal niveau maatregelen worden genomen.

Bevoegdheden lokaal bestuur / VHR’s ogv noodverordening (sluiting
vakantieparken, campings, stranden)
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Kernboodschap 

De grenzen tussen Nederland, Duitsland en België zijn open. Om
reisbewegingen te beperken dringend beroep op inwoners aan 
weerszijden van de grenzen om Nederland niet te bezoeken of te 
verlaten. 

Met het oog op het mooie weer én de aanstaande schoolvakanties 
worden inwoners van Nederland dringend verzocht zo min mogelijk 
reisbewegingen te maken, geen vakantiereizen te plannen en zoveel 
mogelijk thuis te blijven.

Het is van belang dat mensen dit advies serieus nemen zodat 
verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk wordt 
tegengegaan. We hebben daarvoor een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 

Alleen samen krijgen we corona onder controle. 
30



Aanvullende inzet op communciatie
• Samenwerking met ministeries, KNMI, RWS, NBTC

Denk aan communicatie via metreologen, elektronische borden op snelwegen en in 
steden - reeds gestart

• Online samenwerking Weeronline, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer –
reeds gestart

• Actieve inzet social media (landelijk, regionaal, intermediairs, partners
en grensoverstijgend) – reeds gestart

• Vertaling social media uitingen naar Duits en Frans 

• Actieve inzet bewindspersonen

• Contacten (internationale) pers

31













Omgevingsanalyse
• IC capaciteit domineert nog steeds nieuws: lucht in Brabant, 

voorlopig nog genoeg bedden, alle verloven ingetrokken
• Medicijnschaarste
• Verenigde Staten

• hoeveelheid dodelijke slachtoffers 
• Verzoek 2 weken thuisquarantaine

• Vooruitblik warme weekend: blijf zoveel mogelijk thuis  
• Pasen in relatie tot België/Duitsland: kom niet naar NL (Rutte)
• Verwachting van duur van maatregelen

2





Uitgangspunten/overwegingen

• Ontmoedigende werking reeds geldende maatregelen (in Nederland)
• Sluiting alle eet- en drinkgelegenheden
• Sluiting sport-/fitness clubs, casino’s, sauna’s, seksinrichtingen, coffeeshops
• Verbod op meld-en vergunningplichtige evenementen
• Bevoegdheden lokaal bestuur / VR’s ogv noodverordening (sluiting vakantieparken, campings)
• Sluiting gemeenschappelijke was-/douche-/toiletfaciliteiten vakantieparken etc
• Beperkingen vliegverkeer

• In België zijn niet-essentiële reizen verboden (wordt naar verwachting verlengd na 19 april)
• In Duitsland worden momenteel niet-essentiële reizen afgeraden
• NB hotels, AirB&B, sommige vakantieparken/huizen in Nederland nog geopend (i.t.t. omringende 

landen)
• Groot economisch belang het reguliere vrije verkeer van personen en goederen tussen Nederland en 

Duitsland in stand te houden
• Het volledig fysiek sluiten van de grens is niet uitvoerbaar
• Toepassing van artikel 28 Schengen Grenscode (grenstoezicht igv ernstige bedreiging openbare orde 

of binnenlandse veiligheid) leidt tot groot beslag KMAR-capaciteit, is niet doelmatig en past niet 
binnen afspraken 
NB huidige maatregelen gelden vooralsnog tot 28 april (attentie heroverweging 21/4)
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Communicatieboodschap ‘Ook bij mooi weer, 
blijf zoveel mogelijk thuis’

Reeds geldende maatregelen (in Nederland) gericht op stimuleren
thuis blijven.

Toerisme en recreatie binnen –en naar Nederland afraden en 
ontmoedigen. (in het bijzonder tijdens mooi weer komend weekend, 
de Paasdagen en in de meivakantie. 

Ook bij mooi weer, blijf zoveel mogelijk thuis. Als het nodig is, 
op lokaal niveau maatregelen worden genomen.

Bevoegdheden lokaal bestuur / VHR’s ogv noodverordening (sluiting
vakantieparken, campings, stranden)
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Kernboodschap 

De grenzen tussen Nederland, Duitsland en België zijn open. Om
reisbewegingen te beperken dringend beroep op inwoners aan 
weerszijden van de grenzen om Nederland niet te bezoeken of te 
verlaten. 

Met het oog op het mooie weer én de aanstaande schoolvakanties 
worden inwoners van Nederland dringend verzocht zo min mogelijk 
reisbewegingen te maken, geen vakantiereizen te plannen en zoveel 
mogelijk thuis te blijven.

Het is van belang dat mensen dit advies serieus nemen zodat 
verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk wordt 
tegengegaan. We hebben daarvoor een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 

Alleen samen krijgen we corona onder controle. 
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Aanvullende inzet op communciatie
• Samenwerking met ministeries, KNMI, RWS, NBTC

Denk aan communicatie via metreologen, elektronische borden op snelwegen en in 
steden - reeds gestart

• Online samenwerking Weeronline, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer –
reeds gestart

• Actieve inzet social media (landelijk, regionaal, intermediairs, partners
en grensoverstijgend) – reeds gestart

• Vertaling social media uitingen naar Duits en Frans 

• Actieve inzet bewindspersonen

• Contacten (internationale) pers
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Omschrijving IAO Covid-19
Vergaderdatum en -tijd 6 april 2020, 10.00 uur
Vergaderplaats NCTV
Aanwezig

Afwezig

1. Opening

2. Algemeen beeld
(Duiding – Informatieteam, VWS/RIVM en omgevingsanalyse (NKC)

3. Thema Maximaal controleren (VWS)
Beeld weekend
IC-capaciteit & zorg voor eenduidige sturing
Korte tussenstand proces voorstel aanpak inkomend vliegverkeer
Voornemen Raad voor de Rechtspraak heropenen rechtbanken
(zie bijlage)

4. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV)
Scenario verdergaande maatregelen

5. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)
Stand van zaken ziekteverzuim zorgpersoneel verzorgingstehuizen

6. Thema Financieel-economisch (EZK)
Datadeling telecom

7. Thema Caribisch gebied (BZK)
Planning, vervoer en voedselvoorziening

8. Stand van zaken: verdeling schaarste/bijstand Defensie (LOCC)
Toelichting stand van zaken bijstand (LOCC)

9. Internationaal

Nationaal Crisis Centrum

Contactpersoon
T 070 751 50 50

Datum
6 april 2020
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Nationaal Crisis Centrum

Datum
1 april 2020

10. Parlementair
• Kamerbrief lokale journalistiek en huis-aan-huis bladen 
• Kamerbrief nieuwe ontwikkelingen beleidsinzet bescherming democratie 

tegen desinformatie

11. Communicatie

12. Actiepunten 

13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb
Sheet proces besluitvorming komende weken
Datadeling Telecomwet
Aflopende vliegverboden 10 april
Lokale journalistiek en huis-aan-huis bladen

14. 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. Stand van zaken: verdeling schaarste/bijstand Defensie (LOCC)
9. Internationaal
10. Parlementair
11. Communicatie
12. Openstaande Actiepunten 
13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb
14. Rondvraag en sluiting 
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Omgevingsanalyse
• Er is nog altijd breed aandacht voor de IC-capaciteit. Media spreken van 

‘voorzichtig optimisme’ over het aantal opnames. ‘Social distancing lijkt een 
succes,’ zegt voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg Ernst Kuiper. 

• Vanuit verschillende hoeken klinkt nog altijd de zorg over oplopende 
spanningen in (pleeg)gezinnen. Uit tv-reportages blijkt dat het tegelijkertijd 
moeilijker wordt om desbetreffende gezinnen te bereiken. 

• Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer laten weten dat het dit weekend tot nu 
toe rustig is geweest in de meeste natuurgebieden. Ook stranden, treinen en 
straten bleven relatief rustig. In schril contrast staan een aantal opvallende 
situaties die het nieuws halen, zoals lange files bij stortplaatsen, groepsvorming 
in Arnhem en zogenoemde ‘corona-feestjes’ in Breda en Middelburg. 
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11. Acties communicatie-aanpak

• Afstemmen proces bronbestand (maatregelen & Q&A’s)
• Vervolg campagne -> donderdag nieuwe commercial, nadruk op 

volhouden
• Voorbereiding communicatie paasweekend
• Voorbereiding persmoment dinsdag
• Narratief dinsdag voorbereiden
• Monitoring economische maatregelen

Titel | Datum23















DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

Departementaal Vertrouwelijk  2 

Zorg voor kwetsbare groepen 
- Bij diverse organisaties bestaan grote zorgen over een mogelijke toename van huiselijk geweld.
- Familie van IC-patiënten zal worden ondersteund door slachtofferhulp.
- Mensen met schulden worden tijdens de coronacrisis minder hard aangepakt.
Beeld sociale media
-

Financieel-economische stabiliteit 
- Minister Koolmees houdt er rekening mee dat 100.000 bedrijven zich de komende periode bij het UWV melden

voor een loonkostenregeling. Werkloosheidscijfers in Nederland waren begin maart historisch laag, volgens
Koolmees is de situatie inmiddels anders en dreigen veel bedrijven failliet te gaan. Op maandag gaat het loket
bij het UWV open. In de media worden zorgen geuit over of de organisatie de drukte wel aan kan.

- Diverse experts doen in het FD uitspraken over de (toekomst van de) Nederlandse economie. Ingeschat wordt
dat een derde van de economie nu stilligt. Hoe langer dit duurt, hoe verder de schade oploopt.

- De economie in de eurozone is in maart hard onderuitgegaan. De Europees Commissievoorzitter pleit voor
massale investeringen in de Europese begroting. ‘We hebben nood aan een Marshallplan voor Europa’.

- Uit een onderzoek van I&O Research komt onder meer naar voren dat de meerderheid vindt dat de overheid
zich in eerste instantie moet richten op het steunen van MKB-bedrijven (vóór grote bedrijven zoals KLM en
Schiphol), 61 procent van de zzp’ers zich zorgen maakt over de eigen financiële situatie en dat 17 procent van
de zzp’ers niet erg tevreden is met de door de overheid geboden ondersteuning.

- Asscher stelde afgelopen zondag dat hij het economische maatregelenpakket voor ondernemers steunt, maar
vindt ook dat werknemers met een onzeker contract (uitzendkrachten e.d.) ook in aanmerking moeten komen.

Beeld sociale media 
- VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer noemt het in het tv-programma WNL Op Zondag belangrijk dat de overheid

snel duidelijkheid geeft over de toekomst en precieze invulling van steunprogramma’s. Ondernemers zouden
veelvuldig bij hem aankloppen met zorgen over een onzekere toekomst.

- Verschillende ondernemers spreken hun zorgen uit over de economische gevolgen en roepen op om alvast
vooruit te kijken en voor te bereiden op het moment dat de coronamaatregelen verlicht worden.

Caribisch deel van het Koninkrijk 
- De prognose van het RIVM is dat op Sint Maarten rond 1 mei duizenden besmettingen zijn. Op Sint Maarten is

de noodtoestand uitgeroepen, vanaf heden geldt er twee weken lang een uitgaansverbod en zijn ook
supermarkten gesloten.

- Op zondag is een transportvliegtuig met mobiel ziekenhuis en medische apparatuur aangekomen op Sint
Maarten. Met de spullen kunnen 12 (deels mobiele) IC-plekken gerealiseerd worden.

- Tijdens de lockdown op Curaçao mocht zondag niemand de straat op en mogen mensen voor de rest maar
twee keer per week boodschappen doen. Naast lange rijen bij supermarkten maakt men zich erg zorgen over
de komende weken, wat gaat er gebeuren als niet iedereen meer geld heeft om boodschappen te doen.

- De regering van Curaçao heeft een noodhulpverzoek van bijna 400 miljoen euro bij Nederland ingediend.
Volgens de premier kan tot wel 60 procent van de Curaçaose bevolking zonder werk komen te zitten.

- Verschillende media berichten dat de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties haar zorgen heeft geuit over de
gevolgen van de coronacrisis voor het Caribische deel van het Koninkrijk, een groot deel van de commissie
vindt dat snel en ruimhartig ondersteuning moet worden geboden en dat de voorwaarden later komen.

- Ook in het Europees Parlement wordt gekeken naar hoe de eilanden tijdens de coronacrisis gesteund kunnen
worden, maar deze hulp is niet vanzelfsprekend.

- In het Caribisch gebied wordt er op verschillende manieren ondersteuning verleend door defensie. Niet alleen
helpt defensie op Sint Maarten, ook op Aruba en bij Curaçao worden (medische)militairen ingezet.

Internationale context 
- Afgelopen weekend vonden er diverse repatriëringvluchten plaats vanuit o.a. Nieuw-Zeeland en Australië, ook

de eerder gestrande vlucht vanuit Suriname is vertrokken naar Nederland.
- Duitsland heeft o.a. Nederland aangemerkt als coronarisicogebied. Sinds 16 maart mogen alleen mensen met

een goede reden naar risicogebieden reizen. Eerder werden de grenzen naar andere risicogebieden
grotendeels gesloten. In de media wordt gesteld dat Duitsland gaat bepalen of de Nederlands-Duitse grens
voor niet noodzakelijk verkeer zal worden gesloten.

- De Verenigde Staten hebben, volgens media, een Duitse bestelling van medische mondkapjes van de
Amerikaanse producent 3M onderschept in Thailand en omgeleid naar de VS.

- In de VS leidt de activering van de Defense Production Act ertoe dat leveringen aan makers van
beademingsapparatuur voorrang hebben. Nederland heeft duizend beademingsapparaten besteld bij Philips.
Minister Van Rijn voor Medische Zorg zegt geen signalen te hebben dat leveringen niet doorgaan.

- Amerikaanse ambassadeur in Nederland heeft in een interview kritiek geuit op China. Hij stelt dat de geboden
hulp uit China vooral een PR-campagne is ‘om hun eigen fouten glad te strijken’. De Chinese ambassadeur
heeft hier fel op gereageerd en stelt dat solidariteit en wederzijdse steun nu harder nodig zijn dan ooit.

















































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. Stand van zaken: verdeling schaarste/bijstand Defensie (LOCC)
9. Internationaal
10. Parlementair
11. Communicatie
12. Openstaande Actiepunten 
13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb
14. Rondvraag en sluiting 
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Opening

3











Voorstel inkomend vliegverkeer en advies verlenging vliegverboden 
(IenW, VWS, BZ, NCTV)
� Vliegverboden: wordt nog verder uitgewerkt. Later vandaag nog 

een DG-overleg. Dit wordt uiterlijk donderdag besproken en ter 
besluitvorming aan I/MCCb voorgelegd. 

� V.S.-maatregelen moet vandaag geregeld zijn. Hiervan moet 
vervolgens melding worden gemaakt aan I/MCCb (ACTIE: I&W, BZ 
en VWS)
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Kennis nemen van beschikbaarheid van het totale lockdown scenario. 

Kennis nemen van een lijst met uitzonderingen opgesteld door de vakdepartementen. Bij 

daadwerkelijke toepassing is differentiatie/fasering mogelijk. 

 

 

 

Advies (3/3)
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Paasweekend
� Het algemeen beeld is dat er een goede naleving is, toch zijn er een 

aantal knelpunten gesignaleerd. Daarom is bijgevoegd voorstel 
opgesteld. Dit is ook van belang in perspectief richting Pasen. 

� Gister is het voorstel al in het Veiligheidsberaad besproken met 
positieve reacties.  Inmiddels is hierover al communicatie vanuit 
MinJenV geweest. 

� Het blijft nodig om de Kmar in te zetten met name op de grens. 
� Het uitgangspunt blijft zelfregulering in de sector met noodbevelen 

achter de hand indien het niet voldoende blijkt.
� Er is geen landelijke lijn t.a.v. wielrenners en motorrijders, maar 

hierover is wel een aanpak besproken in het veiligheidsberaad. 
� DUI reisadvies is verder uitgewerkt. DUI corona kabinet heeft besloten 

grenzen niet verder te sluiten. 
� Voor ICCb worden nog laatste aanvullingen gecheckt in de presentatie 

t.a.v. opname van laatste uitkomsten uit het veiligheidsberaad. 

2 april 2020

Sheets uitzonderingen op 14



Ontmoedigen binnenlands en buitenlands toerisme Paasdagen 
(1/4)

CONTEXT 
In MCCB 2 april reeds tot maatregelen besloten voor tegengaan buitenlands toerisme

� sluiten sanitaire voorzieningen vakantie-/recreatieparken
� publiekscampagne �Bleib zuhause�
� informatiegestuurd ontmoedigen Kmar
� situationele toepassing noodbevoegdheden Veiligheidsregio�s

Mooi weekendweer (4-5 april) was testcase:
� doel redelijk tot goed bereikt (substantieel minder grensverkeer, naleving 1,5 mtr)
� in enkele VR�s lokaal drukker, echter niet zozeer a.g.v. buitenlands toerisme (muv Limburg)
� meeste drukte in tuincentra, bouwmarkten, milieustraten (zaterdag) en natuurgebieden (zondag)
� politie heeft handhavend opgetreden op 39 locaties en 465 maal geverbaliseerd (zaterdag + zondag)

Verwachting Paasweekend
� Paas- en Meivakanties op grote schaal geannuleerd
� Nederland door Duitsland aangemerkt als �coronarisicogebied� 
� Echter zorg omtrent gebruikelijke drukte meubelboulevards, outlet-malls, tuincentra, bouwmarkten

15



Doel (2/4)

a)Voortgezet tegengaan buitenlands toerisme en recreatie

b)Voorkomen / tegengaan ongewenste drukte rond woonboulevards 
/ outlet-malls / tuincentra / bouwmarkten

16



Advies ad A (tegengaan buitenlands toerisme) (3/4)

Continuering ingezette beleid tegengaan buitenlands toerisme

Waar nodig aanscherping maatregelen per Veiligheidsregio obv ervaringen afgelopen 
weekend met toepassing noodverordening

17



Advies ad B (Paasdrukte winkelcentra) 3 fasen (4/4)

1) Zelfregulering bedrijven (conform supermarkten: drukteregulering, 1,5 meter, et cetera) via appel d.t.v. branche 
(EZK, Protocol �Veilig winkelen Paasweekend 2020� beschikbaar)

NB attentie voor regulering/toezicht publiek domein (aan-/afvoerroutes, parkeervoorzieningen)

2) Als fase 1, aangevuld met geprepareerde noodbevelen als stok achter de deur (sluiting specifiek object bij 
ongewenste drukte)

3) Aanwijzing dat alle winkelcentra, meubelboulevards, outlet-malls, tuincentra en bouwmarkten op de Paasdagen 
gesloten moeten zijn.

Advies:
o Het centraal sluiten van winkelcentra, meubelboulevards, outlet-malls, tuincentra en bouwmarkten past niet 

binnen de huidige aanpak van een �intelligente lockdown� (in een volwassen democratisch land waar mensen 
en bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid nemen).

o Dus advies is: effectueer fase 1 en (situationeel) 2, ondersteund door:
� gerichte communicatie (EZK � branche � bedrijven)
� scherpe publiekscampagne (�Blijf thuis, zoek niet de drukte�)
� gericht toezicht en handhaving
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Eurogroep
� FIN meldt dat vanavond op de agenda van de Eurogroep het EU 

maatregelenpakket is geagendeerd. 

21

6. Thema Financieel-economische stabiliteit 
(EZK) (/2)





8. Stand van zaken: verdeling 
schaarste/bijstand defensie

23

Stroomschema en checklist over proces MSOB. (Bijlage)
� LOCC geeft toelichting bij toegezonden sheets 
� LOCC vraagt aandacht voor behoefte aan prognoses om 

inschattingen te kunnen maken. 
� Er zijn ook andere wegen voor aanvraag bijstand, ook hier moet 

rekening mee gehouden worden. Het is belangrijk om vanuit de 
beschikbare middelen tot een aanpak te komen. 

� De inhoudelijke beoordeling is in de aanpak volop meegenomen. 
� ROAZ regio�s en grenzen: In samenwerking met DGps wordt 

gezocht naar een werkbare oplossingen als er een interregionaal 
aspect is. 

� Dit agendapunt wordt opgenomen in het ICCb met de toevoeging 
dat dilemma�s m.b.t. schaarste in I/MCCb kunnen worden 
besproken  



     Doel:

� Stroomlijning en coördinatie van steunverzoeken gericht aan 
Defensie.

� Overzicht en inzicht gevraagde en geleverde steun door Defensie

Waarom: 
* Grote steunvragen aan Defensie in kader van COVID-19. Dit 
komt nu via diverse kanalen binnen. Gewenst is landelijk inzicht 
en coördinatie.
* Behoeftestelling en aanbod te verbinden en prioritering aan 
te brengen in verzoeken. 
* Inzicht in schaarste en te verdelen capaciteiten.

Uitgangspunten:
� Bestaand wettelijk kader24

(1/8)





Wanneer verzoek tot steunverlening defensie? (3/8)

� Inventarisatie of steun geleverd kan worden vanuit de eigen regio 
(ROAZ) of andere ROAZ�en (bijvoorbeeld door overnemen 
patiënten).

� Als dit lokaal/regionaal niet mogelijk is en de markt niet kan 
voorzien is een verzoek mogelijk opportuun. 

� Dit wordt inzichtelijk gemaakt onder regionale coördinatie van 
DPG/ROAZ op basis van een checklist. (checklist is beschikbaar via 
LCMS 26- landelijk beeld)

� Checklist: opgesteld onder verantwoordelijkheid van VWS i.s.m. 
Witte kolom, LOCC/LOT-C en Defensie.
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Werkwijze aanvraag:  (4/8)

� Er wordt per ROAZ-gebied een functionaris aangewezen die een aanvraag kan doen. 
� Aanvraag gebeurt namens een bestuursorgaan. In casu één VZ VR per ROAZ-regio -> 

Loopt via DPG/ROAZ per regio.
� ROAZ dient definitieve aanvraag in bij LOCC (dit is enige ingang).
� LOCC toets aanvraag op ontvankelijkheid. 
� Als aanvraag ontvankelijk is wordt een advies opgesteld o.b.v. een integraal beleids- en 

toetsingskader door het LOT-C.

NB: 
Met deze werkwijze wordt gestand gedaan aan huidige wet- en regelgeving inzake 
verzoeken tot militaire steunverlening openbaar belang (Regeling MSOB).
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LOT-C (5/8)
Afwegingsproces steunverlening:
Vindt plaats vanuit het LOT-C o.b.v. een integraal beleids- en 
toetsingskader van wat bestaat uit:

Advies van coördinerend DPG (zie onderstaande randvoorwaarde)
Advies van de witte kolom (LOT-C secties continuïteit & schaarste 
en gezondheid & zorg) 
Advies van Defensie

Integraal advies o.b.v. bovenstaande deeladviezen en gebaseerd op 
integraal beleids- en toetsingskader. 

Randvoorwaardelijk is volgend besluit:
Minister van VWS is primair verantwoordelijk voor bestrijding van A-
infectieziekten. Portefeuillehouder Infectieziekten binnen raad van 
DPG�en treedt op als gemandateerde inzake beslissingsbevoegdheid 
steunverlening.
28



Uitgangspunten integraal advies (6/8)

A. Uitgegaan wordt van 11 ROAZ regio�s.
B. Per ROAZ regio wordt één voorzitter Veiligheidsregio aangewezen die de

betreffende bijstandsaanvraag kan doen en één DPG als aanspreekpunt bij de
afhandeling van deze aanvraag.

C. Militaire bijstand is een last � resort oplossing. In het inventarisatieproces dient te
worden vastgesteld dat niet op andere wijze (met publieke en commerciële
partijen) in de betreffende behoefte kan worden voorzien. Ook onderlinge
hulpverlening tussen ROAZ regio�s is onderdeel van deze inventarisatie, evenals het
gebruik maken van landelijke voorzieningen buiten Defensie.

D. Indien er tekort is aan personeel, is ook verplaatsen van patiënten een voorliggende
oplossing.

E. Toepassing aan het beleids en toetsingskader moet leiden tot een zo effectief en
efficiënt mogelijk inzet van de resources van Defensie op ieder moment en op
iedere plaats. In dit kader vindt periodieke evaluatie en bijsturing plaats.

F. De afweging van de uitgangspunten C, D en E houdt ook rekening met de wens van
defensie om defensiepersoneel een actieve bijdrage te laten leveren aan de
oplossing van de crisis (imago) en getraind en geoefend te houden.29







9 Internationaal

Steunverzoeken
� Het is belangrijk dat steunverzoeken snel worden afgedaan. 
� Er wordt gesignaleerd dat nog niet in alle gevallen de juiste 

vertegenwoordiging in de taakgroep is opgenomen met mandaat.  

32





11. Communicatie
� Communicatie wordt verder aangescherpt t.a.v. �blijf thuis�. Dit

gaat bijvoorbeeld om woonboulevards. 
� Er is nauw contact tussen de verschillende partners in het NKC. 
� Er wordt nog nagedacht over rol MP hierin. 

Titel | Datum34















13. Onderwerpen voor I/MCCb

� Voorstel testen medewerkers frontlinie (ter info)
� Beleid selectie IC-bedden fase 3
� Proces flexibele vervolgaanpak (besluitvorming 21 april)
� Scenario lockdown (ICCb, ter info in MCCb)
� Verdeling schaarste/Bijstand Defensie (ter info in ICCb)
� Datadeling Telecomwet (ter info in ICCb)
� Voorstel inkomend vliegverkeer en advies verlenging 

vliegverboden (voor donderdag voorzien)
� Uitkomst politieke vijfhoek (ter info in MCCb)
� Naleving en handhaving maatregelen Pasen (toerisme en winkels)
� Caribisch: update stand van zaken

41



14. Rondvraag

� De planning van de komende week (8 april) komt morgen terug op 
de IAO agenda 

42

























Voortgang sociaaleconomische maatregelen

12

- Door de crisis is het aantal WW-aanvragen sterk gestegen. In
vergelijking met twee weken geleden ligt het aantal aanvragen
ongeveer 350% hoger.

- Het aantal pintransacties, de elektriciteitsconsumptie en de
productenvertrouwen liggen ook aanzienlijk lager. Ook het aantal
uitschrijvingen uit de KvK ligt aanzienlijk hoger.

- Verder ligt het gebruik van de verschillende regelingen hoog.





























Maximaal controleren: afspraken 2 april 

2

Afspraak Stand van zaken Deadline

1 Op de kortst mogelijke termijn (intentie dit weekend) 
worden 6 beademingsapparaten verstuurd naar Sint 
Maarten. 

Afgerond op
05/04/20

05/04/2020

2 Check bij SG Defensie wat zij aan personeel mee 
kunnen leveren

Betreft medisch personeel. 
Gesprekken worden gevoerd.

03/04/20

3 Contract sluiten met Aspen zodat zij op de kortst 
mogelijke termijn personeel kunnen leveren aan Sint 
Maarten

Offerte goedgekeurd. Contract wordt 
zsm afgerond.

03/04/20

4 Tijdlijn maken voor bovenstaande wanneer e.e.a. 
Verpakt/verzonden/operationeel kan zijn

Afgerond op 05/04/20 03/04/20

5 Planning voor de resterende materialen en mensen 
gereed 

PM VWS 06/04/20

6 Check DG Volksgezondheid bij Jaap van Dissel of nu 
een verdeling 12-12-12-6 of een meer 
geconcentreerde verdeling de voorkeur heeft.

Afgerond.
Besluit: Curaçao 12, Sint Maarten 12, 
Aruba 12, Bonaire 6

03/04/20

7 Voor logistiek opbouw, verdeling van apparatuur en 
planning zoveel mogelijk gebruik maken van 
Defensie.

Afgerond. -

8 Bij verdere opschaling nadenken over de vraag of dit 
in Koninkrijkshospitaal in Curacao moet onder 
Nederlandse vlag. Vast check doen op juridisch titel. 

Afgerond. 06/04/20



Maximaal controleren

› Planning IC-bedden Aruba, Bonaire en Curaçao volgt. PM VWS

› Scenarioplanning bij toenemende behoefte. PM VWS?
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Vitale processen

Vitaal proces Huidige situatie

Energiehuishouding, water en telecom Geen risico. Monitoren van situatie.

Veiligheid Risico aanwezig. Zie volgende sheet.

Voedselzekerheid Geen risico tot 1 mei 2020.
Besluitvorming in MCCB 09/04/2020

Transport Geen risico tot 1 mei 2020 
Besluitvorming in MCCB 09/04/2020 voor 

Samenleving (o.a. continuïteit bestuur, 
sleutelfuncties, persvrijheid

Geen risico. Monitoren van situatie.

Uitgezonden medewerkers (vitale en 
niet vitale functies)

Er wordt gehoor gegeven aan oproep om langer te 
blijven.
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Vitale processen: veiligheid

Aandachtspunt Sint Maarten: de noodtoestand is afgekondigd voor de komende twee weken. Na een week zal worden 
geëvalueerd of supermarkten weer open mogen. De bevolking heeft begrip, maar ook zorgen over eventuele voedselschaarste 
en dus rellen.

Maatregelen: 

› Op basis van bijstandsverzoeken zullen militairen van Defensie en politie ondersteunen bij het handhaven van de 24-uurs
avondklok.

› Het Nederlandse Politie detachement bij KPSM wordt op verzoek van Sint Maarten vanwege COVID-19 in dezelfde vorm tot
1 augustus 2020 voortgezet.

› KMar is vanuit de huidige flexpoolcapaciteit beschikbaar gemaakt  om te assisteren bij het handhaven bij openbare
ordemaatregelen.

Aandachtspunt illegale immigranten proberen vanuit Venezuela over zee de Benedenwindse eilanden te bereiken. 

› Het maritiem grenstoezicht is versterkt bij benedenwindse eilanden en uitgebreid (24 ipv 16 uur per dag).

› Het stationsschip Zs. Ms. Groningen is ter beschikking gesteld voor Kustwachttaken. Ook is er extra Defensiepersoneel
geleverd om de Kustwacht te ondersteunen bij extra patrouilles.
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Vitale processen: voedselzekerheid

› Als gevolg van de noodtoestand op Sint Maarten zijn de
leveranciers van voeding gesloten. Heroverweging opening
supermarkten na een week.

› Voedselvoorraad Bovenwindse eilanden is voorzien voor enkele
weken.

› Risico was gesignaleerd, maatregelen om voedselzekerheid te
garanderen worden voorbereid en voorgelegd aan MCCB op
09/04/20

› Uitgangspunt is om lokale markten in stand te houden om
ketenreactie loon-markt-vervoer te minimaliseren.
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Vitale processen: transport

› Als gevolg van containment maatregelen, wereldwijd en per eiland
is het aantal luchtverbindingen verminderd (KLM, Winair). Havens
nog operationeel.

› Noodzakelijk om noodzakelijke interinsulaire en internationale
verbindingen te handhaven en garanderen van toegang havens en
luchthavens.

› Maatregelen om noodzakelijke transportmogelijkheden te
behouden worden voorgelegd aan MCCB op 09/04/20.
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Financiën en economie

› BES
› maatregelenpakket in uitvoering

› Landen
› Aanvragen om liquiditeitssteun gedaan door Aruba Curaçao en Sint

Maarten
› Besluit in RMR 9 april 2020 voorzien mbt toekennen liquiditeit voor

4-6 weken, met name gericht op looncompensatie.
› Vervolgens beoordelen voorgestelde noodpakketten voor de landen

met maatregelen voor middellange termijn (RMR begin mei).
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Programma Statelijke 
Dreigingen

Datum
7 april 2020

Ons kenmerk
XXMet de communicatie wordt aangesloten bij de NKC-structuur zoals die ook

wordt gebruikt voor de huidige maatregelen. Hierbij is veel aandacht voor
publieksvragen en samenwerking met de Veiligheidsregio’s.

Tot slot
• Het voorstel van aanpak is niet bedoeld voor communicatieve of andere

doeleinden.
• De huidige (verduidelijkte) lijst van cruciale beroepen ten behoeve van de

noodkinderopvang en thuisquarantaine blijft voor nu in stand.
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Nationaal Crisis Centrum

Datum
7 april 2020

12. Onderwerpen voor ICCb/MCCb

Datadeling Telecom
Voorstel inkomend vliegverkeer en advies verlenging vliegverboden 
Caribisch: voedsel en transport

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. Internationaal
9. Parlementair
10. Communicatie
11. Openstaande Actiepunten 
12. Onderwerpen voor ICCb/MCCb
13. Rondvraag en sluiting 
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Opening

3





Omgevingsanalyse 
• Naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte en minister De Jonge 

gisteravond wordt er door diverse nieuwsmedia bericht over de 
overweging van het kabinet van het gebruik van apps. Kranten schrijven 
over ‘Koreaanse aanpak’ tegen corona. Wolfsen, (voorzitter Autoriteit 
Persoonsgegevens), staat niet per se afwijzend tegenover het gebruik van 
apps , maar hij ziet wel risico's voor burgers.

• De ministers van Financiën van de Eurogroep hebben hun 
onderhandelingen over een corona-noodpakket voor de zwaarst getroffen 
EU-landen opgeschort.

• De helft (49%) van de uitzendkrachten heeft (vrijwel) geen werk meer 
door de coronacrisis, blijkt uit onderzoek van vakbond CNV.

• Vrijwel alle kranten nemen het ANP-bericht over de aangekondigde 
sluiting van het meldpunt BBB over. Daarbij schrijven ze dat er volgens 
minister Blok nog maar 'heel weinig meldingen' binnenkomen.

• Verschillende kranten en online nieuwsmedia, waaronder De Telegraaf en 
RTLNieuws, maken melding van het overlijden van een 29-jarige 
Brabander als gevolg van het coronavirus. Media benoemen dat het gaat 
om een ‘uitzonderlijk geval’. 
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RIVM 1

• Bijzonderheden
o Incubatietijd 6 dagen (maximale range 2-12 dagen)
o Generatietijd is erg hoog

• Misverstand over date piramide en de 5% fatale gevallen. Er is nog 
geen definitief beeld. Schatting RIVM is nu 1 tot 2%. Percentage 
bij ouderen ligt echter hoger.

• 20.000 patiënten gemeld. Rond 1200 opgenomen op IC
• Spreiding: eerst spreiding focus op NB nu iets geleidelijker door 

het land behalve het noorden en zeeland dit ligt veel lager. Dit is 
relevant voor de transitie strategie en de aanpak hiervoor

• Melding van overleden personen ligt lager dan verwachte situatie. 
Niet alle patiënten worden getest.

• Achtergrondinformatie:
o Verschil man/ vrouw. Mannen blijken over algemeen 

kwetsbaarder te zijn voor het virus.
7



RIVM 2

• Aantal nieuwe mensen wat wordt opgenomen op IC gaat sterk 
omlaag. Druk IC blijft hoog. Reguliere IC capaciteit wordt volledige 
benut (200%).
o Ligtijd van opgenomen patiënten is lang (3 weken gemiddeld)

• Meldingen in instellingen:
o Nemen sterk toe
o Infectie komt relatief veel voor
o Van de 2500 verpleeghuislocaties 
o Bescherming in verpleeghuizen nog niet optimaal

• Bezette IC-plaatsen
o Met data uit ziekenhuizen wordt deze verwachting bijgesteld
o RIVM positief gestemd

• Nieuwe patiënten per dag
o Trend is positief
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RIVM 3

• Reproductiegetal
o Gebaseerd op aantal opnames IC
o Vanaf 20 maart onder de 1 gezakt

• Data google
o Forse terugloop in mobiliteit (OV & buiten)
o Word gehoor gegeven aan oproep om zoveel mogelijk thuis te 

blijven
• SARS

o Heeft uitgewezen dat met R0 verspreiding nog steeds hoog kan 
zijn bijvoorbeeld in ziekenhuizen

• Testbeleid
o Duiding in TK tussen PRC test (herstel van infectie) en 

serologische test (opbouw anti-stoffen, afweer van het lichaam)
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Reacties op presentatie RIVM

• Cijfers verpleeghuizen: waken voor beeld dat het helemaal niet 
goed gaat in verpleeghuizen. Nadruk leggen dat we bezig zijn met 
nadere analyses om cijfers echt te kunnen duiden 
o Boodschap: het wordt nader onderzocht lineaire verklaring is er 

nog niet. Genuanceerd naar beeld kijken.
o RIVM brengt cijfers op voorzichtige wijze en wijst op noodzaak 

dit verder te onderzoeken

• Uitspraak over R0 en voorzichtigheid hierover is groter dan vorige 
week
o R0 wordt nu gebaseerd op IC opnames omdat dit de beste date 

is hiervoor. Daardoor wijkt berekening af van eerdere cijfers
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maximaal controleren (2/3)

• J&V: we kunnen nog niet landelijk akkoord gaan met de  
verdringingsreeks, is mono-sectoraal. J&V pleit voor bredere blik. 

• LNV: OMT heeft vanuit gezondheidsperspectief het afwegingskader 
gemaakt. NVWA doet graag beroep op voorraden die er bij VR zijn. 

• I&W: heeft ook veel aanbod, wil graag verder brengen
• AZ: wat is aanbod? Staan er echte spullen? VR: er liggen partijen.
• I&W: wil PBM’s graag kopen voor afval en rioleringssector, maar 

was eerder niet de bedoeling omdat dit voor gezondheidszorg was.
• VWS: gaat signaal dat er aanbiedingen zijn uitlopen. Morgen een 

reactie. LNV J&V I&W SZW willen worden betrokken.
• BZK heeft zich verbaasd over stelligheid van apps. Graag 

(juridisch) betrokken voor de opdracht wordt gegeven. VWS komt 
hierop terug.
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Financieel-economische stabiliteit (EZK) (3/3)

• Handhaafbaarheid, communicatie en maatschappelijk draagvlak 
zijn aandachtspunten. 

• 1,5 maatregel blijft voorlopig van kracht
• Andere maatregelen kunnen mogelijk in een andere vorm. Dit gaat 

het OMT op medische grond nader bezien. Dit is het kader 
waarlangs besluiten worden genomen.  

18





N.a.v. presentatie

• VWS: heldere opzet, veel support onder 2, is ook cruciaal voor 
bescherming apparatuur ed.

• AZ: mist verantwoordelijkheid van landen zelf. BZK vult aan.
• BZ: logistieke bemensing is nog uitdaging, BZ denkt hier graag 

over mee
• J&V: uiteindelijke inzet langs afwegingskader? Defensie neemt dit 

vanmiddag mee.
• NCTV: aandacht voor welke juridische grondslag wordt gehanteerd 

voor bijstand (besluit 3).
• BZK: forse maatregelen op de eilanden waardoor het nu rustig is. 

Financieel zie je de spanningen oplopen (betaling lonen ed), aan 
bestuurlijke kant geeft dit ongerustheid. Komt morgen (8/4) terug 
in IAO, ICCb, MCCb.
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Gevraagde besluiten 

22

1. Akkoord op het instellen van een logistiek knooppunt, waarbij de uitvoering is belegd bij 
een lokale civiele partij en het opdrachtgeverschap bij de Rijksoverheid. 

2. Akkoord met inzetten op de instandhouding van vitale verbindingslijnen door, voor 
zowel trans-Atlantisch als interinsulair transport, in geval van nood charters in te zetten en 
ondertussen convenanten af te sluiten met lucht- en zeevaartmaatschappijen. 

3.Als back-up optie voorbereiden van (militaire) bijstand, die in het geval van noodzaak 
en een verzoek om bijstand snel opgeschaald kan worden om een bijdrage te leveren aan 
vitale processen, zoals bijvoorbeeld interinsulair verkeer ten behoeve van de 
voedselzekerheid, verdere versterking van de handhaving openbare orde, grensbewaking, 
of eventuele medische ondersteuning voor niet-covid gerelateerde spoedeisende zorg. 



Bereikbaarheid boven- en benedenwindse eilanden
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Bereikbaarheid van de eilanden is essentieel. 

• Sint Maarten (bovenwinds) en Curaçao 
(benedenwinds) functioneren als hub voor 
vervoer van goederen en personen naar de 
andere eilanden. Sint Maarten en Curaçao 
zijn voor aanvoer van goederen als voedsel 
en medicatie afhankelijk van trans-
Atlantisch verkeer (zowel vluchten als 
zeevaart, maar met sterke focus op 
vluchten). 

• Er is een sterke onderlinge afhankelijkheid 
van de Caribische delen van het Koninkrijk 
voor zorg, voedselvoorziening en brandstof 
(noodzakelijk voor watervoorziening). Dit 
maakt stabiel interinsulair verkeer – met 



Huidige situatie en voorbereiding veranderingen
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Bereikbaarheid en daarmee functionaliteiten voor zorg, voedselvoorziening en brandstof zijn op dit moment (7/4) nog voldoende op
orde (zie bijlage 2). 
Noot: door de Lock down op Sint Maarten is de gebruikelijke route voedselvoorziening: internationaal luchtverkeer -> groothandel SXM->Sint 
Eustatius/Saba spaak gelopen, deze eilanden kopen daarom nu direct in de VS in.  

Om de continuïteit van de vitale processen en het welzijn van inwoners te borgen is het van belang de bereikbaarheid van de zes 
eilanden veilig te stellen. We bereiden ons voor op een verandering in deze situatie langs 4 sporen aan maatregelen: 

1. Monitoren van de situatie en de ketens helpen anticiperen op logistieke uitdagingen, door het instellen van een logistiek 
knooppunt (zie bijlage 1);

2. Het indien noodzakelijk tijdelijk inregelen van trans-Atlantische charters richting Curaçao en/of Sint Maarten en het afsluiten van 
convenanten met commerciële vervoerders voor deze verbindingen

3. Het waarborgen van interinsulair vervoer, zoveel mogelijk via de reguliere kanalen, maar indien nodig ook door middel van 
charters/het afsluiten van convenanten;

4. Als back-up optie voorbereiden van (militaire) bijstand, die in het geval van noodzaak en een verzoek om bijstand snel 
opgeschaald kan worden om een bijdrage te leveren aan vitale processen, zoals bijvoorbeeld interinsulair verkeer ten behoeve 
van de voedselzekerheid, verdere versterking van de handhaving openbare orde, grensbewaking of eventuele medische 
ondersteuning voor niet-covid gerelateerde spoedeisende zorg. 
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• Zo min mogelijk marktverstorende maatregelen treffen. 
• Maatregelen gelaagd inzetten, de supply chain zoveel mogelijk intact houden.
• Het is noodzakelijk de economie zoveel als mogelijk in stand te houden om wegvallen van 

leveranciers en transportbedrijven te voorkomen.
• Opdrachtgevers betalen een marktconforme prijs voor diensten/transport.

Randvoorwaarden/uitgangspunten



Bijlage 1: Logistiek knooppunt
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21 juli 2020 | Voettekst

Er wordt een Logistiek Coördinatie Centrum voor het Caribische deel van het Koninkrijk (LCCC) opgericht. 

Het LCCC heeft de volgende taken:
1. Het monitoren van logistieke stromen t.b.v. vitale processen.
2. Coördineren en organiseren van de transportbehoefte ten behoeve van voedsel, personen, medische zorg en 

brandstof. 
3. Coördineren en organiseren voedselketen (toelevering) bij verstoringen (vervangende leveranciers, 

noodpakketten).
4. Zoveel als mogelijk in stand houden van de bestaande supply chain door eventuele risico’s af te dekken door 

middel van garantstellingen.
5. Rapportage: het LCCC rapporteert (sitrap) dagelijks aan de betrokken departementen (BZK, VWS, I&W, LNV, 

Defensie, BZ) over de situatie per eiland.



Bijlage 2: Overzicht bereikbaarheid Caribische 
delen van het Koninkrijk

Haven Luchthaven Luchtverbindin
gen

pax vracht pax vracht pax vracht
Landen + 
CN

Groen Geen beperking en risico's voor bereikbaarheid

Oranje Lichte beperkingen en risico's voor bereikbaarheid

Rood Zware beperkingen en risico’s voor bereikbaarheid

Toelichting

Haven: - De havens zijn  technisch en operationeel goed te bereiken. Er gelden restricties t.b.v. volksgezondheid.
- Bereikbaarheid voor personen is zeer beperkt; toeristen en crew worden geweerd. Alleen inwoners en personen 

met een cruciale functie mogen aan land, al dan niet in quarantaine. Reguliere vracht mag de haven aandoen.
Luchthaven: - De luchthavens zijn nu nog operationeel. Men laat geen passagiers toe. 

- Langere termijn: het luchtvaartsysteem (luchtvaart maatschappijen, de flight services en de logistieke 
afwikkeling op de luchthavens) zou bij onvoldoende financiële buffer kunnen omvallen met negatieve effecten 
op de verbindingen tussen de eilanden.  

Lucht-
verbindingen:

- Maatschappijen vliegen enkel als het commercieel rendabel is. Dit kan voor problemen zorgen m.b.t. vervoer van 
medische producten, voeding, goederen en personeel voor vitale functies. 

-



9 Internationaal

• BZ: overzicht maatregelen wat andere landen doen wordt nog 
aangevuld. Prangende dingen naar AZ voor debat. 
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11. Communicatie

Titel | Datum30



Acties communicatie-aanpak 8/4

• Vervolg campagne -> nieuwe commercial, nadruk op volhouden
• Communicatie paasweekend
• Briefing & Kamerdebat
• Voorbereidingen 21/4 en 28/4
• Gesprek over DPC/AZ en NKC
• Bronbestand: mogelijke toevoeging casusdefinitie

Titel | Datum31





Acties en afspraken IAO 8 april 10.00 u (2/3)

• Datadeling telecomsector: in IAO morgen, 9 april stand van zaken EZK.

• In het kader van de transitiescenario’s zal NCTV een totaalbeeld maken 
met oog voor de belangrijkste aandachtspunten en acties van de 
verschillende departementen.

• Instellen van een logistiek knooppunt Caribisch gebied: IAO is akkoord. 
Voorstel wordt doorgeleid voor besluitvorming I/MCCb.

• Inzetten instandhouding van vitale verbindingslijnen met Caribisch gebied: 
IAO is akkoord. Voorstel wordt doorgeleid voor besluitvorming I/MCCb.

• Back-up opties Caribisch gebied voorbereiden door Defensie voor militaire 
steunverlening in het kader van openbaar beland (MSOB). Nadere 
uitwerking volgt vandaag. Morgen volgt bespreking in I/MCCb
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Acties en afspraken IAO 8 april 10.00 u (3/3)
• Toezeggingen en opvolgingen n.a.v. van het debat vandaag, 8 april worden 

in het IAO van morgen, 9 april besproken.

• Er wordt nader onderzocht hoe kan worden omgegaan met nader 
vrijmarkten ihkv Koningsdag (valt niet onder evenementen).

• Regelgeving zwemmen in oppervlakkig water wordt meegenomen als 
onderdeel van de algemene data afspraken, niet separaat (I&W/ OCW)
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13. Onderwerpen voor I/MCCb

• Datadeling telecom
• Voorstel inkomend vliegverkeer en advies verlenging 

vliegverboden
• Caribisch: voedsel en transport
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14. Rondvraag

• VWS: verzoek om rectificatie IAO verslag 7 april jl p. 23: ‘Dit 
agendapunt wordt opgenomen in het ICCb met de toevoeging dat 
dilemma’s m.b.t. schaarste via min VWS desgewenst in I/MCCb
kunnen worden besproken

• AZ: graag procesafspraak over app. Afhankelijk van uitkomsten 
debat. VWS neemt mee
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Voortgang sociaaleconomische maatregelen

12

- Door de crisis is het aantal WW-aanvragen sterk gestegen. In
vergelijking met twee weken geleden ligt het aantal aanvragen
ongeveer 350% hoger.

- Het aantal pintransacties, de elektriciteitsconsumptie en de
productenvertrouwen liggen ook aanzienlijk lager. Ook het aantal
uitschrijvingen uit de KvK ligt aanzienlijk hoger.

- Verder ligt het gebruik van de verschillende regelingen hoog.





























Communicatieaanpak maatregel zwemlocaties natuurwater
7 april 2020

Aanleiding 
Op 1 mei start het zwemseizoen in natuurwater. Om te voorkomen dat mensen al dan niet bij 
mooi weer gaan samenscholen op de 750 zwemlocaties, adviseren de partners in het 
zwemwateroverleg (Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, GGD, locatiebeheerders, 
Omgevingsdiensten en RIVM) een maatregel af te kondigen. Dit kan op twee manieren:
1. Een zwemverbod.
2. Een noodverordening.
Minister Cora van Nieuwenhuizen bespreekt dit voorstel in het MCCb van 9 april.

Deze communicatie aanpak geldt voor beide situaties.

Doel maatregel 
Voorkomen van samenscholing op zwemlocaties in natuurwater. 

Communicatiedoel 
1. Maatregel bekend maken, zodat mensen op de hoogte zijn.
2. Voorkomen van samenscholing op de 750 zwemlocaties in natuurwater.
3. Mensen begrijpen waarom deze maatregel is genomen.

Kernboodschap 
Blijf thuis, ook bij mooi weer. Als u toch naar buiten gaat, houd 1,5 meter afstand van elkaar en 
houd rekening met de nieuwe maatregel die vanaf DATUM geldt voor alle officiële zwemlocaties in 
natuurwater.

(Indien zwemverbod): u mag niet zwemmen op de officiële zwemlocaties in natuurwater.
Wandelen mag daar wel maar houdt wel 1,5 meter afstand. Ga ook liever niet daar recreëren of 
met z’n allen dicht bij elkaar liggen. Want als iedereen dat doet, dan ligt het zo weer vol. En dat 
willen we niet.

(Indien noodmaatregel): u mag niet zwemmen op de officiële zwemlocaties in natuurwater of daar 
recreëren. Wandelen mag daar wel maar houdt 1,5 meter afstand. 

We begrijpen dat dit met mooi weer extra lastig is. Maar we doen dit om samenscholing te 
voorkomen en zo te voorkomen dat u besmet wordt met het coronavirus. Alleen samen krijgen we 
het coronavirus in Nederland onder controle.

Communicatiemiddelen 
- Op alle 750 locaties komt een bord met de maatregel, vormgegeven in lijn met de Corona

campagne. Naast tekst (die ook juridisch klopt) wordt door middel van iconen uitgelegd
wat wel en niet mag. (o.a. afstand houden, wandelen, liggen, zwemmen)

- Persconferentie na MCCb op donderdag 9 april (bereik in de landelijke media)
- Corporate social media kanalen IenW
- Social en online kanalen van partners in landelijk zwemwateroverleg.
- Bericht op zwemwater.nl. Hier is ook te zien dat op het op alle locaties verboden is te

zwemmen. (alle locaties op rood)
- Q&A’s op rijksoverheid.nl (specifiek gericht op zwemverbod of noodverordening)
- Bericht op onswater.nl
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Argumentatie
Provincies zijn verantwoordelijk voor de aanwijzing, het nemen van 
maatregelen op en het informeren van burgers bij de officiële 
zwemwaterlocaties. Alle locaties waar op zomerse dagen normaliter een groot 
aantal recreanten veilig en hygiënisch kunnen zwemmen worden aangewezen 
als zwemwaterlocatie. Samen met de Unie van Waterschappen, 
Omgevingsdiensten, locatiebeheerders (gemeentes en particuliere beheerders) 
maken de provincies zich grote zorgen als op 1 mei het zwemseizoen start. Zij 
verwachten dat het beter wordende weer, het aanhouden van de social 
distancing maatregelen en het open stellen van locaties ertoe gaat leiden dat 
er weer veel meer gerecreëerd gaat worden op officiële zwemwaterlocaties. De 
minister van IenW en het RIVM delen deze zorg.

Op 30 maart is gesproken met alle betrokken partijen (Provincies, 
Waterschappen, Rijkswaterstaat, GGD, locatiebeheerder, Omgevingsdiensten 
en RIVM). Alle partijen zijn het erover eens dat het een verstandige maatregel 
zou zijn om tot nader orde alle locaties te sluiten door middel van het instellen 
van een zwemverbod of recreatieverbod. Dit, analoog aan de genomen 
maatregel om ook zwembaden te sluiten. Op het moment dat landelijke 
maatregelen terug geschaald worden kunnen ook de zwemwaterlocaties weer 
opengesteld worden. 

Noodverordening of WHVBZ
De noodverordening bevat de mogelijkheid om gebieden en locaties aan te 
wijzen waarbinnen men zich niet mag bevinden. De aanwijzing van deze 
gebieden gebeurt door de voorzitter van de veiligheidsregio. Hij heeft tevens 
de mogelijkheid om uitzonderingen te bepalen. Dit geeft hem de mogelijkheid 
te bepalen een gebied/locatie enkel voor bepaalde gebruikers (bijv. 
wielrenners) of bepaalde activiteiten (bijv. recreatie) te sluiten. Van deze 
mogelijkheid wordt momenteel al veel gebruik gemaakt. Zo heeft de
veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland het eerste weekend van april de
grachten van Amsterdam gesloten en worden in veel veiligheidsregio’s ook 
parken gesloten. Het voorstel is om van deze optie gebruik te maken en de 
voorzitters van de veiligheidsregio’s de instructie te geven een verbod op te 
leggen op het recreëren op zwemwaterlocaties. Dat betekend dat er niet 
gezwommen of gerecreëerd mag worden. Het betreft geen locatieverbod. 
Mensen mogen nog wel naar het de locatie komen en de locatie wordt niet 
fysiek afgesloten en blijft toegankelijk voor mensen die zich er kortstondig 
bevinden zoals wandelaars die op de stranden van de zwemlocaties lopen.

Op basis van de WHVBZ kan de commissaris van de Koning een zwemverbod 
instellen indien er sprake is van onmiddellijk gevaar. In dat geval is het 
verboden om te zwemmen maar niet verboden om te recreëren. Het instellen 
van een zwemverbod op basis van de WHVBZ vindt normaliter plaats op basis 
van risico’s die verbonden zijn met het daadwerkelijk zwemmen op de locatie. 
Het is onwaarschijnlijk dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus via 
transmissie in zwemwater zal plaatsvinden. Op basis hiervan heeft niet de 
voorkeur om hiervoor te kiezen.  
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Wat zijn de praktische vervolgstappen
Via de noodverordening stelt IenW/ de MCCb niet zelf een verbod in. IenW 
geeft een aanwijzing of instructie die wordt uitgevoerd door de 
veiligheidsregio’s in samenwerking met de Provincies. 

Zowel op de website (zwemwater.nl) als de zwemwaterapp worden bij alle 
locaties aangegeven dat er een zwemverbod geldt en afhankelijk van de te 
maken keuze een recreatieverbod. Hiernaast zal door middel van een a4 
formaat stikker op elk informatiebord de maatregel bekend worden gemaakt 
met daarbij een verwijzing naar de informatie bij de Rijksoverheid en 
zwemwater.nl 

T.a.v. de handhaving is uitgangspunt dat dit plaatsvindt door dezelfde 
instanties die toezicht houden op de andere maatregelen vanuit de 
noodverordening.   

Politieke context
Het is daarbij belangrijk dat de maatregel past binnen de intelligente lockdown.
De risico’s redelijkerwijs zo veel als mogelijk beperken zonder alles op slot te 
zetten. We verwachten dat de maatregel door de publieke opinie gezien zal 
worden als logisch gevolg in lijn met de huidige maatregelen. Het is daarnaast 
opportuun om nu de maatregel in te stellen omdat de drukte door het 
beterende en warmere weer naar verwachting zal gaan toenemen.

Senior adviseur emissies
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Advies zwemmen in oppervlaktewater in relatie tot 
het nieuwe coronavirus – 7 april 2020 

Zwemmen in oppervlaktewater i.r.t het nieuwe coronavirus 

De maatregelen waaronder afstand houden zijn afgelopen dinsdag 31 maart 
verlengd om de verspreiding van het nieuwe coronavirus zoveel mogelijk tegen te 
gaan. Advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven, zo min mogelijk bezoek 
(maximaal 3 bezoekers) te ontvangen en dan 1,5 meter afstand te houden tot 
elkaar. Sommige mensen vragen zich af of het nog wel veilig is om te gaan 
zwemmen in deze COVID-19 pandemie. Zwembaden zijn dicht. Het zwemseizoen 
buiten loopt officieel van 1 mei tot 1 oktober. 

Vraag: Kunnen de officiële zwemlocaties op 1 mei veilig worden geopend? Kan het 
virus verspreid worden via water? 

Antwoord: We weten dat het virus wordt overgedragen door hoesten, niezen en 
praten door een persoon die het virus bij zich draagt. Er is tot dusverre geen bewijs 
dat het virus zich verspreidt via water. Men moet zich wel bewust zijn van het 
omgaan met anderen in en buiten het water en de huidige maatregelen. Advies is 
om thuis te blijven, 1,5 m afstand te houden en hygiëne in acht te nemen. In 
zwembaden is dat lastig dus het is goed dat zwembaden dicht zijn. Deze vallen 
onder de maatregel dat sportaccommodaties in ieder geval tot 28 april dicht zijn.  

Op officiële zwemlocaties en andere plaatsen waar in open water wordt 
gezwommen komen op zonnige en warme dagen veel mensen bij elkaar. De 
belangrijkste transmissieroute voor het nieuwe coronavirus is via druppels en direct 
contact. Druppels worden gevormd wanneer een geïnfecteerd persoon niest of 
hoest; iedereen die daar dicht bij in de buurt komt loopt het risico blootgesteld te 
worden aan mogelijk infectieuze druppels. Directe overdracht kan optreden bij 
direct contact met geïnfecteerde personen.  

Het is de vraag of officiële zwemlocaties op 1 mei open kunnen gaan, moet in het 
licht van de genoemde maatregelen (social distancing etc. zoals boven genoemd) 
beoordeeld worden. 
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Daarnaast is het de vraag of vanwege dezelfde maatregelen zwemmen op andere 
plaatsen af te raden is, omdat daar op mooie dagen al snel veel mensen bij elkaar 
komen.  

Dit advies kan bij het beschikbaar komen van nieuwe informatie en naar aanleiding 
van voortschrijdende inzichten in een later stadium aangepast worden. 
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Overzicht prioritering /onderbouwing noodzaak mondneusmaskers buiten de zorg

Auteurs & AMT:  

OMT 6 april 2020

Vraag aan het OMT  
- vaststellen generiek afwegingskader voor toekomstige sectoren buiten de zorg die een prioritaire

status wensen.

- In deze notitie is via dit afwegingskader antwoord gegeven op de vraag welke van de drie
sectoren, NVWA, rioolwaterzuivering en de afvalbranche, in aanmerking komt voor een
uitzonderingspositie. Is het OMT hiermee akkoord?

- Het is aannemelijk dat zich in de nabije toekomst nog meerdere sectoren zullen melden met een
soortgelijke vraag dan de bovengenoemde drie sectoren.  Is het OMT akkoord dat de getoonde
methodiek ook generiek toepasbaar is voor andere sectoren buiten de zorg die zich nog gaan
melden?

Inleiding  
Tijdens de COVID-19 pandemie is er een groot tekort aan adembescherming. Voor de zorgsector is het 
evident dat deze over voldoende adembeschermingsmiddelen en andere persoonlijke 
beschermingsmiddelen dient te beschikken.  Echter, naast de zorgsector zijn er nog andere vitale sectoren 
waar medewerkers tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden in aanraking kunnen komen met 
blootstellingen waarvoor adembeschermende middelen noodzakelijk zijn.   

In deze notitie hebben specifiek de NVWA, rioolwaterzuivering en de afvalbranche gevraagd om 
toegevoegd te worden op de lijst van geprioriteerde sectoren waarvoor de beschikbaarheid van FFP3 
maskers noodzakelijk is voor de bedrijfs continuïteit.  

Om tot een zeker mate van objectiviteit te komen is een algemeen afwegingskader ontwikkeld, dat naast 
bovengenoemde sectoren ook toepasbaar is op andere sectoren en branches buiten de zorg.   

In deze semi-kwantitatieve methodiek kunnen werkgevers zelfstandig, bijgestaan door de bedrijfsarts, 
arbeidhygiënist en/of een veiligheidskundige, een afweging maken over welke adembescherming 
noodzakelijk is en of er andere technische of organisatorische interventies1 zijn die onbeschermde 
blootstelling aan allerlei lucht gebonden agentia minimaliseren.  

Methode 
Het getoonde afwegingskader is een bewerking van de semi-kwantitatieve “risico = hazard * blootstelling” 
methodiek2. Deze is beschreven in het AI-blad 9 biologische agentia3 en voor de agrarisch sector is 
uitgewerkt in de vorm van de blauwdruk biologisch agentia4. 

1 BAH-principe 
2 www.arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen/risico-inventarisatie-van-microbiologische-agentia 
3 AI-blad 9 Biologische agentia 
4 www.nkal.nl 
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Achtergrond vraagstelling:
Vanuit (vitale) sectoren, anders dan de zorg (cruciale sector), komen signalen richting ministerie van VWS 
en I en W over tekorten aan desinfectiemiddelen en maskers. Het gaat hier ook om sectoren als de 
afvalbranche, RWZI’s en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), dit m.b.t. 
keuringswerkzaamheden en certificering ten behoeve van de voedselvoorziening. 
 

1.Afvalbedrijven 
De Vereniging Afvalbedrijven (VA) heeft het Ministerie van I en W gewezen op het belang van een 
continue beschikbaarheid van FFP3 maskers voor de afvalsector, die ter bescherming bij de uitvoering van 
de werkzaamheden nodig zijn (met name risico’s rond biologisch belaste stoffen en vloeistoffen, 
reststoffen verbrandingsstoffen, kwarts). Voor deze risico’s wordt met name adembescherming met een 
FFP3-klasse voorgeschreven*. Hierbij wijst de VA ook op de noodzaak van het gebruik van FFP3 maskers in 
verband met mogelijke blootstelling aan fijnstof of chemische verontreinigingen en werkzaamheden rond 
rioleringsbeheer. Bedrijven geven aan dat als de adembescherming over enkele weken niet meer 
beschikbaar is, er installaties uit bedrijf genomen zullen worden omdat de veiligheid en gezondheid van 
de medewerkers dan niet gegarandeerd kunnen worden.  
 
Het is wel van belang specifieker te definiëren wat valt onder ‘afvalbranche’ en voor welke 
processen/werkzaamheden risicovolle situaties spelen (waarvoor mondneusmaskers FFP2 of FFP3 nodig 
zouden zijn). 
 
*Voor deze werkzaamheden (inclusief Legionella) zouden overigens FFP2 maskers ook moeten voldoen en 
geldt voor huisvuil en grofvuil dat werkhandschoenen volstaan. 
 

2.RWZI -zie voor toelichting bijgevoegd document OMT RWZI- 
Waterschappen beheren rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s).  
Daarnaast zijn er nog industriële waterzuiveringen. Dit zijn waterzuiveringen voor bedrijfsprocessen en 
meestal eigendom van een bedrijf zelf, deze worden ook meegenomen in deze overweging5.
 
Op RWZI’s zijn er een aantal specifieke situaties waarbij de blootstelling hoog kan zijn aan met name 
legionella6. Dit speelt met name als er met actief biologisch slib wordt gewerkt in open beluchtingstanks7.
Het betreft hier voornamelijk: aerosolvorming bij inpandige schoonmaakwerkzaamheden met 
waterverneveling, contact met primair afvalwater (zoals bij storingen/verstoppingen rioolgemalen), 
activiteiten bij de verwarmde deelstroom en slibontwaterings/ roostergebouwen.  
 
De specifieke werkzaamheden aan bovengenoemde locaties en elementen lopen uiteen van 
schoonmaken, klein onderhoud, verhelpen van storingen en revisie van onderdelen. Dit zijn 
werkzaamheden die dagelijks tot wekelijks plaatsvinden. Het verbruik van de mondkapjes hangt dus 
samen met hoeveel rioolwaterzuiveringen er per waterschap zijn en hoeveel onderhoudswerkzaamheden 
er gepland zijn. 
 

3. NVWA 
Binnen de NVWA is er sprake van een hoge taak - en blootstelling variabiliteit, grote variatie en aan 
blootstellingsniveaus en zeker bij uitbraken van dierziekten kan er ook sprake zijn van een risico-klasse 3 
of klasse hoger micro-organisme. De duur en de aard van de blootstelling is vaak kort, maar bij uitbraken 
van dierziekten kan er wel sprake zijn van een langdurige blootstelling. Ten slotte tijdens een uitbraak is 
alle gericht op het inperken van de infectiehaard, zodat de ziekte zich niet verspreidt.  
 

                     
5 https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0061.pdf 

6 http://www.arbokennisnet.nl/images/dynamic/Dossiers/Biologische_agentia/D_Legionella.pdf 

7 https://www.hydroscope.nl/nieuws/actief-slib-en-legionella/ 
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Bij enkele van deze werkzaamheden zijn mondneusmaskers cruciaal, echter er zijn ook situaties waarbij 
de noodzaak tot mondneusmaskers minder evident is of waarbij de werkzaamheden kunnen worden 
opgeschort. Een inspecteur die optreedt in het kader van het uitbraak van een dierziekte, bijvoorbeeld 
aviaire influenza, of voor een ziek dier loopt een groter risico blootgesteld te worden aan risicoklasse 3 
organisme.  
 
Als er daarentegen sprake is van een reguliere controle en het gaat om gezonde dieren is de blootstelling 
aan Zoönosen meer een achtergrondrisico. Bij een inspectie in een pluimveeslachterijen is de blootstelling 
bij ante mortem keuringen hoog, maar de inhalatoire blootstelling bij roodvleesslachterijen is al veel lager 
en verderop in het slachtproces is inhalatoire blootstelling al vele malen lager. 
 
 

Advies AMT verdringingsreeks persoonlijke beschermingsmiddelen 

Vanwege de diversiteit van de verschillende werkzaamheden binnen de verschillende sectoren is een 
generieke prioritering op sectorniveau lastig en zal er per afzonderlijke situatie steeds opnieuw een 
risicoafweging moeten plaatsvinden, met bijpassend beheers- en inperkingniveau. Desondanks wordt 
middels een semi-kwantitatieve methodiek toch een poging gedaan tot een zekere mate van prioritering. 

In dit advies wordt de volgende prioritering/ verdringingsreeks geadviseerd: 

1) NVWA 
2) Rioolwateringszuivering 
3) Afvalbranche 

NVWA 
Gezien de reële kans dat een NVWA-medewerker in aanraking komt met een risicoklasse 3, of hogere 
risicoklasse micro-organisme en het grote belang voor de voedselveiligheid- is het belangrijk dat de NVWA-
medewerkers over voldoende FFP3 persoonlijke beschermingsmiddelen beschikken.  
 

Rioolwateringzuivering 
In de rioolwateringzuivering is er vooral sprake van aerosolen en een verhoogde kans op legionellose. In 
lijn met het zorgprotocol “aerogene transmissie” wordt geadviseerd een PPF2 masker te gebruiken. Om 
onbeschermde blootstelling aan de legionellabacterie te voorkomen is de conclusie dat zijn er weinig 
uitwijkmogelijkheden naar adembeschermingsmaatregelen met een lager beschermingsfactor. Recentelijk 
is ook COVID-19 in oppervlaktewater aan getoond. In deze risicoafweging wordt de kans op een 
beroepsgebonden besmetting als verwaarloosbaar klein beoordeeld.   
 

Afvalbranche  
In de afvalbranche is er naast infectieuze agentia, sprake van een uitgebreid pallet tot mogelijke 
blootstelling aan biologische agentia, chemische, fysische en milieu factoren. De kans dat een 
medewerker in aanraking komt met een risicoklasse 3 micro-organisme is klein.  

Gezien deze grote variatie is een generiek risicoprofiel lastig vast te stellen en zal altijd op taak- en 
blootstellingniveau een afzonderlijke afweging moeten worden gemaakt. Dit betekent ook een 
gedifferentieerd advies t.a.v. het gebruik adembescherming, maar ook meer uitwijkmogelijkheden. Veelal 
zal een PPF2 volstaan, maar in sommige gevallen ook een FFP1.  

Ten slotte kan bij blootstelling aan (biologische) agentia met een reversibel klachtenbeloop (bijvoorbeeld 
endotoxinen of stof), ook organisatorische maatregelen overwogen worden zoals het verkorten van de 
blootstellingsduur en taakroulatie.    
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Bijlage 

Semi-kwantitatief afwegingskader voor het gebruik van een adembeschermingsmiddelen 

Om tot een goed afwegingskader te komen is het belangrijk om op een systematische manier de risico’s 
te omschrijven, eenduidig te beoordelen en te wegen. Hierbij is er gebruik gemaakt van de volgende 
formule: 

R = E x K x V x M 
 
Waarbij het risico (R) wordt berekend doormiddel van de frequentie van:  

E) Ernst van het medisch effect dat kan optreden (sterfte versus ziekte, ernst van de ziekte, 
reversibel/niet-reversibel, kans op verspreiding door de populatie) 8 

K) De kans dat de bewuste blootstelling kan optreden (hoe groot is de kans op aanwezigheid van 
het agens) 

V) Belang vitale infrastructuur, zoals voedselveiligheid of economie 

M) Zijn er andere alternatieven voor een FFP3 masker?   

Door alle afzonderlijke criteria een score te geven tussen de 0 en 4, kan er tot een kwantitatieve 
prioritering worden gekomen en er een risicomatrix worden gemaakt. Voor de alternatieven voor een 
FFP3 masker de scores 1 en 2. 

Naast bovengenoemde grofmazig afwegingskader, spelen ook de volgende situatieve factoren een rol:

Taak - en blootstelling specifieke factoren? 
In sommige sectoren is de aard van de blootstelling redelijk eenduidig en goed beschreven.  Voorbeelden 
hiervan zijn de waterzuivering (hoge concentraties aan aerosolen, met voornamelijk een verhoogde kans 
op legionella, endo- en mycotoxinen (zie het advies deskundigenberaad legionellose). Bij de NVWA 
daarentegen zijn de verschillende taken en typen blootstelling veel gevarieerder en is de range aan micro-
organismen waaraan een medewerker kan worden blootgesteld veel breder.  
 

Aard blootstelling 
Naast infectieuze agentia worden mondkapjes ook ingezet voor andere risico’s, zoals: 

Biologische agentia, bijvoorbeeld endo- en mycotoxinen, pneumoconiosen, neus- en longkanker, 
allergenen)9

 Chemische blootstelling, bijvoorbeeld carcinogenen, irritatieve stoffen)10 
 Milieu factoren, bijvoorbeeld fijn stof, etc. 

                     

8 RIVM-rapport “Classificatie van biologische agentia” https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/205084001.pdf 

9 www.kiza.nl 
10 www.arbokennisnetdossier.nl 
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Effect risico (reversibel of irreversibel)
Afhankelijk van de aard van en de duur van de blootstelling kan er sprake zijn van: 

Een reversibel effect, bijvoorbeeld endotoxinen of irritatieve stoffen. Zodra de blootstelling 
wordt gestaakt verdwijnen de klachten. Vaak is er hier sprake van een kortdurende blootstelling 

 Een Irreversibel effect, bijvoorbeeld carcinogenen en allergenen. Vaak is er hier sprake van een 
langdurige blootstelling 

Medische individuele factoren 
Deze zijn in dit afwegingskader niet meegenomen omdat ervan uit is gegaan dat medewerkers met een 
verhoogde medische kwetsbaarheid preventief worden geweerd vanwege het tekort aan 
adembeschermende middelen en de huidige druk op met medische zorg. 

Risicoprofiel van de verschillende sectoren 

In de risicomatrix zijn de verschillende factoren als volgt geclassificeerd 

Risicofactor 1 2 3 4 
Ernst van het medisch 
effect

Risicoklasse 1 Risicoklasse 2 Risicoklasse 3 Risicoklasse 4 

Kans op blootstelling Verwaarloosbaar Redelijke kans Verhoogde kans Grote kans
Vitale infrastructuur Kan worden 

gestaakt 
Kort uitstel Kritisch Kritisch + 

landelijke 
uitstraling

Alternatieven masker 
FFPP3

1=ja/2=nee   

Tabel risicoklasse 1 t/m 411

Risicoklasse Ziekmakend 
vermogen

Kans op verspreiding onder de 
bevolking

Medische 
profylaxe/behandeling 

1 Zeer klein – n.v.t. 
2 Aanwezig – + 
3 Groot + +
4 Zeer groot + –

Prioritering van de sectoren noodzaak FFP3 masker  

Sector E (ernst) K (kans) Vitale infrastructuur Masker Risico 
NVWA 3 $ 3 4 2  72
Rioolwaterzuivering 2 3 3 1  18
Afvalbranche 2 3 3 1 18
     

$: theoretisch ook kans op een risicoklasse 4 micro-organisme. 

                     
11 AI-blad 9 biologische agentia 
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Uit de risicomatrix komt de NVWA naar voren met de hoogste risicoscore. De rioolwaterzuivering en 
afvalbranche hebben dezelfde score. Vervolgens is naar de situatieve factoren gekeken en de 
mogelijkheden om uit te wijken naar andere strategieën.  
 

Sector Taak en 
blootstelling 
specifiek 

Aard 
blootstelling

Effect-risico Individuele 
factoren

Alternatieve 
strategieën

NVWA +++ ++ +++ n.v.t. + 
Rioolwaterzuivering + + ++ n.v.t. + 
Afvalbranche +++ +++ + n.v.t. +++









Bereikbaarheid boven- en benedenwindse eilanden
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Bereikbaarheid van de eilanden is essentieel. 

• Sint Maarten (bovenwinds) en Curaçao 
(benedenwinds) functioneren als hub voor vervoer 
van goederen en personen naar de andere eilanden. 
Sint Maarten en Curaçao zijn voor aanvoer van 
goederen als voedsel en medicatie afhankelijk van 
trans-Atlantisch verkeer (zowel vluchten als 
zeevaart, maar met sterke focus op vluchten). 

• Er is een sterke onderlinge afhankelijkheid van de 
Caribische delen van het Koninkrijk voor zorg, 
voedselvoorziening en brandstof (noodzakelijk voor 
watervoorziening). Dit maakt stabiel interinsulair 
verkeer – met name zeevaart - randvoorwaardelijk
voor leefbaarheid op de eilanden.



Huidige situatie en voorbereiding veranderingen
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Bereikbaarheid en daarmee functionaliteiten voor zorg, voedselvoorziening en brandstof zijn op dit moment (7/4) 
nog voldoende op orde (zie bijlage 2). 
Noot: door de Lock down op Sint Maarten is de gebruikelijke route voedselvoorziening: internationaal luchtverkeer -> groothandel SXM-
>Sint Eustatius/Saba spaak gelopen, deze eilanden kopen daarom nu direct in de VS in.  

Om de continuïteit van de vitale processen en het welzijn van inwoners te borgen is het van belang de 
bereikbaarheid van de zes eilanden veilig te stellen. We bereiden ons voor op een verandering in deze situatie langs 
4 sporen aan maatregelen: 

1. Monitoren van de situatie en de ketens helpen anticiperen op logistieke uitdagingen, door het instellen van een 
logistiek knooppunt (zie bijlage 1);

2. Het indien noodzakelijk tijdelijk inregelen van trans-Atlantische charters richting Curaçao en/of Sint Maarten en 
het afsluiten van convenanten met commerciële vervoerders voor deze verbindingen

3. Het waarborgen van interinsulair vervoer, zoveel mogelijk via de reguliere kanalen, maar indien nodig ook door 
middel van charters/het afsluiten van convenanten;

4. Als back-up optie voorbereiden van (militaire) bijstand, die in het geval van noodzaak en een verzoek om 
bijstand snel opgeschaald kan worden om een bijdrage te leveren aan vitale processen, zoals bijvoorbeeld 
interinsulair verkeer ten behoeve van de voedselzekerheid, verdere versterking van de handhaving openbare 
orde, grensbewaking of eventuele medische ondersteuning voor niet-covid gerelateerde spoedeisende zorg. 
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• Zo min mogelijk marktverstorende maatregelen treffen. 
• Maatregelen gelaagd inzetten, de supply chain zoveel mogelijk intact houden.
• Het is noodzakelijk de economie zoveel als mogelijk in stand te houden om 

wegvallen van leveranciers en transportbedrijven te voorkomen.
• Opdrachtgevers betalen een marktconforme prijs voor diensten/transport.

Randvoorwaarden/uitgangspunten



Bijlage 1: Logistiek knooppunt

621 juli 2020 | Voettekst

Er wordt een Logistiek Coördinatie Centrum voor het Caribische deel van het Koninkrijk (LCCC) 
opgericht. 

Het LCCC heeft de volgende taken:
1. Het monitoren van logistieke stromen t.b.v. vitale processen.
2. Coördineren en organiseren van de transportbehoefte ten behoeve van voedsel, personen, 

medische zorg en brandstof. 
3. Coördineren en organiseren voedselketen (toelevering) bij verstoringen (vervangende leveranciers, 

noodpakketten).
4. Zoveel als mogelijk in stand houden van de bestaande supply chain door eventuele risico’s af te 

dekken door middel van garantstellingen.
5. Rapportage: het LCCC rapporteert (sitrap) dagelijks aan de betrokken departementen (BZK, VWS, 

I&W, LNV, Defensie, BZ) over de situatie per eiland.



Bijlage 2: Overzicht bereikbaarheid Caribische 
delen van het Koninkrijk

Haven Luchthaven Luchtverbindin
gen

pax vracht pax vracht pax vracht
Landen + 
CN

Groen Geen beperking en risico's voor bereikbaarheid

Oranje Lichte beperkingen en risico's voor bereikbaarheid

Rood Zware beperkingen en risico’s voor bereikbaarheid

Toelichting

Haven: - De havens zijn  technisch en operationeel goed te bereiken. Er gelden restricties t.b.v. volksgezondheid.
- Bereikbaarheid voor personen is zeer beperkt; toeristen en crew worden geweerd. Alleen inwoners en personen met 

een cruciale functie mogen aan land, al dan niet in quarantaine. Reguliere vracht mag de haven aandoen.
Luchthaven: - De luchthavens zijn nu nog operationeel. Men laat geen passagiers toe. 

- Langere termijn: het luchtvaartsysteem (luchtvaart maatschappijen, de flight services en de logistieke afwikkeling op de 
luchthavens) zou bij onvoldoende financiële buffer kunnen omvallen met negatieve effecten op de verbindingen tussen 
de eilanden.  

Lucht-
verbindingen:

- Maatschappijen vliegen enkel als het commercieel rendabel is. Dit kan voor problemen zorgen m.b.t. vervoer van 
medische producten, voeding, goederen en personeel voor vitale functies. 

-
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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. Bijstand
9. Internationaal
10. Parlementair
11. Communicatie
12. Openstaande Actiepunten 
13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb
14. Rondvraag en sluiting 
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Opening

• Vergaderingen volgende week ivm Pasen: Woensdag ICCb/MCCb.
Donderdag debat in de Kamer.

• OMT/BAO: vinden dinsdagochtend plaats
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Omgevingsanalyse (1)
• Gister voor het eerst daling IC-patienten.
• Cijfers verpleeghuizen wekken meer zorg op. 
• Veel berichtgeving kamerdebat
• Vooruitblik op Paasweekend
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Voorstel inkomend vliegverkeer en advies verlenging vliegverboden 

IenW:
• Afgestemd tussen de drie betrokken ministers.
• Tekstuele aanpassingen worden buiten de vergadering aangepast.
• In onderling overleg voor 1300 meer duidelijkheid over de 

besproken punten
• Gelijktrekking met risicolanden is ook de bedoeling. Fasering is 

alleen anders. Dit luistert nauw in de woordvoering
• De week zit erin voor uitwerking juridisch haakje en uitwerking

door Kmar en VR. 
• Verplichte quarantaine: Uitleggen waarom we dat nu niet doen. Dit

moet worden toegevoegd. VWS levert hiervoor tekst aan. 
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Gevraagde besluiten ICCb:

In deze presentatie wordt de samenhang tussen de overweging van 
de maatregelen (flexibele aanpak Covid-19) en het opstellen van 
protocollen in beeld gebracht. Daarbij gelden de volgende 
voorliggende besluiten:

1.Stemt ICCb in met vervolgaanpak zoals geschetst in voorbereiding 
volgende fase?

2.Stemt ICCb in met bijgevoegde opdracht aan dept. tot opstellen 
protocollen?

3.Stemt ICCb in met voorgestelde werkwijze voor opstellen 
protocollen?
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Transitie crisisorganisatie: van sprintfase naar 
projectorganisatie

1. Crisisfase (sprint) – NCTV, VWS + departementen IAO/ICCb/MCCb

• Gericht op: Bestrijden van de crisis op basis van medische adviezen RIVM;
• Doel te komen naar:

o Zorgsysteem niet langer overvraagd (IC-capaciteit)
o R0-getal kleiner dan 1
o Voldoende testcapaciteit
o Voldoende capaciteit en mogelijkheden voor bron- en contactopsporing
o Meetinstrument effecten transitie beschikbaar (om snelle opleving te kunnen detecteren)

• We willen toe naar stabiele situatie waarin bovenstaande gerealiseerd is. Op basis daarvan overgang naar langduriger ‘nieuwe normaal’-maatschappij.
• Parallel wordt gewerkt aan steunmaatregelen voor economie.

• Besluitvorming via ICCb/MCCb dmv. proces flexibele vervolgaanpak. 

2. “Het nieuwe normaal” (marathon) – SGO + projectorganisatie i.o. (aansluiting op lokaal) 
• Gegeven stabiele situatie, maatschappij vormgeven op basis van blijvende medische maatregelen RIVM.

o Sociaal/maatschappelijk
o Financieel/economisch

o Medisch indien noodzakelijk 
• Samenhangend vraagstuk is de uitwerking van steun- en herstelplan

• Conclusie: tijdelijke aanpak protocollen is onderdeel crisisfase (sprint) en moet in projectorganisatie bestendigd worden in project 1,5 
samenleving (gericht op maatschappij en economie)
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Uitwerking protocollen in crisisfase

Alle departementen wordt gevraagd om voor het eigen domein 
protocollen op te stellen, danwel op te laten stellen door 
maatschappelijke partners zelf. 
A. Voor sectoren die niet vanuit overheidswege gesloten zijn: 

protocollen ontwerpen voor veilig werken en samenleven, en deze 
breed uitdragen.

B. Voor sectoren die nu gesloten zijn, protocollen ontwikkelen hoe 
deze, obv medisch advies, geleidelijk geopend kunnen worden. 
Meest urgent: onderwijs en kinderopvang. Bijvoorbeeld goed 
denkbaar: restaurants, bioscopen, sportscholen. 



Inhoud protocollen

• Richtlijnen waarmee veilig gewerkt kan worden 
binnen bredere COVID-19 maatregelen

• Maatregelen op gebied van:
• Afstand houden
• Hygiëne
• Bescherming

• Compliance en handhaving is hiervan onderdeel
• Expliciet, concreet, precies en waar mogelijk met visualisaties
• Budgetneutraal
• Publieke sectoren Rijk protocol opstellen i.s.m. sectoren en/of 

mede-overheden
• Private sectoren maatschappelijke partners doen zelf voorstel (ook daar 

in afstemming met mede-overheden waar nodig)



Tijdpad en besluitvorming protocollen 

• Sectoren die niet van overheidswege gesloten zijn departement 
stelt protocol vast na check RIVM en ambtelijke werkgroep

• Sectoren die wel van overheidswege gesloten zijn 
sector/departement stelt protocol voor (obv medisch advies) ter 
voorbereiding besluitvorming eventuele opening (IAO, ICCb, MCCb)

• 10/4: aanlevering contouren/denkrichtingen protocollen
• 13/4: input vanuit OMT op contouren
• 15/4, 12 uur: aanlevering protocollen voor zover relevant als input 

voor besluitvorming 21e





Reacties n.a.v. voorstel

• Retailprotocol als inspiratie
• SZW: grote zorg in de relevante arbo-wetgeving.
Werkgevers in de sectoren zelf ook betrokken bij
protocollen

• Toetsing protocollen door InspectieSZW (sneller dan de 
gebruikelijke 13 weken)

LNV
• LNV wil betrokken worden bij onderwerp international

OCW
• Religieuze instellingen naar JenV als actiehouder



Reacties n.a.v. voorstel

FIN:
• Nog een dwarsdoorsnijdend thema; financieel
economisch en budgettair

• Waar kunnen algemene opmerkingen worden
neergelegd

Politie:
• Graag aandacht voor de handhaafbaarheid

NKC:
• Uitnodiging om communicatie er bij te betrekken



Reacties n.a.v. voorstel

BZ
• Actiehouder voor international. Door NCTV is een
basisoverzicht gemaakt en verrijkt door BZ. 
Actiehouderschap samen met NCTV (wordt bilateral 
opgepakt)

• NCTV:
lokaal komt er al veel op gang. Dit laten aansluiten bij
de verdere uitwerking.

AZ: 
• status? EZK: wordt een handreiking dan regelgeving.



Reacties n.a.v. voorstel

Wat wordt meegegeven aan ICCb (nog niet naar MCCb)? 
Aanpassen voor ICCb

• Rol Inspectie SZW
• Dwarsdoorsnijdend thema financieel-economisch
• Dwarsdoorsnijdend Werknemersrechten (o.a. ARBO-
wetgeving)

• Dwarsdoorsnijdend werkgeversbetrokkenheid















Bereikbaarheid boven- en benedenwindse 
eilanden
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Bereikbaarheid van de eilanden is essentieel. 

• Sint Maarten (bovenwinds) en Curaçao 
(benedenwinds) functioneren als hub voor vervoer 
van goederen en personen naar de andere eilanden. 
Sint Maarten en Curaçao zijn voor aanvoer van 
goederen als voedsel en medicatie afhankelijk van 
trans-Atlantisch verkeer (zowel vluchten als 
zeevaart, maar met sterke focus op vluchten). 

• Er is een sterke onderlinge afhankelijkheid van de 
Caribische delen van het Koninkrijk voor zorg, 
voedselvoorziening en brandstof (noodzakelijk voor 
watervoorziening). Dit maakt stabiel interinsulair 
verkeer – met name zeevaart - randvoorwaardelijk
voor leefbaarheid op de eilanden.



Huidige situatie en voorbereiding 
veranderingen

34

Bereikbaarheid en daarmee functionaliteiten voor zorg, voedselvoorziening en brandstof zijn op dit moment (7/4) 
nog voldoende op orde (zie bijlage 2). 
Noot: door de Lock down op Sint Maarten is de gebruikelijke route voedselvoorziening: internationaal luchtverkeer -> groothandel
SXM->Sint Eustatius/Saba spaak gelopen, deze eilanden kopen daarom nu direct in de VS in, vervoer via haven Sint Maarten.  

Om de continuïteit van de vitale processen en het welzijn van inwoners te borgen is het van belang de 
bereikbaarheid van de zes eilanden veilig te stellen. De landen hebben een eigen verantwoordelijkheid, maar gelet 
op de onderlinge afhankelijkheden en het belang (lucht-)havens in stand te houden wordt een gezamenlijke 
voorziening voorgesteld. We bereiden (met de 3 besluiten op pagina 2) ons voor op een verandering in deze situatie 
langs 4 sporen aan maatregelen: 

a) Monitoren van de situatie en de ketens helpen anticiperen op logistieke uitdagingen, door het instellen van een 
logistiek knooppunt (zie bijlage 1);

b) Tijdelijk inregelen van trans-Atlantische charters richting Curaçao en Sint Maarten en het afsluiten van 
contracten met commerciële vervoerders voor deze verbindingen;

c) Het waarborgen van interinsulair vervoer, zoveel mogelijk via de reguliere kanalen, maar indien nodig ook door 
middel van charters/het afsluiten van contractuele afspraken;

d) Als back-up optie voorbereiden van (militaire) bijstand, die in het geval van noodzaak en een verzoek om 
bijstand snel opgeschaald kan worden om een bijdrage te leveren aan vitale processen, zoals bijvoorbeeld 
interinsulair verkeer ten behoeve van de voedselzekerheid, verdere versterking van de handhaving openbare 
orde, grensbewaking of eventuele medische ondersteuning voor niet-covid gerelateerde spoedeisende zorg. 
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• Zo min mogelijk marktverstorende maatregelen treffen. 
• Maatregelen gelaagd inzetten, de supply chain zoveel mogelijk intact houden.
• Het is noodzakelijk de economie zoveel als mogelijk in stand te houden om 

wegvallen van leveranciers en transportbedrijven te voorkomen.
• Opdrachtgevers betalen een marktconforme prijs voor diensten/transport.
• Voorkomen dat luchthavens en havens uitvallen omdat zij in onvoldoende mate 

operationeel zijn.

Randvoorwaarden/uitgangspunten



Bijlage 1: Logistiek knooppunt
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Er wordt een interdepartementaal Logistiek Coördinatie Centrum voor het Caribische deel van het 
Koninkrijk (LCCC) opgericht met als doel de bereikbaarheid en daarmee de zorg, voedselvoorziening 
en brandstof zeker te stellen zonder markt buiten spel te zetten. De betrokken departementen stellen 
capaciteit beschikbaar, BZK stelt een kwartiermaker aan. Het LCCC werkt zoveel mogelijk samen met 
lokale partijen. Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap worden organisatorisch van elkaar 
gescheiden. 

Het LCCC heeft de volgende taken:
1. Het monitoren van logistieke stromen t.b.v. vitale processen.
2. Coördineren en organiseren van de transportbehoefte ten behoeve van voedsel, personen, 

medische zorg en brandstof. 
3. Coördineren en organiseren voedselketen (toelevering) bij verstoringen (vervangende 

leveranciers, noodpakketten).
4. Zoveel als mogelijk in stand houden van de bestaande supply chain door eventuele risico’s af te 

dekken door middel van garantstellingen.
5. Rapportage: het LCCC rapporteert (sitrap) dagelijks aan de betrokken departementen (BZK, VWS, 

I&W, LNV, Defensie, BZ) en (ei-)landen over de situatie per eiland.



Bijlage 2: Overzicht bereikbaarheid Caribische 
delen van het Koninkrijk

Haven Luchthaven Luchtverbindin
gen

pax vracht pax vracht pax vracht
Landen + 
CN

Groen Geen beperking en risico's voor bereikbaarheid

Oranje Lichte beperkingen en risico's voor bereikbaarheid

Rood Zware beperkingen en risico’s voor bereikbaarheid

Toelichting

Haven: - De havens zijn  technisch en operationeel goed te bereiken. Er gelden restricties t.b.v. volksgezondheid.
- Bereikbaarheid voor personen is zeer beperkt; toeristen en crew worden geweerd. Alleen inwoners en personen 

met een cruciale functie mogen aan land, al dan niet in quarantaine. Reguliere vracht mag de haven aandoen.
Luchthaven: - De luchthavens zijn nu nog operationeel. Men laat geen passagiers toe. 

- Langere termijn: het luchtvaartsysteem (luchtvaart maatschappijen, de flight services en de logistieke 
afwikkeling op de luchthavens) zou bij onvoldoende financiële buffer kunnen omvallen met negatieve effecten 
op de verbindingen tussen de eilanden.  

Lucht-
verbindingen:

- Maatschappijen vliegen enkel als het commercieel rendabel is. Dit kan voor problemen zorgen m.b.t. vervoer van 
medische producten, voeding, goederen en personeel voor vitale functies. 

-



Bijlage 3: Beeld situatie (8/4) 

3821 juli 2020 | Voettekst

• Aruba: 77 (+3) bevestigde patiënten
• Curaçao: 14 (+1)   bevestigde patiënten, 1 persoon overleden 
• Sint Maarten: 40 bevestigde patiënten, 8 personen overleden 
• Sint Eustatius: 2 bevestigde patiënten
• Saba + Bonaire: geen bevestigde patiënten

• Alle zes de (ei)landen hebben maatregelen genomen in het kader van 
social distancing. Bij de landen zijn deze erg stringent zoals de shelter-in-
place-maatregelen, wat er in meer of minder mate op neerkomt dat 
alleen mensen met een vitale functie op straat mogen en andere 
bijvoorbeeld tweewekelijks om boodschappen te doen. Op Sint Eustatius 
is er een noodverordening ingesteld omdat ook daar besmettingen zijn











9. Internationaal

• BZ: Vanmiddag technische briefing kamer repatriëring buitenland. 
• Inschrijving gesloten, terughalen gaat door

• FIN: Vanmiddag is een nieuwe Europgroep.
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11. Communicatie
• Nieuwe communicatie-uitingen zie filmpjes (mooi) en plaatjes 

(op twee volgende sheets)
• Aandachtpunten om minderheidsgroepen beter te bereiken.
• Moet hier nog extra voor worden gedaan? SZW en NKC 

stemmen af en komt terug in IAO
• Vanmiddag komt een perstoelichting na MCCb. Persco na MR 

morgen.

Titel | Datum45









• Casusdefinitie is aangepast door RIVM (loopneus, neusverkoudheid) en 
wordt ter informatie aan I/MCCb

Flexibele vervolgaanpak en uitwerking protocollen (NCTV)
• Aktie: Aanlevering bij EZK van contouren en denkrichting protocollen 

door departementen, per 10-04-2020 (departementen)
• Actie: Presentatie wordt aangepast voor het ICCb m.b.t. 

• Rol van inspectie SZW wordt bekeken
• Arbo wetgeving m.b.t. werknemersrechten zorgen voor 

werkgeversbetrokkenheid
• Dwarsdoorsnede financiering

• Besluit: Document gaat door naar ICCb van 9-4-2020 voor 
besluitvorming

• Besluit: Document komt ter besluitvorming in MCCB 21 april
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Acties en afspraken IAO 9 april 10.00 u (2/5)



Thema Zorg voor kwetsbare personen
• Actie: Check bij RIVM, de cijfers voor PBM m.b.t. verpleeghuizen (VWS)
• Actie: Aanpassen van cijfers in het dashboard (VWS)
• Actie: Duiding opstellen m.b.t. cijfers (VWS)
• Actie: Check ook de gehandicaptenzorg (VWS)
• Actie: Duidelijkheid financiering extra bedden in de extra huisvesting 

(zorghotels) bespreken met o.a. zorgverzekeraars (VWS)
• Besluit: Voorstellen m.b.t. bovenstaande acties in IAO 10-04-2020
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Acties en afspraken IAO 9 april 10.00 u (3/5)





Verdeling schaarste/bijstand Defensie (LOCC)
• Actie: Proces (integrale) bijstandsverlening (anders dan medisch) in het 

IAO van 10-04-2020 (LOCC)

Parlementair
• Actie: Toezeggingen van debat TK 8-4-2020 verzenden naar IAO-leden 

(VWS)
• Actie: Wo 15-4-20202 gaat een TK brief van VWS uit, verzoek aan 

departementen om relevante onderwerpen aan te leveren (Dept)

Communicatie
• Actie: Nieuwe uitingen m.b.t. de Paasdagen gaan vandaag naar VHR 

(NKC)
• Actie: NKC bereidt spreekteksten voor m.b.t. vliegverbod en Paasdagen 

(NKC)
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Acties en afspraken IAO 9 april 10.00 u (5/5)



13. Onderwerpen voor I/MCCb

• Voorstel inkomend vliegverkeer en advies verlenging 
vliegverboden 

• Caribisch: voedsel en transport
• Proces vervolgstappen besluitvorming flexibele aanpak 
• Voor ICCb: aangevuld met de protocollen
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14. Rondvraag

• LOCC: dagelijks overleg programmadirecteuren. Afstemming vindt
plaats of er een eenmalig bijeenkomst met LOCC kan
plaatsvinden.
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Voortgang sociaaleconomische maatregelen

12

- Het loket voor de NOW is 6 april geopend. Er kwamen omstreeks
38 duizend aanvragen binnen op de eerste dag. Het tussentijds
gepeilde aantal aanvragen op de tweede dag bedraagt minder dan
de helft (14 duizend).

- Door de crisis is het aantal WW-aanvragen sterk gestegen. In
vergelijking met twee weken geleden ligt het aantal aanvragen
ongeveer 350% hoger.

- Het aantal pintransacties, de elektriciteitsconsumptie en de
productenvertrouwen liggen ook aanzienlijk lager. Ook het aantal
uitschrijvingen uit de KvK ligt aanzienlijk hoger.

- Verder ligt het gebruik van de verschillende regelingen hoog.





Voortgang sociaaleconomische maatregelen

14

Zakelijke financiering (cijfers NvB)

Maatregelen Aantal

Bereik gezamenlijke maatregel banken (tot 6 
maanden en tot 2,5mln) uitstel aflossingen

>175.000 klanten

Aantal klanten dat tot nu toe uitstel van aflossing 
gekregen heeft

>70.000 klanten (90% aanvragen
gehonoreerd)

Totaalbedrag tot nu toe uitgestelde aflossingen: 1,69 miljard euro (en oplopend)

























Plenair debat tweede kamer, 8 APRIL 2020 

TOEZEGGINGEN MINISTERS 

MP

Uitzoeken wat er nog meer gedaan kan worden voor seizoenswerk, flexwerkers (ook in de
cultuur- en evenementensector),  en sierteelt. Incl. specifieke problemen sierteeltsector.
Komt MP op terug.
Ambtelijk de suggesties van Asscher m.b.t. voorwaarden steun grote bedrijven (n.a.v.
lessen bankencrisis) onderzoeken (denk aan medewerkers, zorg dat je zeggenschap hebt
en zorg dat anderen meebetalen). Op teruggekomen in Tweede termijn.
Tweede termijn terugkomen op vraag Haga over groep mensen die geen WW-recht
hebben, nu ZZP’er zijn, en nu in de crisis alleen recht hebben op WW als zij hun bedrijf
eerst opdoeken. Kan dit aangepast worden? Gedaan in Tweede Termijn.
Min J&V: herkent signalen m.b.t. begraven van moslims niet, maar mochten de signalen
toenemen (Azarkan kan signaal delen), dan wil min J&V rechtstreeks gesprekken voeren
met moslimorganisaties.

MVWS

In tweede termijn op terugkomen:
bericht NRC. Gedaan.
vanaf wanneer - wetende dat de richtlijn nu van kracht is -  bewoners met
klachten in verpleeghuizen altijd worden getest. Gedaan.
terugkomen op de stijging van 26% van corona besmettingen en overlijdens in
verpleeghuizen, en waar deze stijging vandaan komt (i.o.m. Verenso en RIVM).
Gedaan, vervolgens op terugkomen in brief.

Min MZS: Nieuwe verdeelmodel voor schaarste persoonlijke beschermingsmiddelen is voor
Pasen af, incl. aandacht voor kleine zorginstellingen.
In de volgende brief:

terugkomen op signalen dat verzekeraars op websites aangeven dat mensen die
getest moeten worden op het coronavirus de kosten zelf moeten dragen.
Kunnen kwetsbare huisgenoten/gezinsleden van medewerkers in de zorg tijdelijk
verblijven in leegstaande hotelkamers?
Voorleggen aan OMT en daarna op terugkomen: Moeten zorgmedewerkers  met
klachten direct, en/of in afwachting van testresultaat, (de continuïteitsvraag in
acht nemend) wel/niet thuisblijven.
Segers deelt na debat informatie met min VWS over signalen dat testen voor
medewerkers in bijv. de gehandicaptenzorg een hogere eigen bijdrage moeten
betalen dan anderen. Min VWS komt hier in brief op terug.
terugkomen op de stijging van 26% van corona besmettingen en overlijdens in
verpleeghuizen, en waar deze stijging vandaan komt (i.o.m. Verenso en RIVM).
i.r.t. situatie verpleeghuizen en afstand tot familie: spreken met
brancheorganisaties over hoe goede voorbeelden in de etalage gezet kunnen
worden en hier in volgende brief op terugkomen.
Ingaan op hoeveel NL in den brede (bijv. via Europa) naast de bijdrage van 10 mln
bijdraagt aan vaccinontwikkeling.
Nagaan bij IGJ en reactie op signaal van Wilders over huisarts Meijel die boete
krijgt na experimenteren met een coronamedicijn.
Terugkomen op motie Wilders die is aangehouden: verzoekt de regering te
bewerkstelligen dat artsen met terugwerkende kracht mensen die vermoedelijk
aan het coronavirus zijn overleden als “vermoedelijk coronavirus” kunnen
registreren.
N.a.v. motie Ouwehand (Verzoekt de regering privacy organisaties, zoals Bits of
Freedom en Privacy First, te betrekken in dit proces. Verzoekt de regering geen
onomkeerbare stappen te zetten rond de eventuele inzet van apps totdat de
Kamer de mogelijkheid heeft gekregen zich hierover uit te spreken.  )
terugkoppelen wie worden betrokken bij het proces.



Voor 28 april in brief aan TK beschrijven hoe om te gaan met al dan niet vrijwillige 
deelname aan de app, incl. in hoeverre gebruikers van de app anoniem kunnen blijven.
Mocht de crisis in fase 3 komen, dan worden de criteria voor opname op IC passend, 
openbaar en transparant gecommuniceerd.

 
MOTIES

PVV, Wilders

Ondersteuning beleid, oordeel kamer. Aangenomen.
220: verzoekt de regering te bewerkstelligen in lijn met de al op 26 maart jl. aangenomen 
motie Wilders dat alle zorgmedewerkers op de kortst mogelijke termijn over voldoende 
beschermingsmaterialen kunnen beschikken.
(van haga, kooten, van der staaij, krol, asscher, marijnissen en ellemeet)
Ontraden. Kan uitslag niet vaststellen. Aanhouden.
221: verzoekt de regering corona testen beschikbaar te stellen voor iedereen die dat wenst 
en alle beperkingen die GGD’s daarvoor stellen op te heffen zodra er voldoende 
testcapaciteit is.
Ontraden. Aanhouden.
222: verzoekt de regering te bewerkstelligen dat artsen met terugwerkende kracht 
mensen die vermoedelijk aan het coronavirus zijn overleden als “vermoedelijk cv” kunnen 
registreren.

D66, Jetten

Oordeel kamer. Aangenomen.
223: verzoekt de regering hierover zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven aan het 
parlement waarbij het uitgangspunt is dat de inzet van deze apps proportioneel is en de 
apps op het gebied van privacy voldoen aan de bestaande wetgeving zoals de AVG en de 
autoriteit persoonsgegevens bij deze uitwerking betrokken zal worden.
(mede ondertekend door Heerma, Dijkhof, Segers, Asscher, Van der Staaij, Azarkan, Van 
Haga, Wilders, Krol en Ellemeet)

GroenLinks, Ellemeet

Oordeel kamer. Aangenomen.
224: Verzoekt de regering zich voorafgaand, en tijdens, de jaarlijkse vergadering van de
WHO leiderschap te tonen en zich expliciet uit te spreken voor het opzetten van een 
wereldwijde COVID-19 pool en de WHO hierbij actief bij te steunen. 
En verzoekt de regering voorts enkel te investeren in ontwikkeling van vaccins en 
geneesmiddelen die acceptabele voorwaarden beschikbaar worden gesteld zodat de 
productie van het toekomstig vaccin of geneesmiddel niet afhankelijk is van een 
farmaceut.
(mede namens Klaver, Asscher, Wilders, Marijnissen, Krol, Ouwehand, Van Kooten)

SP, Marijnissen

Ontraden. Kan uitslag niet vaststellen. Aanhouden.
225: Verzoekt de regering om spoedig te onderzoeken of er landelijk ingegrepen moet 
worden om de snelle stijging van besmettingen van het coronavirus in verpleeghuizen 
terug te dringen.
Ontraden. Kan uitslag niet vaststellen. Aanhouden. 
226: Verzoekt de regering dat we in afwachting van het opstarten van de eigen productie 
op korte termijn inventariseren wat in de industrie nu beschikbaar is aan beschermende 
middelen die ingezet zouden kunnen worden in de zorg.
Ontraden. Verworpen.
227: Verzoekt de regering om solidariteit en rechtvaardigheid tot belangrijke pijlers onder 
de nog te formuleren exitstrategie te maken opdat voorkomen wordt dat mensen die nu 
voorop gaan om het coronavirus te bestrijden en mensen die nu het hardst getroffen 
worden door het virus straks in financiële zin de prijs van de crisis gaan betalen. 
(mede ondertekend door Ellemeet, Ouwehand, Asscher en Van Kooten)



PVDA, Asscher

Oordeel Kamer. Aangenomen.
228: Verzoekt de regering op de kortst mogelijke termijn een landelijke regie in te stellen 
voor alle zorgsectoren buiten het ziekenhuis, en zo de regie te nemen voor het maken van 
duidelijke richtlijnen voor de zorg voor corona patiënten voor beschermende middelen en 
overige noodzakelijke materialen en de spreiding hiervan en samen met organisaties in de 
zorg de bekendheid en de duidelijkheid van richtlijnen voor zorgmedewerkers te 
vergroten.
(mede namens Ellemeet)
Aangehouden
229: Verzoekt de regering een fonds op te richten waaruit bedoelde schade kan worden 
gecompenseerd.

CU, Segers

Oordeel Kamer. Aangenomen.
230: Verzoekt de regering, samen met relevante veldpartijen op korte termijn preventieve 
maatregelen te nemen om de negatieve gevolgen voor het mentaal welzijn te beperken, 
en daarnaast verschillende scenario’s uit te werken voor opvang van een toenemende 
vraag naar ggz en geestelijk verzorging, waarbij aandacht is voor specifieke doelgroepen 
zoals zorgpersoneel, patiënten en huidige ggz-cliënten.
(mede ondertekend door Dijkhof, Jetten, Heerma, Van der Staaij, Asscher, Marijnissen, 
Ellemeet, Krol, Ouwehand, Van Kooten, Van Haga en Baudet)

PVDD, Ouwehand

Ontraden, aangehouden
231: Verzoekt de regering privacy organisaties, zoals Bits of Freedom en Privacy First, te 
betrekken in dit proces. Verzoekt de regering geen onomkeerbare stappen te zetten rond 
de eventuele inzet van apps totdat de Kamer de gelegenheid heeft gekregen zich hierover 
uit te spreken.

50PLUS, Krol

Oordeel Kamer. Aangenomen.
232: Verzoekt de regering te bevorderen dat zoveel mogelijk zorginstellingen een 
soortgelijke voorziening (bezoekershuisje) realiseren.
(mede ondertekend door Wilders en Asscher)
Oordeel Kamer. Aangenomen.
233: verzoekt de regering in overleg met werkgevers en ‘Extra handen voor de zorg’ te 
bezien of die medewerkers ook kunnen deelnemen aan de Nationale Zorgklas en daarna 
aan het werk kunnen binnen het zorgveld. 
(mede ondertekend door Van Kooten en Van der Staaij)

SGP,Van der Staaij

Aangehouden tot stemming volgende week.
234: verzoekt het presidium, de Raad van State om voorlichting te vragen over de 
grondrechtelijke aspecten van de genomen en voorgenomen crisismaatregelen en daarbij 
in ieder geval aandacht te geven aan de volgende vragen:
•    In hoeverre bij elk van de maatregelen voldoende rekening wordt gehouden met 
de aard van het specifieke grondrecht;
•    In hoeverre steeds de minst vergaande maatregel is getroffen die nodig is voor het 
bereiken van het doel;
•    Op welke wijze en volgens welke criteria (gefaseerde) afbouw van maatregelen 
mogelijk is met het oog op een zo min mogelijk beperken van de grondrechten
• Op welke manier zoveel mogelijk democratische controle kan worden uitgeoefend. 
(mede ondertekend door Jetten)

FVD, Baudet



Ontraden. Verworpen.
235: Verzoekt de regering ook in overweging te nemen een structurele verlaging van de 
BTW van 9 naar 6%, respectievelijk van 21 naar 19%.
Ontraden. Verworpen.
236: Verzoekt de regering in aanvulling op en onder dezelfde condities als de NOW 
vergoeding ondernemers een aanvullende keuzemogelijkheid te geven, namelijk een 
omzetvergoeding gebaseerd op de brutomarge (omzet/-inkoop). Met 0,5% vergoeding 
brutomarge per 1% omzetverlies opdat onze MKB ondernemers en ZZP’ers nu buiten de 
boot vallen de crisis ook kunnen overleven.
Ontraden. Verworpen. 
237: Roept de regering op zo snel mogelijk de steun voor Nederlandse MKB bedrijven te 
verruimen naar Duits model om zo een faillisementsgolf te voorkomen.

Van Haga, Van Haga

Ontraden. Verworpen.
238: verzoekt de regering om het dragen van mondkapjes te stimuleren, bijvoorbeeld 
zoals Oostenrijk dit doet.
(mede namens Baudet)
Oordeel kamer. Aangenomen.
239: verzoekt de regering te onderzoeken om voor het jaar 2020 de werkkostenregeling 
verhoogd kan worden.
Ontraden. Verworpen.
240: verzoekt de regering de RDW aan te manen om weer zoveel mogelijk keuringen uit te 
voeren binnen de kaders van de corona maatregelen.





Reacties noodzaak voor PBM’s uitvraag DCC VWS 31 maart 2020: 
Zijn er PBM nodig?
Zijn er tekorten?
LNV alleen NVWA, SZW kan niet alles bij bedrijven in kaar brengen

I&W: PBM’s nodig, tekorten wisselend  
RWS: Ja, 1,5 m. afstand is lastig op schepen, waterkwaliteitsbewaking en laboratoria bij milieu-
incidenten. Desinfecterende middelen, handschoenen, FFP3, beschermbrillen, wegwerpoveralls. 
Geen acuut probleem. 
DGWB: ja, bij zuivering afvalwater, FFP3, reserves per waterschap tussen 1 week en 2 maanden. 
DGMo: ja, treinreiniging (FFP2, soms FFP3, desinfectans), incidentbestrijding (Chemische PBM’s), 
(nog) geen schaarste, maand? 
DGLM: ja, systemen schoonmaken tussen shifts, medische services voor gezondheid checks 
medewerkers, bescherming gevaarlijke stoffenvervoer. FFP2, desinfectans, skirt, handschoenen, 
brillen. Schaarste onduidelijk en varieert per groep. 
DGMI: Ja Afvalsector, ongediertebestrijding. FFP3, desinfectans, handschoenen, brillen, overalls. 
Binnen 2 weken tekort 
Openbaar vervoer: Veel vervoerders hebben genoeg reinigingsmiddelen in voorraad. De middelen 
welke extra nodig zijn vanwege het Covid-19 virus zijn er te weinig. Het gaat met name om 
desinfectiemiddelen, handzeep en plastic handschoenen.  

ISZW: PBM’s nodig, tekorten niet benoemd 
Inspecteurs/rechercheurs standaard voorzien van maskers, handschoenen, desinfectans. Geen 
tekort benoemd 

J&V: PBM’s nodig, tekorten wisselend 
DT&V: vreemdelingenvertrek, Handschoenen desinfectans. Tekort handschoenen binnen dagen, 
tekort desinfectans binnen maand.  
DT&V: medische repatriëring: sterk afhankelijk welke PBM’s mbt ziekte repatriant. Tekort onbekend 
NFI: forensisch werk: FFP3, chirurgische maskers, handschoenen, desinfectans. Dringend tekort 
FFP3, rest voorraad voor maand 
DJI: verzorging van gedetineerden: Chirurgische maskers, FFP1/FFP2, brillen, thermometers, 
desinfectans, handschoenen. Tekort mondkapjes en handschoenen.  
IND: desinfectans, handschoenen. Proces ligt stil, geen tekort.  
COA: opvang, desinfectans, NK95 mondkapjes, handschoenen, thermometers, ruimzichtbrillen. Geen 
tekort benoemd 

NVWA: PBM’s nodig, tekorten wisselend 
Ja, toezicht pluimvee, tegen overdracht vogelgriep, FFP2, FFP3, desinfectantia, binnen anderhalve 
week tekort 
Voedselveiligheid: desinfectans, handschoenen, FFP2, desinfectantia tekort 
Plantgezondheid: Desinfectantia, handschoenen, veiligheidsbril, geen tekorten 
Diergezondheid: FFP2, FFP3, Chirurgische maskers, handschoenen, overalls, desinfectantia. Urgentie 
hoog  
natuur: eikenprocessierupsbestreiding, beschermingspakken. Tekorten in het nieuws 

OCW: PBM’s nodig, geen tekort 
PBRC, stichting AAP, NIOO: FFP2/FFP3, tekorten onbekend 
Politie: FFP2, overalls, handschoenen, veiligheidsbril, desinfectans. Vooralsnog geen schaarste. 
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Omschrijving IAO Covid-19
Vergaderdatum en -tijd 10 april 2020, 10.00 uur
Vergaderplaats NCTV
Aanwezig

Afwezig

1. Opening
Archivering en informatievoorziening

2. Algemeen beeld
(Duiding – Informatieteam en omgevingsanalyse (NKC)

3. Thema Maximaal controleren (VWS)
Schaarste en verdringingslijst pbm’s buiten zorg
Proces aanwijzing besluitvorming burgerluchtvaart

4. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV)
Proces flexibele vervolgaanpak en protocollen
Paasweekend

5. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)
Financiën extra bedden

6. Thema Financieel-economisch (EZK)
Datadeling telecom

7. Thema Caribisch gebied (BZK)

8. Verdeling schaarste/bijstand Defensie (LOCC)
Proces bijstandsverlening niet-medisch

9. Internationaal

Nationaal Crisis Centrum

Contactpersoon
T 070 751 50 50

Datum
10 april 2020



Pagina 2 van 2

Nationaal Crisis Centrum

Datum
9 april 2020

10. Parlementair

11. Communicatie

12. Actiepunten 

13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb

Proces flexibele vervolgaanpak
OMT/BAO

14. Rondvraag en sluiting





Agenda

1. Opening
2. Algemeen beeld
3. Thema Maximaal controleren (VWS)
4. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV)
5. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)
6. Thema Financieel-economisch (EZK)
7. Thema Caribisch gebied (BZK)
8. Verdeling schaarste/bijstand Defensie (LOCC)
9. Internationaal
10. Parlementair
11. Communicatie
12. Actiepunten 
13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb
14. Rondvraag en sluiting 
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LOT-C als informatieknooppunt

• LOCC ontvangt alle aanvragen en leidt door bij volledigheid naar LOT-C

• LOT-C informatieknooppunt- heeft overzicht capaciteiten en schaarste 

• LOT-C organiseert overleg om te komen tot integraal advies

• Deelnemers integraal advies naast het LOT-C: 
• MSOB VWS: VWS, LOCC, LOT-C, Defensie
• Carib BES en CAS: Afgevaardigde BZK vanuit Taskforce KR
• EU- en niet EU-landen: Afgevaardigde BZ vanuit Interdepartementale 

taakgroep









Voorstel archivering en informatievoorziening.
• Archivering rondom Corona als hotspot aangemerkt.
• Wordt verder besproken in de week van 21 april. 
• Behalve ministeries ook Kmar, Nationale Politie en VR’s toe te voegen aan 

voorstel; vertegenwoordiging van de IAO-bezetting. Exacte invulling voor 
VR’s wordt nog bezien.

Titel | Datum21



11. Acties communicatie-aanpak 10/4

• Bronbestand maatregelen aanpassen versie 1.4 (vliegverboden, 
verkoudheidsklachten)

• Voorbereiden voor 21 / 28 april
+ basis voor langdurige communicatie over maatregelen en 1,5 
meter samenleving
+ dilemma’s (eigenaarschap, adaptie)

• Validatie onderzoek TU Eindhoven afstand hardlopen-fietsen-
wandelen

• Campagne: 2 nieuwe spots (Hou vol en 1,5 meter) op RTV
• Media: min Hoekstra/Jinek (vrij.), Feike Sijbesma/Buitenhof (zon.)
• Communicatie Paasweekend: offensief sociale media: BlijfThuis

Titel | Datum22



































Voortgang sociaaleconomische maatregelen

11

- Het loket voor de NOW is op maandag 6 april geopend. Het aantal
binnengekomen aanvragen is vanaf de eerste dag (38 duizend) op
de tweede dag (18 duizend) en derde dag (9 duizend) gedaald.

- De stijging in het aantal WW-aanvragen lijkt af te zwakken. Het
aantal nieuwe aanvragen ligt namelijk lager dan de vorige week.
Echter, de huidige stand ligt nog steeds fors hoger dan de pre-
corona cijfers.

- Het aantal pintransacties, de elektriciteitsconsumptie en de
productenvertrouwen liggen ook aanzienlijk lager. Ook het aantal
uitschrijvingen uit de KvK ligt aanzienlijk hoger.

- Verder ligt het gebruik van de verschillende regelingen hoog.





Voortgang sociaaleconomische maatregelen

13

Zakelijke financiering (cijfers NvB)

Maatregelen Aantal

Bereik gezamenlijke maatregel banken (tot 6 
maanden en tot 2,5mln) uitstel aflossingen

>175.000 klanten

Aantal klanten dat tot nu toe uitstel van aflossing 
gekregen heeft

>70.000 klanten (90% aanvragen
gehonoreerd)

Totaalbedrag tot nu toe uitgestelde aflossingen: 1,69 miljard euro (en oplopend)



























 

Directoraat Generaal 
Langdurige Zorg 
Directie Langdurige Zorg 
Sturing, Financiering en 
Informatie 
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Ik realiseer mij dat deze crisis en de zorg aan kwetsbare patiënten veel vraagt van 
ieder van u. Ik wens u daarom veel wijsheid toe bij de realisatie van deze 
gezamenlijke aanpak. 
 
 
De Minister voor Medische Zorg en Sport, 
 
 
 
 
 
 
Martin van Rijn 



 

1. Inleiding
Vanwege de toenemende druk op de zorg als gevolg van COVID-19 en het waarborgen van een
veilige en efficiënte zorgverlening aan kwetsbare patiënten kiest de minister van VWS voor een
regionale domein-overstijgende aanpak (VVT, GHZ, GGZ, Huisartsen, ziekenhuizen). Deze aanpak
is bedoeld voor kwetsbare patiënten die 1) thuis of in een (kleinschalige) instelling wonen, of in
beschermd wonen verblijven, of 2) in het ziekenhuis verblijven.

In dit memo wordt toegespitst op personen met (verdenking van) COVID-19: 
1. Die kunnen worden ontslagen uit het ziekenhuis maar nog te ziek zijn om naar huis te

gaan;
2. Die te ziek zijn voor verblijf in 

(tweedelijn) zowel Zvw als Wlz;
3. Die ernstig ziek zijn, maar niet behandeld willen worden in het ziekenhuis of waarbij dat

medisch niet zinvol is (w.o. palliatieve zorg, als deze niet veilig in de thuissituatie geleverd
kan worden);

4. In een Wlz-instelling (Gehandicaptenzorg, GGZ en VVT) die in quarantaine geplaatst
moeten worden maar niet naar een ziekenhuis gaan/kunnen en waarvoor niet in eigen
instelling een corona-unit ingericht kan worden.

 
De opgave als gevolg van COVID-19 voor de regio in beeld te brengen op basis van
scenario's, gekoppeld aan RIVM- projecties en te zorgen dat op basis daarvan afspraken
worden gemaakt over de in te richten cohorten (capaciteit) en de inzet van het
beschikbare personeel.
Erop toe te zien dat er -gelet op de opgave- voldoende plekken worden gerealiseerd voor
kwetsbare patiënten buiten het ziekenhuis en waar nodig tijdelijke zorglocaties
(coronacentra) voor cohortverpleging in de regio te realiseren en daarbij afspraken te
maken met de exploitant en de zorgverzekeraar/het zorgkantoor over de financiering.
Deze opdracht vloeit voort uit het OMT advies nr. 57 dd. 28 februari 2020.
Te bevorderen dat partijen samenwerken bij/opdracht te geven tot het realiseren van een
centraal coördinatiepunt in iedere regio voor toeleiding naar de juiste zorg op de juiste
plek, waarin voldoende deskundigheid beschikbaar is voor deze taak. Hierbij wordt ingezet
op optimale benutting of uitbreiding van de bestaande regionale infrastructuur (regionale
coördinatiefuncties) met de aanwezige deskundigheid voor toeleiding naar de Juiste zorg
op de Juiste plek.
Te bevorderen/opdracht te geven de informatievoorziening bij het coördinatiepunt zodanig
in te richten dat actueel inzicht mogelijk is in de beschikbare/bezette plekken in de regio
per cohort.



 Te faciliteren dat over de financiering van de zorgverlening in verband met COVID-19 in de 
regio afspraken worden gemaakt tussen zorgaanbieders en de zorgverzekeraar(s) en het 
zorgkantoor (o.a. de zorglevering in Coronacentra- en units, het coördinatiepunt en andere 
extra kosten als gevolg van COVID-19). 

 

 
 Een besluitvormingsstructuur waardoor beslissen (over extra capaciteit) en financiering in 

samenspraak plaatsvinden; 
 Duidelijke afspraken over de financiering die partijen voldoende zekerheid bieden en 

passend zijn;  
 Afspraken over het te volgen proces die het voor iedere partij praktisch werkbaar maakt. 

 
 
2. Besluitvorming 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
3. Financiering 

 
1. Voor patiënten met (verdenking op) COVID-19 die kunnen worden ontslagen uit het ziekenhuis 

maar nog te ziek zijn om naar huis te gaan en voor patiënten met (verdenking op) COVID-19 

wordt de een aparte prestatiecode binnen de ELV-bekostiging gebruikt. Dit is prestatiecode 
A0012 Corona Cohortverpleging binnen het ELV.  

2. Ook mensen met een Wlz-indicatie kunnen worden opgenomen in een voorziening waar 
Corona cohortzorg wordt geboden wanneer deze opname het best past bij hun zorgvraag. Met 
partijen wordt gekeken naar de meest pragmatische wijze van toerekening van kosten aan de 
Zvw/Wlz, zonder de betrokken zorgaanbieders hiermee onnodig te belasten.   

3. De zorg die wordt verleend op de cohortplekken wordt bij de zorgverzekeraar van de patiënt 

(gebaseerd op de max tarief voor ELV hoog-complex met max-max). De verwachting is dat 
met dit tarief deels de werkelijke kosten die verband houden met extra inzet personeel en 
persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen worden gedekt.  

4. VVT aanbieders met een ELV-contract kunnen de prestatie A0012 Corona Cohortverpleging en 
het bijbehorende tarief declareren nadat zij dit overeen zijn gekomen met de 1e (en waar 
nodig 2e) marktleider zorgverzekeraar. Andere verzekeraars volgen deze afspraken. Ook dit 
moet formeel schriftelijk overeen worden gekomen voordat verzekeraars de declaraties 
kunnen vergoeden. Met partijen wordt hiervoor gekeken naar een voor alle partijen zo 
pragmatisch mogelijke werkwijze. 

5. Op dit moment is het niet mogelijk een precieze inschatting te maken van de werkelijke kosten 
van deze zorg en de organisatie hiervan. Voor eventuele meerkosten bovenop dit tarief vindt 
achteraf verrekening plaats tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraars. De (eventuele) 
meerkosten worden verrekend op basis van maatwerk en onderbouwde en regionaal 
afgesproken capaciteitssopgaven. Voor de declaratie hiervan wordt gebruik gemaakt van de 
prestatie die volgt uit de nieuwe brede regeling vanuit de Zvw die nu opgesteld wordt door 
NZa (in nauw overleg met VWS, ZN en het Zorginstituut). Kosten die meegenomen worden bij 
de uiteindelijke berekening zijn, naast de zorgkosten, de opstartkosten, (beperkte) leegstand, 
projectkosten, eventuele afschalingskosten en omzetderving, andere zorggerelateerde kosten, 

materialen, personeel, hulpmiddelen of bedden. Met partijen wordt nader uitgewerkt hoe deze 
meerkosten (achteraf) vergoed kunnen worden en onder welke voorwaarden. Bij het berekenen 

van de te verrekenen meerkosten wordt ook gekeken naar compensatie die via andere 
steunmaatregelen heeft plaatsgevonden. De verdere uitwerking van deze prestatie(s) wordt 
gezamenlijk opgepakt door NZa, ZN en GGDGHOR NL. 

6. Per cohort is er één VVT-aanbieder die als kassier werkt en declareert bij de verzekeraar waar 
de cliënt is verzekerd. De kassier verrekent de zorgkosten voor Corona cohortzorg via 
onderlinge dienstverlening met andere organisaties die binnen die voorziening ook zorg 
leveren. De kassier loopt hierin geen financieel risico. Partijen blijven met elkaar in gesprek 
om de gemaakte kosten te monitoren en eventuele niet voorziene problemen met elkaar te 
bespreken. De kassier fungeert tevens als aanspreekpunt voor de DPG bij opvang van andere 
doelgroepen op de zorglocatie. 



7. Voor patiënten met (verdenking op) COVID-19 in de palliatieve fase is ook de prestatie A0012 
Corona Cohortverpleging van toepassing. Indien de palliatieve unit in het cohort extra kosten 
heeft gemaakt wordt, kan dit bekostigd worden op basis van de brede regeling vanuit de ZVW 
zoals wordt opgesteld door de NZa.  Zie hiervoor punt 5 van deze paragraaf. 

8. Voor patiënten met (verdenking op) COVID-19 die wonen in een Wlz-instelling 
(Gehandicaptenzorg en VVT) geldt de reguliere bekostiging van Gehandicaptenzorg of VVT. 
Voor zover zij worden opgenomen in een voorziening voor Corona cohortzorg wordt zoals 
hiervoor aangegeven met partijen gekeken naar de meest pragmatische wijze van toerekening 
van kosten aan de Zvw/Wlz 

 
De reeds opgeschaalde initiatieven en lopende initiatieven worden op bovenstaande wijze met 
terugwerkende kracht gefinancierd, mits goed in beeld ten behoeve van de totale regionale 
opgave.  
 
In dit memo is uitgegaan van een VVT-
ook voorkomen dat GHZ of GGZ aanbieders gezamenlijk het initiatief starten om in overleg met de 
DPG een coronacentrum te realiseren. Financiële uitgangspunten voor deze situatie worden, naar 
analogie van de afspraken in dit memo, voor deze situatie de komende week nader uitgewerkt. 
 
4. Proces 

 

 
    

1. Het plan voor de realisatie van een corona-unit of een coronacentrum voorleggen aan de 
preferente verzekeraar / zorgkantoor ter toetsing.  

2. Om de initiatieven te kunnen toetsen is het wenselijk dat het plan minimaal de volgende 
informatie bevat:  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Hoofdbehandelaar(s)  
 Locatiekeuze inclusief afwegingen conform uitgangspunten  
 Hoeveelheid bedden  
 Inschatting (meer)kosten 

3. De preferente verzekeraar neemt het besluit over de financiering en de overige 
verzekeraars volgen de gemaakte afspraken. 
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Omschrijving IAO Covid-19
Vergaderdatum en -tijd 14 april 2020, 10.00 uur
Vergaderplaats NCTV
Aanwezig

Afwezig

1. Opening

2. Algemeen beeld
(Duiding – Informatieteam en omgevingsanalyse (NKC)

Terugkoppeling Paasweekend
Dashboard aanpak COVID-19 (bijlage)

3. Thema Maximaal controleren (VWS)
Testbeleid en persoonlijke beschermingsmiddelen (bijlage factsheets
(link) en brieven over testbeleid aan DGP-en en zorgkoepels)

4. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV)
Proces flexibele vervolgaanpak en anderhalve meter samenleving
(bijlage presentatie Catshuis)

5. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)

6. Thema Financieel-economisch (EZK)
Datadeling telecom

7. Thema Caribisch gebied (BZK)

8. Verdeling schaarste/bijstand Defensie (LOCC)

9. Internationaal

10. Parlementair

Nationaal Crisis Centrum

Contactpersoon
T 070 751 50 50

Datum
14 april 2020
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Nationaal Crisis Centrum

Datum
14 april 2020

11. Communicatie

12. Actiepunten 

13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb

Grondwet in relatie tot noodverordeningen
Proces flexibele vervolgaanpak
OMT/BAO uitkomsten

14. Rondvraag en sluiting

Nota ActieLeren (bijlage)





Agenda

1. Opening
2. Algemeen beeld
3. Thema Maximaal controleren (VWS)
4. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV)
5. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)
6. Thema Financieel-economisch (EZK)
7. Thema Caribisch gebied (BZK)
8. Verdeling schaarste/bijstand Defensie (LOCC)
9. Internationaal
10. Parlementair
11. Communicatie
12. Actiepunten 
13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb
14. Rondvraag en sluiting 
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11. Communicatie

Acties communicatie-aanpak 14/4

• Bronbestand maatregelen aanpassen versie 1.4

• Voorbereiden voor 15 / 21 / 28 april
+ basis voor langdurige communicatie over maatregelen en 1,5 
meter samenleving
+ dilemma’s (eigenaarschap, adaptie)

• Communicatie inzet ‘Blijf thuis, ook met Pasen’ veelvuldig 
overgenomen via social media

Titel | Datum20

















DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

Departementaal Vertrouwelijk                     2

Zorg voor kwetsbare groepen
- De angst bij zorgpersoneel wegens tekort aan PBM, testcapaciteit en het (onbewust) overdragen van het

coronavirus aan gezinsleden neemt toe. Deze angst zorgt voor ziekmeldingen en/of het nemen van ontslag.  
- Berichten over toenemend aantal sterfgevallen en/of besmettingen in zorgcentra blijven de media halen. 
- Daklozen worden hard geraakt door de coronamaatregelen; door sluitingen van dagopvang, kunnen 

buitenslapers nergens naartoe. Andere daklozen slapen bewust buiten uit angst voor besmetting in de opvang. 
- Voedselbank Nederland verwacht dat er door de coronacrisis tienduizenden extra mensen zullen aankloppen 

bij de voedselbanken. De afgelopen weken zou het aantal hulpvragen al zijn gestegen.
- De coronacrisis zorgt voor forse problemen bij mensen met een beperking of chronische ziekte die zelf hulp 

inhuren met geld van de overheid. Deze zorg valt vaak deels of helemaal weg. 
Beeld sociale media
- Veel reacties op sociale media op gratis onderdak bij hotels voor verpleegkundigen en artsen. Velen vinden 

het een goed initiatief, maar het merendeel vind dit niet eerlijk tegenover personeel in de thuiszorg, 
gehandicaptenzorg, verzorgings- en verpleeghuizen en psychiatrie die ook veel risico’s lopen.  

Financieel-economische stabiliteit
- FNV waarschuwt dat 1 miljoen werknemers in andere sectoren, variërend van distributiecentra en land- en 

tuinbouw tot beveiligers op Schiphol en cabinepersoneel bij repatriëringsvluchten, het risico lopen om besmet 
te raken met het coronavirus omdat het niet goed mogelijk is de vereiste 1,5 meter afstand in acht te nemen. 
Bij FNV komen veel vragen en klachten binnen van werknemers die zich zorgen maken.   

- Momenteel ligt het cao-overleg bijna overal stil, door de crisis besluiten steeds meer werkgever het overleg te 
onderbreken.

- De coronacrisis bedreigt een kwart van alle advocatenkantoren in hun bestaan, blijkt uit een enquête onder 
800 advocaten. Meer dan de helft van de kantoren wil een beroep doen op de NOW. Ook verwacht een 
overgrote meerderheid uitstel voor het betalen van belastingen aan te vragen.

- De Tweede Kamer roept het kabinet op om ook flexwerkers tegemoet te komen die door de coronacrisis hun 
baan zijn kwijtgeraakt.  

Beeld sociale media
- Er wordt op sociale media verschillend gereageerd op het akkoord dat is gesloten binnen de Eurogroep. 

Enerzijds is er angst dat Nederland later ‘de rekening’ zal moeten betalen. Anderzijds is er waardering voor 
het optreden van Hoekstra en is er bewondering voor het sluiten van een akkoord ‘in deze moeilijke tijden’. 

- Bij studentenvakbond LSvB zijn al ruim dertienhonderd meldingen binnengekomen van studenten die in 
financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Verlies van bijbanen (maar doorbetaling van de huur 
en collegegeld) is de belangrijkste reden voor de financiële nood.  

Caribisch deel van het Koninkrijk
- Ziekenhuisdirecteur op Sint Maarten Kees Klarenbeek is teleurgesteld dat het steunpakket voor Aruba, 

Curaçao en Sint Maarten een lening is en geen gift. Klarenbeek maakt zich ernstig zorgen over de oplopende 
schuldenberg voor de eilanden. Aruba heeft aangegeven dankbaar te zijn voor de steun die het ontvangt.

- Bonaire wil actief op zoek naar het coronavirus. Vanaf komende dinsdag kan daarom iedereen met klachten 
zich laten testen, zonder de auto uit te hoeven.

- Afgelopen weekend is er voor het eerst corona vastgesteld op Saba, de besmettingen zou op het eiland 
hebben plaatsgevonden. Sinds zaterdagavond is het eiland voor twee weken in lockdown.  

- Sint-Maarten heeft een alcoholverbod ingesteld, het alcoholgebruik in combinatie met de stress van de 
lockdown zorgt volgens de premier tot een toename in huiselijk geweld.  

- Marineschip Karel Doorman is op maandag vertrokken naar het Caribisch gebied, daar zal het drie maanden 
ondersteuning bieden bij de strijd tegen het coronavirus. 

Internationale context
- Enkele honderden tot mogelijk twee- of drieduizend Marokkaanse Nederlanders zitten nog vast in Marokko. 

Ondanks dat o.a. Frankrijk en Groot-Brittannië wel burgers konden terughalen mogen Marokkaanse 
Nederlanders het land niet verlaten wegens de lockdown. 

- Diverse landen versoepelen na het paasweekend stapsgewijs de coronamaatregelen, waaronder Denemarken, 
Oostenrijk en Tsjechië. In andere landen, waaronder Duitsland, wordt hierover nog discussie gevoerd. De 
WHO waarschuwde vorige week nog dat dit niet het moment was op de maatregelen te versoepelen.

- Frankrijk heeft aangekondigd de corona-maatregelen tot 11 mei te verlengen en ook het VK verlengt de 
maatregelen tot 7 mei. 

- Von der Leyen verwacht dat een vaccin nog maanden op zich laat wachten en stelt in de media dat mensen 
moeten leren leven met de maatregelen. Er zal geen Europees plan komen omdat de situatie per land 
verschilt. Daarnaast roept von der Leyen op geen zomervakantie te plannen. 

- Balkanlanden, die afhankelijk zijn van import PBM uit EU, hebben noodklok geluid en verzoeken EU om export 
van mondkapjes naar Balkan niet te verbieden. 

Beeld sociale media
-
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Politiek en maatschappelijke onrust
- Volgens de media zijn veiligheidsregio’s over het algemeen tevreden over de naleving van 

coronamaatregelen. Op wat regionale verschillen na was het in veel recreatiegebieden, daar waar nodig werd 
ingegrepen door handhaving een werden locaties alsnog afgesloten. Met name jongeren blijven in (grote) 
groepen bij elkaar komen, wat een uitdaging vormt voor handhaving. Veiligheidsberaad doet oproep aan 
ouders en verzorgers om jongeren zoveel mogelijk thuis te houden.

- Na de drukte in de Bollenstreek afgelopen weekend hebben bollenkwekers toegezegd de bollenvelden eerder 
weg te halen, in de hoop dat bezoekers wegblijven. Op maandag was de situatie rustig. 

- Dagjesmensen bij de Nederlands-Duitse grens werden verzocht naar huis te gaan, volgens een woordvoerder 
van de marechaussee gaven velen gehoor aan dat verzoek.  

- Diverse corona-incidenten in de media. Conductrice bespuugd en geslagen op station Amersfoort. In 
Rotterdam zijn boa’s mishandeld.

- Utrechtse studenten hebben de burgemeester om duidelijkheid gevraagd over het begrip “huishouden” onder 
de coronamaatregelen en mogelijke handhaving “binnen”.  

- In Lelystad zijn gedetineerden zelfs in opstand gekomen, volgens de media tegen de coronamaatregelen. Dit 
is niet bevestigd door het ministerie.  

Beeld sociale media
- Op sociale media worden in Facebookgroepen waarin desinformatie omtrent 5G wordt verspreid, video’s 

gedeeld van 5G-zendmasten die in brand worden gestoken. Complotdenkers verkondigen meerdere 
complottheorieën over 5G waaronder dat de straling van de zendmasten een verminderde weerstand tot 
gevolg heeft en zo men meer vatbaar is voor het coronavirus.    

- Niet alleen jongeren maar ook ouderen zouden de regels aan hun laars lappen. Op sociale media wordt 
veelvuldig verwezen naar de massa die de Bollenstreek heeft bezocht tijdens het Paasweekend.

- Overwegend positieve reacties naar aanleiding van uitgedeelde boetes aan mensen die samenscholen en/of 
de anderhalve meter afstand niet in ogenschouw nemen.  

- De reacties op een geleidelijke daling van het aantal patiënten op de ic wordt op verschillende manieren 
ontvangen. Voor velen is het ‘hoopgevend’. Anderen zeggen dat er ‘gesjoemeld’ wordt met de cijfers en er 
sprake is van ‘propaganda’.

DUIDING
Het depolitiseren van de coronacrisis en het vertrouwen in de eigen verantwoordelijkheid van de 
Nederlandse bevolking in steeds verdergaande maatregelen zorgen ervoor dat het vertrouwen van de 
Nederlandse bevolking in het functioneren van minister-president Rutte groeit.

Het versoepelen van maatregelen in Europese landen deze week kan druk zetten op discussie over 
de duur en omvang van Nederlandse maatregelen.

Blijvende behoefte aan (regie over) eenduidige cijfers van het RIVM en heldere (regie over) duiding 
van experts, om zo onrust en onzekerheid weg te nemen. 

o Uitkomst van onderzoek naar groepsimmuniteit als infectiepreventiestrategie in verschillende 
Europese landen zorgt voor vraagtekens bij het – op een gecontroleerde manier – opbouwen van 
groepsimmuniteit. 

Aanhoudende zorgen en onduidelijkheid over het beoogde effect, noodzaak en anonimiteit van “COVID-
apps” laten een behoefte zien aan heldere communicatie over het gebruik van data. Onduidelijkheid ziet 
met name toe op vermeende ineffectiviteit en onbetrouwbaarheid van apps. 

o Aandacht voor verdringing van ‘geplande zorg’ en de ‘schaduwcrisis’ die tot sterfgevallen kunnen 
leiden die niet veroorzaakt zijn door COVID-19.

Straatbeeld van de impact van maatregelen verschilt sterk per regio (grensregio’s met België, Brabant 
en Noord-Nederland). Politie en handhavers zijn in sommige steden/regio’s meer zichtbaar op straat. 
Verschil in beleving van de opgelegde maatregelen en hierdoor mogelijk kans op binnenlands 
toerisme.





 





























Sociaaleconomische monitoring
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- Het loket voor de NOW is op maandag 6 april geopend. Het aantal
binnengekomen aanvragen is vanaf de eerste dag (38 duizend) op de
tweede dag (18 duizend) en derde dag (9 duizend) gedaald.

- De stijging in het aantal WW-aanvragen lijkt af te zwakken. Het aantal
nieuwe aanvragen ligt namelijk lager dan de vorige week. Echter, de
huidige stand ligt nog steeds fors hoger dan de pre-corona cijfers.

- Het aantal pintransacties, de elektriciteitsconsumptie en de
productenvertrouwen liggen ook aanzienlijk lager. Ook het aantal
uitschrijvingen uit de KvK ligt aanzienlijk hoger.

- Verder ligt het gebruik van de verschillende regelingen hoog.
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Zakelijke financiering (cijfers NvB)

Maatregelen Aantal

Bereik gezamenlijke maatregel banken (tot 6 
maanden en tot 2,5mln) uitstel aflossingen

>175.000 klanten

Aantal klanten dat tot nu toe uitstel van aflossing 
gekregen heeft

>70.000 klanten (90% aanvragen
gehonoreerd)

Totaalbedrag tot nu toe uitgestelde aflossingen: 1,69 miljard euro (en oplopend)









- Het aantal werkloosheidsaanvragen in de VS blijft hoog. Afgelopen week waren er weer 6,6 miljoen
nieuwe aanvragen, waarmee het totaal van de afgelopen drie weken op ruim 16 miljoen komt.
Hierdoor ligt de werkloosheid nu naar verwachting al boven de 10%.

- De composite leading indicator (CLI) van de OESO voor alle OESO-landen (plus 6 grote niet-leden) is
in maart met 0,6 punt gedaald tot 99,0. Voor de eurozone is deze met 1.2 punt gedaald tot 98.2,
(100 is gemiddeld). Voor de eurozone was dit een sterkere maandelijkse daling dan tijdens de
financiële crisis, toen daalde de CLI tot 96,4.
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Uitgelicht - Onderzoek
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- Rabobank en ING verwachten in hun nieuwe ramingen stevige krimp van de Nederlandse economie.
ING verwacht een krimp van 6 tot 8 procent als het virus snel onder controle komt. Rabobank
verwacht in hun basisscenario (waarbij de corona-beperkende maatregelen tot 1 juni worden
voortgezet) een krimp van 5%.

- De verlenging van de beperkende coronamaatregelen en de economische onzekerheid lijken op dit
moment geen verdere negatieve effecten te hebben op de woningmarkt. Dit blijkt uit
consumentenonderzoek en gebruikersdata van Funda. Integendeel, een groeiende groep
woningzoekers en -verkopers geeft aan dat zij nog steeds – of zelfs meer – gemotiveerd is om te
kopen of verkopen t.o.v. het vorige onderzoek.

- Het Nibud onderzocht de inkomensterugval. Bijna 20% van de Nederlanders ervaarde in maart een
inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis. 21% verwacht die ook in april. Onder hen zijn met
name jongeren, zelfstandigen en flexwerkers.

- Motivaction liet zien dat de baanzekerheid is afgenomen. 64% zegt zeker te zijn van zijn contract.
Een week geleden was dat 72%.

- Bijna 85% van door ONL ondervraagde ondernemers heeft liquiditeitsproblemen of verwacht die
binnen enkele maanden.

- Het aantal vacatures op de website van monsterboard is in twee weken gedaald met ongeveer 22%,
zo melden Belfi en Borghans in de ESB. Dat is even fors als de daling in het eerste kwartaal van de
kredietcrisis. Onderzoek van vacaturesite Indeed sluit hier op aan (daling van 23% t.o.v. vorig jaar),
vooral in de horeca (-53%) en toerisme (-48% ).
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3. Terugkoppeling OMT/BAO (RIVM)
4. Thema Maximaal controleren (VWS)
5. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV)
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13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb
14. Rondvraag en sluiting 
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BAO advies

Veel vragen aan het OMT, vooral transitiestrategie besproken. 
Discussie over of het OMT advies een puur medisch advies of dat er 
allerlei maatschappelijke effecten aan zitten. Bijvoorbeeld over de 
schaal van de zorg in verpleeghuizen. Maatschappelijke effecten 
moet zeker in ICCb en MCCb aan de orde komen.
Overige punten
• Kwaliteit van leven 
• Communicatie testbeleid
• Gebruik pbm.
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Eerste beeld aanpassingen maatregelenpakket
Situatie
Nu
• Enorme inspanningen van de zorg;
• Intelligente lockdown van de samenleving;
• Zelfbeheersing van 17 miljoen mensen.

Wat bereikt?
OMT-advies (dd. 14/04): Een IC-bezetting van circa 1200 IC-bedden (700 COVID- en 500 non-COVID-
bedden) waarbij er kwalitatief goede IC-zorg kan worden gegeven binnen de reguliere IC-afdelingen 
wordt naar verwachting rond 1 mei bereikt. 

Nog te doen
• IC-buffer om uitgestelde zorg en piekbelasting door corona op te vangen boven de 700;
• Strakkere aanpak verkleinen regionale verschillen verzorgingstehuizen;
• Stapsgewijs vergroten van de ruimte voor de samenleving met oog voor dwarsdoorsnijdende thema’s 

zoals openbare ruimte en openbaar vervoer.
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# Maatregel
Advies OMT/BAO
(verlengen:
ja/nee/wijzigen)

Impact Uitvoerbaarheid

Sociaal Economisch
Capaciteit &
Continuïteit vitale processen en 
samenleving

7
Sluiting sport- en fitnessclubs, 
sauna’s, casino's, speelhallen, 
seksinrichtingen;

Draagvlak/compliance hoog
Deel prostituees in sociaal kwetsbare positie

Kengetallen: 
Sporteconomie is zo'n 1% 
van het bbp. ca. 25.000 
bedrijven

Capaciteit voor toezicht op naleving

8

Verbod op uitoefenen van alle 
vormen van contactberoepen 
voor zover er geen 1,5 meter 
afstand kan worden gehouden 
(uitzondering (para-)medische 
beroepen)

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

11
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

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)

18 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)



Vraag aan OMT t.b.v. besluitvorming 21/04 
o.b.v. input

Voorstel op basis van maatregelenmatrix is een versoepeling op 
onderstaande maatregelen. Vraag aan OMT is: wat is effect op 
volksgezondheid?

• Kinderopvang / primair onderwijs / naschoolse opvang;
• Aanvullende maatregelen gericht op Jeugd (bijv. sportscholen/ 

sportverenigingen/sportvelden);
• Versoepeling maatregel contactberoepen;
• Verlengen verbod op evenementen. 

NB. Verschillende modaliteiten zijn mogelijk.
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3. Terugkoppeling OMT/BAO (RIVM) (7/9)

Bij goede effecten, ook op bijvoorbeeld OV, eventueel 3 weken later 
verdere versoepeling

OCW: 
• focus op jonge kinderen voorstelbaar. OCW wil voor andere typen 

onderwijs ook wat meer ruimte (MBO&hoger), bijvoorbeeld voor 
practica en schoolexamens. VO wil ook graag open. Betrekken in 
vraag aan OMT.

• Risico besmetting is voor docenten een belangrijk punt, hoe te 
verkleinen mee nemen in adviesvraag OMT.

• Dilemma dat gezondheidsadvies en maatschappelijk advies elkaar 
kunnen tegenspreken.
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3. Terugkoppeling OMT/BAO (RIVM) (9/9)

• Presentatie wordt aangepast/verduidelijkt
• In maatregelpakket-vraag richting OMT ook kijken naar effecten 

VO, HO, MBO
• Kijken naar maatregelen die gunstig zijn voor de jeugd, met 

aandacht voor andere leeftijdsgroepen.
• Nu wel stappen zetten, niet gelijk alles open.

• Blijft “blijf en werk thuis” nog wel overeind? JA
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Datadeling telecom
Gebruik van geaggregeerde (en geanonimiseerde) antennedata t.b.v. COVID-
19 signaleren en handhaving samenkomsten in de publieke ruimte.

Tot nu toe:
• Op verzoek van VR heeft EZK/TNO i.s.m. telecomoperators een voorstel 

bedacht waarmee op basis van geanonimiseerde en geaggregeerde 
antennedata handhaving van samenkomsten in de publieke ruimte wordt 
ondersteund.

• Hoofdlijn van het voorstel: met een vertraging van 30 tot 60 minuten ieder 
kwartier aantal contacten van mobiele telefoons bij een bepaalde zendmast 
door te geven. Door  inzicht te geven in de mutatie van het aantal ten 
opzichte van een uur eerder ontstaat een beeld van persoonsbewegingen.

• Dit technische voorstel is ter goedkeuring aan AP voorgelegd en afgewezen. 
Argumentatie AP: volledige anonimisering van persoonsgegevens is niet 
mogelijk.

• Telecomoperators en AP geven aan dat d.m.v. wetswijziging Telecomwet 
uitvoering van het voorstel wel (juridisch) mogelijk is.
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Datadeling telecom

Hoe verder:

• Technisch staat alles klaar voor uitvoering, alleen groen licht nodig.
• Spoedwetgeving met advies RvS en AP.
• Schriftelijke onderbouwing noodzaak door VR´s en NP.
• Advies IAO en ICCb (eventueel MCCb).

Indien noodzaak tot wetswijzing wordt onderschreven door IAO/ICCb 
doorgeleiden ter besluitvorming in MCCb
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Acties communicatie-aanpak 15/4

• Voorbereiden voor 21 / 28 april
+ basis voor langdurige communicatie over maatregelen en 1,5 
meter samenleving
+ dilemma’s (eigenaarschap, adaptie, timing)
+ expertsessies uitgangspunten communicatie en taal/frame
+ communicatie protocollen/richtlijnen

Risico: wie legt vanuit overheid basis voor de maatregelen? Hoe 
brengen we overzicht in de keur aan initiatieven om te komen tot een 
nieuw maatregelenpakket. Want ruimte voor interpretatie wekt 
behoefte aan precisering.

• Eventueel persmoment na MCCb
• Onderzoeksresultaten veelgebruikt idioom 
• Communicatie Ramadan (vanaf 23/4 o.a. videoboodschap minister 

van Erediensten (JEnV) via koepelorganisaties moskeeën, 
handreiking lokale/regionale overheden)
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Acties en afspraken IAO 15 april 10.00 u (3)
Parlementair

• Grondwet in relatie tot noodverordeningen: Interdepartementaal geen 
volledige overeenstemming over inhoud stuk. Dus stuk gaat niet naar 
ICCb/MCCb. De ingeslagen weg wordt voortgezet en juristen gaan stuk 
opnieuw interdepartementaal bespreken

Rondvraag en sluiting
• Defensie heeft behoefte aan overzicht van alle werkgroepen die er nu actief 

zijn. Dit komt vrijdagmiddag in de reflectie sessie aan de orde
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Sociaaleconomische monitoring
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- Het loket voor de NOW is op maandag 6 april geopend. Het aantal
binnengekomen aanvragen is elke dag gedaald.

- De stijging in het aantal WW-aanvragen lijkt af te zwakken. Het aantal
nieuwe aanvragen ligt namelijk lager dan de vorige week. Echter, de
huidige stand ligt nog steeds fors hoger dan de pre-corona cijfers.

- Het aantal pintransacties, de elektriciteitsconsumptie en de
productenvertrouwen liggen ook aanzienlijk lager. Ook het aantal
uitschrijvingen uit de KvK ligt aanzienlijk hoger.

- Verder ligt het gebruik van de verschillende regelingen hoog.
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Zakelijke financiering (cijfers NvB)

Maatregelen Aantal

Bereik gezamenlijke maatregel banken (tot 6 
maanden en tot 2,5mln) uitstel aflossingen

>175.000 klanten

Aantal klanten dat tot nu toe uitstel van aflossing 
gekregen heeft

>70.000 klanten (90% aanvragen
gehonoreerd)

Totaalbedrag tot nu toe uitgestelde aflossingen: 1,69 miljard euro (en oplopend)









- Het aantal werkloosheidsaanvragen in de VS blijft hoog. Afgelopen week waren er weer 6,6 miljoen
nieuwe aanvragen, waarmee het totaal van de afgelopen drie weken op ruim 16 miljoen komt.
Hierdoor ligt de werkloosheid nu naar verwachting al boven de 10%.

- De composite leading indicator (CLI) van de OESO voor alle OESO-landen (plus 6 grote niet-leden) is
in maart met 0,6 punt gedaald tot 99,0. Voor de eurozone is deze met 1.2 punt gedaald tot 98.2,
(100 is gemiddeld). Voor de eurozone was dit een sterkere maandelijkse daling dan tijdens de
financiële crisis, toen daalde de CLI tot 96,4.
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Uitgelicht - Onderzoek
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- Rabobank en ING verwachten in hun nieuwe ramingen stevige krimp van de Nederlandse economie.
ING verwacht een krimp van 6 tot 8 procent als het virus snel onder controle komt. Rabobank
verwacht in hun basisscenario (waarbij de corona-beperkende maatregelen tot 1 juni worden
voortgezet) een krimp van 5%.

- De verlenging van de beperkende coronamaatregelen en de economische onzekerheid lijken op dit
moment geen verdere negatieve effecten te hebben op de woningmarkt. Dit blijkt uit
consumentenonderzoek en gebruikersdata van Funda. Integendeel, een groeiende groep
woningzoekers en -verkopers geeft aan dat zij nog steeds – of zelfs meer – gemotiveerd is om te
kopen of verkopen t.o.v. het vorige onderzoek.

- Het Nibud onderzocht de inkomensterugval. Bijna 20% van de Nederlanders ervaarde in maart een
inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis. 21% verwacht die ook in april. Onder hen zijn met
name jongeren, zelfstandigen en flexwerkers.

- Motivaction liet zien dat de baanzekerheid is afgenomen. 64% zegt zeker te zijn van zijn contract.
Een week geleden was dat 72%.

- Bijna 85% van door ONL ondervraagde ondernemers heeft liquiditeitsproblemen of verwacht die
binnen enkele maanden.

- Het aantal vacatures op de website van monsterboard is in twee weken gedaald met ongeveer 22%,
zo melden Belfi en Borghans in de ESB. Dat is even fors als de daling in het eerste kwartaal van de
kredietcrisis. Onderzoek van vacaturesite Indeed sluit hier op aan (daling van 23% t.o.v. vorig jaar),
vooral in de horeca (-53%) en toerisme (-48% ).



› Werkomstandigheden: FNV schat het aantal mensen dat niet veilig werkt (geen 1.5 meter afstand) — buiten de
zorg — op een miljoen. VNO-NCW herkent het getal van een miljoen dat FNV noemt niet. CNV zegt ook dat ze
overstelpt worden door meldingen van leden. De meldingen komen vooral uit de groot- en detailhandel, de
supermarkten en distributie, maar ook uit de industrie, nutsbedrijven, afvalverwerking en de zakelijke
dienstverlening (FD).

Uitgelicht – Onderzoek (2)
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iCCb/mCCb 

15.04.2020

1iCCB/mCCb RIVM presentatie - Jaap Van 
Dissel - v1 15.04.2020



Voorwaarden versoepeling maatregelen

OMT adviseerde 6 April:
• Re geruime tijd onder de 1
• Zorg niet overvraagd (< 700 IC, < 2100 ZH)
• Testcapaciteit op orde
• Bron- en contactopsporing op orde
• Monitoring op orde

Catshuis RIVM presentatie - Jaap Van Dissel 
- v1 11.04.2020 2

























Transitiestrategie

• Er wordt nog niet voldaan aan voorwaarden voor versoepeling, mn
in de zorg

• Het lange termijndoel van het transitiebeleid moet verhelderd 
worden in overleg met het ministerie van VWS en anderen; 

• Meer helderheid geven over de Re; 
• Resultaten van verschillende lopende onderzoeken meenemen; 
• Randvoorwaarden opstellen waarbinnen uitvoerende sectoren zelf 

beleid kunnen maken, bijvoorbeeld voor contactberoepen; 
• Transitiestrategieën en motivatie van andere Europese landen erin 

betrekken voor zover deze te verkrijgen zijn. 

Catshuis RIVM presentatie - Jaap Van Dissel 
- v1 11.04.2020 14



Scholen

• In model nauwelijks verschil in prognose IC met of zonder
openen KDV/PO 

• VO en PO verschillen in hun rol in epidemie
• In afwachting resultaten kinderstudie en int. onderzoeken nog

te vroeg voor een advies

Catshuis RIVM presentatie - Jaap Van Dissel 
- v1 11.04.2020 15



Verpleeghuizen

OMT adviseert:
- Persoonlijke beschermingsmiddelen in een cohortsetting als er een 

besmetting gemeld is. 
- Een breed testbeleid voor medewerkers al bij de eerste lichte symptomen. 
- Een breed en laagdrempelig testbeleid bij verpleeghuisbewoners i.v.m. 

een vaak atypisch ziektebeeld bij deze personen. 
- Medewerkers dienen bij voorkeur niet op verschillende locaties te werken. 
- Terugplaatsing van patiënten uit het ziekenhuis gebeurt bij voorkeur niet 

naar het verpleeghuis maar naar een aparte locatie zoals een zorghotel. 
- Tot slot is het van belang om de bedrijfsarts te betrekken bij het 

verzuimbeleid en inzetbaarheid van de medewerkers. 
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Luchtvaart

Vraag:
• Zijn er aanvullingen nodig op de EASA (Europees Agentschap voor de 

veiligheid van de luchtvaart)-lijst met hoogrisico-landen/luchthavens met 
het oog op het verplichten van een fit-to-fly-verklaring en 
thuisquarantaine 

OMT adviseert:
• Het is gerechtvaardigd om voor landen die niet op de EASA-lijst staan, en 

waarvan niet bekend is dat de transmissie lager is dan in Nederland 
hetzelfde beleid te hanteren als voor een hoogrisicogebied tenzij we op 
basis van beschikbare, betrouwbare epidemiologische informatie kunnen 
bepalen dat het laagrisicogebieden zijn 
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(ter beslissing) handhaven van het verbod op samenkomsten in 
woningen

Paraaf directeur

1 Aanleiding voor deze nota
De huidige aanwijzing betreft een verbod op alle samenkomsten. Het
verbieden van samenkomsten in woningen raakt het recht op persoonlijke
levenssfeer (en het huisrecht). Artikel 10 Grondwet vereist hiervoor een
specifieke formeel-wettelijke grondslag. Het verbod op samenkomsten in de
noodverordeningen is gebaseerd op de algemeen geformuleerde wettelijke
bevoegdheid om een noodverordening vast te stellen en is daarommogelijk in
strijd met de Grondwet. Ook in de pers is dit gesignaleerd. Hierover heeft
D66 op 6 april Kamervragen gesteld. Daarnaast is tijdens het debat op 9 april
een motie ingediend door de SGP/D66 waarin het presidium wordt verzocht
om voorlichting te vragen aan de Raad van State over de grondwettelijke
aspecten van de crisismaatregelen.

2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief
- De ICCb wordt gevraagd om een keuze te maken uit de hieronder

beschreven opties.
- Het Interdepartementaal overleg directeuren WJZ (IOWJZ) adviseert

n.a.v. overleg op 14 april 2020 om te kiezen voor optie 1 en nu niets te
wijzigen in aanwijzing en noodverordening en de toelichting daarop. Zij
adviseren om nodig vragen hierover in het debat deze week procedureel af
te doen, waarbij de motie Van der Staaij/Jetten kan worden betrokken
(raadpleging RvS). Er wordt geen haast gemaakt met de beantwoording
van de TK-vragen van 6 april, de termijn is nog niet verlopen; ook de
motie Van der Staaij/Jetten over grondrechtelijkheid van de
noodmaatregelen is aangehouden. Evt. verduidelijking kan via een
instructie van het OM, maar dat kan ook via beantwoording van de
kamervragen.
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3 Samenvatting en conclusies
Verschillende juristen hebben betoogd dat het niet in overeenstemming is 
met enkele bepalingen in de Grondwet en/of het EVRM om op basis van een 
noodverordening in heel algemene bewoordingen samenkomsten te verbieden 
en daarbij bovendien eisen te stellen aan gedrag van mensen ‘achter de 
voordeur’ (en deze eventueel te willen handhaven). Eerder heeft de MCCb 
aangegeven ook op te willen kunnen treden tegen mensen die thuis 
bijvoorbeeld coronaparty’s organiseren of een (groot) feest en daarmee de 
volksgezondheid in gevaar brengen.

Hieronder worden twee opties beschreven om hiermee om te gaan:

I. Aanwijzing (en daarmee de modelnoodverordening) blijft ongewijzigd en de 
bestaande praktijk blijft ongewijzigd. Indien moet worden gehandhaafd 
achter de voordeur, bepalen veiligheidsregio’s en politie op welke wijze dit 
gebeurt, uiteraard met inachtneming van de beginselen van 
proportionaliteit, subsidiariteit en evenredigheid (er is tot nu toe enkel bij 
excessen opgetreden, zoals een pokertoernooi en een studentenfeest). Het 
wordt aan de rechtspraktijk overgelaten om te laten bepalen of dit 
gerechtvaardigd is. Uiteindelijk zal de rechter daarbij beslissen als iemand 
bijvoorbeeld een boete aanvecht. Het is mogelijk dat de rechter oordeelt 
dat de boete ten onrechte is opgelegd als het gaat om een 
privébijeenkomst binnenshuis.

II. Aanwijzing (en daarmee de modelnoodverordening) wordt aangepast zodat 
het verbod op samenkomsten niet meer van toepassing is op woningen.
Handhaving kan eventueel plaatsvinden op basis van bestaande 
bevoegdheden, zoals art. 175 Gemeentewet. Als zich een noodsituatie 
voordoet waarin de gedragingen in een woning zorgen voor ernstige 
besmettingsgevaren, dan kan de voorzitter met een noodbevel feitelijk 
ingrijpen en zo een einde maken aan een concreet onwenselijke 
samenkomst. De voorzitter zal dan moeten onderbouwen dat het in het 
concrete geval gaat om een botsing van de persoonlijke levenssfeer met de 
bescherming van de (volks)gezondheid, en dat dit ingrijpen noodzakelijk is 
voor de bescherming van het recht op leven.

Overigens is bij beide opties proportionaliteit van belang: het is mogelijk dat 
bij signalen van een coronafeestje of andere samenkomsten in woningen de 
politie een waarschuwing geeft en er op aanstuurt de samenkomst te 
beëindigen. Dit wordt in de praktijk al vormgegeven door veiligheidsregio’s, 
politie en andere handhavers, die daarvoor hun ervaring en discretionaire 
ruimte gebruiken. 

Voor opties waarvoor een nieuwe aanwijzing wordt gedaan en wijziging van 
de noodverordeningen moet plaatsvinden, streven we ernaar om deze 
wijzingen vanaf 28 april te laten ingaan. Dan kunnen ook eventuele andere 
wijzingen en of verlengingen worden meegenomen.

In verband met dat laatste verdient het overigens aanbeveling om het begrip 
‘samenkomst’ in de modelnoodverordening of de toelichting daarop te 
verduidelijken. Die wens hebben ook de Veiligheidsregio’s geuit. Dit is vooral 
om de politie meer houvast te bieden bij de handhaving. Gedacht kan worden 
aan een maximumaantal bezoekers per woning. Uit oogpunt van heldere 
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communicatie naar de burger kan het aan te bevelen zijn om aan te sluiten 
bij het dringende advies om zo min mogelijk bezoek thuis te ontvangen 
(maximaal 3 bezoekers). Er zou ook aangesloten kunnen worden bij het 
drempelaantal van 10 personen in artikel 11 Wet buitengewone 
bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg).

4 Draagvlak politiek
Hierover hebben de leden Groothuizen en Sneller van D66 op 6 april 
Kamervragen gesteld. Daarnaast is tijdens het debat op 9 april een motie 
(van der Staaij/Jetten) ingediend door de SGP/D66 (aangehouden tot de 
stemmingen deze week). De Kamer wil weten of zorgvuldig met de 
bevoegdheden en rechten van mensen wordt omgegaan.

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie
Een aantal van de bovengenoemde opties kan leiden tot onduidelijkheid bij 
het publiek. We adviseren om die reden eventuele wijzigingen met een 
scherpe communicatielijn door te voeren als toekomstige maatregelen vanaf 
28 april 2020 worden aangekondigd.

6 Financiële en personele gevolgen
Er zijn geen financiële en personele gevolgen

7 Juridische aspecten haalbaarheid
Het vraagstuk dat voorligt is een juridisch/maatschappelijk vraagstuk. Er 
wordt gezocht naar een haalbare juridische vormgeving om recht te doen aan 
verschillende maatschappelijke belangen die hier aan de orde zijn. Het gaat 
om een inschatting of de maatregelen een toets bij de rechter kunnen 
doorstaan en om het behouden van voldoende draagvlak voor de 
(handhaving van) de maatregelen en het daarmee verbonden gezag van de 
handhavers.

8 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
Afgestemd met JenV, BZK en Veiligheidsregio’s, OM en politie.

9 Gevolgen administratieve lasten
Een aantal opties leidt ertoe dat de Veiligheidsregio’s hun noodverordeningen 
moeten aanpassen.

10 Toezeggingen
N.v.t.

11 Fraudetoets
N.v.t.





Samenvatting en aanbevelingen 

De verspreiding van het SARS-CoV-2-virus heeft inmiddels grootschalige gevolgen in alle 
geledingen van onze samenleving. Gezien de enorme onzekerheid die daarmee gepaard gaat, 
rust een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de wetenschap, die op basis van alle 
beschikbare inzichten en voortdurend bijgewerkte gegevens een zeer dynamische situatie 
analyseert en maatregelen moet aanbevelen. De Duitse nationale academie van wetenschappen 
Leopoldina behandelt in deze stellingname psychologische, sociale, juridische, onderwijskundige 
en economische aspecten van de pandemie en doet daarbij de volgende aanbevelingen. 

Besluitvormingsbasis optimaliseren 
Gegevens worden vooral op basis van symptomen verzameld, wat tot een vertekend 
infectiebeeld leidt. Het is daarom belangrijk om representatieve en regionale onderzoeken in te 
stellen naar infectie en immuniteit onder de bevolking om een substantieel beter beeld van de 
situatie te verkrijgen. De ingewonnen gegevens moeten in realtime in de lopende aanpassingen 
van dynamische modellen worden opgenomen om kortetermijnprognoses betrouwbaarder te 
kunnen maken. Deze kunnen worden benut ter ondersteuning van de besluitvorming en om de 
doeltreffendheid van beleidsmaatregelen te controleren. Voorts moet het mogelijk zijn om 
gebruik te maken van vrijwillig verstrekte gps-gegevens in combinatie met nabijheidmeting 
(contact tracing), zoals bijvoorbeeld in Zuid-Korea wordt gedaan. Dit zou de nauwkeurigheid van 
de huidige modellen ten goede komen en ervoor zorgen dat een contextafhankelijk, plaatselijk 
beeld wordt verkregen, waardoor een gedifferentieerde voorspelling van het pandemieverloop 
mogelijk wordt. 

Gedifferentieerde inschatting van risico's 
Voor de maatschappelijke en individuele omgang met de coronapandemie is het belangrijk om de 
beschikbare gegevens contextueel te ordenen. Gegevens over ernstige coronagevallen en 
sterftecijfers moeten worden afgezet tegen de cijfers bij andere ziekten en per leeftijdsgroep 
worden gerelateerd aan het te verwachten overlijdensrisico. Er moet een realistisch en duidelijk 
beeld van het individuele risico worden gegeven. Hetzelfde geldt voor systemische risico's, zoals 
overbelasting van de gezondheidszorg, en voor de negatieve gevolgen voor economie en 
samenleving. Alleen dan kan worden gerekend op de steun van de bevolking bij de uitvoering van 
de noodzakelijke maatregelen. 

Verzachten van de psychologische en sociale impact 
Voor de acceptatie en uitvoering van de maatregelen is het belangrijker om mensen te motiveren 
tot zelfbescherming en solidariteit dan te dreigen met sancties. Bekendmaking van een realistisch 
tijdschema en een helder maatregelenpakket voor een stapsgewijze terugkeer naar de normaliteit 
maken de situatie beter beheersbaar en planbaar voor iedereen. Dit helpt om de geestelijke en 
lichamelijke last van de moeilijke omstandigheden zoveel mogelijk te beperken. Risicogroepen die 
het meest te lijden hebben van de huidige restricties, zoals kinderen in problematische 
gezinssituaties of mensen die blootstaan aan huiselijk geweld, moeten geholpen en ondersteund 
worden. 

Veelsoortige perspectieven betrekken bij afwegingsprocessen 
De van overheidswege afgekondigde maatregelen die bedoeld zijn om het leven en de 
gezondheid te beschermen, kunnen op gespannen voet staan met andere rechtsbelangen. Deze 
belangen mogen bij de evenredigheidstoets niet op de achtergrond raken maar moeten in een 
algehele afweging worden meegenomen. Door rekening te houden met onbedoelde 
neveneffecten wordt pas duidelijk hoe ingewikkeld de afweging van conflicterende 



rechtsbelangen is. Het huidige beleid om de crisis het hoofd te bieden moet weerspiegelen dat 
het probleem uit vele dimensies bestaat. In dit beleid moet rekening worden gehouden met de 
perspectieven van mensen die verschillend getroffen worden en die een verschillend risico lopen. 
Over alle afwegingsprocessen moet in alle openheid en duidelijkheid worden gecommuniceerd. 
Zo moet bijvoorbeeld een preventieve segregatie van ouderen alleen voor hun eigen 
bescherming als paternalistische betutteling van de hand worden afgewezen. 

Scholen stapsgewijs openen 
De crisis heeft in het onderwijs geleid tot een enorme teruggang van de opvang/begeleiding en 
onderwijs- en leerprestaties alsook tot een verscherping van de sociale ongelijkheid. De scholen 
moeten daarom zo snel mogelijk weer open. Enerzijds moeten de onderwijsbeperkingen worden 
opgeheven, anderzijds moeten de risico's van nieuwe besmettingen worden geminimaliseerd. 
Eerst moeten de basisscholen en de lagere klassen van het middelbaar onderwijs weer 
stapsgewijs worden opengesteld, omdat de leerlingen daar meer op persoonlijke begeleiding, 
aanwijzingen en ondersteuning zijn aangewezen. De mogelijkheden van het onderwijs op afstand, 
al dan niet digitaal of analoog, lenen zich beter voor oudere leerlingen. Daarom wordt voor de 
hogere klassen geadviseerd het normale onderwijs in een later stadium te hervatten. Er zijn 
allerlei overgangs- en mengvormen denkbaar tussen onderwijs op school en onderwijs op afstand 
door middel van digitale media. Voor zover mogelijk moeten er examens worden afgelegd. Vooral 
voor kinderen met een leerachterstand moeten er bijzondere inspanningen worden geleverd om 
nadelen te verminderen. Crèches moeten zoveel mogelijk gesloten blijven, omdat kleine kinderen 
zich niet aan de afstands- en beschermingsregels kunnen houden, maar de ziekte wel kunnen 
overdragen. 

Terugkeer naar de normaliteit in het openbare leven 
Het openbare leven kan stapsgewijs worden genormaliseerd wanneer aan de volgende 
voorwaarden is voldaan: a) het aantal nieuwe infecties stabiliseert zich op een laag niveau, b) er is 
voldoende reservecapaciteit in de ziekenhuizen en goede zorg voor andere patiënten kan weer 
worden gegarandeerd, c) mensen blijven zich houden aan de bekende beschermingsvoorschriften 
(hygiëneregels, bescherming van mond en neus, afstandsregels, toenemende identificatie van 
geïnfecteerden). Dan kunnen ook weer meer winkels, cafés, restaurants, hotels en 
overheidsinstanties open en kan weer meer zakelijk verkeer plaatsvinden. Bovendien kunnen er 
dan ook weer, met inachtneming van de genoemde beschermingsmaatregelen, zakelijke en 
particuliere reizen worden gemaakt. 
Daarnaast moet op bepaalde gebieden, zoals in het openbaar vervoer, het dragen van 
mondkapjes worden verplicht. Sociale, culturele en sportevenementen zouden geleidelijk weer 
mogelijk moeten worden, afhankelijk van de mogelijke ruimtelijke afstand en de 
contactintensiteit van de betrokkenen. Het is daarbij noodzakelijk de infectiecijfers continu te 
monitoren. 

Economisch en financieel beleid voeren voor stabilisering 
Zolang de gezondheidsmaatregelen gelden, moet het economisch en financieel beleid op korte 
termijn met name worden ingezet om de moeilijke situatie het hoofd te bieden. Daarbij valt te 
denken aan werktijdverkorting, liquiditeitssteun, belastingfaciliteiten en subsidies om het aantal 
faillissementen te verminderen. Staatsdeelneming moet slechts in uiterste noodgevallen worden 
ingezet om ondernemingen te stabiliseren. Wanneer de maatregelen op het gebied van de 
volksgezondheid worden beëindigd, zullen op middellange termijn aanvullende expansieve 
begrotingsimpulsen nodig zijn. Aan de inkomstenzijde kan het gaan om belastingverlichting, het 
naar voren halen van de gedeeltelijke kwijtschelding van de solidariteitstoeslag of de volledige 
afschaffing ervan. Aan de uitgavenzijde zijn extra middelen voor overheidsinvesteringen 



belangrijk, ten behoeve van de gezondheidszorg bijvoorbeeld, maar ook voor de digitale 
infrastructuur en klimaatbescherming. De crisis vereist dat Europese solidariteit de boventoon 
voert in het beleid. Een gemeenschappelijke crisisbestrijding betekent bijvoorbeeld dat de 
Europese Centrale Bank (ECB) de liquiditeit waarborgt, dat er vanuit de EU-begroting en de 
Europese Investeringsbank (EIB) in financiële ondersteuning wordt voorzien, en dat er vanuit het 
Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) financiële bijstand mogelijk wordt gemaakt in de vorm 
van een kredietlijn met op de gevolgen van de pandemie gerichte conditionaliteit. 

Koers uitzetten naar duurzaamheid 
Met alle aandacht voor het coronavirus zijn de mondiale zorgen over het klimaat en de 
biodiversiteit niet verdwenen. Politieke maatregelen moeten op zowel nationaal als 
internationaal niveau gericht zijn op de beginselen van ecologische en sociale duurzaamheid, 
toekomstbestendigheid en een hogere veerkracht. Maatregelen die al voor de coronacrisis op 
breed wetenschappelijk bewijs en politieke en maatschappelijke consensus berustten, mogen niet 
worden afgezwakt, maar moeten juist met hogere prioriteit uitgevoerd en zelfs versterkt worden. 
Conjunctuurprogramma’s moeten in beginsel met de doelstellingen van de Europese Green Deal 
verenigbaar zijn. 

Vasthouden aan een markteconomie 
De economische beleidsmaatregelen die tijdens de crisis genomen zijn, moeten zo spoedig 
mogelijk weer worden teruggebracht of aangepast in overeenstemming met een duurzaam 
economisch handelen in een vrije markt. Daartoe behoort de beëindiging van eventuele tijdens de 
crisis gerealiseerde staatsdeelnemingen in bedrijven en het terugdringen van de staatsschuld. 
Binnen het toepasselijke regelgevingskader moet worden vastgehouden aan de 'schuldenrem'. Op 
basis daarvan mag de schuld in bijzondere tijden als deze worden verhoogd, maar moet de schuld 
bij terugkeer naar de normaliteit ook weer worden teruggebracht. 
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Nationaal Crisis Centrum

Datum
16 april 2020

11. Actiepunten 

12. Onderwerpen voor ICCb/MCCb

13. Rondvraag en sluiting





Agenda

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

- Onderzoek en acties Communicatieaanpak: Zie volgende sheets

15



















Acties communicatie-aanpak 16/4

• Voorbereiden voor 21 / 28 april
+ basis voor langdurige communicatie over maatregelen en 1,5 
meter samenleving
+ dilemma’s (eigenaarschap, adaptie, timing)
+ expertsessies uitgangspunten communicatie en taal/frame
+ communicatie protocollen/richtlijnen

• Communicatie Ramadan (vanaf 23/4 o.a. videoboodschap minister 
van Erediensten via koepelorganisaties moskeeën, handreiking 
lokale/regionale overheden)

24





































Sociaaleconomische monitoring

13

28-7-2020

- Het loket voor de NOW is op maandag 6 april geopend. Het aantal 
binnengekomen aanvragen is elke dag gedaald.

- De stijging in het aantal WW-aanvragen lijkt af te zwakken. Het aantal 
nieuwe aanvragen ligt namelijk lager dan de vorige week. Echter, de 
huidige stand ligt nog steeds fors hoger dan de pre-corona cijfers.

- Het aantal pintransacties, de elektriciteitsconsumptie en de 
productenvertrouwen liggen ook aanzienlijk lager. Ook het aantal 
uitschrijvingen uit de KvK ligt aanzienlijk hoger.

- Verder ligt het gebruik van de verschillende regelingen hoog.





Kengetallen - Economie

15

28-7-2020

Zakelijke financiering (cijfers NvB)

Maatregelen Aantal

Bereik gezamenlijke maatregel banken (tot 6 
maanden en tot 2,5mln) uitstel aflossingen

>175.000 klanten

Aantal klanten dat tot nu toe uitstel van aflossing 
gekregen heeft

>70.000 klanten (90% aanvragen 
gehonoreerd)

Totaalbedrag tot nu toe uitgestelde aflossingen: 1,69 miljard euro (en oplopend)









Onderzoek - Economie

19

28-7-2020

- Rabobank en ING verwachten in hun nieuwe ramingen stevige krimp van de Nederlandse economie. 
ING verwacht een krimp van 6 tot 8 procent als het virus snel onder controle komt. Rabobank 
verwacht in hun basisscenario (waarbij de corona-beperkende maatregelen tot 1 juni worden 
voortgezet) een krimp van 5%. 

- Uit onderzoek van Funda blijkt dat een groeiende groep woningzoekers nog steeds gemotiveerd is 
om te kopen of verkopen t.o.v. het vorige onderzoek. ABN AMRO en de Rabobank verwachten wel 
een daling van de huizenprijzen en de transacties. Enige huizenprijsbeperkingen zijn in de huidige 
markt niet zeer onwenselijk, wel zorgt het voor een beperking van de binnenlandse consumptie 
beperken. 

- Het Nibud onderzocht de inkomensterugval. Bijna 20% van de Nederlanders ervaarde in maart een 
inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis. 21% verwacht die ook in april. Onder hen zijn met 
name jongeren, zelfstandigen en flexwerkers.

- Bijna 85% van door ONL ondervraagde ondernemers heeft liquiditeitsproblemen of verwacht die 
binnen enkele maanden.





Onderzoek - Arbeidsmarkt

21

28-7-2020

- Motivaction liet zien dat de baanzekerheid is afgenomen. 64% zegt zeker te zijn van zijn contract. 
Een week geleden was dat 72%.

- Het aantal vacatures op de website van monsterboard is in twee weken gedaald met ongeveer 22%, 
zo melden Belfi en Borghans in de ESB. Dat is even fors als de daling in het eerste kwartaal van de 
kredietcrisis. Onderzoek van vacaturesite Indeed sluit hier op aan (daling van 23% t.o.v. vorig jaar), 
vooral in de horeca (-53%) en toerisme (-48% ).

- FNV schat het aantal mensen dat niet veilig werkt (geen 1.5 meter afstand) — buiten de zorg — op 
een miljoen. VNO-NCW herkent het getal van een miljoen dat FNV noemt niet. CNV zegt ook dat ze 
overstelpt worden door meldingen van leden. De meldingen komen vooral uit de groot- en 
detailhandel, de supermarkten en distributie, maar ook uit de industrie, nutsbedrijven, 
afvalverwerking en de zakelijke dienstverlening (FD).

- Het ILO heeft ingeschat dat het aantal wereldwijde werkuren in 2020K1 zal dalen met 6,7%. Dat is 
het equivalent van 195 miljoen FTE. Voor Europa wordt een grotere daling verwacht, namelijk van 
7,8% (gelijk aan 12 miljoen FTE). De raming is sterk afhankelijk van de duur van de pandemie en de 
impact van maatregelen.



- Het aantal werkloosheidsaanvragen in de VS blijft hoog. Afgelopen week waren er weer 6,6 miljoen 
nieuwe aanvragen, waarmee het totaal van de afgelopen drie weken op ruim 16 miljoen komt. 
Hierdoor ligt de werkloosheid nu naar verwachting al boven de 10%.

- De composite leading indicator (CLI) van de OESO voor alle OESO-landen (plus 6 grote niet-leden) is 
in maart met 0,6 punt gedaald tot 99,0. Voor de eurozone is deze met 1.2 punt gedaald tot 98.2, 
(100 is gemiddeld). Voor de eurozone was dit een sterkere maandelijkse daling dan tijdens de 
financiële crisis, toen daalde de CLI tot 96,4.
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aatregelen
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de veiligheidsregio’s, de luchthavens en de luchtvaartm
aatschappijen m

oet treffen.
-

D
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 m
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O
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inform
eren over de geldende m

aatregelen.
-

VW
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ederlandse en

buitenlandse luchtvaartm
aatschappijen. D
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gezondheidsverklaring, flyer om
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enA’s en instructies voor de
luchtvaartm

aatschappijen. D
e in dit pakket zit tevens het dringende advies aan de reizigers

uit hoog-risico-gebieden om
 2 w

eken quarantaine in acht te nem
en na inkom

st in
N

ederland.
-

Voor de inform
atieverstrekking w
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ezen naar de geëigende kanalen, zoals

rijksoverheid.nl, de RIVM
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aatschappijen.

-
IenW
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 de N
ederlandse m

aatschappijen en Schiphol te inform
eren. VW
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-

N
am

ens de directeuren veiligheidsregio en directeuren publieke gezondheidszorg, heeft G
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et een luchthaven.

-
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erkingtreding is voorzien op vrijdag 17 april om
 18:00 uur.
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erken
-
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ordt in de aanw

ijzing gekozen voor een gezondheidsverklaring, en de
luchtvaartm

aatschappijen krijgen het advies hun standaard procedures t.a.v. ‘fit-to-fly’ toe
te passen, voorafgaand aan het boarden bij reizigers uit hoog-risico gebieden.

-
Bij aankom
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ederland kan aan de reiziger steekproefsgew

ijs gevraagd w
orden om

 de
gezondheidsverklaring te tonen. Er is een m

edew
erker van de luchthaven of de G
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D
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-
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-
Sinds vorige w

eek donderdag heeft de KLM
 vrijw

illig de gezondheidsverklaring en de oproep
tot thuisquarantaine geïm
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enteerd voor vluchten vanuit N

ew
 York. D

it w
erkt naar
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Voor w
elke landen geldt het

-
D

e m
aatregelen w

orden vanaf vrijdag ingevoerd op de 5 N
ederlandse luchthavens
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aastricht/Aachen, Rotterdam
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-
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e m

aatregelen gelden voor hoog-risico landen. D
it zijn de landen op de EASA-lijst m

et
hoog-risicogebieden/luchthavens en repatriëringsvluchten.

-
VW
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et IenW

 en het RIVM
 of deze lijst verder m

oet w
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aangescherpt, in de aanloop naar het aflopen van de Schengen-ban op 15 m
ei.

Relatie tot O
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T advies
-
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M

T is op verzoek van de ICCB gevraagd of er aanvullingen nodig op de EASA
(Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart)-lijst m

et hoog-risico
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et oog op het verplichten van een fit-to-fly-verklaring en
thuisquarantaine?
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‘hoogrisicogebied’. M
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d als hoogrisicogebied, tenzij w
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H
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e lijst is 
gebaseerd op w
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enk 

daarbij bv. aan alle Afrikaanse landen. Als straks in N
L de transm
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vliegverkeer zonder extra m

aatregelen w
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verspreiding die een kans dat een toenam
e verspreiding in N

L veroorzaakt. 
-

RIVM
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et niet-hoogrisico landen m
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EU
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et vliegverkeer is op Schiphol gereduceerd tot circa 2%
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e Schengen-ban doet zijn w
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e m
aatregelen op alle repatriëringsvluchten toepassen. D
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de vraag naar hoogrisicoland zich nu op Europese landen. D
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In de periode tot 15 m

ei (einde Schengen ban) kan de EASA lijst verder w
orden aangescherpt 

of een alternatieve lijst door RIVM
 w

orden opgesteld.  
 





• Stapsgewijs vergroten van de ruimte voor de samenleving door het geleidelijk 
openstellen van sectoren die van overheidswege gesloten zijn. Voor nu (MCCB 
15-4):
• Primair onderwijs (po) en eventueel Voorgezet onderwijs (vo);

• Kinderopvang;

• Sportfaciliteiten;

• Contactberoepen.

• Het laten opstellen van protocollen die aangeven op welke wijze dit gestalte kan 
krijgen en welke mitigerende maatregelen daarvoor nodig zijn, met oog voor 
dwarsdoorsnijdende thema’s (openbaar vervoer, openbare ruimte).

• Gebundelde adviesaanvraag aan OMT 17 april.

Doelstelling

16 april 2020

2



1. Inventarisatie / bundeling van door vakdepartementen (OCW, SZW, VWS, EZK) 
opgestelde protocollen.

Uitvraag 15 april, aanleveren donderdag 16 april 12.00 uur

2. Toetsing protocollen aan dwarsdoorsnijdende thema’s zoals impact op openbaar vervoer 
en openbare ruimte (m.m.v. I&W, Veiligheidsregio’s, VNG).

3. Gebundelde uitvraag aan OMT vanuit Project Continuïteit (vrijdag 17 april 12.00 uur):
Wat is het (gezamenlijk) effect op volksgezondheid?

Welke uitgangspunten moeten bij versoepeling in acht worden genomen? 

4. Completeren protocollen en gereed maken voor besluitvorming IAO, ICCB, MCCB 21 april

Aanpak (stappenplan)

16 april 2020

3



P
ag

in
a 1

 v
an

 2
 

IA
O

IA
O

 C
o
vid

-1
9

O
m

sch
rijvin

g
IA

O
 C

o
vid

-1
9

V
erg

ad
erd

atu
m

 en
 -tijd

1
7
 ap

ril 2
0
2
0
, 1

0
.0

0
 u

u
r

V
erg

ad
erp

la
ats

N
C
T
V

A
an

w
e
zig

A
fw

ezig

1
.

O
p

e
n

in
g

2
.

A
lg

e
m

e
e
n

 b
e
e
ld

(D
u
id

in
g
 –

 In
fo

rm
atieteam

en
 o

m
g
evin

g
san

alyse (N
K
C
)

3
.

T
h

e
m

a
 M

a
x
im

a
a
l co

n
tro

le
re

n
 (V

W
S

)
S
itu

atieb
eeld

 ko
m

en
d
 w

eeken
d

4
.

T
h

e
m

a
 C

o
n

tin
u

ïte
it v

ita
le

 p
ro

ce
sse

n
 e

n
 sa

m
e
n

le
v
in

g
 (N

C
T
V

)
V
raag

stellin
g

tb
v O

M
T

5
.

T
h

e
m

a
 Z

o
rg

 v
o
o
r k

w
e
tsb

a
re

 p
e
rso

n
e
n

 (V
W

S
)

6
.

T
h

e
m

a
 F

in
a
n

cie
e
l-e

co
n

o
m

isch
 (E

Z
K

)
T
o
elich

tin
g
 en

 d
u
id

in
g
 W

W
-cijfers o

b
v D

ash
b
o
ard

7
.

T
h

e
m

a
 C

a
rib

isch
 g

e
b

ie
d

 (B
Z

K
)

8
.

S
te

u
n

v
e
rle

n
in

g
sa

a
n

v
ra

g
e
n

 (L
O

C
C

)
O

verzich
t steu

n
verlen

in
g
saan

vrag
en

w
eek 1

6

9
.

In
te

rn
a
tio

n
a
a
l

1
0

.
P

a
rle

m
e
n

ta
ir

T
eru

g
ko

p
p
elin

g
K
am

erd
eb

at
en

 to
ezeg

g
in

g
en

, m
o
ties

1
1

.
C

o
m

m
u

n
ica

tie
T
eru

g
ko

p
p
elin

g
strateg

isch
e sp

ieg
elsessie

N
atio

n
aal C

risis C
en

tru
m

C
o

n
ta

ctp
e
rso

o
n

T
0
7
0
 7

5
1
 5

0
 5

0

D
a
tu

m
1
7
 ap

ril 2
0
2
0



P
ag

in
a

2
v
an

2

N
atio

n
aal C

risis C
en

tru
m

D
a
tu

m
1
7
 ap

ril 2
0
2
0

1
2

.
A

ctie
p

u
n

te
n

 

1
3

.
IC

C
b

/
M

C
C

b
 o

n
d

e
rw

e
rp

e
n

M
aatreg

elen
p
akket

1
4

.
R

o
n

d
v
ra

a
g

 e
n

 slu
itin

g





Agenda

1. Opening
2. Algemeen beeld
3. Thema Maximaal controleren (VWS)
4. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV)
5. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)
6. Thema Financieel-economisch (EZK)
7. Thema Caribisch gebied (BZK)
8. Steunverleningsaanvragen (LOCC)
9. Internationaal
10. Parlementair
11. Communicatie
12. Actiepunten 
13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb
14. Rondvraag en sluiting 



Opening
• OMT-advies: deadline 12 uur



2. Algemeen beeld: actuele aandachtspunten
• Verschuivend beeld over het gebruik van mondkapjes zichtbaar in politiek 

en op sociale media, onder meer naar aanleiding van het Tweede 
Kamerdebat. Dit draagt bij aan de onrust over toenemende ongelijkheid 
tussen sectoren en landen. 

• De grote negatieve economische gevolgen (krimp Rotterdamse haven 
20%, 42% stijging aanvragen WW-uitkeringen) voeden het groeiend 
onbehagen over de toekomst van de 1.5m-samenleving. 



Omgevingsanalyse (1)
• Focus ligt vooral op de discussie rondom het gebruik van mondkapjes, de 

nijpende situaties in zorg- en verpleeghuizen en op onderzoek waaruit 
blijkt dat groepsimmuniteit nog ver weg is.

• Bij het debat over mondkapjes wordt vooral de vergelijking gemaakt met 
buurlanden die wel voor het gebruik van mondkapjes hebben gekozen. 
Tegelijk wordt hierbij wel vaak verwezen naar de schaarste in Nederland en 
het argument van ‘schijnveiligheid’. 

• De Kamer is kritisch op het ‘chronisch gebrek’ aan beschermingsmiddelen 
in Nederland. 

• Uit onderzoek van BNR blijkt dat Nederland zelf steken liet vallen bij de 
aanschaf van foute mondkapjes uit China. 

• Wat betreft de situatie in verpleeghuizen spreekt AD van ‘een stille ramp’, 
NRC noemt het ‘Russisch roulette’: bewoners overlijden in rap tempo, en 
personeel is onvoldoende beschermd en komt steeds vaker zelf ziek thuis 
te zitten. 
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Omgevingsanalyse (2)
• Volgens het AD was het een bewuste keuze van het kabinet om bij de 

verdeling van het schaarse beschermingsmateriaal verpleeghuizen en 
thuiszorginstellingen ‘te negeren’.

• Verder veel aandacht voor de toekomstige ‘anderhalve meter-samenleving’ 
en welke impact dat heeft voor met name scholen, horeca en de culturele 
sector. 

6



3. Maximaal controleren (VWS)
• Terugkoppeling debat

• Conform ‘algemeen beeld’: keuzes in beschermingsmiddelen, verpleeghuizen, 
kwetsbare ouderen, exit-strategie, vragen aan OMT en informeren van Kamer

• Steun vanuit het particulier noodfonds vraagt aandacht van Financiën

• PBM buiten de zorg
• VWS: vandaag intern afstemmingsoverleg met de minister over hoe met dit 

onderwerp om te gaan
• Komt maandag terug in IAO

• Aanwijzing van VWS aan VR’s m.b.t. vliegverbod is gisteren uitgegaan
• BZ: belangrijk om goed voor ogen te hebben welke landen op de EASA-lijst staan 

als ‘hoog risico’ Dit wordt vandaag besproken door VWS, IenW en RIVM en zal 
worden gedeeld met BZ



4. Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV)

• Vraagstelling t.b.v. OMT: deadline 12.00 uur



Proces voortgang

• Stapsgewijs vergroten van de ruimte voor de samenleving door het 
geleidelijk openstellen van sectoren die van overheidswege gesloten zijn. 
Voor nu (MCCB 15-4) OMT advies voor:
• Primair onderwijs (po) en eventueel Voorgezet onderwijs (vo);
• Kinderopvang;
• Jeugd Sportfaciliteiten;
• Contactberoepen.

• Voorstellen en protocollen voor onderwijs, kinderopvang en sport
• Van VWS is er een format voor OMT-adviesaanvraag
• Voorstellen worden gecomprimeerd voor OMT-advies. Afstemming VWS, 

OCW&SWZ
• Dwarsdoorsnijdende thema’s: input I&W (OV) en VR (openbare ruimte)
• Jeugd/sport en contactberoepen formuleren van algemenere OMT-

vraagstelling 
• Aanvullende vragen; mondkapjes bij contactberoepen en OV, bibliotheek, 

overige onderwijs



Reflecties
• Onderscheid tussen hetgeen naar OMT gaat en wat voor dinsdag wordt 

voorbereid ter besluitvorming in MCCb
• Aanvulling vanuit VWS: bezoekregeling m.b.t. verpleeghuizen (alleen voor 

OMT-adviesaanvraag; niet voor besluitvorming omtrent verruiming)
• Protocollen gaan naar OMT t.b.v. context, niet voor akkoord
• PD-overleg: verzoek uit MCCb om A-protocollen toe te voegen 1 protocol 

is ver genoeg gevorderd: bedrijfstrainingen
• 3 B-protocollen 

• Fitness: past bij eerdere besluitvorming, dus kan worden meegenomen in OMT-
adviesaanvraag

• Openstellen van bioscopen: nog geen besluitvorming over meenemen in OMT-
advies

• Campings: nog niet meenemen in OMT-advies

• OCW: MBO, HO belangrijk voor de jeugd, dus evt. meenemen in OMT-
advies en sowieso meenemen in voorbereiding van besluitvorming van 
dinsdag





Noodopvang voor cruciale beroepen (SZW)
• Voorliggende aanname is dat er behoefte blijft aan noodopvang
• Knelpunten: beschikbaarheid personeel, middelen
• Voorstel om document door te geleiden naar ICCb van dinsdag
• SZW zal (behoefte van) de doelgroep nader definiëren 

• Er is een deel van het vangnet voor deze groep vervallen – terwijl er een extra 
beroep wordt gedaan op deze doelgroep – daarom is noodopvang in avonden, 
weekenden en nachten nodig

• Besluit voor ICCb/MCCb (dinsdag) langs die lijn voorbereiden en presenteren 
a.d.h.v. sheet

• Er dient in kaart te worden gebracht hoe groot de behoefte zal zijn bij 
aanpassing van bepaalde maatregelen SZW: naar verwachting betreft 
het een relatief beperkte doelgroep

• Er is gekeken naar het scenario dat de scholen deels open gaan. 
Aandachtspunt hierbij zijn de kwetsbare leerlingen OCW: naar 
verwachting betreft ook dit een relatief kleine groep

• Afbouw noodopvang en opstelling scholen dienen geleidelijk te verlopen en 
op elkaar te worden afgestemd (“communicerende vaten”)
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Situatiebeeld komend weekend
• Er zal een keer per dag een beeld worden gemaakt om bestuurders te 

informeren
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5. Zorg voor kwetsbare personen (VWS)
• Gisteren in debat veel aandacht voor verpleeghuizen relatie sterftecijfers 

en pbm’s en testcapaciteit en plaatsing van pbm’s in verpleeghuizen in 
verdringingsreeks (niet veel aandacht voor bezoekregeling)

• 4000 bevestigde besmettingen, 967 overleden personen (3000 
verdenkingen)

• RIVM registreert verblijfplaats niet
• Locaties: beeld is minder verontrustend het aantal nieuwe locaties waar 

besmetting is vastgesteld daalt sinds week na afkondigen bezoekregeling
• Er wordt nu een combinatie gemaakt met de andere beschikbare cijfers 

over verpleeghuizen
• Gehandicaptenzorg: minder besmettingen (totaal: 564), 94 overleden 

personen, aantal locaties met besmetting: 11% van totaal



6. Financieel-economisch (EZK – 1/2)
Toelichting en duiding WW-cijfers o.b.v. dashboard

• Dashboard beslaat inmiddels 13 pagina’s, wat een indicator op zich is
• Snellere beschikbaarheid en reeksen, zodat de situatie en effecten beleid 

steeds beter kunnen worden geduid
• Verschillen tussen cijfers in dashboard en in media (omdat EZK sneller 

(ruwe) data ontvangt van UWV ) dashboard is dept.v., dus cijfers 
kunnen niet met externen gedeeld worden

• Stijging WW-uitkeringen: horeca en catering (+224%), cultuursector 
(+94%) en onder jongeren van 15-25 jaar (+185%)

• Groei in aantal nieuwe aanvragen lijkt af te zwakken, evenals beroep opp
Noodmaatregel voor Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) zou een 
indicatie kunnen zijn dat de economie de grootste klap in het begin heeft 
gehad of dat het beleid al aanslaat

• Het aantal gewerkte uren onder werkenden eind maart is fors gedaald (-
13% t.o.v. begin maart), met name onder zelfstandigen (-23%)



6. Financieel-economisch (EZK – 2/2)
Toelichting en duiding WW-cijfers o.b.v. dashboard

• Aantal vacatures is gedaald (22% in twee weken), m.n. in horeca (-53%) 
en toerisme (-48%)

• Bijna 20% van de Nederlanders (m.n. jongeren, zelfstandigen en 
flexwerkers) heeft in maart een inkomensterugval ervaren als gevolg van 
COVID-19 en verwacht dit ook in april 

• Flitspeiling: verschillen tussen sectoren, grootste problemen in horeca 
(minder zorgen in de bouw, ICT, media en zakelijke dienstverlening)

• Aantal uitschrijvingen bij KvK en faillissementen nemen toe

• Vanmiddag Projectgroep IV o.a. over aanvullingen op transport fors 
afgenomen vervoersbewegingen, maar drukte op stations neemt toe



Reflecties
• Grootste problemen in horeca en catering er is een protocol 

aangeleverd, maar hierbij is aangegeven op deze manier niet te kunnen 
werken

• Belangrijk om a.d.h.v. dashboard te bepalen welke sector aandacht 
prioriteit krijgt bij aanpassing van de maatregelen werkgroep wordt 
gevraagd om prioriteiten bij stapsgewijs versoepelen
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7. Caribisch gebied (BZK)
• Geen bijzonderheden
• Ook op Bonaire is besmetting vastgesteld, dus alle eilanden zijn getroffen
• Zeilers mogen niet meer aanmeren op Curaçao. Daarmee is er geen 

mogelijkheid meer om aan te meren. 
• Verzoek om volgende week uitgebreider stil te staan bij het Caribisch 

gebied special op woensdag of donderdag
• Eind volgende week of de week daarna komt er een advies van het RIVM. 

Vanuit veiligheid en openbare orde zijn er zorgen voor de korte termijn.



8. Bijstandsaanvragen (LOCC)
Overzicht steunverleningsaanvragen – Week 16

• Geen knelpunten, kan regulier worden afgedaan
• Risico is opkomende droogte, waardoor concurrentie kan ontstaan met 

COVID-19







9. Internationaal
• Gesprek over de exit is gestart in EU-verband
• Er wordt vandaag in int. dep. EU-overleg over gesproken belangrijk om 

goede aansluiting te hebben tussen beide discussies



10. Parlementair: toezeggingen debat 16 april
• MP zegt toe in besluitvorming OMT over situatie na 28 april de vraag mee te nemen 

hoe om te gaan met gebruik mondkapjes voor burgers bij exit strategie. VWS/NCTV
(overgenomen motie Dijkhoff)

• MP zegt toe TK maximaal mee te nemen met onderliggende redenen/feiten etc die 
hebben geleid tot beslissingen in de ministeriële crisisorganisatie. VWS/Allen

• MP zegt toe dat de AIV binnen enkele weken komt met een spoedadvies op vraag 
“Hoe NL internationaal kan bijdragen aan de oplossing voor deze crisis?”. BZ

• MVWS zegt toe in volgende TK-brief terug te komen op de signalen dat het testen van 
werknemers via de GGD moeizaam gaat, terwijl de GGD capaciteit voldoende zou 
moeten zijn om werknemers te laten testen. VWS

• MVWS zal in de brief volgende week ingaan op doorlooptijden en de vertraging in de 
productie van de mondkapjes door NLse bedrijven die al dan niet is opgelopen door 
late goedkeuring van MVWS. VWS

• MVWS zal RIVM vragen of het juiste onderzoek wordt gedaan om uitspraak te doen 
over de mate waarop de besmetting is doorgemaakt onder de NLse bevolking. VWS

• Wanneer meer te melden valt over de ‘on hold’ zijne verkoop van Intravac, dit aan de 
TK melden. VWS

• MVWS komt in TK-brief volgende week terug op strategie om 
productiecapaciteit/voorraad van vaccins in NL op orde te brengen. VWS



10. Parlementair: aangenomen moties
• de motie-Marijnissen/Pieter Heerma over een voorstel voor versterking en 

uitbreiding van de productie van geneesmiddelen, vaccins en 
beschermingsmateriaal (25295, nr. 255); VWS

• de motie-Marijnissen/Segers over een inhoudelijke en ethische analyse van 
de maatregelen die nu gelden voor verpleeghuizen (25295, nr. 256); VWS

• de motie-Asscher/Van Weyenberg over een privaat fonds voor compensatie 
bij blijvende gezondheids- of financiele schade (25295, nr. 257); Fin

• de motie-Krol c.s. over onderzoeken welk beleid welk resultaat heeft 
opgeleverd wat betreft het aantal coronapatienten (25295, nr. 261); VWS

• de motie-Krol c.s. over aandacht geven aan de positie van mantelzorgers 
in het verdeelmodel voor beschermende middelen (25295, nr. 263); 
VWS/SZW

• de motie-Van der Staaij/Klaver over nader concretiseren van de 
doelstellingen inzake de bescherming van kwetsbare mensen (25295, nr. 
264); VWS



Aanvullingen
• NCTV stuurt het overzicht toezeggingen/aangenomen moties door aan 

parlementaire contactpersonen
• BZK vraagt aandacht voor motie Van der Staaij/Jetten deze zal aan de 

lijst worden toegevoegd en kan effect hebben op wat er in protocollen 
wordt opgenomen



11. Communicatie
• Voorbereiden voor 21/28 april

+ basis voor langdurige communicatie over maatregelen en 1,5 meter samenleving
+ dilemma’s (eigenaarschap, adaptie, timing)
+ expertsessies uitgangspunten communicatie en taal/frame
+ communicatie protocollen/richtlijnen

• Communicatie Ramadan (vanaf 23/4 o.a. videoboodschap minister van 
Erediensten via koepelorganisaties moskeeën, handreiking lokale/regionale 
overheden)



12. Actiepunten
• Zie onderstaand

• Aanvullend allen: check lijst toezeggingen/moties



13. Onderwerpen voor IAO, ICCb en MCCb
• IAO

• Maandag: mondkapjes en pbm’s buiten de zorg
• Woensdag/donderdag: special ‘Caribisch gebied’

• In aanloop naar besluitvorming op dinsdag
• Focus op duidelijkheid over reikwijdte van evenementen; onderbouwing 

prioritering; check op OV, openbare ruimte en handhaving; communicatie; 
internationale aspecten

• SZW: verduidelijking notitie cruciale beroepen (sheet aanleveren)
• EZK: prioritering sectoren o.b.v. dashboard cijfers t.b.v. stapsgewijze 

versoepeling van maatregelen



14. Rondvraag en sluiting
• Proces omtrent app’s verloopt volgens planning maandag informatief 

overzicht t.b.v. besluitvorming dinsdag (en hoorzitting woensdag)
• DEF: in bepaalde landen moet een syndicaat worden overlegd dat er geen 

sprake is van besmetting wordt opgenomen met VWS



Acties en afspraken IAO 17 april 10.00 u (1)
Algemeen
• Actie: -
• Besluit: -

Thema Maximaal controleren
Aanwijzing VWS aan VHR m.b.t. vliegverbod
• Actie: Uitkomst overleg VWS/I&W/RIVM m.b.t. EASA-lijst delen met BZ

Mondkapjes
• Besluit: Maandag 20-04 op agenda IAO (incl. PBM’s buiten zorg)



Acties en afspraken IAO 17 april 10.00 u (2)
Thema Continuïteit vitale processen en samenleving
Vraagstelling t.b.v. OMT advies

• Actie: Bezoekregeling verzorgingstehuizen toevoegen aan aanvraag (VWS)
• Actie: Reikwijdte “uitstel van evenementen” bespreken m.b.t. de vraagstelling aan 

het OMT (focus op medische invalshoek) 
• Actie: Voor 12.00 uur vandaag bespreken of aspecten internationale aspecten, 

bioscopen, campings, MBO en HO worden meegenomen in de voorbereiding op de 
besluitvorming (VWS en betrokken departementen)

• Besluit: Besluitvorming over OMT-aanvraag op agenda van IAO, ICCb en MCCb van 
dinsdag 21-04

Noodopvang cruciale beroepen
• Actie: aanscherping notitie m.b.t. tijdstip noodopvang en beroepen die hiervoor in 

aanmerking komen (SZW)
• Besluit: notitie noodopvang cruciale beroepen naar ICCb van dinsdag 21-04

Situatiebeeld komend weekend
• Actie: dagelijks aanleveren informatie (om 16.00 uur) m.b.t. situatiebeeld weekend



Acties en afspraken IAO 17 april 10.00 u (3)
Thema Zorg voor kwetsbare personen
Stille ramp in verpleeghuizen/gehandicaptenzorg

• Actie: -
• Besluit: -

Thema Financieel-economisch
Toelichting en duiding WW-cijfers obv Dashboard

• Actie: doorkijk maken (prioritering) o.b.v. deze cijfers m.b.t. 
versoepeling maatregelen richting verschillende sectoren

• Besluit: -

Caribisch
• Actie: -
• Besluit: breder kijken naar situatie Caribisch gebied d.m.v. special 

woensdag of donderdag (22 of 23-4)



Acties en afspraken IAO 17 april 10.00 u (4)
Steunverleningsaanvragen (LOCC)
Overzicht steunverleningsaanvragen week 16

• Actie: -
• Besluit: -

Internationaal
• Actie: -
• Besluit: -

Parlementair
Terugkoppeling Kamerdebat en toezeggingen, moties

• Actie: rondsturen overzicht aan parlementaire contactpersonen
• Actie: toevoegen aangehouden motie (v.d. Staaij/Jetten) aan de lijst
• Besluit: -



Acties en afspraken IAO 17 april 10.00 u (5)
Communicatie

• Actie: -
• Besluit: -

Agendapunten voor IAO/ICCb/MCCb (ma. 20-04 en di 21-04)
• Mondkapjes incl. PBM buiten zorg maandag 20-04 op agenda IAO
• Notitie noodopvang cruciale beroepen op agenda ICCb van dinsdag 21-04
• Besluitvorming aanvraag OMT op agenda van IAO, ICCb en MCCb van 

dinsdag 21-04
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Hoe zitten we er in?

“Zijn er aan toe om na te denken over volgende fase”

“Op steeds meer plekken ontstaan initiatieven voor 
vervolgvraagstukken (SGO, Lokaal)”

“Nu sprintfase, dan lange transitiefase, dan herstelfase”

“Lange termijn vraagstukken overhevelen naar een andere groep.
Waar moeten de sprintjes die je blijft houden plaatsvinden?”

“Goede dingen vasthouden”



Criteria transitie

“Herkenbare structuur, hangen aan AZ of NCTV”

“als je korte termijn en lange termijn spitst, hoe houd je dat dan bij 
elkaar?”

“nazorg: verbinding gemeenten voor nazorg / bevolkingszorg 
(=breed sociaal/maatschappelijk)” “link met regionale behouden”

“collectief geheugen goed beleggen en benutten, niet allemaal 
nieuwe mensen” 

“Bestaande lijnen gebruiken waar dat kan”

Titel | Datum9



“verhouding crisisorganisatie en 5-hoek goed beleggen” 

“van volksgezondheidcrisis via transitie naar economische crisis”

“informatievoorziening: blijven opereren vanuit 1 beeld”

“tijdens het sprinten is het lastig nadenken over de marathon”

“departementale ervaring en affiniteit bij departementen is niet altijd 
hoog, bijvoorbeeld tav tempo/mindset/cultuur. Het aanhaken van de 
rest van het departement is een uitdaging.”

Titel | Datum10





Tijdstip / momentum

“Tijd nemen om projectorganisatie in te richten”

“Lange termijn is al begonnen”

“Zo snel mogelijk een opdracht vragen”

“Voor de zomer overgang van crisisbesluitvorming naar een andere 
besluitvormingsstructuur”

“Hoe sneller hoe beter”

“sprintjes onderbrengen in de projectorganisatie”

“eind deze maand een besluit over de de organisatie gaat trekken”
28-7-202012





“ministeriele commissie of reguliere mr?” 

“Veel onderwerpen. Niet allemaal overnemen in de 
projectorganisatie.” 

“Kleine organisatie die de MC ondersteunt waar ministeries op 
aanhaken.”

“Vergelijkbaar met NCTb, met sterke persoonlijkheid of met DG 
stikstof voor aanbrengen samenhang”

“bij optuigen ook continuiteit in bemensing”

Titel | Datum14





Vervolg

Oogst gaat mee als input naar torentje of Catshuis

Snel proberen een opdracht te krijgen, liefst volgende week.

Graag een open geformuleerde opdracht / niet teveel kaders

Titel | Datum16



























Sociaaleconomische monitoring

13

- Het loket voor de NOW is op maandag 6 april geopend. Het aantal
binnengekomen aanvragen is elke dag gedaald.

- De stijging in het aantal WW-aanvragen lijkt af te zwakken. Het aantal
nieuwe aanvragen ligt namelijk lager dan de vorige week. Echter, de
huidige stand ligt nog steeds fors hoger dan de pre-corona cijfers.

- Het aantal WW-uitkeringen is met name gestegen in de horeca en
catering (+224%), bij uitzendbedrijven (+143%), in de cultuursector
(+94%) en onder jongeren van 15-25 jaar (+185%).

- Het aantal pintransacties, de elektriciteitsconsumptie en de
productenvertrouwen liggen ook aanzienlijk lager. Ook het aantal
uitschrijvingen uit de KvK ligt aanzienlijk hoger.

- Verder ligt het gebruik van de verschillende regelingen hoog.





Kengetallen - Economie

15

Zakelijke financiering (cijfers NvB)

Maatregelen Aantal

Bereik gezamenlijke maatregel banken (tot 6 
maanden en tot 2,5mln) uitstel aflossingen

>175.000 klanten

Aantal klanten dat tot nu toe uitstel van aflossing 
gekregen heeft

>70.000 klanten (90% aanvragen
gehonoreerd)

Totaalbedrag tot nu toe uitgestelde aflossingen: 1,69 miljard euro (en oplopend)













Onderzoek - Economie

21

- Rabobank en ING verwachten in hun nieuwe ramingen stevige krimp van de Nederlandse economie.
ING verwacht een krimp van 6 tot 8 procent als het virus snel onder controle komt. Rabobank
verwacht in hun basisscenario (waarbij de corona-beperkende maatregelen tot 1 juni worden
voortgezet) een krimp van 5%.

- Uit onderzoek van Funda blijkt dat een groeiende groep woningzoekers nog steeds gemotiveerd is
om te kopen of verkopen t.o.v. het vorige onderzoek. ABN AMRO en de Rabobank verwachten wel
een daling van de huizenprijzen en de transacties. Enige huizenprijsbeperkingen zijn in de huidige
markt niet zeer onwenselijk, wel zorgt het voor een beperking van de binnenlandse consumptie
beperken.

- Het Nibud onderzocht de inkomensterugval. Bijna 20% van de Nederlanders ervaarde in maart een
inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis. 21% verwacht die ook in april. Onder hen zijn met
name jongeren, zelfstandigen en flexwerkers.

- Bijna 85% van door ONL ondervraagde ondernemers heeft liquiditeitsproblemen of verwacht die
binnen enkele maanden.







Forse daling gewerkte uren na lockdown, vooral bij zelfstandigen.

24

Uitgelicht - Arbeidsmarkt 

Bron: Von Gaudecker e.a. (2020), LISS-panel, N=2.918.

Werkenden: 33,1 naar 28,8 (-13%)  Werknemers: 32,5 naar 28,9 (-11%)     Zelfstandigen: 37,1 naar 28,7 (-23%)



Onderzoek - Arbeidsmarkt

25

- Voor flexwerkers wordt gevreesd dat zij hun baan verliezen. FNV schat in dat de banen van
omstreeks 800 duizend flexwerkers in gevaar zijn. CNV becijfert dat de helft van de uitzendkrachten,
circa 130 duizend, bijna geen werk of geen werk meer heeft.

- NRC peilde bij 32 gemeentes het aantal aanvragen bijstandsuitkering: bij de helft (stijging +50% of
meer), bij 3 (geen stijging) en 6 (lichte stijging) in de afgelopen weken.

- Motivaction liet zien dat de baanzekerheid is afgenomen. 64% zegt zeker te zijn van zijn contract.
Een week geleden was dat 72%.

- Het aantal vacatures op de website van monsterboard is in twee weken gedaald met ongeveer 22%,
zo melden Belfi en Borghans in de ESB. Dat is even fors als de daling in het eerste kwartaal van de
kredietcrisis. Onderzoek van vacaturesite Indeed en van JobDiggers sluit hier op aan (daling van
23% t.o.v. vorig jaar), vooral in de horeca (-53%) en toerisme (-48% ).

- FNV schat het aantal mensen dat niet veilig werkt (geen 1.5 meter afstand) — buiten de zorg — op
een miljoen. VNO-NCW herkent het getal van een miljoen dat FNV noemt niet. CNV zegt ook dat ze
overstelpt worden door meldingen van leden, vooral uit de groot- en detailhandel, de supermarkten
en distributie, de industrie, nutsbedrijven, afvalverwerking en de zakelijke dienstverlening (FD).

- Het ILO heeft ingeschat dat het aantal wereldwijde werkuren in 2020K1 zal dalen met 6,7%. Dat is
het equivalent van 195 miljoen FTE. Voor Europa wordt een grotere daling verwacht, namelijk van
7,8% (gelijk aan 12 miljoen FTE). De raming is sterk afhankelijk van de duur van de pandemie en de
impact van maatregelen.



- Het aantal werkloosheidsaanvragen in de VS blijft hoog. Afgelopen week waren er weer 6,6 miljoen
nieuwe aanvragen, waarmee het totaal van de afgelopen drie weken op ruim 16 miljoen komt.
Hierdoor ligt de werkloosheid nu naar verwachting al boven de 10%.

- De composite leading indicator (CLI) van de OESO voor alle OESO-landen (plus 6 grote niet-leden) is
in maart met 0,6 punt gedaald tot 99,0. Voor de eurozone is deze met 1.2 punt gedaald tot 98.2,
(100 is gemiddeld). Voor de eurozone was dit een sterkere maandelijkse daling dan tijdens de
financiële crisis, toen daalde de CLI tot 96,4.
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Kengetallen - Internationaal
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Ontwikkeling CLI OESO

Uitgelicht - Internationaal























b   l 

Toezeggingen

• MP zegt toe in besluitvorming OMT over situatie na 28 april de vraag mee te nemen hoe om te gaan met gebruik mondkapjes voor burgers bij exit strategie. VWS/NCTV (overgenomen motie Dijkhoff)

• MP zegt toe TK maximaal mee te nemen met onderliggende redenen/feiten etc die hebben geleid tot beslissingen in de minister ële crisisorganisatie. VWS/Allen

• MP zegt toe dat de AIV binnen enkele weken komt met een spoedadvies op vraag “Hoe NL internationaal kan bijdragen aan de oplossing voor deze crisis?”. BZ

• MVWS zegt toe in volgende TK-brief terug te komen op de signalen dat het testen van werknemers via de GGD moeizaam gaat, terwijl de GGD capaciteit voldoende zou moeten zijn om werknemers te laten testen.
VWS

• MVWS zal in de brief volgende week ingaan op doorlooptijden en de vertraging in de productie van de mondkapjes door NLse bedrijven die al dan niet is opgelopen door late goedkeuring van MVWS. VWS

• MVWS zal het RIVM vragen of het juiste onderzoek wordt gedaan om een uitspraak te doen over de mate waarop de besmetting is doorgemaakt onder de NLse bevolking. VWS

• Wanneer meer te melden valt over de ‘on hold’ zijne verkoop van Intravac, dit aan de TK melden. VWS

• MVWS komt in TK-brief volgende week terug op strategie om productiecapaciteit/voorraad van vaccins in NL op orde te brengen. VWS

Aangenomen Moties

• de motie-Marijnissen/Pieter Heerma over een voorstel voor versterking en uitbreiding van de productie van geneesmiddelen, vaccins en beschermingsmateriaal (25295, nr. 255); VWS

• de motie-Marijnissen/Segers over een inhoudelijke en ethische analyse van de maatregelen die nu gelden voor verpleeghuizen (25295, nr. 256); VWS

• de motie-Asscher/Van Weyenberg over een privaat fonds voor compensatie bij blijvende gezondheids- of financiele schade (25295, nr. 257); Fin

• de motie-Krol c.s. over onderzoeken welk beleid welk resultaat heeft opgeleverd wat betreft het aantal coronapatienten (25295, nr. 261); VWS

• de motie-Krol c.s. over aandacht geven aan de positie van mantelzorgers in het verdeelmodel voor beschermende middelen (25295, nr. 263); VWS/SZW

• de motie-Van der Staaij/Klaver over nader concretiseren van de doelstellingen inzake de bescherming van kwetsbare mensen (25295, nr. 264); VWS
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IAO Covid-19

Omschrijving IAO Covid-19
Vergaderdatum en -tijd 20 april 2020, 10.00 uur
Vergaderplaats NCTV
Aanwezig

Afwezig

1. Opening

2. Algemeen beeld
(Duiding – Informatieteam en omgevingsanalyse (NKC) en RIVM)

Terugblik weekend
Terugkoppeling sessie Catshuis

3. Thema Maximaal controleren (VWS)
Mondkapjes en PBM buiten de zorg (bijlage: nota s.v.z. PBM’s)
Apps
Advies aanvraag OMT (bijlage wordt ter vergadering uitgereikt)

4. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV)
Voorbereiden besluitvorming aanvraag OMT – maatregelenpakket
(bijlage: presentatie afweging maatregelenpakket)
Noodopvang cruciale beroepen (SZW)
Voorstel proces A-protocollen (bijlage: presentatie protocollen
anderhalve meter samenleving)

5. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)
Stand van zaken (mondeling)

6. Thema Financieel-economisch (EZK)

7. Thema Caribisch gebied (BZK)

8. Internationaal

Nationaal Crisis Centrum

Datum
20 april 2020
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Nationaal Crisis Centrum

1 april 2020

9. Parlementair

10. Communicatie

Communicatieadvies t.b.v. Catshuissessie 19 april (bijlage:
presentatie)

11. Actiepunten

12. Onderwerpen voor ICCb/MCCb
Voorbereiden besluitvorming aanvraag OMT - maatregelenpakket
Noodopvang cruciale beroepen

13. Rondvraag en sluiting





Agenda

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

















3. Maximaal controleren (VWS – 2/3)

Apps
• Momenteel de vraag hoe verder te gaan met de resultaten van het 

afgelopen weekend met ontwikkeling van apps. 
• En verder beziet VWS op welke wijze ze de Tweede Kamer hierover 

informeren.
• BZK verzoekt of een juridische tussenbrief gedeeld kan worden met IAO-

leden (met name voor tijdige betrokkenheid vanuit diverse departementen, 
ook op de juridische componenten). Tussenbrief gaat vooralsnog niet uit 
vanuit VWS. Indien meer duidelijkheid is over het proces, dan informeert 
VWS de IAO-leden hierover. 























4. Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV) 
1/3
• Voorbereiden besluitvorming aanvraag OMT – maatregelenpakket





Vraag aan OMT t.b.v. besluitvorming 21/04 o.b.v. input - I

Voorstel op basis van maatregelenmatrix en 
maatschappelijke overwegingen is een versoepeling op 
onderstaande maatregelen. Vraag aan OMT is: wat is het 
(gezamenlijk) effect op volksgezondheid? En welke 
uitgangspunten moeten er bij deze versoepeling in acht 
genomen worden?

1.Onderwijs
2.Welbevinden
3.Contactberoepen
4.Evenementen

23
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# Maatregel
Advies OMT/BAO
(verlengen:
ja/nee/wijzigen)

Impact Uitvoerbaarheid

Sociaal Economisch
Capaciteit &
Continuïteit vitale processen en 
samenleving

7
Sluiting sport- en fitnessclubs, 
sauna’s, casino's, speelhallen, 
seksinrichtingen;

Draagvlak/compliance hoog
Deel prostituees in sociaal kwetsbare positie

Kengetallen: 
Sporteconomie is zo'n 1% 
van het bbp. ca. 25.000 
bedrijven

Capaciteit voor toezicht op naleving

8

Verbod op uitoefenen van alle 
vormen van contactberoepen 
voor zover er geen 1,5 meter 
afstand kan worden gehouden 
(uitzondering (para-)medische 
beroepen)

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

11
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

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)

18 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)

Maatregelenmatrix: hoge impact sociaal en economisch







Juridisch kader (NB definitieve juridische toets vanuit betrokken departementen volgt maandag)

• Vigerende sluiting primair onderwijs en kinderopvang geregeld in artikel 2.7 Noodverordening 
openstelling van delen van het onderwijs vergt aanpassing Noodverordening (precieze uitwerking nog
nader juridisch te bepalen)

• Huidige protocollen zijn een vorm van zelfregulering (daarmee passend binnen intelligente lockdown
en appel op gedeelde verantwoordelijkheid)

• sector geeft aan hoe zij invulling geeft aan maatregelen
• protocol zelf heeft geen juridische status

• Arbowet regelt verantwoordelijkheid werkgever voor de zorg voor een veilige en gezonde
werkomgeving voor medewerkers én veiligheid voor derden (bezoekers, passanten, klanten)

• Advies: verbindt de protocollen aan bestaand wettelijk kader, t.w. de Arbowet:
• opname standaardbepaling in protocol dat uitwerking (invoegen RIVM-condities) geschiedt door

(in casu onderwijs-)instellingen middels RI&E cf de Arbowet
• Inspectie SZW toetst uitgewerkte protocollen middels versnelde beoordelingsprocedure (wordt

komende week ingeregeld)
• optie: goedkeuring protocol als randvoorwaarde voor daadwerkelijke openstelling

• Door de protocollen te verbinden aan bestaande wettelijke kader (Arbowet) is handhaving ook
geregeld. Ze zijn daarmee tevens verbonden aan algemene gezondheid- en veiligheidsbepalingen
waar de Onderwijsinspectie en GGD tzk kinderopvangcentra op toezien.
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Uitgewerkt voorbeeld: primair onderwijs en kinderopvang I



Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
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Effect op het openbaar vervoer en openbare ruimte

Gevolgen voor het openbaar vervoer zijn minimaal:
• in het primair onderwijs en KO zal men voornamelijk lopend, fietsend en met de auto

naar de locatie toekomen (geringe afstand);
• in het speciaal onderwijs wordt aanvullend gebruik gemaakt van bijzonder

leerlingvervoer.

Gevolgen voor openbare ruimte zijn aanwezig:
• intensief verkeer rond de scholen, dus risico van congestie;
• op breng- en haalmomenten/aankomst en vertrek: risico op samenscholing en

verkeersopstoppingen;
• mitigerende maatregelen opnemen binnen protocol (zie volgende sheet)
• toezicht op en rond schoolterrein primair aan de instelling
• i.g.v. excessen (buiten de instelling) handhaving door politie en boa’s o.b.v.

Noodverordening

NB.: schoolbesturen en gemeenten zorgen in gezamenlijkheid voor lokaal maatwerk 
(aanscherping bestaande regelingen / convenanten “Veilig naar School”)
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Spreidingselementen om effecten te mitigeren

Protocol bevat verschillende maatregelen (aanscherping na verwerking OMT-advies):
• cohortaanpak;
• differentiatie in lestijden (onder-/ en bovenbouw, ochtend-middag, dagen van de

week).

Effecten deels weg te nemen m.b.t. halen/brengen, mogelijke opties: 
- “last mile”- protocol (lokaal maatwerk);
- ouders mogen de school niet in;
- er wordt een plek aangewezen voor het afscheid nemen;
- schoolpersoneel staat buiten om halen/brengen in goede banen te leiden.

Specifiek voor kinderopvang: 
- breng- en haalmomenten organiseren met oog voor 1,5 meter afstand tussen

volwassenen
- limitering tot één ouder per kind
- gedifferentieerde bloktijden voor halen/brengen.
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Uitgewerkt voorbeeld: primair onderwijs en kinderopvang II

Communicatie
Openstellen van PO, BSO & KO + (V)SO

Goed uitlegbaar (als RIVM onderzoek positief is) 
• het is een onderdeel van een goed uitlegbare opgave, namelijk het onderwijs op een gezonde

en verantwoorde manier (gefaseerd) weer aan gang krijgen (duidelijk perspectief)
• het verlicht de druk op ouders (heeft indirect economisch effect)

Aandachtspunten
• Hoe omgaan met ouders en leerkrachten die niet willen (angstgevoelens) of kunnen (bv

risicogroepen, kwetsbare gezinsleden)
• Communiceerbaarheid loslaten anderhalve meter
• Uitvoerbaarheid door scholen

Kernwoorden
Beperkte invloed op besmetting, onderzoek, hoge impact dagelijks leven (kind, 
ouders/werknemers)











Belangrijk onderscheid: protocol voor gesloten 
of open sector?

In rest van presentatie wordt het onderscheid A- en B-sectoren gehanteerd.

Categorie

Voorbeelden

Status

Opstellen

Vaststellen

Sectoren die niet van overheidswege gesloten zijn 
(A-sectoren)

Vitale sectoren zoals zorg, landbouw) en non-vitale 
sectoren zoals makelaardij, campings

Protocol kan werknemers en klanten helpen met 
compliancemaatregelen en uitstralen dat het er veilig is 
(voor werknemers, klanten, leveranciers etc.).

Sector (werknemers en werkgevers) stelt protocol op, 
op basis van bestaande richtlijnen RIVM. 

Geen politiek besluit nodig voor opening. Input vanuit 
werkgroep protocollen. Werkgroep houdt vinger aan de 
pols voor dwarsdoorsnijdende thema’s (zoals OV, 
openbare ruimte). Protocol wordt vastgesteld door 
SOPA’s in overleg met departement, na 
overeenstemming in de crisisstructuur. 

Sectoren die wel van overheidswege gesloten zijn 
(B-sectoren)

Horeca, bioscopen, scholen, kappers, sportfaciliteiten

Protocol noodzakelijke randvoorwaarde (maar geen 
garantie!) voor politiek besluit tot opening

Sector (werknemers en werkgevers) stelt protocol op, 
in overleg met overheid voor wat betreft richtlijnen 
RIVM. 

Wel politiek besluit nodig voor vaststellen (IAO ICCb 
MCCb, driewekelijkse cycli). Check door werkgroep 

protocollen en veiligheidsregio’s, inspectie SZW.  Na 
politiek besluit over eventueel heropenen sector, stellen 
SOPA’s protocol vast in overleg met departement









5. Zorg voor kwetsbare personen (VWS)
• Veel focus op verpleeghuizen, aangepakt via 3 sporen: 
1. bezoekregeling. Minister beziet adviesgroep specifiek op dit thema. 
2. Leren van elkaar.
3. Innovatie. Nieuwe behandelingen tbv verpleeghuizen bezien, o.a. 
plasmabehandeling.



6. Financieel-economisch (EZK)
• Geen bijzonderheden 



7. Caribisch gebied (BZK)
• Op Curaçao en St Maarten zijn maatregelen verlengd.
• Op Curaçao economische kanteling, waarbij ook semi-publieke organisaties 

aanspraak doen op noodfonds.  
• Deze week komt Defensie aan op bovenwindse eilanden.
• Eerder besluit voor instelling van LCCC leidt tot vervolgbeslissing voor 

noodpaketten aankomende do. in ICCb/MCCb en ter bespreking in IAO op 
woensdag. Voorstel voor inzet LCCC ter besluitvorming (o.a. mbt
voedselvoorziening)



8. Internationaal
• Geen bijzonderheden



9. Parlementair
• Geen bijzonderheden





10. Communicatie
• Communicatieadvies t.b.v. Catshuissessie 19 april

















11. Actiepunten
• Zie besluitenlijst.



12. Onderwerpen voor ICCb/MCCb

• Voorbereiden besluitvorming aanvraag OMT –
maatregelenpakket.

• Noodopvang cruciale beroepen.
• Proces A-protocollen (incl. proces mbt Arbo-verankering).
• Proces PBM buiten de zorg.
• Mogelijk nog input vanuit de Vijfhoek tbv ICCb/MCCb.

(hypotheekpauze en andere fiscale maatregelen)



13. Rondvraag en sluiting
• VR’s: vragen aandacht om IAO-leden tijdig te informeren en te betrekken, 

indien veranderingen komen mbt noodverordeningen / kaderwetgeving.



Acties en afspraken IAO 17 april 10.00 u (1)
Thema Maximaal controleren
Mondkapjes, incl. PBM buiten de zorg
• Actie: VWS zet nota om in sheet
• Besluit: onderwerp wordt besproken in ICCb en MCCb

Thema Continuïteit vitale processen en samenleving
Besluitvorming aanvraag OMT - maatregelenpakket
• Actie: NCTV en EZK delen eventueel aanvullende informatie over 

contactberoepen in B-sectoren t.b.v. voorbereiding besluitvorming MCCb
• Actie: VWS zal waar mogelijk partijen die snel op de hoogte moeten zijn 

informeren over adviezen uit OMT en BAO
• Besluit: morgen in IAO gezamenlijk werken aan conceptvoorstel 

aanpassing maatregelen



Acties en afspraken IAO 17 april 10.00 u (2)
Thema Continuïteit vitale processen en samenleving
Voorstel proces A-protocollen
• Besluit: SZW brengt Arbo-voorstel in t.b.v. bespreking in IAO, ICCb en 

MCCb (dinsdag)
• Besluit: instemming met beslispunten voorgesteld door EZK o.v.v. notie dat 

dit in bredere context dient te worden bezien en onderdeel is van de 
inrichting van de anderhalvemetersamenleving en voldoende aandacht 
wordt besteed aan Arbo-toets. A-protocollen worden niet seperaat in IAO, 
ICCb en MCCb voorgelegd (‘alles wat niet vanuit overheidswege gesloten 
is, gaat niet via de crisisstructuur’)

Thema Caribisch gebied
• Actie: vervolgbesluitvorming in ICCb/MCCb (donderdag) over de 

voedselvoorziening en de verstrekking van noodpakketten (voorbereiding 
in IAO van woensdag) 

• Besluit: -



Ter informatie: Stand van zaken ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen buiten de zorg’ 17-
4 ten behoeve van het IAO COVID-19 van 20-4-2020. 

Op 14 april aanvaardde VWS de opgave die ziet op het verbeteren van de beschikbaarheid van 
PBM’s buiten de zorg, specifiek voor cruciale processen binnen vitale sectoren. VWS zal het proces 
vanaf nu coördineren. Een complexe opdracht, gezien de diversiteit en gepercipieerde nood aan de 
vraagkant, en de schaarste en dynamiek aan de aanbodkant. Een oplossing die op korte termijn de 
verzekering biedt dat alle middelen tijdig beschikbaar zijn, is en komt niet voorhanden. Dit gezegd 
hebbende is inmiddels in beeld welke activiteiten er in dit traject worden ondernomen om concrete 
stappen ter verbetering van de situatie te zetten. Bij deze activiteiten zijn de diverse aangesloten
departementen, het OMT/AMT en het LOT-C betrokken en verenigd in een werkgroep zoals 
besproken in het IAO. Het IAO heeft tevens het LOT-C heeft aangewezen om bij de uitvoering te 
ondersteunen. Het LOT-C en OMT/AMT hebben opdracht ontvangen van VWS om zich hier 
specifiek voor in te spannen.

Middellange termijn

De inventarisatie bij de departementen die inmiddels is voltooid heeft een eerste inzicht geleverd 
in de vraagkant. Een nadere uitvraag is echter noodzakelijk om de bedoelde analyse (waaronder 
ook begrepen de verdringingsreeks) te voltooien, hiervoor zijn meer specifieke gegevens 
noodzakelijk. In de vraagkant analyse zal door de sectoren en bedrijven vervolgens ook aandacht 
moeten worden gegeven aan de mogelijkheden om op basis van een heroverweging van de 
arbohygienische strategie te kiezen voor lichtere of vervangende middelen voor lichtere of 
vervangende middelen, met inachtneming van de regelgeving. Zo kan de inzet van herbruikbare 
maskers vermoedelijk veel van de vraag beperken, en zijn voor bepaalde processen niet altijd de 
zwaarste beschermingsmiddelen noodzakelijk. Een gegeven dat ook nu al kan worden ingezet door 
organisaties die dit niet bekeken hebben. Op basis van de nadere uitvraag zal naar verwachting 
een goede analyse van de vraagkant kunnen worden opgesteld, waarbij ook een generiek 
handelingskader voor de minimale beschermingsniveaus per handelingscategorie (dus generiek 
over sectoren heen) zal worden bijgeleverd.

Wat verder van belang is, is een scherper beeld van de aanbod kant. Ervaringsdeskundigen stellen 
dat er wel degelijk aanbod in de markt aanwezig is, maar dat door partijen die hier niet in 
gespecialiseerd zijn, niet altijd op de juiste plaats en met de juiste handelswijze wordt gezocht. 
Het LOT-C zal helpen om de aanbodkant helderder in beeld te krijgen en toegang tot de markt te 
verbeteren zodat de zelfredzaamheid van organisaties vergroot wordt. Het gaat hier overigens 
vooralsnog om aanbod dat niet door het LCH wordt ingekocht.

Verder zal door het LOT-C toegewerkt worden naar een coördinatiepunt voor de beschikbaarheid 
van PBM’s buiten de zorg dat vraag en aanbod beter aan elkaar koppelt. Hierbij wordt gedacht aan 
een vorm van marktplaats die de beoogde bevoorradingskanalen ondersteunt en koppelt aan de 
sector, die zelf verantwoordelijk is en blijft voor de aankoop. Een eventuele betrokkenheid van het 
LCH, dat vooralsnog uitsluitend voor de zorg is ingesteld, zal hierbij worden bezien. 

De verwachting is dat de realisatie van vraag- en aanbodanalyse en de realisatie van een 
coördinatie-knooppunt minimaal twee weken in beslag neemt (inbegrepen het uitvragen van 
gegevens aan betrokken). Intussen zullen al stappen worden gezet om het coördinatiepunt te 
realiseren.

Korte termijn

Ten eerste komt er, waarschijnlijk maandag 20 april, een brief van VWS waarin leveranciers van 
persoonlijke beschermingsmiddelen erop worden gewezen dat er op dit moment geen verbod voor 
hen is om beschermingsmiddelen te leveren aan andere sectoren dan de gezondheidszorg. In de 
brief vraagt zij, gezien de schaarste aan deze middelen in de zorg en andere vitale sectoren, ook 
nadrukkelijk om – daar waar mogelijk – bij het leveren van persoonlijk beschermingsmiddelen 
voorrang te geven aan de zorg en andere vitale sectoren die bijdragen aan het brede belang van 
de volksgezondheid.

Daarnaast is aan departementen gevraagd welke sectoren voor welke specifieke processen acute 
noden hebben (minder dan vijf dagen voorraad, geen alternatieven). Hiervoor is een uitvraag 
gedaan waarop door het LOT-C en de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zal worden geacteerd. 



Voor vragen met een laag volume zal daarvoor een beroep worden gedaan op een zeer bescheiden 
noodvoorraad, voor hogere volumes kunnen dan ad-hoc aanbieders worden gezocht door het LOT-
C.

Tot slot

Met deze inspanningen voor de korte en middellange termijn zetten we alles in het werk om acute 
noden zo goed mogelijk te verhelpen en binnen afzienbare tijd een coördinatie-mechanisme te 
realiseren dat op de langere termijn in deze schaarste een tastbare bijdrage kan leveren aan de 
beschikbaarheid van de benodigde PBM’s. Daarbij is een doelstelling om optimaal te kunnen
blijven voldoen aan de arbo- en warenwetregelgeving. De actieve inzet van departementen om 
snel aan informatieverzoeken van RIVM en het LOT-C te voldoen, en ook een kritische blik op 
verzoeken uit de eigen sector (wat is echt acuut noodzakelijk) is hierbij van belang.

Betrokken departementen

SZW, IenW, LNV, JenV, EZK, BZK, OCW, DEF (incl KMar)

Van alle departementen is inmiddels een eerste opgave ontvangen die deze week nader wordt 
gespecificeerd.

Bij vragen

, directie Publieke Gezondheid VWS: @minvws.nl  





Belangrijk onderscheid: protocol voor gesloten of open 
sector?

In rest van presentatie wordt het onderscheid A- en B-sectoren gehanteerd.

Categorie

Voorbeelden

Status

Opstellen

Vaststellen

Sectoren die niet van overheidswege gesloten zijn 
(A-sectoren)

Vitale sectoren zoals zorg, landbouw) en non-vitale 
sectoren zoals makelaardij, campings

Protocol kan werknemers en klanten helpen met 
compliancemaatregelen en uitstralen dat het er veilig is 
(voor werknemers, klanten, leveranciers etc.).

Sector (werknemers en werkgevers) stelt protocol op, 
op basis van bestaande richtlijnen RIVM. 

Geen politiek besluit nodig voor opening. Input vanuit 
werkgroep protocollen. Werkgroep houdt vinger aan de 
pols voor dwarsdoorsnijdende thema’s (zoals OV, 
openbare ruimte). Protocol wordt vastgesteld door 
SOPA’s in overleg met departement, na 
overeenstemming in de crisisstructuur. 

Sectoren die wel van overheidswege gesloten zijn 
(B-sectoren)

Horeca, bioscopen, scholen, kappers, sportfaciliteiten

Protocol noodzakelijke randvoorwaarde (maar geen 
garantie!) voor politiek besluit tot opening

Sector (werknemers en werkgevers) stelt protocol op, 
in overleg met overheid voor wat betreft richtlijnen 
RIVM. 

Wel politiek besluit nodig voor vaststellen (IAO ICCb 
MCCb, driewekelijkse cycli). Check door werkgroep 

protocollen en veiligheidsregio’s, inspectie SZW.  Na 
politiek besluit over eventueel heropenen sector, stellen 
SOPA’s protocol vast in overleg met departement































Sociaaleconomische monitoring

12

- Het loket voor de NOW is op maandag 6 april geopend. Het aantal
binnengekomen aanvragen is elke dag gedaald.

- De stijging in het aantal WW-aanvragen lijkt af te zwakken. Het aantal
nieuwe aanvragen ligt namelijk lager dan de vorige week. Echter, de
huidige stand ligt nog steeds fors hoger dan de pre-corona cijfers.

- Het aantal WW-uitkeringen is met name gestegen in de horeca en
catering (+224%), bij uitzendbedrijven (+143%), in de cultuursector
(+94%) en onder jongeren van 15-25 jaar (+185%).

- Het aantal pintransacties, de elektriciteitsconsumptie en de
productenvertrouwen liggen ook aanzienlijk lager. Ook het aantal
uitschrijvingen uit de KvK ligt aanzienlijk hoger.

- Verder ligt het gebruik van de verschillende regelingen hoog.





Kengetallen - Economie

14

Zakelijke financiering (cijfers NvB)

Maatregelen Aantal

Bereik gezamenlijke maatregel banken (tot 6 
maanden en tot 2,5mln) uitstel aflossingen

>175.000 klanten

Aantal klanten dat tot nu toe uitstel van aflossing 
gekregen heeft

>70.000 klanten (90% aanvragen
gehonoreerd)

Totaalbedrag tot nu toe uitgestelde aflossingen: 1,69 miljard euro (en oplopend)















Onderzoek - Economie

21

- Rabobank en ING verwachten in hun nieuwe ramingen stevige krimp van de Nederlandse economie.
ING verwacht een krimp van 6 tot 8 procent als het virus snel onder controle komt. Rabobank
verwacht in hun basisscenario (waarbij de corona-beperkende maatregelen tot 1 juni worden
voortgezet) een krimp van 5%.

- Uit onderzoek van Funda blijkt dat een groeiende groep woningzoekers nog steeds gemotiveerd is
om te kopen of verkopen t.o.v. het vorige onderzoek. ABN AMRO en de Rabobank verwachten wel
een daling van de huizenprijzen en de transacties. Enige huizenprijsbeperkingen zijn in de huidige
markt niet zeer onwenselijk, wel zorgt het voor een beperking van de binnenlandse consumptie
beperken.

- Het Nibud onderzocht de inkomensterugval. Bijna 20% van de Nederlanders ervaarde in maart een
inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis. 21% verwacht die ook in april. Onder hen zijn met
name jongeren, zelfstandigen en flexwerkers.

- Bijna 85% van door ONL ondervraagde ondernemers heeft liquiditeitsproblemen of verwacht die
binnen enkele maanden.

- Het gebruik van het OV is met rond de 87% gedaald blijkt uit de dagelijkse cijfers van de OV-
chipkaart (TLS).







Forse daling gewerkte uren na lockdown, vooral bij zelfstandigen.
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Uitgelicht - Arbeidsmarkt 

Bron: Von Gaudecker e.a. (2020), LISS-panel, N=2.918.

Werkenden: 33,1 naar 28,8 (-13%)  Werknemers: 32,5 naar 28,9 (-11%)     Zelfstandigen: 37,1 naar 28,7 (-23%)



Onderzoek - Arbeidsmarkt
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- Voor flexwerkers wordt gevreesd dat zij hun baan verliezen. FNV schat in dat de banen van
omstreeks 800 duizend flexwerkers in gevaar zijn. CNV becijfert dat de helft van de uitzendkrachten,
circa 130 duizend, bijna geen werk of geen werk meer heeft.

- NRC peilde bij 32 gemeentes het aantal aanvragen bijstandsuitkering: bij de helft (stijging +50% of
meer), bij 3 (geen stijging) en 6 (lichte stijging) in de afgelopen weken.

- Motivaction liet zien dat de baanzekerheid is afgenomen. 64% zegt zeker te zijn van zijn contract.
Een week geleden was dat 72%.

- Het aantal vacatures op de website van monsterboard is in twee weken gedaald met ongeveer 22%,
zo melden Belfi en Borghans in de ESB. Dat is even fors als de daling in het eerste kwartaal van de
kredietcrisis. Onderzoek van vacaturesite Indeed en van JobDiggers sluit hier op aan (daling van
23% t.o.v. vorig jaar), vooral in de horeca (-53%) en toerisme (-48% ).

- FNV schat het aantal mensen dat niet veilig werkt (geen 1.5 meter afstand) — buiten de zorg — op
een miljoen. VNO-NCW herkent het getal van een miljoen dat FNV noemt niet. CNV zegt ook dat ze
overstelpt worden door meldingen van leden, vooral uit de groot- en detailhandel, de supermarkten
en distributie, de industrie, nutsbedrijven, afvalverwerking en de zakelijke dienstverlening (FD).

- Het ILO heeft ingeschat dat het aantal wereldwijde werkuren in 2020K1 zal dalen met 6,7%. Dat is
het equivalent van 195 miljoen FTE. Voor Europa wordt een grotere daling verwacht, namelijk van
7,8% (gelijk aan 12 miljoen FTE). De raming is sterk afhankelijk van de duur van de pandemie en de
impact van maatregelen.



- Het aantal werkloosheidsaanvragen in de VS blijft hoog. Afgelopen week waren er weer 5,2 miljoen
nieuwe aanvragen, waarmee het totaal van de afgelopen drie weken op ruim 22 miljoen komt.
Hierdoor ligt de werkloosheid nu naar verwachting al op 13,5%.

- De industriële productie in de VS is met 5,5% afgenomen in maart vergeleken met een maand
eerder (jaar op jaar is de krimp 6,4%). De omzet van de detailhandel lag 8,7% lager dan in februari
(een daling van 6,2% jaar op jaar).

- Chinese bbp krimpt in het eerste kwartaal met 6,8% (j-o-j). COVID-19 maakt hiermee een einde aan
een tijdperk van ononderbroken groei dat teruggaat tot eind jaren zeventig. Daarnaast daalde de
industriële productie in het eerste kwartaal met 8,4%. Verder daalde de winkelverkoop in maart met
16,6% (j-o-j).
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Kengetallen - Internationaal
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Uitgelicht - Internationaal
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12. Actiepunten

Nationaal Crisis Centrum

Datum
21 april 2020



Pagina 2 van 2

Nationaal Crisis Centrum

1 april 2020

13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb 21/4
Voorstel aanpassing maatregelenpakket
Procesvoorstel vergader-/ maatregelencyclus 
Noodopvang cruciale beroepen
Mogelijk nog onderwerpen vanuit Vijfhoek
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Procesvoorstel Arbo-normen inzake de protocollen(SZW)
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Agenda

1. Opening
2. Algemeen beeld
3. Terugkoppeling BAO/ OMT

– Conceptvoorstel aanpassing maatregelenpakket
– Procesvoorstel vergader- en maatregelencyclus

4. Thema Maximaal controleren (VWS)
5. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV)
6. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)
7. Thema Financieel-economisch (EZK) 
8. Thema Caribisch gebied (BZK)
9. Internationaal
10. Parlementair
11. Communicatie
12. Actiepunten 
13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb
14. Rondvraag en sluiting 



Opening



2. Algemeen beeld

• Actuele aandachtspunten
• Gewacht wordt op de besluitvorming van vandaag
• Behoefte gevoeld om perspectief te krijgen – doel, waarom doen we het en tot wanneer?
• Geen nieuwe onderwerpen in de media
• Men let op elkaar (ongelijkheden, niet opvolgen) – verwachting is dat dit wordt uitvergroot



Omgevingsanalyse (1)

• Alle nieuwsmedia blikken vooruit op de persconferentie van vanavond. De verwachting is 
dat een aanzienlijke verlichting van de maatregelen er niet in zit, ook al snakt Nederland 
daarnaar.

• Telegraaf en AD melden dat de deskundigen waarop het kabinet vaart vinden dat kinderen 
weer voorzichtig naar de basisschool kunnen en gaan sporten. De horeca moet wel langer 
dichtblijven en evenementen als festivals moeten tot zeker 1 september verboden blijven, 
raden de experts volgens ingewijden aan.

• De coronacrisis raakt zo'n 1,5 miljoen mensen met een lichamelijke of geestelijke 
beperking ongekend hard. Daarvoor waarschuwt belangenorganisatie Ieder(in).

• De Landelijke Organisatie Cliëntenraden adviseert het kabinet om vandaag de 
bezoekregeling in verpleeghuizen te versoepelen.

5



Omgevingsanalyse (2)

• De dekkingsgraden van de vier grootste pensioenfondsen van Nederland zijn in de 
afgelopen drie maanden gekelderd. Miljarden aan pensioenvermogen is verdampt.

• Verder schrijven veel kranten en online media over het Twitter-bericht van president 
Trump waarin hij aankondigt migratie naar de Verenigde Staten tijdelijk stil te leggen.

• Vijfde flitspeiling: minder begrip voor maatregelen.
• Campagne-effectmeting: verwachtingen zijn dat zal worden versoepeld op onderwijs, 

winkelen en thuiswerken, weinig verwachting dan maatregelen worden opgeheven.
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Nav Presentatie RIVM - onderwijs

• vragen over onderscheid tussen kinderopvang (0-3), bso (4+) met groepen tot 30 
kinderen en thuisopvang (gemixt) en basisschoolklassen.

• Anderhalve meter zou voor BSOs ook moeten gelden, maar is niet duidelijk hoe dit is 
meegenomen in het OMT, vraag gaat mee terug.

• De mogelijke stijging van 9% op het reproductiegetal geldt alleen voor opening van de 
basisischool en bso.

• Afstanden anderhalve meter voor leraren onderling en leraren-leerlingen is een uitdaging. 
Anderhalve meter geldt ook tussen leerlingen in het onderwijs. Tussen leerlingen in de 
lagere klassen niet te handhaven. Is een aandachtspunt voor de besluitvorming. Op basis 
van scandinavisch onderzoek kijken hoe hier vanaf geweken kan worden.

• Laagdrempelige testcapaciteit voor leraren & pedagogisch medewerkers, wat is 
laagdrempelig? Moet geregeld zijn voor het ingaat. Dit is een voorwaarde. Laagdrempelig 
is dat deze beschikbaar is, zelfde behandeling als zorgmedewerkers. Voor ICCb explicieter 
hebben.
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Nav Presentatie RIVM - Sport -

Geld de anderhalve meter en individuele buitensport alleen voor topsporters of iedereen

Is topsport alleen binnen of ook buiten? Beide. Zijn werknemers, wel anderhalve meter 
hanteren.

Bij sport vaak training tussen generaties (middelbare scholieren trainen 
basisschoolscholieren) – Q&A voor nodig.
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Nav Presentatie RIVM - Ouderenzorg

Wanneer zouden pilots bezoekregeling kunnen starten en wat de doorlooptijd hiervan is. 
Voorstellen worden gedaan. Doorlooptijd is nog niet te zeggen
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Nav Presentatie RIVM - Contactberoepen

Nagelstudio’s en tattooshops dus ook? Hebben ook adembescherming/mondkapjes

Kappers met mondkapjes dan ook? 

Nu op gewone ziekenhuisbehandeling en verpleegafdelingen nog geen mondkapjes. Vreemd 
beeld als deze zonder werken en kappers met. Daarom voor beroepsgroepen die normaliter
met mondkapjes werken.

Termijn voor afwegingskader voor contactberoepen. Over ca 1 week klaar, nog geen nieuw 
OMT gepland

In het OMT is er in afwachting van het afwegingskader voor contactberoepen nog geen 
consensus over het gebruik van adembescherming. Dit vraagstuk wordt in het eerstvolgende 
OMT nader uitgewerkt en besproken. 
10



Nav Presentatie RIVM - Evenementen 

Advies OMT gaat alleen in op vergunningplichtige evenementen, niet op bijeenkomsten?

OMT advies gaat mee met de kamerbrief.
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Terugkoppeling OMT/ BAO

• Conceptvoorstel aanpassing maatregelenpakket

• Procesvoorstel vergader-/ en maatregelencyclus
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Besluitvorming aanpassing en verlenging 
maatregelenpakket

Departementaal vertrouwelijk

IAO 21-4-2020







Uitvoerbaarheid is dat ook de beschikbaarheid van pbm? Het gaat daarbij over de 
uitvoerbaarheid van protocollen

Impact op OV is niet alleen belangrijk, maar ook anderhalve meter op de fiets, valt onder 
impact publieke ruimte.

Teksten volgende sheets worden nog aangescherpt aan het OMT-advies

Kinderopvang is containerbegrip voor: bso, gastouderopvang, dagopvang
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Sheet dwarsdoorsnijdende thema’s

• Parkeerruimte bij scholen meegenomen in de dwarsdoorsnijdende thema’s, is 
meegenomen als knelpunt – lokaal maatwerk

• BZK: de publieke ruimte is niet landelijk stuurbaar – gemeenten geven aan dit zelf te 
kunnen oplossen

• Ongeorganiseerde sport is qua handhaafbaarheid oranje

• Handhaafbaarheid staat op groen? Beleeft iedereen dat zo? 

• Contactberoepen – gaat eigenlijk alleen over tandartsen en mondhygienisten.
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Nav overige overwegingen 

• Contactberoepen. Nu a en b protocollen op 1 hoop. Gaat juist niet over kappers en fysio’s 
die niet met mondkapjes werken. Zou op oranje moeten met andere tekst. 
Communiceerbaarheid: is complexe materie, is wat meer tijd voor nodig.

• Communiceerbaarheid bij kinderopvang als je onderscheid maakt in bso en dagopvang. 
Anderhalve meter afstand tussen kinderen is niet handhaafbaar, zou betekenen dat ze niet 
open kunnen. In huidige noodopvang geen anderhalvemetervoorwaarde.

• Anderhalve meter voor leerlingen maakt dat de sector zegt dat het niet uitvoerbaar is.

• Vervoersbewegingen nemen (nu al) toe. In communicatieboodschap blijven herhalen het 
OV te mijden.

• Groene inschaling OV zou moeten zijn voor algemene mobiliteit en dan vanwege fietsers 
naar oranje. Fietsers vallen onder opbenbare ruimte, die is wel oranje
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Nav overige overwegingen 

• Gedeeltelijk opengaan van scholen en bso: kan dat gecombineerd worden met de 
noodopvang. Nee, deze mensen zijn dan nodig in de bso. Én én is niet mogelijk.

• Toestaan van georganiseerde sport voor jeugd tot 12 jaar. In communicatie rekening 
houden met sportveldjes en skatebanen. Moet goede discussie over komen.

• In de pers verschijnt dat scholen open gaan. Met handhaafbaarheid anderhalve meter niet 
zo in ICCb/MCCb laten landen.

22









Voorgesteld besluit op basis van integrale afweging

Welzijn
Jeugd t/m 12 jaar: buitensport en -spel was al toegestaan, daar komt bij teamsport 
(geen competitie) dit is toegestaan georganiseerd in groepsverband onder toezicht 
(buurtsportcoaches, coaches vanuit verengingen), geen 1,5m noodzakelijk; 
Jeugd 12-18: georganiseerde buitensport en - spel (geen competitie) is toegestaan 
in groepsverband onder toezicht (buurtsportcoaches of coaches vanuit 
verengingen), mits 1,5m in acht wordt genomen.
Volwassenen: individuele buitensport is toegestaan, mits 1,5m in acht wordt 
genomen en niet in een groep;
Individueel buitensporten voor eenieder aangemoedigd om mensen te helpen aan 
de beweegnorm te voldoen;
Topsport buiten en binnen is toegestaan, onder voorwaarden, waarbij aan de 1,5 
m maatregel wordt voldaan. Geen competitie. Betaald voetbal training is 
toegestaan. niet apart noemen
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• Definitie topsport? VWS zorgt voor definitie. Wel anderhalve meter handhaven.
• Individuele sport (niet tennis met partner, wel met kanon)
• Horeca op sportcomplexen blijft gesloten.
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Voorgesteld besluit op basis van integrale afweging

Contactberoepen
mondhygiënisten en tandartsen die normaliter gebruikmaken van mondbescherming 
worden niet belemmerd om activiteiten te hervatten (mondhygiënisten en tandartsen); 
Hier hoeft geen besluit op genomen te worden, want hier zit geen verbod op.
Voor overige contactberoepen geen versoepeling. 

Overig
Verlenging van verbod op alle meldings- en vergunningsplichtige evenementen tot 1 september. 
(nader te bepalen: ¨samenkomsten”)
I&W bereidt scenario’s en protocollen voor op streekvervoer en lokaal vervoer gericht op 
maximaal opschalen binnen 1,5m-maatregel. Met als doel om in de toekomst OV goed in de 
afwegingen mee te kunnen nemen.
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Bezoeken ouderen

OMT advies over bezoek aan kwetsbare zelfstandig wonende ouderen meenemen in 
adviezen. Zit nu niet in voorgenomen besluit. Is nu geen verbod, alleen advies. Wat is 
kwetsbaar? Iedereen boven de 70.

Wordt bezien of het onderdeel moet zijn van en besluit en communicatie.

Nu niet stilgestaan bij maatregelen die worden gecontinueerd met 3 weken. NKC neemt dit 
mee.

Voorstel de vergadering af te ronden zodat de nieuw geformuleerde besluiten kunnen 
worden uitgewerkt en rondgestuurd kunnen worden voor ICCb.

Juridische status protocollen: uitwerken donderdag.
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Noodopvang blijven aanbieden?  
Wilt u noodopvang (avond, nacht, weekend) blijven bieden na de heropening van 
scholen en kinderopvang?
Wij adviseren u de noodopvang tot een nader te bepalen datum in stand te houden voor kinderen 
van ouders in cruciale beroepen. 
Wilt u de lijst van cruciale beroepen die een beroep kunnen doen op de noodopvang 
beperken ten opzichte van de huidige lijst?
Voor de houdbaarheid en betaalbaarheid van de noodopvang adviseren we de lijst te verkleinen 
tot cruciale beroepen met een 24-uurs karakter.
Wilt u de noodopvang kosteloos aan blijven bieden? Of wilt u dat ouders uit cruciale 
beroepen betalen voor de opvang?
Wij adviseren u akkoord te gaan met het zonder extra kosten aanbieden van de noodopvang 
(beperkt tot ’s avonds, ’s nachts en in het weekend). 
Voor de (nood)opvang tijdens reguliere tijden (dit wil zeggen gedurende werkdagen overdag) 
kunnen ouders een contract aangaan met een kinderopvangorganisatie of hun bestaande contract 
uitbreiden. Als dit besloten wordt, moeten ouders hierover goed geïnformeerd worden.
Wilt u noodopvang door gemeenten laten organiseren?
Wij adviseren u om de coördinerende rol bij noodopvang bij gemeenten te houden. Het netwerk is 
nu gebouwd en lokaal is beter zicht op aanbod en vraag. 



Nav voorstel noodopvang

• Geen financiële middelen vanuit KO, beperkt door KO te faciliteren. Gemeenten andere 
manieren laten organiseren, minimale eis is VOG voor opvangers.

• Noodopvang wordt zeer gewaardeerd door 24/uur werkers
• Behoefte nog steeds voor zorg; 
• Andere mogelijkheden van opvang grootouders niet beschikbaar.
• Dilemma’s

• Beide ouders in cruciale beroepen 24/7 of 1 ouder
• Alleen zorgpersoneel of alle 24/7 cruciale beroepen
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3. Maximaal controleren (VWS – 2/2)

Nav Apps
• Bij privacy grondrechten en nationale veiligheid noemen
• Sheets conclusie en beslispunt mee naar ICCb.
• Tekst voor de brief wordt nog afgestemd



4. Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV) 1/1

Niet besproken
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5. Zorg voor kwetsbare personen (VWS)
• Niet besproken



6. Financieel-economisch (EZK)
• Vanuit vijfhoek worden punten aangeleverd voor MCCb
• Beknopte sheet met besluiten aanleveren EZK



7. Caribisch gebied (BZK)
• Niet besproken



8. Internationaal
• Niet besproken



9. Parlementair
• Niet besproken



10. Communicatie 

Niet besproken
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Acties communicatie-aanpak 21/4

• Basis voor langdurige communicatie over maatregelen en 1,5 meter 
samenleving
+ dilemma’s (eigenaarschap, adaptie, timing)
+ 5 uitgangspunten ‘communicatie in tijden van Corona’
+ communicatie protocollen

• Output:
- Advies uitlegbaarheid per maatregel 21/4
- Narratief (o.a. input voor speech MP, middelen)
- Brondocument versie 2.0
- Middelen o.a. nieuwsbericht, visualisatie maatregelen, QA’s. social
- Persconferentie 19.00 uur
- Toolkit woordvoering en media-aanpak bwp’s week 21/4
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Grote belangstelling van buurlanden. Is een Engelstalige versie voorzien? 
Standaardmiddelen zijn beschikbaar in het Engels. Vertaling van stukken loopt 1 dag achter.

Titel | Datum61





Flitspeiling: dalende tendens 

Algemeen:
• Terwijl het vertrouwen in de maatregelen van de overheid iets gestegen is, is tegelijkertijd 

het begrip voor de maatregelen iets gedaald. 
• Steeds meer zorgen over duur en economie.

Maatregelen:
• Aanzienlijk minder begrip voor specifiek sluiten van kinderopvang en onderwijs.
• Aanzienlijk minder begrip voor specifiek maatregel thuisblijven.
• Grote toename van mensen die zeggen naar buiten te gaan voor ontspanning.
• Minder begrip voor sluiting alle eet en uitgaansgelegenheden.
• Minder begrip voor sluiten recreatiegebieden.
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Onderzoek: maatregelen opheffen 
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11. Actiepunten
• Zie actiepuntenlijst.



12. Onderwerpen voor ICCb/MCCb

Onderwerpen voor ICCb/MCCb 21/4
• Voorstel aanpassing maatregelenpakket 
• Procesvoorstel vergader-/ maatregelencyclus 
• Noodopvang cruciale beroepen
• Mogelijk nog onderwerpen vanuit Vijfhoek

(hypotheekpauze en andere fiscale maatregelen)

Voor ICCB/ MCCB 23/4:
• A-Protocollen - proces totstandkoming en toetsingskader (EZK)
• Procesvoorstel Arbo-normen inzake de protocollen(SZW)



13. Rondvraag en sluiting
• Graag duidelijkheid over datum volgend OMT advies. Voorstel voor cyclus komende werken ligt voor 

bij ICCb, bevat ook OMT advies.

• Zeer korte reactietermijn voor stukken ICCb.







Acties en afspraken IAO 21 april 09.00 u (3)

Onderwerpen voor ICCb/MCCb 21 april
• Voorbereiding besluitvorming o.b.v. adviesaanvraag OMT
• Noodopvang cruciale beroepen
• COVID-19 app
• Vanuit de vijfhoek: hypotheekpauze en andere fiscale maatregelen
• Procesvoorstel A-protocollen (incl. procesvoorstel arbo-verankering vanuit SZW) (gaat 

naar IAO/ICCb van 23-04)
• Verdeling PBM buiten de zorg (gaat naar IAO/ICCb van 23-04)





1 

Juridisch kader protocollen 

In deze nota wordt in gegaan op het juridisch kader omtrent de protocollen waarbij onderscheid 
wordt gemaakt tussen de A-sectoren (niet van overheidswege gesloten) en B-sectoren (van 
overheidswege gesloten). Daarbij wordt in kaart gebracht welke vraagstukken nog beantwoording 
en nadere uitwerking behoeven. Deze nota is op ambtelijk niveau gedeeld met JenV, OCW, SZW, 
VWS, EZK, IenW, Politie en Veiligheidsregio’s en ontvangen input is verwerkt. Het stuk bevat geen 
voorkeursopties, maar een beschrijving van de verschillende mogelijkheden voor juridische 
inbedding van de protocollen. Velen hebben bij hun input wel voor- of afkeuren doorgegeven, 
maar voor afstemming over een voorkeursrichting ontbrak de tijd. Het advies aan het IAO is om 
kennis te nemen van deze nota, de 3 opties die bestaan voor de juridische inbedding van de 
protocollen op de korte termijn en de nog openstaande vragen en deze te gebruiken voor het 
bepalen van een voorkeursrichting. Voor de langere termijn wordt nagedacht over de uitwerking 
van een Kaderwet Covid-19, waarin ook de inbedding van de protocollen geregeld kan worden.

Huidige situatie 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op grond van artikel 7 van de Wet 
publieke gezondheid verschillende aanwijzingen gegeven aan de voorzitters van de 
veiligheidsregio’s om maatregelen te nemen voor de bestrijding van de pandemie. De huidige 
aanwijzing loopt tot en met 28 april 2020. Op grond van de aanwijzingen hebben de voorzitters 
van de veiligheidsregio’s een noodverordening vastgesteld. 

Huidige situatie A-sectoren

A-sectoren zijn niet van overheidswege gesloten. Een voorzitter van de veiligheidsregio is wel op
grond van artikel 2.5 van de noodverordening bevoegd om gebieden en locaties aan te wijzen
waar het eenieder verboden is zich te bevinden. Een gebied kan ook een specifieke locatie zijn,
zoals een winkel, wanneer niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking
tot het houden van 1,5 meter afstand in acht wordt genomen en het niet in acht nemen daarvan
dreigt. Dit is vormvrij, er zijn namelijk geen eisen gesteld aan de manier waarop de locatie moet
aantonen dat het zich aan de maatregelen houdt en er is momenteel ook geen toetsing vooraf
middels protocollen. De eigen verantwoordelijkheid van de locatie, zoals een winkel staat hier
voorop. Een aantal uitzonderingen op dit verbod is neergelegd in artikel 2.5, tweede lid (bewoners
van gebieden/locatie of personen die in het gebied noodzakelijke werkzaamheden verrichten).
Daarnaast gelden de algemene uitzonderingen genoemd in artikel 3.1 van de noodverordening
(hulpdiensten, activiteiten die nodig zijn voor de voortgang van vitale processen en door de
voorzitter van de veiligheidsregio te bepalen gevallen).

Ook is het beëindigen van het openbaar vervoer mogelijk – in overleg met de vervoerder – op 
grond van artikel 2.6 van de noodverordening. Zowel het aanwijzen van een ‘verboden’ locatie of 
gebied (artikel 2.5 noodverordening) als het beëindigen van het OV kan bij spoed mondeling 
geschieden via een bevel. 

Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving van deze bepalingen in de noodverordening kan 
plaatsvinden door politie, boa’s en toezichthouders. Politie handhaaft in de A-sectoren enkel daar 
waar het de publieke ruimte betreft. 

Huidige situatie B-sectoren

B-sectoren zijn van overheidswege gesloten. De Minister van VWS heeft middels diverse
aanwijzingen aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s de opdracht gegeven om maatregelen te
nemen. Het gaat om het verbod op de openstelling van inrichtingen die omschreven zijn in artikel
2.3 van de noodverordening (eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitness gelegenheden, sauna’s,
seksinrichtingen, coffeeshops, casino’s, en inrichtingen waarop de uiterlijke verzorging gerichte
contactberoepen worden uitgeoefend). Ook bestaat er een verbod op het openstellen van
onderwijsinstellingen (artikel 2.7 van de noodverordening, met daarbij een aantal uitzonderingen)
en verbod op het openstellen van kinderopvang (artikel 2.8 van de noodverordening, met daarbij
een aantal uitzonderingen). Op grond van artikel 2.9 hebben de voorzitters van de
veiligheidsregio’s ervoor gekozen om ook het verbod op toegang tot zorginstellingen en
woonvormen in de ouderenzorg voor bezoekers neer te leggen in de noodverordening (strikt
genomen was dit niet noodzakelijk op grond van de aanwijzing die door de Minister van VWS is
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gegeven aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s op grond van artikel 7 Wet publiek 
gezondheid). 

Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving kan plaatsvinden door politie (in de publieke 
ruimte), boa’s en toezichthouders.

Huidige situatie contactberoepen

Naast het verbod op het openstellen van inrichtingen waar op de uiterlijke verzorging gerichte 
contactberoepen worden uitgeoefend (artikel 2.5 van de noodverordening) bestaat er een verbod 
op het uitoefenen van contactberoepen (artikel 2.4 van de noodverordening). 

Juridisch grondslag voor protocollen in de A-sector

A-sectoren zijn niet van overheidswege gesloten en kunnen juridisch gezien in principe open /
geopend blijven mits de maatregelen omtrent de 1,5 meter in acht worden genomen. Een door 
vastgesteld protocol in de A-sector biedt houvast om hier middels zelfregulering in de sector op 
toe te zien. Toezicht op de naleving van protocollen ligt dus primair bij de sectoren zelf (= 
zelfregulering). Inspecties (NLT, NVWA, ISZW) zijn aan zet voor wat betreft de sectorale wet- en
regelgeving. Vraag daarbij is hoe de link kan worden gelegd tussen de protocollen die in de A-
sector worden vastgesteld en het toezicht door de inspecties op de naleving daarop (bijvoorbeeld:
via een standaardpassage in de protocollen de verbinding te leggen naar de verplichte arbo-
instrumenten waarop het toezicht en de handhaving ingeregeld is via de Inspectie SZW).

Openstaande vraag is tevens: wie stelt de protocollen vast in de A-sector? Waar nodig kan 
onderscheid gemaakt worden tussen publieke en niet-publieke ruimte in de A-sectoren. 

Juridisch grondslag voor protocollen in de B-sector

Optie 1. Geen juridische inbedding van de protocollen.

Er kan voor gekozen worden om geen specifieke juridische basis voor de protocollen te bieden. 
Wel kan een aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op grond van 
artikel 7 WPG gegeven worden, bijvoorbeeld om in bepaalde sectoren verdergaande uniformiteit te 
bewerkstelligen in de wijze waarop de voorzitters van de veiligheidsregio’s de bevoegdheden die 
hen ter beschikking staan zo nodig kunnen aanwenden. 

De protocollen hebben dan geen andere status dan een informele overeenkomst en er moet op 
vertrouwd worden dat de instellingen / bedrijven / werkgevers / beroepsuitoefenaars e.d. deze uit 
eigen wil naleven. In dit geval hebben de protocollen een status van gedragsregels die nadere 
invulling geven aan de normen. Dit past in de Nederlandse overlegcultuur en voor een aantal 
sectoren zal dit zeker (grotendeels) werken. Denk aan het onderwijs met sterke koepels, 
vakbonden en een zelfcorrigerend vermogen door het grote aantal betrokkenen. Echter, niet 
iedereen zal zich binnen elke sector aan deze afspraken houden. Indien zij zich niet aan de 
protocollen houden, zijn er niet of nauwelijks mogelijkheden om op te treden wegens het 
ontbreken van een juridische basis. Inspecties zouden wel toezicht kunnen op de naleving van 
sectorale wet- en regelgeving en daarbij de protocollen kunnen betrekken. Handhaving geschiedt 
dus niet via de reguliere handhavingsinstanties (politie/boa’s) In excessituaties zou eventueel 
kunnen worden gehandhaafd door middel van een noodbevel ter uitvoering van de aanwijzing van 
de Minister van VWS (zoals: het sluiten van een school, omdat er een evident gevaarlijke situatie 
voor de volksgezondheid ontstaat). 

Als het protocol niet juridisch wordt ingebed, bestaan er wel nog steeds wettelijke kaders op grond 
waarvan de inspecties toezicht kunnen houden en handhaven.

Optie 2. Inbedding protocollen via de aanwijzing en noodverordening

Indien (op basis van het OMT-advies) ervoor gekozen wordt om bepaalde B-sectoren onder 
voorwaarde van een vastgesteld protocol op basis van de RIVM-richtlijnen, open te stellen, is ook 
de volgende route mogelijk:

1. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verlengt de huidige aanwijzing (loopt 
momenteel tot en met 28 april) en past deze aan in relatie tot de protocollen (randvoorwaarde 
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hierbij is dat Minister van VWS akkoord is met deze werkwijze). Minister van VWS geeft 
aanwijzingen aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s op grond van artikel 7 Wet Publieke 
Gezondheid, op basis waarvan de noodverordening kan worden aangepast. Hier kan dan per 
sector een “gesloten tenzij” bepaling worden toegevoegd, op basis waarvan een sector open 
mag als er een goedgekeurd protocol ligt. 

2. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of een vakminister, bv minister OCW wanneer 
het gaat om Onderwijs) stelt protocol vast voor een B-sector die nu van overheidswege
gesloten is (al dan niet op basis van politieke besluitvorming in het kabinet. In ieder geval is 
het van belang de samenhang met andere sectoren zoals het OV). Protocollen worden zo veel 
mogelijk opgesteld door de sector zelf. Grondslag voor het vaststellen van dit protocol hangt 
samen met de bevoegdheid die de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 
grond van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid .  

3. Toezicht kan vervolgens worden uitgeoefend vanuit de Veiligheidsregio’s en door inspecties
middels bestaande sectorale wet- en regelgeving, en waar nodig wordt er op grond van de 
noodverordening gehandhaafd door politie (in geval van excessen), BOA’s en toezichthouders.
Ook hier is de of en hoe een link gelegd moet worden tussen de protocollen in de 
noodverordening en de taken van de inspecties. 

Voor het onderwijs kan dit er als volgt komen uit te zien 

Toezicht op het sector specifieke gebruik van deze uitzondering vindt plaats door signalen over 
mogelijk ongewenste situaties door te geven aan de Inspectie van het onderwijs. Vraag daarbij is 
of hier juridisch nog nader iets voor geregeld moet worden. De inspectie treedt in contact met de 
desbetreffende school of onderwijsinstelling of bezoekt zo nodig de school/instelling. Indien 
problemen worden geconstateerd die kunnen leiden tot overtreding van onderwijsregelgeving of 
tot kwaliteitsproblemen kan de inspectie binnen het reguliere instrumentarium optreden. Bij 
constatering van overtreding van regels ter bescherming van de gezondheid van werknemers 
informeert de inspectie voor het onderwijs de inspectie SZW. Bij het maken van deze afspraken 
kunnen ook de inspecties betrokken worden. Indien overtreding van het protocol en de RIVM 
richtlijnen wordt geconstateerd kan de inspectie van het onderwijs de bevindingen overdragen aan 
de voorzitter van de desbetreffende veiligheidsregio, die dan de noodzakelijke maatregelen op 
grond van de noodverordening kan treffen. Het gaat dan primair om bestuursrechtelijke 
handhaving door toezichthouders, dan wel als laatste redmiddel de strafrechtelijke handhaving 
door politie en boa’s.

Voor Kinderopvang geldt dat de GGD reguliere inspecties kan doen ten aanzien van de veiligheid 
van kinderen en de Inspectie SZW voor wat betreft de veiligheid van werknemers (en eventueel 
derden).

Nadelen bij deze optie is dat het vaststellen van protocollen gezien kan worden als pseudo-
wetgeving wat ook rechtsstatelijke haken en ogen kan hebben. Mogelijk hebben de protocollen een 
status van beleidsregel wanneer deze worden vastgesteld door een Minister. Andere vragen die 
nog beantwoord moeten worden is of alle individuele van een sector wel passen binnen het 
protocol en hoe wordt omgegaan met afwijkingen/uitzonderingen. Tevens moet er nog helderheid 
komen over wie de normadressaat is, met andere woorden: welke partij wordt aangesproken op 
het naleven van de protocollen?

Optie 3. Inbedding protocollen in sectorale regelgeving

In deze optie vervallen de aanwijzingen en de relevante bepalingen in de noodverordeningen en 
worden de protocollen ingebed in sectorale regelgeving zodat inspectiediensten kunnen 
handhaven, bijvoorbeeld op basis van de Arbo-wet. Echter, de Arbo-wet biedt niet voldoende 
grondslag om maatregelen te treffen om ook de gezondheid van 
ouders/leerlingen/studenten/bezoekers te reguleren maar is primair gericht op werkenden. Ook 
wordt er bij een gefaseerde herstart van het onderwijs nog altijd een substantiële inbreuk gemaakt 
wordt op het geven van onderwijs, zonder dat daarvoor een wettelijke basis bestaat. Het enkel 
inbedden van protocollen in de sectorale regelgeving biedt daarom niet voldoende grondslag om 
de huidige verstrekkende maatregelen voor de sluiting van alle sectoren waarvoor die nu geldt 
voort te zetten en af te dwingen. Voor sommige sectoren zal deze optie wellicht wel voldoende 
basis voor inbedding van protocollen kunnen bieden, met name waar de maatregelen alleen 
gericht zijn op werknemers.
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Lange termijn 

Op de lange termijn kan inbedding van de protocollen plaatsvinden in de kaderwet Covid 19. 
Plannen hiervoor worden de komende tijd nader uitgewerkt.

Hierbij kan tevens worden nagedacht over hoe juridisch om te gaan met de eventuele op- en 
afschaling van maatregelen wanneer daartoe een noodzaak/behoefte bestaat. 





























Belangrijkste cijfers
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- Het aantal pintransacties, de elektriciteitsconsumptie en de
productenvertrouwen ligt aanzienlijk lager. Ook het aantal uitschrijvingen
uit de KvK ligt aanzienlijk hoger.

- Het aantal nieuwe WW-aanvragen ligt fors hoger dan voor de corona-
crisis. Echter, de stijging in het aantal WW-aanvragen lijkt wel af te
zwakken

- Het aantal WW-uitkeringen is met name gestegen in de horeca en
catering (+224%), bij uitzendbedrijven (+143%), in de cultuursector
(+94%) en onder jongeren van 15-25 jaar (+185%).

- hoewel het aantal binnengekomen aanvragen voor de NOW afneemt, ligt
het gebruik van de verschillende regelingen hoog.





Kengetallen - Economie
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Zakelijke financiering (cijfers NvB)

Maatregelen Aantal

Bereik gezamenlijke maatregel banken (tot 6 
maanden en tot 2,5mln) uitstel aflossingen

>175.000 klanten

Aantal klanten dat tot nu toe uitstel van aflossing 
gekregen heeft

>70.000 klanten (90% aanvragen
gehonoreerd)

Totaalbedrag tot nu toe uitgestelde aflossingen: 1,69 miljard euro (en oplopend)















Onderzoek - Economie
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- Rabobank en ING verwachten in hun nieuwe ramingen stevige krimp van de Nederlandse economie.
ING verwacht een krimp van 6 tot 8 procent als het virus snel onder controle komt. Rabobank
verwacht in hun basisscenario (waarbij de corona-beperkende maatregelen tot 1 juni worden
voortgezet) een krimp van 5%.

- Uit onderzoek van Funda blijkt dat een groeiende groep woningzoekers nog steeds gemotiveerd is
om te kopen of verkopen t.o.v. het vorige onderzoek. ABN AMRO en de Rabobank verwachten wel
een daling van de huizenprijzen en de transacties. Enige huizenprijsbeperkingen zijn in de huidige
markt niet zeer onwenselijk, wel zorgt het voor een beperking van de binnenlandse consumptie
beperken.

- Het Nibud onderzocht de inkomensterugval. Bijna 20% van de Nederlanders ervaarde in maart een
inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis. 21% verwacht die ook in april. Onder hen zijn met
name jongeren, zelfstandigen en flexwerkers.

- Bijna 85% van door ONL ondervraagde ondernemers heeft liquiditeitsproblemen of verwacht die
binnen enkele maanden.

- Het gebruik van het OV is met rond de 87% gedaald blijkt uit de dagelijkse cijfers van de OV-
chipkaart (TLS).









Forse daling gewerkte uren na lockdown, vooral bij zelfstandigen.
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Uitgelicht - Arbeidsmarkt 

Bron: Von Gaudecker e.a. (2020), LISS-panel, N=2.918.

Werkenden: 33,1 naar 28,8 (-13%)  Werknemers: 32,5 naar 28,9 (-11%)     Zelfstandigen: 37,1 naar 28,7 (-23%)



Onderzoek - Arbeidsmarkt
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Flexwerkers 
- FNV schat in dat de banen van omstreeks 800 duizend flexwerkers in gevaar zijn. CNV becijfert dat de helft van de

uitzendkrachten, circa 130 duizend, bijna geen werk of geen werk meer heeft.

Vacatures
- Het aantal vacatures op de website van monsterboard is in twee weken gedaald met ongeveer 22%, zo melden Belfi en

Borghans in de ESB. Dat is even fors als de daling in het eerste kwartaal van de kredietcrisis. Onderzoek van vacaturesite
Indeed en van JobDiggers sluit hier op aan (daling van 23% t.o.v. vorig jaar), vooral in de horeca (-53%) en toerisme (-
48%).

Werkomstandigheden 
- Bedrijven krijgen tot nu toe nauwelijks boetes als zij hun werknemers niet goed beschermen tegen Corona op de werkvloer.

Dit blijkt uit een inventarisatie van vakbond CNV. ISZW geeft aan dat sinds 2 maart er 500 meldingen zijn binnengekomen
over maatregelen.

Sociale Zekerheid
- NRC peilde bij 32 gemeentes het aantal aanvragen bijstandsuitkering: bij de helft (stijging +50% of meer), bij 3 (geen

stijging) en 6 (lichte stijging) in de afgelopen weken.

Overig
- Motivaction liet zien dat de baanzekerheid is afgenomen. 64% zegt zeker te zijn van zijn contract. Een week geleden was dat

72%.

- Het ILO heeft ingeschat dat het aantal wereldwijde werkuren in 2020K1 zal dalen met 6,7%. Dat is het equivalent van 195
miljoen FTE. Voor Europa wordt een grotere daling verwacht, namelijk van 7,8% (gelijk aan 12 miljoen FTE). De raming is
sterk afhankelijk van de duur van de pandemie en de impact van maatregelen.



- Het aantal werkloosheidsaanvragen in de VS blijft hoog. Afgelopen week waren er weer 5,2 miljoen
nieuwe aanvragen, waarmee het totaal van de afgelopen drie weken op ruim 22 miljoen komt.
Hierdoor ligt de werkloosheid nu naar verwachting al op 13,5%.

- De industriële productie in de VS is met 5,5% afgenomen in maart vergeleken met een maand
eerder (jaar op jaar is de krimp 6,4%). De omzet van de detailhandel lag 8,7% lager dan in februari
(een daling van 6,2% jaar op jaar).

- Chinese bbp krimpt in het eerste kwartaal met 6,8% (j-o-j). COVID-19 maakt hiermee een einde aan
een tijdperk van ononderbroken groei dat teruggaat tot eind jaren zeventig. Daarnaast daalde de
industriële productie in het eerste kwartaal met 8,4%. Verder daalde de winkelverkoop in maart met
16,6% (j-o-j).
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Kengetallen - Internationaal
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Uitgelicht - Internationaal
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IAO

IAO Covid-19

Omschrijving IAO Covid-19
Vergaderdatum en -tijd 22 april 2020, 10.00 uur
Vergaderplaats NCTV
Aanwezig

Afwezig

1. Opening

2. Algemeen beeld
(Duiding – Informatieteam en omgevingsanalyse (NKC) en RIVM)

3. Terugblik MCCb

4. Thema Maximaal controleren (VWS)
Situatie arbeidsmigranten

5. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV)

6. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)

7. Thema Financieel-economisch (EZK)

8. Thema Caribisch gebied (BZK)
Voedselvoorziening en noodpakketten

9. Internationaal

10. Parlementair

11. Communicatie

12. Actiepunten

13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb 23/4
Opdracht SGO anderhalvemetersamenleving

Nationaal Crisis Centrum

Datum
21 april 2020
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Nationaal Crisis Centrum

1 april 2020

Procesvoorstel vergader-/ maatregelencyclus 
Voedselvoorziening en noodpakketten

14. Rondvraag en sluiting





Agenda

1. Opening
2. Algemeen beeld
3. Terugblik MCCb
4. Thema Maximaal controleren (VWS)
5. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV)
6. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)
7. Thema Financieel-economisch (EZK)
8. Thema Caribisch gebied (BZK)
9. Internationaal
10. Parlementair
11. Communicatie
12. Actiepunten 
13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb
14. Rondvraag en sluiting 







Actuele aandachtspunten 
- Historische afname van de daling in het consumentenvertrouwen. Deze afname is een 
voorbode voor uitval van bestedingen door consumenten, en zal de aanstaande recessie 
verdiepen.
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Een voorzichtige conclusie is dat de noodmatregelen het tempo van 
economische verslechtering doen afvlakken.

Actualiteit CBS: Door de coronacrisis is in april het vertrouwen van 
consumenten enorm verslechterd. Het consumentenvertrouwen daalt van -2
in maart naar -22 in april. Zowel het oordeel over het economisch klimaat, als 
de koopbereidheid zijn fors verslechterd. 

Nog nooit zo negatief over economische situatie in de komende 12 maanden. 
Het vorige dieptepunt werd bereikt in november 2011, tijdens de eurocrisis. 
Grootste daling koopbereidheid ooit. Het oordeel van consumenten over hun 
financiële situatie in de komende 12 maanden verslechtert flink. Ook vinden 
consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen veel ongunstiger dan 
in de voorgaande maand (zie dasboard autoverkopen -11% 2020Q1 tov
2019Q1). 

Het hebben van een baan speelt een grote rol bij de koopbereidheid van 
consumenten (zie ook 30% omzetdaling uitzendconcern Randstad als 
graadmeter economische situatie bedrijfsleven)in. 
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Rabobank heeft een inschatting gemaakt van het aandeel van de banen in 
Nederland dat thuis of op minstens anderhalve meter afstand kan worden 
uitgeoefend. Bijna 90% van de economische activiteit in Nederland kan met 
ten minste anderhalve meter afstand tot anderen plaatsvinden, waarvan 
43%-punt geheel thuis.

Voor de horeca, zorg en overige dienstverlening (zoals de kappersbranche) is 
dit problematisch (zie ook filmpje van Nicolette van Dam). 

Er zijn wel verschillen binnen regio’s. Vooral in de regio Amsterdam, Utrecht, 
Den Haag is een thuiswerkeconomie grotendeels mogelijk i.t.t. het 
zuidwesten en noordoosten van Nederland, waar minder kan worden 
thuisgewerkt.
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• OCW: vervolgacties aanwijzing moet worden aangepast, in overleg met VR. Ook
aandacht voor toezicht en handhaving. 

• Er liggen protocollen en in de gaten wordt gehouden of dit goed gaat. 
• Behoefte om voor 11 mei met elkaar vast stellen of dit loopt. 
• In ICCb en MCCb in de week voor 11 mei datum 6 mei.  

• IenW vraagt aandacht voor fietsers, in afstemming met VR. IenW heeft hier nog 
antwoorden van het OMT voor nodig. 

• VO kent een wat langere tijdshorizon; actiepunt OCW. 

• SZW: kinderopvang en noodopvang
• Zelfde tijdsvoorstel. Noodopvang wordt opgepakt met gemeenten (via VNG)
• T.a.v. testbeleid leraren: projectleider testbeleid is al aan de slag, er worden geen

knelpunten verwacht. 
• Komt op 6 mei terug. 
• Ook locale GGD’en zijn aangehaakt. 

Actiepunten worden uitgewerkt voor 6 mei, eventuele issues terug in IAO. 
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Algemeen beeld – Terugblik MCCb (1)











Omgevingsanalyse (2)

Stakeholder reacties n.a.v. persconferentie: 
• VNO-NCW en MKB Nederland zeggen ‘dat de frustraties bij hun 

achterban groeien’: ,,Er is onvoldoende erkenning voor de 
schrijnende economische problemen waarin ondernemers verzeild 

zijn geraakt. 20 mei voelt als lichtjaren ver weg.’’
• Organisatoren van evenementen en horecaondernemers

vrezen een ramp. ,,Het is een enorme klap. Wij hopen ook op steun 
van de overheid, want het is duidelijk dat wij achteraan staan bij 

het weer opstarten van de samenleving.”
• Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ziet weinig heil in de 

anderhalvemetereconomie en pleit voor meer duidelijkheid 
en extra steunmaatregelen. 

• De kappersbranche is erg teleurgesteld dat de 
coronamaatregelen van het kabinet voorlopig niet worden 
versoepeld voor kapperszaken en andere contactberoepen. 

Titel | Datum15







4. Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV) 
1/2

• NCTV: vanuit de werkgroep continuiteit morgen terugkoppeling in IAO
• Koningsdag: e.a. loopt, scenario’s t.a.v. OV moeten nog uitgelopen

worden, bezien wordt welke maatregelen eventueel getroffen moeten
worden op het moment dat mensen toch gaan reizen (naar bijv.
Amsterdam)



5. Zorg voor kwetsbare personen (VWS)
• Geen bespreekpunten 



6. Financieel-economisch (EZK)
• Geen bespreekpunten 
(anders dan ontwikkelingen waargenomen in dashboard, besproken bij het 
algemeen beeld) 



7. Caribisch gebied (BZK)
• Voedselvoorziening en noodpakketten

voorstel noodhulp Caribische delen. 
Toelichting besluit is gedeeld met IOA leden (pdf).
Verzoek toekennen noodhulp Caribische delen van het Koninkrijk wordt 
doorgeleid naar ICCb/MCCb van 23 april. 

Fin: voorstel wordt ook besproken in MR en geeft aan voorkeur te hebben om 
principe besluit los te koppelen van budgetaire toekenning.

Fin en BZK stemmen nader af.

Stand van zaken caribisch gebied komt vrijdag a.s. terug in IAO 



9. Parlementair
Geen bespreekpunten 



10. Communicatie
• Aanpassen QA’s, bronbestand
• Vertalingen (7 talen) maatregelen 21/4
• Start campagne-onderdeel ‘mentale weerbaarheid’ (Radio en social)
• Donderdag: extra aandacht start Ramadan (social en factsheet)
• Ook aandacht voor Koningsdag 



11. Actiepunten
• Zie besluitenlijst.



12. Onderwerpen voor ICCb/MCCb

• Opdracht SGO anderhalvemetersamenleving
• Procesvoorstel vergader/maatregelencyclus
• Voedselvoorziening en noodpakketten



13. Rondvraag en sluiting
• VWS: vraag over agendapunt in SGO vandaag t.a.v. aanwijzing

noodverordening COVID
• Fin: worsteling budget maatregelen, m.n. de kosten daarvan begin 

volgende week in IAO t.a.v korte en langere termijn.
• Vergaderritme staat morgen, 23 april,  op de agenda IAO 
• SZW haakt BZ aan op problematiek arbeidsmigranten
• Vrijdag 24 april 14-16 uur sessie met COT







N.a.v. MCCb
• NCTV komt met hernieuwde afspraak over uitluisteren crisisvergaderingen (bijv. 1 persoon per 

ministerie) en afspraken over bijv. apparatuur/telefoon (in kluisje). 

Maximaal controleren
SZW vraagt akkoord voor doorgeleiden stuk aanjaagteam naar ICCb/MCCb.
Opmerkingen/vragen worden meegenomen
Er moet worden overwogen of dit voorstel wordt overgeheveld naar het SGO project of dat het in 
ICCb/MCCb wordt geagendeerd.

Thema caribisch
Voorstel noodhulp

Verzoek toekennen noodhulp Caribische delen van het Koninkrijk wordt doorgeleid naar ICCb/MCCb
van 23 april. 
Vrijdag 24 april wordt in MR besloten over financiële middelen.
Financiën en BZK bespreken de financiële consequenties bilateraal.
Stand van zaken presentatie Carib (die vandaag zou worden gehouden) op de agenda voor het IAO 
van vrijdag 24 april

29



























Belangrijkste cijfers

13

- Het aantal pintransacties, de elektriciteitsconsumptie en de
productenvertrouwen ligt aanzienlijk lager. Ook het aantal uitschrijvingen
uit de KvK ligt aanzienlijk hoger.

- Het aantal nieuwe WW-aanvragen ligt fors hoger dan voor de corona-
crisis. Echter, de stijging in het aantal WW-aanvragen lijkt wel af te
zwakken

- Het aantal WW-uitkeringen is met name gestegen in de horeca en
catering (+224%), bij uitzendbedrijven (+143%), in de cultuursector
(+94%) en onder jongeren van 15-25 jaar (+185%).

- hoewel het aantal binnengekomen aanvragen voor de NOW afneemt, ligt
het gebruik van de verschillende regelingen hoog.





Kengetallen - Economie

15

Zakelijke financiering (cijfers NvB)

Maatregelen Aantal

Bereik gezamenlijke maatregel banken (tot 6 
maanden en tot 2,5mln) uitstel aflossingen

>175.000 klanten

Aantal klanten dat tot nu toe uitstel van aflossing 
gekregen heeft

>70.000 klanten (90% aanvragen
gehonoreerd)

Totaalbedrag tot nu toe uitgestelde aflossingen: 1,69 miljard euro (en oplopend)















Onderzoek - Economie
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- Rabobank en ING verwachten in hun nieuwe ramingen stevige krimp van de Nederlandse economie.
ING verwacht een krimp van 6 tot 8 procent als het virus snel onder controle komt. Rabobank
verwacht in hun basisscenario (waarbij de corona-beperkende maatregelen tot 1 juni worden
voortgezet) een krimp van 5%.

- Uit onderzoek van Funda blijkt dat een groeiende groep woningzoekers nog steeds gemotiveerd is
om te kopen of verkopen t.o.v. het vorige onderzoek. ABN AMRO en de Rabobank verwachten wel
een daling van de huizenprijzen en de transacties. Enige huizenprijsbeperkingen zijn in de huidige
markt niet zeer onwenselijk, wel zorgt het voor een beperking van de binnenlandse consumptie
beperken.

- Het Nibud onderzocht de inkomensterugval. Bijna 20% van de Nederlanders ervaarde in maart een
inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis. 21% verwacht die ook in april. Onder hen zijn met
name jongeren, zelfstandigen en flexwerkers.

- Bijna 85% van door ONL ondervraagde ondernemers heeft liquiditeitsproblemen of verwacht die
binnen enkele maanden.

- Het gebruik van het OV is met rond de 87% gedaald blijkt uit de dagelijkse cijfers van de OV-
chipkaart (TLS).









Forse daling gewerkte uren na lockdown, vooral bij zelfstandigen.

26

Uitgelicht - Arbeidsmarkt 

Bron: Von Gaudecker e.a. (2020), LISS-panel, N=2.918.

Werkenden: 33,1 naar 28,8 (-13%)  Werknemers: 32,5 naar 28,9 (-11%)     Zelfstandigen: 37,1 naar 28,7 (-23%)



Onderzoek - Arbeidsmarkt
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Flexwerkers 
- FNV schat in dat de banen van omstreeks 800 duizend flexwerkers in gevaar zijn. CNV becijfert dat de helft van de

uitzendkrachten, circa 130 duizend, bijna geen werk of geen werk meer heeft.

Vacatures
- Het aantal vacatures op de website van monsterboard is in twee weken gedaald met ongeveer 22%, zo melden Belfi en

Borghans in de ESB. Dat is even fors als de daling in het eerste kwartaal van de kredietcrisis. Onderzoek van vacaturesite
Indeed en van JobDiggers sluit hier op aan (daling van 23% t.o.v. vorig jaar), vooral in de horeca (-53%) en toerisme (-
48%).

Werkomstandigheden 
- Bedrijven krijgen tot nu toe nauwelijks boetes als zij hun werknemers niet goed beschermen tegen Corona op de werkvloer.

Dit blijkt uit een inventarisatie van vakbond CNV. ISZW geeft aan dat sinds 2 maart er 500 meldingen zijn binnengekomen
over maatregelen.

Sociale Zekerheid
- NRC peilde bij 32 gemeentes het aantal aanvragen bijstandsuitkering: bij de helft (stijging +50% of meer), bij 3 (geen

stijging) en 6 (lichte stijging) in de afgelopen weken.

Overig
- Motivaction liet zien dat de baanzekerheid is afgenomen. 64% zegt zeker te zijn van zijn contract. Een week geleden was dat

72%.

- Het ILO heeft ingeschat dat het aantal wereldwijde werkuren in 2020K1 zal dalen met 6,7%. Dat is het equivalent van 195
miljoen FTE. Voor Europa wordt een grotere daling verwacht, namelijk van 7,8% (gelijk aan 12 miljoen FTE). De raming is
sterk afhankelijk van de duur van de pandemie en de impact van maatregelen.



- Het aantal werkloosheidsaanvragen in de VS blijft hoog. Afgelopen week waren er weer 5,2 miljoen
nieuwe aanvragen, waarmee het totaal van de afgelopen drie weken op ruim 22 miljoen komt.
Hierdoor ligt de werkloosheid nu naar verwachting al op 13,5%.

- De industriële productie in de VS is met 5,5% afgenomen in maart vergeleken met een maand
eerder (jaar op jaar is de krimp 6,4%). De omzet van de detailhandel lag 8,7% lager dan in februari
(een daling van 6,2% jaar op jaar).

- Chinese bbp krimpt in het eerste kwartaal met 6,8% (j-o-j). COVID-19 maakt hiermee een einde aan
een tijdperk van ononderbroken groei dat teruggaat tot eind jaren zeventig. Daarnaast daalde de
industriële productie in het eerste kwartaal met 8,4%. Verder daalde de winkelverkoop in maart met
16,6% (j-o-j).
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Kengetallen - Internationaal
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Uitgelicht - Internationaal























MCCb

Kunt u instemmen met 
toekennen van noodhulp in de 
Caribische delen van het 
Koninkrijk?

MR

Kunt u instemmen met eenmalig 
extra toekennen van maximaal 
16,5 mln. ten behoeve van 
noodhulp in de Caribische delen 
van het Koninkrijk?

Gevraagd besluit

221 april 2020 | Voettekst



Landen
Subsidieverstrekking met 
voorwaarden
16 miljoen euro voor 
voedselpakketten en 
hygiëneproducten vanwege 
toename van het aantal inwoners 
onder de armoedegrens
Inzet gelden en wijze waarop in 
overleg met Landen

Caribisch Nederland
Bijzondere uitkering met 
voorwaarden
0,5 miljoen euro voor 
voedselpakketten en 
hygiëneproducten vanwege 
toename van het aantal inwoners 
onder de armoedegrens
Inzet gelden en wijze waarop in 
overleg met openbare lichamen

Toelichting op gevraagd besluit

321 april 2020 | Voettekst



Diepgaande recessies, weinig vooruitzichten voor economisch 
herstel op korte termijn, door grote afhankelijkheid toerisme.

Sterke toename in aantal hulpbehoevenden die zich aandienen bij 
voedselbanken en soortgelijke initiatieven en organisaties. Naar 
verwachting vanaf mei ruim 45.000 mensen afhankelijk van 
noodhulp, waaronder significante groep ongedocumenteerden.

Dit gaat het absorptievermogen en de financiële slagkracht van de 
huidige structuren en de overheden te boven. 

de veiligheidssituatie.

Situatieschets 

4



Niets doen is zeer risicovol; reëel risico op humanitaire ramp in het 
Koninkrijk. Afgesproken in het Statuut om elkaar bij te staan. 
Internationale reputatieschade (mensenrechten).
Als we niets doen en maatschappelijke onrust breekt uit, dan 
pakken de kosten naar verwachting hoger uit (waarborgfunctie).
Onrust op de eilanden kan het internationaal toerisme nog 
jarenlang schaden. 
Door noodhulp (op de juiste manier) in te zetten, waarborg je dat 
de gelden ook echt terecht komen waar het moet.
Mbt de landen: Ongeconditioneerde noodhulp bieden aan de meest 
kwetsbaren creëert draagvlak voor het koppelen van 
harde/ingrijpende voorwaarden aan liquiditeitssteun/leningen.

Overwegingen 
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Noodhulp: voedsel en hygiëneproducten voor mensen die onder de 
armoedegrens leven.
Het gaat om voldoende geld om in pakketten te voorzien (en evt. 
capaciteit). Aanvoer van voedsel op de eilanden is vooralsnog geen 
probleem.
Vanuit de landen bijstandsverzoeken ontvangen, als onderdeel van 
liquiditeitssteun.
Vanuit Caribisch Nederland is een brief ontvangen over o.a. verwachting 
grote armoedeval en behoefte aan aanvullende voorzieningen.
SZW is voornemens 1 mln. euro aan de vrije uitkering van de openbare 
lichamen toe te voegen voor aanvullende maatregelen, maar niet 
specifiek voor voedselpakketten. 
Op alle eilanden redelijk georganiseerde hulpstructuren aanwezig.

Toelichting 

6



Subsidieverstrekking met voorwaarden: doel, doelgroep (ook 
ongedocumenteerden), governance, verantwoording. Met deze 
voorwaarden moet worden geborgd dat hulp bij juiste doelgroep 
terecht komt.
Autonomie van Landen intact laten, mogelijk inzet van (lokale) 

. Aansluiten bij wat er nu al gebeurt, waar nodig versterken. 
Inzet gelden en wijze waarop in overleg met de Landen.
Subsidieverstrekking eventueel via ervaren, onafhankelijke, lokale 

verantwoording. De uitvoering daarvan kan per Land verschillen, 
i.o.m. de Landen nader uit te werken. 

Aanpak (Landen)

7



Bijzondere uitkering met voorwaarden: doel, doelgroep, 
verantwoording, minimale kwaliteit/kwantiteit pakketten. Met deze 
voorwaarden moet worden geborgd dat hulp bij juiste doelgroep 
terecht komt.
Bij voorkeur aansluiten bij huidige goedlopende werkwijze: 
openbare lichamen als coördinatiepunt. Inzet gelden en wijze 
waarop in overleg met de openbare lichamen: praktische 
haalbaarheid met het oog op regeldruk/coördinatie.
Openbaar lichaam Bonaire heeft goede relatie met de stichtingen 
die actief zijn in verstrekken van voedselpakketten. Saba en Sint 
Eustatius kennen geen Voedselbank, openbare lichamen zijn zelf 
verantwoordelijk voor uitgifte voedselpakketten/-vouchers. 

Aanpak (Caribisch Nederland)

8



Grove raming omvang doelgroep Landen: 45.000 pax
Grove raming omvang doelgroep Caribisch Nederland: 1.100 pax
Precieze raming omvang doelgroep niet mogelijk met beschikbare 
informatie
Kosten pakket individu/gezin: gemiddeld 4 euro per p.p.p.d
Duur: 90 dagen
Maximale totale kosten: 16,5 mln. euro

Evt. benodigde versterking fondsbeheerders mogelijk te financieren uit 
budget DGKR

Kosten 

9
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IAO

IAO Covid-19

Omschrijving IAO
Vergaderdatum en -tijd 23 april 2020, 10.00 uur
Vergaderplaats NCTV
Aanwezig

Afwezig

1. Opening

2. Algemeen beeld
(Duiding – Informatieteam en omgevingsanalyse (NKC) en RIVM)

a) Dashboard

3. Thema Maximaal controleren (VWS)
a) Overzicht openstaande actiepunten OMT-advies (VWS)
b) Update aanwijzingsbesluit / noodverordening (VWS)
c) Update vliegverbod BES (VWS)
d) Besluitvormingscyclus maatregelen (NCTV)
e) Koningsdag (NCTV)

4. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV)
a) Terugkoppeling protocollen / 1,5m. samenleving (NCTV, EZK, SZW)

5. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)

6. Thema Financieel-economisch (EZK)

7. Thema Caribisch gebied (BZK)

8. Internationaal
a) Impact Covid-19 op Buitenlands beleid (BZ)

9. Parlementair
a) Terugkoppeling TK debat; moties en toezeggingen

Nationaal Crisis Centrum

Datum
23 april 2020
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10. Communicatie

11. Actiepunten
a. Wijzigen vergaderritme crisisoverleggen (NCTV)
b. Hernieuwde afspraken over uitluisteren crisis-overleggen (NCTV)

12. Onderwerpen voor ICCb/MCCb
a) Besluitvormingscyclus maatregelen
b) Ter info: arbeidsmigratie SZW

13. Rondvraag en sluiting





Agenda

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















3. Maximaal controleren (VWS – 2/5)
b) Update aanwijzingsbesluit/noodverordening

• Besluitvorming van afgelopen dinsdag moet verwerkt worden in nieuwe
aanwijzing.

• VWS werkt update verder uit, tijdschema is strak.
• Intensief contact met VR. 
• Deze ochtend een tweede concept gereed. Eerste concept is reeds gedeeld

met VR en andere betrokkenen. (Impactvol document)
• Vanavond naar VR en morgen wordt verder gewerkt aan noodverordening.
• Voor het weekend zou het gereed moeten zijn.

In de noodverordening wordt geen datum opgenomen omdat deze gewijzigd
kan worden indien nodig.

Verzoek vanuit NKC om mee te lezen: aanwijzing (VWS) en noodverordening
(VR)





3. Maximaal controleren (VWS – 4/5)
d) Besluitvormingscyclus maatregelen

Toelichting voorzitter IAO n.a.v. volgende sheets

11



Cyclus besluitvorming 

23 april t/m 14 mei 2020









Reacties besluitvormingscyclus

• Hoeveelheid IAO’s wordt nog bezien, komt morgen terug in 
reflectiesessie

• Van crisis naar marathon wordt iteratief vormgegeven. Heeft te
maken met hoe snel andere partijen zaken kunnen inregelen.

• Nu nog geen besluit, komt volgende week terug.
• Uitvraag tbv OMT advies ziet niet op A-protocollen, maar krijgen

wel ergens anders een plek op het besluitvormingstraject (EZK)
• 4 en 5 mei: 4 mei is gewoon een werkdag, 5 mei niet.
• Planbureaus en te verwachten effecten worden aan de voorkant

meegenomen, in het OMT alleen het gezondheidsadvies.
• Vandaag uitvraag naar IAO leden tav advies uitvraag OMT

16



3. Maximaal controleren (VWS – 5/5)
e) Koningsdag

• In de loop van de dag een bericht naar IAO leden over wat er
speelt nav nalevings-monitor. 

• We gaan niet uit van een extra piek.
• Communicatie zet in op wat er wél kan.
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4. Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV) 1/3
a) Terugkoppeling protocollen 1,5 m samenleving

• Toelichting door nav volgende sheets. 



Kennis te nemen van het procesvoorstel totstandkoming protocollen anderhalve meter 
samenleving

– alsmede te besluiten over doorgeleiding naar ICCB

Kennis te nemen van het advies juridische inbedding protocollen

– het advies ter toetsing voor te leggen aan de juridische experts van betrokken vakdepartementen 
c.q. overleg Directeuren JZ

Het IAO wordt gevraagd om:



Procesvoorstel “Protocollen anderhalvemeter samenleving” EZK

Voorstel “Besluitvorming protocollen anderhalvemeter samenleving” SZW

(Nieuw) stappenplan besluitvormingscyclus afbouw maatregelen NCTV

Behoefte VWS tot aanscherping proces vraagarticulatie OMT i.r.t. protocollen en maatregelen

Ontbreken juridisch kader onder protocollen (onduidelijkheid vigerende juridische status en 
duurzaamheid)

Rolonduidelijkheid betrokkenheid A- en B-protocollen

IAO 22-4: integreer en verduidelijk 

Autonome sporen rond protocollen



Proces totstandkoming en toetsing A en B protocollen is geïntegreerd (EZK en SZW)
– totstandkoming vanuit de sector (werkgever-werknemer, stakeholders)
– kwaliteitstoets in interdepartementale werkgroep (vorm, inhoud, volledigheid, uitvoerbaarheid)
– rekening houdend met thema’s (fin-econ., intern. handel, communicatie, verkeersstromen, etc)

En voor B-protocollen:
– voor-toets Inspectie SZW op arbo-aspecten, VGW
– input t.b.v. vraagarticulatie OMT
– na advies OMT/besluit MCCB regie op aanscherping tot definitief protocol door/binnen de sector

Proces toetsing dwarsdoorsnijdende thema’s afbouw maatregelen B-sectoren 
(Continuïteit)

– eerste impactanalyse a.d.h.v. concept-voorstel afbouw maatregelen (1e week) op effect OV, OR, HH
– I&W (d.t.v. directeurenoverleg openbaar vervoer / mobiliteit
– VR’s – LOT-C
– Politie
– aanscherping impactanalyse na ontvangst OMT-advies t.b.v. definitief voorstel IAO-ICCB-MCCB (3e week)

Uitkomst



Hybride vorm A-/B-sectoren
Protocollen zelf geen autonome juridisch status
Sectoren stellen zelf protocollen op
B-sectoren 

– protocol als uitwerking van maatregelen ex Aanwijzing MinVWS
– hebben van deugdelijk protocol als voorwaarde voor openstelling
– toezicht op naleving primair binnen de sector (sectorale inspecties)
– voorts ISZW op Arbowetgeving (veilige en gezonde werkomgeving, 

voorkomen onveiligheid derden (klanten, bezoekers)
Handhaving mbv Noodverordening
Langere termijn inbedding in Kaderwet Covid-19

Advies juridische inbedding protocollen

22





Juridische status en keuze voor terminolgie zal voorgelegd worden aan JZ 
directeuren.
Werkgroep is niet eigenaar van protocol maar coordineert en regiseert,
sectoren doen zelf het werk
Tijdspad is strak
Relatie toezichthouders en werkgevers, binnen sector op toezicht kwaliteit en 
naleving protocol, handhaving naleving ligt bij VR en NP (zie formulering
sheets) 
Werkgroep moet zijn positie gaan vinden, dit wordt het uniforme loket voor 
alle protocollen.
De VNG/Gemeenten zijn aangehaakt, daar is vanuit de werkgroep contact 
mee.
Wat betreft het onderscheid tussen A/B en effecten; ook voor A-protocollen
wordt gekeken naar dwasdoorsnijdende thema’s. Bij B-protocollen echter
nodig tbv besluitvorming.
1,5 m in helicopters ligt bij defensie ism arbodienst; moet nog nader
uitgewerkt worden.
Werkgroep kent een interdepartementale samenstelling, incl. NP. 

24



Procesvoorstel door voorzitter IAO
- procesvoorstel doorgeleiden naar juristen inclusief scherpe uitvraag
over juridische status 
- document wordt aangepast, samen met Juridisch advies begin 
volgende week in IAO en woensdag in ICCB
- Ter info mededeling in ICCb vandaag.

• NCK is graag aansgesloten.
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5. Zorg voor kwetsbare personen (VWS)
• Geen bespreekpunten 



6. Financieel-economisch (EZK)
• Geen bespreek punten 



7. Caribisch gebied (BZK)
• Gisteren in IAO is noodhulppakket besproken. 
• Staat op de agenda voor MR (na overleg MR)
• Voorstel om niet meer terug te laten komen in ICCb.

Mededeling in ICCb vandaag. 



8. Internationaal

• Impact Covid-19 op Buitenlands beleid, volgende week op de agenda. 

• Afstemming maatregelen met buurlanden, MinJenV doet belronde. 
• Belgie heeft voorstellen gedaan, gaan morgen beslissingen nemen. 
• Op 4 mei conferentie t.a.v ..



9. Parlementair
a) Terugkoppeling TK debat; moties en toezeggingen

• Maatregelen transisitie etc. beschermingsmiddelen, kwetsbare groepen en 
testen.

• Opvallend was de verschuiving naar andere onderwerpen
• Voortvloeiend uit maatregelenpakket en verschuivende aandacht
• Opvallend waren interventies over Wobverzoeken en de manier waarop

kamervragen afgedaan worden.
• Voor nu is deze manier van werken prima, gezien hoeveel kamervragen en 

wobverzoeken, maar begrip zal de komende periode mogelijk afnemen.

• Moties en toezeggingen worden gedeeld met IAO leden.
• Let op moties op eigen terrein
• AZ: verantwoordingsdebat gaat door op 27 mei
•

• AZ: deelt zorg, komt niet terug in crisisorganisatie, er komt geen IMT



Acties communicatie-aanpak 23/4

• Handreiking communicatie; gaat vandaag uit. 
• Extra aandacht Koningsdag & start Ramadan (social en factsheet)
• Communicatie testen doelgroepen
• Jongeren: influencers & slimmer chillen

32



10. Communicatie
• OCW ism NKC aandacht voor laaggeletterden.





12. Onderwerpen voor ICCb/MCCb

Mededelingen:
- Besluitvormingscyclus maatregelen
- Procesvoorstel protocollen (werkgroep 1,5m samenleving)
- arbeidsmigratie SZW
- Procesmededeling tav caribisch gebied, noodhulppakket (morgen in MR)



13. Rondvraag en sluiting
• Geen OMT en geen BAO aanstaande maandag. 
• Geen stukken voor ICCb vanmiddag, zal in het teken staan van 

terugblikken en vooruitkijken
• ICCb vandaag zonder uitluisteraars. 
• Tav beperken aanloop crisisoverleggen aantal opmerkingen, memo 

suggereert lekken door uitluisteraars, is niet te onderbouwen. 
• VWS stelt dat besluiten uit ICCb en MCCb ook consistent in 

kamerbrieven/debat moeten komen en pleit ervoor meerdere mensen toe 
te laten om uit te luisteren. 

• De memo wordt aangepast maar zal niet verspreid worden. 

• Defensie: na deze sessie een afspraak over PBM 
• Stuk tav arbeidsmigranten SWZ is ter info, gaat niet ICCb











Belangrijk onderscheid: protocol voor gesloten of open 
sector?

In rest van presentatie wordt het onderscheid A- en B-sectoren gehanteerd.

Categorie

Voorbeelden

Status

Opstellen

Vaststellen

Sectoren die niet van overheidswege gesloten zijn 
(A-sectoren)

Vitale sectoren zoals zorg, landbouw) en non-vitale 
sectoren zoals makelaardij, campings

Protocol kan werknemers en klanten helpen met 
compliancemaatregelen en dus veiligheid, en uitstralen 
dat het er veilig is (voor werknemers, klanten, 
leveranciers etc.).

Sector (werknemers en werkgevers) stelt protocol op, 
op basis van bestaande richtlijnen RIVM. 

Geen politiek besluit nodig voor opening. Advies vanuit 
werkgroep op ingeleverde protocollen (gemandateerd 
vanuit crisisstructuur). Werkgroep houdt vinger aan de 
pols voor dwarsdoorsnijdende thema’s (zoals OV, 
openbare ruimte). Protocol wordt vastgesteld door 
SOPA’s in overleg met vakdepartement. 

Sectoren die wel van overheidswege gesloten zijn 
(B-sectoren)

Horeca, bioscopen, scholen, kappers, sportfaciliteiten

Protocol noodzakelijke randvoorwaarde (maar geen 
garantie!) voor politiek besluit tot opening.

Sector (werknemers en werkgevers) stelt protocol op, 
in overleg met overheid voor wat betreft richtlijnen 
RIVM. 

Wel politiek besluit nodig voor vaststellen (IAO ICCb 
MCCb, driewekelijkse cycli). Advies door werkgroep 

protocollen en  veiligheidsregio’s; randvoorwaardelijke 
voortoets door Inspectie SZW (op gezond en veilig 
werken). Na politiek besluit over eventueel heropenen 
sector, stellen SOPA’s protocol vast in overleg met 
vakdepartement.









Debat 22 april 2020

TOEZEGGINGEN MINISTERS

MP

Toewijzing Toegezegd 
aan

Toezegging

EZK Dijkhof Gesprek met de horecasector organiseren, om te kijken 
of er nog specifieke punten zijn waar het kabinet bij kan 
helpen, incl. open staan voor evt. specifieke 
steunmaatregelen voor deze bedrijven.

NCTV Asscher Z.s.m. bij TK terugkomen op hoe het kabinet de
structurering van de politieke afwegingen m.b.t. omgaan
met de schaarste ruimte vormgeeft.

Klaver In tweede termijn terugkomen op of het inkopen van 
eigen aandelen kan worden opgenomen als derde eis bij 
het steunpakket. Gedaan.

Jetten In tweede termijn terugkomen op of de maatregelen die 
worden ontwikkeld voor studenten, ook voor het MBO 
gelden. Gedaan.  

Ouwehand In tweede termijn terugkomen op de vragen m.b.t. 
dieren en het overschot aan vlees dat door de corona 
crisis ontstaat. Gedaan.

FIN Asscher Uitzoeken hoe het zit met de uitspraak van de topman 
van KLM dat er een hogere bonus wordt uitgekeerd 
naarmate KLM meer steun krijgt van de belastingbetaler.

OCW Wilders TK informeren op het moment dat de inspectie wel 
degelijk boetes gaat uitdelen als ouders hun kinderen 
thuishouden.

SZW Klaver Uitzoeken of het mogelijk is om emissie reductie als 
voorwaarde op te nemen bij het verkrijgen van de nieuwe 
steunmaatregelen.

MVWS

Nummer Toegezegd 
aan

Toezegging

20200422-
1 

Asscher In beeld brengen hoe de afgelopen weken invulling is 
gegeven aan bron- en contactonderzoek bij GGD’en
(incl. in welke regio’s het gelukt is om het bron- en 
contactonderzoek te blijven doen), en in beeld brengen 
welke extra capaciteit hierop nodig is.



20200422-
2

Jetten Inschatting in benodigde testcapaciteit (hoeveel en 
wanneer beschikbaar) de komende weken verder 
uitwerken. In volgende brief inschatting geven wanneer 
over dit testbeleid meer duidelijkheid komt.

20200422-
3

Baudet Baudet levert telefoonnummers van Nederlandse 
importeurs van mondkapjes, waarna deze worden 
nagebeld en wordt nagegaan of deze bedrijven grote 
hoeveelheden geschikte mondkapjes binnen twee 
weken kunnen leveren.

20200422-
4

Van Der 
Staaij/Heerma

Uitwerken wat de mogelijkheden zijn voor een 
bezoekersregeling in verpleeghuizen en hier pilots voor 
op te zetten, TK informeren zodra hier duidelijkheid 
over is.

20200422-
5

Van Der Staaij In gesprek gaan met de Nederlandse Vereniging voor 
Relatie en Gezinstherapeuten in gesprek gaan over 
ondersteuning relatie/gezinnen.

Van Kooten Reactie op passage van woordvoerder Noord-Midden 
Limburg in Telegraaf dat COVID-19 nog niet als A-
ziekte was geclassificeerd. In tweede termijn op 
terugkomen. Gedaan.

20200422-
6

Krol Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om ook 
mantelzorgers te testen op het coronavirus. Binnen 
enkele weken reactie. 

MOTIES

Nummer Indiener Motie Appreciatie Stemming

25295-
278

Wilders Verzoekt de regering te 
bewerkstelligen dat ouders die 
hun kinderen na de 
meivakantie nog niet naar 
school willen laten gaan, 
daarvoor voorlopig geen boete 
krijgen.

Aanbevelen Aangenomen
OCW

25295-
279

Wilders Verzoekt de regering te 
bewerkstelligen dat iedereen 
met milde klachten getest kan 
worden.

Ontraden Uitslag niet 
vaststellen, 
Aanhouden

25295-
280

Wilders Verzoekt de regering 
horecabedrijven de 
mogelijkheid te geven klanten 
via het raam eten of drinken te 
verkopen en hen dit op het 
buitenterras te laten 
nuttigen als zij de 1,5 meter 
kunnen realiseren.

Ontraden Verworpen



25295-
281

Wilders Verzoekt de regering deze 
miljarden in te zetten voor 
zorg en de economie.

Ontraden Verworpen

25295-
282

Heerma Verzoekt de regering om een 
uitgebreid en effectief bron- en 
contactonderzoek beleid voor 
te bereiden, en de kamer 
hierover zo snel als mogelijk te 
informeren.

Oordeel 
Kamer

Aangenomen
VWS

25295-
283

Jetten Verzoekt de regering om bij de 
eventuele verlenging van de 
NOW als voorwaarde op te 
nemen dat bedrijven die 
gebruik maken van de NOW dit 
en komend jaar geen 
bonussen en dividend mogen 
uitkeren en geen eigen 
aandelen mogen inkopen en 
daarbij te kijken naar de 
drempel bijvoorbeeld voor het 
MKB zoals in Denemarken, 
verzoekt de regering bij een 
evt. verlenging van de 
steunmaatregelen breder te 
kijken naar een betere balans 
waarbij bedrijven in 
belastingconstructies.

Oordeel 
Kamer

Aangenomen
SZW 

25295-
306

Jetten
verzoekt de regering de 
gevolgen voor studenten door 
de coronacrisis in beeld te 
brengen, maximaal bij te 
dragen aan het zoveel 
mogelijk voorkomen van 
studievertraging, en waar 
nodig studenten te 
ondersteunen, bijvoorbeeld bij 
opgetreden studievertraging.

Oordeel 
Kamer

Aangenomen
OCW

25295-
285

Klaver Verzoekt de regering bij een 
eventuele verlenging van de 
NOW als 
toekenningsvoorwaarden te 
stellen dat als het 
desbetreffende bedrijf in 2020 
en 2021 dividend uitkeert of 
aandelen inkoopt af te zien 
van salarisverhogingen voor 
bestuurders, alle werknemers 
hun loon krijgen doorbetaald 
en bij een omzet hoger dan 
750 miljoen te rapporteren hoe 
ze hun emissie reductie 
vormgeven en geen 

Ontraden Aanhouden



belastingconstructies via 
belastingparadijzen aanhoudt.

25295-
286

Marijnissen Spreekt uit dat alle 
zorgverleners in 
verpleeghuizen, 
gehandicaptenzorg, en elders 
in de zorg die voor hun eigen 
veiligheid een beroep willen 
doen op 
beschermingsmiddelen voor 
het uitvoeren van hun 
werkzaamheden daar ook 
gebruik van moeten kunnen 
maken.

Ontraden Aanhouden

25295-
308

Asscher Verzoekt de regering naast 
voorbereiding ten aanzien van 
testcapaciteit en rekrutering 
van teams voor bron en 
contactonderzoek, zo nodig 
gebruik te maken van WHO 
ondersteuning, en bij het OMT 
gedragsdeskundigen en 
deskundigen op het gebied van 
bron en contactonderzoek te 
laten betrekken bij het 
opstellen van het advies aan 
het kabinet.

‘ontspannen 
omgaan met 
het 
meenemen in 
het OMT’, 
waarna 
oordeel 
kamer 

Aangenomen
VWS

25295-
288

Asscher Verzoekt de regering in 
aanloop naar het verlengen 
van het steunpakket te bezien 
of en in hoeverre groepen 
werkenden en bedrijven in het 
MKB aanvullende steun 
behoeven.

Oordeel 
kamer

Aangenomen
EZK

25295-
289

Segers Verzoekt de regering, in 
overweging te nemen naast 
het OMT ook andere experts te 
laten adviseren en 
bijvoorbeeld een Impact 
Management Team in te 
stellen dat het kabinet vanuit 
een breder perspectief kan 
adviseren over de 
transitiestrategie en de sociale 
en economische effecten van 
de crisismaatregelen.

Oordeel 
Kamer

Aangenomen
EZK/NCTV

25295-
290

Ouwehand Verzoekt het kabinet in die 
gevallen voorwaarden te 
stellen op het gebied van 
biodiversiteit, klimaat en 
welzijn.

Ontraden Aanhouden



25295-
291

Ouwehand Verzoekt de regering de bij de 
aankomende wat raden op aan 
te dringen om in ieder geval 
gedurende de corona crisis de 
import van kippenvlees van 
buiten de EU te stoppen en 
voor deze positie steun onder 
andere lidstaten te vergaren.

Meenemen in 
brief LNV

Aanhouden

25295-
292

Ouwehand Spreekt uit dat extra 
dierenleed en het vernietigen 
van vlees moet worden 
voorkomen en verzoekt de 
regering in te grijpen door in 
elk geval de import van kalfjes 
stil te leggen.

Meenemen in 
brief LNV

Aanhouden

25295-
293

Krol verzoekt de regering het 
aantal tests per dag 
daadwerkelijk op te voeren 
richting de 29.000, en gaat 
over tot de orde van de dag.

Ontraden Aanhouden

25295-
294

Krol verzoekt de regering in 
gesprek met gemeenten en 
aanbieders te bewerkstelligen 
dat er alternatieven voor 
dagbesteding aangeboden 
worden.

Oordeel 
Kamer

Aangenomen
VWS

25295-
295

Krol verzoekt de regering te bezien 
of eerder starten met 
vaccineren tegen 
pneumokokken – voor 
bepaalde leeftijdsgroepen-
mogelijk is.

Ontraden Aanhouden

25295-
296

Azarkan Verzoekt de regering de 
terugkeer van Nederlanders en 
andere EU-ingezetenen te 
agenderen voor de Europese 
top van 23 april en op het 
hoogst mogelijk niveau bij 
Marokko aan te dringen om 
terugkeer mogelijk te maken.

Ontraden Verworpen

25295-
297

Baudet verzoekt het kabinet in lijn 
met de aangenomen motie 
omtzigt en ook in lijn met de 
eerder aangenomen motie 
Baudet nogmaals niet te 
instemmen met het Duitse 
plan voor Eurobonds noch met 
alle mogelijke andere plannen 
om Eurobonds via de Eu-
begroting in te voeren.

Ontraden Aangenomen
FIN



25295-
298

Baudet verzoekt de regering om een 
onderzoek in te stellen naar de 
wijze waarop alle vrijgekomen 
stikstof ruimte als gevolg van 
de corona crisis kan worden 
gebruikt om de economie weer 
aan het werk te zetten, de 
maximumsnelheid te verhogen 
en de woningbouw te 
versnellen.

Ontraden Verworpen

25295-
299

Baudet verzoekt het kabinet om zo 
snel mogelijk de generieke 
branche brede sluitingen af te 
bouwen en in samenwerking 
met lokale overheden over te 
gaan tot maatwerk 
openstellingen voor 
ondernemers die blijk geven 
verantwoord voortzetten van 
een ondernemingsactiviteiten.

Ontraden Verworpen

25295-
300

Baudet verzoekt de regering om 
kennis te nemen van deze 
maatregelen en andere zoals 
omschreven in de tien 
voorstellen aan het kabinet om 
ondernemers door de corona 
crisis te helpen van 
ondernemend Nederland en 
deze in overweging te nemen.

Ontraden Aangenomen
EZK

25295-
301

Van 
Kooten

verzoekt de regering wob 
verzoeken van journalisten 
over de corona crisis niet op te 
schorten

Ontraden Aanhouden

25295-
302

Van 
Kooten

verzoekt de regering op te 
helderen op basis van welke 
deskundigen in diens adviezen 
in de periode tussen 24 januari 
en 27 februari al dan niet op 
corona gerelateerde 
voorzorgsmaatregelen 
genomen zijn en daartoe alle 
relevante correspondentie in 
de breedste zin van het woord 
naar de TK te sturen.

Ontraden Verworpen

25295-
307

Van Haga verzoekt de regering 
welwillend te kijken naar 
uitzonderingen op de 
maatregelen met als 
voorwaarde een sluitend 
protocol met inachtneming van 
de corona maatregelen.

Ontraden Verworpen



25295-
304

Van Haga verzoekt de regering niet uit te 
sluiten of het mogelijk is om 
specifieke maatregelen te 
nemen per provincie.

Oordeel 
Kamer

Aangenomen
VWS / 
NCTV

25295-
305

Van Haga verzoekt de regering in de 
volgende fase andere experts, 
zijnde niet medici, ook een rol 
te geven in het OMT.

Ontraden Verworpen
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Belangrijkste cijfers (eerste realisaties)
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• Het aantal pintransacties, de elektriciteitsconsumptie en het
productenvertrouwen ligt aanzienlijk lager. Ook het aantal uitschrijvingen
uit de KvK ligt aanzienlijk hoger.

• Het aantal nieuwe WW-aanvragen ligt fors hoger dan voor de corona-
crisis. Echter, de stijging in het aantal WW-aanvragen lijkt wel af te
zwakken

• Het aantal WW-uitkeringen is met name gestegen in de horeca en
catering (+224%), bij uitzendbedrijven (+143%), in de cultuursector
(+94%) en onder jongeren van 15-25 jaar (+185%).

• Hoewel het aantal binnengekomen aanvragen voor de NOW afneemt, ligt
het gebruik van de verschillende regelingen hoog.





Liquiditeitsproblemen voor een groeiende groep 
ondernemers

15

Financiering (cijfers NvB, Belastingdienst)

Maatregelen Totale aantallen Totaal bedragen Prognose

Uitstel aflossing bij banken 99.000 
(90% aanvragen 
gehonoreerd)

2,4 miljard euro 
(17 april)

Zal toenemen

Meer kredietruimte bij 
banken

5000 bedrijven 3 miljard 
(17 april)

Zal toenemen

Aanvragen belastinguitstel 
bij Belastingdienst

39.000 ondernemers € 1,4 miljard 
(20 april)

De inschatting is dat 
mogelijk enkele 
honderdduizenden 
ondernemingen 
hiervan gebruik 
zullen gaan maken



Actuele onderzoeken (I) – stevige economische krimp verwacht
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• Verschillende instanties hebben ramingen gegeven voor de economische groei.
De omvang loopt uiteen, maar er is consensus dat de Nederlandse
economie een stevige krimp staat te wachten in 2020.

• Het CPB publiceerde in maart 4 scenario’s. De economie krimpt in 2020 met
1,2% tot 7,7% in het zwaarste scenario.

• Het IMF (april 2020) verwacht dat de NLse economie in 2020 circa 7,5% zal
krimpen.

• De economische bureaus van de Rabobank en ING gaan ook uit van een forse
krimp. ING verwacht een krimp van 6 tot 8 procent als het virus snel onder
controle komt (wat zeer onzeker is). Rabobank verwacht in hun basisscenario
een krimp van 5%.

• Het Nibud onderzocht de inkomensterugval. Bijna 20% van de Nederlanders
ervaarde in maart een inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis.
21% verwacht die ook in april. Onder hen zijn met name jongeren, zelfstandigen
en flexwerkers.























Arbeidsmarkt (V) - Forse daling gewerkte uren 

Na de lockdown is vooral een daling bij zelfstandigen zichtbaar.

27

Bron: Von Gaudecker e.a. (2020), LISS-panel, N=2.918.

Werkenden: 33,1 naar 28,8 (-13%)  Werknemers: 32,5 naar 28,9 (-11%)     Zelfstandigen: 37,1 naar 28,7 (-23%)



Arbeidsmarkt (VI)- overzicht onderzoeken

28

Flexwerkers

• FNV schat in dat de banen van omstreeks 800 duizend flexwerkers in gevaar zijn. CNV becijfert dat
de helft van de uitzendkrachten, circa 130 duizend, bijna geen werk of geen werk meer heeft.

Vacatures
• Het aantal vacatures op de website van monsterboard is in twee weken gedaald met ongeveer 22%, zo melden

Belfi en Borghans in de ESB. Dat is even fors als de daling in het eerste kwartaal van de kredietcrisis. Onderzoek
van vacaturesite Indeed en van JobDiggers sluit hier op aan (daling van 23% t.o.v. vorig jaar), vooral in de
horeca (-53%) en toerisme (-48%).

Werkomstandigheden 
• Bedrijven krijgen tot nu toe nauwelijks boetes als zij hun werknemers niet goed beschermen tegen Corona op de

werkvloer. Dit blijkt uit een inventarisatie van vakbond CNV. ISZW geeft aan dat sinds 2 maart er 500 meldingen
zijn binnengekomen over maatregelen.

Overig
• Motivaction liet zien dat de baanzekerheid is afgenomen. 64% zegt zeker te zijn van zijn contract. Een week

geleden was dat 72%.

• Het ILO heeft ingeschat dat het aantal wereldwijde werkuren in 2020K1 zal dalen met 6,7%. Dat is het equivalent
van 195 miljoen FTE. Voor Europa wordt een grotere daling verwacht, namelijk van 7,8% (gelijk aan 12 miljoen
FTE). De raming is sterk afhankelijk van de duur van de pandemie en de impact van maatregelen.



• Het aantal werkloosheidsaanvragen in de VS blijft extreem hoog. Afgelopen week waren er
weer 5,2 miljoen nieuwe aanvragen, waarmee het totaal van de afgelopen drie weken op ruim 22
miljoen komt. Hierdoor ligt de werkloosheid nu al naar verwachting op 13,5% (vorige crisis max
10%).

• De industriële productie in de VS is met 5,5% afgenomen in maart vergeleken met een maand
eerder (-6,4% j-o-j). De omzet van de detailhandel lag 8,7% lager dan in februari (-6,2% j-o-j).

• Chinese bbp krimpt in het eerste kwartaal met 6,8% (j-o-j). COVID-19 maakt hiermee een einde aan
een tijdperk van ononderbroken groei dat teruggaat tot eind jaren zeventig. Daarnaast daalde de
industriële productie in het eerste kwartaal met 8,4%. Verder daalde de winkelverkoop in maart met
16,6% (j-o-j).
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Kengetallen - Internationaal
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Uitgelicht - Internationaal
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Advies juridische inbedding protocollen

Doel van deze notitie
Deze notitie beschrijft welke mogelijkheden er zijn om de maatregelenprotocollen juridisch in te 
bedden.

Het advies aan het IAO is om deze notitie voor te leggen aan de juridische experts van de
betrokken vakdepartementen om te komen tot een breed gedragen wijze van juridische inbedding 
van de protocollen. Tevens worden de vakdepartementen verzocht nader uit te werken hoe de 
naleving van de protocollen kan worden ingebed in bestaande toezichtstructuren.

Aanleiding voor deze notitie
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op grond van artikel 7 van de Wet 
publieke gezondheid verschillende aanwijzingen gegeven aan de voorzitters van de 
veiligheidsregio’s om maatregelen te nemen voor de bestrijding van de COVID-19 pandemie. Op 
grond van de aanwijzingen hebben de voorzitters van de veiligheidsregio’s een noodverordening 
vastgesteld. De huidige aanwijzing loopt tot en met 28 april 2020.

In de aanwijzing die vanaf 29 april zal gaan gelden mogen enkele sectoren onder voorwaarden 
weer dan wel verder open. Om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen, is aan de betreffende 
sectoren gevraagd protocollen op te stellen. Ook in het geval van verdere openstellingen zal dat 
van sectoren gevraagd worden. 

Hierbij ontstond de vraag of het noodzakelijk is deze protocollen te kunnen handhaven en zo ja, 
hoe dit het beste gedaan kan worden.

Voorstel voor juridische inbedding protocollen
Het voorstel is om voor de juridische inbedding van de protocollen een hybride vorm van 
mogelijkheden te kiezen, waarbij ook onderscheid wordt gemaakt tussen A-sectoren en B-
sectoren. De individuele juridische mogelijkheden en hun voor- en nadelen zijn nader uitgewerkt in 
de bijgevoegde bijlage. Met deze hybride werkwijze wordt getracht de in de bijlage neergelegde 
vragen zoveel mogelijk te beantwoorden en eventuele knelpunten te mijden. 

A-sectoren
A-sectoren zijn niet van overheidswege gesloten. Voor deze sectoren gelden dan ook alleen de
algemeen geldende adviezen en de maatregelen zoals neergelegd in de Aanwijzing COVID-19 en
de daarop gebaseerde noodverordening.

T.a.v. deze sectoren wordt de volgende werkwijze voorgesteld:
De sector (m.n. brancheorganisaties) stelt zelf protocollen op om te kunnen voldoen aan
de algemeen geldende adviezen en maatregelen. Deze protocollen hebben geen juridische
status;
De juridische basis voor de algemeen geldende maatregelen is de noodverordening. Indien
hieraan niet wordt voldaan, kan gehandhaafd worden door politie (enkel in de publieke
ruimte), boa’s en toezichthouders;
Waar het de relatie tussen werkgever en werknemer betreft, kan de Inspectie Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) op basis van de Arbowetgeving handhaven (zie voor
een nadere uitwerking onder het kopje B-sectoren).

Aangezien voor A-sectoren geen bijzondere maatregelen gelden, ligt het niet voor de hand om 
hiervoor aanvullende juridische maatregelen te nemen. De voorgestelde werkwijze sluit aan bij de 
bestaande situatie, waarbij de aanwijzing en de noodverordening de juridische basis vormen. 

B-sectoren
B-sectoren zijn van overheidswege gesloten. De Minister van VWS heeft middels diverse
aanwijzingen aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s de opdracht gegeven om maatregelen te
nemen. Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving kan plaatsvinden door politie (in de
publieke ruimte), boa’s en toezichthouders.

T.a.v. deze sectoren wordt de volgende werkwijze voorgesteld:
In de aanwijzing en noodverordening is vastgelegd welke sectoren van overheidswege zijn
gesloten. Hierin wordt eventueel opgenomen onder welke voorwaarden een sector wel
geopend kan zijn. De aanwijzing en noodverordening blijven hiermee de juridische basis;
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De sector (m.n. bracheorganisaties) stelt zelf protocollen op met werkwijzen om te kunnen 
voldoen aan de maatregelen uit de noodverordening;
Deze protocollen worden door de respectievelijke vakdepartementen getoetst op 
haalbaarheid. Het hebben van een (deugdelijk) protocol wordt hiermee een voorwaarde 
voor (gedeeltelijke) openstelling;
Net zoals in de huidige situatie vindt strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving 
plaats door politie (in de publieke ruimte), boa’s en toezichthouders;
Waar het de relatie tussen werkgever en werknemer betreft, kan de Inspectie Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) op basis van de Arbowetgeving handhaven;
Waar mogelijk nemen vakdepartementen de (maatregelen uit de) protocollen op in 
bestaande toezichtstructuren.

De protocollen worden hier gezien als een uitwerking van de in de aanwijzing en noodverordening 
neergelegde maatregelen. De protocollen zelf hebben geen juridische status maar het hebben van 
een (deugdelijk) protocol is wel een voorwaarde voor een sector om (verder) open te kunnen. 
Aangezien de expertise bij de sector zelf ligt, ligt het niet voor de hand om de protocollen door de 
overheid te laten opstellen. De protocollen worden echter wel getoetst omdat openstelling van B-
sectoren gezien het mogelijke risico voor de volksgezondheid alleen onder voorwaarden kan 
gebeuren.

Een eerste toezichthouder op de handhaving worden hiermee de branche- en koepelorganisaties 
van de betreffende sectoren. Aangezien de lijst van B-sectoren een limitatieve lijst van doorgaans 
goed georganiseerde sectoren betreft, mag verwacht worden dat in het algemeen de protocollen 
gevolgd zullen worden. De aanwijzing en noodverordening blijven echter de juridische basis en 
politie, boa’s en toezichthouders kunnen hier op handhaven. 

Gezien de gezondheidsrisico’s die openstelling van deze sectoren met zich mee brengt als men zich 
niet aan de maatregelen houdt, is het echter wenselijk om meer handhavingsmogelijkheden te 
hebben.

Ten eerste kunnen maatregelen ter bescherming van de werknemer uit de protocollen worden 
opgenomen in de Arbowetgeving. Hiermee wordt de ISZW deels toezichthouder van de 
maatregelen – echter niet op basis van de protocollen maar op basis van de Arboregelgeving. Dit 
betreft alleen maatregelen in de relatie tussen werkgever en werknemer.

Ten tweede hebben mogelijk meer sectorale inspectiediensten soortgelijke mogelijkheden. Per 
sector zal bekeken moeten worden welke mogelijkheden er onder welke voorwaarden zijn. 

In totaal leidt deze werkwijze tot een stelsel met diverse handhavingsmogelijkheden waardoor 
enerzijds geborgd kan worden dat de maatregelen zoveel mogelijk opgevolgd worden en 
anderzijds de toezichtlast wordt gespreid. Bovendien wordt zo voorkomen dat eventueel pseudo-
wetgeving ontstaat of dat een deugdelijke juridische grondslag ontbreekt.

Bijlage
Notitie juridisch kader protocollen
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Bijlage 1: Juridisch kader protocollen 
In deze bijlage wordt in gegaan op het juridisch kader omtrent de protocollen waarbij onderscheid 
wordt gemaakt tussen de A-sectoren (niet van overheidswege gesloten) en B-sectoren (van 
overheidswege gesloten). 

Deze bijlage is eerder in een iets andere vorm op ambtelijk niveau gedeeld met JenV, OCW, SZW, 
VWS, EZK, IenW, Politie en Veiligheidsregio’s en ontvangen commentaar is verwerkt. Dit stuk 
bevat geen voorkeursopties, maar een beschrijving van de verschillende mogelijkheden voor 
juridische inbedding van de protocollen. Velen hebben bij hun input wel voor- of afkeuren 
doorgegeven, maar voor afstemming over een voorkeursrichting ontbrak de tijd. 

Huidige situatie 
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op grond van artikel 7 van de Wet 
publieke gezondheid verschillende aanwijzingen gegeven aan de voorzitters van de 
veiligheidsregio’s om maatregelen te nemen voor de bestrijding van de pandemie. De huidige 
aanwijzing loopt tot en met 28 april 2020. Op grond van de aanwijzingen hebben de voorzitters 
van de veiligheidsregio’s een noodverordening vastgesteld. 

Huidige situatie A-sectoren
A-sectoren zijn niet van overheidswege gesloten. Een voorzitter van de veiligheidsregio is wel op 
grond van artikel 2.5 van de noodverordening bevoegd om gebieden en locaties aan te wijzen 
waar het eenieder verboden is zich te bevinden. Een gebied kan ook een specifieke locatie zijn, 
zoals een winkel, wanneer niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking 
tot het houden van 1,5 meter afstand in acht wordt genomen en het niet in acht nemen daarvan 
dreigt. Dit is vormvrij, er zijn namelijk geen eisen gesteld aan de manier waarop de locatie moet 
aantonen dat het zich aan de maatregelen houdt en er is momenteel ook geen toetsing vooraf 
middels protocollen. De eigen verantwoordelijkheid van de locatie, zoals een winkel staat hier 
voorop. Een aantal uitzonderingen op dit verbod is neergelegd in artikel 2.5, tweede lid (bewoners 
van gebieden/locatie of personen die in het gebied noodzakelijke werkzaamheden verrichten). 
Daarnaast gelden de algemene uitzonderingen genoemd in artikel 3.1 van de noodverordening 
(hulpdiensten, activiteiten die nodig zijn voor de voortgang van vitale processen en door de 
voorzitter van de veiligheidsregio te bepalen gevallen). 

Ook is het beëindigen van het openbaar vervoer mogelijk – in overleg met de vervoerder – op 
grond van artikel 2.6 van de noodverordening. Zowel het aanwijzen van een ‘verboden’ locatie of 
gebied (artikel 2.5 noodverordening) als het beëindigen van het OV kan bij spoed mondeling 
geschieden via een bevel. 

Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving van deze bepalingen in de noodverordening kan 
plaatsvinden door politie, boa’s en toezichthouders. Politie handhaaft in de A-sectoren enkel daar 
waar het de publieke ruimte betreft. 

Huidige situatie B-sectoren
B-sectoren zijn van overheidswege gesloten. De Minister van VWS heeft middels diverse 
aanwijzingen aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s de opdracht gegeven om maatregelen te 
nemen. Het gaat om het verbod op de openstelling van inrichtingen die omschreven zijn in artikel 
2.3 van de noodverordening (eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitness gelegenheden, sauna’s, 
seksinrichtingen, coffeeshops, casino’s, en inrichtingen waarop de uiterlijke verzorging gerichte 
contactberoepen worden uitgeoefend). Ook bestaat er een verbod op het openstellen van 
onderwijsinstellingen (artikel 2.7 van de noodverordening, met daarbij een aantal uitzonderingen) 
en verbod op het openstellen van kinderopvang (artikel 2.8 van de noodverordening, met daarbij 
een aantal uitzonderingen). Op grond van artikel 2.9 hebben de voorzitters van de 
veiligheidsregio’s ervoor gekozen om ook het verbod op toegang tot zorginstellingen en 
woonvormen in de ouderenzorg voor bezoekers neer te leggen in de noodverordening (strikt 
genomen was dit niet noodzakelijk op grond van de aanwijzing die door de Minister van VWS is 
gegeven aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s op grond van artikel 7 Wet publiek 
gezondheid). 

Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving kan plaatsvinden door politie (in de publieke 
ruimte), boa’s en toezichthouders. 
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Huidige situatie contactberoepen
Naast het verbod op het openstellen van inrichtingen waar op de uiterlijke verzorging gerichte 
contactberoepen worden uitgeoefend (artikel 2.5 van de noodverordening) bestaat er een verbod 
op het uitoefenen van contactberoepen (artikel 2.4 van de noodverordening). 

Juridisch grondslag voor protocollen in de A-sector
A-sectoren zijn niet van overheidswege gesloten en kunnen juridisch gezien in principe open / 
geopend blijven mits de maatregelen omtrent de 1,5 meter in acht worden genomen. Een 
vastgesteld protocol in de A-sector biedt houvast om hier middels zelfregulering in de sector op 
toe te zien. Toezicht op de naleving van protocollen ligt dus primair bij de sectoren zelf (= 
zelfregulering). Inspecties (NLT, NVWA, ISZW) zijn aan zet voor wat betreft de sectorale wet- en 
regelgeving. Vraag daarbij is hoe de link kan worden gelegd tussen de protocollen die in de A-
sector worden vastgesteld en het toezicht door de inspecties op de naleving daarop (bijvoorbeeld: 
via een standaardpassage in de protocollen de verbinding te leggen naar de verplichte arbo-
instrumenten waarop het toezicht en de handhaving ingeregeld is via de Inspectie SZW).

Openstaande vraag is tevens: wie stelt de protocollen vast in de A-sector? Waar nodig kan 
onderscheid gemaakt worden tussen publieke en niet-publieke ruimte in de A-sectoren. 

Juridisch grondslag voor protocollen in de B-sector
Optie 1. Geen juridische inbedding van de protocollen.
Er kan voor gekozen worden om geen specifieke juridische basis voor de protocollen te bieden. 
Wel kan een aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op grond van 
artikel 7 WPG gegeven worden, bijvoorbeeld om in bepaalde sectoren verdergaande uniformiteit te 
bewerkstelligen in de wijze waarop de voorzitters van de veiligheidsregio’s de bevoegdheden die 
hen ter beschikking staan zo nodig kunnen aanwenden. 

De protocollen hebben dan geen andere status dan een informele overeenkomst en er moet op 
vertrouwd worden dat de instellingen / bedrijven / werkgevers / beroepsuitoefenaars e.d. deze uit 
eigen wil naleven. In dit geval hebben de protocollen een status van gedragsregels die nadere 
invulling geven aan de normen. Dit past in de Nederlandse overlegcultuur en voor een aantal 
sectoren zal dit zeker (grotendeels) werken. Denk aan het onderwijs met sterke koepels, 
vakbonden en een zelfcorrigerend vermogen door het grote aantal betrokkenen. Echter, niet 
iedereen zal zich binnen elke sector aan deze afspraken houden. Indien zij zich niet aan de 
protocollen houden, zijn er niet of nauwelijks mogelijkheden om op te treden wegens het 
ontbreken van een juridische basis. Inspecties zouden wel toezicht kunnen op de naleving van 
sectorale wet- en regelgeving en daarbij de protocollen kunnen betrekken. Handhaving geschiedt 
dus niet via de reguliere handhavingsinstanties (politie/boa’s). In excessituaties zou eventueel 
kunnen worden gehandhaafd door middel van een noodbevel ter uitvoering van de aanwijzing van 
de Minister van VWS (zoals: het sluiten van een school, omdat er een evident gevaarlijke situatie 
voor de volksgezondheid ontstaat). 

Als het protocol niet juridisch wordt ingebed, bestaan er wel nog steeds wettelijke kaders op grond 
waarvan de inspecties toezicht kunnen houden en handhaven.

Optie 2. Inbedding protocollen via de aanwijzing en noodverordening
Indien (op basis van het OMT-advies) ervoor gekozen wordt om bepaalde B-sectoren onder 
voorwaarde van een vastgesteld protocol op basis van de RIVM-richtlijnen, open te stellen, is ook 
de volgende route mogelijk: 

1. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verlengt de huidige aanwijzing (loopt 
momenteel tot en met 28 april) en past deze aan in relatie tot de protocollen (randvoorwaarde 
hierbij is dat Minister van VWS akkoord is met deze werkwijze). Minister van VWS geeft 
aanwijzingen aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s op grond van artikel 7 Wet Publieke 
Gezondheid, op basis waarvan de noodverordening kan worden aangepast. Hier kan dan per 
sector een “gesloten tenzij” bepaling worden toegevoegd, op basis waarvan een sector open 
mag als er een goedgekeurd protocol ligt. 

2. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of een vakminister, bv minister OCW wanneer 
het gaat om Onderwijs) stelt protocol vast voor een B-sector die nu van overheidswege 
gesloten is (al dan niet op basis van politieke besluitvorming in het kabinet. In ieder geval is 
het van belang de samenhang met andere sectoren zoals het OV). Protocollen worden zo veel 
mogelijk opgesteld door de sector zelf. Grondslag voor het vaststellen van dit protocol hangt 
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samen met de bevoegdheid die de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 
grond van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid.

3. Toezicht kan vervolgens worden uitgeoefend vanuit de Veiligheidsregio’s en door inspecties 
middels bestaande sectorale wet- en regelgeving, en waar nodig wordt er op grond van de 
noodverordening gehandhaafd door politie (in geval van excessen), BOA’s en toezichthouders. 
Ook hier is de of en hoe een link gelegd moet worden tussen de protocollen in de 
noodverordening en de taken van de inspecties. 

Voor het onderwijs kan dit er als volgt komen uit te zien:
Toezicht op het sector specifieke gebruik van deze uitzondering vindt plaats door signalen over 
mogelijk ongewenste situaties door te geven aan de Inspectie van het onderwijs. Vraag daarbij is 
of hier juridisch nog nader iets voor geregeld moet worden. De inspectie treedt in contact met de 
desbetreffende school of onderwijsinstelling of bezoekt zo nodig de school/instelling. Indien 
problemen worden geconstateerd die kunnen leiden tot overtreding van onderwijsregelgeving of 
tot kwaliteitsproblemen kan de inspectie binnen het reguliere instrumentarium optreden. Bij 
constatering van overtreding van regels ter bescherming van de gezondheid van werknemers 
informeert de inspectie voor het onderwijs de inspectie SZW. Bij het maken van deze afspraken 
kunnen ook de inspecties betrokken worden. Indien overtreding van het protocol en de RIVM 
richtlijnen wordt geconstateerd kan de inspectie van het onderwijs de bevindingen overdragen aan 
de voorzitter van de desbetreffende veiligheidsregio, die dan de noodzakelijke maatregelen op 
grond van de noodverordening kan treffen. Het gaat dan primair om bestuursrechtelijke 
handhaving door toezichthouders, dan wel als laatste redmiddel de strafrechtelijke handhaving 
door politie en boa’s. 

Voor Kinderopvang geldt dat de GGD reguliere inspecties kan doen ten aanzien van de veiligheid
van kinderen en de Inspectie SZW voor wat betreft de veiligheid van werknemers (en eventueel 
derden).

Nadelen bij deze optie is dat het vaststellen van protocollen gezien kan worden als pseudo-
wetgeving wat ook rechtsstatelijke haken en ogen kan hebben. Mogelijk hebben de protocollen een 
status van beleidsregel wanneer deze worden vastgesteld door een Minister. Andere vragen die 
nog beantwoord moeten worden is of alle individuele van een sector wel passen binnen het 
protocol en hoe wordt omgegaan met afwijkingen/uitzonderingen. Tevens moet er nog helderheid 
komen over wie de normadressaat is, met andere woorden: welke partij wordt aangesproken op 
het naleven van de protocollen?

Optie 3. Inbedding protocollen in sectorale regelgeving
In deze optie vervallen de aanwijzingen en de relevante bepalingen in de noodverordeningen en 
worden de protocollen volledig ingebed in sectorale regelgeving zodat inspectiediensten kunnen 
handhaven, bijvoorbeeld op basis van de Arbowet. De Arbowet biedt echter niet voldoende 
grondslag om maatregelen te treffen om ook de gezondheid van klanten/bezoekers/leerlingen etc. 
te reguleren maar is primair gericht op de relatie tussen werkgever en werknemer.

Specifiek t.a.v. de sector onderwijs geldt dat er ook bij een gefaseerde herstart nog altijd een 
substantiële inbreuk gemaakt wordt op het geven van onderwijs, zonder dat daarvoor een 
wettelijke basis bestaat. Het enkel inbedden van protocollen in de sectorale regelgeving biedt 
daarom niet voldoende grondslag om de huidige verstrekkende maatregelen voor de sluiting van 
alle sectoren waarvoor die nu geldt voort te zetten en af te dwingen. Voor sommige sectoren zal 
deze optie wellicht wel voldoende basis voor inbedding van protocollen kunnen bieden, met name 
waar de maatregelen alleen gericht zijn op werknemers.

Lange termijn 
Op de lange termijn kan inbedding van de protocollen plaatsvinden in de kaderwet Covid 19. 
Plannen hiervoor worden de komende tijd nader uitgewerkt. 

Hierbij kan tevens worden nagedacht over hoe juridisch om te gaan met de eventuele op- en 
afschaling van maatregelen wanneer daartoe een noodzaak/behoefte bestaat. 
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Omschrijving IAO Covid-19
Vergaderdatum en -tijd 24 april 2020, 10.00 uur
Vergaderplaats NCTV
Aanwezig

Afwezig

1. Opening

2. Algemeen beeld
(Duiding – Informatieteam en omgevingsanalyse (NKC) en RIVM)

Dashboard toelichting slide vergelijking exit-strategie internationaal
(BZ)

3. Projectorganisatie
Terugkoppeling ICCb reflectiesessie (mondeling)
Archivering (hotspot benadering)

4. Thema Maximaal controleren (VWS)
Update aanwijzingsbesluit en noodverordening (VWS)
Uitvraag besluitvorming maatregelenpakket (NCTV)
Mondkapjes (VWS)

5. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV)

6. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)

7. Thema Financieel-economisch (EZK)

8. Thema Caribisch gebied (BZK)
Special: stand van zaken

9. Internationaal

10. Parlementair

Nationaal Crisis Centrum

Datum
23 april 2020
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Nationaal Crisis Centrum

1 april 2020

11. Communicatie

12. Actiepunten

13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb

14. Rondvraag en sluiting





Agenda

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











Opmerkingen 

Kinderopvang
OCW, samen met SZW brief naar scholen en kinderopvang 
organisaties (vandaag) over startdatum en hoe aansluiting onderwijs 
en opvang geregeld kan worden.

Dashboard
Aanvullingen BZ, verzoek om overzichten BZ en VWS goed samen te 
laten verlopen. BZ en VWS stemmen dit samen nader af.

Grote verschillende verloop COVID-19 in EU-lidstaten
• Belangrijk om dit internationale perspectief in acht te blijven 

nemen.
• Voorbeeld: in België is bezoek weer toegestaan in 

verzorgingstehuizen door de federale overheid, dit is niet 
overgenomen door verschillende regionale overheden.
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3. Projectorganisatie 1

Terugkoppeling ICCb reflectiesessie (mondeling)
• Geen verslag rondgestuurd
• Focus op reflecteren over het verloop van de afgelopen 

besluitvorming
• Van sprint naar marathon, nieuwe MCCC, SGO (in totaliteit) is 

voorportaal.
• Er zijn inmiddels twee projectdirecteuren aangetrokken. Komende 

week wordt er gesproken over hoe de overdracht kan worden 
vormgegeven. Incl. de ambtelijke organisatie en ondersteuning. 
NCTV zal IAO informeren over vervolg en ontwikkelingen.
– Dit wordt besproken met de PD en aansluitend met IAO

• Week 1: implementeren nieuwe maatregelen, week 2: voorbereiden 
op uitvraag OMT, week 3 mei: besluitvorming (11 mei)

• Voorstel voor nieuwe planning vergaderfrequentie:
– Zie PP
– Voorstel om ICCB te plannen voor torentje-overleg8



3. Projectorganisatie 2

Cathuisoverleg komend weekend
- vooruitkijken naar komende halfjaar
- 1,5 m samenleving
- SG JenV zal aansluiten bij dit overleg
- Belangrijk aandachtspunt: bewaking van de samenhang

Torentje-overleg
- Blijft iedere dag plaatsvinden
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3. Projectorganisatie 3

Vergaderfrequentie
- Woe/ do geen IAO: informatie achterstand. Donderdag met potlood 
in de agenda voor 1 uur.
- Voorkeur voor geen reflectie op donderdag.
- Dinsdag IAO om 13:00 
- Reflectiesessie: niet elke week
- NCTV komt met definitief voorstel op basis van alle input

Reden Reflectiesessie ICCb 23/04
- Geen MCCb omdat er geen besluiten waren
- Ruimte voor terugblik en vooruitkijken

11





3. Projectorganisatie 4

Archivering
• Voorstel om in te stemmen met verzoek: er wordt ingestemd met 

scope en randvoorwaarden. Meer helderheid nodig over de 
randvoorwaarden.

• Volgende week zal nader over de randvoorwaarden worden 
gesproken. Besluitvorming volgt voor of op 13 mei.

• Enkele vragen over zorgdragers en noemen van organisaties 
buiten benoemen departementen.

• LOCC: NCTV, VR, LOTC stemmen dit nader samen af
• Rechtspraak mist in voorstel waar OM wel apart is benoemd
• VWS: hoe worden agentschappen/ ZBO’s betrokken
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4. Maximaal controleren (VWS 2)

Uitvraag besluitvorming maatregelenpakket (NCTV)
• 23/4 is uitvraag gedaan aan alle leden IAO.
• Belangrijk om te waken voor dubbele vragen OMT.
• VWS: gezien discussie mobiliteit en belasting OV. Goed dit goed 

scherp te hebben voor komend OMT. 
I&W en VWS stemmen prioritering af.

• Dinsdag komt onderwerp terug op agenda IAO met focus op 
prioritering.

• Doorlooptijd week 2: donderdag 7 mei, voldoende context nodig 
om maatregelen te kunnen uitwerken. 
Alle vragen donderdagochtend beschikbaar, afspraken maken over 
afkadering vragen voor OMT. NCTV en VWS stemmen verder af.



4. Maximaal controleren (VWS 3)

Mondkapjes (VWS)
• Schaarste verbreed zich steeds verder buiten de zorg:
– Cruciale beroepen buiten de zorg
– Contactberoepen
– OV/ onderwijs 
– Steeds meer burgers willen zichzelf ook kunnen beschermen
– Druk wordt groter en vraagstuk complexer/ veelvormig

• VWS is intern aan het bezien wat er nodig is ook ihkv zelfproductie
– Dit komt ook aan de orde in het Catshuis
– VWS brengt volgende zaken in kaart:

* Vraag en aanbod
* Benodigdheden zelfproductie

• Vraag IenW: is brief reeds uitgegaan naar partijen irt gebruik 
mondkapjes? VWS gaat stand van zaken na.



5. Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV) 
1/3

• Geen bijzonderheden



6. Zorg voor kwetsbare personen (VWS)

• Geen bijzonderheden



7. Financieel-economisch (EZK)
Noodmaatregelen 
• Overbrugging Werkgelegenheid en de Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers 
• De maatregelen zijn tijdelijk. 
• In vijfhoek gesproken over afwegingskader noodpakket 2.0. Kader voorgelegd aan politieke 

vijfhoek voor reflectie. 

Steunpakket sportsector
• Omdat TOGS en NOW niet passend zijn voor sportsector. 
• Huur is probleem. Daarom op drie posten aanvullende ondersteuning. 
• Nog veel vragen over onderbouwing en precedentwerking. Betreft 7.500 verenigingen, met 

name in krimpgebieden probleem. 

Ontwikkeling begroting en staatsschuld en prioritering contactberoepen.
• Dit zal worden geagendeerd in IAO. 

Beeld overheidsfinanciën
• Ligt vandaag voor in MR

Besluitvorming budgettaire aspecten
• Woensdag in ambtelijke vijfhoek en dinsdag in IAO
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8. Caribisch gebied (BZK 1)

• Zie presentatie BZK
• Maandag volgt een OMT advies
• Vergaande maatregelen genomen
• Vandaag komt Zr Ms Karel Doorman aan op St. Maarten 
• logistiek knooppunt t.b.v. continuiteit vitale processen is gestart. 

Aanvragen lopen via de departementen.
• Veel bijstandsverzoeken binnengekomen
• Zorg over economisch herstel
• Maatschappelijke onrust wordt continu gemonitord. 
• Algemeen beeld is dat de aanpak nu goed loopt. Aandachtspunt is 

overgang van de huidige crisisorganisatie naar duurzame 
projectorganisatie en regulier.
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8. Caribisch gebied (BZK 2)
Vragen/ opmerkingen
• EZK: er liggen vandaag aanvullende voorstellen in MR. 

Er ligt voorstel voor financiering vaste telefoonafsluitingen BES-eilanden.
• DEF: vraagstuk voorkomen infecties militair personeel; al het personeel 

wat werkt op Karel Doorman is in quarantaine geweest voor 2 weken in 
Den Helder en hebben daarna 8 dagen gevaren.



9. Internationaal
• Marokko: minBZ doet momenteel geen uitspraken.

• BZ voorziet wordt dat zondag eerste vlucht volgt maar dit is nog niet 
zeker.



10. Parlementair
• Komende week debat voor OCW



10. Communicatie
Acties communicatie-aanpak 24-4
• Scherpstellen brondocument (in relatie tot: noodverordening, testen, 

persoonlijke beschermingsmiddelen, protocollen en pilot)
• Handreiking communicatie voor delen van uitgangspunten & aanpak (> 

3000 communicatieprofessionals (semi) overheid)
• Extra aandacht Koningsdag (social)
• Filmpje Ramadan (social)
• Communicatie protocollen
• Voorbeeldfuncties naleven maatregelen
• Aanwijzing en noodverordening in lijn met communicatie met name:

- Samenkomst/groepsvorming (binnen en buiten)
- Evenementen
- Testen verschillende doelgroepen



13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb

-































Belangrijkste cijfers (eerste realisaties)
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• Het aantal WW-aanvragen is na de piek in W13 (23 mrt – 29 mrt)
gedaald. Afgelopen week bedroeg het aantal WW-aanvragen nog maar
de helft. Het aantal WW-aanvragen ligt nog wel hoger dan voor corona
het geval was.

• Het aantal WW-uitkeringen is met name gestegen in de horeca en
catering (+224%), bij uitzendbedrijven (+143%), in de cultuursector
(+94%) en onder jongeren van 15-25 jaar (+185%).

• Het consumentenvertrouwen is zeer laag en historisch pessimistisch
over de komende 12 maanden. Ook producentenvertrouwen is negatief

• Het aantal pintransacties, de elektriciteitsconsumptie en het ligt
aanzienlijk lager. Ook het aantal uitschrijvingen uit de KvK ligt
aanzienlijk hoger.

• Hoewel het aantal binnengekomen aanvragen voor de NOW afneemt, ligt
het gebruik van de verschillende regelingen hoog.







Liquiditeitsproblemen voor een groeiende groep 
ondernemers
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Financiering (cijfers NvB, Belastingdienst)

Maatregelen Totale aantallen Totaal bedragen Prognose

Uitstel aflossing bij banken 99.000 
(90% aanvragen 
gehonoreerd)

2,4 miljard euro 
(17 april)

Zal toenemen

Meer kredietruimte bij 
banken

5000 bedrijven 3 miljard 
(17 april)

Zal toenemen

Aanvragen belastinguitstel 
bij Belastingdienst

39.000 ondernemers € 1,4 miljard 
(20 april)

De inschatting is dat 
mogelijk enkele 
honderdduizenden 
ondernemingen 
hiervan gebruik 
zullen gaan maken



Actuele onderzoeken (I) – stevige economische krimp verwacht
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• Verschillende instanties hebben ramingen gegeven voor de economische groei.
De omvang loopt uiteen, maar er is consensus dat de Nederlandse
economie een stevige krimp staat te wachten in 2020.

• Het CPB publiceerde in maart 4 scenario’s. De economie krimpt in 2020 met
1,2% tot 7,7% in het zwaarste scenario.

• Het IMF (april 2020) verwacht dat de NLse economie in 2020 circa 7,5% zal
krimpen.

• De economische bureaus van de Rabobank en ING gaan ook uit van een forse
krimp. ING verwacht een krimp van 6 tot 8 procent als het virus snel onder
controle komt (wat zeer onzeker is). Rabobank verwacht in hun basisscenario
een krimp van 5%.

• Het Nibud onderzocht de inkomensterugval. Bijna 20% van de Nederlanders
ervaarde in maart een inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis.
21% verwacht die ook in april. Onder hen zijn met name jongeren, zelfstandigen
en flexwerkers.

























Arbeidsmarkt (VI) - Forse daling gewerkte uren 

Na de lockdown is vooral een daling bij zelfstandigen zichtbaar.
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Bron: Von Gaudecker e.a. (2020), LISS-panel, N=2.918.

Werkenden: 33,1 naar 28,8 (-13%)  Werknemers: 32,5 naar 28,9 (-11%)     Zelfstandigen: 37,1 naar 28,7 (-23%)



Arbeidsmarkt (VII) – Daling aantal vacatures
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Bron: Jobfeed



Arbeidsmarkt (VII)- overzicht onderzoeken
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Flexwerkers

• FNV schat in dat de banen van omstreeks 800 duizend flexwerkers in gevaar zijn. CNV becijfert dat
de helft van de uitzendkrachten, circa 130 duizend, bijna geen werk of geen werk meer heeft.

Vacatures
• Het aantal vacatures op de website van monsterboard is in twee weken gedaald met ongeveer 22%, zo melden

Belfi en Borghans in de ESB. Dat is even fors als de daling in het eerste kwartaal van de kredietcrisis. Onderzoek
van vacaturesite Indeed en van JobDiggers sluit hier op aan (daling van 23% t.o.v. vorig jaar), vooral in de
horeca (-53%) en toerisme (-48%).

Werkomstandigheden 
• Bedrijven krijgen tot nu toe nauwelijks boetes als zij hun werknemers niet goed beschermen tegen Corona op de

werkvloer. Dit blijkt uit een inventarisatie van vakbond CNV. ISZW geeft aan dat sinds 2 maart er 500 meldingen
zijn binnengekomen over maatregelen.

Overig
• Motivaction liet zien dat de baanzekerheid is afgenomen. 64% zegt zeker te zijn van zijn contract. Een week

geleden was dat 72%.

• Het ILO heeft ingeschat dat het aantal wereldwijde werkuren in 2020K1 zal dalen met 6,7%. Dat is het equivalent
van 195 miljoen FTE. Voor Europa wordt een grotere daling verwacht, namelijk van 7,8% (gelijk aan 12 miljoen
FTE). De raming is sterk afhankelijk van de duur van de pandemie en de impact van maatregelen.



• Het IMF verwacht dat het mondiaal bbp dit jaar met 3,0% afneemt, de grootste daling sinds de Grote Depressie (1930).
De productiedaling is in de eurozone (-7,5%) groter dan in de VS (-5,9%), voor China wordt een beperkte groei voorzien (+1,2%). De
wereldhandel neemt in 2020 af met 11%. Met een groei van 5,8% in 2021 wordt de daling op wereldschaal al volgend jaar
tenietgedaan (hoewel dit niet geldt voor de eurozone).

De eerste cijfers passen in dit beeld:

VS

• Het aantal werkloosheidsaanvragen in de VS blijft extreem hoog. Afgelopen week waren er weer 5,2 miljoen nieuwe
aanvragen, waarmee het totaal van de afgelopen drie weken op ruim 22 miljoen komt. Hierdoor ligt de werkloosheid nu al naar
verwachting op 13,5% (vorige crisis max 10%).

• De industriële productie in de VS is met 5,5% afgenomen in maart vergeleken met een maand eerder (-6,4% j-o-j). De omzet van de
detailhandel lag 8,7% lager dan in februari (-6,2% j-o-j).

China

• Het bbp is in het eerste kwartaal met 9,8% gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal (6,8 % j-o-j). COVID-19
maakt hiermee een einde aan een tijdperk van ononderbroken groei dat teruggaat tot eind jaren zeventig.

• De cijfers voor maart zijn veel minder slecht dan die voor januari-februari, maar het herstel lijkt toch enigszins moeizaam op
gang te komen (o.a. door minder vraag uit het buitenland). Zo was de industriële productie 1,1% lager dan een jaar eerder, tegen
een daling van 13,5% in januari-februari. De uitvoer was 6,6% lager in waarde dan een jaar eerder, tegen een daling van 17,2% in
januari-februari.
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Kengetallen - Internationaal





























DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

Departementaal Vertrouwelijk                     2

Beeld sociale media
- Er zijn zorgen om uitstel behandeling kankerpatiënten vanwege coronacrisis. Veel patiënten hebben een 

dubbele angst: dat ze niet op tijd behandeld worden plus de angst voor corona.

Financieel-economische stabiliteit
- Er komt voorlopig geen extra geld om de economische gevolgen van de coronacrisis in de Europese Unie op te 

lossen. De 27 leiders hebben besloten eerst een analyse aan de Europese Commissie te vragen.  
Beeld sociale media
- Er is aanhoudende kritiek vanuit (kleine) ondernemers en ZZP’ers op gebrek aan (economisch) perspectief.

Caribisch deel van het Koninkrijk
- De Arubaanse regering verlaagt de salarissen van ministers en ambtenaren tot het einde van dit jaar met 

twintig procent. Hierover is met alle vakbonden overlegd; een meerderheid steunt het plan.

Internationale context
- Onderzoekers uit Hong Kong hebben op basis van cijfers van de WHO geconcludeerd dat het aantal besmette 

patiënten in China waarschijnlijk vier keer zo hoog is als officieel genoteerd staat.
- Het aantal IC-patiënten met COVID-19 is in België voor het eerst sinds eind maart gedaald tot onder de 1000. 

In Duitsland – daarentegen – groeide het aantal besmettingen steeds sterker afgelopen dag. Dat zijn er nu 
ruim 2.000.

- Duitse media berichten dat het Duitse ministerie van Volksgezondheid bezig is met de ontwikkeling van een 
app op basis van PEPP-PT-technologie, waarbij gegevens van gebruikers centraal worden opgeslagen. Het 
programma wordt ontwikkeld onder leiding van een Belgische hoogleraar cryptografie. In adviezen van de
Europese Commissie en experts wordt afgeraden voor deze toepassing gebruikersgegevens centraal te 
bewaren. Het ministerie zelf zegt dat het Fraunhofer-Institut gevraagd is om een app te ontwikkelen op basis 
van PEPP-PR-technologie, maar dat het open staat voor andere opties. In België wordt voorlopig geen ‘corona-
app’ gebruikt. De regering zet in op handmatig contactonderzoek. De verantwoordelijke minister stelde dat dit 
systeem gereed met zijn voordat overgestapt kan worden naar de exitstrategie. De Britse minister van 
volksgezondheid vindt het nog te vroeg om de lockdown te versoepelen. Hij stelt dat het VK nu de 
besmettingspiek beleeft.

- Wie in Duitsland met het openbaar vervoer wil reizen, moet daar vanaf volgende week verplicht de mond en 
neus bedekken. Op dit moment zijn mondkapjes in Nederland schaars en moeten ze naar zorgverleners. Maar 
stel dat er binnenkort genoeg exemplaren zijn, is het dan zinvol om ook hier een mondkapje op te zetten in de 
openbare ruimte? Daarover verschillen in Nederland onder experts en niet-experts de meningen. 

Beeld sociale media
- Er is onbegrip en boosheid op Twitter, omdat Nederland vluchten naar Montenegro sponsort met 

beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, terwijl er hier tekorten zijn. Het blijkt dat de mondkapjes al gekocht 
waren door Montenegro en Nederland alleen maar geholpen heeft met het transport.

- Er is scepsis bij vooral rechts-populisten over het Europees hulppakket aan vooral de zuidelijke lidstaten. 
- Sommigen suggereren dat Nederland Marokko flink heeft moeten betalen voor repatriëring Nederlanders.
- Er zijn vragen op Twitter over waar Nederlanders worden begraven mochten ze in het buitenland sterven.

Politiek en maatschappelijke onrust
- Hoogleraren staatrecht zeggen in Trouw dat de noodverordening moet worden herschreven, nu de acute crisis 

overgaat in “een langdurige anderhalvemetersamenleving”. Een collega schrijft in NRC.NEXT dat het 
noodmaatregelensysteem niet langer houdbaar is. Als de situatie langer aanhoudt, komt Nederland “in de 
buurt van een kritische grens van ons democratische rechtsstatelijke systeem”.

- Ondanks een protocol voor het basisonderwijs dat door onderwijsorganisaties is opgesteld, zijn er 
schoolbesturen die op 11 mei de scholen nog niet willen openen, bijvoorbeeld omdat ze met vragen over de
voorwaarden kampen. Zorgen bij medewerkers kinderopvang omdat sommige scholen kinderen maar een 
halve dag naar school willen laten gaan, waardoor er meer drukke wisselmomenten met ouders op de opvang 
komen. Verwarring bij basisscholen, leraren en ouders of alle scholen op 11 mei open moeten of dat dit 
vrijblijvend is, en over de vraag wat nu wenselijker is: hele dagen of halve dagen open per (deel van de) klas. 

- De Nederlandse moskeeën en de overheid werken hard samen om moslims te helpen ook in coronatijd zo 
goed mogelijk Ramadan te kunnen vieren. De gebedshuizen zijn dicht en de sociale controle om de 
maatregelen niet te overtreden is substantieel. Zo wordt de Iftar ook niet op gebruikelijke wijze genuttigd met 
vreemden. Er worden nu voedselpakketten uitgedeeld.

- De Belgische veiligheidsdienst waarschuwt voor het verspreiden van ‘nepnieuws’ over het virus door 
aanhangers van extreem-rechts en –links en statelijke actoren als Rusland. In België verscheen begin april 
vanuit extreem-linkse hoek een oproep tot het plegen van geweld tegen agenten, gevangenisbewaarders en 
telecominfrastructuur. De crisistijd wordt gezien als het ideale moment om tot geweld over te gaan. Het OCAD 
waarschuwt politiediensten dan ook voor mogelijke aanvallen van anarchisten. In Nederland zijn dergelijke 
oproepen in relatie met COVID-19 vooralsnog niet te zien. 

- Boa’s dreigen met het voeren van actie als ze niet worden voorzien van wapenstokken en pepperspray. 
Aanleiding is dat vijf collega’s vorige week gewond raakten toen ze mensen aanspraken om samenscholing.
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- Een zendmast in Vlissingen is in de nacht van woensdag op donderdag in brand gestoken. Het is nog 
onduidelijk of de brand te maken heeft met verhalen over een verband tussen 5G en de verspreiding van 
COVID-19. 

- De onrust over 5G gaat door. Bij zendmasten in Uden en Almere zijn (kleine) brand(jes) gesticht.
Beeld sociale media
- De reacties van moslims over de Ramadanboodschap van Rutte zijn verschillend. Sommigen waarderen dit en 

anderen juist niet. Zij denken dat hij dit jaar alleen maar een Ramadanboodschap stuurt vanwege de 
coronacrisis, want hij heeft vorig jaar geen boodschap gestuurd.

- De kabinetsmaatregelen zouden volgens sommigen mensen te weinig perspectief bieden, tot recalcitrant 
gedrag leiden en tot verminderde acceptatie van de situatie. Er verschijnen geluiden dat er meer naar het 
persoonlijk en economisch leed moet worden gekeken en er zouden ook andere deskundigen dan alleen medici 
aan het crisisberaad/OMT moeten deelnemen.

- Er komen steeds meer signalen dat uitzendbureaus de COVID19-regels negeren, vooral ten aanzien van  
arbeidsmigranten: overvolle busjes, dreiging met ontslag bij klagen en doorwerken ondanks ziekte.

- De oproepen zoals die op internationale webfora en vooral door Amerikaanse rechts-extremisten worden 
gedaan (COVID-19 als biowapen, anti-lockdown demo’s, hacken gezondheidsorganisaties) zien we bij 
extreemrechts in Nederland niet. Het delen van nepnieuws over COVID-19 (5G, joods complot, machtsmiddel 
overheid) op sociale media gebeurt door slechts een beperkte groep rechts-extremisten in Nederland.

- De extreemrechtse anti-islam groep Pegida Nederland wil ondanks een verbod van de gemeente toch vandaag 
aan het begin van de Ramadan gaan demonstreren bij het vrijdaggebed bij moskee Masdjied-E-Awliya in 
Zwolle. Pegida-voorman Wagensveld vindt dat moskeeën - ondanks dat ze volgens de wet in coronatijd nog 
bijeenkomsten mogen houden - uit moreel oogpunt dat niet zouden moeten doen. Online hebben 
moslimorganisatie Oemmah Nederland en de extreemlinkse organisaties AFA Noord en AFA Fryslân 
opgeroepen tot tegenbetogingen. Het is echter de vraag of Pegida, dat doorgaans slechts een handvol 
demonstranten op de been brengt, echt zal doorzetten of uiteindelijk toch niet komt opdagen.  

DUIDING
Groeiende kritiek kabinetsbeleid
- Het verzet tegen de kabinetsmaatregelen lijkt langzaam te groeien. Steeds vaker is er tegengeluid op sociale 

media. Het kabinet wordt in zijn beleid een eenzijdige medische focus verweten, wat een gebrek aan 
perspectief voor burgers en bedrijven zou veroorzaken. Ook in de Kamer komen deze geluiden gestaag 
pregnanter voren. Grote woorden als “kom in opstand” (zoals verkondigd in Op1) resoneren daarentegen niet.

Epidemie-golven in Nederland, België en Duitsland lopen niet synchroon
- De epidemieën in Nederland en de andere Europese gaan niet gelijk op en af. Ook België en Duitsland lopen 

niet synchroon aan Nederland. Ook in Frankrijk verloopt de pandemie anders dan in Nederland. Doordat de 
epidemieën niet synchroon verlopen lopen de nationale maatregelen ook niet parallel. Dit bemoeilijkt niet 
alleen een gezamenlijke Europese aanpak, maar leidt er zelfs toe dat maatregelen tussen landen uiteenlopen 
moeten lopen om het meest effectief te kunnen zijn. Zelfs regionaal zal er gedifferentieerd moeten worden. 
Voor sommige burgers zal dit moeilijk te bevatten zijn. 

Discussies over mondkapjes en testbeleid houden aan
- De discussie over de mondkapjes houdt onverminderd aan. Waar landen om ons heen het gebruik van 

mondkapjes steeds verder invoeren houdt Nederland vast aan het beleid om mondkapjes te reserveren voor 
personen die werkzaam zijn in de zorg en in contactberoepen. Dit beleid lijkt goed verdedigbaar zolang er 
schaarste heerst. De vraag is hoe de discussie gaat verlopen als er geen schaarste meer is. 

- Ook het testbeleid blijft voor discussie zorgen. Nu de acute crisis afneemt en de testcapaciteit groeit komen 
niet alleen weer kritische vragen bovendrijven over het eerder gevoerde beleid, maar ook hoe de nieuwe 
capaciteit het best kan worden ingezet. Daarbij zullen wederom lastig keuzes moeten worden gemaakt. 

Democratisch rechtsbestel onder druk? 
- Nu de crisis langzaam overgaat in “een langdurige anderhalvemetersamenleving” is bestaande het 

noodmaatregelensysteem niet langer houdbaar vanuit staatsrechtelijk perspectief. Als de situatie langer 
aanhoudt, komt Nederland “in de buurt van een kritische grens van ons democratische rechtsstatelijke 
systeem”. Het kabinet zou meer oog moeten krijgen voor het reguliere democratische en staatsrechtelijke 
proces, en deze waar mogelijk op korte termijn moeten herstellen.
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Omschrijving Agenda IAO
Vergaderdatum en -tijd 28 april 2020, 13.30 uur
Vergaderplaats NCTV
Aanwezig

Afwezig

1. Opening
Terugkoppeling Catshuisoverleg

2. Algemeen beeld
(Duiding – Informatieteam en omgevingsanalyse (NKC)

Dashboard (bijlage 2a)
Situatiebeeld afgelopen weekend (bijlage 2b, 2c en 2d)

3. Projectorganisatie
Archivering hotspotbenadering (NCTV) (bijlage 3a)

4. Thema Maximaal controleren (VWS)
Uitvraag besluitvorming maatregelenpakket incl. overzicht uitstaande
vragen en procesvoorstel prioritering (bijlage 4a) (volgt in nazending)

5. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV)

6. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)

Pilot onderzoeken verpleeghuizen (bijlage 6a) (volgt in nazending)

7. Thema Financieel-economisch (EZK)

8. Thema Caribisch gebied (BZK)

9. Internationaal

Nationaal Crisis Centrum

Datum
27 april 2020
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Agenda

1. Opening
2. Algemeen beeld
3. Projectorganisatie
4. Thema Maximaal controleren (VWS)
5. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV)
6. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)
7. Thema Financieel-economisch (EZK)
8. Thema Caribisch gebied (BZK)
9. Internationaal
10.Parlementair
11.Communicatie
12.Actiepunten 
13.Onderwerpen voor ICCb/MCCb
14.Rondvraag en sluiting 









Terugkoppeling Catshuis

• Vooruitkijken: we gaan een nieuwe fase in, hoe dit te organiseren?
• Er leven breed zorgen over de naleving
• Wat is nodig voor een volgende stap?
• Hoe kunnen we tussentijds dingen doen, mogelijk volgende week 

al wat stappen zetten
• Beweging rond protocollen: we zijn al heel ver, 
• Erkenning voor het feit dat druk publieke ruimte toeneemt
• Niet laten verleiden om te snel besluiten te nemen, ondanks 

versoepeling in landen om ons heen.
• Vraagstuk rondom mondkapjes en wat betekent dat om 

maatregelen rond contactberoepen te versoepelen
• TK-brief VWS met input van informeel OMT en OMT volgende week 

(mondkapjes, testen, brononderzoek), volgende stap naar het 
‘nieuwe normaal’ zetten.
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Terugkoppeling Catshuis

• OV en anderhalve meter samenleving aan de orde geweest
• Datadelen: autoriteit persoonsgegevens wens om geaggregeerde 

data mee te nemen in het wetsvoorstel
• COVID-19 wet in de pers geweest (als opvolger protocollen die zijn 

gebaseerd op wet PG).
• Min J&V heeft brief gestuurd aan voorzitters Veiligheidsregio’s over 

nieuwe aanwijzingsbesluit. Appèl om inrichting en gebruik publieke 
ruimte slim en creatief in te richten. 

• Vanavond veiligheidsberaad waar transitiestrategie wordt 
besproken. Afgelopen weekend aan noodverordening gewerkt, dit 
komt in het veiligheidsberaad mogelijk ook terug. Voorzitters 
hebben zich er gezamenlijk aan gecommitteerd hier eenduidig 
uitvoering aan te geven

7



3. projectorganisatie

• Archivering hotspotbenadering (NCTV)
• Vragen die nog leefden zijn verduidelijkt in het stuk.
• Vragen: 

Exit strategie: tot wanneer gaat dit gelden? Alleen voor crisis of 
ook erna? 
Stuk gaat voor besluitvorming naar ICCb/ MCCb

8





Maximaal controleren

• OV sector vraagt aanvullend welke mitigerende maatregelen
mogelijk zijn om het OV aan te zetten, anders dan de anderhalve 
meter maatregelen.

• Anderhalve meter samenleving in IAO bespreken
• Aanvulling sheets: OMT advies wordt niet besproken in MR
• Waar vindt afstemming plaats over finale versie OMT vragen? VWS 

komt hierop terug.

10



Planning OMT ADVIES AANVRAAG 
besluitvorming maatregelen 13 mei

OMT komt bijeen op: 
• Maandag 4 mei. Regulier OMT-advies

Dan worden nog lopende vragen behandeld: IC-capaciteit,
mondkapjes, OV, Testen en contactonderzoek, afwegingskader 
contactberoepen en afwegingskader Verpleeghuizen  

• Maandag 11 mei. OMT-advies over maatregelenpakket dat 
moet gelden vanaf 20 mei
MCCB bereidt een samenhangend maatregelenpakket voor dat 
door het OMT gewogen wordt op impact op ontwikkeling van 
het virus. 
Op 13 mei wordt dit advies betrokken bij het definitief te 
bepalen pakket.



























12. Actiepunten

• IAO as. donderdag gaat het IAO door
• Voorbereiding over de dagen naar 6 mei en wat nog moet worden 

voorbereid.
• Nadere toelichting EZK risicostragie.
• Proces maatregelen matrix en OMT advies
• Schriftelijke consultatie juridisch advies van de directeuren JZ over 

de juridische status van de protocollen



13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb

• Archivering als besluit
• Protocollen
• Nota OV (I&W)
• Arbeidsmigranten (SZW)



Rondvraag

• Er is staatssteun aan KLM verleend
• Communicatie dat een groep wordt ‘aangezet’ (GGZ medewerkers) 

nodig zodat kan worden nagedacht over de gevolgen, bijv. voor 
het OV. Wordt bilateraal besproken.

• Projectdirecteuren die aan de slag gaan met anderhalve meter 
samenleving zijn bekend, zijn uitgenodigd in IAO om hun opdracht 
te bespreken.

Titel | Datum26































Belangrijkste cijfers (eerste realisaties)
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• Het aantal WW-aanvragen is na de piek in W13 (23 mrt – 29 mrt)
gedaald. Afgelopen week bedroeg het aantal WW-aanvragen nog maar
de helft. Het aantal WW-aanvragen ligt nog wel hoger dan voor corona
het geval was.

• Het aantal WW-uitkeringen is met name gestegen in de horeca en
catering (+224%), bij uitzendbedrijven (+143%), in de cultuursector
(+94%) en onder jongeren van 15-25 jaar (+185%).

• Het consumentenvertrouwen is nog nooit zo sterk gedaald en
historisch pessimistisch over de komende 12 maanden.

• Het aantal pintransacties, de elektriciteitsconsumptie en het ligt
aanzienlijk lager. Ook het aantal uitschrijvingen uit de KvK ligt
aanzienlijk hoger.

• Hoewel het aantal binnengekomen aanvragen voor de NOW afneemt, ligt
het gebruik van de verschillende regelingen hoog.







Liquiditeitsproblemen voor een groeiende groep 
ondernemers
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Financiering (cijfers NvB, Belastingdienst)

Maatregelen Totale aantallen Totaal bedragen Prognose

Uitstel aflossing bij banken 99.000 
(90% aanvragen 
gehonoreerd)

2,4 miljard euro 
(17 april)

Zal toenemen

Meer kredietruimte bij 
banken

5000 bedrijven 3 miljard 
(17 april)

Zal toenemen

Aanvragen belastinguitstel 
bij Belastingdienst

53.000 ondernemers € 1,8 miljard 
(23 april)

De inschatting is dat 
mogelijk enkele 
honderdduizenden 
ondernemingen 
hiervan gebruik 
zullen gaan maken



Actuele onderzoeken (I) – stevige economische krimp verwacht
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• Verschillende instanties hebben ramingen gegeven voor de economische groei.
De omvang loopt uiteen, maar er is consensus dat de Nederlandse
economie een stevige krimp staat te wachten in 2020.

• Het CPB publiceerde in maart 4 scenario’s. De economie krimpt in 2020 met
1,2% tot 7,7% in het zwaarste scenario.

• Het IMF (april 2020) verwacht dat de NLse economie in 2020 circa 7,5% zal
krimpen.

• De economische bureaus van de Rabobank en ING gaan ook uit van een forse
krimp. ING verwacht een krimp van 6 tot 8 procent als het virus snel onder
controle komt (wat zeer onzeker is). Rabobank verwacht in hun basisscenario
een krimp van 5%.

• Het Nibud onderzocht de inkomensterugval. Bijna 20% van de Nederlanders
ervaarde in maart een inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis.
21% verwacht die ook in april. Onder hen zijn met name jongeren, zelfstandigen
en flexwerkers.

























Arbeidsmarkt (VI) - Forse daling gewerkte uren 

Na de lockdown is vooral een daling bij zelfstandigen zichtbaar.
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Bron: Von Gaudecker e.a. (2020), LISS-panel, N=2.918.

Werkenden: 33,1 naar 28,8 (-13%)  Werknemers: 32,5 naar 28,9 (-11%)     Zelfstandigen: 37,1 naar 28,7 (-23%)



Arbeidsmarkt (VII) – Daling aantal vacatures
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Bron: Jobfeed



Arbeidsmarkt (VII)- overzicht onderzoeken
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Flexwerkers

• FNV schat in dat de banen van omstreeks 800 duizend flexwerkers in gevaar zijn. CNV becijfert dat
de helft van de uitzendkrachten, circa 130 duizend, bijna geen werk of geen werk meer heeft.

Vacatures
• Het aantal vacatures op de website van monsterboard is in twee weken gedaald met ongeveer 22%, zo melden

Belfi en Borghans in de ESB. Dat is even fors als de daling in het eerste kwartaal van de kredietcrisis. Onderzoek
van vacaturesite Indeed en van JobDiggers sluit hier op aan (daling van 23% t.o.v. vorig jaar), vooral in de
horeca (-53%) en toerisme (-48%).

Werkomstandigheden 
• Bedrijven krijgen tot nu toe nauwelijks boetes als zij hun werknemers niet goed beschermen tegen Corona op de

werkvloer. Dit blijkt uit een inventarisatie van vakbond CNV. ISZW geeft aan dat sinds 2 maart er 500 meldingen
zijn binnengekomen over maatregelen.

Overig
• Motivaction liet zien dat de baanzekerheid is afgenomen. 64% zegt zeker te zijn van zijn contract. Een week

geleden was dat 72%.

• Het ILO heeft ingeschat dat het aantal wereldwijde werkuren in 2020K1 zal dalen met 6,7%. Dat is het equivalent
van 195 miljoen FTE. Voor Europa wordt een grotere daling verwacht, namelijk van 7,8% (gelijk aan 12 miljoen
FTE). De raming is sterk afhankelijk van de duur van de pandemie en de impact van maatregelen.



• Het IMF verwacht dat het mondiaal bbp dit jaar met 3,0% afneemt, de grootste daling sinds de Grote Depressie. De daling is
in de eurozone (-7,5%) groter dan in de VS (-5,9%), voor China wordt een beperkte groei voorzien (+1,2%). De wereldhandel neemt in
2020 af met 11%. Met een groei van 5,8% in 2021 wordt de daling op wereldschaal al volgend jaar tenietgedaan (hoewel dit niet geldt
voor de eurozone).

EU

• Voorlopige Eurozone PMIs reflecteren de hevige economische impact van COVID-19 in Europa. De inkoopmanagerscijfers in de
dienstensector laten met een PMI van 11,7 een recorddaling zien in april (van 26,4 in maart). De flash PMI voor de maakindustrie komt
uit op 33,6 (t.o.v. 44,8 in maart). De composite komt in april uit op 13,5 op het laagste gemeten niveau tot nu toe.

VS

• Vorige week opnieuw een fors aantal werkloosheidsaanvragen in de VS. Het aantal claims is met 4,4 miljoen opgelopen, tot 26
miljoen in de vijf weken sinds lockdowns in de VS begonnen. De werkloosheid is hiermee mogelijk al opgelopen tot meer dan 15%. Wel
lag het aantal aanvragen voor de derde week op rij lager dan een week eerder.  De industriële productie in de VS is met 5,5% afgenomen
in maart vergeleken met een maand eerder (-6,4% j-o-j). De omzet van de detailhandel lag 8,7% lager dan in februari (-6,2% j-o-j).
PMIs zijn minder laag dan in de Eurozone, met een PMI composite van 27,4 en een PMI dienstensector van 27,0.

China

• Het bbp is in het eerste kwartaal met 9,8% gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal (6,8 % j-o-j). COVID-19 maakt
hiermee een einde aan een tijdperk van ononderbroken groei dat teruggaat tot eind jaren zeventig.

• De cijfers voor maart zijn veel minder slecht dan die voor januari-februari, maar het herstel lijkt toch enigszins moeizaam op gang
te komen (o.a. door minder vraag uit het buitenland). Zo was de industriële productie 1,1% lager dan een jaar eerder, tegen een daling
van 13,5% in januari-februari. De uitvoer was 6,6% lager in waarde dan een jaar eerder, tegen een daling van 17,2% in januari-februari.
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Kengetallen - Internationaal





























OMGEVINGSANALYSE COVID-19 

Analyseperiode: 27 april 2020 tot 16:00 uur 

 (BZK) 

Samenvatting 

Het beeld in de media is dat de meeste mensen gehoor geven aan de oproep om Koningsdag thuis te
vieren.
Politie grijpt in bij enkele feesten op Koningsdag.

Naleving maatregelen 

NS bevestigt dat er maar weinig mensen met de trein reizen vandaag. "Het is zelfs rustiger dan de
afgelopen zondagen. We zijn heel tevreden," aldus een NS-woordvoerder.
Gemeente Amsterdam meldt dat het tot nu toe rustig is in het Vondelpark en het Sarphatipark. Vanwege
de maatregelen rondom het coronavirus staan de parken onder 'extra toezicht'. Ook op het Museumplein
en in het winkelgebied is het rustig laat, NH Nieuws zien.
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer stellen vast, dat het vandaag in een aantal bos- en
natuurgebieden (Veluwe, Drenthe en Flevoland) druk is, maar de recreanten houden zich goed aan de
maatregelen.
Uit onderzoek van Newcom blijkt dat ongeveer 2 miljoen Nederlanders het coronanieuws amper volgen
en zelden of nooit over het virus praten. Vooral onder jongeren zijn relatief veel 'coronablockers'. Verder
blijkt dat een vijfde van de Nederlanders de coronamaatregelen als een grote belasting ervaren.
Volgens gedragspsycholoog Van Harreveld gaan we in plaats van protesteren tegen de lockdown  liever

wordt op straat den

Tompouce-files  bij banketbakkers, Hema e.d. Klanten houden zich aan de anderhalve meter afstand.
Op sociale media oproepen om Koningsdag thuis te vieren, mensen wensen elkaar een fijne dag en
melden hoe ze de dag invullen. Tevens maken mensen zich boos over anderen die de maatregelen niet
naleefden in het afgelopen weekend.

Preventieve maatregelen 

Veiligheidsberaad roept na een weekend waar het op sommige plekken opvallend druk was op om
Koningsdag thuis te vieren. Het beraad wil kijken of het in de toekomst mogelijk is wandelaars in
binnensteden beter uit elkaar te houden met slimme looproutes.
Politie kondigt aan streng te handhaven op groepsvorming.
Nederlandse Boa Bond is bezorgd over de toenemende drukte. Het wordt volgens boa's steeds
lastiger om de coronamaatregelen te handhaven. Ze willen geen boemannen zijn, schrijft NRC.

Incidenten 
Politie Groningen heeft een einde gemaakt aan een Koningsdagfeest waar tientallen mensen waren
bijeengekomen. Organisatoren kregen een waarschuwing.
Ook in Oud-Beijerland negeerden mensen de noodverordening. De politie heeft aan 48 mensen
bekeuringen uitgedeeld, omdat ze Luilak vierden.
Politie heeft de wegen rond winkelcentrum Kloosterveste in Kloosterveen (Drenthe) afgesloten voor de
jeugd. Op social media waren oproepen geweest om samen te scholen bij het winkelcentrum.
Politie beëindigt huisfeest van 14 studenten in Rotterdam. Studenten zijn bekeurd.
Vijf Leidse studenten zijn beboet, omdat ze op het balkon van hun studentenhuis stonden. Volgens één van
hen gaf de politie als reden dat het balkon een openbare ruimte zou zijn.



VWS
2020/04/27

Onderzoek en pilots verpleeghuizen

Er lopen in de kern drie lijnen met betrekking tot onderzoek en pilots in de verpleeghuizen. De 
eerste twee lijnen (transmissie-onderzoek en pilots bezoekregeling) kwamen afgelopen weekend in 
het nieuws en zijn expliciet aangekondigd in de kamerbrief van 22 april jl.:

Het kabinet neemt het OMT-advies over de bezoekregeling in deze vorm te handhaven, in het 
belang van de bescherming van kwetsbare mensen, maar ook in het besef dat voor bewoners en 
hun naasten heel zwaar is om dit vol te houden. Tegelijkertijd wil het kabinet – in lijn met het 
OMT-advies - perspectief bieden op een verantwoorde aanpassing van de bezoekregeling. 

Het OMT oordeelt dat nader inzicht in de situatie in de verpleeghuizen nodig is, onder meer door 
gebruik te maken van de nu beschikbare testcapaciteit. Daartoe bereidt een aantal experts gericht 
onderzoek voor dat op zeer korte termijn wordt uitgevoerd. In dit onderzoek worden alle bewoners 
en medewerkers van twee verschillende locaties frequent getest. Het doel is om de prevalentie van 
het aantal besmettingen naar de daarbij behorende verschijnselen vast te stellen, alsook op welke 
wijze waarop de introductie en transmissie van het virus in verpleeghuizen plaatsvindt. 

Daarnaast neemt het kabinet het OMT-advies over om een aantal kleinschalige pilots uit te voeren 
waar een verantwoorde versoepeling van de bezoekregeling plaatsvindt. Ook deze route biedt 
noodzakelijk inzicht en ervaring. Een voorstel voor deze pilots is in voorbereiding door zes 
samenwerkende academische werkplaatsen ouderenzorg. Ik heb een groep bestaande uit 
bestuurders, professionals, wetenschappers, ethici en vertegenwoordigers van bewoners en 
naasten, gevraagd met me mee te denken over een aanpassing van de bezoekregeling.  

Gebruikmakend van deze inzichten en op basis van de feitelijke ontwikkelingen in verpleeghuizen 
wil ik in de komende weken een besluit nemen over een bredere aanpassing van de 
bezoekregeling. Ik kom hierop in mijn volgende brief over de stand van zaken terug.

A Transmissie-onderzoek

Een onderzoeksvoorstel naar besmettingsgraad, transmissie en clustering in verpleeghuizen van
Bianca Buurman, Cees Hertogh c.s.
Dit betreft een onderzoek in twee verpleeghuizen waarbij op T0 (baseline) en T1 (een week na de
eerste testen) alle bewoners en medewerkers getest worden op de aanwezigheid van SARS-CoV-
2. 

- Op T0 worden in de 2 huizen in samenwerking met de GGD op alle afdeling testen
uitgevoerd onder bewoners en medewerkers.

- Tegelijk wordt een aantal data verzameld bij de bewoners (type afdeling, hoofddiagnose,
comorbiditeit en aan- afwezigheid van klachten die kunnen duiden op besmetting met
SARS-CoV-2, inclusief aspecifieke klachten (malaise, maagdarmklachten, delier).

- Bij de medewerkers wordt nagevraagd op welke afdelingen en locaties zij de afgelopen
week hebben gewerkt. Ook wordt naar nevenwerkzaamheden geïnformeerd.

- In combinatie met de verzamelde klinische data kan vervolgens vastgesteld worden wat
de percentages asymptomatische en symptomatische besmettingen zijn.

- Positief geteste cases worden getypeerd om vast te stellen of er sprake is van clustering.

- Het onderzoek wordt na een week herhaald. Op basis van de analyses wordt meer
duidelijk over de transmissieroutes en transities.

Een tweede stap is het serologisch testen van positief geteste bewoners middels bloedafname met 
als doel om het aantal bewoners met antistoffen tegen SARS-CoV-2 vast te stellen.



B Bezoekregelingen (pilots, vormgeving is onderwerp van gesprek)

B1 Het concept-onderzoeksvoorstel “Afbouw sluiting verpleeghuizen voor bezoek” van Jan Hamers 
c.s.
De centrale doelstelling is door middel van een beperkt aantal pilots na te gaan op welke manier 
het mogelijk is de sluiting van verpleeghuizen voor bezoek en anderen niet noodzakelijk voor de 
basiszorg gecontroleerd af te bouwen, zonder dat dit leidt tot een toename van infecties.

Vraagstellingen:
1. Op welke manier is het mogelijk om de sluiting voor bezoekers om te zetten in een regeling 

waardoor bewoners in verpleeghuizen onder voorwaarden bezoek mogen ontvangen en hoe 
zou die regeling gefaseerd en gecontroleerd kunnen worden ingevoerd, zonder dat dit leidt 
tot meer infecties dan verwacht mag worden zonder openstelling?

2. Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren bij de gecontroleerde opheffing van de 
sluiting voor bezoek?  

3. Wat zijn de effecten van de gecontroleerde afbouw van de sluiting voor bezoek op het 
welbevinden van de bewoners, de naasten, de medewerkers en het voorkomen van 
besmettingen.

De pilots worden op beperkte schaal uitgevoerd; gestart wordt met pilots op twee afdelingen of 
units in verpleeghuizen gelieerd aan een academische werkplaats ouderenzorg, te beginnen in 
Limburg en Gelderland. Er wordt bewust gekozen om te starten met twee pilots in verpleeghuizen 
in besmettingsrijke gebieden. Alleen daar kan worden aangetoond of een gecontroleerde afbouw 
van bezoek praktisch haalbaar en veilig is. Aan de pilots zijn voorwaarden verbonden.

B2 Een eerste voorstel van VWS voor een gefaseerde en gecontroleerde aanpassing van de 
bezoekregeling verpleeghuizen
Dit betreft een voorstel langs de lijnen van de adviesaanvraag zoals die is voorgelegd aan het OMT 
op 17 april). Alleen waar verspreiding in de regio laag is en de desbetreffende locatie vrij is van 
besmetting, is er de mogelijkheid tot een gecontroleerde en gefaseerde aanpassing van de 
bezoekregeling. Dan is het risico dat het virus het verpleeghuis binnenkomt èn de kans dat de een 
bezoeker het virus meeneemt naar buiten veel kleiner dan in gevallen waar de verspreiding groter 
is. Bezoekers komen uit dezelfde regio als waar de instelling is en hebben geen Covid-klachten of 
andere serieuze klachten (bij Covid klachten: testen en herstellen). Er kunnen specifieke 
voorwaarden worden gehanteerd voor het toelaten van bezoek (bv. instemming cliëntenraad en 
VAR, beperkt bezoek, niet meer dan 1 en dezelfde persoon per bewoner, bezoekers bij 
binnenkomst gecontroleerd op koorts of andere klachten, de zorgaanbieder legt het bezoek vast in 
het dossier van de bewoner).

C Leren van elkaar
Door de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg van Leiden en Groningen is onderzoek gedaan op 
basis van de crisisdagboeken van tot nu toe 16 zorgaanbieders, die samen op 166 locaties en aan 
18.000 cliënten verpleeghuiszorg bieden. Dat is ca 15% van de intramurale populatie. Aan de hand 
van de op de verschillende locaties genomen maatregelen en de specifieke omstandigheden die op 
die locaties kan een nadere analyse worden gemaakt van de zaken die bijdragen aan het 
tegengaan c.q. voorkomen van besmettingen. De uitwerking en de opzet voor het vervolg worden 
op dit moment binnen VWS en komende week met de Academische Werkplaatsen besproken. 

Naast het vergaren van kennis gaat het vervolgens ook om het delen van kennis. Ook daarvoor ligt 
een concept-voorstel voor waarbij gebruik wordt gemaakt van de bekende kanalen waarlangs 
kennisdeling in de langdurige zorg plaatsvindt (onder andere via het verbeterprogramma 
‘Waardigheid en Trots op Locatie’, de kennispleinen van Vilans (het kennisinstituut voor de 
langdurige zorg) en de branche- en beroepsorganisaties).

Ook deze lijn is expliciet gemeld in de laatste kamerbrief met de stand van zaken.



Proces
De eerste twee lijnen (A en B) zijn afgelopen donderdag 23 april besproken in een breed 
samengestelde groep deskundigen1 die vanuit verschillende perspectieven kunnen meedenken.

Conclusies van dat gesprek: met het transmissie-onderzoek zoals voorgesteld door Buurman, 
Hertogh c.s. kan worden gestart. Over de pilots met betrekking tot de bezoekregeling wordt 
donderdag 30 april verder gesproken. Streven is op 11 mei een start te maken met de pilots (mede 
op basis van een OMT-advies op 4 mei). In het debat met de Kamer heeft de minister van VWS 
aangegeven “met die pilot een of twee weken voor de rest van het land uit te (willen) leren”.  
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.



















Vragen aan het OMT

1. Vandaag een OMT waar geen advies uit zal volgen. Zonder agenda (maar wordt waarschijnlijk
gesproken over mondkapjes, verpleeghuizen en bron- en contactopsporing).

2. Uit Catshuis vraag voor komende week: mondkapjes, restaurants binnen, kappers.
3. Vragen over OV (oa van I&W, zie hieronder)
4. Veilig weer naar school gaan (heeft RIVM beantwoord)
5. Luchtverversing in verpleeghuizen, van TNO

I&W 
1. Is het mogelijk om meer ruimte te creëren in het OV (‘vollere’ treinen/vermindering van

de 1,5m) als er mondkapjes gedragen worden of als er andere hygiënische maatregelen
worden toegepast?

2. Is er conform het uitgangspunt voor medewerkers in het onderwijs ook een testregime
nodig voor OV medewerkers?

3. Wat is het risicoprofiel van een fietser? Hoe streng moet het fietsbeleid zijn tav de 1,5
meter?

4. Kan het OMT adviseren over maatregelen benodigd om de contactberoepen te
heropenen. Voor IenW zijn de volgende beroepen van belang: rij- en vlieginstructeurs en
keuringsartsen.

Verdere vragen over vervoer van leerlingen en studenten 

Welke modaliteiten zijn denkbaar voor het vervoer van leerlingen en studenten? 
Specifieker:  

a. We gaan er vanuit dat voor het basisonderwijs veel aan- en afvoer per fiets gebeurt.
Belangrijk is om meer zicht te krijgen hoe het risicoprofiel van een fietser wordt
ingeschat. Moeten er extra maatregelen genomen worden in het reguliere fietsverkeer
ten aanzien van het op afstand houden, (zeer) drukke kruispunten, fietsenstallingen etc.?
We gaan er daarbij van uit dat de fiets veiliger is  qua  aan- en afvoer is (gezien
contactmomenten en nabijheid) en dat we daar maximaal op kunnen stimuleren (van OV
naar fiets). Is dat een juiste aanname?

b. Er zal gewerkt worden aan een last-mile-protocol voor fiets in samenwerking met regio’s
en scholen. Zijn er dan nog bijzondere aandachtspunten dan wel hygiëne-maatregelen
noodzakelijk?

c. Met betrekking tot het OV en streekvervoer is de 1,5 meter-inrichting een complexe
uitdaging. De capaciteit zal bij 1,5 meter zeer beperkt zijn. Er zal wel gewerkt worden met
aparte in- en uitstapplekken en routering. Is het denkbaar om conform de taxi-werkwijze
te werken met indelingen van linksvoor- rechtsachter en is dit voldoende afstand?
i. Is het een optie om de capaciteit te vergroten om te werken met afschermende

maatregelen? (plexiglas schermen)
ii. Is voor het personeel in het OV noodzakelijk om te werken met beschermende

maatregelen dan wel extra hygiene maatregelen?
iii. Is er conform het uitgangspunt voor scholen ook een testregime nodig voor OV

medewerkers? En zo ja wat zijn de aandachtspunten.

d. Moeten er voor leerlingen die met het openbaar vervoer naar school gaan nog
aanvullende maatregelen worden getroffen? Wat zijn hiervan de effecten?

e. Hoe organiseert de gemeente het leerlingvervoer voor kinderen in het speciaal
onderwijs? Hoeveel kinderen mogen er in een bus, gegeven de beperkingen en



behoeften van deze leerlingen? Is er nog een verschil in risico tav collectief 
leerlingenvervoer in de leeftijdsgrens tot 12 jaar of 12 jaar en ouder?  

f. Kan er voor de auto/OV van uitgegaan worden dat kinderen tot een bepaalde leeftijd wel 
samen kunnen reizen ongeacht of ze familie zijn (denk aan sport bezoek)?  

g. Is het nodig om bepaalde doelgroepen of risicogroepen uit te sluiten van het OV? Of 
andere modaliteiten (denk aan 65+-kaart in OV).  

h. Zijn deelconcepten van vervoer nog mogelijk met extra hygiënemaatregelen of is dit te 
risicovol (deelfietsen, deelscooters, deelauto’s)? 
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Mobiliteit (bijlage 4a)

5. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)

6. Thema Financieel-economisch (EZK)
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Omgevingsanalyse (2)

• De Volkskrant gaat in op cijfers van stichting Nice en schrijft dat er 
in NL inmiddels twee op de drie (ca. 7000) covid-19-patiënten die 
op een reguliere verpleegafdeling hebben gelegen, zijn ontslagen 
uit het ziekenhuis. Zij herstellen vaker en sneller dan patiënten die 
op de IC belanden. 

• Verenso-voorzitter Nieuwenhuizen zegt in Op1 in de 
verpleeghuizen ‘nog niet echt’ een afzwakking van het aantal 
besmettingen te zien.

• Onderzoek Erasmus Universiteit (voorpagina AD): ruime 
meerderheid Nederland bereid om corona-app te installeren mits 
die voldoet aan alle privacy- en veiligheidseisen. Hiermee denken 
onderzoekers dat een dekkingsgraad van 60% haalbaar is. 
Bereidheid onder jongeren is wel veel groter dan onder ouderen.

Titel | Datum6







Dashboard

Inhoudelijk bij stilgestaan in ICCb.
Naleving stond lange tijd op groen, nu op oranje (past bij 
verrommeling)
Cijfers RIVM toegevoegd. 

Titel | Datum9



Terugkoppeling ICCb/MCCb
• 1.5 m samenleving presentatie, morgen in IAO; naar aanleiding daarvan ook 

gesproken over protocollen.
• Pakket maatregelen t.b.v. versoepeling, voorbereiding voor Catshuis-overleg, pakket 

wordt verder verkend t.b.v. verdere besluitvorming. 
• Proces tot stand komen protocollen, nog niet doorgeleid. In ICCb afgesproken om nog 

eens goed inhoudelijk naar de protocollen te kijken. In volgend ICCb (6 mei) terug op 
de agenda (voorstel). 

• Moet elk protocol inhoudelijk bekeken worden of kan ook een ander mechanisme 
ingericht worden?

• Mbt protocollen afgesproken dit eerst in ICCb (6 mei) verder te bespreken. 
Vervolgens door naar MCCb. Uitgangspunt zoveel mogelijk bij sectoren te laten.

• In volgend ICCb > rode vlakken dashboard (mn financieel)

• T.a.v opdracht SGO 1,5 m samenleving, in ICCb afgesproken daar vandaag in IAO 
verder over te spreken. 

• Memo arbeidsmigranten SZW, wordt binnen reguliere besluitvorming verder 
vormgegeven, morgen in MR. 

Titel | Datum10



MCCb

Afgesproken:
• Akkoord opdracht SGO.
• BZ gaat na over handel voldoende geborgd is in voorstel
• Stas IenW heeft een presentatie gegeven, komt morgen in MR nog 

eens terug. 

Titel | Datum11















Cyclus besluitvorming

• Cyclus bestaat uit het proces van het afwegingskader. Uitvraag aan OMT 
voor een advies over welke medische ruimte er bestaat. Op basis hiervan 
bezien welke maatregelen te versoepelen, mede op basis van sociaal-
economische impact. Hierbij identificeren naar dwarsdoorsnijdende 
thema’s, zoals OV, publiekelijke ruimte etc. Dan uiteindelijk weer 
voorgelegd aan OMT.

• Departementen leveren maatregelen aan in maatregelenmatrix met evt
mitigerende stappen.

• Via Catshuisoverleg, I/MCCb en MR naar verdere besluitvorming in de 
week van 6 mei en vervolgens 13 mei (momenteel vooral mondkapjes en 
mobiliteit, en welke impact verder op doorsnijdende thema’s zoals OV).

• Verzoek om de opbrengst van 23 april zsm te delen voor een eerste 
reflectie. Mogelijk dat input hiervan ook in de MR besproken zal worden 
vanuit departementen, bv. mobiliteit aangezien dit in MCCb als knelpunt 
besproken is. Dit niet in het kader van besluitvorming, maar ter informatie.

• Maandag OMT: werkt advies uit op basis van vraagarticulatie, en wordt 
gewerkt aan een vervolgarticulatie. Vervolgens vastgestelde rooster van 
IAO’s en I/MCCb.
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Cyclus besluitvorming (2)

• Nieuw is diepgaander toetsen van maatregelenpakket bij experts 
van de diverse departementen, apart van het OMT (net voor het 
weekend). Op maandag volgt vervolgens OMT met nieuw 
adviesvorming.

• Verzoek: op dinsdag wordt maatregelenmatrix met gecodeerde 
kleuren aangeleverd. Verzoek aan departementen om hier dezelfde 
dag nog input of correcties op te leveren.
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Opmerkingen/reacties n.a.v. toelichting NCTV 

SZW: vraag tav uitlegbaarheid naar buiten. Wordt daar ook aan 
gewerkt?
NCTV: past bij motie Asscher/motie Segers. 

AZ: dinsdag een IAO, is dat nodig? Gezien timing OMT advies. 
IAO is om 13.30 uur. 
VWS: idee is om dinsdag om 13.30 uur bij elkaar te komen, het zal 
een technischer OMT advies zijn, eventueel toelichting door RIVM en 
daarna voorbereiding ICCb/MCCb

AZ: volgende week ook een debat op de agenda. 

20





Toelichting bij sheets IenW
• Reeds besproken in MCCb. Zal ook verder meegenomen worden in MR van vrijdag 1 

mei.
• Inventarisatie mobiliteit (woon-werk / vrije tijd). Vraag OV is 90% gedaald, maar 

capaciteit is vanwege 1.5m. Ook nog maar 25% van aanbod beschikbaar. Met cruciale 
beroepen is dat aanbod reeds 15% dat gevuld zou zijn. Knelpunt is hierbij de 
handhaving. 

• Wegenverkeer; 30-40% gedaald. Vanaf afgelopen week wel drukker, en levert 
mogelijke knelpunten op, mn voor goederentransport.

• OV: afwijken van maatregel 1,5m. Bv. 1m., maar wel mondkapjes. Dat zou capaciteit 
opleveren. Andere maatregel is doelgroepenvervoer (dat is al bereiken van maximale 
capaciteit. Vraag wel hoe te gaan handhaven; zoals obv werkgeversverklaring.
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Toelichting bij sheets IenW (2)
• Realistisch uitgangspunt is verdubbeling of verdrievoudiging van files. Dit levert 

knelpunten op. 
• Vrachtverkeer is slechts met 5% afgenomen; positief signaal over economische 

doorgang. 
• Vraag met bindend mobiliteitsplan; verschil A- en B-sectoren. A is vrijwillig, B is 

vanuit verplichte maatregelen. Mobiliteitsprotocol zo goed mogelijk maatwerk en 
praktisch. Wel voorkeur vanuit IenW om hier mogelijk bindende elementen in te 
kunnen verwerken; rol van overheid hierin te pakken. Wel zaak om hierin 
volgordelijkheid in de gaten te houden. Vraag is wie voorrang heeft; bv met onderwijs 
in OV erbij, dan is dat in combinatie met cruciale beroepen al niet meer mogelijk. 
Dient in samenspraak met de betrokken departementen te gebeuren.

• Protocollen IenW: OV, grootstedelijk vervoer, wegvervoer. Hier wel link met andere 
protcollen, zoals protocollen winkels etc.
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› Dagelijks worden circa 50mln verplaatsingen
gemaakt

› De meeste lopend/per fiets (49%), groot deel 
per auto (42%)

› OV verantwoordelijk voor circa 6% v/d 
verplaatsingen

› Groot deel v/d verplaatsingen t.b.v. vrije tijd 
(48,5%)

26

Mobiliteit: situatie pre-corona





› 1,5m maatregelen beperken capaciteit OV langdurig tot 25% van 
normale niveau

› Effecten op het overige verkeer:
– Aantal voertuigverliesuren hoofwegennet: + 235%, hoeveelheid tijd in file: + 

488% 

– Gebruik fiets(-paden) neemt sterk toe

– Onvoldoende parkeergelegenheid voor auto en fiets

› Zonder scherpe keuzen: grote problemen in m.n. stedelijke 
gebieden, minder wegcapaciteit voor goederenvervoer (cruciale 
goederen/stadslogistiek)

Mobiliteit: zonder scherpe keuzen een infarct
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› Bij keuzen: volksgezondheid voorop. Drie draaiknoppen:
– De capaciteit van het mobiliteitssysteem; 

– Onderscheid maken tussen doelgroepen voor recht op vervoer; 

– De manier en intensiteit van handhaving

Dilemma’s bij hanteren risicoplafond -
capaciteit
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– Uitgangspunt: handhaafbaarheid, design for compliance

– Keuze: scherpe keuzes en strikte handhaving vs. vrijwillige toegangsregels

– Instrumenten: gebruik van werkgevers/studentenverklaringen, inhuur 
handhavers, boetes
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Handhaving = keuze



› Vergroten van de capaciteit betekent meer risico accepteren.
Verschillende afwegingen:

› Toegangsafspraken: meer doelgroepen (zoals recreatie) toelaten
betekent minder capaciteit voor vitale/cruciale beroepen

› Beschermingsmaatregelen: door PBM meer capaciteit mogelijk,
maar grotere drukte vormt besmettingsrisico

› Handhaving: vrijhouden capaciteit voor aangewezen doelgroepen
(vitale beroepen) vraagt (strikte) handhaving

Kernafwegingen
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* Voor recreatief gebruik geldt zeer sterke beperking/ontmoediging. Echter, wel 
rekening houden met buffer want: niet geheel te voorkomen

Vervolgstappen voor het OV
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Vitale beroepen Onderwijs
(VO/HO) tijdens 
daluren

Aangewezen 
sectoren tijdens 
daluren

Recreatief 
gebruik*

Stap 1 Ja Nee Nee Nee

Stap 2 Ja Ja Nee Nee

Stap 3 Ja Ja Ja Nee



› Stap 3 past niet binnen OV-capaciteit
– In de huidige fase (fase 1) wordt uitgegaan van strikte toepassing van de

1,5m norm, zonder gebruik van mondkapjes

– De mogelijkheden nemen toe wanneer de 1,5m norm wordt losgelaten (fase
2) en/of PBM’s kunnen worden ingezet. Hiervoor wordt besluitvorming over
PBM’s afgewacht

Vervolgstappen
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Basisregels (mobiliteitsbreed)
– Beperk mobiliteit zoveel mogelijk

– Werk vanuit thuis; kantoorwerk = thuiswerk

– Blijf lokaal

– Moet je toch de deur uit: wandel of pak de fiets

– Vermijd het OV of gebruik van de auto indien mogelijk

– Mijd ten alle tijden de spits als je daar niet hoort

› Alle sectoren stellen een bindend mobiliteitsplan op, gericht op het
functioneren met minimaal gebruik van mobiliteit

› Monitoring voor bijsturing

Ondersteunend: basisregels, afspraken en 
monitoring
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› OCW: afspraken met scholen over lestijden

› EZK: afspraken met werkgevers/sectoren (over plannen /
openingstijden)

› JenV: handhaving en PBM voor fase 2

› IenW/BZK (regio-afspraken binnenstedelijke bereikbaarheid,
uitwerking slimme oplossingen) :

Actiepunten 
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11. Actiepunten
• Zie besluitenlijst.



12. Onderwerpen voor ICCb/MCCb

Onderwerpen worden t.z.t. opgehaald. 



13. Rondvraag en sluiting

IenW: berichten uit sectoren over tekorten aan desinfectiemiddelen, 
graag morgen bespreken in IAO. Oproep om te inventariseren of dit 
in andere sectoren ook aan de orde is?
AZ: precieze insteek behandeling proces maatregelenmatrix, ter 
consultatie in MR, geen stuk. 
Def; aandacht mondkapjes in niet-zorg 
NP: problemen met jongeren 18-23 jaar, verzoek om daarover na te 
denken bij eventuele versoepeling maatregelen. 

Titel | Datum47
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• e d pa e e ale werkg oep werkt in opdracht van SGO (stuurgroep 
J&V, BZK, I&W, SZW, EZK) aan producten en een werkwijze die de basis 
leggen voor beleid voor de anderhalvemetersamenleving na de crisisfase. 

• Ee ste roducte : 
• scenario’s voor de anderhalvemetersamenleving op middellange 

termijn, 
• afwegingskader voor bijbehorende beleidskeuzes 
• en het daaraan verbonden 

 



• 1) Scenario’s 
Maak samen met sectoren en kennisinstituten (en waar mogelijk op basis van 

gevalideerde integrale gegevens) scenario’s voor de 
anderhalvemetersamenleving (scenario’s op basis van de randvoorwaardelijke
maatregelen). Deze scenario’s gaan uit van langdurige inzet van de 1,5m, en 
geven weer hoe sociale acceptatie, het functioneren van de economie en de 
gezondheidsrisico’s zich ontwikkelen. 

• 2) Afwegingskader
Kom tot een afwegingskader waarbij sociale acceptatie van de maatregelen de 

norm is (handhaving is hierbij sluitstuk). Maak daarbij gebruik van relevante 
internationale ervaring. Betrek hierbij de effecten die het inregelen van 
verschillende maatschappelijke en economische activiteiten hebben op 
flessenhalzen als publieke ruimte en openbaar vervoer.

• 3) 
Maak van het afwegingskader een , het nieuwe verhaal dat inzichtelijk 

maakt waarom stappen genomen worden en hoe weging van belangen heeft 
plaatsgevonden, opdat elke stap uitlegbaar is op de assen van gezondheid, 
economie en sociaal. Dit komt de compliance ten goede.

Opdracht SGO aan interdepartementale tuurgroep (5SG) 
en werkgroep 
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Aan: IAO leden, interdepartementale contactpersonen parlementair
Van: NCTV Parlementair Covid-19
Betreft: Aanpassing parlementair afstemmingsproces Covid-19 per 1 mei 2020

Doel:  
U informeren over een aantal aanpassingen in het parlementair afstemmingsproces rond 
Covid-19 per 1 mei 2020. 

Aanleiding
Op dit moment wordt de crisisorganisatie ondersteund door een parlementair team van 
de NCTV. De crisis bevindt zich in een volgende fase. De samenleving is zich aan het 
inrichten op een aanpak voor de langere termijn (“van sprint naar marathon”). Deze 
nieuwe fase is ook merkbaar in het parlementaire proces. De aanpak van Covid 19 vormt 
niet meer een min of meer afgebakend crisisdossier, maar maakt steeds meer deel uit 
van reguliere processen en beleidsdossiers (doorwerking van maatregelen, aanpassing in 
wetgeving, financiële implicaties etc.). Naast de (twee)wekelijks debatten met de MP en 
MVWS is er in toenemende mate sprake van schriftelijke overleggen met de afzonderlijke 
commissies. Deze week vindt er een separaat debat plaats met de minister van 
Onderwijs. Het is de verwachting dat het aantal debatten met de vakministers de 
komende tijd verder zal toenemen. Corona zal langdurig en over de volle breedte van de 
beleidsterreinen een rol blijven spelen. 

Gezien bovengenoemde ontwikkelingen is de toegevoegde waarde van een aan de 
crisisorganisatie gekoppeld parlementair team dat zorg draagt voor centrale afstemming
afgenomen. Dit betekent dat de interdepartementale parlementaire coördinatie rond 
Covid 19 vanuit de NCTV wordt afgeschaald, en de interdepartementale afstemming 
weer zoveel mogelijk via de reguliere lijnen zal verlopen. 

Wijzigingsvoorstel per 1 mei 2020
- De afspraak dat alle TK-brieven en antwoorden op Kamervragen over

maatregelen, uitvoeringsmaatregelen en de implicaties daarvan, worden
afgestemd met de NCTV komt te vervallen.

- Het zenden van notificaties van verzending van parlementaire stukken is niet
meer nodig.

- De NCTV blijft graag meelezen op de meest politieke brieven en brieven waarin
nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Deze onderwerpen zullen in de regel
zijn besproken in IAO/ICCB/MCCB. Het betreft in ieder geval de tweewekelijkse
VWS-brief en brieven over onderwerpen als vluchtverboden, grensverkeer en
handhaving.

- De NCTV stopt met het bijhouden van interdepartementale overzichten van
verstuurde Kamerbrieven, Kamervragen, moties en toezeggingen.
Departementen worden verzocht dergelijke overzichten zelf bij te houden.

- De NCTV zal wel – tot het moment van overgang naar projectorganisatie en in
afstemming met VWS – zorgen voor toezeggingen- en motieregistratie n.a.v. het
tweewekelijkse Coronadebat en deze een dag later (inclusief toebedeling) aan de
IAO-leden toesturen.

- De NCTV stopt met het organiseren van een wekelijkse  conference call met de
parlementaire contactpersonen ondersteunend aan het parlementair proces.

- Het NCTV parlementair team blijft het aanspreekpunt binnen JenV voor het
tweewekelijks TK debat en voor de verzending van JenV interne verzamelbrieven
over Covid 19 gerelateerde zaken.




