


Pagina 2 van 2

Nationaal Crisis Centrum

1 mei 2020

11. Communicatie

12. Actiepunten

13. ICCb/MCCb-onderwerpen

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. Transitie projectorganisatie
10. Parlementair
11. Communicatie
12. Actiepunten 
13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb
14. Rondvraag en sluiting 



2. Algemeen beeld

• Overgang van acute crisis naar voorbereiding op intelligente opbouw van de samenleving. 
• Geruststellende vooruitzichten van overheid en experts worden door burgers minder 

ervaren, wat de onzekerheid voedt. 
• De beschikbaarheid en meerwaarde van het dragen van mondkapjes staat ter discussie, 

zowel wetenschappelijk als maatschappelijk. 
• Bevolking heeft behoefte aan consensus.
• Geopolitieke dimensie aan positie China. 
• 1/3 van Nederlandse gemeenten zou in geldnood verkeren.



Omgevingsanalyse (1)

• Opnieuw geen eenduidig beeld in de media. COVID-19 blijft de voorpagina’s domineren, 
maar de onderwerpen verschillen. Mondkapjes komen vaak terug (AD, NOS, Volkskrant en 
NU.nl), maar ook besmettelijkheid van kinderen (Trouw), ‘angst voor OV’ (Telegraaf) en 
oplopende wachttijden in de rechtspraak (Next).

• In een interview met het AD zei Jaap van Dissel gistermiddag dat de coronacrisis definitief 
in een nieuwe fase is beland en dat het OMT niet geschikt is om de anderhalve meter 
samenleving vorm te geven. ‘Er spelen er andere belangen. En dan zijn er ook andere 
expertises nodig.’

• Het verlenen van reguliere zorg loopt over enkele weken mogelijk vertraging op in Noord-
Brabant, doordat de terugloop van het aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen 
te langzaam gaat, schrijft het AD.
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Omgevingsanalyse (2)

• AD, NOS en NU.nl benoemen zorgen om tekort aan mondkapjes, en zorgen daarover bij 
onder meer zorgpersoneel, terwijl de Volkskrant virologen aanhaalt die het niet nodig 
vinden op grote schaal mondkapjes te dragen. 

• Telegraaf waarschuwt voor files na de crisis: ‘angst voor OV jaagt reizigers de auto in’. In 
andere media blijft de vraag terugkomen hoe je het ov ‘corona-bestendig’ maakt. Er is 
aandacht voor het testen van de ‘anderhalvemetertrein’ door de NS, maar duidelijk is dat 
er meer nodig is. Voor de langere termijn lijkt er maar 1 optie: inperken wie er mag 
reizen.

•  korpschef van de Nationale Politie, vreest dat criminelen hun straf 
ontlopen bij langer uitstel van zaken door corona. (Next)
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Omgevingsanalyse (3)

• Er is nog veel onduidelijk over een mogelijk nieuwe kinderziekte die in een zestal landen 
wordt onderzocht, nadat het daar bijna honderd jonge patiënten veroorzaakte, schrijft The 
Guardian. Ook in Nederland kwamen enkele kinderen met de ziekte op de intensive care. 
Het is nog niet bewezen dat de nieuwe ziekte verband houdt met COVID-19.

• Enkele media schrijven over het codewoord ‘masker 19’ dat slachtoffers van huiselijk 
geweld kunnen gebruiken om om hulp te vragen. (Next, AD)

• Grootste kroegbaas van NL en initiatiefnemer Horecazorg : uiterlijk 1 juni open als er niet 
meer financiële steun komt voor horecaondernemers.
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4. Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV)

Geen bespreekpunten



5. Zorg voor kwetsbare personen (VWS)

Geen bespreekpunten



6. Financieel-economisch (EZK)

Presentatie van EZK:















6b Toelichting voorjaarsnota 1/2

Fin: eerste beeld van effect op de begroting bekend.
• Voorjaarsnota 24 april gepubliceerd (is 1e rapportage van het kabinet over de uitvoering

van de begroting 2020) inclusief de eerste inschatting van het EMU saldo.
EMU saldo
• Geen gebruikelijke raming en is met grote onzekerheid omgeven.
• Er is gebruik gemaakt van : IMF raming, CPB-scenario’s, normale economische effecten ,

uitgaven huidige noodpakket, minder belastinginkomsten. Er is geen rekening gehouden
met eventueel 2e noodpakket, staatssteun KLM en zorgbonussen.

• EMU-saldo: voor de crisis rekenden we op een overschot van 9 mrd. Door de maatregelen,
economische effecten, consumenten- en producentenvertrouwen, wordt een tekort van 92
mrd verwacht. Verwacht saldo van -11,8 % nog wel veel onzekerheid over getallen.
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7. Caribisch gebied (BZK)

• Tweede OMT advies ontvangen.
• Deur voor toerisme blijft nog lange tijd dicht, maatregelen voor nodig.



8. Internationaal

Geen bespreekpunten.



9. Transitie projectorganisatie

.













10. Parlementair

Volgende week 3 debatten
• Debat aanvraag met Van Rijn
• Rutte en de Jonge
• Over KLM



11. Communicatie

• Voorbereiden communicatie 6 mei
• Ontwikkeling NKC en programma 1,5 meter samenleving
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12. Actiepunten

Zie besluitenlijst.



Rondvraag 

• Vergaderritmiek volgende week geen afwijking, dus 5 mei 13:30 IAO
• Bij besluiten op 6 mei veranderingen in noodverordening vereisen die graag zsm

veiligheidsregio’s betrekken. Alleen de veranderingen (delta’s) samen definiëren en niet
het hele stuk te herschrijven.

Titel | Datum31



13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb

Komt volgende week aan de orde



Acties en afspraken IAO 1 mei 10.00 u (1)
2a Algemeen beeld/Dashboard
• Verzoek aan iedereen om 1e 2 pagina's dashboard na te lopen en te bepalen of de juiste

kleurcodering is gebruikt. Maandag (4/5) check hierop tijdens IAO

3 Thema Maximaal controleren
• Beeld uitvraag t.b.v. besluitvorming 6/13 mei komt volgende week terug op de agenda

van IAO en I/MCCb

4 Thema Continuïteit vitale processen en samenleving
• Herschreven stuk m.b.t. juridisch advies protocollen komt maandag (4/5) terug in IAO



Acties en afspraken IAO 1 mei 10.00 u (2)

6 Thema Financieel-economisch
• Thema continuïteit komt met voorstel om ook andere sociaal maatschappelijke

vraagstukken uit te werken conform de risico strategie van EZK. Aan de hand van
gedefinieerde thema's wordt bezien welke departementen bij de uitwerking een rol
kunnen spelen.

9. Transitie projectorganisatie
• Binnenkort reflexiesessie met leden IAO over transitiefase van crisisorganisatie naar

staande organisatie en daarbij worden ook de plannen van transitiefases binnen de diverse
departementen besproken.
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IAO

IAO Covid-19

Omschrijving Agenda IAO
Vergaderdatum en -tijd 4 mei 2020, 10.00 uur
Vergaderplaats NCTV
Aanwezig

Afwezig

1. Opening

2. Algemeen beeld
(Duiding – Informatieteam en omgevingsanalyse (NKC)
a. Dashboard d.d. 2 mei (zie bijlage)

3. Thema Maximaal controleren (VWS)
a. Terugkoppeling Catshuis-sessie (mondelinge toelichting)
b. PBM buiten de zorg (mondelinge toelichting)
c. OMT-advies aanvraag (wordt in IAO uitgedeeld)
d. RVS-advies (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (mondelinge

toelichting)

4. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV)
a. Sheets juridische inbedding protocollen (zie bijlage)
b. Nota juridische inbedding protocollen (zie bijlage)
c. ICCb PowerPoint (zie bijlage)

5. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)

6. Thema Financieel-economisch (EZK)

7. Thema Caribisch gebied (BZK)

8. Internationaal

9. Transitie projectorganisatie

Nationaal Crisis Centrum

Datum
3 mei 2020
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• Kennis te nemen van het aangescherpte procesvoorstel
totstandkoming protocollen anderhalve meter samenleving;

• Kennis te nemen van het aangescherpte advies juridische
inbedding protocollen;

• Doorgeleiden van de twee volgende sheets ter bespreking in ICCb
en MCCb.

Het IAO wordt gevraagd om:



Conclusies ICCb 28/4

• Protocollen hebben geen juridische status. De basis blijft de
aanwijzing op basis van de Wpg / noodverordeningen. Protocollen
zijn een uitwerking van wat in de noodverordening staat.

• Protocollen dienen als hulpmiddel.

• Protocollen worden niet ter goedkeuring voorgelegd aan overheid
(wordt wel een advies op gegeven). Het blijft een
verantwoordelijkheid van de sectoren zelf.

• Waar mogelijk toezicht op grond van sectorale wetgeving.

• Handhaving als noodverordening wordt overtreden.



Dilemma

• In de media verschenen 15 april berichten dat min EZK stelt dat er
een protocol moet zijn voordat een sector opengaat. Ook de
sectoren die zichzelf vrijwillig hebben gesloten. Ook geeft min EZK
aan dat er een verplichte toets op protocollen komt door een
beoordelingscommissie.

• De MP heeft in het Kamerdebat van 22 april aangegeven dat het
van belang is dat er protocollen zijn, maar dat de overheid een
protocol niet gaat goedkeuren.

Advies: éénduidige communicatie belangrijk en hierin lijn MP 
aanhouden. De lijn MP is in overeenstemming met juridisch advies.

















12. Actiepunten
• Zie besluitenlijst.

























Zorg voor kwetsbare personen
Actielijn 2: Zorgen voor voldoende opvang van kwetsbare personen

2-5-2020
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Kwetsbare groepen in beeld Bron Week 17

Mensen in huiselijk geweld situaties

Meldingen huiselijk geweld politie NP 1178

Doormelding Veilig Thuis door politie NP 1207

Opgelegde tijdelijke huisverboden Gemeenten 61

Mensen met bestaande psychische/sociale kwetsbaarheid en risico op ontregeling

Acute dwangopname Gemeenten 165

Contacten over suïcidaliteit 113 1874

Suïcidepogingen gemeld bij de politie NP 124

Melding verward gedrag bij politie NP 2096

Mensen met bestaande psychische.sociale kwetsbaarheid zonder zorg en/of zonder dak/thuis

Melding overlast dakloos persoon NP 556

Meldingen verward gedrag/overlast















































Arbeidsmarkt (VI) - Forse daling gewerkte uren 

Na de lockdown is vooral een daling bij zelfstandigen zichtbaar.

2-5-2020
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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 (VIII)- overzicht onderzoeken
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2-5-2020

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
Sinds de uitbraak van de coronacrisis half maart is het aantal vacatures in Nederland met gemiddeld 20 procent 
afgenomen. De verschillen per beroepsgroep en regio zijn groot: met name naar dienstverlenende beroepen en in 
de regio Amsterdam is de vraag ingestort. Dat blijkt uit een analyse van het UWV. 

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.



De eerste cijfers voor het 1e kwartaal zijn binnen, en voorspellen niet veel goeds voor het 2e 
kwartaal. Het negatieve effect van twee weken corona is zeer groot, en overtreft voor EU-landen al het 
effect van de financiële crash van 2008. 

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%.

2-5-2020
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Kengetallen - Internationaal

Bron: OESO
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Spanje VS Eurozone Frankrijk

k1 bbp-groei (%)

Oostenrijk -2,5

België -3,9

Frankrijk -5,8

Spanje -5,2

Eurozone -3,8

EU -3,5

VS -1,2

Korea -1,4

China -9,8



Aantal werkenden daalt wereldwijd fors. De International Labour 
Organisation (ILO) schat dat wereldwijd het aantal werkuren in het 
tweede kwartaal van 2020 zal dalen met 10,5% t.o.v. het laatste 
kwartaal van 2019. Dit komt overeen met een verlies van 305 miljoen 
voltijdbanen. 

In de VS werden vorige week 3,8 miljoen WW-aanvragen 
gedaan. Dit is wederom minder dan de week ervoor (4,5 
miljoen aanvragen) en brengt het totaal van de afgelopen 
zes weken op 30 miljoen (19% van de pre-corona 
beroepsbevolking). 

In de eurozone is de werkloosheid slechts beperkt 
gestegen, maar de spreiding is groot: in Italië daalde het 
werkloosheidspercentage zelfs. Aangezien de 
beroepsbevolking in Italië afnam, komt deze daling ook 
deels doordat mensen zich terugtrokken van de 
arbeidsmarkt (zogenaamde ontmoedigden). 

Duitsland verwacht economische krimp van 6,3% in 2020. De 
voorjaarsprognose van het Duitse ministerie van Economische Zaken 
gaat uit van een krimp van 6,3% in 2020 bij een geleidelijke opheffing 
van de lockdownmaatregelen. De raming is minder negatief dan de 7% 
krimp waar het IMF vanuit gaat. Voor 2021 gaat Duitsland uit van een 
herstel van 5,2%.

2-5-2020
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Kengetallen - Internationaal











Caribische delen van het Koninkrijk 

41

*inclusief 1 inwoner uit Saint Martin

Maximaal controleren (incl. zorg kwetsbare 
personen Bonaire St. Eustatius Saba Curaçao Aruba Sint Maarten 

Aantal positief geteste mensen totaal
(sinds gisteren) 2 2 2 16 100 76 (+1) 

Aantal ziekenhuisopnamen actueel
(cumulatief) 0 0 0 1 (4) 4 (13) 8* (20*)

Aantal patiënten op IC actueel
(cumulatief) 

n.v.t. n.v.t n.v.t. 1 (2) 2 (4) 4* (12*)

Aantal patiënten overleden totaal
(sinds gisteren) 0 0 0 1 2 13 

Beschikbaarheid IC bedden voor Corona

Beschikbaarheid zorgpersoneel

Beschikbaarheid hulpmiddelen

Testcapaciteit

Continuïteit acute zorg in de regio

Interinsulair patiëntenvervoer
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Leden van het IAO

Juridische inbedding protocollen

Advies juridische inbedding protocollen t.b.v. besluitvorming in 
ICCB/MCCB op woensdag 6 mei 2020

Gevraagde besluiten
Met deze notitie wordt aan het IAO gevraagd om akkoord te gaan met de 
voorgestelde juridische status van de maatregelenprotocollen en dit advies door 
te geleiden naar de ICCB ter besluitvorming op woensdag 6 mei 2020. Een 
eerdere versie van deze notitie is voorgelegd in het IAO op 28 april en aangepast 
n.a.v. bespreking in het ICCB van 29 april.

Voorgestelde juridische status van de protocollen

Kern van het voorstel is dat zowel in de A- als de B-sectoren de protocollen geen 
juridische status wordt toegekend, maar een uitwerking vormen van de in de 
noodverordening neergelegde hoofdnormen, zoals het houden van 1,5 meter 
afstand en het verbod op samenkomsten. De protocollen zijn hiermee 
nadrukkelijk een hulpmiddel en zijn niet juridisch afdwingbaar.

Hieronder volgt een voorstel voor de inbedding van de protocollen in de A- en B-
sectoren. Dit is in lijn met het op 28 april 2020 door het IOWJZ 
(interdepartementaal directeurenoverleg wetgeving) gegeven advies.  

B-sectoren
B-sectoren, die op grond van de aanwijzing van de Minister van VWS en de
noodverordening zijn gesloten of beperkt, zijn bijvoorbeeld eet- en
drinkgelegenheden, contactberoepen en casino’s.

Voorstel inbedding protocollen
1. De hoofdnormen, zoals het houden van 1,5 meter afstand en het verbod

op samenkomsten, zijn vastgelegd in de aanwijzing van de Minister van
VWS en de daarop gebaseerde noodverordening. Ook is in de
noodverordening vastgelegd welke sectoren van overheidswege zijn
gesloten of open kunnen (bijvoorbeeld het onderwijs, kinderopvang of
sportclubs). De aanwijzing en de noodverordening blijven hiermee de
juridische basis.

2. Protocollen hebben zelf geen juridische status, maar zijn een uitwerking
van de in de noodverordening neergelegde hoofdnormen en maatregelen.
Een protocol vormt geen voorwaarde voor opening van een B-sector, dit
wordt namelijk bepaald in de aanwijzing van de Minister van VWS en de

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 16950
2500 BZ Den Haag
www.nctv.nl

Datum
1 mei 2020
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Datum
1 mei 2020daaraan voorafgaande politieke besluitvorming. Andersom is de 

aanwezigheid van een protocol ook geen garantie voor opening.
3. De sectoren (werkgevers en werknemers gezamenlijk, met name 

brancheorganisaties) stellen zelf de protocollen op met werkwijzen om te 
kunnen voldoen aan de adviezen van het RIVM en de hoofdnormen uit de 
noodverordening. Protocollen kunnen dus verschillen per sector.

4. Min EZK adviseert via een interdepartementale ambtelijke werkgroep 
(EZK, VWS, SZW, FIN en NCTV) aan de brancheorganisaties over vorm, 
inhoud en proces en schetst effecten op enkele dwarsdoorsnijdende 
thema’s. Dit betreft nadrukkelijk geen goedkeuring door de overheid van 
de protocollen. Dit is reeds door de Minister-President ingebracht in het 
Kamerdebat betreffende de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 22 
april jl. Wel heeft hij aangegeven dat het van belang is dat er protocollen 
zijn.

5. Waar mogelijk vindt toezicht plaats op grond van sectorale wetgeving,
waarbij gebruik gemaakt kan worden van bestaande toezichtstructuren. 
Waar de protocollen de relatie tussen werkgever en werknemer betreffen, 
kan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) op basis van 
de Arbowetgeving handhaven. Onderzocht wordt nog of toezichthouders 
uit andere sectoren (NVWA / Onderwijsinspectie) een rol kunnen spelen in 
handhaving van de hoofdnormen.

6. Politie en boa’s houden geen toezicht op de naleving van de protocollen –
deze zijn immers niet juridisch bindend. In excessituaties, waarbij de 
volksgezondheid of openbare orde in het geding is, kan strafrechtelijke en 
bestuursrechtelijke handhaving van de noodverordening wel door politie, 
boa’s en toezichthouders plaatsvinden. De protocollen spelen daarbij geen 
rol. Ook blijft een voorzitter van de veiligheidsregio bevoegd om locaties 
en gebieden af te sluiten indien dat noodzakelijk wordt geacht. 

Toelichting
Aan de protocollen wordt geen juridische status toegekend. Zij worden, binnen de 
respectievelijke sectoren, opgesteld door de brancheorganisaties. Aangezien de 
lijst van B-sectoren een limitatieve lijst van sectoren betreft, die in bepaalde 
gevallen goed georganiseerd zijn (zoals onderwijs), mag verwacht worden dat in 
het algemeen de protocollen gevolgd zullen worden. Andere sectoren zijn mogelijk 
minder goed georganiseerd, wat ook zijn uitstraling kan hebben op de naleving 
van de protocollen. Voor het OV geldt dat deze dwarsdoorsnijdende sector 
behoefte heeft aan duidelijke, specifieke regels waarop gehandhaafd kan worden 
naast de hoofdnorm. Dit kan niet worden overgelaten aan zelfregulering/
protocollen. Een oplossing hiervoor wordt nog gezocht.

Het verdient aanbeveling dat partijen de gemaakte afspraken laten doorwerken in 
de bestaande Arbo-systematiek (waaronder in Arbocatalogi op sectorniveau en de
Risico- Inventarisatie- en Evaluatie op bedrijfsniveau). Als sectoren goedkeuring 
van ISZW op hun protocol willen hebben, kan dat alleen via de weg dat ze het 
protocol vertalen in een addendum op hun Arbocatalogus en ter toetsing 
voorleggen aan ISZW. ISZW hanteert hiervoor een versnelde procedure. 
Onderzocht wordt nog of toezichthouders uit andere sectoren (NVWA / 
Onderwijsinspectie) een rol kunnen spelen in handhaving van de hoofdnormen, 
o.a. in de relatie met klanten en leerlingen. Momenteel is hier nog niet altijd de 
juiste grondslag voor aanwezig. Dit zou bijvoorbeeld geregeld kunnen worden via 
sectorale wet- en regelgeving of door het aanwijzen van toezichthouders via de 
noodverordening. 
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Datum
1 mei 2020In 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. 

A-sectoren
A-sectoren zijn niet van overheidswege gesloten. Voor deze sectoren gelden dan 
ook de algemeen geldende adviezen en de maatregelen zoals neergelegd in de 
Aanwijzing COVID-19 en de daarop gebaseerde noodverordening.

Voorstel inbedding protocollen
1. De hoofdnormen, zoals het houden van 1,5 meter afstand en het verbod 

op samenkomsten, zijn vastgelegd in de aanwijzing van de Minister van 
VWS en de daarop gebaseerde noodverordening. De aanwijzing en de 
noodverordening blijven de juridische basis voor de maatregelen waaraan 
A-sectoren zich moeten houden.

2. Protocollen hebben zelf geen juridische status, maar zijn een uitwerking 
van de in de noodverordening neergelegde hoofdnormen en maatregelen.

3. De sector, met name brancheorganisaties, stelt zelf deze protocollen op 
om te kunnen voldoen aan de algemeen geldende adviezen van de 
overheid en de in de noodverordening neergelegde maatregelen en 
hoofdnormen. 

4. Min EZK adviseert via een interdepartementale ambtelijke werkgroep 
(EZK, VWS, SZW, FIN en NCTV) aan de sectoren over vorm, inhoud van 
de protocollen en proces en schetst effecten op dwarsdoorsnijdende
thema’s. Dit advies is niet juridisch bindend.

5. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) kan op basis van 
de Arbowetgeving handhaven. Welke rol andere inspecties kunnen spelen 
wordt nader onderzocht (bv. de NVWA in supermarkten). 

6. Indien niet wordt voldaan aan de noodverordening, kan bij excessen de 
noodverordening gehandhaafd worden door politie, boa’s en 
toezichthouders. De protocollen spelen daarbij geen rol.

Kaderwet COVID-19
Er is begonnen met het uitwerken van de mogelijkheden om de COVID-19-
maatregelen onder te brengen in een wet in plaats van de huidige aanwijzing / 
noodverordening. Het ligt vooralsnog niet in de rede om onder die wet de 
protocollen wel een juridische status te geven. 





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 openbare 
ruimte, verkeersstromen, fin-ec, handel). Protocol 
wordt vastgesteld door SOPA’s in overleg met 
vakdepartement. De sector blijft eigenaar van het 
protocol.

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. De sector blijft eigenaar van het 
protocol.
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1. Opening
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11 Communicatie-aanpak (1)

• Complexe communicatieve opgaves. Speech is belangrijke
uitingsvorm, maar breed communicatief fundament nodig. Volle
boodschappenwagen, die ook nog volop in beweging.

• Hoofdboodschap:

* van ‘alleen samen krijgen we corona onder controle’ naar
‘alleen samen houden we corona onder controle’?

* van ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ naar ‘vermijd drukte’?

* Geef elkaar de ruimte, hou 1,5 meter afstand

• Opgaves:
- hygiënemaatregelen + thuiswerken als basis belangrijker dan ook
- onderscheid tussen algemeen publiek & 70-plus en mensen met
kwetsbare gezondheid19



11 Communicatie-aanpak (2)

• Voorbereidingen voor communicatie & uitlegbaarheid over nieuwe
elementen:

- mondneusmakers

- triage in de samenleving

- testen, bron- en contactopsporing & monitoring

- actualisatie van de Nederlandse aanpak

- OV / mobiliteit

- samenkomsten

• Draaiboek voor tijdig informeren van alle relevante stakeholders
(inclusief sectoren en regionale overheden)
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Zorg voor kwetsbare personen
Actielijn 2: Zorgen voor voldoende opvang van kwetsbare personen

4-5-2020

9

Kwetsbare groepen in beeld Bron Week 17

Mensen in huiselijk geweld situaties

Meldingen huiselijk geweld politie NP 1178

Doormelding Veilig Thuis door politie NP 1207

Opgelegde tijdelijke huisverboden Gemeenten 61

Mensen met bestaande psychische/sociale kwetsbaarheid en risico op ontregeling

Acute dwangopname Gemeenten 165

Contacten over suïcidaliteit 113 1874

Suïcidepogingen gemeld bij de politie NP 124

Melding verward gedrag bij politie NP 2096

Mensen met bestaande psychische.sociale kwetsbaarheid zonder zorg en/of zonder dak/thuis

Melding overlast dakloos persoon NP 556

Meldingen verward gedrag/overlast



















Liquiditeitsproblemen voor een groeiende groep 
ondernemers

18

4-5-2020

Financiering (cijfers NvB, Belastingdienst)

Maatregelen Totale aantallen Totaal bedragen Prognose

Uitstel aflossing bij banken 103.000
(24 april)

2,7 miljard euro 
(24 april)

Zal toenemen

Meer kredietruimte bij 
banken

8000 bedrijven
(24 april)

4,3 miljard 
(24 april)

Zal toenemen

Aanvragen belastinguitstel 
bij Belastingdienst

75.500 ondernemers € 2,3 miljard 
(1 meil)

De inschatting is dat 
mogelijk enkele 
honderdduizenden
ondernemingen
hiervan gebruik 
zullen gaan maken







4-5-2020
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Actuele onderzoeken (V) – Daling advertentieuitgaven
vanwege negatieve verwachtingen behalve bij de overheid

Advertentieuitgaven (van Nielsen) in miljoenen euro’s vergelijking 2019 en weken coronauitbraak
2020 (data tot 30 april)





4-5-2020
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Actuele onderzoeken (VII) -
na forse afname verplaatsingen afvlakking

Retail en recreatie 
(bijv. winkelcentra 
en cafés)

-43%

Bewegingen op basis van locatiedata van google (tot 26 april)

Boodschappen en 
drogisterij

-6%

Plaatsen van 
vervoer 
(bijv stations)

-46%

Naar het werk

-19%

Daling in het weekend van 12 April vanwege het Paasweekend



















Arbeidsmarkt (VI) - Forse daling gewerkte uren 

Na de lockdown is vooral een daling bij zelfstandigen zichtbaar.

4-5-2020
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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) – Vacatures: verschil per beroepsgroep is groot

4-5-2020
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Bron: JobfeedBron: UWV







Aantal werkenden daalt wereldwijd fors. De International Labour 
Organisation (ILO) schat dat wereldwijd het aantal werkuren in het 
tweede kwartaal van 2020 zal dalen met 10,5% t.o.v. het laatste 
kwartaal van 2019. Dit komt overeen met een verlies van 305 miljoen 
voltijdbanen.

In de VS werden vorige week 3,8 miljoen WW-aanvragen 
gedaan. Dit is wederom minder dan de week ervoor (4,5 
miljoen aanvragen) en brengt het totaal van de afgelopen 
zes weken op 30 miljoen (19% van de pre-corona 
beroepsbevolking).

In de eurozone is de werkloosheid slechts beperkt 
gestegen, maar de spreiding is groot: in Italië daalde het 
werkloosheidspercentage zelfs. Aangezien de 
beroepsbevolking in Italië afnam, komt deze daling ook 
deels doordat mensen zich terugtrokken van de 
arbeidsmarkt (zogenaamde ontmoedigden). 

Duitsland verwacht economische krimp van 6,3% in 2020. De
voorjaarsprognose van het Duitse ministerie van Economische Zaken 
gaat uit van een krimp van 6,3% in 2020 bij een geleidelijke opheffing 
van de lockdownmaatregelen. De raming is minder negatief dan de 7% 
krimp waar het IMF vanuit gaat. Voor 2021 gaat Duitsland uit van een 
herstel van 5,2%.

4-5-2020
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Kengetallen - Internationaal











Caribische delen van het Koninkrijk 

41

*inclusief 1 inwoner uit Saint Martin

Maximaal controleren (incl. zorg kwetsbare 
personen Bonaire St. Eustatius Saba Curaçao Aruba Sint Maarten 

Aantal positief geteste mensen totaal
(sinds gisteren) 2 2 2 16 100 76

Aantal ziekenhuisopnamen actueel
(cumulatief) 0 0 0 1 (4) 3 (13) 7* (20*)

Aantal patiënten op IC actueel
(cumulatief) n.v.t. n.v.t n.v.t. 1 (2) 2 (4) 4* (12*)

Aantal patiënten overleden totaal
(sinds gisteren) 0 0 0 1 2 13

Beschikbaarheid IC bedden voor Corona

Beschikbaarheid zorgpersoneel

Beschikbaarheid hulpmiddelen

Testcapaciteit

Continuïteit acute zorg in de regio

Interinsulair patiëntenvervoer

















Ankerpunten RIVM ter beheersing van COVID-19

1. houdbare zorg: structurele opschaling IC bedden

2. bescherming kwetsbaren: o.a. verpleeghuizen

3. zicht op verspreiding van virus
-Het RIVM heeft berekend dat met toevoeging van de nieuwe doelgroepen en meewegen van 
het seizoenseffect het aantal testen per dag in mei naar verwachting op ruim 8000 uitkomt.
- VWS verwacht daarmee te kunnen voldoen aan het testen van iedereen met klachten per 1 
juni, al zijn er nog veel afhankelijkheden.
- Inmiddels voeren alle GGD’en weer bron- en contactonderzoek uit en bereiden ze zich voor 
op flinke opschaling hiervan. 

Als aan deze 3 voorwaarden is voldaan ontstaat ruimte tot versoepeling van maatregelen

3



Selectie en fasering versoepeling maatregelen

Stap 0 en 1 per 11 mei per maatregel aflopen en  besluiten

Stap 2 en verder doorkijk met of zonder data
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Dwarsdoorsnijdend: Mondkapjes als dwarsdoorsnijdend thema

1. Besluit voor OV

2. Besluit voor contactberoepen
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Dwarsdoorsnijdend: OV besluitvorming

Taxi model 40%

6



Overig: Afzetten selectie van versoepeling tegen ontwikkelingen 
in buurlanden, de mate van uitvoerbaarheid en 
communiceerbaarheid.

Buitenland

Knelpunten in uitvoering

7



Kernboodschap

8

Geef elkaar de ruimte, hou 1,5 
meter afstand

Vanaf maandag 11 mei kunnen we 
elkaar in Nederland iets meer 
ruimte geven, en daarbij het 
coronavirus onder controle 
houden. Naleving van de 
belangrijkste maatregelen is dan 
wel belangrijker dan ooit. 





› Rt sinds 16 maart <1

› ~25.000 besmettelijke personen in 
NL op 13 april

› Google: nog steeds afname 
mobiliteit maar minder dan in het 
begin

› Op 1 mei iets minder dan 700 
mensen op IC

› Verwachting 11 mei < 500 mensen 
op IC

Actuele situatie

2



OMT (20 april): versoepeling mogelijk indien
– Voldoende testcapaciteit

– Voldoende capaciteit bron- en contactopsporing

– Monitoringsprogramma voor effecten versoepeling

OMT (4 mei)
– versoepeling bij lage incidentie (= aantal nieuwe infecties/dag)

Testbeleid, bron/contactopsporing, monitoring
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› OMT heeft protocol bron- en contactopsporing vastgesteld
– Besmettelijke periode van 2 dagen voor ontstaan klachten tot 24 uur na 

klachtenvrij

– Huisgenoten van bevestigde patiënten: 2 weken quarantaine

› OMT heeft ingestemd met voorstel voor monitoring
– Uitbreiden sentinelsurveillance

– Uitbreiden virologische surveillance met serologische surveillance

Testbeleid, bron/contactopsporing, monitoring
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› OMT heeft afwegingskader ‘Veilig werken bij contactberoepen’ vastgesteld

› O.b.v. afwegingskader kunnen sectorspecifieke protocollen uitgewerkt worden

› Kern is hygiënemaatregelen en triage. Beroepsbeoefenaar vraagt client naar 
klachten 

› Geen persoonlijke beschermingsmiddelen (maskers, handschoenen) nodig

› Echter: OMT acht presymptomatische besmetting mogelijk maar ziet de bijdrage 
hiervan als zeer beperkt. 

› Hoewel wetenschappelijke consensus ontbreekt laat OMT ruimte voor gebruik 
niet-medisch mondneusmasker of face-shield door beroepsbeoefenaar

› OMT schat risico van opheffen verbod op contactberoepen voor belasting van de 
zorg als beheersbaar 

Contactberoepen
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› Literatuur m.b.t. effectiviteit niet-medische mondneusmaskers in openbare 
ruimte niet eenduidig en spreekt elkaar tegen

› Maskers beschermen de drager slechts in zeer beperkte mate tegen oplopen 
besmetting

› Maskers voorkomen mogelijk enigszins verspreiding door presymptomatische 
patiënten

› Maskers niet geschikt als alternatief voor 1,5m, hygiënemaatregelen en 
thuisisolatie van patiënten

› Maskers kunnen aandacht voor maatregelen versterken

› Maskers kunnen gevoel van schijnveiligheid creëren waardoor andere 
maatregelen minder goed opgevolgd worden

Mondneusmaskers – conclusies OMT
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› Vrijwel alle landen reserveren medische maskers voor de zorg
› Wetenschappelijk bewijs ontbreekt voor stelling dat gebruik 

maskers besmetting voorkomt (cf WHO):
– België, Denemarken, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje, VK, Zweden, 

Zwitserland

› Landen die gebruik verplichten noch aanraden
– Denemarken, VK, Zweden en Zwitserland

› Landen die gebruik verplichten in OV en daar waar 1 of 1,5 m niet 
mogelijk is: 
– België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje

Mondneusmaskers in Europa
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› Medische maskers dienen gereserveerd te worden voor gebruik in 
de zorg

› OMT adviseert geen algemeen gebruik van maskers in de openbare 
ruimte waar 1,5m of triage mogelijk is

› Geen richtinggevend positief advies voor gebruik maskers daar 
waar 1,5m of triage niet mogelijk is wegens gebrek aan eenduidig 
bewijs

› OMT stelt daarom dat waar 1,5m en triage niet mogelijk is, het 
gebruik van niet-medische maskers overwogen kan worden

Mondneusmaskers – adviezen OMT
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› Norm blijft bescherm de ander door thuis te blijven bij klachten en 
hygiëne toe te passen

› Dit sluit risico van presymptomatische besmetting niet uit, hoe beperkt 
ook

› Geen wetenschappelijke consensus dat gebruik niet-medische 
mondmaskers in OV deze overdracht beperkt

› OMT kan gebruik masker aanraden noch afraden
› OMT laat ruimte voor toepassing op grond van meldingen van enig effect 

op beperken besmetting bij juist gebruik door persoon die besmettelijk is
› OMT adviseert werknemers in het OV voor wie 1,5m niet te borgen is en 

frequent of langdurig blootgesteld worden aan contact om niet-medische 
mondmaskers of face-shield te overwegen

OV en mobiliteit
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› OMT 20 april: 
– bezoekregeling nog niet aanpassen want dit vergroot kans op besmetting 

bewoners en op introductie en verspreiding virus in verpleeghuizen

› OMT 4 mei: 
– Voorstel gefaseerde en gecontroleerde versoepeling bezoekregeling besproken
– In voorstel worden risico’s afgewogen tegen belang van het kunnen ontvangen 

bezoek
– OMT stelt dat versoepeling bezoekregeling onvermijdelijk risico oplevert maar 

dat het voorstel weloverwogen is en de aanpak risico’s minimaliseert
– OMT veronderstelt dat voordelen opwegen tegen risico’s en steunt het plan 

met enkele kanttekeningen.

Bezoekregeling verpleeghuizen
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Batch 0

› Sectoren die zelf kunnen heropenen, of die door 
veiligheidsregio’s kunnen worden heropend:

– winkels

– markten

– dierentuinen, pretparken, natuurparken

– vakantieparken (eigen toilet, badkamer)

– buitenzwembaden

– rechtspraak

› OMT acht risico beheersbaar

Batch 1

› Sectoren met locale impact:

– non-contact sporten

– contactberoepen

– bibliotheken

› OMT acht risico beheersbaar

Vergroten publieke ruimte
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Vergroten publieke ruimte - simulaties
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› De FMS-leidraden:
– “Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege SARS-CoV-2”,
– “Medische procedures die infectieuze aerosolen genereren met SARS-CoV-2” 
– “Niet meer besmettelijk na COVID-19 infectie” 
zijn aangenomen met enige kanttekeningen m.b.t. het besmettingsrisico van 
feces die nader moeten worden uitgezocht.

› Het RIVM-advies:
– “Besmettelijkheid en einde isolatie na COVID-19” 
is aangenomen. 

Adviezen over besmettelijkheid van FMS en RIVM 
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Aanpak opschalen OV
(& afschalen COVID-maatregelen…)



Nederland stapsgewijs ‘open’

• Mobiliteit dwarsdoorsnijdend thema, VEILIG en VERANTWOORD
• Lopen, fiets, auto en OV
• Hoofduitgangspunten OV: nader uit te werken per 1 juni
• “Draaiknoppen”

• Dienstregeling (100%) en capaciteit (<) 
• Sturen op doelgroepen en tijd
• Handhaving

• Algemene uitgangspunten (Mijd drukte;  werk zoveel mogelijk thuis; Reis 
niet onnodig; Indien mogelijk: mijdt spits;  Indien mogelijk: loop & pak je 
fiets. OV = voor noodzakelijke reizen) -> groot belang communicatie 



Capaciteit 

• 1,5 meter in openbare ruimte blijft regel
• Normale dienstregeling per 1 juni weer intact. 
• 1,5 meter in OV is niet altijd te garanderen, daarom mond en 

neusbescherming in combinatie met goede communicatie
• Voor personeel (BOA’s / conducteurs) en reiziger
• Verplicht per 1 juni
• Als onderdeel breed pakket, w.o.: personeel op voorrangslijst testen 

& desinfectie; 
• Accepteren daarmee (gezondheids)risico. 



Uitwerking taximodel

• TAXI MODEL (Links voor, rechts achter); 
-> per 1 juni opschalen naar verwachting naar ca. 40% voor OV/ BTM (met 
bandbreedte). 
-> Verdere opschaling op latere momenten in kaart brengen.

Verzoek aan sector tot nadere uitwerking. Ook vanuit oogpunt veiligheid. 

- ‘RIVM proof’ 
- Draagvlak personeel
- Beheersbaar / Leren van ervaringen / opschaalbaar
- Communiceerbaar 



Doelgroepen en spreiding

• Spreiding en beperking verkeer is en blijft essentieel om verantwoord 
OV aan te kunnen bieden voor reizigers en personeel 

• Vooraf afspraken gemaakt / te maken afspraken (grote cohorten)
• Reeds gemaakt: afspraken met onderwijs (VO/ MBO/ HO)
• Via EKZ naar VNO-NCW en MKB (openingstijden, thuiswerk, etc)
• Rijksoverheid (kantoorwerk = (vooralsnog) thuiswerk)
• Lokale overheden (kantoorwerk = (vooralsnog) thuiswerk)
• Rechtspraak (start na 10.00 uur)
• Defensie
• Culturele instellingen (spreiding bezoek na spits, bloktijden, etc)
• ....



Monitoring en handhaving

Belang monitoring / bijsturing. 

Generieke uitgangspunten, maar: waar het lokaal knelt ook lokaal oplossingen zoeken  

Groot belang sociale veiligheid : handhaven, 
• Strenge communicatie, reguliere handhaving 
• vertrouwend op professionele kwaliteiten van personeel (escaleren / deëscaleren) 
• Randvoorwaarden: crowd control, vliegende brigades en goede afspraken met politie 

/ OM
• Regionaal ruimte
• BO sociale veiligheid 6/5

Mogelijkheid boete bij niet naleven niet medische mondkapjes: verankering 



Tijdslijn

• Tot 1 juni opschalen naar 100% dienstregeling OV (nu nog 50%)
• Verplichting mondkapjes per 1 juni
• Afronding draaiboek en protocol voor OV via OVNL
• Operationaliseren afspraken PBM en testbeleid
• Verdere uitwerking communicatie en toezicht en handhaving 
• Uitwerken “stap terug” (wat als het te druk wordt, te veel risico’s)?



Ten slotte

• Nu uitgegaan van verantwoordelijkheid reiziger, aansluitend bij 
kernboodschap (MIJD DRUKTE, OV GEEN UITJE) bedrijven / 
werkgevers en regio’s 



Beslispunten NOVB / MCCB (1)

1) Het OV schaalt per 1 juni op naar normale dienstregeling (geen zomerdienstregeling)

2) Om veilig te kunnen reizen, zorgen vervoerbedrijven – in overleg met RIVM en ILT - voor 
een heldere aanwijzing aan reizigers 
- hoe in het voertuig invulling te geven aan de richtlijnen (cf ‘taxi model’) 
- het gebruik van station en perron

3a) Het kabinet kiest er voor om niet medische mondkapjes per 1 juni verplicht te stellen 
voor reizigers in het openbaar vervoer.  (VRAAGPUNT kind <12 jr)
3b) Voor personeel wordt niet medische mondkapjes aangevuld met spatschermen
3c) Voor BOA wordt er een werkwijze gehanteerd conform richtlijn politie (HULP-KIT)
3d) Dit betreft onderdeel van breder pakket waaronder desinfectie en testen voor 
personeel klachten 



Beslispunten NOVB / MCCB (2)
4a) Vervoerders zorgen voor communicatie en instructie richting personeel over beschermingsmiddelen
4b) NKC zorgt voor algemene communicatie richting het publiek. 

5a) Bij niet dragen mondkapjes zal in eerste verzocht worden om het OV te verlaten, ultimo zal er een 
passende boete worden gegeven 
5b) het kabinet draagt zorg voor noodzakelijke verankering daartoe

6) Beperking vervoer en spreiding is noodzakelijk en betreft kabinetsbrede opgave. Het volgende wordt
afgesproken
a) Basis uitgangspunten communicatie blijven overeind (zoveel mogelijk thuis werken, OV geen uitje)
b) Voor Onderwijs worden de volgende afspraken gemaakt

- VO gaat open per 1 juni en doet in beginsel geen beroep op OV
- MBO zal gedeeltelijk open gaan per 15 juni en zal voor praktijklessen en examens beperkt (20% van
reguliere capaciteit)  beroep doen op OV tijdens de daluren (11.00-15.00 uur)
- IenW en OCW doen gezamenlijk een voorstel voor mogelijkheden HO

c) EZK zal via VNO-NCW en MKB inzetten op verstandig gebruik mobiliteit en spreiding. 

d) Rijksoverheid/lokale overheden maken nadere afspraken volgens de lijn; kantoor werk is  thuiswerk
e) Met OCW wordt gekeken naar spreiding van bezoek culturele instellingen



Beslispunten NOVB / MCCB (3)
7) Half juni zal op basis van monitoring gekeken worden naar eventuele verdere uitbreiding van de
bezetting van het openbaar vervoer

8) Vervoerders zullen – in overleg met lokaal gezag - bezien hoe extra inzet te plegen op instap
ondersteuning en vliegende brigade teams, zodat de sociale veiligheid in het OV meer geborgd
wordt

9) De politie wordt gevraagd om het openbaar vervoer voldoende prioriteit te geven

10) Financiën en IenW werken samen met betrokken partijen de contouren uit van de
Beschikbaarheidsvergoeding OV

11) Via EZK wordt een uitvraag gedaan voor productie van voldoende niet medische mondkapjes
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IAO

IAO Covid-19

Omschrijving Agenda IAO
Vergaderdatum en -tijd 8 mei 2020, 10.00 uur
Vergaderplaats NCTV
Aanwezig

Afwezig

1. Opening
a) Aangepaste planning i.v.m. Hemelvaart rondom besluitvorming 1 juni

2. Algemeen beeld
(Duiding – Informatieteam en omgevingsanalyse (NKC)
a) Dashboard d.d. 7 mei (zie bijlage)

3. Thema Maximaal controleren (VWS)
a) OMT adviesaanvraag (mondelinge toelichting)

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)
a) Overzicht LOCC bijstandsaanvragen week 16, 17 & 18 (ter toelichting,

zie bijlage)

9. Internationaal
a) Overzicht maatregelen Europees (ter informatie, zie bijlage)

10. Transitie projectorganisatie

11. Parlementair

Nationaal Crisis Centrum

Datum
7 mei 2020
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Nationaal Crisis Centrum

7 mei 2020

a) Terugblik debat en toezeggingen + moties (mondelinge toelichting)

12. Communicatie

13. Actiepunten

14. ICCb/MCCb-onderwerpen

15. 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. Transitie projectorganisatie
10. Parlementair
11. Communicatie
12. Actiepunten 
13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb
14. Rondvraag en sluiting 













2. Omgevingsanalyse (2)

• RO.nl is gister 955.399 keer bezocht. Ruim meer dan RIVM.nl 
(542.253)

• Waar zoeken mensen naar? ‘Mondkapje(s)’, zwembad(en), ‘bezoek’ 
en ‘10 personen’, zijn populair net als ‘mondkapje maken’, 
‘verjaardag’ en ‘bezoek thuis’.

• Waar kom het bezoek vandaan? Vanuit de verschillende sociale media 
platforms komt veel verkeer, maar ook de KNZB (Koninklijke 
Nederlandse Zwembond) stuurt ruim 9000 bezoekers naar RO.nl.

• De pagina: ‘persconferentie van 6 mei in eenvoudige taal’ is gister 
bijna 70.000 keer bekeken.

• Callcenter: Top 10 bestaat volledig uit vragen over de nieuwe regels 
terwijl dit tot woensdag vooral vragen betrof over symptomen van 
het virus en ziektebeeld. Veel gebeld over sporten en sportscholen, 
onbegrip over het niet openen van sportscholen.

8

















16LOCC – Informatie 
Bijstand Operaties
17-7-2020

WEEK 18 27 april t/m 3 mei 19 2020

Aanvragen nationaal Personeel Algemeen Medisch Personeel Materieel Locatie

Corona dossier 16 1 15 0 0

Overige dossiers 1 0 0 1 0

Aanvragen internationaal Personeel Medisch Personeel Materieel Locatie

TOTAAL 0 0 0 0 0

WEEK 17 20 t/m 26 april 2020

Aanvragen nationaal Personeel Medisch Personeel Materieel Locatie

Corona dossier 13 1 11 1 0

Overige dossiers 19 5 0 14 0

Aanvragen internationaal Personeel Medisch Personeel Materieel Locatie

TOTAAL 0 0 0 0 0















11. Communicatie - acties 8 mei (1/2)

• Aanscherpen QA’s en brondocument:
- samenkomsten binnen/buiten (afstand en aantallen)

- zwembaden

- testen, bron- en contactopsporing & monitoring

• Vertalingen factsheet

• Communicatie (QA’s) aansluiten op:
- aanwijzing/noodverordening
- QA’s debat

23



11. Communicatie - acties 8 mei (2/2)

• VWS geeft aan dat er nog gewerkt wordt aan infographics omtrent 
mondkapjes (incl. naai-instructie), hier wordt nog door 
normeringsinstituut naar gekeken. Dit krijgt een eigen plek op de 
rijksoverheidspagina, zodat hiernaar naar verwezen kan worden.
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Actuele onderzoeken (V) - na forse afname verplaatsingen afvlakking

7-5-2020

21

Retail en recreatie 
(bijv. winkelcentra 
en cafés)

-37%

Bewegingen op basis van locatiedata van google (tot 30 april)

Boodschappen en 
drogisterij

-7%

Plaatsen van 
vervoer 
(bijv stations)

-60%

Naar het werk

-47%

Daling in het weekend van 12 April vanwege het Paasweekend























Arbeidsmarkt (VIII) - Forse daling gewerkte uren 

Na de lockdown is vooral een daling bij zelfstandigen zichtbaar.

7-5-2020

32

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 (IX) - Forse daling gewerkte uren 

7-5-2020

33Bron: Von Gaudecker e.a. (2020), LISS-panel, N=2.918.

De afname in gewerkte uren verschilt per sector. De grootste dalingen zijn te vinden in de sectoren horeca (-14,6 uur 
per week) en milieudiensten, cultuur en recreatie (-8,8 uur). Het aantal gewerkte uren in sommige sectoren blijft 
relatief stabiel, zoals bij de financiële diensten (-0,9 uur) en in de bouw (-1,8 uur).



















Caribische delen van het Koninkrijk 

42

Maximaal controleren (incl. zorg kwetsbare 
personen Bonaire St. Eustatius Saba Curaçao Aruba Sint Maarten 

Aantal positief geteste mensen totaal
(sinds gisteren) 2 2 2 16 101 76

Aantal ziekenhuisopnamen actueel
(cumulatief) 0 0 0 1 (4) 2 (13) 5 (20)

Aantal patiënten op IC actueel
(cumulatief) 

n.v.t. n.v.t n.v.t. 1 (2) 2 (4) 2 (13)

Aantal patiënten overleden totaal
(sinds gisteren) 0 0 0 1 2 14 

Beschikbaarheid IC bedden voor Corona

Beschikbaarheid zorgpersoneel

Beschikbaarheid hulpmiddelen

Testcapaciteit

Continuïteit acute zorg in de regio

Interinsulair patiëntenvervoer































06-05-2020 16:15

10

Kenmerken: aanpassen aan situatie (versnellen indien mogelijk; herinvoering indien nodig)
Exitplan in fasen (27 april 11 mei 8 juni (besluit 27 mei)

27 april: bouwmarkten, tuincentra en contactberoepen open
11 mei: contactonderzoek elk nieuw besmettingsgeval
11 mei: grensmaatregelen geleidelijkaan versoepeld (grensarbeid; familiehereniging; betreft EU-/EFTA-burgers)
11 mei: basis- en middenschool open (NB kantons besluiten)
11 mei: non-foodzaken, markten, restaurants, musea en bibliotheken open
8 juni: beroeps-, voortgezet en hoger onderwijs open
8 juni: samenscholingsverbod versoepeld
Evenementen (groot): verboden tot 1 september (27 mei besluit evenementen <1.000 personen)

Mondkapje niet verplicht noch geadviseerd
Overweging: geen meerwaarde bij algemeen gebruik door gezonde personen in de openbare ruimte (cfm. WHO)

Testen en contactonderzoek (test & trace) belangrijk bij verdere afschaling/exit
Zomervakantie: druk vanuit hotel- en toerismebranche voor meer en snellere versoepelingsmaatregelen
Overige maatregelen verlengd

Dit overzicht van de NCTV i.s.m. BZ geeft een algemeen beeld van maatregelen en exitstrategieën in enkele omringende Europese landen.
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Nationaal Crisis Centrum

10 mei 2020

11. Communicatie

12. Actiepunten

13. ICCb/MCCb-onderwerpen

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. Transitie projectorganisatie
10. Parlementair
11. Communicatie
12. Actiepunten 
13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb
14. Rondvraag en sluiting 











Omgevingsanalyse (2/2)

• FNV vreest massaontslagen als bedrijven vanaf 1 juni bij het tweede 
NOW-steunpakket niet langer een ontslagboete krijgen. Volgens de 
vakbond schiet de staatssteun zijn doel, baanbehoud, voorbij. De 
vakbond zegt nu te zien dat veel flexwerkers zijn ontslagen en dat 
bedrijven ondanks steun om loonoffers vragen. Werkgevers willen 
van de boete af, omdat zij ontslag soms noodzakelijk achten om te 
overleven.

• Vandaag start in 25 verpleeghuizen een proef waarbij ouderen weer 
bezoek mogen ontvangen. Het gaat om één vaste bezoeker per 
bewoner die onder strikte voorwaarden mag langskomen. Uit de test 
moet blijken hoe het besmettingsrisico zo klein mogelijk gehouden 
kan worden. Bij succes kan vanaf 25 mei weer beperkt bezoek 
plaatsvinden.

• Reisorganisatie Corendon wil toeristen voor vertrek laten testen op 
het coronavirus, zodat niet-besmette veilig mensen met elkaar op 
vakantie kunnen. Daarvoor heeft het bedrijf honderdduizenden tests 
nodig. Vanaf eind juli hoopt Corendon de reizen aan te bieden. 

7

























12. Actiepunten
• Zie laatste twee sheets acties en afspraken





14. Rondvraag

• AZ vraagt om in IAO verband vakanties wederom te agenda i.r.t. 
tot het pinksterweekend. Hiervoor zal nog een geschikte datum 
worden gevonden op de IAO agenda. 

• Er is aandacht voor niet van Rijkswege gesloten instellingen op de 
agenda van het veiligheidsberaad.  

Titel | Datum21





Acties en afspraken IAO 11 mei (2)

Parlementair
• Deze week geen TK debat, week er na op de woensdag 20 mei.
• Overzicht moties en toezeggingen debat vorige week: Motie 

slachthuizen (SZW wordt opgepakt door LNV)

Rondvraag en sluiting
• Pinksteren op de agenda IAO (reisbewegingen)
• Het IAO van donderdag 14 mei wordt benut om na te denken over 

de transitie
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Actuele onderzoeken (V) - na forse afname verplaatsingen afvlakking

9-5-2020

21

Retail en recreatie 
(bijv. winkelcentra 
en cafés)

-37%

Bewegingen op basis van locatiedata van google (tot 30 april)

Boodschappen en 
drogisterij

-7%

Plaatsen van 
vervoer 
(bijv stations)

-60%

Naar het werk

-47%

Daling in het weekend van 12 April vanwege het Paasweekend























Arbeidsmarkt (VIII) - Forse daling gewerkte uren 

Na de lockdown is vooral een daling bij zelfstandigen zichtbaar.

9-5-2020

32

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 (IX) - Forse daling gewerkte uren 

9-5-2020

33Bron: Von Gaudecker e.a. (2020), LISS-panel, N=2.918.

De afname in gewerkte uren verschilt per sector. De grootste dalingen zijn te vinden in de sectoren horeca (-14,6 uur 
per week) en milieudiensten, cultuur en recreatie (-8,8 uur). Het aantal gewerkte uren in sommige sectoren blijft 
relatief stabiel, zoals bij de financiële diensten (-0,9 uur) en in de bouw (-1,8 uur).
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Maximaal controleren (incl. zorg kwetsbare 
personen Bonaire St. Eustatius Saba Curaçao Aruba Sint Maarten 

Aantal positief geteste mensen totaal
(sinds gisteren) 2 2 2 16 101 76

Aantal ziekenhuisopnamen actueel
(cumulatief) 0 0 0 1 (4) 1 (13) 5 (20)

Aantal patiënten op IC actueel
(cumulatief) 

n.v.t. n.v.t n.v.t. 1 (2) 1 (4) 2 (13)

Aantal patiënten overleden totaal
(sinds gisteren) 0 0 0 1 3 (+1) 14 

Beschikbaarheid IC bedden voor Corona

Beschikbaarheid zorgpersoneel

Beschikbaarheid hulpmiddelen

Testcapaciteit

Continuïteit acute zorg in de regio

Interinsulair patiëntenvervoer
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Samenkomstverbod

De combinatie van normen op ‘groepsvorming’ en ‘samenkomsten’ heeft in de uitvoeringspraktijk 
vanaf het begin veel vragen opgeroepen. Deze vragen zijn steeds prangender geworden nu
mensen zich meer in de publieke ruimte begeven en daar meer druk op komt.
Een betere normstelling lijkt daarom noodzakelijk. Ook een betere definitie van samenkomsten is 
noodzakelijk om het vraagstuk af te bakenen. Een duidelijke juridische definitie is niet 
voorhanden, zodat elke al dan niet geplande bijeenkomst van 2 of meer personen onder het begrip 
samenkomst zou vallen.

Vooraf: Het verbod op evenementen staat los van de discussie over samenkomsten en blijft in 
stand tot in ieder geval 1 september.

De teksten uit de aanwijzing en de modelnoodverordening zijn bijgevoegd. Afgesproken is dat tot 
1 juni het volgende geldt: 

samenkomsten zijn en blijven verboden. Denk aan samenkomsten in theaters, cafés,
terrassen, kermissen of feesten.
Buiten sporten, buiten bewegen of gewoon buiten zijn, is wel toegestaan. Dat kan alleen zijn,
in teamverband of met meer mensen samen.
Uiteraard moeten betrokkenen altijd 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon.
Op die anderhalve meter norm wordt toegezien en waar nodig op gehandhaafd.
Uitzondering voor die 1,5 meter geldt voor gezamenlijke huishoudens en kinderen tot en met
12 jaar.

Voor de volgende wijziging van de Aanwijzing en de noodverordening zijn de volgende opties 
denkbaar met ingang van 1 juni, waarbij het begrip groepsvorming komt te vervallen.

1. De huidige situatie, inclusief bovenstaande “gedoogconstructie” voor de buitenruimte
voortzetten zoals hierboven verwoord. Voor binnen blijven samenkomsten dus verboden
ongeacht het aantal.

Voordeel: Tot de Covid-wet er is, kan de discussie blijven rusten, daarna kan het in één
keer goed opgelost worden.
Nadeel: De vragen uit de samenleving blijven komen. Het risico dat incidenteel toch boetes
worden uitgedeeld (die veel aandacht trekken) blijft bestaan. Daarnaast moeilijk uit te
leggen wat het verschil is tussen een café en een buurtinstelling.

2. We maken bij een onderscheid tussen:
a) Samenkomsten in voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende

erven, die per 1 juni worden toegestaan voor maximaal 30 personen en per 1 juli voor
maximaal 100 personen mits 1,5 meter afstand in acht wordt genomen.

b) Samenkomsten in de openbare ruimte zijn niet langer verboden (en worden niet meer
benoemd in aanwijzing en noodverordening), mits in geval van samenkomsten van 3
of meer de 1,5 m in acht wordt genomen.

Voordelen: Er wordt een helder onderscheid gemaakt tussen binnen- en buitenruimten. De 
maximumaantallen lopen gelijk op met de al gecommuniceerde aantallen voor bioscopen 
en restaurants. Het noemen van een getal biedt heldere norm en zorgt voor een 
geleidelijke opschaling van de omvang activiteiten in de maatschappij. Ook vanuit 
handhavingsperspectief biedt het vaststellen van een getal houvast. Ook de 
grondwettelijke discussie over strijd met huisrecht is opgelost.
Nadeel: Er gaat in hoog tempo een groot deel van de samenleving open. Kan nadelig 
uitpakken voor de virusverspreiding.

3. Het samenkomstverbod schrappen en alleen de 1,5-meternorm laten staan.

Voordeel: grijpt zo min mogelijk in op vrijheden van anderen.
Nadeel: Er wordt in één keer heel veel openbare ruimte ingenomen in plaats van een meer
geleidelijke aanpak. Ook het effect op vervoersbewegingen zal direct heel groot zijn. Ook
de huidige beperkingen op kerken, uitvaarten en huwelijken verdwijnen meteen helemaal.
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Bijlage, huidige kader:

Aanwijzing
tot 8 mei 
2. Verbod voor alle overige samenkomsten. Daarbij gelden
uitzonderingen voor de volgende samenkomsten, mits betrokkenen te allen tijde 1,5 meter afstand 
houden tot de dichtstbijzijnde persoon:
a. wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van gemeenteraden, mits daarbij niet 
meer dan 100 personen aanwezig zijn, alsook vergaderingen van de Staten-Generaal;
b. samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden 
van instellingen, bedrijven en andere organisaties, waaronder begrepen de organisatie van 
staatsexamens, mits daarbij niet meer dan 100 personen aanwezig zijn
c. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen, mits daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn;
d. samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard, mits daarbij niet meer dan 30 
personen aanwezig zijn;
e. georganiseerd buiten sporten en bewegen voor kinderen van 13 tot en met 18 jaar, onder 
andere in teamverband.
Daarnaast geldt een uitzondering voor georganiseerd buiten sporten en bewegen, onder andere in 
teamverband, voor kinderen tot en met 12 jaar, waarbij geen 1,5 meter afstand hoeft te worden 
gehouden ten aanzien van de sportende kinderen, evenwel zonder toeschouwers anders dan 
eventuele leiding.

[Wijziging per 8 mei: Buiten sporten en bewegen voor personen van 19 jaar en ouder is 
toegestaan, onder andere in teamverband. Voor deze leeftijdsgroep geldt, net als bij de 
leeftijdsgroepen tot 19 jaar, dat zij geen wedstrijden mogen organiseren, niet aan wedstrijden 
mogen deelnemen en rondom het sporten en bewegen geen gebruik mogen maken van 
gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen. Uiteraard moeten betrokkenen te allen tijde 
1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon.
De eerdere uitzonderingen voor georganiseerd buiten sporten en bewegen voor kinderen tot en 
met 18 jaar omvatten overigens mede, onder dezelfde voorwaarden (georganiseerd, buiten, 13 tot 
en met 18 jaar afstand houden), activiteiten van scouting-, cultuur-, kunst-, en andere 
jeugdverenigingen.]

Tot 8 mei
Voor markten en winkels kan een uitzondering worden gemaakt van het verbod op samenkomsten 
indien in deze voorzieningen de beperkende maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 
meter afstand tussen alle in de voorziening aanwezige personen en het op adequate wijze 
zichtbaar duidelijk maken van die maatregelen zijn geregeld.

[Wijziging per 8 mei: Verder geef ik u opdracht om de mogelijkheid om winkels en markten uit te 
zonderen van het verbod op samenkomsten, uit te breiden met bibliotheken, pretparken en 
dierentuinen, mits bezoekers en werknemers te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de 
dichtstbijzijnde persoon. De beheerders van deze locaties zijn ervoor verantwoordelijk plannen te 
maken waarmee ze er onder andere voor zorgen dat de 1,5 meter afstand bewaard blijft en de 
belasting voor het mobiliteits-systeem en in het bijzonder het openbaar vervoer acceptabel blijft. 
De algemene bepalingen voor de sluiting van eet- en drinkgelegenheden en terrassen blijven tot 
nader order van kracht op deze locaties. De sluiting van sanitaire voorzieningen geldt in deze 
locaties alleen voor gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden. Toiletten kunnen wel 
gebruikt worden.]

Voor en na 8 mei
3. Instellen van een verbod op het in de publieke ruimte (incl. vaartuigen en voertuigen) niet in 
acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter. Dit verbod geldt niet indien het personen 
betreft die een gezamenlijk huishouden vormen of als het kinderen tot en met 12 jaar betreft die 
samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden die daarbij onderling een afstand 
van 1,5 meter in acht nemen.
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Noodverordening tot 11 mei:

Artikel 2.1. Verboden samenkomsten 
1. Het is verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten 
ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen. 
2. Dit verbod is niet van toepassing op de volgende samenkomsten, mits de aanwezigen te allen 
tijde ten minste 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon: 
a. wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van gemeenteraden, mits daarbij niet 
meer dan honderd personen aanwezig zijn [alleen voor VR Haaglanden: , alsook vergaderingen 
van de Staten-Generaal]; 
b. samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden 
van instellingen, bedrijven en andere organisaties, mits daarbij niet meer dan honderd personen 
aanwezig zijn en maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te 
garanderen; 
c. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen, mits daarbij niet meer dan dertig personen aanwezig zijn;
d. samenkomsten waarbij het recht zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden als bedoeld 
in artikel 6 van de Grondwet wordt uitgeoefend, mits daarbij niet meer dan dertig personen 
aanwezig zijn; 
e. samenkomsten ten behoeve van activiteiten als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, en artikel 2.8, 
tweede lid; 
f. door sportverenigingen of professionals georganiseerd en begeleid buiten sporten en bewegen 
van personen tot en met 18 jaar. 
3. Het is tot 1 september 2020 verboden om evenementen te laten plaatsvinden of ontstaan, dan 
wel aan evenementen deel te nemen. 

Artikel 2.2. Verbod niet in acht nemen veilige afstand 
1. Het is verboden zich in de publieke ruimte in een groep van drie of meer personen op te houden 
zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van 
ten minste 1,5 meter. 
2. Dit verbod is niet van toepassing op: 
a. personen die een gezamenlijke huishouding vormen; 
b. kinderen tot en met 12 jaar die: 
i. samen spelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden die daarbij onderling een 
afstand van 1,5 meter in acht nemen; 
ii. georganiseerd buiten sporten of bewegen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, onderdeel f. 
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IAO Covid-19

Omschrijving Agenda IAO
Vergaderdatum en -tijd 12 mei 2020, 13.30 uur
Vergaderplaats NCTV
Aanwezig

Afwezig

1. Opening

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

Dashboard (bijlage 2a)

3. Thema Maximaal controleren (VWS)
Terugkoppeling Veiligheidsberaad
Mondelinge toelichting

o Voorbereiding REM-strategie
o Testbeleid en contactonderzoek
o Verbijzondering Dashboard

4. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV)
Toerisme en recreatie Pinksterweekend

5. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)
Mondelinge toelichting uitvoering motie Asscher

6. Thema Financieel-economisch (EZK)
Stand van zaken datadeling

7. Thema Caribisch gebied (BZK)

8. Internationaal

9. Transitie projectorganisatie
Toelichting COVID-19 wet (NCTV)
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Omgevingsanalyse (2)

• Er is wederom veel aandacht voor het verdwijnen van de 
ontslagboete in het tweede steunpakket dat eind deze week of 
volgende week verwacht wordt. Vakbonden FNV en CNV zijn tegen 
het schrappen van de ontslagboete. Verschillende media noemen het 
nieuwe steunpakket ‘een politiek vraagstuk’ en stellen dat ‘de roep 
om maatwerk groeit’. Verder bereiden bedrijven zich voor op grote 
ontslagrondes. De evenementen- en reisbranche hebben wederom 
een oproep gedaan voor steun.

• Media vooruit naar hoe de anderhalvemetersamenleving er straks uit 
zal zien. Zo heeft Koninklijke Horeca Nederland richtlijnen opgesteld 
waar kroegen en restaurants aan moeten voldoen als ze op 1 juni 
weer opengaan. Hierbij kunnen er straks maximaal vier mensen aan 
een tafel of aan de bar zitten, moeten gasten bij binnenkomst hun 
handen wassen, wordt er een controlegesprek uitgevoerd en wordt 
alles grondig schoongemaakt.
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Omgevingsanalyse (3)

• Daarnaast blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond dat 20 procent 
van de ov-gebruikers bij verdere versoepeling van de lockdown geen 
gebruik meer zal maken van het ov en kiest men voor de eigen auto 
of de fiets. De RAI Vereniging is niet blij met de resultaten en vreest 
voor lange files als meer mensen met de auto gaan. Minister Van 
Nieuwenhuizen roept werkgevers op mensen ook na corona meer 
thuis te laten werken.

• Agenten worden in coronatijd vaker geconfronteerd met agressie en 
geweld. Dat komt o.a. doordat agenten vaker op overlastmeldingen 
moeten afgaan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ‘coronaspugers’.

• Aanvulling I&W: Toename wegverkeer over afgelopen weken
• NP: aankondiging anti lockdown demonstraties (30 mei en 6 juni)
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1. Tijdelijke wetgeving maatregelen COVID-19

TK-brief 
Voornemen van het kabinet voor tijdelijke wetgeving maatregelen 
COVID-19, door de minister van JenV in een brief van 1 mei gemeld 
aan de Tweede en Eerste Kamer.

Waarom een nationale formele wet?
Behoefte aan een deugdelijke, bestendige (dus ook voor langere 
tijd), democratische goed gelegitimeerde juridische basis met een 
breed draagvlak. Zie ook de roep daarom in het parlement, bij 
rechtsgeleerden en de oproep van VP Raad van State (interview 
NRC). 













Communicatie – acties deze week

• Start social influencers campagne 
• Switch: blijf thuis > vermijd drukte & 1,5 meter
• Communicatieve werking van evt. ‘stoplicht’

in voorbereiding met NCTV & VWS

• Voorbereiden communicatie telecomdata
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Communicatie – storytelling: ruimte voor rouw

In het begint van de coronacrisis was er aandacht voor het menselijk 
leed dat corona veroorzaakte. Er was bijvoorbeeld aandacht voor de 
eerste overledenen doordat bewindspersonen de familie sterkte 
wensten. In de loop der tijd is er vooral aandacht geweest voor de 
verspreiding van de virus, de aanpak en de IC-cijfers. Hierdoor is er te 
weinig overgebleven van de aandacht voor het persoonlijke leed. 
Daarvoor willen we nu weer aandacht hebben. Er wordt nagedacht over 
op welke manier dit goed kan.
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Communicatie – Nudging als onderdeel van 
campagne (i.s.m. gedragsunit)

Nudging (of nudgen) is een in 2008 beschreven gedragspsychologische
motivatietechniek waarbij mensen subtiel worden gestimuleerd om zich 
op een gewenste wijze te gedragen, zonder dat alternatieven verboden 
worden. 

De techniek kan worden gezien als het geven van een 'duwtje' (Engels: 
nudge) in de 'goede' richting. Dat kan in boodschappen (de meeste 
mensen betalen hun rekening op tijd) en in de openbare ruimte 
(bijvoorbeeld de stippen en strepen die in wachtrijen bij winkels worden 
gebruikt, of voetstapjes op een trap om te motiveren meer te 
bewegen). 
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Communicatie – Nudging als onderdeel van 
campagne (i.s.m. gedragsunit)

Nudges kunnen zijn:
• Feedback op vaste momenten (autopiepje als je de autogordel niet 

omdoet).
• Default nudge (Je moet moeite doen om het fout te doen, de 

omgeving is zo georganiseerd dat automatisch het gewenste gedrag 
plaatsvindt).

• Signaalnudge (een signaal stuurt je als vanzelf de goede kant op, je 
loopt bijvoorbeeld vanzelf naar een groen licht (want daar is het 
rustig).

26
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omdoet).
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Persoploopje woensdag
MP en minister De Jong 
Behoefte vanuit regio: praktijk rond groepsvorming vs. Handhaving

Donderdag:
- gesprek over projectorganisatie en inrichting transitiefase
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14. Rondvraag en sluiting
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Acties en afspraken IAO 12 mei (2)

• Aanvullend advies van OMT over PBMs wordt nog gedeeld.

Continuiteit
• VR passen hotspot benadering toe: VR hebben hotspots (plekken 

die mogelijk druk kunnen worden) in kaart gebracht per regio. 
Hierop zullen zij extra toezien omdat toezicht op alle plek niet 
mogelijk is.
• KMAR beziet of zij deze benadering ook kunnen toepassing in 

afstemming met VR
• Toerisme (Hemelvaart en Pinksteren): voor zowel binnenlandse als 

buitenlandse toerisme , aanpak richt zich op hotspot benadering 
die zich richt op de publieke ruimte, er wordt bezien of Kmar hier 
op aan kan sluiten.

• Om te voorkomen dat er op hoog niveau incidenten worden 
aangestuurd wordt afgesproken informatie te delen irt hemelvaart 
en pinksteren.33















































Actuele onderzoeken (V) - na forse afname verplaatsingen afvlakking

11-5-2020
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Retail en recreatie 
(bijv. winkelcentra 
en cafés)

-43%

Bewegingen op basis van locatiedata van google (tot 2 mei)

Boodschappen en 
drogisterij

-9%

Plaatsen van 
vervoer 
(bijv stations)

-53%

Naar het werk

-16%

Daling in het weekend van 12 April vanwege het Paasweekend























Arbeidsmarkt (VIII) - Forse daling gewerkte uren 

Na de lockdown is vooral een daling bij zelfstandigen zichtbaar.

11-5-2020

33

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 (IX) - Forse daling gewerkte uren 

11-5-2020

34Bron: Von Gaudecker e.a. (2020), LISS-panel, N=2.918.

De afname in gewerkte uren verschilt per sector. De grootste dalingen zijn te vinden in de sectoren horeca (-14,6 uur 
per week) en milieudiensten, cultuur en recreatie (-8,8 uur). Het aantal gewerkte uren in sommige sectoren blijft 
relatief stabiel, zoals bij de financiële diensten (-0,9 uur) en in de bouw (-1,8 uur).



















Caribische delen van het Koninkrijk 

43

Maximaal controleren (incl. zorg kwetsbare 
personen Bonaire St. Eustatius Saba Curaçao Aruba Sint Maarten 

Aantal positief geteste mensen totaal
(sinds gisteren) 2 2 2 16 101 76

Aantal ziekenhuisopnamen actueel
(cumulatief) 0 0 0 1 (4) 1 (13) 5 (20)

Aantal patiënten op IC actueel
(cumulatief) 

n.v.t. n.v.t n.v.t. 1 (2) 1 (4) 2 (13)

Aantal patiënten overleden totaal
(sinds gisteren) 0 0 0 1 3 15 (+1)

Beschikbaarheid IC bedden voor Corona

Beschikbaarheid zorgpersoneel

Beschikbaarheid hulpmiddelen

Testcapaciteit

Continuïteit acute zorg in de regio

Interinsulair patiëntenvervoer
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- Bijna alle banken en andere geldverstrekkers bieden huiseigenaren een betaalpauze indien nodig, maar 
Vereniging Eigen Huis ziet teveel verschillende regels en pleit voor meer steun voor huiseigenaren en een 
regeling die in de hele sector geldt.

Caribisch deel van het Koninkrijk
- De COVID-19 crisis heeft de kwetsbaarheid van de eilanden blootgelegd. De bijzondere gemeenten, die net als 

de andere drie eilanden draaiden op toerisme, staan er slecht voor. Eerder werd al bekend dat de financiële 
steun van Nederland aan het Caribisch deel van het Koninkrijk kan oplopen tot een miljard euro.

- De Raad voor Advies stelt dat er rampzalige gevolgen zullen zijn voor de overheidsfinanciën van Curaçao bij 
sluiting van de grenzen langer dan drie maanden. De ‘coronabegroting’ 2020 van Curaçao is gebaseerd op de 
sluiting van grenzen met het buitenland voor 3 maanden.

- De Curaçaose overheid heeft ondernemers financiële hulp toegezegd, maar veel bedrijven en ondernemers 
hebben nog geen steun ontvangen. Ook weten ze niet of hun aanvraag überhaupt wel is goedgekeurd.

- Duizenden families op Aruba zijn afhankelijk van voedselhulp door verschillende hulporganisaties.
- Aruba maakt zich klaar om de grenzen te heropenen vanaf 1 juli 2020, de interne economie zal vanaf 15 juni 

geleidelijk worden opgestart. 
- Een benefietactie heeft ondertussen al 1 miljoen euro opgeleverd en naar verwachting zal de opbrengst nog 

verder oplopen. Het geld wordt gebruikt voor voedselpakketten. 
- Het Rode Kruis gaat in samenwerking met lokale hulporganisaties voedselhulp coördineren voor Curaçao, 

Aruba en Sint-Maarten.

Internationale context
- Uit een rapport van de Noorse gezondheidsautoriteit blijkt dat er geen bewijs is gevonden voor brede 

verspreiding van het virus onder jongeren onder de 20 jaar.
- In Denemarken is het reproductiegetal de afgelopen weken gedaald van 0,9 naar 0,7. De daling deed zich voor 

ondanks de heropening van de scholen in het land, nu vier weken geleden. Ook in Noorwegen lijkt de 
heropening van basisscholen en kinderopvang niet geleid te hebben tot een toename in besmettingen.

- Deze week komt de EU naar verwachting met een vakantieprotocol om het (Europees) toerisme te redden.
Diverse landen hebben voorstellen gedaan, waaronder een coronapaspoort of ‘corona corridors’ tussen landen 
met vergelijkbare maatregelen en bezettingsgraden. Griekenland hoopt dat het toeristische seizoen op 1 juli 
van start kan gaan en hebben diverse protocollen opgesteld, waaronder de verplichting tot een 
gezondheidscertificaat.

- Reizigers die vanuit het buitenland Spanje binnen willen, moeten vanaf vrijdag verplicht eerst twee weken in 
quarantaine. De maatregel blijft gelden zolang de noodtoestand duurt.

- Volgens economen dreigt Griekenland door de pandemie en daarmee het uitblijven van toerisme, weer terug 
te vallen in de crisis van tien jaar geleden. De staatsschuld zal naar verwachting oplopen tot bijna 200% van 
de economische output.

- De Britse regering adviseert inwoners mondkapjes te dragen op plekken waar moeilijk afstand gehouden kan 
worden, zoals in het ov en in winkels. 

- In Rusland is een recordaantal nieuwe besmettingen vastgesteld. Volgens de Russische autoriteiten is de 
snelle stijging het gevolg van een strikter testbeleid. Ondanks deze enorme toename heeft president Poetin 
aangekondigd dat er een einde komt aan de strikte nationale lockdown.

- In China is de vrees voor een tweede besmettingsgolf toegenomen nadat in de stad Wuhan nieuwe 
besmettingen zijn vastgesteld.

Politiek en maatschappelijke onrust
- 10 tot 15% van de kinderen tussen de 0 en 4 jaar is op maandag niet naar hun kinderdagverblijf gegaan. Een 

deel van de ouders hield kinderen thuis vanwege verkoudheid, een deel was nog terughoudend. Over het 
algemeen zijn basisschoolbesturen tevreden over de eerste dag.  

- Uit gegevens van de politie blijkt dat geweld tegen de politie tijdens de crisis is toegenomen. Ook het aantal 
overlastmeldingen is explosief gestegen. 

- Volgens de media is het kabinet de afgelopen weken verdeeld geraakt over de coronacrisis. 
- Het Veiligheidsberaad heeft vertrouwen in het gedrag van burgers als naar verwachting op 1 juni de terrassen 

open gaan.   
- De richtlijnen voor het openstellen van horeca zijn bekend, naast een controlegesprek aan de deur mogen 

maximaal vier personen aan een tafel zitten. Het personeel mag binnen 1,5 meter de bestelling opnemen. 
- Volgens retail-adviesbureau RMC nam de drukte in de winkelstraten de afgelopen week sneller toe dan in de 

weken ervoor. Ook verwacht RMC dat de drukte gestaag zal toenemen nu een aantal contactberoepen weer 
aan het werk gaat en scholen en bibliotheken zijn geopend.  

- Lang niet alle rijschoolhouders staan te springen om vandaag weer met lessen te beginnen en doen dat dan 
ook niet. 

- Mensen konden zich op maandag weer inschrijven voor theorie-examens voor een rijbewijs, het Centraal 
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen had daarom maandagochtend last van een overbelasting op de website.  

- Groningen Demonstranten eisten zaterdag in Groningen een einde aan de maatregelen tegen corona. 
- Het COA stelt dat (voornamelijk) door de crisis het aantal inwoners van Ter Apel is teruggelopen. 
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- Huurders zijn boos over de aangekondigde huurverhoging. 
- Diverse sportscholen hebben hun apparatuur naar buiten verplaatst uit frustratie, omdat zij nog niet open 

mogen maar buiten sporten wel is toegestaan. 

DUIDING
Economisch herstel van het Caribisch deel van het Koninkrijk bemoeilijkt vanwege grote
afhankelijkheid van toerisme
De economieën van het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn extra hard getroffen door de pandemie omdat zij in
zeer grote mate draaien op toerisme. In veel gevallen bestonden er al economische problemen voor de pandemie
die nu verergeren. Op verschillende eilanden wordt melding gemaakt dat inwoners moeite hebben voldoende 
voedsel te vergaren. Omdat er naast toerisme weinig andere bronnen van inkomsten zijn, bestaat er voor het 
weer kunnen opstarten van de economie een grote afhankelijkheid van de beslissingen van andere landen om 
inwoners weer te laten reizen. Curaçao zal in de nasleep van de coronacrisis blijven zitten met een 
werkloosheidscijfer van 60%, verwacht premier Rhuggenaath.
Eerste schooldag lijkt goed verlopen, de echte test komt over twee weken
Zowel op sociale als traditionele media is positief gereageerd op het verlopen van de eerste schooldag sinds de 
versoepeling. Het feit dat 10 tot 15% van de kinderen en een deel van de leerkrachten niet op school zijn
verschenen geeft wel aan dat een minderheidsgroep nog terughoudend is. Als de berichten positief blijven zal dit 
cijfer wellicht afnemen. De echte test komt over twee weken, wanneer de invloed van de versoepelingen op de 
besmettingsgraad duidelijk wordt.

  







Doel

• Beheersing binnenlands toerisme en toestroom toerisme uit Duitsland tijdens 
het Pinksterweekend (en eventueel het Hemelvaartweekend)

• (voor Pinksteren) Beheersing samenloop met recreatie/horeca (terrassen)
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IAO

IAO Covid-19

Omschrijving Agenda IAO
Vergaderdatum en -tijd 14 mei 2020, 10.00 uur
Vergaderplaats NCTV
Aanwezig

Afwezig

1. Opening

2. Terugkoppeling ICCb/MCCb

3. Presentatie projectorganisatie

4. Rondvraag en sluiting

Nationaal Crisis Centrum

Datum
13 mei 2020
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1. Opening
2. Terugkoppeling ICCb/MCCb
3. Presentatie projectorganisatie
4. Rondvraag en sluiting











• Frequentie MCC-19 eerst wekelijks en na het reces tweewekelijks. 
De andere structuren passen zich daarop aan. SGO dient als 
voorportaal.

• Vraag over CAS wordt los behandeld, hoe dat is nog niet bekend. 
Dit kan uit het schema voor nu. 

• Parlementaire verantwoording, coördinatie op communicatie en 
adviezen van de planbureaus en reactie kabinet daarop missen.

• Pilaar nazorg: valt wel onder de projectorganisatie, eventueel met 
een extra directeur. Dit moet worden toegevoegd in het schema 
als pilaar. 

• Wens om een duidelijk omklapmoment te kiezen
• Toetsen hoe andere departementen de organisatie in gaan vullen.
• Betrekken handhavingsorganisatie in de projectorganisatie om 

haalbaarheid voorstellen te toetsen.
• Kantelmoment ICCb- MCCb naar projectorganisatie. Welk besluit 

vraagt om een ICCb-MCCb?

Titel | Datum7



• Parlementair: wat gaat de projectorganisatie doen en hoe wordt 
het ingericht?

• Er wordt aandacht gevraagd voor verbinding rijk-regio en lokaal
• Regio’s zijn nog niet uit hun crisisstructuren, voorlopig nog GRIP 4, 

zolang de COVID-wet er nog niet is. 
• Veiligheidsberaad noemen in het schema.
• Hoe borgen we de relatie regio’s en gemeenten? Ook t.a.v. 

communicatie. Wat wordt verwacht van het LOTC? Hoe houden we 
crisisorganisatie up to date als we weer moeten opschalen?

• NKC is zich aan het voorbereiden op overdracht naar 
programmaorganisatie. FORA is daarmee bezig. Ontbreekt op de 
sheets en bij de te leveren producten. Die taak gaat over naar de 
programmaorganisatie.

• Waar is de DG-kolom in dit plaatje? Als de NCTV bij SGO aansluit 
dan wil DG VWS waarschijnlijk ook aansluiten. 

• Wat is het verschil bij lichtblauw en oranje in het plaatje?
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• N.a.v. de vragen:
• Omklap IAO naar directeurenoverleg gaat heel geleidelijk. Als IAO 

goed functioneert dan dit laten bestaan, wel met andere naam en 
een nieuwe voorzitter. Idem met de werkgroepen, die moeten niet 
direct worden opgeheven. Vraag waar de  werkgroepen belegd 
gaan worden, daar moet nog goed naar worden gekeken. 
Werkgroepen die onder regie NCTV vallen kunnen mogelijk bij een 
departement worden belegd, of bij de projectorganisatie. 
Nadenken welke werkgroepen voor de lange termijn moeten 
blijven bestaan. Toekomstvisie op de werkgroepen is gewenst. 

• Actie: Op een rij zetten wat er is aan werkgroepen en welke met 
welke bezetting verder moeten. 

• Namen en rugnummers: bezien of mensen willen overstappen, 
plaatje eind van de week klaar. 

• T.a.v. vraag wat wel en niet in schema moet nog even met AZ 
worden besproken
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• Nafase: in de SGO is een aantal taken verdeeld, het is aan SG J&V 
gedelegeerd welke taken in het plaatje horen, kunnen nu geen 
toezeggingen over worden gedaan.

• Voorstel communicatie en parlementaire verantwoording komt 
nog, welke taken bij departementen en welke bij 
projectorganisatie komen wordt nog bezien.

• Vraag nav in/outboxen: huiverig of al die vragen nu naar de 
projectorganisatie moeten.

• Budgettaire hygiëne: wordt meegenomen bij het opstellen van 
stukken. Fin is ook nauw betrokken in de projectorganisatie

• Bestuurlijk overleg met andere overheden: moet nog naar worden 
gekeken hoe dit wordt ingevuld.

• Vergaderfrequentie: focuspunt is ministeriele Commissie.
• Rol DG’s: de keuze is zoals in het plaatje weergegeven.
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• IAO blijft in stand, vergaderfrequentie dagelijks tot dat niet meer 
nodig is. Werkgroepen: overzicht door NCTV en projectorganisatie, 
incl namen en rugnummers. 

• T.a.v. nieuwe en lopende issues (in/outbox): in het IAO kan 
worden besproken wie het oppakt. Daar zit de projectorganisatie 
ook in. Zo borgen we afstemming.

• Aandacht voor uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van besluiten 
is van groot belang. Bestuurlijke inbedding lokaal, regionaal en 
politie en Kmar is van groot belang. Dit moet zichtbaar worden in 
het plaatje.

• Rol DG’s: moet expliciet bij stil worden gestaan (actiepunt).
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Tweede rondje vragen:
• VWS gaat intern nog kijken naar de invulling kolom VWS en 

betrokkenheid DG’s.
• OMT: zit in de VWS crisisstructuur. Gaandeweg is vraagarticulatie 

aan OMT erbij gekomen. OMT blijft steeds gericht op 
gezondheidseffecten, hoeft geen rol in de rest van het schema.

• Lange termijn facetten en rol kennisinstituten vallen vooralsnog 
niet onder domein projectorganisatie.

• Rouwverwerking in projectorganisatie? Hier komt advies op van 
het NKC.

• Rol ICCb-MCCb: indicatoren wanneer die weer actief worden? Als 
besmettingen exponentieel toenemen, samenloop met een andere 
crisis zijn voorbeelden van indicatoren. 

• Wordt vraagsturing aan OMT overgenomen door 
projectorganisatie?

Titel | Datum12





Van sprint naar marathon
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• Momenteel werken we in een crisisstructuur met daarbij behorende crisisbesluitvorming

• Doel is om vanaf 1 juni zoveel mogelijk terug te gaan naar de ‘normale’ structuur

• Aan de normale structuur wordt een regieprogramma toegevoegd, omdat
• Beleid en uitvoering nauwer vervlochten zijn dan normaal;
• Besluitvorming kort cyclisch plaats moet vinden;
• Vraagstukken integraal gewogen moeten worden

• Derhalve: Opdracht om regieprogramma in te richten om (nieuwe) vragen in samenhang te 
bezien



Uitgangspunten programma
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- Er wordt voortgebouwd op bestaande kennis en kunde, zowel uit de crisisstructuur als binnen 
departementen:

• Inhoudelijke input komt uit de (reeds bestaande) werkgroepen die afhankelijk van 
onderwerp onderdeel zijn van vakdepartementen of programmaorganisatie 

• Input van kennisinstituten, andere overheden en kennis op basis van ontwikkelingen in 
het buitenland maken expliciet onderdeel uit van de integrale afweging

- Er is nog geen zekerheid over hoe lang programma blijft bestaan, maar deze is in zijn aard 
tijdelijk

- Programma onder de permanente randvoorwaarde dat Covid-19 niet terugkeert in een 
volgende golf. In dat geval worden de MCCB en ICCB weer actief



Het programma levert de volgende producten
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- Scenario’s / kompas
- Een afwegingskader
- Een overkoepelend narratief
- Voorbereiding van integrale besluitvorming ten aanzien van onderwerpen met een 

zwaarwegend interdepartementaal karakter
- Beheren, faciliteren en coördineren van agenda en besluitvorming van MC COVID-19;
- Dashboard met actuele data t.b.v. besluitvorming



› Het programma adviseert het SGO over keuzemogelijkheden ten aanzien van af- en 
eventueel opschalen van maatregelen voor het duurzaam inrichten van de samenleving 

› Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de beheersing van de 
gezondheidsrisico’s. Deze gegevens zijn randvoorwaardelijk voor het functioneren van dit 
programma

› De vijfhoek is verantwoordelijk voor de steunpakketten. De keuzes die daarbij worden 
gemaakt worden meegenomen in de integrale afweging

› Covid-19 gerelateerde vraagstukken die binnen één departement vallen en geen integrale 
afweging nodig hebben worden door het betrokken departement opgepakt

Reikwijdte programma
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4. Rondvraag en sluiting 
• Het aanvullend OMT advies wordt niet gedeeld.
• Het brondocument is gewenst omdat er spoed Kamervragen moeten 

worden beantwoord.
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IAO Covid-19

Omschrijving Agenda IAO
Vergaderdatum en -tijd 15 mei 2020, 10.00 uur
Vergaderplaats NCTV
Aanwezig

Afwezig

1. Opening

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

3. Thema Maximaal controleren (VWS)
Terugkoppeling gesprek kansspelsector
Terugkoppeling gesprek evenementensector
Mondelinge toelichting:

o Voorbereiding REM-strategie
o Testbeleid en contactonderzoek
o Verbijzondering Dashboard (incl. presentatie LOT-C)

4. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV)

5. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)

6. Thema Financieel-economisch (EZK)
Update data-deling

7. Thema Caribisch gebied (BZK)

8. Internationaal

9. Transitie projectorganisatie

10. Parlementair

Nationaal Crisis Centrum

Datum
15 mei 2020
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1510 mei 2020

11. Communicatie

12. Actiepunten
Update juridische basis mondkapjes (VWS)

13. ICCb/MCCb-onderwerpen

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. Transitie projectorganisatie
10. Parlementair
11. Communicatie
12. Actiepunten 
13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb
14. Rondvraag en sluiting 



1. Opening
• Voorbereiding besluitvorming ICCb/MCCb (a.s. dinsdag)
• OMT-advies: maandagochtend
• IAO: maandagmiddag 14.30 uur



2. Algemeen beeld

Actuele aandachtspunten
• Gefaseerde start van 1,5m-samenleving vindt brede steun, toch zorgen bij horeca, 

vakantieaanbieders en sportscholen. 
• Discussie rondom ”coronaboetes”: vragen rondom willekeur bij opleggen en innen van 

boetes en het beroep hiertegen. Onduidelijkheid bij het opleggen van boetes leidt 
volgens advocaten tot vermindering van draagvlak voor maatregelen. 

• Volgens een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de overgang 
van thuisonderwijs naar onderwijs op school op vrijwel alle scholen volgens het 
schoolprotocol verlopen. 97 procent van de schoolleiders kijkt met een positief gevoel 
terug op de eerste schooldagen. 

• Creatieve aanpassingen door bedrijven en instanties voeden discussie over 
schijnveiligheid (sneltesten en 'coronaproof' vakanties) 

• Zorgen bij OV-personeel ten aanzien van bescherming, capaciteit en handhaving bij 
opstarten van volledige dienstregeling per 1 juni. 

• Er is nog steeds steun voor de coronamaatregelen van het kabinet, maar deze is wel 
afgenomen. Uit onderzoek door I&O steunt 75% van de bevolking de “intelligente 
lockdown”, in vergelijking tot 91% één maand geleden. 



Omgevingsanalyse
• De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) vreest dat 150.000 tot 

200.000 hartpatiënten dit jaar geen zorg krijgen vanwege de coronacrisis.
• Bestuurder  van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in 

Tilburg denkt dat het te vroeg is om de coronamaatregelen te versoepelen, 
met name in Brabant.

• De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2020 met 1,7 
procent gedaald, vergeleken met het laatste kwartaal van 2019. Ook is het 
aantal openstaande vacatures met 60 duizend afgenomen. Dat is de 
sterkste daling ooit gemeten, stelt het CBS.

• Zzp'ers die kunnen terugvallen op het inkomen van hun partner kunnen 
vanaf volgende maand geen financiële 'coronasteun' meer krijgen. Dat 
meldt het Financieele Dagblad.

• NS-topman Roger van Boxtel voorziet de komende jaren grote financiële 
problemen voor de Nederlandse Spoorwegen. Door de coronacrisis en het 
massale thuiswerken is het aantal treinreizigers minimaal en zijn de 
verliezen groot, zei Van Boxtel gisteravond in het praatprogramma Op1.
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• Kmar vraagt aandacht voor voorbereiding van grote evenementen na 1 september
• Is nog niet voorzien voor 1 juni (ook niet in OMT-aanvraag)
• Vereist aandacht op korte termijn (verschil tussen grote en andere evenementen en 

hoe grote evenementen worden meegenomen in besluitvorming) wordt in planning 
meegenomen

3. Maximaal controleren (3/5)





Verbijzondering Dashboard (incl. presentatie LOT-C)
• Maarten Dewachter geeft aftrap voor toelichting op presentatie.
•

aanwezig. 
•  geeft nadere toelichting op sheets.

10

3. Maximaal controleren (5/5)





























4. Continuïteit vitale processen en samenleving

Handhaving
• Thema blijft gemoederen bezig houden
• Zal pas terugkomen in op agenda van het VB als de COVID-19 Wet gereed is
• Naar verwachting zullen boetes (en daarmee aantekening) terugkomen in het debat

van a.s. woensdag



5. Zorg voor kwetsbare personen
Geen bijzonderheden





7. Caribisch gebied
Geen bijzonderheden



8. Internationaal
Geen bijzonderheden



9. Transitie projectorganisatie
• Vanmiddag overleg met 5 SG’s en de planbureau’s





11. Communicatie – acties deze week
• Stoplicht/Dashboard (géén publiekscommunicatie) 
• Nafase/rouw/inventarisatie van wensen en ideeën
• Nieuwe flitspeiling
• Infectieradar.nl 
• Nudges: speech, campagne, etc.
• Hemelvaart/Pinksteren
• Notitie vervolg communicatie in programmaorganisatie
• Voorbereiding voor besluitvorming dinsdag

Aanvulling vanuit VWS: beantwoording van vragen gaat volgens normale lijn van het 
beantwoorden van burgervragen ieder departement doet dit zelf (belangrijk dat het 
moederdocument volgende week beschikbaar is)





13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb
• Strategie
• Specifieke besluitvorming omtrent mogelijke verspoeling op 1 juni
• Toerisme

• Evt. Juridische basis voor mondkapjes in OV (als dit nodig blijkt)



14. Rondvraag en sluiting
• SZW en OCW gaan na of in IAO maandag een notitie over PO en kinderopvang nodig 

is (zal op reservelijst voor IAO worden opgenomen)
• SZW verzoekt om onderscheid te maken in verslagen tussen wat er besproken is en 

wat er voorafgaand aan de overleggen gedeeld is
• JenV meldt dat vanmiddag een tweede overleg met de Horeca plaats vindt 





Acties en afspraken IAO 15 mei (2)
8) Actiepunten vraagstuk ‘Datadelen’ wordt door direct betrokkenen 

opgepakt
9) Woensdag 20-5 na MR volgt Kamerbrief
10)Vraagstuk grondslag juridische verplichting & handhaving mondkapjes in 

OV bespreken in directeurenoverleg voor IAO ma 18-5 14.30u (met IenW,
JenV, VWS, politie, VR’s)

11)OCW en SZW gaan na of notitie PO en kinderopvang in IAO 18-5 nodig is













































Actuele onderzoeken (V) - na forse afname verplaatsingen afvlakking

14-5-2020
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Retail en recreatie 
(bijv. winkelcentra 
en cafés)

-30%

Bewegingen op basis van locatiedata van google (tot 7 mei)

Boodschappen en 
drogisterij

-3%

Plaatsen van 
vervoer 
(bijv stations)

-55%

Naar het werk

-43%

Daling in het weekend van 12 April vanwege het Paasweekend





















Arbeidsmarkt (VII) - Forse daling gewerkte uren 

Het aantal gewerkte uren van werkenden daalde van 33,1 uur per week naar 28,8 uur per week (-13%). 
De daling bij zelfstandigen (-23%) was groter dan die bij werknemers (-11%). 

14-5-2020

32Bron: Von Gaudecker e.a. (2020),LISS-panel, N=2.918.

De afname in gewerkte uren verschilt per sector. De grootste dalingen zijn te vinden in de sectoren horeca (-14,6 uur 
per week) en milieudiensten, cultuur en recreatie (-8,8 uur). Het aantal gewerkte uren in sommige sectoren blijft 
relatief stabiel, zoals bij de financiële diensten (-0,9 uur) en in de bouw (-1,8 uur).







Arbeidsmarkt (X) - Werkomstandigheden

14-5-2020
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Aantal per week gemelde corona-
klachten bij ISZW In 2020 heeft ISZW t/m 1 mei 946 

corona gerelateerde meldingen 
ontvangen, dit is 26% van het totale 
aantal meldingen. 
ISZW is vanaf week 10 begonnen met 
het registreren van corona gerelateerde 
meldingen.
De helft van de meldingen gaat over te 
weinig afstand kunnen houden op de 
werkvloer, gevolgd door onvoldoende 
hygiënische maatregelen. 
27% van de meldingen komt uit de 
groot-en detailhandel. 
60% van de meldingen wordt onderzocht 
door ISZW. 

Bron: ISZW















Caribische delen van het Koninkrijk 

42

Maximaal controleren (incl. zorg kwetsbare 
personen Bonaire St. Eustatius Saba Curaçao Aruba Sint Maarten 

Aantal positief geteste mensen totaal
(sinds gisteren) 2 2 2 16 101 77

Aantal ziekenhuisopnamen actueel
(cumulatief) 0 0 0 1 (4) 1 (13) 3 (20)

Aantal patiënten op IC actueel
(cumulatief) 

n.v.t. n.v.t n.v.t. 1 (2) 1 (4) 2 (13)

Aantal patiënten overleden totaal
(sinds gisteren) 0 0 0 1 3 15 

Beschikbaarheid IC bedden voor Corona

Beschikbaarheid zorgpersoneel

Beschikbaarheid hulpmiddelen

Testcapaciteit

Continuïteit acute zorg in de regio

Interinsulair patiëntenvervoer
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Omschrijving Agenda IAO
Vergaderdatum en -tijd 18 mei 2020, 14.30 uur
Vergaderplaats NCTV
Aanwezig

Afwezig

1. Opening

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

3. Thema Maximaal controleren (VWS)
a. Terugkoppeling OMT/BAO
b. Terugkoppeling Catshuis
c. Brondocument stapsgewijze verruiming (NCTV/VWS) (stuk wordt

uitgereikt ter vergadering)
d. Maatregelenpakket 1 juni (NCTV) (presentatie ter vergadering)
e. Strategie (VWS) (stuk wordt uitgereikt ter vergadering)
f. Juridische basis mondkapjes (VWS) (presentatie ter vergadering)
g. Besluitvorming PO en kinderopvang (SZW) (twee bijlagen derde volgt ter

vergadering).

4. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV)
a. Notitie toerisme (projectorganisatie) (bijlage)

5. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)

6. Thema Financieel-economisch (EZK)
a. Datadelen (mondelinge toelichting)

7. Thema Caribisch gebied (BZK)

Nationaal Crisis Centrum

Datum
18 mei 2020
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8. Internationaal
 

9. Transitie projectorganisatie

10. Parlementair

11. Communicatie

12. Actiepunten

13. ICCb/MCCb-onderwerpen

- Strategie 
- Specifieke besluitvorming omtrent mogelijke versoepeling 1 juni 
- Toerisme 
- Juridische basis mondkapjes 
- Besluitvorming PO en kinderopvang 

 
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. Transitie projectorganisatie
10.Parlementair
11.Communicatie
12.Actiepunten 
13.Onderwerpen voor ICCb/MCCb
14.Rondvraag en sluiting 





2. Algemeen beeld

Kantelpunten die tot maatschappelijke onrust kunnen leiden 
• In Nederland concentreert de oversterfte zich bij sommige etnische 

minderheden en arbeidsmigranten, zoals moslims en Polen. Mogelijk zullen 
rechtsextremisten en rechts-populisten dit gegeven gebruiken in hun 
framing van de COVID-crisis, wat tot maatschappelijk onrust kan leiden. 

• De opstelling van sommige sportscholen en strandtenten ondergraaft het 
beleid van het kabinet, de gemeente en de veiligheidsregio’s, maar kan 
elders in de samenleving op enige sympathie rekenen. 

• Ook in Nederland zou de antilockdownbeweging gekaapt kunnen worden 
door extremisten, met (mogelijk) radicalisering van de protesten tot 
gevolg. 



2. Algemeen beeld

Actuele aandachtspunten 
• De Nederlandse aanpak van COVID-19 lijkt redelijk goed te 

werken. De directe volksgezondheidscrisis is bezworen en de 
economie heeft, in vergelijking met andere landen, iets minder 
harde klappen ontvangen, maar de gevolgschade van de COVID-
crisis is groot en pas aan het eind van het kwartaal duidelijk. 

• Het lijkt erop dat de aangekondigde versoepelingen van een aantal 
strenge coronamaatregelen op 1 juni kunnen doorgaan. Er zijn nu 
geen zwaarwegende redenen om af te zien van het beperkt 
openstellen van de horeca, theaters, bioscopen en musea of voor 
de heropening van de middelbare scholen. Het gevolg van de 
‘lekken’ is wel dat het kabinet moeilijker terug kan. 

• Er is kritiek op het voorgenomen Nederlandse test- en 
contactonderzoek. Het zou te vrijblijvend en passief zijn.



Omgevingsanalyse (1)
• Volgens de 25 veiligheidsregio’s bleef afgelopen weekend op de meeste 

plekken in Nederland de drukte binnen de perken.
• De Telegraaf, NOS, AD en RTL Nieuws melden dat volgens Haagse bronnen 

de voorgenomen versoepelingen van de coronamaatregelen die gepland 
staan voor 1 juni door kunnen gaan. Zo zou er geen aanleiding zijn om de 
horeca niet beperkt te openen en starten middelbare scholen naar 
verwachting weer op.

• Verder is er in de media ruim aandacht voor de economische cijfers van 
het CBS, het LNV-nieuws dat in Nederland voor het eerst corona is 
vastgesteld bij drie katten en een hond, en de aanhoudende kritiek uit de 
cultuursector op steunpakket van 300 miljoen euro. RTL Nieuws meldt 
daarnaast dat Politie en handhavers vrezen voor gigantische 
verkeersdrukte in het pinksterweekend.

• Op VWS-gebied is er vandaag opvallend weinig coronanieuws in de 
ochtendkranten. Op IenW-gebied is er vooral aandacht voor het financiële 
schade voor het OV (4 miljard euro) en het ov-protocol.

• Tot slot is er in de media aandacht voor het nieuws dat vandaag in enkele 
Europese landen de coronamaatregelen versoepeld worden.
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Flitspeiling nr. 7

• Bezorgdheid van Nederlanders over het coronavirus blijft langzaam 
afnemen; nog steeds 7 op de 10 is (heel erg) bezorgd.

• Nadruk in informatiebehoefte ligt nog steeds op de gevolgen voor 
de samenleving. 

• 8 op de 10 heeft begrip voor de basisregels, begrip voor 1,5 meter 
afstand regel wél dalend.

• Het begrip voor veel ongewijzigde maatregelen is opnieuw 
gedaald. Gewijzigde maatregel contactberoepen is óók in begrip 
gedaald. Begrip onderwijs maatregelen gestegen. 

• Nederlanders volgen maatregelen rondom coronaklachten beter op 
dan tijdens de vorige meting.

• Wanneer mensen vanuit huis kunnen werken dan doen ze dat.
• Nederlanders komen steeds meer buiten voor ontspanning. 

Meerderheid vermijdt openbaar vervoer.
• Het toepassen van de 1,5 meter afstand neemt opnieuw af in de 

supermarkt, op straat en in de natuur.













Brondocument stapsgewijze verruiming (NCTV/VWS)
• Verzoek om document te checken op feitelijk juistheid plus eventueel aan 

te vullen met concrete en afgestemde tekstvoorstellen. Deadline morgen 
(19-05) 12:00 uur. 

3. Maximaal controleren (6/7)







4. Continuïteit vitale processen en samenleving

Notitie toerisme (projectorganisatie) 
• Zie bijgevoegde powerpoint presenatie + reacties en opmerkingen 

IAO-leden





Toerisme vanuit buitenland naar Nederland

• In EU-verband: reisadvies code oranje blijft van kracht en vice-versa

• Geleidelijke en voorzichtige opstart toerisme, mits gezondheidsrisico’s beheersbaar zijn. 
Kabinet spreekt hierover komende week in EU verband 

• De verwachting is dat de instroom en uitstroom van toerisme van en naar buitenland niet 
onmiddellijk en massaal zal komen.

• Mogelijke mitigatie: ontmoedigingsbeleid (communicatie) DUI en BEL al actief 
ontmoedingingsbeleid; mogelijk aanvullende maatregelen inkomend vliegverkeer.

• Cruisesector naar verwachting lage activiteit tot september



Toerisme vanuit NL naar buitenland en 
terugkeer

• De verwachting is dat de instroom en uitstroom van toerisme van en naar buitenland niet 
onmiddellijk en massaal zal komen. 

• Er zijn nog grenscontroles (BE) 

• Code oranje blijft van kracht vanuit Nederland naar andere landen en vice versa

• Vraagstuk vliegverkeer/georganiseerde reizen (inventarisatie aantallen loopt)



Toerisme binnenland: vakantie in eigen land

• Huidige beleid: ontmoedigen (inclusief Hemelvaartsdag en Pinksteren)

• Concept-standpunt kabinet: mits gezondsheidssituatie het toe laat vanaf 1 juni geleidelijk 
naar situatie waarin Nederlanders weer kunnen recreëren in eigen land. Mits het veilig kan 
moet dat in het buitenland ook weer kunnen.

• Acuter risico is dat vanaf 1 juni er drukpunten ontstaan bij toeristische locaties en in het 
OV door de binnenlandse recreatieve reizen. Dit vergt in de communicatie een 
herbevestiging van het huidige ontmoedigingsbeleid: gebruik geen OV voor 
recreatie, vermijd drukte, neem gezondheidsadviezen in acht en recreëer zo veel 
mogelijk lokaal.

• Aandachtspunten: handhaving niet mogelijk, spanning tussen recreëren zoveel mogelijk 
lokaal en beeldvorming van toestaan binnenlands toerisme. Specifiek aandacht voor 
campings na 1 juli (openen sanitaire voorzieningen)











7. Caribisch gebied
• Geen actuele punten







10. Parlementair
• Geen actuele punten



11. Communicatie – acties deze week

• Dinsdag na persco: nieuwe spot campagne (met nudges)
• Mantelzorg video-narratief
• Influencers campagne jongeren met oproep meedenken 
• Communicatie besluitvorming dinsdag:

Brondocument, QA’s, nieuwsbericht, visuals, speech
Persconferentie

• Nafase / rouw / inventarisatie van wensen en ideeën ( dinsdag in 
speech: lancering informatie- en verwijscentrum COVID-19).

• Infectieradar.nl 
• Hemelvaart/Pinksteren





13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb
• Strategie
• Specifieke besluitvorming omtrent mogelijke versoepeling 1 juni
• Toerisme
• Juridische basis mondkapjes
• Besluitvorming PO en kinderopvang





Acties en besluiten IAO 18 mei (1)

Opening
• ‘Besluitvorming PO en kinderopvang’ is niet inhoudelijk besproken

Maximaal controleren
• ‘Brondocument stapsgewijze verruiming’ is digitaal verspreid. Verzoek aan

IAO-leden om te checken op volledigheid en feitelijke onjuistheden.
Eventuele voorstellen voor aanpassing dienen morgen voor 12 uur
ingediend te worden als concrete en afgestemde tekstvoorstellen.

• T.a.v. de leeftijdsgrens van mondkapjes in het OV dient ‘Gebruik
mondkapjes door kinderen onder de 12 jaar niet verplicht’ te worden
aangepast naar ‘Gebruik mondkapjes door kinderen onder de 13 jaar niet
verplicht’.

• SZW zal door projectorganisatie nauw worden betrokken bij strategie
sociaal-maatschappelijke impact.



Acties en besluiten IAO 18 mei (2)

Continuïteit vitale processen en samenleving
• Projectorganisatie zal vraagstelling t.a.v. toerisme richting OMT 

concretiseren (a.d.h.v. strategie en bijbehorende voorstellen).
• Toerisme komt morgen terug in ICCb en in persconferentie.

Financieel-economisch
• Wetsvoorstel ‘datadelen’ wordt a.s. woensdag in MR ingebracht.

Transitie projectorganisatie
• Opmerkingen van donderdag en vrijdag worden verwerkt. Woensdag is een 

lijst met namen/rugnummers beschikbaar. 



Acties en besluiten IAO 18 mei (3)

Communicatie
• Aandacht voor jongeren (“maak hen onderdeel van het meedenken over 

hun rol t.a.v. afstand houden”) zal onderdeel uitmaken van communicatie.
• Visuals zullen tussen morgen ICCb/MCCb beschikbaar zijn.

Actiepunten
• Voorbereiding van besluitvorming voor morgen zal conform discussie IAO 

worden aangepast.

Rondvraag en sluiting
• IAO voor vrijdag staat nog steeds met potlood in de agenda. 































































Arbeidsmarkt (VII) - Forse daling gewerkte uren 

Het aantal gewerkte uren van werkenden daalde van 33,1 uur per week naar 28,8 uur per week (-13%). 
De daling bij zelfstandigen (-23%) was groter dan die bij werknemers (-11%). 

17-5-2020

31Bron: Von Gaudecker e.a. (2020),LISS-panel, N=2.918.

De afname in gewerkte uren verschilt per sector. De grootste dalingen zijn te vinden in de sectoren horeca (-14,6 uur 
per week) en milieudiensten, cultuur en recreatie (-8,8 uur). Het aantal gewerkte uren in sommige sectoren blijft 
relatief stabiel, zoals bij de financiële diensten (-0,9 uur) en in de bouw (-1,8 uur).







Arbeidsmarkt (X) - Werkomstandigheden
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Aantal per week gemelde corona-
klachten bij ISZW In 2020 heeft ISZW t/m 1 mei 946 

corona gerelateerde meldingen 
ontvangen, dit is 26% van het totale 
aantal meldingen. 
ISZW is vanaf week 10 begonnen met 
het registreren van corona gerelateerde 
meldingen.
De helft van de meldingen gaat over te 
weinig afstand kunnen houden op de 
werkvloer, gevolgd door onvoldoende 
hygiënische maatregelen. 
27% van de meldingen komt uit de 
groot-en detailhandel. 
60% van de meldingen wordt onderzocht 
door ISZW. 

Bron: ISZW
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Maximaal controleren (incl. zorg kwetsbare 
personen Bonaire St. Eustatius Saba Curaçao Aruba Sint Maarten 

Aantal positief geteste mensen totaal
(sinds gisteren) 2 2 2 16 101 77

Aantal ziekenhuisopnamen actueel
(cumulatief) 0 0 0 1 (4) 1 (13) 4 (23)

Aantal patiënten op IC actueel
(cumulatief) 

n.v.t. n.v.t n.v.t. 1 (2) 1 (4) 2 (16)

Aantal patiënten overleden totaal
(sinds gisteren) 0 0 0 1 3 15 

Beschikbaarheid IC bedden voor Corona

Beschikbaarheid zorgpersoneel

Beschikbaarheid hulpmiddelen

Testcapaciteit

Continuïteit acute zorg in de regio

Interinsulair patiëntenvervoer
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Aanleiding 
In de MCCb van 23 april is overeengekomen dat de compensatieregeling eigen 
bijdrage kinderopvang doorloopt gedurende de periode dat de maatregelenpakket 
voor basisscholen en kinderopvang van kracht is. Reden hiervoor is dat primair 
onderwijs en BSO nog maar gedeeltelijk geopend zijn en BSO daardoor niet 
volgens haar privaatrechtelijke contracten kan werken. Om BSO te kunnen bieden 
die zoveel mogelijk aansluit op het ritme van de scholen is besloten de 
compensatieregeling in te zetten en zo de BSO tijdelijk te ‘collectiviseren’. De
compensatieregeling kost ca. 110 mln. per maand.
Op dit moment loopt de compensatieregeling door zolang het maatregelenpakket 
van 23 april t.a.v. primair onderwijs en kinderopvang van kracht is. 
Het z.s.m. vaststellen van een einddatum is van cruciaal belang om tot uitbetaling 
van de compensatie over te gaan. 

Gevraagd besluit 
Voorstel is om de einddatum van de compensatieregeling eigen bijdrage vast te 
stellen op 31 mei 2020. Dit sluit aan op ons advies1 om primair onderwijs en 
kinderopvang vanaf 1 juni weer volledig open te stellen en het advies om de
noodopvang af te schalen.
Gaat het IAO akkoord om de einddatum van de compensatieregeling vast te 
stellen op 31 mei 2020? 

Kernpunten 
Einddatum 31 mei

Sinds 11 mei is de kinderopvang (dagopvang en gastouderopvang) weer
volledig open. Buitenschoolse opvang (BSO) volgt vooralsnog het schema van
basisscholen. De BSO is nog gedeeltelijk gesloten en biedt enkel kinderopvang
aan op dagen dat de kinderen naar school gaan.
De compensatie voor de periode na 10 mei is daarom vooral bedoeld voor
ouders die nog niet volgens contract gebruik kunnen maken van
buitenschoolse opvang. Ouders met dagopvang en gastouderopvang kunnen
wel volgens contract gebruik maken van de dienst.
Omdat in de uitvoering van de compensatieregeling een knip maken tussen
ouders met BSO en ouders met dagopvang en gastouderopvang zeer
belastend is voor de uitvoering en de begrijpelijkheid van de regeling in het
gedrang komt, loopt de gehele compensatie door (kosten ca 110 mln. per
maand).

1 Conform de OMT-adviesaanvraag wordt ingezet op gehele opstelling van primair 
onderwijs en kinderopvang per 1 juni
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Dit kwam tevens tegemoet aan mogelijke problemen die er nog waren bij het 
weer opstarten van de opvang (evt personeelstekorten ivm organiseren 
noodopvang, ziekte en risicogroepen) en ouders die zich nog belemmerd 
voelen om weer gebruik te maken van kinderopvang.
De gezamenlijke inzet van OCW en SZW is om het primair onderwijs en 
kinderopvang vanaf 1 juni weer volledig open te laten gaan. Hiermee komt 
ook de noodzaak van de compensatie te vervallen. 

Noodzaak besluit einddatum
Op dit moment is de amvb, die de wettelijke grondslag voor de compensatie
regelt, gepubliceerd. Deze treedt 1 juni aanstaande in werking. De SVB en de 
Belastingdienst/Toeslagen zijn de uitvoering van de regeling in gereedheid aan 
het brengen. 
Aan ouders en de TK is gecommuniceerd dat de uitbetaling van de 
compensatie aan ouders uiterlijk in juli zal plaatsvinden. Om tot uitbetaling 
over te gaan is het noodzakelijk om voor 20 mei te weten wat de einddatum is 
van de periode waarvoor de compensatie verstrekt word. De einddatum 
bepaalt namelijk de hoogte van de compensatie.
Dit omdat de SVB en Belastingdienst/Toeslagen na vaststelling van de 
einddatum 8 weken nodig om de hoogte van de compensatie te berekenen, 
beschikkingen te slaan en tot uitbetaling over te gaan. 
Indien voor 20 mei geen uitsluitsel is over de einddatum, kan er niet meer in 
juli tot uitbetaling overgegaan worden. De compensatie opknippen en over 
meerdere betaalmoment aan ouders overmaken is een dusdanige 
uitvoeringslast dat dit niet mogelijk is. 

Alternatieve scenario’s 
Indien het OMT aangeeft dat het niet medisch verantwoord is om per 1 juni 
het primair onderwijs volledig open te stellen, zijn er nog twee alternatieven 
mogelijk, doch onwenselijk.
Ook bij de onderstaande scenario’s geldt dat pas tot uitbetaling gekomen kan 
worden indien de einddatum vaststaat.  

1. Volledige opening BSO en stopzetting compensatie per 31 mei 
2020. 

In dit scenario wordt de opening van de BSO losgetrokken van de opening van 
basisscholen. 
Zodoende kan de compensatie ook stopgezet worden omdat nu alle 
kinderopvangorganisaties weer hun diensten volgens contract aanbieden en 
ouders geen rekeningen meer hoeven te betalen voor diensten die niet 
geleverd kunnen worden. 
Het loskoppelen van opening BSO van opening primair onderwijs is echter zeer 
onwenselijk. BSO sluit dan niet meer automatisch aan op de dagen dat 
onderwijs wordt geboden.2 BSO’s zullen vanwege hoge bezetting en beperkte 
personele capaciteit maar beperkt in staat zijn om dagen te wisselen3 of het 

2 ouders hebben in een privaatrechtelijk contract afgesproken voor welke dagen zij BSO 
afnemen. Vanwege gedeeltelijke opening van primair onderwijs kan het zijn dat zij geen BSO 
kunnen afnemen op de dagen dat hun kind naar school mag. 
3 ouders kunnen niet zomaar van dagen wisselen omdat andere ouders hier privaatrechtelijk 
voorrang hebben. Kinderopvangorganisaties kunnen laatstgenoemde ouders niet weigeren 
en daarmee wordt het moeilijk om plek te maken voor kinderen die wel naar school gaan op 
de betreffende dagen. 
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urenaantal op te hogen. Dit zal tot veel onvrede bij ouders en werkgevers 
leiden, omdat ouders door de gedeeltelijke opening van het primair onderwijs 
slechts beperkt beschikbaar zijn om te werken en dit niet kunnen invullen door 
de inkoop van meer opvang. Voor kinderen bestaat het risico dat zij minder 
begeleid worden in hun ontwikkeling of dat er met hen ‘gesleept’ wordt.

2. Gedeeltelijke opening BSO en compensatie door laten lopen.
In dit scenario wordt nog geen einddatum van de compensatie genoemd. De 
SVB kan daardoor niet in juli tot uitbetaling overgaan. Het eerstvolgende 
betaalmoment zal in augustus zijn. Ouders zullen langer op hun geld moeten 
wachten. 
Een groot deel van de mensen kan alweer volledig gebruik maken van 
kinderopvang. Echter, omdat het onderscheid maken tussen dagopvang, BSO 
en gastouderopvang een extra belasting voor de uitvoering betekent en de 
begrijpelijkheid van de regeling voor ouders in het gedrang komt, loopt de 
gehele compensatie door. Dit is uit doelmatigheidsoverweging onwenselijk. 
Het nog verder door laten lopen van de compensatieregeling kost circa 110 
mln. per maand extra, waarvan slechts 30 mln. daadwerkelijk betrekking 
heeft op de BSO.
Mede om deze reden is Financiën erg kritisch op deze optie. Indien u de 
compensatieregeling langer wil laten doorlopen, is afstemming met FIN 
vereist. 

3. Gedeeltelijke opening BSO en compensatie niet door laten 
lopen.  

In dit scenario blijft de BSO gekoppeld aan de opening van het primair 
onderwijs. Hierbij lopen de kosten van de compensatieregeling niet door en 
ontvangen ouders een compensatie in juli.
Nadeel is dat ouders weer hun eigen bijdrage voor de BSO moeten betalen, 
terwijl de dienst die zij geleverd krijgen wellicht niet aansluit op hun wensen. 
Zij zullen daarom wellicht meer geneigd zijn om hun privaatrechtelijke rechten 
op te eisen en/ of hun contract ontbinden. 
Ook kinderopvangorganisaties zullen in deze variant benadeeld worden. Zij 
mogen nog niet volledig open gaan maar worden tegelijkertijd geconfronteerd 
met de contracten die zij met ouders hebben om op bepaalde dagen opvang te 
leveren (of af te zien van betaling). Zij kunnen hierdoor niet of minder flexibel 
zijn om ouders de juiste opvangdagen, passend bij de schoolritme, te bieden.
Risico is dat deze optie tot grote onvrede leidt bij ouders, hun werkgevers en 
bij kinderopvangorganisaties. Voor kinderen bestaat het risico dat zij minder 
begeleid worden in hun ontwikkeling.



Voorstel routekaart afschalen noodopvang 

Ter besluitvorming

Tijdens de coronacrisis is er noodopvang opgezet waar ouders in cruciale beroepen en vitale 
sectoren een beroep op kunnen doen om hen te faciliteren bij hun inzet in de coronacrisis. Deze 
noodopvang is zonder extra kosten voor ouders en wordt ook in avonden, weekenden en nachten 
geboden. Scholen en kinderopvang verzorgen de noodopvang, onder regie van gemeenten. Ook is 
later besloten dat kwetsbare kinderen opgevangen worden via de noodopvang.

Sinds 11 mei is de kinderopvang (dagopvang en gastouderopvang) weer volledig open. 
Basisscholen zijn gedeeltelijk open, basisscholen worden geacht kinderen weer voor de helft van 
de tijd school aan te bieden. De buitenschoolse opvang (BSO) biedt enkel opvang aan op dagen 
dat kinderen naar school gaan. Mede hierdoor is er overdag nog behoefte aan noodopvang, hoewel
eerder besproken is in de MCCb om de noodopvang overdag te stoppen (en dit binnen scholen en 
bso op te vangen). De kosten voor noodopvang (overdag, avond/weekend/nacht) bedragen vanaf 
11 mei ca 10 mln per maand. Afgesproken is gemeenten hiervoor te compenseren.

Inmiddels komen er signalen van de VNG, gemeenten, scholen en houders van 
kinderopvangorganisaties dat het aanbieden van noodopvang in de huidige situatie niet meer 
verantwoord haalbaar is (zie bijlage). Echter, de druk op zorgpersoneel is nog steeds hoog, 
ondanks dat het aantal IC-bedden mbt corona is gedaald naar 378 (dus ruim onder de kritieke 
grens van 700). VWS is daarom huiverig om per 1 juni de noodopvang stop te zetten.
SZW en OCW stellen daarom voor de noodopvang de komende periode af te bouwen op een 
dusdanige manier dat deze later, als dat nodig is, weer opgeschaald kan worden. 

Deze notitie biedt een routekaart voor het op een verantwoorde manier afschalen van de 
noodopvang. Zie ook bijlage voor nadere onderbouwing

Voorgestelde besluiten
De noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en vitale processen vanaf 1
juni te beperken tot personeel in de zorg:
hierbij denken we aan ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg en
ambulancezorg en ondersteunend personeel zoals schoonmaak in zieken- en
verpleeghuizen. De precieze definitie zal nader worden uitgewerkt;

De noodopvang voor kwetsbare kinderen op de basisschool te continueren op de dagen dat
zij niet naar school gaan. Vanaf 1 juni uitsluitend tijdens schooltijd en op school (dus niet
op een kinderopvanglocatie) mochten de scholen dan nog niet volledig open zijn;

Als scholen en buitenschoolse opvang weer volledig open gaan, wordt de noodopvang
gedurende werkdagen overdag stopgezet1. De datum is afhankelijk van het besluit over
opening PO2, maar het stopzetten van de noodopvang gedurende werkdagen overdag zal
uiterlijk met ingang van de zomervakantie zijn.

In de tweede helft van juni een nieuwe afweging maken ten aanzien van afbouwen van
noodopvang (avond, nacht en weekend) op basis van de dan bekende cijfers met
betrekking tot verloop van de epidemie en gebruik van de noodopvang. De noodopvang
gedurende avond, nacht en weekend blijft tot die tijd in stand.

1 Er is in uitzonderlijke gevallen - in overleg met gemeenten - maatwerk mogelijk voor 
zorgprofessionals die extra werken om corona-zorg of inhaalzorg te leveren. De werkgever zal dit 
met de gemeente dienen te bespreken.
2 Conform de OMT-adviesaanvraag wordt ingezet op gehele opstelling van primair onderwijs en 
kinderopvang per 1 juni



Bijlage Onderbouwing voorstel routekaart afschalen noodopvang

Vraag naar noodopvang is beperkt
De druk op zorgpersoneel is nog steeds hoog, ondanks dat het aantal IC-bedden mbt
Covid-19-zorg is gedaald naar 378 op vrijdag 15 mei jongstleden (dus ruim onder de 
kritieke grens van 700). De verwachting van VWS is dat deze druk in ieder geval nog een 
tijd zal blijven, maar deze is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de epidemie.
De verwachting is dat er minder gebruikt wordt gemaakt van informele opvang door de 
coronacrisis3. Hierdoor kan de behoefte aan formele opvang of noodopvang toenemen. 
In de IAO van 21 april jl. is besproken om de noodopvang te stoppen bij de kritieke grens 
van 700 IC-bedden ten behoeve coronapatiënten en was oorspronkelijk besproken om de 
noodopvang overdag te stoppen. Mede door het besluit om primaire onderwijs alleen 
gedeeltelijk te openen, is de behoefte aan noodopvang overdag gebleven.
Uit monitoring via de VNG van het gebruik van noodopvang (vóór 11 mei) blijkt dat ca 
80.000 kinderen gebruik maakten van de noodopvang (gemiddeld 10% van totale aanbod 
aan plekken, met lokaal uitschieters tot 20%). Het overgrote deel van de afnemers van 
noodopvang betrof mensen met een contract met een kinderopvangorganisatie (91%) en 
deze mensen namen in driekwart van de gemeenten incidenteel extra uren af4.

maar wel moeilijk te organiseren nu scholen en opvang (gedeeltelijk) weer open zijn
Nu scholen en kinderopvang (gedeeltelijk) open zijn sinds 11 mei, komt de organisatie van 
de noodopvang onder druk te staan. Personeel wordt regulier ingezet op de kinderopvang 
en scholen. Verwachting is dat het reguliere gebruik voorlopig maar zeer beperkt daalt, 
waardoor er maar beperkt plek is voor extra kinderen5.
VNG, gemeenten, scholen en kinderopvangorganisaties geven aan dat het aanbieden van 
verantwoorde noodopvang niet meer gegarandeerd kan worden. Omdat veel locaties vol 
zitten met ‘reguliere’ kinderen, zal dit betekenen dat kinderen van cruciale ouders niet in 
vaste groepen zitten, maar dat zij mogelijk op verschillende locaties moeten worden 
opgevangen. Dit betekent dat kinderen te maken hebben met wisselende pedagogisch 
medewerkers of leraren en wisselende samenstelling van groepen. Zeker voor kinderen in 
de leeftijd van 0-4 jaar is dit niet verantwoord, maar ook voor oudere kinderen (4-12) is 
dit onwenselijk. Ook hebben kinderopvangorganisaties en scholen te maken met extra 
personeelsuitval door ziekte(verschijnselen), waardoor het lokaal soms lastig is de 
bemensing te organiseren. 
Daarnaast heeft de VNG signalen ontvangen van gemeenten dat er soms sprake is van 
oneigenlijk gebruik (mensen die niet werken in een cruciaal beroep doen toch beroep op 
noodopvang). Hierdoor ontstaat een risico op verdringing van die beroepen voor wie de 
noodopvang oorspronkelijk bedoeld is (zorgpersoneel).
Dit pleit voor een beperking van de doelgroep tot die ouders, waarvan in ieder geval één 
ouder in de zorg werkt (of aan de zorg ondersteunend werk verricht). Mocht de vraag naar 
noodopvang te hoog blijven dan kan ook nog overwogen worden deze eis verder te 
verstrengen naar beide ouders werkzaam in de zorg. Van de mensen die aangeven nog 
noodopvang nodig te hebben vanaf 11 mei is bij 55% één ouder werkzaam in de zorg en 
bij 17% van de gevallen beide ouders of sprake van een één ouder gezin6.

Nu de kinderopvang weer gedeeltelijk open is (alleen BSO biedt nu opvang op schooldagen 
aan contractkinderen ivm gedeeltelijke openstelling van PO), is de noodzaak om 
noodopvang te bieden voor alle cruciale beroepen gereduceerd.
Als het primair onderwijs weer volledig opengaat, komt de aanleiding voor de huidige 
opzet te vervallen. Ouders die dan extra opvang nodig hebben, kunnen weer op de 
reguliere wijze extra kinderopvang ínkopen. 

3 Op basis van de flitspeiling van Kantar public. De flitspeiling is uitgevoerd tussen 30 april en 4 mei onder 
ruim 1500 respondenten, waarbij beide ouders werken of werkende eenoudergezinnen.
4 Cijfers afkomstig uit de monitor onder gemeenten, uitgevoerd door Oberon.
5 Flitspeiling van Kantar public.
6 Cijfer afkomstig uit flitspeiling van Kantar Public.



Voor zorgprofessionals geldt dat zij nu vaak meer uren werken en dus extra behoefte 
hebben aan opvang. Uit de flitspeiling van Kantar blijkt dat 72% van deze ouders ook 
noodopvang blijft gebruiken als zij hiervoor zouden moeten betalen, 28% van de 
gebruikers van noodopvang na 11 mei blijft alleen noodopvang gebruiken als het gratis 
blijft. De optie kan verkend worden om voorrang te verlenen aan zorgpersoneel, mocht er 
sprake zijn van wachtlijsten. In overleg met gemeenten kan in uitzonderlijke gevallen 
maatwerk worden geboden voor deze ouders, dit gebeurt op verzoek van de werkgever.

Infrastructuur behouden, maar (tijdelijk) afschalen
Wel is het van belang om de infrastructuur voor de noodopvang in stand te houden. 
Hierover zullen afspraken gemaakt worden met de VNG en branchepartijen.
Juist door nu de noodopvang tijdig stop te zetten, kunnen deze organisaties weer even op 
adem komen en is er ruimte om te evalueren en te bezinnen op wat er nodig is voor een 
eventuele tweede Covid-19-piek. 

Juridische overwegingen voor afschalen noodopvang
Kinderopvangorganisaties moeten werken volgens strenge kwaliteits- en veiligheidseisen 
zoals vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Hierdoor kunnen kinderopvangorganisaties maar 
een beperkt aantal kinderen opvangen. Deze eisen zijn bedoeld om een veilige omgeving 
te creëren voor kinderen. Afwijken van deze wettelijke eisen is niet wenselijk, omdat 
hiermee het belang van kind in het geding komt.
Juridisch gezien is het niet houdbaar om lange tijd een gratis voorziening in stand te 
houden voor een groep mensen als andere mensen dienen te betalen voor diezelfde 
voorziening (discriminatie). Nu worden ouders (die KOT ontvangen) tijdelijk nog 
gecompenseerd voor de kosten die zij maken. Deze compensatie komt in principe te 
vervallen per 1 juni (zie voorstel Einddatum compensatieregeling KO). 

Kosten en bekostiging noodopvang
De kosten voor noodopvang werden tot 11 mei grotendeels gedekt doordat 
kinderopvangorganisaties doorbetaald werden door ouders (ouders ontvingen een 
compensatie voor de eigen bijdrage die zij betalen, omdat zij geen gebruik konden maken 
van de diensten voor kinderopvang). Op deze manier kon de noodopvang ‘om niet’
aangeboden worden.
Nu de kinderopvang en scholen weer grotendeels open zijn, zijn de facturen die ouders 
betalen nodig als dekking voor de reguliere kosten. Er moeten daarom extra kosten voor 
oa personeel worden gemaakt om extra kinderen op te vangen.
Het voortzetten van de noodopvang (zowel gedurende werkdagen overdag als gedurende 
de avond, nacht en het weekend) kost circa 10 miljoen per maand. Op basis van de 
flitspeiling wordt verwacht dat er voor ca 22.000 kinderen7 nog noodopvang gewenst zou 
zijn, als scholen en kinderopvang gedeeltelijk open blijven. 
De kosten voor voortzetten van noodopvang gedurende de avond, nacht en het weekend 
bedragen ca. 2,5 miljoen euro per maand geraamd, terwijl er naar verwachting maximaal 
400 plekken bezet zullen zijn8.
Een optie waarbij werkgevers of VWS de zorgmedewerkers compenseert voor (extra) 
opvangkosten is nagevraagd. VWS geeft aan dat werkgevers hier geen middelen voor 
hebben en tussen VWS en werkgevers bestaat geen financieringsrelatie. 
Gezien de kosten, het afnemen van de noodzaak (want kinderopvang is weer open) en de 
beperkte vraag is het voorstel om de opvang af te schalen naar de reguliere opvang en 
bekostiging. 

7 Dit is een grove schatting gebaseerd op de flitspeiling gedaan tussen 30 april en 4 mei. Ca. de helft van de 
huidige gebruikers heeft nog behoefte aan noodopvang (40.000), daarvan werkt resp één ouder (55%) of 
beide ouders/éénoudergezin (17%) in de zorg.
8 Dit is een schatting gebaseerd op de monitor van gebruik van de noodopvang in avond/nacht/weekend vóór 
11 mei. In 3/5 van de gemeenten die de enquête hebben ingevuld was in de afgelopen weken 11% van de 
beschikbare 20 plekken bezet. Als de noodopvang wordt beperkt tot zorgpersoneel zal dit aantal lager zijn.





 
 
 
 
Toelichting: Huidig beeld 
 
Internationale ontwikkelingen 

Vanuit medisch oogpunt is op dit moment het kabinetsbeleid voor het inkomend toerisme om 
reisbewegingen te beperken en het minimaliseren van transmissies. Reisadvies code oranje van BZ 
en de afspraken ten aanzien van het EU-inreisverbod blijven vooralsnog van kracht.  

 
Op 13 mei jl. heeft de Europese Commissie aanbevelingen gepubliceerd om naar een voorzichtig 
en gecoördineerd vakantieseizoen te gaan. Er wordt hierbij ingegaan op vragen als: hoe kun je 
zorgen dat hotels, toeristische attracties en restaurants zo veilig mogelijk zijn, hoe organiseer je het 
vervoer in bussen, treinen en vliegtuigen, wat gebeurt er met grenscontroles, interne Europese 
grenzen en de buitengrenzen..  

 
Dinsdag 20 mei a.s. vindt een informele Toerismeraad plaats en op 25 mei a.s. de informele 
Gezondheidsraad waar gesproken wordt over de maatregelen en mogelijk ook het geleidelijk 
opstarten van het toerisme binnen de EU-lidstaten. Uitgangspunt hierbij is dat, wanneer er aan een 
aantal criteria wordt voldaan, het eventueel weer mogelijk wordt het toerisme weer op te starten, 
lidstaten opgeroepen worden generieke grensmaatregelen op te heffen. Zolang dat niet het 
geval is, kan het reizen tussen lidstaten met een vergelijkbare virusdruk een mogelijke optie zijn.  

 
Het tempo waarin het toerisme weer opstart zal afhankelijk zijn van het moment waarop de 
grenzen weer opengaan. Het reisverbod tussen de Schengenlanden wordt per 15 juni opgeheven. 
De meeste EU-lidstaten (met name Duitsland, Italië, België) geven aan dat er pas vanaf 15 juni 
weer volledig vrij verkeer van personen in de Europese Unie kan zijn. Er zal met name druk vanuit 
de zuidelijke landen zijn om het inkomend toerisme weer zo veel mogelijk op te starten, met name 
vanuit economische perspectief. Men wil vooral toeristen vanuit Noord-Europa trekken binnen 
Schengen. Een uitzondering is Frankrijk dat onderzoekt of verbod op buitenlands toerisme een 
optie is. 

 
Nationaal: Toeristen in eigen land 

Het opstarten van het toerisme zal lokaal extra druk opleveren op het OV en de openbare ruimte. 
Een specifiek aandachtspunt hierbij is de centra van de grote steden en het OV bij populaire 
toeristische locaties (bijvoorbeeld Wadden, grote steden en Zeeland). Er zal ook meer drukte op 
de weg ontstaan. 
 
Uitgangspunt is vooralsnog dat het OV niet voor recreatief gebruik is en dat recreatie vooral 
lokaal plaats moet vinden. Er wordt gekeken of er spreiding van openingstijden mogelijk is van 
culture instellingen en of de horeca stapsgewijs geopend kan worden. 

 
Nationaal: Toeristen vanuit het buitenland 

Ten aanzien van Hemelvaartsdag (21 mei a.s.) en het aankomend Pinksterweekend (31 mei/1 juni 
a.s.) is door NCTV reeds voorgesteld om het inkomend toerisme vanuit België en met name 
Duitsland te ontmoedigen (beperkt inkomend vliegverkeer). Daarnaast wordt er geadviseerd om 
een hotelreservering als voorwaarde te stellen om Nederland in te komen.  
 
Onder trekkerschap van IenW wordt er richting 1 juni gewerkt aan het Protocol Veilig en Gezond 
vliegen. Er wordt hier gekeken naar de richtlijnen aan boord van vliegtuigen, afhandeling en de 
interfaces met het OV. Binnen dit protocol wordt er onder meer gekeken naar de mogelijkheden 
om temperatuur te meten van passagiers, mondkapjes in te zetten en het invullen van een 
gezondheidsverklaring. Daarnaast wordt er gekeken naar ontmoediging van het gebruik van het 
OV van en naar het vliegveld.  

 



IenW geeft aan dat het tempo waarin het toerisme vervolgens weer gaat groeien vanuit de 
modaliteit luchtvaart nog niet bekend is. Er is sprake van dagkoersen, omdat 
luchtvaartmaatschappijen proefballonnen opgooien om te zien op welke manier er weer geld 
verdiend kan worden. Deels is dit ook afhankelijk van hoe aantrekkelijk vliegen weer gemaakt kan 
worden in een situatie waarin er een besmettingsrisico is op Covid-19. Hierop moet een duidelijk 
ontmoedigingsbeleid gevoerd worden tot in ieder geval 1 juli.  

 
De verwachting is dat de cruisesector op zijn vroegst medio september weer op kan starten. Er zijn 
verbouwingen in de schepen nodig (airco units) en er zijn vragen of het businessmodel van grote 
cruiseschepen nog valide is of dat er een transitie nodig is. Ferry’s die onder buitenlandse vlag 
varen zijn mogelijk in staat om eerder te starten met het vervoeren van toeristen. 

 
De Horeca werkt aan een protocol om op 1 juni deels open te gaan waarbij er maatregelen 
worden afgesproken om bijvoorbeeld de 1,5 meter in restaurants toe te passen via 
reserveringsystemen. Er is nog geen breed protocol voor de hotelbranche. Wel zijn er individuele 
ketens die zelfstandig protocollen hebben opgesteld. De intentie is over het algemeen ook om op 
1 juni weer open te gaan. Toerisme in Nederland – denk ook aan vervoer en de reisbranche – is 
goed voor 4,4% van het BNP in Europees Nederland. Het economisch belang van toerisme voor 
Caribisch Nederland is veel groter en verdient speciale aandacht. 

 
Nationaal: Toeristen naar het buitenland 
 

Voor het reizen naar het buitenland geldt dat dit wordt afgeraden als dit  niet noodzakelijk is en 
dat andere landen vanwege Covid-19 minimaal code oranje hebben. Over toerismestromen in de 
grensregio’s vindt reeds afstemming plaats met de buurlanden. 
 
Gezien de versoepeling van de wereldwijde maatregelen om verspreiding van het Covid-19 virus 
te voorkomen zullen de individuele reisadviezen de komende periode tegen het licht worden 
gehouden. Dit betekent dat reisadviezen waar mogelijk de komende weken/maanden 
afgeschaald worden als de omstandigheden dat toelaten. Daarbij is het logisch om vooralsnog de 
kleurcode geel aan te houden, om aan te geven dat er gereisd kan worden, maar dat er risico’s 
blijven i.v.m. virusdynamiek. Er blijft immers een kans dat de aantallen Coronabesmettingen op 
enig moment toenemen, waardoor landen snel weer beperkende maatregelen zouden kunnen 
invoeren. Het afschalen van reisadviezen is alleen mogelijk als de maatregelen die door 
overheden in landen genomen zijn opgeheven worden. De afschaling wordt, net als bij de 
opschaling, in lijn gebracht met VWS/RIVM, interdepartementale betrokkenen en met andere EU-
lidstaten; ook in het licht van de discussies over hervatting van het toerisme en grensverkeer tussen 
Nederland en buurlanden. 
 

 
  

















Routekaart zorg (concept, voorlopig)

Onderstaande routekaart geeft aan welke stappen de komende maanden worden gezet. De routekaart biedt een perspectief op een verruiming van 
maatschappelijke deelname en is daarmee een eerste concrete invulling van de strategie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Voor elke 
stap geldt het voorbehoud van een gunstig verloop van de relevante cijfers en de uitkomsten van tussentijds onderzoek.  

Voor alle sectoren bestaan handreikingen of worden handreikingen opgesteld die meer gedetailleerd aangeven aan welke randvoorwaarden moet worden 
voldaan door de instellingen bij iedere stap. Zie de annex voor een uitvoeriger overzicht (incl. jeugd, ggz, beschermd wonen en kwetsbare personen thuis). 

25 mei 1 juni 15 juni 1 juli 15 juli
Verpleeghuizen Per 25 mei 2020 is het 

mogelijk dat een instelling 
bezoek toelaat onder de 
voorwaarde dat de 
instelling aan alle eisen in 
de handreiking van 
veldpartijen kan voldoen. 
De zorgaanbieder meldt 
zich bij de GGD. Er is geen 
maximum aan het aantal 
locaties. 

Per 15 juni 2020 is het 
bedoeling dat de 
aangepaste 
bezoekregeling voor alle 
verpleeghuizen gaat 
gelden. In beginsel is dus 
op alle locaties bezoek 
mogelijk volgens de 
geldende landelijke 
voorwaarden (één vaste 
bezoeker per bewoner). 

Per 15 juli 2020 wordt de 
aangepaste 
bezoekregeling verder 
verruimd en zullen weer 
meer bezoekers per 
bewoner mogelijk zijn. 

Gehandicaptenzorg

De genoemde data zijn 
uiterste data. Waar 
mogelijk wordt al eerder 
uitvoering gegeven aan de 
genoemde stappen. 

Vanaf 25 mei: Partijen 
gaan bezoek versoepelen 
en dagbesteding 
opstarten. De veldpartijen 
hebben afgesproken een 
handreiking op te stellen 
voor zorgaanbieders om 
hen te helpen de 
afspraken in de praktijk te 
realiseren.  

Per 15 juni 2020 is voor 
iedere cliënt in een 
instelling of kleinschalige 
woonvoorziening op een 
goede manier invulling 
gegeven aan het 
ontvangen van bezoek. 

Per 1 juli 2020 is met 
iedere cliënt een afspraak 
gemaakt over logeren 
buiten de instelling 



Dagbesteding 
(gehandicaptenzorg)

Ten aanzien van 
dagbesteding geldt dat per 
1 juni 2020 er voor iedere 
cliënt een goede invulling 
van dagbesteding is. De 
koepels stellen een 
handreiking op met de 
uitgangspunten voor de 
invulling van de 
dagbesteding. 
 
Vervoer naar en van de 
dagbesteding is 
randvoorwaardelijk. Per 1 
juni zal het vervoer per 
taxi weer worden 
opgestart met het 
verplicht dragen van niet-
medische mondkapje voor 
chauffeur en passagiers.  
Dit is in lijn met de 
verplichting die in het 
openbaar vervoer geldt. 
Voor passagiers voor wie 
het dragen van een 
mondkapje geen reële 
optie is, wordt een 
alternatieve invulling 
uitgewerkt, zoals 
solovervoer. 

VWS 18.05.2020 





DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

Departementaal Vertrouwelijk  2 

- Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de helft van de mensen die nog niet besmet is geweest met het nieuwe
coronavirus toch al afweercellen heeft die het virus kunnen aanvallen. Zij zijn eerder in aanraking geweest
met een ander coronavirus dat alleen verkoudheid veroorzaakt. Dit zou kunnen verklaren waarom niet
iedereen even ziek wordt.

- Goede doelen als KWF Kankerbestrijding, het Reumafonds, het Longfonds en Alzheimer Nederland maken zich
grote zorgen over de gevolgen van COVID voor medisch wetenschappelijk onderzoek. Door het virus is de
financiering van hun onderzoeken onder druk komen te staan.

Beeld sociale media 
- Sommigen uiten verwijten naar de overheid omdat die miljoenen ondeugdelijke mondkapjes voor de zorg

heeft gekocht. Ook zijn er vragen over het nut van het gebruik van niet-medische mondkapjes in het OV.
- Sceptici vinden dat we de maatregelen langer hadden moeten handhaven en niet hadden moeten

versoepelen. Er had juist meer getest en ingedamd moeten worden om het virus uit te roeien.
- Enige zorg over het feit dat het aantal IC-patiënten op zondag niet meer daalt.

Continuïteit vitale processen en samenleving 
- Kabinet en onderwijsinstellingen maken afspraken opdat studenten zo min mogelijk in de spits reizen. Voor

het nieuwe schooljaar wil het onderwijs met vervoerders regionale OV-oplossingen zoeken.
- Middelbare scholen mogen vanaf 2 juni weer open, maar door de anderhalvemeterregel wordt het klassikale

onderwijs straks waarschijnlijk vooral een aanvulling op het online-onderwijs.
Beeld sociale media 
- Er is op Twitter begrip voor ouders die hun kinderen nog niet naar school hebben laten gaan uit angst voor

besmettingen. Daarnaast hebben anderen zorgen dat deze kinderen achterstanden oplopen.

Zorg voor kwetsbare groepen 
- De daling van het aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen is ingezet volgens Nienke Nieuwenhuizen,

specialist ouderengeneeskunde en OMT lid.
- Het kabinet trekt 244 miljoen euro uit om de achterstanden die kwetsbare kinderen tijdens de COVID-

lockdown in het onderwijs hebben opgelopen met behulp van maatwerk.
Beeld sociale media 
- Enige zorg over COVID-19-patiënten, ook jongeren, met milde klachten die soms wekenlang ziek zijn.

Financieel-economische stabiliteit 
- De strandtenten bij Den Haag hebben de gemeente per brief laten weten dat ze voor een deel weer open

gaan. Bij andere badplaatsen zou het wel toegestaan worden. Als de gemeente het alsnog verbiedt moeten ze
de exploitanten maar bekeuren. Ook sommige zoals sportscholen willen versneld opengaan.

- De cultuurwethouders uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht waarschuwen in een opiniestuk in de
Volkskrant dat het cultureel erfgoed onomkeerbaar dreigt te verdwijnen door de COVID-crisis. Jaarlijks
besteden de steden 400 miljoen aan kunst en cultuur, maar ze beschikken over onvoldoende middelen om
het verlies nu op te vangen. Ze willen dat het Rijk bijspringt, wat investeringen zou opleveren die ten gunste
van de rest van Nederland komen.

- Er zou een compromis in de maak zijn voor het steunpakket voor bedrijven. De vakbonden zijn (net als 60%
van de Nederlanders) tegen het schrappen van de ontslagboete voor bedrijven, maar zouden akkoord gaan in
ruil voor een grotere rol voor de vakbonden bij collectief ontslag.

- Ondanks de negatieve recordcijfers die het CBS deze week presenteerde lijkt de intelligente lockdown te
werken. De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal veel minder snel gekrompen dan in omringende
landen. Alleen Zweden, het land dat de minst strenge maatregelen nam, kent een kleinere krimp.

- Economen vrezen voor de effecten in het tweede kwartaal, want die omvatten ook de gevolgschade van de
lockdown, zoals gebrek aan investeringen door ondernemers, ontslagen, verstoorde goederenketens in de
industrie, moeizaam herstel van de export naar afzetmarkten in Europa die het moeilijk hebben.

- De tijdelijke Werkgroep Sociale Impact concludeert dat de coronacrisis grote gevolgen heeft voor jongeren,
zzp-ers en flexwerkers en pleit bij het kabinet voor een verruiming van het kwijtscheldingsbeleid en een
breed schuldenoffensief om te voorkomen dat problemen zich opstapelen.

Beeld sociale media 
- Op sociale media roepen enkele tegenstanders van de lockdown op om de strandtenten te steunen, dat

andere horeca ook hun zaken moeten openen en om een menselijk te schild te vormen als de politie wil
handhaven.

Caribisch deel van het Koninkrijk 
- Curaçao en Sint-Maarten zijn kwaad over de strenge voorwaarden die Nederland stelt aan miljoenenhulp om

de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Een besluit over die hulp, dat vrijdag zou vallen,
is uitgesteld. Aruba is wel akkoord. Nederland eist onder andere concrete maatregelen rond salarissen van
politici, ambtenaren en bestuurders van overheidsbedrijven, 

Internationale context 





Projectdirecteurenoverleg

Concept agenda IAO 20 mei

Omschrijving Concept agenda IAO 20 mei
Vergaderdatum en -tijd 20 mei 2020, 10.00 uur
Vergaderplaats NCTV
Aanwezig

Afwezig

1. Opening

Terugkoppeling ICCb/MCCb

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

Dashboard (zie bijlage 2)

3. Thema Maximaal controleren (VWS/LNV)
OMT-uitvraag
Planning controle strategie
Nertsen

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

5. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)

6. Thema Financieel-economisch (EZK)
Update data-deling

7. Thema Caribisch gebied (BZK)

8. Internationaal

9. Transitie projectorganisatie
Overzicht bestaande werkgroepen

10. Parlementair



11. Communicatie

12. Actiepunten

13. ICCb/MCCb-onderwerpen

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. Transitie projectorganisatie
10. Parlementair
11. Communicatie
12. Actiepunten 
13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb
14. Rondvraag en sluiting 



1. Opening



2. Algemeen beeld

• Zie S&D woensdag 20 mei





Omgevingsanalyse (2)

• Brancheorganisaties reageren wisselend. In het onderwijs en bij de 
kinderopvang overheerst blijdschap. Ouderenbond ANBO stelt dat 
er nog veel onduidelijkheid is bij ouderen. 
Ondernemersorganisaties zijn ‘voorzichtig positief’, de horeca is 
teleurgesteld dat ze niet eerder open mag. Strandpaviljoens willen 
meer duidelijkheid. Virologen waarschuwen ‘Reken je niet rijk’. 

• In verschillende media wordt gemeld dat er onduidelijkheid is over 
samenkomsten buiten. We kunnen weer in grotere groepen 
bijeenkomen, aan de groepsgrootte zit 'verder geen belemmering', 
zei Rutte. Ook op Twitter is hier verwarring over.

• Verder veel aandacht voor het bericht van LNV dat in Nederland 
mogelijk voor het eerst een mens door een dier, een nerts, is 
besmet met het nieuwe coronavirus. 
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Omgevingsanalyse (3)

• In de sociale media lijkt de kritiek op het kabinet en premier Rutte 
toe te nemen. Men is het afstand houden zat. “Ik geloof het niet 
meer”. Wel positieve reacties op de woorden van Rutte richting 
jongeren.
• #Irma was trending

Gisteravond om 20 uur een piek op rijksoverheid.nl van bijna 80.000 
bezoeken.

Top 5 meest gezochte zoektermen:
• Coronavirus
• Bezoek
• Bezoek thuis
• Auto 
• Visite
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Omgevingsanalyse (4)

• Duits, Frans, Spaans, Engels
• Eenvoudige taal
• Ook gedeeld met posten 
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3. Maximaal controleren (1/5)
• Terugblik I/MCCb

o Inhoudelijke en proces opmerkingen
o Stilgestaan bij toerisme

• MCCb
• Pakket
• Uitlegbaarheid maatregelen
o Samenkomsten, horeca, terrassen
o Handhaving vanaf 3 pers. Wat betekent dit?

• Onderwijs: moet 2 juni worden i.v.m. pinksterren.
• Alles moet beslag krijgen in aanwijzingsbesluit en noodverordening.

o Aanwijzingsbesluit volgt loopt van de dag
• Losse eindjes:

o Vraagstuk rondom sportkantines (vooralsnog geen opening, wordt aanvullend 
naar gekeken)

o Plaatsen schermen in horeca i.p.v. 1,5 (afgesproken dat er pilot wordt 
gestart)

o Sportscholen 
o fanfares
o Toerisme (wordt nog naar gekeken)



• Vragen over opening grote zalen waaronder AHOY. 
Dit mag wel voor max. 30 pers.

• OMT uitvraag:
o Gister uitvraag uitgegaan naar OMT t.b.v. 25 mei
o O.a. sport, vervoer, sauna’s, aerosol vorming, 
o Volgende aanvraag gaat volgende week uit, OMT komt weer samen op 5 juni en 

22 juni 
o Deze OMT’s zijn nog geënt op de I/MCCb op woensdagen.
o Belangrijk om goede aansluiting te borgen.
o Dinsdag is meest waarschijnlijke optie.
o Verzoek tot goed overzicht wat, waar, wanneer wordt besproken.
o Verzoek om aandacht te besteden aan welzijnskader.

Hier wordt op ingegaan in laatste OMT-advies.
Nog niet helder wat er nu mag en mogelijk is.
VWS zal hier op terugkomen (maandag 25 mei)

o Voorkeur voor IAO na OMT en BAO. VWS en NCTV komen terug met concreet 
voorstel voor planning.

3. Maximaal controleren (2/5)





3. Maximaal controleren (4/5)

Vervolg controle strategie

• Dashboard: onderliggende informatie is beschikbaar

• Er zijn verschillende overleggen gepland om de gegevens op juiste 
wijze bijeen te krijgen in een duidelijk proces.

• Vertaling van cijfers, data en analyse. Dit wordt nog verder 
uitgewerkt

• Komende week wordt plan van aanpak gedeeld in IAO. Dit zal 
woensdag in IAO worden geagendeerd.

13



3. Maximaal controleren (5/5)

LNV, besmetting van dier op mens

• Betreft aannemelijke besmetting via nerts op mens
• Er wordt nog verder onderzoek gedaan.
• Er worden maatregelen ingevoerd waaronder screening.
• Risico’s worden nu afgedekt met beschermingsmiddelen.
• Gevaar voor omwonenden is verwaarloosbaar.

o Er is geen virus aanwezig in de lucht.
o Gevaren worden gemonitord.

• Mogelijk hebben katten een rol gespeeld in besmetting.
• Zoönose is zeer een gevoelig onderwerp.

VWS en LNV hebben de zoönose-structuur geactiveerd.
VWS heeft hierin de lead en is besluitende bestuurder
(gezondheidsperspectief). VWS en LNV spreken maandag op DG-
niveau.
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4. Continuïteit vitale processen en samenleving
Toerisme dossier (valt onder nieuwe projectorganisatie, toelichting door )
• Er is afgesproken in MCCb om enkele scenario’s verder uit te werken.

o Deze scenario’s worden verder uitgewerkt om te komen tot gedragen OMT-advies.
• Er ligt nu een concept OMT-advies die vandaag zal worden besproken in de werkgroep 

Toerisme.
• Er zijn aanvullende maatregelen voorzien voor hotspots en OV.
• BZ is coördinerend ministerie voor kamerbrief komende week.
• Er is grote inzet van alle betrokken partijen.
• Maandag 25 mei volgt eerste rapportage werkgroep toerisme in IAO. 
• Komende week is concept aanvraag OMT gereed.

o 29 mei is uiterlijke datum voor aanleveren aanvraag, advies volgt op 8 juni.
• Er is behoefte aan positionering van Nederland.

o OMT aanvraag moet zo specifiek mogelijk zijn.(o.a. Vliegverkeer)
o Opties afwegen met oog voor afwegingen en keuzes andere landen (EU).
o Overleggen in Brussel zijn van groot belang in dit proces.
o In kaart brengen van de dilemma’s is een eerste stap hierin.

• Verzoek om intern te zorgen voor kleine delegaties voor de werkgroep zodat deze niet te 
groot wordt i.h.k.v. van de maximum van 30 pers.



5. Zorg voor kwetsbare personen
Geen bijzonderheden





7. Caribisch gebied
Geen bijzonderheden



8. Internationaal
Update BZ
• Gister repatriëringsvlucht aangekomen met 400 pers.
• Er zijn nog 1000 reizigers in Marokko. BZ ontvang nog steeds nieuwe 

meldingen.
• BZ is bezig om nieuwe repatriëringsvlucht te organiseren.



9. Transitie projectorganisatie
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9. Transitie projectorganisatie

Vragen/ opmerkingen

• Deadline insturen aanvullingen of wijzigingen
• Informatie zal komende weken steeds worden bijgewerkt. 

Verzoekt om dit aan te leveren wanneer mogelijk.
• Vanmiddag volgt overleg met 5 opdracht gevende SG’s.

Titel | Datum23



Planning komende week
• Maandag 25/5 BAO, OMT;
• Dinsdag 26/5 om 13.30 IAO om voldoende kennis te kunnen 

nemen van OMT advies;
• Woensdag 27/5 I/MCCB 10:00 en 16:00;
• Donderdag 28/5 IAO met potlood;
• Vrijdag 29/5 afsluitend IAO.

IAO zal in andere vorm blijven plaatsvinden: directeuren 
afstemmingsoverleg.

Titel | Datum24



10. Parlementair
Geen bijzonderheden



11. Communicatie – acties

• Precisering besluitvorming
• Voorbereiding communicatie – testen 
• Jongerenparticipatie: aanzetten
• Communicatie Hemelvaart/Pinksteren Nederland (vermijd drukte)
• Nordrhein Westfalen
• Vanaf woensdag: nieuwe spot campagne 
• Nertsen
• Expertsessies voor handreiking NKC
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• NKC bereidt zich voor op overdracht naar nieuwe unit 
communicatie.

• NKC beziet op verzoek van OCW of er nog communicatie nodig is 
ter voorbereiding op het Suikerfeest dit weekend.

Titel | Datum28



12. Actiepunten
• VWS maakt overzicht proces OMT en voorraadagenda 
• VWS komt terug op vraag dagbesteding i.h.k.v. welzijnsvraagstuk.
• Toelichting en overzicht vergaderritme volgt.
• Projectorganisatie wordt geagendeerd voor maandag in IAO (doorkijk naar impact 

komende weken)
• Update SGO in IAO komende week



13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb
• I/MCCb 27 mei nog geen agendapunten. N.a.v. OMT advies worden volgende punten 

verwacht:
• Sportkantines (sportclubs mogen vanaf 11 mei open, vraag aan OMT: zijn er 

mitigerende maatregelen mogelijk om sportkantines toch te kunnen openen? In 
kaart brengen van aantal locaties en aantal mensen.)

• Sportscholen
• Gebruik schermen in horeca i.p.v. 1,5 (in gesprek met horeca is gesproken voor 1 

juni te bezien wat er mogelijk is. werkgroep toerisme is gevraagd vanaf 1 juni 
pilot te begeleiden)

• Toerisme
• Zangkoren, blaasinstrumenten 



14. Rondvraag en sluiting
Geen bijzonderheden







Acties en afspraken IAO 20 mei (3)

9 Transitie projectorganisatie
• Aan leden IAO wordt gevraagd uiterlijk maandag 25/5 aan te 

geven of overzicht interdepartementale werkgroepen correct is en 
capaciteiten ter ondersteuning van projectorganisatie zijn ook 
welkom en kunnen worden aangeboden.

11 Communicatie
• Er wordt uitgezocht of er nog communicatie noodzakelijk is over 

Suikerfeest (NKC)
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Belangrijkste cijfers (eerste realisaties)

12

• De Nederlandse economie is in het 1e kwartaal met 1,7% gekrompen (t.o.v. het voorgaande kwartaal).
Het effect van twee weken coronamaatregelen is al zeer groot, wat erop wijst dat het tweede kwartaal wellicht een
ongekende krimp zal laten zien. De daling van het bbp is vooral toe te schrijven aan de lagere consumptie
door huishoudens. In maart kromp de consumptie door huishoudens met 6,7 procent (t.o.v. maart 2019).
Uitgaven aan diensten lagen maar liefst 11,8% lager dan vorig jaar.

• De eerste internationale bbp-cijfers voor het 1e kwartaal laten een vergelijkbaar beeld zien. De krimp in
Europa (-3,8%) is gemiddeld wel groter dan in Nederland, en overtreft voor een aantal EU-landen al het effect van
de financiële crash van 2008 (dit betekent niet dat Nederland ook de aankomende kwartalen minder geraakt zal
worden). Verschillende analisten verwachten voor EU ruim 15-20% krimp in 2020K2.

• Het consumentenvertrouwen en het producentenvertrouwen is nog nooit zo sterk gedaald en historisch
pessimistisch over de komende 12 maanden.

• Het aantal gewerkte uren per week is eind maart fors gedaald met 11% bij werknemers en 23% bij
zelfstandigen.

• Hoewel het aantal binnengekomen aanvragen voor de NOW afneemt, ligt het gebruik van de verschillende
regelingen hoog. Zo zijn er ondertussen bijna 120 duizend aanvragen NOW en 150 duizend aanvragen voor de
TOGS. Gebruik belastinguitstel is tot nu toe anderzijds aanzienlijk lager dan verwacht.











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.

• De Europese Commissie (mei 2020) verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar
krimpt met 6,8% en in 2021 weer met 5% groeit.

• Het IMF (april 2020) verwacht dat de NLse economie in 2020 circa 7,5% zal krimpen, en
een groei van 3% in 2021.

• De economische bureaus van de Rabobank en ING gaan ook uit van een forse krimp in
2020. 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%.



Actuele onderzoeken (II) – vrees voor faillissementen 
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• Ongeveer 15% van de banen (goed voor en 11% van het bbp) kan niet kan
functioneren op 1,5 meter. Bron: RaboResearch 16 april, (link)

• Helft ondernemers vreest voor voortbestaan als coronacrisis nu nog 6 maanden langer
aanhoudt. 15% als huidige situatie nog 2 maanden zo blijft. Bron: CBS, 8mei (link)

• De bezettingsgraad van de industrie was met 74%,2 in april 202 lager dan dieptepunt
in april 2009 (74,4%) en ruim lager dan in januari 2020 (82,7%). De daling van april
t.o.v. januari 2020(-10,3%) is bovendien met grote afstand de grootste daling ooit
gemeten binnen een kwartaal. De productiedaling in de dienstensector was nog groter: -
15,2%-punt (van 78,3% naar 66,4%). Bron: CBS, 29 april (link)

Voortbestaan bedrijf bij aanhoudende 
coronacrisis, april 2020:
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Advertentieuitgaven (van Nielsen) in miljoenen euro’s vergelijking 2019 en weken coronauitbraak
2020 (data tot 7 mei). 7 uit 10 categorieën dalen.

Actuele onderzoeken (III) – Daling advertentieuitgaven vanwege 
negatieve verwachtingen behalve bij de overheid

Source: Nielsen Ad Intel (TV + Radio + Newspapers), Gross Ad Spend in € mln.,  Pre-COVID = Weeks 1-11 // Post-COVID = Week 12 until last available
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Actuele onderzoeken (V) – KvK flitspeiling
1,5m samenleving: 1/4 ondernemers denkt niet te kunnen bestaan en 2/5 
hieraan aangepast
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Recente onderzoeken (II) 
Terugval woningmarkt verwacht in tweede kwartaal 

• Realisaties nog positief over 2020K1 (NVM-cijfers en Kadaster/CBS): stabilisatie verkopen
en stijgende huizenprijzen

• Investeringen in vastgoedbeleggingen in NL zijn in maart met 52% gedaald j-o-j. Dit
heeft vermoedelijk een neerwaarts effect op de huizenprijzen. Bron: Cushman & Wakefield (link)

• Vooruitzichten voor 2020K2 zijn negatief:
• De verkopen tussen 23 maart en 12 april zijn volgens gegevens van makelaars gedaald

met 43% j-o-j. Bron: vastgoedadviseur Colliers International (link)
• Dit komt goed overeen met de schattingen in onderstaande tabel vanaf scenario 3 en 4.

• Transacties komen dus vrijwel zeker flink in de min, huizenprijzen onzeker. Zie eerste
schattingen MinFin per CPB-scenario:

CPB-
scenario

Huizenprijzen
basispad tm 
2021

Omslag
door 
schok

Huizenprijzen
na schok

Hh met 
restschuld 
(nu 4%), tot 
2021K4

Omslag
transacties
door schok

3 maanden 
(s1)

12,0% -1,3% 10,7% 2% -4,7%***

6 maanden 
(s3)

12,0% -17,8% -5,8% 6% -43,9%

12 maanden 
(s4)

12,0% -27,4% -15,4% 13% -57,4%

Bron: FIN en restschuldschattingen DNB
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Arbeidsmarkt (I) – Ramingen werkloosheid

CPB  Scenario Europese Commissie

I II III IV Spring Forecast

Werkloosheid 
(% beroepsbevolking)

2020 4,0 4,2 6,3 6,1 5,9
2021 4,5 5,3 8,4 9,4 5,3

• Volgens de scenarioanalyse van het CPB loopt de werkloosheid in 2020 op tot 4% of 6,1%, afhankelijk
van de duur van de contactbeperkingen en de diepte van de economische doorwerking. De werkloosheid
loopt verder op in 2021 (4,5% tot 9,4%).

• Volgens de spring forecast van de Europese Commissie ligt de Nederlandse werkloosheid onder die van
de Eurozone (9,6% in 2020 en 8,6% in 2021).

• Deze raming ligt wat betreft de werkloosheid in 2020 tussen scenario II en III van het CPB in, namelijk
op 5,9%. In tegenstelling tot het CPB verwacht de Commissie in 2021 een terugloop naar 5,3%.





Arbeidsmarkt (III) – WW-aanvragen internationaal 
opgelopen 
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Land Aantal en vergelijking met pre-coronacijfers

NL Het aantal WW-aanvragen lag tijdens de piek in W13 (23 mrt – 29 mrt) op omstreeks 30.000 
aanvragen, ongeveer drie keer hoger dan wat volgens het UWV normaal is, namelijk 8.300 
aanvragen. 

VS In de week van 4 mei waren er bijna 3 miljoen werkloosheidsaanvragen. 
Normaalgesproken zijn er 300 tot 400 duizend aanvragen per week. In de piek van 2009 waren 
er 700 duizend. 

Canada In de eerste twee weken van april waren er ruim 2,1 miljoen nieuwe claims ingediend. Dat is 
gelijk aan het jaar ‘18-’19. 

Denemarken Het aantal nieuwe WW-aanvragen was in W12 (16 – 23 mrt) 3,7 keer hoger dan het jaar 
daarvoor. In W14 (30 mrt – 5 apr) was dit 2,4 keer hoger. 

Noorwegen In 2020 waren er 365.800 aanvragen ingediend (stand medio april). Dat is aanzienlijk hoger 
dan in heel 2019 (160.500).

VK Tussen 16 en 31 maart zijn er 950.000 aanvragen ingediend. Dat is 10 keer meer dan normaal.
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Arbeidsmarkt (V) – Ziektewet en verzuim

• Het aantal meldingen voor de ZiekteWet ligt na een stijging in W12 (16-22 mrt) onder het gebruikelijke
niveau. (UWV)

• Het CBS meldt dat het ziekteverzuim van het eerste kwartaal van 2020 met 5,2% op het hoogste niveau
sinds 2003 ligt.

• Door het ontbreken van een ergonomische werkplek heeft 24% van de thuiswerkers lichamelijke
klachten, blijkt uit een inventarisatie van R-GO.





Arbeidsmarkt (VII) - Forse daling gewerkte uren 

Het aantal gewerkte uren van werkenden daalde van 33,1 uur per week naar 28,8 uur per week (-13%). 
De daling bij zelfstandigen (-23%) was groter dan die bij werknemers (-11%). 

31Bron: Von Gaudecker e.a. (2020),LISS-panel, N=2.918.

De afname in gewerkte uren verschilt per sector. De grootste dalingen zijn te vinden in de sectoren horeca (-14,6 uur 
per week) en milieudiensten, cultuur en recreatie (-8,8 uur). Het aantal gewerkte uren in sommige sectoren blijft 
relatief stabiel, zoals bij de financiële diensten (-0,9 uur) en in de bouw (-1,8 uur).





Arbeidsmarkt (IX) - overzicht onderzoeken
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Week 20

• ABU meldt dat voor de uitzendbranche tussen 23-03 en 19-04 het aantal uren met 24% en de omzet met 17%
daalde t.o.v. dezelfde periode in 2019. De sterkste daling van het aantal gewerkte uren was in de technische sector
(36%). 45.000 (17%) uitzendkrachten hebben hun baan verloren, 16.000 van deze krachten zijn herplaatst in
cruciale beroepen.

• Het CBS meldt dat het aantal flexibele contracten in 2020K1 in een jaar tijd met ongeveer 102 duizend is gedaald.
De afname is het grootst onder uitzendkrachten (39 duizend). De daling zette halverwege 2019 al in. Ten opzichte
van 2019K4 hadden uitzendkrachten en tijdelijke werknemers zonder vaste uren vaker geen baan dan in diezelfde
periode een jaar eerder.

Eerder onderzoek

• 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.

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

• In april en mei zijn er door verschillende media (NRC en Volkskrant) enquêtes uitgevoerd onder enkele gemeentes. Het
algemene beeld is dat gemeente een stijging in het aantal bijstand aanvragen ervaren. Belangrijke kanttekening
hierbij is dit beeld erg verschilt per gemeente. Het beeld van een grote stijging in het aantal bijstandsaanvragen is
waarschijnlijk alleen waar voor bepaalde (grotere) gemeenten. Dit beeld is niet representatief voor Nederland.



Arbeidsmarkt (X) - Werkomstandigheden
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Aantal per week gemelde corona-
klachten bij ISZW • In 2020 heeft ISZW t/m 1 mei 946

corona gerelateerde meldingen
ontvangen, dit is 26% van het totale
aantal meldingen.

• ISZW is vanaf week 10 begonnen met
het registreren van corona gerelateerde
meldingen.

• De helft van de meldingen gaat over te
weinig afstand kunnen houden op de
werkvloer, gevolgd door onvoldoende
hygiënische maatregelen.

• 27% van de meldingen komt uit de
groot-en detailhandel.

• 60% van de meldingen wordt onderzocht
door ISZW. 

Bron: ISZW





› Verschillen in lockdownmaatregelen Europa
zichtbaar in bbp-cijfers. Er is een duidelijke relatie
tussen de stringendheid van lockdownmaatregelen en de
bbp-daling. Landen met een beperktere lockdown zoals
Zweden (-0,3%), Nederland (-1,7%), het VK (-2%) en
Duitsland (-2,2%) kennen een minder sterke daling dan
landen met grotere beperkingen als Italië (-4,7%),
Spanje (-5,2%) en Frankrijk (-5,8%).

› Werkloosheid VS blijft oplopen, terwijl
werkloosheid vooral bij lagere inkomens neerslaat.
Afgelopen week vroegen 3 miljoen werknemers een
werkloosheidsuitkering aan. De toename van de
afgelopen weken is ongelijk verdeeld; 40% van de
huishoudens met salaris onder de 40.000 dollar heeft een
baan verloren (totale werkloosheid VS bedroeg in april
bijna 15%).

Cijfers China laten licht herstel zien. De industriële
productie in China steeg weer met 3,9% in april na een
daling van 13,5% in januari-februari. De
detailhandelsverkoop krimpt nog steeds met (-7,5% in
april) maar het tempo van de krimp neemt wel af in
vergelijking met eerdere maanden (maart: -16,5%).
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Kengetallen - Internationaal
bbp-daling (k-o-k) eerste kwartaal 2020 (y-as) en gemiddelde dagelijkse stringendheid
maatregelen gedurende eerste kwartaal 2020 volgens Oxford COVID-19 Government
Response Tracker (x-as) 









Caribische delen van het Koninkrijk 
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Maximaal controleren (incl. zorg kwetsbare 
personen Bonaire St. Eustatius Saba Curaçao Aruba Sint Maarten 

Aantal positief geteste mensen totaal
(sinds gisteren) 2 (0) 2 (0) 2 (0) 16 (0) 101 (0) 77 (0)

Aantal ziekenhuisopnamen actueel
(cumulatief) 0 0 0 1 (4) 1 (13) 2 (23)

Aantal patiënten op IC actueel
(cumulatief) n.v.t. n.v.t n.v.t. 1 (2) 1 (4) 1 (16)

Aantal patiënten overleden totaal
(sinds gisteren) 0 0 0 1 3 15

Beschikbaarheid IC bedden voor Corona

Beschikbaarheid zorgpersoneel

Beschikbaarheid hulpmiddelen

Testcapaciteit

Continuïteit acute zorg in de regio

Interinsulair patiëntenvervoer













Projectdirecteurenoverleg

Concept agenda IAO 25 mei

Omschrijving Concept agenda IAO 25 mei
Vergaderdatum en -tijd 24 mei 2020, 17.00 uur
Vergaderplaats NCTV
Aanwezig

Afwezig

1. Opening

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

Terugblik weekend en hemelvaart
Dashboard

3. Thema Maximaal controleren (VWS)
OMT – overzicht proces en voorraadagenda
Svz nertsen en slachterijen

4. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV)
Toerisme
Pilot gebruik schermen in de horeca

5. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)

6. Thema Financieel-economisch (EZK)
Update data-deling (mondeling)

7. Thema Caribisch gebied (BZK)

8. Internationaal
Persconferentie MP en MP Nord Rhein Westphalen (NRW)
Overleg minister Justitie en Veiligheid met België

9. Transitie projectorganisatie
Svz Planning

10. Archivering



Projectvoortgang interdepartementale archivering COVID-19

11. Parlementair
Terugkoppeling debat: moties en toezeggingen

12. Communicatie
Brondocument Q en A

13. Actiepunten

14. ICCb/MCCb-onderwerpen

Fasering stap 3 en 4
Toerisme  
 

15. 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. Transitie projectorganisatie
10. Archivering
11. Parlementair
12. Communicatie
13. Actiepunten 
14. Onderwerpen voor ICCb/MCCb
15. Rondvraag en sluiting 



1. Opening
• De crisis-overleggen worden met ten minste één week verlengd. Een 

planning volgt. 



2. Algemeen beeld
• Zie S&D Maandag 25 mei

EZK aanvulling op algemeen beeld:
• Consumentenvertrouwen staat historisch laag hetgeen als indicator gezien kan 

worden voor een stilstaande economie.
• AEX is langzaam aan het terugkomen.
• Frankrijk, Duitsland en Italië laten grootste daling zien in BNP, in tegen stelling tot bv 

Zweden en Nederland waar maatregelen veel minder streng waren in vergelijking tot 
de eerste drie genoemde landen.





3. Maximaal controleren (1)
OMT – overzicht proces en voorraadagenda
• VWS geeft een toelichting bij de meegezonden planning. De planning wordt nog met 

RIVM en OMT besproken, de verwachting is dat hier nog herzieningen (ook over de 
data) op plaats zullen vinden. 

• De voorzitter benoemt de samenhang tussen de verschillende batches en of dit 
voldoende duidelijk is. 

• VWS geeft aan dat er vanmiddag (25 mei) een BAO is om 16u. 
• VWS geeft aan dat het streven is dat het OMT advies weer zal leiden tot 

besluitvorming in volgend MCCb van woensdag (27 mei)
• De voorzitter vraagt aan alle leden om in aanloop richting besluitvorming na te 

denken welke aandachtspunten er zijn bij de verschillende sectoren van de 
departementen. 



Svz nertsen en slachterijen
• Nertsen: 

• VWS geeft aan dat het mogelijk is dat er een nieuwe besmetting heeft 
plaatsgevonden. 

• Het lijkt erop dat er voor omwonenden geen verhoogd risico is. 
• Er zijn sterke aanwijzingen dat de eerdere besmettingen door de nertsen zijn 

veroorzaakt. 
• Er is voor deze casuïstiek een passende crisisstructuur ingericht binnen de 

stelselverantwoordelijke departementen. VWS, LNV en Voorzitter IAO bespreken 
nog waar besluitvorming plaats zal vinden rondom deze thematiek. Ook wordt 
nader gekeken hoe deze twee structuren op elkaar aanhaken. 

• Slachthuizen: 
• VWS geeft aan dat er veel wordt getest en dat er een brief is gestuurd naar de 

slachthuizen met het dringende verzoek zich volledig te houden aan de algemene 
hygiëne maatregelen (1.5 m, bij ziekteverschijnselen thuis blijven etc.). 

• LNV geeft aan dat er gevraagd is naar testcapaciteit voorafgaand aan de 
afgesproken datum. 
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3. Maximaal controleren (2)



Horeca
• Koninklijke Horeca NL heeft een protocolvertaling gemaakt die niet 

helemaal in overeenstemming is met de afgekondigde 
maatregelen. Hierover heeft overleg plaatsgevonden met de 
Horeca sector. Dit zal mogelijk nog verdere discussie geven. 

• VR’s benoemen het handhavingsvraagstuk. De voorzitter geeft aan 
dat de Horeca zelf ervoor moet zorgen dat de maatregelen worden 
nageleefd. Bij excessen kan worden opgetreden.  

• EZK benoemt privacyaspecten bij horeca maatregelen. 
• De voorzitter vraagt allen na te denken waar nog aandachtspunten 

zijn. 
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3. Maximaal controleren (3)



Brondocument (moederdocument)
• Het brondocument is inmiddels vertaald naar QA’s
• De voorzitter geeft aan dat aanvullingen kunnen worden 

doorgegeven aan het  NKC

9

3. Maximaal controleren (4)







Pilot gebruik schermen in de horeca
• Er wordt een toelichting gegeven bij de meegezonden sheets
• SZW geeft aan om goed te kijken naar de relevantie voor andere sectoren. 
• IenW geeft aan dat deze vraag ook vanuit OV relevant is. 
• De projectorganisatie geeft aan dat een positief resultaat van de pilot niet 

automatisch leidt tot verdere doorvoering.   
• IAO is akkoord met het voorstel voor de pilot. 
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Continuïteit vitale processen en samenleving (3)



5. Zorg voor kwetsbare personen
• T.a.v. de pilot in verpleegtehuizen wordt door VWS aangegeven dat er mogelijk 

verwarring kan ontstaan over de versoepeling. Dit wordt goed gemonitord. 



6. Financieel-economisch
Update data-deling (mondeling)
• Zie rondvraag



7. Caribisch gebied
• Geen besproken punten



8. Internationaal
Persconferentie MP en MP Nord Rhein Westphalen (NRW)
• De persconferentie zal morgen om 17u plaatsvinden
• Er wordt nog onderzocht of samenwerking met DUI/NRW op het dashboard 

kan plaatsvinden. 

Overleg minister Justitie en Veiligheid met België
• De voorzitter vraag aan BZ of er input nodig is. BZ geeft aan dat dit rond 

is. 



9. Transitie Projectorganisatie Covid-19

Svz Planning 
• De aangepaste planning zal morgen in het IAO worden besproken

Titel | Datum17



10. Archivering
Projectvoortgang interdepartementale archivering COVID-19
• BZK vraagt of het voorstel is afgestemd met het bedrijfsvoeringsproces van de 

ministeries i.r.t. de WOB. De voorzitter geeft aan dat het voorstel juist bedoeld is om 
grip te krijgen. 

• JenV benoemt de eventuele afstemming met de uitvoeringsorganisaties. De voorzitter 
geeft aan dat er in het voorstel nog wordt opgenomen dat er rekening wordt 
gehouden met de grote uitvoeringsorganisaties . 

• Het IAO is akkoord met het projectplan met inachtneming van gemaakte punten. 



11. Parlementair
Terugkoppeling debat: moties en toezeggingen. 
• De voorzitter geeft aan dat er een parlementair overzicht is meegezonden en vraagt 

de leden om daar kennis van te nemen. 
• FIN geeft aan dat er donderdag een debat is over het economisch pakket 2.0. 



12. Communicatie – acties

• Voorbereiding communicatie – testen 
• Jongerenparticipatie: aanzetten   
• Communicatie Pinksteren Nederland (vermijd drukte)
• Aandachtspunten actualiteit: nertsen, slachthuizen
• Toerisme / grensregio’s
• Expertsessies voor handreiking NKC
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13. Actiepunten
• Zie einde verslag



14. Onderwerpen voor ICCb/MCCb
• Fasering stap 3 en 4
• Toerisme



15. Rondvraag en sluiting
• EZK benoemt het onderwerp datadeling. Het wetsvoorstel zal worden doorgeleid naar 

de Raad van State. Als er geen zwaarwegende bezwaren zijn van de Raad van State 
dan hoeft het wetvoorstel niet terug naar de MR en dan kunnen BZK, VWS, EZK en 
JenV het wetsvoorstel zelf afronden. 

• De Nationale Politie vraagt of het mogelijk is om het onderwerp demonstraties (n.a.v. 
anti-overheidsgeluiden) te agenderen voor een volgend IAO. De voorzitter geeft aan 
dat dit mogelijk is en dat er nog wordt gekeken naar een gepast moment.  









Acties en afspraken IAO 25 mei (4)

9 Transitie projectorganisatie.
• Crisisstructuur wordt een week extra voortgezet. Planning van 

diverse overleg wordt daarop aangepast. 

10 Archivering
• IAO stemt in met projectplan interdepartementale archivering 

COVID-19. Projectplan wordt aangevuld dat er rekening wordt 
gehouden met de uitvoeringsorganisaties en afstemmingsoverleg.

11 Parlementair
• IAO leden worden verzocht rekening te houden met de 

toegestuurde moties en toezeggingen voortkomend uit de recente 
debatten
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Acties en afspraken IAO 25 mei (5)

12 Communicatie
• Persoploopje voor na de MCCb op 27 juni wordt voorbereid. (NKC)

14 ICCb/MCCb onderwerpen
• Fasering van de maatregelen (ook die van na de vakantieperiode) 

in de planning in ogenschouw nemen.
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DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

Departementaal Vertrouwelijk                     2

- Steeds meer organisaties en bedrijven stellen dat het reisgedrag nog jarenlang anders zal zijn.
- De NS gaat krimpen en heeft overheidssteun nodig om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden.
- Horeca gaat proeven doen met het gebruik van schotten, waar 1.5m-afstand moeilijk te realiseren is. 
Beeld sociale media
- Wisselende reacties op versoepeling van regels voor horeca. Enerzijds is begrip voor de voorschriften en is 

men opgelucht dat de regels voor horeca worden verruimd. Anderzijds stelt men dat deze regels moeilijk te 
handhaven zijn waar het moeilijk te controleren is of men tot een huishouden behoort.    

Zorg voor kwetsbare groepen
- Volgens het RIVM is bij meer dan 7900 bewoners van verpleeghuizen het virus vastgesteld en ruim 2500 van 

hen zijn overleden. Daarnaast zijn er nog 4550 verdachte gevallen in verpleeghuizen. 
- Vanaf 25 mei mogen bewoners van verpleeghuizen één vaste bezoeker ontvangen.
- Bij een op de dertig basisscholen zijn nog leerlingen onvindbaar. 
- Vanaf 15 juni worden er weer inburgeringsexamens en staatsexamens Nederlands als 2e taal afgenomen. 
- Het Contactorgaan Moslims en Overheid wil moskeebezoekers verplichten om tijdens gebeden mondkapjes te 

dragen, ook worden plastic handschoenen aangeraden. 
- Initiatieven in diverse gemeenten om kwetsbare kinderen met een onderwijsachterstand te helpen. De 

meeste scholen bij 10 procent van de leerlingen een achterstand.
- Een hittegolf kan in tijden van het coronavirus desastreus zijn voor mensen die ook nu al kwetsbaar zijn.
Beeld sociale media
- De FNV wil een einde aan de situatie waarbij werkgevers ook tegelijk huisbaas zijn, deze combinatie leidt bij 

arbeidsmigranten tot schrijnende situaties. 
- CNV-jongeren roept het kabinet op om te komen tot een ‘aanvalsplan jeugdwerkeloosheid’. 

Financieel-economische stabiliteit
- De overheid heeft het nieuwe steunpakket bekend gemaakt. Het pakket is volgens werkgeversorganisaties 

niet voldoende om te voorkomen van grote bedrijven failliet gaan. Het schrappen van de ontslagboete krijgt 
kritiek van de vakbonden. 

- De Denktank Coronacrisis adviseert de overheid te blijven investeren en beter samen te werken in Europa.
- De Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties heeft gepleit voor een coronanoodfonds voor de sector.
- Onduidelijkheid over wie de kosten van de noodhospitalen in Rotterdam en Maastricht gaat dragen. 
- Volgens de NVM heeft de huizenmarkt nauwelijks last gehad van de COVID-19 maatregelen.
- De Financial Intelligence Unit (FIU), krijgt sinds half maart meldingen van ongebruikelijke financiële 

transacties (oplichting, fraude) met een link naar de coronacrisis.
- De eerste gevallen van bedrijven die onterecht TOGS-steun hebben gekregen zijn bekend, de eerste 

terugvorderingen zijn kortgeleden al in gang gezet. 
- Sinds het begin van de coronacrisis hebben bijna 9000 huurders zich bij hun woningcorporatie gemeld 

vanwege betalingsproblemen.
- Bedrijven komen in de problemen omdat gemeenten investeringen uitstellen en traag zijn met het verlenen 

van vergunningen. Dat stellen de regio-afdelingen van VNO-NCW in een brandbrief.

Caribisch deel van het Koninkrijk
- Na Aruba en Curaçao is ook Sint-Maarten akkoord met de voorwaarden voor een tweede coronalening.
- Op Curaçao is een nieuwe (17e) besmetting vastgesteld. Volgens artsen op Curaçao kampt het overgrote deel 

bevolking met gezondheidsklachten, 15 tot 20 procent heeft suikerziekte en zeker de helft obesitas.
- De eerste helft van Amerikaanse zorgverleners, welke uit voorzorg is ingevlogen om artsen bij te staan is 

aangekomen op Curaçao. De andere helft volgt over twee weken.  
- Door een gebrek aan materialen kon het Curaçao Medical Center alleen acute en essentiële operaties 

uitvoeren, afgelopen week ontving het ziekenhuis materialen uit de VS reguliere zorg kan worden opgestart.
- In de eerste week van juni zal een specifiek OMT Cariben worden georganiseerd om de openstelling van het 

Caribisch gebied voor toeristen te bespreken. 
Beeld sociale media
- Minister Slob heeft 66.000 dollar toegezegd voor de media op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Deze 

financiële steun is ook bedoeld voor kranten die op de eilanden correspondenten hebben.

Internationale context
- Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Zweden komen met een eigen voorstel voor een herstelfonds. De 

landen willen niet dat de EU nieuwe schulden aangaat voor wederopbouw i.t.t. het voorstel van Frankrijk en 
Duitsland. Dijsselbloem stelde dat beide plannen goede punten hebben.

- Diverse Europese landen willen weer toeristen ontvangen en zullen op korte termijn de grenzen openen.
- VK heeft aangekondigd vanaf 8 juni elke bezoeker (m.u.v. o.a. zorgmedewerkers en seizoenarbeiders) op te 

dragen twee weken in quarantaine te gaan. Frankrijk heeft eenzelfde maatregel aangekondigd voor elke Brit 
die naar Frankrijk reist.

- In verschillende landen in Europa, waaronder Duitsland en Spanje, werden de afgelopen dagen anti-
lockdowndemonstraties georganiseerd. 
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- Wereldwijd lopen er 80 miljoen kinderen van jonger dan één jaar het risico ziek te worden omdat nationale 
vaccinatieprogramma’s verstoord zijn.

Beeld sociale media
- Veel discussie op sociale media over het door Nederland afgewezen Duitse-Franse voorstel voor de invulling 

van het EU-wederopbouwfonds. In de reacties wordt er overwegend positief gereageerd op NLse-houding.
- In Duitsland zijn meer dan honderd mensen besmet geraakt tijdens een kerkdienst in Frankfurt. Ook bij een 

besloten feest vlak over de grens in Duitsland lijkt voor een groeiend aantal besmettingen zijn.

Politiek en maatschappelijke onrust
- Op Hemelvaartsdag was het buiten drukker dan de afgelopen weken, diverse veiligheidsregio’s zagen zich 

genoodzaakt maatregelen te nemen om de drukte te reguleren. Ook werd er gewaarschuwd dat er mogelijk 
een zomer met beperkingen volgt als de drukte blijft aanhouden.

- Bijna de helft van de coronaboetes was incompleet en is door het OM teruggestuurd.
- Afgelopen dagen waren er ook in Nederland verschillende demonstraties tegen de maatregelen. Zo 

protesteerden tientallen vechtsporters in Den Haag voor het openstellen van vechtsportscholen. In Eindhoven 
was er een Anti-lockdowndemonstratie, welke rustig is verlopen.

- Boa’s gaan op 26 mei en 1 juni in meerdere steden actievoeren. De boa's willen vanwege toenemende 
agressie meer middelen om zich beter kunnen verdedigen.

- Afspraken van scholen, overheid en vervoersbedrijven over het gebruik van het OV door scholieren. Binnen 
8km op de fiets, voor leerlingen die echt zijn aangewezen op het OV wordt plan nog ‘nader uitgewerkt’.

- MBO’s, hogescholen en universiteiten zullen vanaf 15 juni weer meer fysiekonderwijs gaan geven. Om het OV 
te ontzien worden de lestijden aangepast en onderwijs op afstand worden gegeven.   

- De kritiek op het overheidsbeleid blijft aanhouden, zowel van wetenschap als ondernemers. Via de 
facebookgroep ‘zeg nee tegen de anderhalvemetersamenleving’, wordt geld ingezameld om ‘een vuist te 
maken richting de overheid’ en mensen en het kabinet ‘juist’ te informeren door middel van onderzoek.

Beeld sociale media
- Oproepen om vooral in eigen land zomervakantie te vieren nu er nog veel onduidelijk is over regels, 

voorschriften en mogelijkheden in westerse (buur)landen tijdens de zomermaanden.
- Er worden video’s en afbeeldingen gedeeld van het incident op het strand van IJmuiden waarbij jongeren 

BOA’s mishandelden nadat zij werden aangesproken. Overwegend afkeurende reacties
- Video’s en afbeeldingen worden gedeeld van drukte in de openbare ruimte tijdens Hemelvaart.  Uitspraken 

van Bruls wakkerden vrijdag opnieuw de discussie omtrent het nut van de 1.5-meter regel aan.

DUIDING
Aanhoudende gunstige cijfers en discussie over betrekkelijke besmettelijkheid in buitenlucht kan 
leiden tot verminderde naleving regels.
- De dagelijkse cijfers over besmettingen/opnames/sterfgevallen lopen nu veelal in de tientallen in plaats van 

honderden; keerzijde is verminderde alertheid en gevoel voor gevaar. Ook aandacht voor het mogelijk 
kleinere besmettingsgevaar in de buitenlucht. Deze discussie in combinatie met verminderd gevoel van gevaar 
kan motivatie tot naleving gedragsregels op straat aantasten.

Massale drukte kan leiden tot meer beperkingen maar roept ook vragen over mogelijkheden tot 
handhaving.
- Op specifieke plekken werd het op Hemelvaart zeer druk, waarna voorzitter van de Veiligheidsregio’s Bruls 

stelde dat het weleens een zomer van beperkingen zou kunnen worden. Het aantal handhavers is in 
vergelijking met de mensenmassa’s zeer gering, daarnaast worden de regels door velen onduidelijk en multi-
interpretabel geacht.

- In enkele gevallen is geweld tegen handhavers gebruikt, waarbij een incident in IJmuiden in het oog sprong; 
BOA’s gaan demonstreren voor betere bewapening

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten worden getest, reacties terughoudend en cynisch
- Reacties op social media zijn veelal afwachtend (‘kan dat worden waargemaakt’, ‘is het contactonderzoek wel 

adequaat’?) of cynisch (‘dat had al veel eerder moeten gebeuren’)
Iedere mening (quasi-)wetenschappelijk onderbouwd; tast geloofwaardigheid RIVM/regering aan
- Optredens van experts en ‘deskundologen’ met (quasi-)wetenschappelijk onderbouwde meningen; voor ieder 

mening is een ‘deskundoloog’ beschikbaar. Ondergraaft geloofwaardigheid instituties en draagvlak beleid.
Weinig onrust over oplevingen virus in slachterijen en op een school
- Besmettingen op een school in Limburg en enkele slachterijen leiden vooralsnog niet tot brede onrust over de 

versoepeling.
Weinig animo voor de enkele anti-lockdowndemonstraties 
- Onder andere in Eindhoven was een kleine demonstratie, maar vergeleken bij meerdere andere Europese 

landen is er weinig animo (weinig initiatieven, geringe deelname).
Opnieuw onrust over ondeugdelijke PBM’s n.a.v. test AD
- Het AD laat 25 mondkapjes onderzoeken door testinstituut Greencycle, 12 blijken ondeugdelijk te zijn. 

Ondanks kleine steekproef reageert een woonzorgcentrum en vakbond NU’91 (verpleegkundigen) geschokt.

























Belangrijkste cijfers (eerste realisaties)
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• De Nederlandse economie is in het 1e kwartaal met 1,7% gekrompen (t.o.v. het voorgaande kwartaal). 
In krap twee weken met is het bbp teruggeworpen naar het niveau van begin 2019 (dit impliceert een bbp-daling 
van circa 11-12% eind maart). Dit wijst erop dat het tweede kwartaal wellicht een ongekende krimp zal laten zien. 
De daling van het bbp is vooral toe te schrijven aan de lagere consumptie door huishoudens. In maart 
kromp de consumptie door huishoudens met 6,7 procent (t.o.v. maart 2019). Uitgaven aan diensten lagen maar 
liefst 11,8% lager dan vorig jaar.

• De eerste internationale bbp-cijfers voor het 1e kwartaal laten een vergelijkbaar beeld zien. De krimp in 
Europa (-3,8%) is gemiddeld wel groter dan in Nederland, en overtreft voor een aantal EU-landen al het effect van 
de financiële crash van 2008 (dit betekent niet dat Nederland ook de aankomende kwartalen minder geraakt zal 
worden). Verschillende analisten verwachten voor EU ruim 15-20% krimp in 2020K2.

• Het consumentenvertrouwen en het producentenvertrouwen is nog nooit zo sterk gedaald en historisch 
pessimistisch over de komende 12 maanden.  

• Het aantal gewerkte uren per week is in april fors lager: t.o.v. begin maart -12% bij werknemers en -24% bij 
zelfstandigen. Het verschil tusssen eind maart en april is beperkt, dus er lijkt sprake van stabilisatie.

• Hoewel het aantal binnengekomen aanvragen voor de NOW afneemt, ligt het gebruik van de verschillende 
regelingen hoog. Zo zijn er ondertussen bijna 120 duizend aanvragen NOW en 190 duizend aanvragen voor de 
TOGS. Er zijn inmiddels 108 duizend aanvragen van belastinguitstel. Deze aanvragen vallen nog mee, maar 
lopen wel op. Piek in aanvragen kan mogelijk nog komen.











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. In het meest sombere scenario krimpt de 
economie in 2020 met 7,7%. De eerstvolgende raming van het CPB verschijnt op 16 juni.

• De Europese Commissie (mei 2020) verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar 
krimpt met 6,8% en in 2021 weer met 5% groeit. 

• Het IMF (april 2020) verwacht dat de NLse economie in 2020 circa 7,5% zal krimpen, en 
een groei van 3% in 2021.

• De economische bureaus van de Rabobank en ING gaan ook uit van een forse krimp in 
2020. 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%. 



Actuele onderzoeken (II) – vrees voor faillissementen 
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• Ongeveer 15% van de banen (goed voor en 11% van het bbp) kan niet kan 
functioneren op 1,5 meter. Bron: RaboResearch 16 april, (link)

• Helft ondernemers vreest voor voortbestaan als coronacrisis nu nog 6 maanden langer  
aanhoudt. 15% als huidige situatie nog 2 maanden zo blijft. Bron: CBS, 8mei (link)

• De bezettingsgraad van de industrie was met 74%,2 in april 202 lager dan dieptepunt 
in april 2009 (74,4%) en ruim lager dan in januari 2020 (82,7%). De daling van april 
t.o.v. januari 2020(-10,3%) is bovendien met grote afstand de grootste daling ooit 
gemeten binnen een kwartaal. De productiedaling in de dienstensector was nog groter: -
15,2%-punt (van 78,3% naar 66,4%). Bron: CBS, 29 april (link)

Voortbestaan bedrijf bij aanhoudende 
coronacrisis, april 2020:
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Actuele onderzoeken (V) – KvK flitspeiling
1,5m samenleving: 1/4 ondernemers denkt niet te kunnen bestaan en 2/5 
hieraan aangepast
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Recente onderzoeken (II) 
Terugval woningmarkt verwacht in tweede kwartaal 

• Huizenprijzen en verkopen bestaande koopwoningen blijven stijgen. In april 9% meer 
transacties en prijzen +7,3% j-o-j (data loopt Kadaster loopt wel 2 maanden achter).

• Investeringen in vastgoedbeleggingen in NL zijn in maart met 52% gedaald j-o-j. Dit 
heeft vermoedelijk een neerwaarts effect op de huizenprijzen. Bron: Cushman & Wakefield (link)

• Vooruitzichten voor 2020K2 (koopovereenkomsten) zijn negatief:
• De verwachte koopovereenkomsten (vermoedelijk ook beleggingen, huurmarkt en 

nieuwbouw) tussen 23 maart en 12 april zijn volgens een peiling bij makelaars gedaald met 
43% j-o-j. Bron: vastgoedadviseur Colliers International (link)

• Het vertrouwen in de woningmarkt neemt af. Bron: Vereniging eigen Huis (link)
• Transacties komen dus vrijwel zeker flink in de min, huizenprijzen onzeker. Zie eerste 

schattingen MinFin per CPB-scenario. Rabobank verwacht voor 2020 in totaal -20% aan 
transacties, stabilisatie huizenprijzen.  

CPB-
scenario

Huizenprijzen
basispad tm 
2021

Omslag
door 
schok

Huizenprijzen
na schok

Hh met 
restschuld 
(nu 4%), tot 
2021K4

Omslag
transacties
door schok

3 maanden
(s1)

12,0% -1,3% 10,7% 2% -4,7%***

6 maanden
(s3)

12,0% -17,8% -5,8% 6% -43,9%

12 maanden 
(s4)

12,0% -27,4% -15,4% 13% -57,4%

Bron: FIN en restschuldschattingen DNB



25

24-5-2020

Arbeidsmarkt (I) – Ramingen werkloosheid

CPB Europese Commissie

Scenario’s coronacrisis Spring Forecast

Werkloosheid (% beroepsbevolking) 2020 4,0 tot 6,3
4,5 tot 9,4

5,9
2021 5,3

• Volgens de scenarioanalyse van het CPB loopt de werkloosheid in 2020 op tot 4% of 6,3%, afhankelijk 
van de duur van de contactbeperkingen en de diepte van de economische doorwerking. De werkloosheid 
loopt verder op in 2021 (4,5% tot 9,4%).

• Volgens de spring forecast van de Europese Commissie ligt de Nederlandse werkloosheid onder die van 
de Eurozone (9,6% in 2020 en 8,6% in 2021).

• Deze raming ligt wat betreft de werkloosheid in 2020 tussen scenario II en III van het CPB in, namelijk 
op 5,9%. In tegenstelling tot het CPB verwacht de Commissie in 2021 een terugloop naar 5,3%.





Arbeidsmarkt (III) – WW-uitkeringen in april fors gestegen, 
met name onder jongeren
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Bron: UWV.

• Het aantal lopende WW-uitkeringen bedraagt in 
april 292.100, dat is een stijging van 16,7% ten 
opzichte van maart.

• Het aantal nieuwe WW-uitkeringen ligt in april 
(73.700) 95% hoger dan in maart.

• Het aantal nieuwe uitkeringen steeg voor alle 
leeftijdsgroepen, maar lag voornamelijk bij 
jongeren (15-25 jaar). Deze stijging lag lager dan 
die van vorige maand. De stijging is in absolute 
termen beperkt (3.300). 





Arbeidsmarkt (V) – WW-aanvragen internationaal 
opgelopen 

2 5 2020

Land Aantal en vergelijking met pre-coronacijfers

NL Het aantal WW-aanvragen lag tijdens de piek in W13 (23 mrt – 29 mrt) op omstreeks 30.000 
aanvragen, ongeveer drie keer hoger dan wat volgens het UWV normaal is, namelijk 8.300 
aanvragen. 

VS In de week van 4 mei waren er bijna 3 miljoen werkloosheidsaanvragen. 
Normaalgesproken zijn er 300 tot 400 duizend aanvragen per week. In de piek van 2009 waren 
er 700 duizend. De werkloosheid is inmiddels opgelopen tot bijna 15%. De toename van de afgelopen 
weken is ongelijk verdeeld; 40% van de huishoudens met salaris onder de 40.000 dollar heeft een 
baan verloren. Het aantal mensen met een baan daalde zelfs met meer dan 20%

Canada In de eerste twee weken van april waren er ruim 2,1 miljoen nieuwe claims ingediend. Dat is 
gelijk aan het jaar ‘18-’19. 

Denemarken Het aantal nieuwe WW-aanvragen was in W12 (16 – 23 mrt) 3,7 keer hoger dan het jaar 
daarvoor. In W14 (30 mrt – 5 apr) was dit 2,4 keer hoger. 

Noorwegen In 2020 waren er 365.800 aanvragen ingediend (stand medio april). Dat is aanzienlijk hoger 
dan in heel 2019 (160.500).

VK Tussen 16 en 31 maart zijn er 950.000 aanvragen ingediend. Dat is 10 keer meer dan normaal.
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Arbeidsmarkt (VII) – Werkomstandigheden

• Het aantal meldingen voor de 
ZiekteWet ligt na een stijging in W12 
(16-22 mrt) onder het 
gebruikelijke niveau. (UWV)

• Het CBS meldt dat het ziekteverzuim
van het eerste kwartaal van 2020 
met 5,2% op het hoogste niveau 
sinds 2003 ligt. 

• Door het ontbreken van een 
ergonomische werkplek heeft 24% 
van de thuiswerkers lichamelijke 
klachten, blijkt uit een 
inventarisatie van R-GO. 
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Aantal per week gemelde 
corona-klachten bij ISZW

• In 2020 heeft ISZW t/m 1 mei 946 corona 
gerelateerde meldingen ontvangen, dit is 
26% van het totale aantal meldingen. 

• De helft van de meldingen gaat over te 
weinig afstand kunnen houden op de 
werkvloer, gevolgd door onvoldoende 
hygiënische maatregelen. 

• 27% van de meldingen komt uit de groot-
en detailhandel. 

• 60% van de meldingen wordt onderzocht 
door ISZW. 

• 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. 







Arbeidsmarkt (X) - overzicht onderzoeken
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Week 21

• Divosa rapporteert op basis van gegevens uit de Divosa Benchmark Werk & Inkomen dat het aantal aanvragen 
voor een bijstandsuitkering in maart 2020 met 56% is gestegen t.o.v. de maand ervoor. De Benchmark bevat 
gegevens van 179 gemeenten die 61% van het bijstandsbestand representeren. Het aantal toegekende 
bijstandsuitkeringen is in maart licht gestegen.

Eerder onderzoek

• ABU meldt dat voor de uitzendbranche tussen 23-03 en 19-04 het aantal uren met 24% en de omzet met 17% daalde 
t.o.v. dezelfde periode in 2019. De sterkste daling van het aantal gewerkte uren was in de technische sector (36%). 45.000
(17%) uitzendkrachten hebben hun baan verloren, 16.000 van deze krachten zijn herplaatst in cruciale beroepen.

• Het CBS meldt dat het aantal flexibele contracten in 2020K1 in een jaar tijd met ongeveer 102 duizend is gedaald. De 
afname is het grootst onder uitzendkrachten (39 duizend). De daling zette halverwege 2019 al in. Ten opzichte van 2019K4 
hadden uitzendkrachten en tijdelijke werknemers zonder vaste uren vaker geen baan dan in diezelfde periode een jaar 
eerder.

• Uit onderzoek van Intermediar en Nationale Vacaturebank blijkt dat de helft van de Nederlanders thuis wil blijven werken na 
de crisis. 





› Verschillen in lockdownmaatregelen Europa 
zichtbaar in bbp-cijfers. Er is een duidelijke relatie 
tussen de stringendheid van lockdownmaatregelen en de 
bbp-daling. Landen met een beperktere lockdown zoals 
Zweden (-0,3%), Nederland (-1,7%), het VK (-2%) en 
Duitsland (-2,2%) kennen een minder sterke daling dan 
landen met grotere beperkingen als Italië (-4,7%), 
Spanje (-5,2%) en Frankrijk (-5,8%). 

Cijfers China laten licht herstel zien. De industriële 
productie in China steeg weer met 3,9% in april na een 
daling van 13,5% in januari-februari. De 
detailhandelsverkoop krimpt nog steeds met (-7,5% in 
april) maar het tempo van de krimp neemt wel af in 
vergelijking met eerdere maanden (maart: -
16,5%). 
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Kengetallen - Internationaal
bbp-daling (k-o-k) eerste kwartaal 2020 (y-as) en gemiddelde dagelijkse stringendheid
maatregelen gedurende eerste kwartaal 2020 volgens Oxford COVID-19 Government
Response Tracker (x-as) 











Caribische delen van het Koninkrijk 
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Maximaal controleren (incl. zorg kwetsbare 
personen Bonaire St. Eustatius Saba Curaçao Aruba Sint Maarten 

Aantal positief geteste mensen totaal
(sinds gisteren) 2 (0) 2 (0) 2 (0) 16 (0) 101 (0) 77 (0)

Aantal ziekenhuisopnamen actueel
(cumulatief) 0 0 0 1 (4) 1 (13) 2 (23)

Aantal patiënten op IC actueel
(cumulatief) n.v.t. n.v.t n.v.t. 1 (2) 1 (4) 1 (16)

Aantal patiënten overleden totaal
(sinds gisteren) 0 0 0 1 3 15

Beschikbaarheid IC bedden voor Corona

Beschikbaarheid zorgpersoneel

Beschikbaarheid hulpmiddelen

Testcapaciteit

Continuïteit acute zorg in de regio

Interinsulair patiëntenvervoer

















Voorstel Pilots Horecaschermen

2

• Aanleiding: OMT-advies 18 mei en overleggen tussen Minister JenV en Horeca

• Doel: verkennen of en op welke wijze beschermingsmiddelen zoals kuchschermen kunnen 
worden ingezet in de horeca om de anderhalve meter los te kunnen laten.

• Programma Anderhalvemetersamenleving is opdrachtnemer;



Uitgangspunten en randvoorwaarden pilot

3

• Besluit over toestaan inzet schermen in horeca waar anderhalve meter niet gerealiseerd 
kan worden wordt genomen door MC-COVID 19 (na advies OMT/RIVM)

• Positief resultaat betekent niet automatisch dat het wordt toegestaan. Bij besluit wordt 
ook de stapsgewijze opening van sectoren meegewogen. 

• Input van experts, andere overheden en kennis op basis van ontwikkelingen in het 
buitenland maken onderdeel uit van advies aan MC-COVID 19

• Sector is zelf verantwoordelijk voor verwerking maatregelen in protocollen



Voorstel werkzaamheden

4

• Werkgroep met in ieder geval de volgende leden: EZK, VNG en ook MKB-NL, SZW 
(toetsing arbo), VWS (toetsing gevolgen volksgezondheid):

• Maakt plan van aanpak voor 1 juni;
• Ziet toe op uitvoering pilots;
• Bereidt besluitvorming MC-COVID 19 voor;
• Draagt zorg voor check op protocollen en (eventuele) implementatie van uitkomsten 

in wetgeving.

• Plan van eisen voor proefopstellingen in horeca door RIVM, arbeidshygiënisten en 
overige deskundigen;

• Sector draagt zorg voor locaties voor proefopstelling. Gericht wordt op (kleinere) locaties 
waar anderhalve meter moeilijk realiseerbaar is.
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Interdepartementale archivering Covid-19 
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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 COVID-19 als hotspot te behandelen. Op 30 maart is 
in het Interne Afstemmingsoverleg (IAO) van de nationale crisisorganisatie een notitie 
geagendeerd met daarin verschillende acties.

Bij een van die acties is de NCTV aangewezen als verantwoordelijke om de archivering binnen het 
Rijk interdepartementaal te coördineren om zorg te dragen dat alle relevante informatie over 
COVID-19 in kaart wordt gebracht bij elke archiefvormer en op een zorgvuldige en eenduidige 
manier wordt vastgelegd voor blijvende bewaring. Om zo zorgdragers te begeleiden in het 
realiseren van hun eigen archivering van de hotspot COVID-19. In de praktijk betekent dit dat alle 
relevante informatie (ongeacht de vorm: documentsoort, e-mail, app-bericht, etc.) moet worden 
veiliggesteld en duurzaam toegankelijk moet zijn. Hieronder wordt een voorstel gedaan voor de 
uitvoering van dit project. 

Context 
Processen, aan de hand waarvan de geschiedenis van de staat en samenleving en hun interactie
gereconstrueerd moet kunnen worden, worden standaard aangemerkt als te bewaren. Via de 
reguliere selectiemethodiek en selectielijsten is een groot deel van de informatie met betrekking 
tot Covid-19 dus al gewaardeerd als blijvend te bewaren. Met het aanmerken van de COVID-19
crisis als hotspot door de archiefvormers zijn bijzondere condities gaan gelden1. Het zorgt er voor 
dat informatie uit werkprocessen die in eerste instantie conform de selectielijst ter vernietiging 
stond aangemerkt, wordt uitgezonderd van vernietiging. Dit is conform artikel 5, lid 1 sub e van 
het Archiefbesluit. Het betekent dat de archiefvormer relevante informatie met betrekking tot de 
COVID-19 crisis blijvend bewaart en de informatie in principe uiterlijk na 20 jaar overbrengt naar 
het Nationaal Archief.

Naast de grondslag om de informatie te bewaren, zijn activiteiten nodig om de informatie volledig, 
duurzaam en toegankelijk te archiveren. Doordat informatie met betrekking tot de COVID-19 crisis 
verspreid is over een groot aantal organisaties binnen de Rijksoverheid en bij de veiligheidsregio’s,
is afgesproken om vanuit een projectvorm de activiteiten te coördineren. 

Elk departement en eventueel onderliggende organisatie heeft een eigen archief, zij zijn 
zorgdrager in de zin van de Archiefwet en daarom verantwoordelijk voor het in goede, geordende 
en toegankelijke staat houden van de eigen informatie, waardering en selectie en overbrenging
naar een archiefinstelling. Met inachtneming van de Archiefwet blijft dit de regel. Maar met het oog 
op eenduidige aanpak binnen de overheid is afgesproken om een gezamenlijke aanpak voor het 
traceren van de informatie te bepalen. 

Om dit te doen, maken we gebruik van de producten die zijn opgesteld n.a.v. de MH17-crisis. 
Echter zijn er een aantal afwijkingen t.o.v. dat proces van archivering. Ten eerste is de COVID-19
crisis nog gaande en wordt het archief nog gevormd, terwijl het dossier MH17 pas 2 jaar na dato 
als hotspot is benoemd. Het is een voordeel dat we van te voren nadenken over hoe we blijvend 
kunnen archiveren, maar brengt ook met zich mee dat de sjablonen (afbakeningsdocument en 
informatieoverzicht) steeds bijgesteld moeten/kunnen worden gedurende het project. Hiervoor 
moet elke archiefvormer momenten inrichten.

Als tweede wordt het hele land geraakt en elke burger. Alle organisaties worden geraakt: niet 
enkel in de uitvoering, maar ook in hun bedrijfsvoering en werkgeverschap. Daarom is ook 



bepaald dat de rol van werkgever wordt uitgesloten van de hotspot. Wel wordt rekening gehouden 
met de unieke rol en positie van elke organisatie en onderdelen van organisaties.

Als laatste is het aan elke organisatie om alle relevante informatie in kaart te brengen en veilig te 
stellen. Dit geschiedt conform de bestaande processen rondom archivering. De zorgdrager 
beoordeeld zelf wat relevante informatie is. Dit verschilt per organisatie. Het Nationaal Archief en 
RDDI geven op hun websites uitleg over wat relevante informatie is en kunnen hierover 
adviseren.2

Er is geen uitvraag geweest om alles te bewaren door bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Informatie 
die als niet-relevant wordt gezien, hoeft ook niet blijvend bewaard te worden.

Wat is een hotspot? 
Een hotspot is een gebeurtenis of kwestie die leidt tot een opvallende of intensieve interactie 
tussen overheid en burgers of tussen burgers onderling. Het gaat dus om zaken die veel 
maatschappelijke beroering veroorzaken. Het doel is om ervoor te zorgen dat de archiefbescheiden 
die betrekking hebben op hotspots in de samenleving worden aangewezen voor blijvende 
bewaring.

Een hotspot verandert niets aan de regels die gelden om informatie te bewaren/archiveren. Wat 
wel wordt aangepast is de bewaartermijn, die op basis van de hotspot van 'vernietigen na x jaar’ 
omgezet kan worden in ‘blijvend bewaren’. Om die reden is het noodzakelijk dat elke 
archiefvormer zelf vastlegt welke processen worden geraakt, waar deze informatie staat en hoe 
deze in de selectielijst wordt gewaardeerd zodat de bewaartermijn zo nodig kan worden 
aangepast. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat alle informatie met betrekking tot de hotspot 
wordt bewaard. 

Om de juridische grondslag voor deze uitzondering van vernietiging te waarborgen dient elke
zorgdrager voor Covid-19 een hotspotlijst vast te (laten) stellen. Hierin stellen we voor dat de 
archiefvormers de aanpak van het Nationaal Archief volgen.3

Tussen archivering en de afhandeling van wob-procedures is een sterke link en ligt in elkaars 
verlengde. In beginsel zou een wob-verzoek pas goed kunnen worden afgehandeld als het archief 
op orde is en de crisis waar het wob-verzoek over gaat, is afgelopen. Dit om te voorkomen dat er 
een discrepantie ontstaat tussen het archief en wat er in wob-verzoeken openbaar is gemaakt. 
Goede archivering bevordert snelle beantwoording van Wob-verzoeken en wob-verzoeken vragen 
om goede archivering. Zeker met deze crisis zullen er wob-verzoeken volgen - als deze niet al zijn 
ingediend. Om die reden is het goed om zowel vanuit het oogpunt van de wob als van archivering 
het ordenen en inventariseren van de informatie Rijksbreed op een zelfde manier te doen en 
gebruik te maken van de verschillende sjablonen.

2 Website NA: https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/hotspot-covid-19-relevante-informatie-
blijvend-bewaren  
Website RDDI: https://www.informatiehuishouding.nl/medewerkers  
3 www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/hotspot-covid-19-relevante-informatie-blijvend-bewaren. 



Doelgroep 
De doelgroep van het project bestaat uit alle organisaties binnen de centrale overheid die 
betrokken zijn bij de crisisbeheersing van COVID-19. Het gaat om de volgende organisaties:

AIVD
MIVD
BZK
BZ
DEF
AZ
VWS
SZW
IenW
OCW
Nationale Politie
KMAR
EZK
FIN
JenV
LNV
OM
Eerste Kamer
Tweede Kamer

ZBO’s en agentschappen worden betrokken via de desbetreffende departementen. 
De veiligheidsregio’s worden ook betrokken. Gezien hun autonome positie wordt de
informatie actief met hen gedeeld, maar is het aan de veiligheidsregio’s om te
bepalen hoe ze de informatie gebruiken.
Gezien hun bijzondere positie worden de BES eilanden betrokken via BZK.

Voor alle hierboven genoemde organisaties geldt dat de geldende verhoudingen in stand blijven. 
Dit kan soms leiden dat enkel kan worden geadviseerd om de sjablonen te gebruiken. 

Er wordt een deelnemerslijst opgesteld. 

Doel en scope 
Projectdoelstelling
Het doel van het project is om te waarborgen dat de relevante informatie rondom de COVID-19
crisis bij de betrokken organisaties blijvend en duurzaam toegankelijk wordt bewaard volgens een 
centrale aanpak die door dit project wordt opgeleverd. Om tot daadwerkelijke bewaring te komen, 
is het van belang om overzicht te hebben welke informatie er bij de desbetreffende organisaties 
aanwezig is. Het gaat om informatie, ongeacht de vorm (naast documenten dus bijvoorbeeld ook 
relevante data, video’s, geluidsopnamen, Whatsapp berichten, e-mail enz.), die de betrokken 
organisaties binnen de Rijksoverheid hebben opgesteld en ontvangen. De zorgdragers zijn 
verantwoordelijk voor het realiseren van deze doelstelling. De zorgdrager is zelf verantwoordelijk 
voor het vaststellen dat relevante informatie op de juiste manier wordt gewaardeerd en 
geclassificeerd. Het project kan hiervoor slechts handreikingen aanbieden die kunnen worden 
gebruikt. 

Aanpak
Het project hotspot COVID-19 crisis richt zich op het aanbieden van handreikingen en producten 
(centrale aanpak) zodat zorgdragers de informatie kunnen veiligstellen en het duurzaam bewaren 
van de informatie uit de periode in aanloop naar de crisis en de crisis zelf.  

Het project maakt gebruik van de ontwikkelde producten en opgedane ervaringen van het project 
“Blijvend in ons geheugen: nationale crisis MH17” (project BIOG). Veel organisaties binnen de 
Rijksoverheid hebben in dat project al ervaring opgedaan met hoe om te gaan met een hotspot in 
het kader van archivering. Hierdoor zal voor veel organisaties de aanpak herkenbaar zijn.



Relevante periode / Tijdsduur
Er is geen exacte datum te bepalen waarop de aanloop naar de crisis begint. Die zal voor de ene 
organisatie eerder beginnen dan voor de andere en moet dus door elke organisatie apart bepaald 
worden. 

Op het moment dat de crisisstructuur wordt afgeschaald, zal moeten worden bepaald wat dit 
betekent voor het project. Een hotspot impliceert dat deze ook een einddatum bevat. Deze 
einddatum wordt nader bepaald en zal samenhangen met het einde van de crisisorganisatie. Ook 
de einddatum kan verschillen van organisatie tot organisatie. Er kan sprake zijn van een nasleep 
of een nieuwe crisissituatie (als gevolg van bijvoorbeeld een nieuwe golf besmettingen).

De informatie over COVID-19 die bij de betrokken organisaties aanwezig is, maar betrekking heeft 
op hun rol als werkgever, valt niet binnen de scope van de hotspot COVID-19 crisis. Elke 
organisatie in Nederland is getroffen door deze crisis. Daarmee valt informatie over het treffen van 
de opgelegde maatregelen, zoals het zorgen dat het kantoor geschikt is om op 1,5 meter afstand 
te kunnen werken, thuiswerkfaciliteiten organiseren etc., buiten de scope van dit project. 

Resultaat 
Het projectteam is verantwoordelijk voor het opleveren van de handreikingen en richtlijnen (zie op 
te leveren producten) waarmee de zorgdragers en archiefvormers hun archieftaken kunnen 
uitvoeren. De archiefvormers en zorgdragers zijn verantwoordelijk voor het op orde brengen van 
het archief rondom de hotspot COVID-19. 

Randvoorwaarden 
1. Iedere archiefvormer blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de volledigheid van de

informatie, conform de geldende wet- en regelgeving.
2. Binnen het project is het uitgangspunt gesteld dat de betrokken archiefvormers zelf

verantwoordelijk zijn om, op basis van de voorgenoemde bepalingen in de Archiefwet, de
COVID-19 informatie te archiveren.

3. Alle betrokken organisaties leveren een contactpersoon.
4. Iedere zorgdrager blijft zelf verantwoordelijk voor de (eventuele) juridische procedures die

hieruit voortkomen zoals Wob-verzoeken, AVG-verzoeken etc..
5. Elke zorgdrager zorgt dat uiteindelijk een totaalpakket aan archiefwaardige informatie

beschikbaar is. De NCTV hoeft hier niets mee te doen4.
6. Betrokken zorgdragers committeren zich aan het project en stellen de benodigde resources

beschikbaar.
7. Betrokken zorgdragers committeren zich aan de vastgestelde centrale aanpak die door dit

project wordt opgeleverd en voeren deze uit.

Overlegstructuur 
Projectteam en overlegstructuur
De NCTV coördineert het project rondom de afspraken die gemaakt moeten worden om duurzaam
en blijvend te kunnen archiveren. Dit vanuit een opdracht van het IAO dat ook als aansturend 
gremium zal fungeren. De zorgdragers zijn verantwoordelijk om conform deze afspraken intern in 
hun organisatie de wijze van archivering in te regelen én alle taakorganisaties en aanverwante 
onderdelen te betrekken.

Het projectteam bestaat uit een projectleider en een aantal projectmedewerkers vanuit de NCTV. 
Daarnaast worden het Nationaal Archief (NA), CIO Rijk, het ministerie van OCW en het ministerie 
van VWS inhoudelijk nauw betrokken bij het uitwerken van richtlijnen en het opstellen van 
producten. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (Inspectie OE) zal het project nauwgezet 
volgen. Daarnaast zal ook een samenwerking worden aangegaan met het Rijksprogramma voor 

4 De NCTV in de rol van interdepartementale coördinator heeft niet de verantwoordelijkheid om erop te sturen 
dat er een totaalpakket komt. Hier is iedere zorgdrager zelf verantwoordelijk voor binnen de eigen organisatie.





Fase 3: Afronden en afsluiten 
1. Borgen voor de toekomst
2. Afronden en overdragen
3. Evalueren

Binnen deze fases zijn drie hoofdlijnen gedefinieerd die ervoor zorgen dat we de verschillende 
stappen goed kunnen doorlopen. Deze drie hoofdlijnen komen voort uit de projectplannen van het 
project Blijvend in ons geheugen: nationale crisis MH17 (BIOG) en de ervaring die daarmee is 
opgedaan. Dit is aangescherpt met de aanbevelingen en opmerkingen uit het eindrapport. 

De drie hoofdlijnen: 

1. Identificeren van de informatie;
Doel is om per archiefvormer overzicht te hebben vanuit welke hoedanigheid ze betrokken
zijn bij de COVID-19 crisis en de afbakening welke informatie onder de hotspot valt. Vanuit
de processen nagaan waar neerslag van de processen zich bevindt, zodat inzichtelijk is
welke informatie blijvend te bewaren is of wordt.

Het doel van het project is om te waarborgen dat de beschikbare informatie rondom de
COVID-19 crisis bij de betrokken organisaties blijvend en duurzaam toegankelijk wordt
bewaard volgens een centrale aanpak die door dit project wordt opgeleverd. Om tot
daadwerkelijke bewaring te komen, is het van belang om overzicht te hebben welke
informatie er bij de desbetreffende organisaties aanwezig is. Het gaat om de informatie,
ongeacht de vorm, die de betrokken organisaties binnen de Rijksoverheid hebben
opgesteld en ontvangen.

Hiervoor wordt vanuit het project een sjabloon aangereikt.

2. Indexeren van de informatie;
Doel is om als archiefvormer een informatieoverzicht van de beschikbare informatie op te
stellen. Het informatieoverzicht maakt inzichtelijk welke informatie er bij de zorgdrager is
en onder beheer valt. Hiervoor wordt vanuit het project een sjabloon aangereikt.

3. Inzicht in de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie;
Doel is dat de informatie omtrent de COVID-19 crisis voldoet aan de eisen van duurzame
toegankelijkheid en waar nodig dit te bevorderen. Hiermee wordt beoogd dat de informatie
in de toekomst vindbaar, beschikbaar, interpreteerbaar, authentiek en volledig is.

Per hoofdlijn wordt gebruik gemaakt van de daarbij behorende producten die zijn ontwikkeld door 
het MH17 hotspot project ‘Blijvend in ons geheugen: nationale crisis MH17’:

1. Sjabloon afbakeningsdocument
Doel van het afbakeningsdocument is om een basisdocument te hebben vanwaar uit het
informatieoverzicht opgebouwd kan worden. Daarnaast geeft het context aan de informatie
(o.a. door een tijdslijn) en is inzichtelijk wat voor soort informatie er aan te treffen is
(inhoudelijke typering op basis van processen, type neerslag, formaten). Dit wordt per
archiefvormer opgesteld.

Door het invullen van het sjabloon ontstaat per archiefvormer een overzicht van de rol,
taken en betrokkenheid van de eigen organisatie en inzicht van het daaronder resulterende
informatie op procesniveau.

2. Sjabloon informatieoverzicht
Doel van het informatieoverzicht is om overzicht te hebben welke informatie er bij de
organisaties is en onder hun beheer valt. Om in control te zijn van de informatie is een
informatieoverzicht op dossierniveau gewenst. Te denken valt aan een concordantie waar
deze informatie bij de archiefvormer te treffen is. Iedere archiefvormer blijft zelf
verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie en de volledigheid van het
informatieoverzicht.



3. Handreiking duurzame toegankelijkheid

In samenwerking met een afvaardiging van de betrokken zorgdragers (o.a. OCW en VWS),
RDDI, Nationaal Archief en CIO Rijk levert dit project een handreiking op met adviezen
over duurzame toegankelijkheid inclusief een verzameling van bestaande middelen, zoals
DUTO-eisen, DUTO-scan, slim archiveren van appberichten, aansluiten op het e-Depot van
het Nationaal Archief, voorkeursformaten etc.

Het project heeft als doel om handreikingen te geven om zo te kunnen waarborgen dat de 
beschikbare informatie rondom de COIVD-19 crisis bij de betrokken organisaties blijvend en 
duurzaam toegankelijk bewaard wordt. Met de resultaten wordt gewerkt aan een blijvend te 
bewaren archiefcollectie, die het mogelijk maakt om het handelen van de organisaties en hun 
interactie met andere (overheids)organisaties en burgers inzake COVID-19 te reconstrueren 
(informatiebron) en die fungeert als een geheugenfunctie (cultureel erfgoed).

Communicatie 
De NCTV is als operationeel opdrachtnemer (eind)verantwoordelijk voor alle externe 
communicatie. Vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie loopt de communicatielijn voor pers 
en stakeholders (bv Tweede Kamer) indien dit nodig is.

Financiën en middelen 
M.b.t. de financiën en middelen bij de overige betrokken organisaties zijn er voor het uitvoeren
van het project geen extra middelen gealloceerd, omdat  de uitvoering  binnen de reguliere taken
van informatiebeheer van de archiefvormers valt.

 





Toezeggingen MP

- MP zegt toe dat MJenV gesprekken voert met religieuze koepelorganisaties over wat zij
moeten doen om aan de voorschriften te voldoen. Daarbij worden ook maatschappelijke
organisaties, zoals specifiek de organisatie ‘niet-alleen’, meegenomen in de gesprekken
met kerken.

- MP zegt toe dat MBZK neemt in het BO met gemeenten en provincies de evt. noodzakelijke
steun aan buurthuizen (zodat deze niet omvallen) meeneemt.

Toezeggingen MVWS

- Volgende week laten weten of alle mensen per 1 juni, of op een andere datum in juni,
getest kunnen worden.

- In de volgende brief (over twee weken) informeren over de voortgang van het uitwerken
hoe een meldplicht in specifieke gevallen, bijv. als iemand ziek is en zich niet wil laten
testen, zou kunnen werken.

- In volgende brief beschrijven wat de juridische basis is in de arbeidsomstandighedenwet
als een iemand thuis moet blijven i.v.m. een positief geteste huisgenoot

- In volgende brief informeren wat de stand van zaken is van de totale COVID-19 strategie
voor mensen met een handicap.

- Resultaten van het onderzoek (stichting SWAB) naar hydroxychloroquine naar de TK
sturen.

- In volgende brief terugkomen hoe we ook aan de slag gaan met het geven van een impuls
aan het verbeteren van de leefstijl van Nederlanders.

Toezeggingen MMZ

- In de Kamerbrief iedere keer terugkomen op de actuele NZa-rapportage over de
urgentielijst van reguliere zorg.

MOTIES

Nummer MP/MinVWS Indiener Motie Appreciatie

1 25295-
353

MP Wilders Verzoekt de regering de terrassen 
per direct te laten openen.

Ontraden

2 25295-
354

MMZ Wilders Verzoekt de regering aan alle 
richtlijnen voor zorgmedewerkers 
en huishoudelijke hulpen op te 
nemen dat ze recht hebben op 
beschermingsmiddelen en deze van 
Rijkswege gratis te verstrekken.

Ontraden

3 25295-
355

MP Wilders Verzoekt de regering de 
vrijheidsbeperkende maatregelen 
van de anderhalve meter in de 
buitenlucht af te schaffen vanwege 
disproportionaliteit.

Ontraden

4 25295-
356

MP Wilders Verzoekt de regering de 
ontslagboete in het tweede 
economisch steunpakket niet te 
schrappen.

Aanhouden?

5 25295-
357

MMZ Jetten Verzoekt de regering om op korte 
termijn en in samenwerking met de 
Nza, de medische beroepsgroepen, 
en de ROAZ tot een plan te komen 
dat de continuïteit van de reguliere 
zorg zo goed mogelijk waarborgt 

Oordeel 
Kamer



voor het geval er een eventuele 
tweede corona golf komt en daarbij 
de optie mee te nemen dat 
ziekenhuizen in regionaal verband 
afspraken kunnen maken om covid 
patiënten op een selectief aantal 
locaties te behandelen.

6 25295-
358

MMZ Klaver Verzoekt de regering in een plan 
voor het structureel opschalen van 
IC-bedden verpleegkundigen 
evenzeer te betrekken als IC-
artsen en hun beider inbreng 
hierover zwaar mee te wegen in de 
bestuurlijke besluitvorming, 
verzoekt de regering tevens om de 
consequenties van het structureel 
opschalen van de ic-bedden voor 
de rest van de zorgketen binnen en 
buiten het ziekenhuis af te laten 
wegen in ROAZ verband samen 
met vertegenwoordigers van de 
verpleegkundigen en artsen.

Oordeel 
Kamer

7 25295-
359

MP Marijnissen Verzoekt de regering om de boete 
op het ontslaan van werknemers 
voor bedrijven die gebruik maken 
van de NOW-regeling of de 
opvolger daarvan in stand te 
houden.

Aanhouden?

8 25295-
360

MVWS Asscher Verzoekt de regering het protocol 
voor bron- en contactonderzoek 
voor 1 juni zodanig aan te passen 
dat maximaal ingezet wordt op 
voorkomen van verspreiding van 
het virus en de kamer te 
informeren over de wijze waarop 
dit per 1 juni daadwerkelijk wordt 
toegepast en zo nodig aan te geven 
waarom aanbevolen maatregelen 
die in andere landen wel worden 
toegepast in NL niet worden 
ingezet.

Oordeel 
Kamer

9 25295-
361

MVWS Asscher Verzoekt de regering de vrijstelling 
van de meldingsplicht bij 
vermoeden van COVID-19
besmetting in te trekken.

Ontraden

10 25295-
362

MP Segers verzoekt de regering, samen met 
gemeenten, afspraken te maken 
met kerken en christelijke 
netwerken met als doel om op 
verantwoorde wijze lokaal 
maatwerk en perspectief te bieden 
voor de organisatie van kerkelijke 
activiteiten, waaronder ook 
jeugdwerk, en waar nodig hiertoe 
advies te vragen aan het Outbreak 
Management Team.

Oordeel 
Kamer



11 25295-
363

MVWS Ouwehand Verzoekt de regering over te gaan 
tot de sluiting van 
nertsenfokkerijen.

Ontraden

12 25295-
364

MVWS Ouwehand Verzoekt de regering het ministerie 
van VWS alsnog doorzettingsmacht 
te geven bij de preventie en 
bestrijding van besmettelijke 
dierziekten.

Ontraden

13 25295-
365

MVWS Van Der 
Staaij

verzoekt het kabinet, samen met 
zorgaanbieders te bezien hoe de 
bewegingsvrijheid voor mensen in 
de gehandicaptenzorg of 
(beschermde) woonvorm op een 
verantwoorde wijze verder kan 
worden verruimd.

Oordeel 
Kamer

14 25295-
366

MP Azarkan Verzoekt de regering om te 
bewerkstelligen dat mogelijk wordt 
om justitiële aantekeningen als 
gevolg van een strafbeschikking die 
voortvloeit uit het handhaven van 
corona maatregelen te laten 
vervallen.

Ontraden

15 25295-
367

MP Azarkan Verzoekt de regering onderzoek te 
laten doen naar de redenen en 
oorzaken van oversterfte bij 
mensen met een 
migratieachtergrond en de kamer 
hier spoedig over te informeren.

Oordeel 
Kamer

16 25295-
368

MVWS Brenk Verzoekt de regering gemeenten 
volledig te compenseren voor de 
WMO-inkomsten die zij door de 
coronacrisis mislopen.

Ingetrokken

17 25295-
369

MVWS Brenk Verzoekt de regering extra 
middelen vrij te maken als het 
noodzakelijk is om de capaciteit 
van 113 zelfmoordpreventie te 
vergroten.

Oordeel 
Kamer

18 25295-
370

MVWS Brenk verzoekt de regering te bezien of 
het mogelijk is om meer middelen 
vrij te maken om gemeenten in 
staat te stellen om mantelzorgers 
extra te waarderen voor hun inzet 
gedurende corona crisis.

Ontraden

19 25295-
371

MP Baudet Roept de regering op vanavond nog 
te verklaren dat 
horecaondernemingen die vanaf 

Ontraden



morgen hun deuren weer willen 
openen geen boete zullen 
ontvangen.

20 25295-
372

MP Baudet Verzoekt de regering geen miljard 
bovenop de huidige begroting van 
buitenlandse handel en 
ontwikkelingssamenwerking ter 
beschikking te stellen aan 
Afrikaanse landen.

Ontraden

21 25295-
373

MVWS Baudet Verzoekt de regering een 
onderzoek in te stellen naar 
mogelijkheden voor het gebruik 
van hydroxychloroquine voor de 
behandeling van corona, verzoekt 
de regering maatregelen te nemen 
opdat hydroxychloroquine weer 
wordt vrijgegeven voor de eerste 
lijn en verzoekt de regering ten 
slotte in afwachting van de 
resultaten van het onderzoek op 
grote schaal hydroxychloroquine 
alvast in te slaan.

Ontraden

22 25295-
374

MP Baudet Roept de regering op om 
sportscholen en sportclubs toe te 
staan per 1 juni veilig open te 
gaan.

Ontraden

23 25295-
375

MP Krol Verzoekt de regering lessen te 
trekken uit de efficiënte en 
succesvolle bestrijding van het 
coronavirus in Taiwan en de 
maatregelen die in Nederland ook 
toepasbaar zijn in overweging te 
nemen.

Ontraden

24 25295-
376

MP Krol Verzoekt de regering zich in deze 
economische crisis uiterst in te 
spannen om de arbeidsmarktpositie 
van kwetsbare groepen, waaronder 
oudere werknemers te beschermen 
en de kamer over daartoe genomen 
maatregelen te informeren

Oordeel 
Kamer

25 25295-
377

MP Haga Verzoekt de regering alternatieven 
te onderzoeken voor de 1,5 meter 
samenleving en de kamer hierover 
te informeren.

Ontraden

26 25295-
378

MP Haga Verzoekt de regering de tot op 
heden genomen maatregelen onder 
de loep te nemen en gelijksoortige 
situaties gelijk te behandelen.

Ontraden
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Stapsgewijze verruiming 

versie 26 mei

 





Onderbouwing fasering stapsgewijze verruiming 
Doel is om het aantal contactmomenten zoveel mogelijk te beperken door het tegengaan van 
(omvangrijke) groepsvorming en beheersen van mobiliteit;
Keuzes zijn nodig om de cumulatieve druk op de openbare ruimte te beheersen (o.a. vanwege 
handhaafbaarheid);
Om die reden zijn de stappen opgebouwd langs het mogelijk maken en toestaan van:
• eerst lokaal, dan regionaal en daarna landelijke verkeer; 
• eerste kleine groepen, daarna grotere groepen;
• eerst noodzakelijke activiteiten, daarna welzijn en recreatieve activiteiten;
• eerst activiteiten met een beperkt verspreidingsrisico, daarna meer risicovolle activiteiten;
• eerst sectoren die in meerdere mate in staat zijn om de RIVM-richtlijnen toe te passen, daarna de 

overige sectoren;
• eerst activiteiten met een maatschappelijk belang, daarna activiteiten met een laag maatschappelijk 

belang.

14



Stappen die al genomen zijn:

Stap 0: beheerst en georganiseerd. Toestaan en openen van 
sectoren die niet officieel gesloten zijn, zoals winkels.
Stap 1: lokaal, individueel en gericht op welzijn. Toestaan 
buitensport, contactberoepen en bibliotheken per 11 mei.
Stap 2a: lokaal, regionaal en kleinschalig. Toestaan en onder 
voorwaarden gedeelten openen van terrassen, bioscoopzalen 
en theaterzalen, restaurants en cafés, culturele instellingen, 
musea en voortgezet onderwijs per 1 juni.
Stap 2b: (boven)regionaal onderwijs. Openstelling van het 
voortgezet speciaal onderwijs. Volledige openstelling primair 
onderwijs en BSO per 8 juni (mits positieve monitoring). Toestaan 
van examens en praktijkonderwijs op het middelbaar 

beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (HBO en WO) 
per 15 juni. 
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Actuele ontwikkelingen en dilemma’s
Ontwikkelingen
• Maatschappelijke wens of gerichte lobby vanuit bepaalde sectoren (zoals sportscholen, fitnessclubs 

en casino’s) om deze eerder dan voorzien te openen.
• Extra ‘maatregel’ (incl mogelijke extra risico’s) voorzien i.v.m. inkomend en uitgaand toerisme.

Dilemma’s:
• Risico volksgezondheid: “Het OMT verwacht dat verdere versoepelingen ertoe kunnen leiden dat het 

reproductiegetal boven de 1 komt en dat dit resulteert in een stijgende incidentie, óók met effectieve 
bron- en contactopsporing. (...) Het OMT ziet gezien de onzekerheden onvoldoende onderbouwing 
om een richtinggevend advies uit te brengen over het loslaten van het concept van gefaseerde 
versoepeling zoals aangegeven in de routekaart van het kabinet.”

• Risico dwarsdoorsnijdende thema’s: te weinig inzicht in cumulatieve effecten van versoepeling tav
handhaafbaarheid, naleving, openbare ruimte en openbaar vervoer.

• Randvoorwaarden zijn testbeleid en tracking & tracing
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11. Communicatie – acties

• Vandaag: Minister-president Rutte videoconferentie met minister-
president Laschet van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen

• Dashboard – uitwerking

• Testbeleid – voorbereiding op publiekscommunicatie 

• Toerisme / grensregio’s

• Woensdag persbriefing in de hal na MCCB 

• Noodverordening & samenwerking – afstemming met regio’s 

• Expertsessies voor handreiking NKC
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Belangrijkste cijfers (eerste realisaties)
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25-5-2020

• De Nederlandse economie is in het 1e kwartaal met 1,7% gekrompen (t.o.v. het voorgaande kwartaal). 
In krap twee weken met is het bbp teruggeworpen naar het niveau van begin 2019 (dit impliceert een bbp-daling 
van circa 11-12% eind maart). Dit wijst erop dat het tweede kwartaal wellicht een ongekende krimp zal laten zien. 
De daling van het bbp is vooral toe te schrijven aan de lagere consumptie door huishoudens. In maart 
kromp de consumptie door huishoudens met 6,7 procent (t.o.v. maart 2019). Uitgaven aan diensten lagen maar 
liefst 11,8% lager dan vorig jaar.

• De eerste internationale bbp-cijfers voor het 1e kwartaal laten een vergelijkbaar beeld zien. De krimp in 
Europa (-3,8%) is gemiddeld wel groter dan in Nederland, en overtreft voor een aantal EU-landen al het effect van 
de financiële crash van 2008 (dit betekent niet dat Nederland ook de aankomende kwartalen minder geraakt zal 
worden). Verschillende analisten verwachten voor EU ruim 15-20% krimp in 2020K2.

• Het consumentenvertrouwen en het producentenvertrouwen is nog nooit zo sterk gedaald en historisch 
pessimistisch over de komende 12 maanden.  

• Het aantal gewerkte uren per week is in april fors lager: t.o.v. begin maart -12% bij werknemers en -24% bij 
zelfstandigen. Het verschil tusssen eind maart en april is beperkt, dus er lijkt sprake van stabilisatie.

• Hoewel het aantal binnengekomen aanvragen voor de NOW afneemt, ligt het gebruik van de verschillende 
regelingen hoog. Zo zijn er ondertussen bijna 120 duizend aanvragen NOW en 190 duizend aanvragen voor de 
TOGS. Er zijn inmiddels 108 duizend aanvragen van belastinguitstel. Deze aanvragen vallen nog mee, maar 
lopen wel op. Piek in aanvragen kan mogelijk nog komen.











Actuele onderzoeken (I) – stevige economische krimp verwacht

17

25-5-2020

• 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. In het meest sombere scenario krimpt de 
economie in 2020 met 7,7%. De eerstvolgende raming van het CPB verschijnt op 16 juni.

• De Europese Commissie (mei 2020) verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar 
krimpt met 6,8% en in 2021 weer met 5% groeit. 

• Het IMF (april 2020) verwacht dat de NLse economie in 2020 circa 7,5% zal krimpen, en 
een groei van 3% in 2021.

• De economische bureaus van de Rabobank en ING gaan ook uit van een forse krimp in 
2020. 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%. 



Actuele onderzoeken (II) – vrees voor faillissementen 
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• Ongeveer 15% van de banen (goed voor en 11% van het bbp) kan niet kan 
functioneren op 1,5 meter. Bron: RaboResearch 16 april, (link)

• Helft ondernemers vreest voor voortbestaan als coronacrisis nu nog 6 maanden langer  
aanhoudt. 15% als huidige situatie nog 2 maanden zo blijft. Bron: CBS, 8mei (link)

• De bezettingsgraad van de industrie was met 74%,2 in april 202 lager dan dieptepunt 
in april 2009 (74,4%) en ruim lager dan in januari 2020 (82,7%). De daling van april 
t.o.v. januari 2020(-10,3%) is bovendien met grote afstand de grootste daling ooit 
gemeten binnen een kwartaal. De productiedaling in de dienstensector was nog groter: -
15,2%-punt (van 78,3% naar 66,4%). Bron: CBS, 29 april (link)

Voortbestaan bedrijf bij aanhoudende 
coronacrisis, april 2020:
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Actuele onderzoeken (V) – KvK flitspeiling
1,5m samenleving: 1/4 ondernemers denkt niet te kunnen bestaan en 2/5 
hieraan aangepast
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Recente onderzoeken (II) 
Terugval woningmarkt verwacht in tweede kwartaal 

• Huizenprijzen en verkopen bestaande koopwoningen blijven stijgen. In april 9% meer 
transacties en prijzen +7,3% j-o-j (data loopt Kadaster loopt wel 2 maanden achter).

• Investeringen in vastgoedbeleggingen in NL zijn in maart met 52% gedaald j-o-j. Dit 
heeft vermoedelijk een neerwaarts effect op de huizenprijzen. Bron: Cushman & Wakefield (link)

• Vooruitzichten voor 2020K2 (koopovereenkomsten) zijn negatief:
• De verwachte koopovereenkomsten (vermoedelijk ook beleggingen, huurmarkt en 

nieuwbouw) tussen 23 maart en 12 april zijn volgens een peiling bij makelaars gedaald met 
43% j-o-j. Bron: vastgoedadviseur Colliers International (link)

• Het vertrouwen in de woningmarkt neemt af. Bron: Vereniging eigen Huis (link)
• Transacties komen dus vrijwel zeker flink in de min, huizenprijzen onzeker. Zie eerste 

schattingen MinFin per CPB-scenario. Rabobank verwacht voor 2020 in totaal -20% aan 
transacties, stabilisatie huizenprijzen.  

CPB-
scenario

Huizenprijzen
basispad tm 
2021

Omslag
door 
schok

Huizenprijzen
na schok

Hh met 
restschuld 
(nu 4%), tot 
2021K4

Omslag
transacties
door schok

3 maanden
(s1)

12,0% -1,3% 10,7% 2% -4,7%***

6 maanden
(s3)

12,0% -17,8% -5,8% 6% -43,9%

12 maanden 
(s4)

12,0% -27,4% -15,4% 13% -57,4%

Bron: FIN en restschuldschattingen DNB
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Arbeidsmarkt (I) – Ramingen werkloosheid

CPB Europese Commissie

Scenario’s coronacrisis Spring Forecast

Werkloosheid (% beroepsbevolking) 2020 4,0 tot 6,3
4,5 tot 9,4

5,9
2021 5,3

• Volgens de scenarioanalyse van het CPB loopt de werkloosheid in 2020 op tot 4% of 6,3%, afhankelijk 
van de duur van de contactbeperkingen en de diepte van de economische doorwerking. De werkloosheid 
loopt verder op in 2021 (4,5% tot 9,4%).

• Volgens de spring forecast van de Europese Commissie ligt de Nederlandse werkloosheid onder die van 
de Eurozone (9,6% in 2020 en 8,6% in 2021).

• Deze raming ligt wat betreft de werkloosheid in 2020 tussen scenario II en III van het CPB in, namelijk 
op 5,9%. In tegenstelling tot het CPB verwacht de Commissie in 2021 een terugloop naar 5,3%.





Arbeidsmarkt (III) – WW-uitkeringen in april fors gestegen, 
met name onder jongeren

25-5-2020
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Bron: UWV.

• Het aantal lopende WW-uitkeringen bedraagt in 
april 292.100, dat is een stijging van 16,7% ten 
opzichte van maart.

• Het aantal nieuwe WW-uitkeringen ligt in april 
(73.700) 95% hoger dan in maart.

• Het aantal nieuwe uitkeringen steeg voor alle 
leeftijdsgroepen, maar lag voornamelijk bij 
jongeren (15-25 jaar). Deze stijging lag lager dan 
die van vorige maand. De stijging is in absolute 
termen beperkt (3.300). 





Arbeidsmarkt (V) – WW-aanvragen internationaal 
opgelopen 

25 5 2020

Land Aantal en vergelijking met pre-coronacijfers

NL Het aantal WW-aanvragen lag tijdens de piek in W13 (23 mrt – 29 mrt) op omstreeks 30.000 
aanvragen, ongeveer drie keer hoger dan wat volgens het UWV normaal is, namelijk 8.300 
aanvragen. 

VS In de week van 4 mei waren er bijna 3 miljoen werkloosheidsaanvragen. 
Normaalgesproken zijn er 300 tot 400 duizend aanvragen per week. In de piek van 2009 waren 
er 700 duizend. De werkloosheid is inmiddels opgelopen tot bijna 15%. De toename van de afgelopen 
weken is ongelijk verdeeld; 40% van de huishoudens met salaris onder de 40.000 dollar heeft een 
baan verloren. Het aantal mensen met een baan daalde zelfs met meer dan 20%

Canada In de eerste twee weken van april waren er ruim 2,1 miljoen nieuwe claims ingediend. Dat is 
gelijk aan het jaar ‘18-’19. 

Denemarken Het aantal nieuwe WW-aanvragen was in W12 (16 – 23 mrt) 3,7 keer hoger dan het jaar 
daarvoor. In W14 (30 mrt – 5 apr) was dit 2,4 keer hoger. 

Noorwegen In 2020 waren er 365.800 aanvragen ingediend (stand medio april). Dat is aanzienlijk hoger 
dan in heel 2019 (160.500).

VK Tussen 16 en 31 maart zijn er 950.000 aanvragen ingediend. Dat is 10 keer meer dan normaal.
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Arbeidsmarkt (VII) – Werkomstandigheden

• Het aantal meldingen voor de 
ZiekteWet ligt na een stijging in W12 
(16-22 mrt) onder het 
gebruikelijke niveau. (UWV)

• Het CBS meldt dat het ziekteverzuim
van het eerste kwartaal van 2020 
met 5,2% op het hoogste niveau 
sinds 2003 ligt. 

• Door het ontbreken van een 
ergonomische werkplek heeft 24% 
van de thuiswerkers lichamelijke 
klachten, blijkt uit een 
inventarisatie van R-GO. 

0

20

40

60
80

100

120

140

160

180

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Aantal per week gemelde 
corona-klachten bij ISZW

• In 2020 heeft ISZW t/m 1 mei 946 corona 
gerelateerde meldingen ontvangen, dit is 
26% van het totale aantal meldingen. 

• De helft van de meldingen gaat over te 
weinig afstand kunnen houden op de 
werkvloer, gevolgd door onvoldoende 
hygiënische maatregelen. 

• 27% van de meldingen komt uit de groot-
en detailhandel. 

• 60% van de meldingen wordt onderzocht 
door ISZW. 

• 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. 







Arbeidsmarkt (X) - overzicht onderzoeken
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Week 21

• Divosa rapporteert op basis van gegevens uit de Divosa Benchmark Werk & Inkomen dat het aantal aanvragen 
voor een bijstandsuitkering in maart 2020 met 56% is gestegen t.o.v. de maand ervoor. De Benchmark bevat 
gegevens van 179 gemeenten die 61% van het bijstandsbestand representeren. Het aantal toegekende 
bijstandsuitkeringen is in maart licht gestegen.

Eerder onderzoek

• ABU meldt dat voor de uitzendbranche tussen 23-03 en 19-04 het aantal uren met 24% en de omzet met 17% daalde 
t.o.v. dezelfde periode in 2019. De sterkste daling van het aantal gewerkte uren was in de technische sector (36%). 45.000
(17%) uitzendkrachten hebben hun baan verloren, 16.000 van deze krachten zijn herplaatst in cruciale beroepen.

• Het CBS meldt dat het aantal flexibele contracten in 2020K1 in een jaar tijd met ongeveer 102 duizend is gedaald. De 
afname is het grootst onder uitzendkrachten (39 duizend). De daling zette halverwege 2019 al in. Ten opzichte van 2019K4 
hadden uitzendkrachten en tijdelijke werknemers zonder vaste uren vaker geen baan dan in diezelfde periode een jaar 
eerder.

• Uit onderzoek van Intermediar en Nationale Vacaturebank blijkt dat de helft van de Nederlanders thuis wil blijven werken na 
de crisis. 





› Verschillen in lockdownmaatregelen Europa 
zichtbaar in bbp-cijfers. Er is een duidelijke relatie 
tussen de stringendheid van lockdownmaatregelen en de 
bbp-daling. Landen met een beperktere lockdown zoals 
Zweden (-0,3%), Nederland (-1,7%), het VK (-2%) en 
Duitsland (-2,2%) kennen een minder sterke daling dan 
landen met grotere beperkingen als Italië (-4,7%), 
Spanje (-5,2%) en Frankrijk (-5,8%). 

Cijfers China laten licht herstel zien. De industriële 
productie in China steeg weer met 3,9% in april na een 
daling van 13,5% in januari-februari. De 
detailhandelsverkoop krimpt nog steeds met (-7,5% in 
april) maar het tempo van de krimp neemt wel af in 
vergelijking met eerdere maanden (maart: -
16,5%). 

25-5-2020
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Kengetallen - Internationaal
bbp-daling (k-o-k) eerste kwartaal 2020 (y-as) en gemiddelde dagelijkse stringendheid
maatregelen gedurende eerste kwartaal 2020 volgens Oxford COVID-19 Government
Response Tracker (x-as) 











Caribische delen van het Koninkrijk 
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Maximaal controleren (incl. zorg kwetsbare 
personen Bonaire St. Eustatius Saba Curaçao Aruba Sint Maarten 

Aantal positief geteste mensen totaal
(sinds gisteren) 2 (0) 2 (0) 3 (+1*) 17 (+1) 101 (0) 77 (0)

Aantal ziekenhuisopnamen actueel
(cumulatief) 0 0 0 1 (4) 1 (13) 1 (24)

Aantal patiënten op IC actueel
(cumulatief) n.v.t. n.v.t n.v.t. 1 (2) 1 (4) 0 (16)

Aantal patiënten overleden totaal
(sinds gisteren) 0 0 0 1 3 15

Beschikbaarheid IC bedden voor Corona

Beschikbaarheid zorgpersoneel

Beschikbaarheid hulpmiddelen

Testcapaciteit

Continuïteit acute zorg in de regio

Interinsulair patiëntenvervoer

*Patiënt is inmiddels weer hersteld. Patiënt is begin april opgenomen in het SMMC en heeft na ruim 5 weken een positieve serologie













25 mei 2020

1 

Hoe gaan de afschalingen in de landen om Nederland heen?

In dit document, afkomstig van het ministerie van Buitenlandse Zaken, wordt een overzicht gegeven 
van de stand van zaken in een aantal Europese landen met betrekking tot het afschalen van de 
tijdelijke maatregelen genomen in verband met COVID-19. Het document is samengesteld op basis 
van informatie die verkregen werd van Nederlandse ambassades in de betreffende landen. Er wordt 
in het document ingegaan op de gevolgen, de knelpunten en de terugdraaiingen bij afschaling. 

Algemeen beeld 

Vrijwel alle Europese landen versoepelen de maatregelen, en men volgt meestal een vergelijkbare 
gefaseerde aanpak met Nederland, waarbij sommige landen eerst nog versoepelden naar het 
strengste niveau waar Nederland op zat.

Voor de meeste landen is het nog te vroeg om de gevolgen van heropeningen helder voor 
ogen te hebben. In “versoepelingsvoorloper” Denemarken steeg reproductiegetal R naar 0,9 na 
het heropenen van  de scholen en kinderdagverblijven. Ondertussen is het getal weer gedaald 
naar 0,6, maar een verhoging naar 1 is voorzien in juni.

Ook in Oostenrijk, Luxemburg en Zwitserland, die vanaf eind april en 1 mei de maatregelen 
versoepelden, zijn de eerste ervaringen positief.

Veel landen nemen bij het versoepelen maatregelen die vergelijkbaar zijn met Nederland (fase 
2A), maar behalve Denemarken zijn er nog geen landen die het hoger/bovenregionaal 
onderwijs herstarten (Nederlandse fase 2B voorziet in gedeeltelijke herstart MBO en 
praktijkonderwijs). Denemarken herstart ook hogescholen en universiteiten per 27/05.

Over het algemeen verloopt de naleving van maatregelen goed, al ontstaat er net als in 
Nederland af en toe drukte in bijvoorbeeld parken en bij het heropenen van grote winkelcentra.

Steeds meer landen laten de inreisrestricties verder los. Zo zijn bijvoorbeeld Duitsland, 
Denemarken en Oostenrijk de grenzen met buurlanden aan het heropenen. Italië heropent op 3 
juni ook de grenzen voor EU-burgers, zonder quarantaineplicht. België verwacht op 26/05 een 
advies over het toestaan van grensoverschrijdend familiebezoek.

Veel landen houden rekening met het eventueel weer moeten aanscherpen van maatregelen, maar 
hebben hier tot dusverre nog geen aanleiding toe gehad.
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België Fase 1A: (04/05): herstart bedrijven, herstart reguliere 
zorg, normale dienstregeling OV mét verplichting 
mondkapjes, sporten in buitenlucht met +2 personen.

Fase 1B (11/05): Alle winkels open onder dezelfde 
voorwaarden als de essentiële winkels, en men mag 
met max 4 (steeds) dezelfde personen weer 
bijeenkomen.

In fases 2 (18/05) en 3 (08/05) gaan vervolgens ook 
geleidelijk de scholen weer open en kunnen ook 
contactberoepen weer aan de slag, en heropenen 
dierentuinen en musea.

Advies over het toestaan van grensoverschrijdend 
familiebezoek is voorzien op 26/05.

Vooralsnog geen effecten van 
versoepelingen 
waarneembaar. Het 
geschatte effectieve 
reproductiegetal (Rt), 
berekend over periode 14/05 
tot 20/05, is 0,86 (voorheen 
0,6).

Drukte bij mooi weer. 
Toename grensverkeer door 
afname politiecontroles, 
terwijl niet-essentiële 
verplaatsingen nog steeds 
verboden zijn.

Geen terugdraaiingen 
voorzien, maar reëel 
scenario. De Nationale 
Veiligheidsraad 
communiceert hierop 
voorbereid te zijn).

Denemarken Fase 1 (13 t/m 27/05): Denemarken herstartte de 
reguliere zorg en het OV weer op. Ook heropenden 
dagopvang en basisscholen. Op 20 april herstartten 
contactberoepen en op 27/4 ook de rechtbanken. 
Sindsdien is er een gefaseerde aanpak.

Fase 2 (11/05): Grote winkelcentra, professionele 
sportwedstrijden, buiten sporten. Sinds 18/05 ook o.a. 
cafés, restaurants, scholen 12 – 16 jaar heropend. 
Alles onder voorwaarden van afstand houden en max 
10 mensen tegelijk bijeen.

Uitbreiding fase 2 (27/05): heropening culturele 
instellingen en activiteiten, theaters, dierentuinen, 
pretparken en zomeractiviteiten kinderen, 
onderzoeksactiviteiten, universiteiten en hogescholen, 
volwassenonderwijs, taalscholen en publieke sector 
waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is (behalve in 
regio Hoofdstad en Sjælland). 

Fase 3: mits statistieken dit toelaten: vanaf 08/06 
max. samenscholing verhoogd naar 30 tot 50pers., 
binnensporten en indoor vrijetijdsvoorzieningen zoals 
zwembaden en sportscholen, evt. een groter deel 
publieke sector in de rest van het land. 

Fase 4 (01/08): Heropening discotheken, nachtleven, 
zwembaden, sportscholen.

Als gevolg van fase 1 steeg R 
van 0,6 naar 0,9. Tussen 22-
24/04 april was het rond 1, 
daarna gedaald naar 0,6 op 
22/05. SSI (tegenhanger 
RIVM) meldt dat R na 
heropening in fase 2 naar 
verwachting rond 1 juni 
oploopt tot ongeveer 1 –
1,27. Op voorwaarde dat 
personen afstand (1 meter)-
en voldoende hygiëne in acht 
nemen, verwacht men niet 
dat dit een te grote druk voor 
de zorg zal opleveren.

Geen grote operationele 
knelpunten.

Nog geen wijzigingen of 
terugdraaien 
afschalingsplannen.
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Duitsland Duitsland heropent langzaam, maar kiest voor een 
model dat sterk gedreven wordt door regionale 
omstandigheden. Het openbare leven is in grote delen 
van Duitsland weer hervat, met bijeenkomsten van 
max twee huishoudens. 

Enkele landelijke maatregelen zijn het weer toelaten 
van buitensport en herstarten van de Bundesliga, 
alsmede een verbod op grote evenementen t/m 31/08. 
De scholen gaan stapsgewijs weer open en 
verpleeghuizen laten een vaste bezoeker toe.

Mondkapjes daarbij verplicht in OV, horeca, winkels en 
bezoek contactberoepen.

De deelstaten beslissen zelf over omgang met horeca 
en inmiddels zijn de meeste restaurants weer open. De 
deelstaten beslissen ook over heropenen hoger 
onderwijs, kinderopvang en veel andere beroepen (o.a. 
beurzen, uitgaansleven, schoonheidssalons, fitness, 
rijscholen, pretparken). Mondkapjes verplicht in het 
OV, in winkels, bij de kapper en ook als je bijvoorbeeld 
een restaurant binnenloopt

Op dit moment geen 
verhoging van de R-waardea.
Volgens Duitse 
wetenschappers zou een 
waarde van 0,75 het beste 
zijn voor de economie. 
Er zijn lokale beperkte 
verhogingen van de 
infectiecijfers te zien, 
bijvoorbeeld in slachthuizen 
en in een distributiecentrum.

Geen grote operationele 
knelpunten.

Nog geen sprake van, maar 
bij meer dan 50 nieuwe 
infecties per 100.000 
inwoners moet iedere stad of 
regio (KREIS) in de afgelopen 
7 dagen moet teruggevallen 
worden op een 
bestrijdingsconcept.

Frankrijk FRA is per 11/05 heel voorzichtig begonnen met 
versoepelingen van de strenge lockdown.

Geen schriftelijke verklaring meer nodig om het huis te 
verlaten. Verplaatsingen tot 100 KM toegestaan. 
Thuiswerken blijft waar mogelijk het uitgangspunt.
Contactberoepen onder voorwaarden weer toegestaan.

Progressief heropenen crèches en (basis)scholen, maar 
het is aan de individuele instelling of zij het kunnen 
organiseren met voldoende maatregelen. Middelbare 
scholen blijven tot begin juni dicht. 

Horeca blijft dicht (wellicht in juni heropening in de 
‘groene’ departementen). Festivals en grotere 
bijeenkomsten zijn tot september verboden.

In het openbaar vervoer is het dragen van mondkapjes 
verplicht.

Het is nog te vroeg om een 
evt. invloed op besmettingen 
vast te stellen.

Drukte op openbare plekken 
zoals parken en rivieroevers. 
FRA controleert streng en 
groepen worden ontbonden 
of beboet.

Hier is nog geen sprake van.
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Italië Het hard geraakte ITA komt uit een zeer strenge
lockdown en er is nog vrij veel onduidelijkheid over de 
precieze afbouw.

Per 04/05 begon de 2e fase met een geleidelijke 
heropening van een aantal economische sectoren 
(bouw, verschillende industrieën), onder strikte 
voorwaarden. 

Op 18/05 heropenden ook winkels, musea en culturele 
activiteiten, alsmede ook horeca en contactberoepen.
Op 25/05 volgden zwembaden en sportscholen. De 
scholen zullen pas weer in september opengaan. 

Reizen naar tweede huis en buiten de eigen regio is 
vanaf 3 juni weer toegestaan. Vanaf die datum zijn ook 
EU-burgers weer welkom zonder meldingsplicht bij 
lokale GGD/regio en verplichte 2 weken quarantaine.
vanaf 3 juni weer toegestaan. Vanaf die datum zijn ook 
EU-burgers weer welkom zonder meldingsplicht bij 
lokale GGD/regio en verplichte 2 weken quarantaine. 

Het is nog te vroeg om een 
evt. invloed op besmettingen 
vast te stellen.

Nog geen sprake van, dit kan 
veranderen als gevolg van de 
versoepelingen op 18/05.

Hier is nog geen sprake van.

Luxemburg Luxemburg heeft ook een gefaseerde heropening, en 
last voor monitoring steeds 3 weken tussen
verschillende versoepelingen in. 

In de huidige derde fase is alles weer heropend (onder 
voorwaarden), m.u.v.: 
             Per 1 juni waarschijnlijk: Cafés en restaurants

Onbekend: sportscholen en fitness
Per 31 juli:  eerste evenementen

Eerste ervaringen zijn heel 
goed: de bevolking houdt 
zich aan de voorschriften.
Voldoende mondkapjes 
aanwezig: worden door 
gemeenten uitgedeeld en zijn 
te koop (nu 50 kapjes voor 
€37,50) .
R-waarde stabiel onder de 1, 
IC-patiënten daalt.

Geen grote operationele 
knelpunten.

Geen sprake van wijzigingen 
of terugdraaiingen van de 
afschalingsplannen.
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Oostenrijk Oostenrijk was een van de eerste landen die weer ‘van 
slot’ ging. Per 1 mei zijn alle winkels, winkelcentra 
weer open en zijn contactberoepen weer gestart.

Ook zijn bijeenkomsten tot 10 personen weer 
toegestaan, en max 30 bij begrafenissen.

Waar afstand houden niet mogelijk is geldt een 
mondkapjesplicht (bijv. OV). In het Ov is de 1-meter 
regel opgeheven en passen scholen gespreide 
openingstijden toe.

Scholen gaan ook weer gefaseerd open, zodanig dat 
leerlingen verspreid over twee weken een week 
onderwijs volgen.

Op 15 mei heropende ook de horeca weer, waarmee 
het leven op straat weer ‘normaler’ begint aan te 
voelen.

Per 18 mei volgden alle scholen, crèches en naschoolse 
opvang weer open. Scholieren gaan in groepen 
afwisselend naar school, waardoor leerlingen verspreid 
over 2 weken in totaal 1 week onderwijs krijgen.

Vanaf 29 mei gaan ook hotels, zwembaden, toeristische 
attracties en dierentuinen weer open.

De grensovergang is sinds 15 mei versoepeld voor 
Zwitserland, Tsjechië en Duitsland. Vanaf 15 juni gaan 
mogelijk de grenzen vermoedelijk verder open voor 
andere landen. 

De versoepelingen zijn 
gestart per 1 mei jl. 
Stapsgewijs voert men nu de 
versoepeling door. Opvalt dat 
sinds 15 mei het gewone 
leven binnen de marges van 
het nieuwe normaal weer 
volledig op gang lijkt. De R-
waarde is sinds de 
versoepelingen opgelopen 
van 0,57 op 1 mei naar 1,03 
op 23 mei.

Geen grote operationele 
knelpunten.

Geen sprake van wijzigingen 
of terugdraaiingen van de 
afschalingsplannen.
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Spanje SPA heeft een gefaseerde exitstrategie, die de 50 
provincies in afzonderlijk tempo kunnen doorlopen, 
onder voorwaarde dat er minimaal 2 weken tussen elk 
van de 4 fasen zit. Zolang dit proces loopt mag men de 
eigen provincie niet verlaten. 

Momenteel zit heel SPA nog in ‘fase 0’, waarin kinderen 
naar buiten mogen, individueel sporten is toegestaan 
en eten afhalen bij restaurants weer mag.

Scholen en hoger onderwijs blijven tot in ieder geval 
september gesloten.

De volgende fasen heropenen eerst kleine winkels, en 
(deels) sportcentra en culturele centra (op max 30% 
van capaciteit). Vervolgens heropenen ook theaters en 
bioscopen.

Over de laatste fase, ‘het nieuwe normaal’ zijn nog 
weinig details bekend, net als er nog weinig 
duidelijkheid is over het herstarten van de toeristische 
sector.

Het is nog te vroeg om deze 
waar te nemen.

Drukte vindt plaats tijdens 
tijdvak voor sportbeoefening, 
met name in grote steden. 
(hoofdwegen worden afgezet 
voor autoverkeer om ruimte 
te bieden aan grote 
hoeveelheden wandelaars, 
fietsers, hardlopers etc); 
daarnaast heerst 
onduidelijkheid over wat wel 
en niet is toegestaan en er is 
geen sprake van eenduidige 
handhaving. 

Geen sprake van wijzigingen 
of terugdraaiingen van de 
afschalingsplannen.

Verenigd 
Koninkrijk

Het hard getroffen VK kondigde op 10/05 een 
stappenplan aan voor afschalingen, waarbij elke 
volgende stap pas genomen als de voorgaande goed 
verloopt. 

Per 13/5 worden degenen die niet vanuit huis kunnen 
werken en met eigen vervoer naar het werk kunnen 
komen aangemoedigd dat te doen. Ook individueel 
buitensporten is weer toegestaan.

Basisscholen per 01/06 geleidelijk weer open. Mogelijk 
winkels open per 01/ 06 en horeca per 01/07

Vanaf 8 juni worden mensen die inreizen verplicht 14 
dagen thuis quarantaine in acht te nemen. 

Het is nog te vroeg om deze 
waar te nemen.

Geen grote operationele 
knelpunten. Media 
rapporteren toename van 
schendingen afstandsregels 
in het OV.

Geen sprake van wijzigingen 
of terugdraaiingen van de 
afschalingsplannen.
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Zweden Zweden kent de facto geen lockdown, maar er zijn wel 
‘dwingende’ adviezen en aanbevelingen. Lagere 
scholen, kinderopvang, contactberoepen en horeca 
bleven open en bijeenkomsten tot 50 personen bleven 
toegestaan. Wel raadt men aan dat mensen die 70+ 
zijn thuisblijven ,en mogen verpleegtehuizen geen 
bezoek ontvangen. Ook zijn binnenlandse reizen van 
meer dan 1 -2 niet de bedoeling.

Alhoewel geen directe aanpassing van de maatregelen 
hebben Volvo en Scania rond 20 april hun 
productielijnen herstart.

Zweden kan de soepele 
maatregelen aan. Wel is de 
druk op de zorgcapaciteit en 
het aantal overleden 
patiënten vergeleken bij 
buurlanden groot. Deze druk 
gaat ten koste van overige 
medische zorg waaronder 
operaties.

N.v.t. N.v.t.

Zwitserland De Zwitserse regering heeft op 16 april een 
exitstrategie bekendgemaakt. Kern is: stapsgewijze 
versoepeling in 3 fasen. 

Eerste stap 27/4 (ingegaan): hervatten reguliere zorg,
contactberoepen herstart, tuincentra en bloemisten 
heropend, met inachtneming van maatregelen gericht 
op bescherming van de gezondheid. 

Tweede stap 11/5 (ingegaan): opening van lagere 
scholen, winkels, horeca, musea, bibliotheken, 
sportgelegenheden, met inachtneming van de hygiëne-
en afstandsmaatregelen; capaciteit openbaar vervoer 
uitgebreid. Vanaf 28 mei zijn geloofsbijeenkomsten en 
religieuze feesten weer toegestaan, mits afstands- en 
hygiëneconcepten worden toegepast.

Derde stap 8/6: Voorzien opening middelbaar-en hoger 
onderwijs; opening theaters, bioscopen en dierentuinen 
met inachtneming van de hygiëne- en 
afstandsmaatregelen. Hierover wordt op 27 mei meer 
bekend gemaakt.

Verbod op samenzijn meer dan 5 personen in de 
publieke ruimte, overige reisrestricties, sluiting 
toeristische attracties blijven voorlopig van toepassing. 
Verbod op bijeenkomsten met meer dan 1.000 
personen blijft in elk geval van kracht tot 1/9.

Vooralsnog schetsen de 
autoriteiten een positief 
beeld van afnemende 
besmettingen.

Het is drukker op straat maar 
als het te druk wordt, grijpen 
de autoriteiten (politie) in 
d.m.v. sluiten van parken 
bijv. Binnen (in winkels en 
horeca) gaat alles goed. Veel 
jongeren verzamelen zich 
echter buiten, rondom 
horeca-gelegenheden, en ook 
dan grijpt de politie in.

Geen sprake van wijzigingen 
of terugdraaiingen van de 
afschalingsplannen.



Week 22 (ma 25 mei – zo 31 mei 2020)
Dag Overleg/tijdstip Toelichting

Maandag  25-05 10.00u IAO

Dinsdag  26-05 11.30 BAO
13.30u IAO

Woensdag  27-05 Géén IAO

10.00u ICCb

16.00u MCCb

Donderdag 28-05 Géén IAO

Vrijdag 29-05 10.00u IAO OMT (check), zaterdag Catshuis



Week 23 (ma 1 juni – zo 7 juni 2020)
Dag Overleg/tijdstip Toelichting

Maandag  01-06 Géén IAO
(2e Pinksterdag)

OMT vrijdag 29 mei

Dinsdag  02-06 13.30u IAO 
19.00u VB Utrecht

BAO voorafgaand aan IAO

Woensdag  03-06 Géén IAO

10.00u ICCb

16.00u MCCb Laatste MCCb; overgang naar projectorganisatie

Donderdag 04-06 Géén IAO (tenzij)

Vrijdag 05-06 10.00u IAO Laatste IAO



Omschrijving Concept agenda IAO 29 mei
Vergaderdatum en -tijd 29 mei 2020, 10.00 uur
Vergaderplaats NCTV
Aanwezig

Afwezig

1. Opening

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

Situatieschets & Duiding
Dashboard
Mondelinge toelichting EZK mbt vervoerscijfers en verkoopcijfers
woningen

3. Thema Maximaal controleren (VWS)
Stavaza slachterijen (mondelinge toelichting)
Testbeleid per 1 juni

4. Thema Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV)
Stappenplan besluitvorming 24 juni
Toerisme (nazending BWO-stuk volgt)

5. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)

6. Thema Financieel-economisch (EZK)
Terugkoppeling debat noodpakket
Datadelen

7. Thema Caribisch gebied (BZK)

8. Internationaal

9. Transitie projectorganisatie
Planning



10. Parlementair
Terugkoppeling IenW debat
Kamerbrief VWS volgende week

11. Communicatie

12. Actiepunten

13. ICCb/MCCb-onderwerpen
Toerisme

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. Transitie projectorganisatie
10. Parlementair
11. Communicatie
12. Actiepunten 
13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb
14. Rondvraag en sluiting 



1. Opening

• BZ afwezig
• VR niet aanwezig
• Laatste overleg met projectdirecteuren continuïteit.
• Gezamenlijk moment organiseren in de buitenlucht



2. Algemeen beeld

Zuid Korea: toename van aantal besmettingen – getraceerd naar distributiecentra / 
werkomstandigheden

Ventilatiediscussie: waarom wordt daar nu pas naar gekeken?

Zorg kwetsbare groepen: oproep om rekening te houden met het VN-verdrag handicap in 
protocollen
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Omgevingsanalyse (1)

• Slachthuis Van Rooi Meat tot 2 juni dicht om coronabesmettingen
• 1.552.000 kijkers voor 'Coronavirus feiten en fabels' op NPO1 (2e best bekeken 

programma op NL zenders)
• De Tweede Kamer staat achter het nieuwe steunpakket voor bedrijven die door de 

coronacrisis in de financiële problemen zijn gekomen. (ad.nl kopt "Kabinet koopt lieve 
vrede met aanpassing noodpakket")

• Maurice de Hond blogt over de "belabberde" data van het RIVM waarin hij onder andere 
twijfelt aan "de waarde van de actuele reproductiefactor als de basisdata zo achterlopen 
en een deel van de cijfers inschattingen zijn?"

• In Op 1 stelt Daniel Bonn van de UvA: "Gooi ramen en deuren open."... "Ik denk dat die 
1,5 meter zeker moet blijven, maar je moet ook ventileren."
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Omgevingsanalyse (2)

• Een Volkskrant-analyse stelt "Een wondermiddel voor sportscholen, klaslokalen, kantoren 
en restaurants? Zo simpel ligt het helaas niet, zeggen virologen.“

• Corona-voorpaginanieuws ochtendkranten (iets meer dan de helft van alle voorpagina-
artikelen betreft corona):
– Terrassen klaar voor 2e Pinksterdag (Telegraaf), Extra bewaking zendmasten (AD), 

Testoproep minister De Jonge (AD), Sterftecijfers eerste golf in Nederland en omringende 
landen (Volkskrant), Ventileren (Volkskrant), Druppelbesmetting (Trouw), Europese 
verschillen in versoepelingen maatregelen (Trouw), Europees herstelfonds (NRC.Next), 
Besmettingen verpleeghuizen (NRC.Next), Vragen over mondkapjes (NRC.Next)

• RTL heeft peiling tot middernacht over verwacht gedrag. Komt reactie van Grapperhaus op.
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Aanvullingen beeld

NP: Anti-overheidssentimenten: demonstraties in Den Haag met op internet oproep tot 
gebruik geweld.
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Dashboard

Sheet 20: wegennet: autoverkeer is afgenomen met 29 %, was eerder - 41%, OV-gebruik 
neemt toe, verplaatsingen naar kantoor nemen toe.

Sheet 23: woningmarkt: aantal koopovereenkomsten daalt fors (jaarbasis - 40%), prijzen 
zijn stabiel, verkoop duurt langer
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Slachterijen

• Slachterij van Rooij Meat in Helmond dicht nav steekproef nav signalen. 2e steekproef 
wordt gedaan. Ook andere vestiging zelfde eigenaar.

• Vanaf begin van de week aanpak met verschillende ministeries en diensten. 
• Wordt veel met arbeidsmigranten gewerkt, veel van het personeel werkt in Duitsland. Niet 

altijd BSN-nummer. Te volle busjes en huisvesting. Ook aanjaagteam Roemer is betrokken. 
Hier moet een tandje extra / concreter bij op arbeidsmigrantenvraagstuk. Gevraagd is bij 
alle slachthuizen te gaan testen. Dit zijn 23000 mensen. In principe niet preventief testen. 
Liever risico-based en gefaseerd.

• Handelingsperspectieven burgemeesters worden onder de aandacht gebracht dmv een 
brief.
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Testbeleid vanaf 1 juni (stavaza)

Afgelopen weken steeds groepen aangesloten. Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten 
getest worden. Vraagt veel van GGD. Ook callcenters op ingericht. Ook voor bron- en 
contactonderzoek om gevolg te geven aan positieve testen. Mensen worden 3x nagebeld,
vaker indien dit nodig blijkt. Boodschap: heb je klachten, laat je testen.

Uitzondering te maken voor thuisblijven in bron- en contactonderzoek voor bijvoorbeeld de 
NP (afstand houden vaak niet mogelijk – thuisblijven levert capaciteitsproblemen op)

Hoe staat het met het gebruik van de app? Staat ook een aantal pagina’s over in de covid-
wet – bijvoorbeeld over het gebruik voor toegang tot winkels. App ziet er kansrijk uit, gaat 
goede kant op, mogelijk juli beschikbaar.
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4. Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV)

Monitoring naleving in pinksterweekend ingericht.

Stappenplan tot 24 juni. 
• 24/6 heroverweging stappenplan met besluit voor 1 juli door MCCb.
• Route tot 24 juni wordt ingericht, ook met monitoring van indicatoren, dinsdag in IAO en 

woensdag in ICCb/MCCb. Wordt ook nagedacht over agenda en overdracht naar 
ministeriële commissie covid.

• Verdere opening VO, MBO, HO ook deze sectoren meenemen in route tot 24 juni (ook ivm
invloed OV) Nieuwe schooljaar begint vanaf 17 augustus.



Toerisme

• Vandaag BWO over dit onderwerp in voorbereiding besluitvorming 3 juni
• Beperk toerisme nog tot schengenlanden
• Voorkeur in 3 stappen 

›Europese lijst van geschikte landen
›Met een paar buurlanden afspraken maken over een lijst
›Nederlandse lijst

• Hoe zit het Caribisch gebied in het advies? De eilanden staat bijvoorbeeld niet op de lijst 
met reisadviezen van BZ (want geen buitenland) 
-> hangt af van OMT advies voor de eilanden, daar lag niet het discussiepunt in de MCCb, 
dus nu niet uitgebreid belicht.
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Toerisme 

NP graag tijdig betrekken.
VR graag tijdig betrekken (handhaafbaarheid)

1



5. Zorg voor kwetsbare personen (VWS)

• Routekaart in brief vorige week. Ligt goed op schema, sommige stappen wellicht 
vervroegen. Voor gehandicaptenzorg nog wat terughoudendheid door zorgaanbieders. 
Doel is binnenkort weer onbeperkt bezoek

• Brief gisteren aandacht voor 
• Vervoer naar dagbesteding.
• Specificatie voor thuiswonende mensen ouder dan 70.

• Kwetsbare jongeren (zorgpunten zorgverzekeraars) goed opgenomen in de routekaart? 
Wordt gecheckt. 



6. Financieel-economisch (EZK)

Debat over noodpakket.
• Breed debat over allerlei onderwerpen
• Centraal stonden: 

• ontslagboete (wel/niet afschaffen). Blijft gehandhaafd voor grote bedrijven , grote 
groepen.

• Niet alle kosten zomaar vergoeden, beperkte compensatie vaste lasten
• Positie zzp-ers
• Uitvoerbaarheid regels
• omscholing



Datadelen 

Advies raad van state haaks op advies autoriteit persoonsgegevens
Vandaag handtekening van de Koning en verzending aan TK
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7. Caribisch gebied (BZK)

• Maatregelen op eilanden worden afgeschaald
• Medisch gezien gaat het goed, economisch niet.
• Liquiditeitssteun voorbereiden



8. Internationaal

Geen bespreekpunten



9. Transitie projectorganisatie

Planning:
• Komende weken crisisstructuur en projectstructuur ineenvlechten 
• Agenda’s MCCb en MCCovid komende tijd scherp krijgen



10. Parlementair

Debat mobiliteit
• Gevraagd om meldpunt voor personen die geen plek hebben in het OV (trein te vol)
• Aantal acties voor IenW

Volgende week debat, kamer gaat dinsdag stemmen over aanwezigheid MP bij (andere) 
debatten.

Kamerbrief VWS uitgegaan nav OMT advies deze week. 
Volgende week nieuwe brief in voorbereidingop het debat: dashboard, toerisme, test en 
contactonderzoek, vaccins/innovatieve behandelingen/preventie, pbm, kwetsbare personen, 
caribisch, OMT advies, etc.
Ook RIVM en PO? Als dit noodzakelijk is. Bonden maken zich veel zorgen over veiligheid 
docenten bij volledige opening. Is nodig.



11. Communicatie – acties

• Dashboard – uitwerking
• Testbeleid – voorbereiding op publiekscommunicatie (deelcampagne)
• Toerisme 
• Ruimte voor treurnis/verlies (flitspeiling en advies)
• Pinksteren: vermijd drukte
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12. Actiepunten

Uitzoeken handhaven Covid-wet
Stappenplan 24/6 inclusief PO





Acties en afspraken IAO 29 mei (2)
4 Continuïteit vitale processen en samenleving
4a stappenplan besluitvorming 24 juni
• Komt dinsdag 2 juni terug op agenda IAO en 3 juni in ICCb/MCCb
• Aandachtspunt om sectoren voortgezet onderwijs, MBO en hoger onderwijs mee te nemen in 

stappenplan
4b toerisme
• Vraagstuk uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid moet nader worden uitgewerkt. Nationale Politie 

wordt betrokken bij de uitwerking. VR Kennemerland moet hierbij ook betrokken worden.
• Protocol luchtvaart: I&W zal dinsdag 2 juni in IAO toelichting stand van zaken specifiek mbt 

luchtvaart

5 Zorg voor kwetsbare personen
• VWS gaat na of kwetsbare jongeren voldoende worden afgedekt in de routekaart
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Rondvraag

Fin: afwegingskader (redeneerlijnen) / brondocument meenemen in stappenplan.
IenW: overstap van crisisorganisatie -> projectorganisatie IenW komende week
Projectorganisatie: horecascherm – pilots. Lopen. Eerste rapportage 20 juni verwacht

Vertrekkende deelnemers bedanken voor de samenwerking

Titel | Datum28



13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb

Geen bespreekpunten

























Belangrijkste cijfers (eerste realisaties)
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• De Nederlandse economie is in het 1e kwartaal met 1,7% gekrompen (t.o.v. het voorgaande kwartaal). 
In krap twee weken met is het bbp teruggeworpen naar het niveau van begin 2019. Dit impliceert een bbp-daling 
van circa 11-12% eind maart en wijst op ongekende krimp in 2020K2.
De daling van het bbp is vooral toe te schrijven aan de lagere consumptie door huishoudens. In maart 
kromp de consumptie door huishoudens met 6,7 procent (t.o.v. maart 2019). Uitgaven aan diensten lagen maar 
liefst 11,8% lager dan vorig jaar.

• De eerste internationale bbp-cijfers voor het 1e kwartaal laten een vergelijkbaar beeld zien. De krimp in 
Europa (-3,8%) is gemiddeld wel groter dan in Nederland, en overtreft voor een aantal EU-landen al het effect van 
de financiële crash van 2008 (dit betekent niet dat Nederland ook de aankomende kwartalen minder geraakt zal 
worden). Verschillende analisten verwachten voor EU ruim 15-20% krimp in 2020K2.

• Het consumentenvertrouwen en het producentenvertrouwen is nog nooit zo sterk gedaald en historisch 
pessimistisch over de komende 12 maanden.  

• Het aantal gewerkte uren per week is in april fors lager: t.o.v. begin maart -12% bij werknemers en -24% bij 
zelfstandigen. Het verschil tusssen eind maart en april is beperkt, dus er lijkt sprake van stabilisatie.

• Hoewel het aantal binnengekomen aanvragen voor de NOW afneemt, ligt het gebruik van de verschillende 
regelingen hoog. Zo zijn er ondertussen bijna 120 duizend aanvragen NOW en 190 duizend aanvragen voor de 
TOGS. Er zijn inmiddels 108 duizend aanvragen van belastinguitstel. Deze aanvragen vallen nog mee, maar 
lopen wel op. Piek in aanvragen kan mogelijk nog komen.











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.

• De eerstvolgende raming van het CPB verschijnt op 16 juni.

Ramingen voor NL BBP 2020 BBP 2021

CPB (scenariostudie, link) -1,2% tot -7,7% +3,8% tot -2,7%

Europese Commissie (link) -6,8% +5%

IMF (link) -7,5% +3%

ING (link) -6% tot -8%

Rabobank (link) -5%



Actuele onderzoeken (II) – vrees voor faillissementen 
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• Ongeveer 15% van de banen (goed voor en 11% van het bbp) kan niet kan 
functioneren op 1,5 meter. Bron: RaboResearch 16 april, (link)

• Helft ondernemers vreest voor voortbestaan als coronacrisis nu nog 6 maanden langer  
aanhoudt. 15% als huidige situatie nog 2 maanden zo blijft. Bron: CBS, 8mei (link)

• De bezettingsgraad van de industrie was met 74,2% in april 2020 lager dan het 
dieptepunt in 2009 (74,4%) en ruim lager dan in januari 2020 (82,7%). De daling van 
april t.o.v. januari 2020 (-10,3%) is bovendien de grootste daling ooit gemeten binnen 
een kwartaal. De productiedaling in de dienstensector was nog groter: -15,2%-punt (van 
78,3% naar 66,4%). Bron: CBS, 29 april (link)

Voortbestaan bedrijf bij aanhoudende 
coronacrisis, april 2020:









28-5-2020
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Actuele onderzoeken (V) – KvK flitspeiling
1,5m samenleving: 1/4 ondernemers denkt niet te kunnen bestaan en 2/5 
hieraan aangepast



28-5-2020
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Recente onderzoeken (II) 
Terugval woningmarkt verwacht in tweede kwartaal 

• Huizenprijzen en verkopen bestaande koopwoningen blijven stijgen. In april 9% meer 
transacties en prijzen +7,3% j-o-j (data loopt Kadaster loopt wel 2 maanden achter).

• Vooruitzichten voor 2020K2 zijn negatief:
• De verwachte koopovereenkomsten (vermoedelijk ook beleggingen, huurmarkt en 

nieuwbouw) tussen 23 maart en 12 april zijn volgens een peiling bij makelaars gedaald met 
43% j-o-j. Bron: vastgoedadviseur Colliers International (link)

• Het vertrouwen in de woningmarkt neemt af. Bron: Vereniging eigen Huis (link)

• Prognose: Transacties komen dus vrijwel zeker flink in de min, huizenprijzen onzeker.

CPB-scenario Huizenprijzen
basispad tm 
2021

Omslag
door 
schok

Huizenprijzen
na schok

Hh met 
restschuld (nu 
4%), tot 
2021K4

Omslag
transacties
door schok

3 maanden
(s1)

12,0% -1,3% 10,7% 2% -4,7%

6 maanden
(s3)

12,0% -17,8% -5,8% 6% -43,9%

12 maanden 
(s4)

12,0% -27,4% -15,4% 13% -57,4%

Bron: FIN en restschuldschattingen DNB
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Arbeidsmarkt (I) – Ramingen werkloosheid

CPB Europese Commissie

Scenario’s coronacrisis Spring Forecast

Werkloosheid (% beroepsbevolking) 2020 4,0 tot 6,3
4,5 tot 9,4

5,9
2021 5,3

• Volgens de scenarioanalyse van het CPB loopt de werkloosheid in 2020 op tot 4% of 6,3%, afhankelijk 
van de duur van de contactbeperkingen en de diepte van de economische doorwerking. De werkloosheid 
loopt verder op in 2021 (4,5% tot 9,4%).

• Volgens de spring forecast van de Europese Commissie ligt de Nederlandse werkloosheid onder die van 
de Eurozone (9,6% in 2020 en 8,6% in 2021).

• Deze raming ligt wat betreft de werkloosheid in 2020 tussen scenario II en III van het CPB in, namelijk 
op 5,9%. In tegenstelling tot het CPB verwacht de Commissie in 2021 een terugloop naar 5,3%.









Arbeidsmarkt (V) – WW-aanvragen internationaal 
opgelopen 

28-5-2020
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Land Aantal en vergelijking met pre-coronacijfers

NL Het aantal WW-aanvragen lag tijdens de piek in W13 (23 mrt – 29 mrt) op omstreeks 30.000 
aanvragen, ongeveer drie keer hoger dan wat volgens het UWV normaal is, namelijk 8.300 
aanvragen. 

VS In de week van 4 mei waren er bijna 3 miljoen werkloosheidsaanvragen. 
Normaalgesproken zijn er 300 tot 400 duizend aanvragen per week. In de piek van 2009 waren 
er 700 duizend. De werkloosheid is inmiddels opgelopen tot bijna 39 miljoen. De toename van de 
afgelopen weken is ongelijk verdeeld; 40% van de huishoudens met salaris onder de 40.000 dollar 
heeft een baan verloren. Het aantal mensen met een baan daalde zelfs met meer dan 20%. 

Canada In april is het werkloosheidspercentage opgelopen tot 13,9%, het hoogste sinds 1982. 
Denemarken Het aantal nieuwe WW-aanvragen was in W12 (16 – 23 mrt) 3,7 keer hoger dan het jaar 

daarvoor. In W14 (30 mrt – 5 apr) was dit 2,4 keer hoger. 

Noorwegen In 2020 waren er 365.800 aanvragen ingediend (stand medio april). Dat is aanzienlijk hoger 
dan in heel 2019 (160.500).

VK In april zijn 856.500 aanvragen ingediend. 
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Arbeidsmarkt (VII) – Werkomstandigheden

• Het aantal meldingen voor de 
ZiekteWet ligt na een stijging in W12 
(16-22 mrt) onder het 
gebruikelijke niveau. (UWV)

• Het CBS meldt dat het ziekteverzuim
van het eerste kwartaal van 2020 
met 5,2% op het hoogste niveau 
sinds 2003 ligt. 

• Door het ontbreken van een 
ergonomische werkplek heeft 24% 
van de thuiswerkers lichamelijke 
klachten, blijkt uit een 
inventarisatie van R-GO. 
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Aantal per week gemelde 
corona-klachten bij ISZW

• In 2020 heeft ISZW t/m 1 mei 946 corona 
gerelateerde meldingen ontvangen, dit is 
26% van het totale aantal meldingen. 

• De helft van de meldingen gaat over te 
weinig afstand kunnen houden op de 
werkvloer, gevolgd door onvoldoende 
hygiënische maatregelen. 

• 27% van de meldingen komt uit de groot-
en detailhandel. 

• 60% van de meldingen wordt onderzocht 
door ISZW. 

• 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. 







Arbeidsmarkt (X) - overzicht onderzoeken
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Week 22 (25-05)

• Wijzer in geldzaken rapporteert dat 11% van de Nederlanders aangeeft redelijk moeilijk tot heel moeilijk rond te 
komen. Naast mensen met een bijstandsuitkering zijn dit voornamelijk laagbetaalde zzp’ers en laagbetaalde 
flexwerkers.  

Eerder onderzoek

• Divosa rapporteert op basis van gegevens uit de Divosa Benchmark Werk & Inkomen dat het aantal aanvragen voor een 
bijstandsuitkering in maart 2020 met 56% is gestegen t.o.v. de maand ervoor. De Benchmark bevat gegevens van 179 
gemeenten die 61% van het bijstandsbestand representeren. Het aantal toegekende bijstandsuitkeringen is in 
maart licht gestegen.

• ABU meldt dat voor de uitzendbranche tussen 23-03 en 19-04 het aantal uren met 24% en de omzet met 17% daalde 
t.o.v. dezelfde periode in 2019. De sterkste daling van het aantal gewerkte uren was in de technische sector (36%). 45.000
(17%) uitzendkrachten hebben hun baan verloren, 16.000 van deze krachten zijn herplaatst in cruciale beroepen.

• Het CBS meldt dat het aantal flexibele contracten in 2020K1 in een jaar tijd met ongeveer 102 duizend is gedaald. De 
afname is het grootst onder uitzendkrachten (39 duizend). De daling zette halverwege 2019 al in. Ten opzichte van 2019K4 
hadden uitzendkrachten en tijdelijke werknemers zonder vaste uren vaker geen baan dan in diezelfde periode een jaar 
eerder.













Caribische delen van het Koninkrijk 
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Maximaal controleren (incl. zorg kwetsbare 
personen Bonaire St. Eustatius Saba Curaçao Aruba Sint Maarten 

Aantal positief geteste mensen totaal
(sinds gisteren) 2 (0) 2 (0) 3 (0) 18 (+1) 101 (0) 77 (0)

Aantal actieve besmettingen 0 0 0 3 1 2

Aantal ziekenhuisopnamen actueel
(cumulatief) 0 0 0 1 (4) 1 (13) 0 (24)

Aantal patiënten op IC actueel
(cumulatief) n.v.t. n.v.t n.v.t. 1 (2) 1 (4) 0 (16)

Aantal patiënten overleden totaal
(sinds gisteren) 0 0 0 1 3 15

Beschikbaarheid IC bedden voor Corona

Beschikbaarheid zorgpersoneel

Beschikbaarheid hulpmiddelen

Testcapaciteit

Continuïteit acute zorg in de regio

Interinsulair patiëntenvervoer
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2



Ontwikkelingen toerisme NL in 3 stromen
In de routekaart is toerisme nog niet benoemd in fase 3 en 4.  Bij uitblijven van maatregelen komen alle vormen van toerisme weer op gang. 
Er bestaat een grote wens tot perspectief: men wil weten of een vakantie geboekt kan worden, belangrijk voor welzijn. 4 juli begint schoolvakantie in het noorden van 
Nederland. 
Er zijn zorgen bij gemeenten (m.n. Amsterdam) over effect toeristenstroom op OV en Openbare Ruimte. 
Een internationaal gecoördineerde aanpak is het effectiefst, maar vergt tijd. 

Nederland naar buitenland Buitenland naar Nederland Binnen Nederland

Cijfers Circa 85% van de Nederlanders gaat in een normaal jaar 
op vakantie waarvan 75% naar het buitenland. Grofweg 
de helft hiervan reist met het vliegtuig.

In 2018 verbleven bijna 19 mln buitenlandse gasten (47 
mln nachten) in logies accommodaties in Nederland. In 
Amsterdam verbleven ruim 9,7 mln verblijfsbezoekers 
(grotendeel buitenlands) en 4,2 mln internationale 
dagtoeristen.

Nederlanders gingen in 2018 18,1 mln keer 
op vakantie in eigen land (102 mln
overnachtingen).

Beleid BZ geeft nu code oranje (alleen noodzakelijke reizen) voor 
de hele wereld af. Landen als Griekenland en Portugal 
willen begin juni toerisme weer op gaan starten. 
Aanbieders als Transavia, Easyjet en Corendon willen hier 
op inspelen.

In het buitenland wordt reizen naar Nederland nu 
afgeraden tot en met 15 juni. Er is een inreisverbod voor 
reizigers van buiten Schengen/EU/VK. Binnen EU en met 
grensregio’s vindt er coördinatie plaats.

Huidig beleid is ontmoedigen van 
bovenregionaal toerisme om drukpunten 
te voorkomen in openbare ruimte en OV. 
De uitdagingen nemen toe met het verloop 
van de routekaart.
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Huidige beleid & EASA-lijst

Inreisverbod non-EU en thuisquarantaine voor vliegverkeer vanuit hoog-risico-gebieden in EU
Tot 15 juni geldt in Nederland een inreisverbod voor niet-Schengen/EU/VK burgers. 
Aan reizigers vanaf luchthavens in hoog-risico gebieden (dus ook binnen Schengen/EU/VK) geeft Nederland een dringend advies tot 14 dagen 
thuisquarantaine. Hiervoor hanteert Nederland de EASA-lijst. 
De EASA-lijst is gebaseerd op informatie van de WHO en de ECDC. Het oorspronkelijke doel waarmee de EASA-lijst is opgesteld is om aan te geven 
vanuit welke landen vliegtuigen gereinigd moeten worden. Op de lijst staan veel vluchthavens in Europa als hoog-risico (vrijwel alle luchthavens in het 
VK, net zoals vrijwel alle luchthavens in Nederland). De EASA-lijst is niet wereldwijd dekkend.1

Conform aanwijzing aan de veiligheidsregio’s wordt steekproefsgewijs op luchthavens gecontroleerd of reizigers hebben begrepen dat ze twee weken 
in thuisquarantaine moeten indien ze uit een hoog-risicogebied komen. 
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1. Zie bijlage voor de huidige EASA-lijst. 







COVID-19 in reisadviezen voor Nederlanders naar het buitenland
Deel 1: eerst onderzoeken mogelijkheden binnen Europa
Eerst onderzoeken of heropenen kan binnen EU – dus pleiten voor verlenging inreisverbod

Om te kunnen bepalen of een land vanuit oogpunt van volksgezondheid net zo veilig is als Nederland, moet gekeken worden naar het epidemiologisch beeld en de 
Corona-maatregelen die een land heeft getroffen. Hiervoor zijn constante, actuele en betrouwbare gegevens nodig. Het verkrijgen van deze gegevens is hoe dan 
ook ingewikkeld, maar eenvoudiger voor landen binnen de EU dan erbuiten. 
Met het oog op het beheersen van de risico’s ligt het daarom voor de hand om eerst te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor inkomend en uitgaand 
toerisme in EU (evt. inclusief Schengen en VK – nb, dit is exclusief Turkije). Tegelijkertijd verloopt het inreisverbod van buiten Schengen/EU/VK per 15 juni. Daarom 
kan in Europa gepleit worden voor een verlenging van het inreisverbod.  
Het vraagstuk van reizen naar CAS- en BES-eilanden vanuit Nederland wordt apart onderzocht. 

Oordeel of men vanuit oogpunt COVID-19 veilig naar een land kan reizen moet landen in reisadvies BZ
Zodra is vastgesteld waarheen men veilig kan reizen (zie volgende sheet voor opties hoe dit te bepalen) kan BZ dit verwerken in het reisadvies. Nb: in het BZ-
reisadvies worden ook andere zaken verwerkt, zoals oorlogsdreiging. Een land of gebied kan dus op ‘oranje’ (niet-noodzakelijke reizen worden verboden) terwijl 
het vanuit oogpunt van COVID-19 geen risicoland is.  
Alle terugkomende reizigers krijgen boodschap: wees extra alert op klachten, en laat je testen indien je klachten hebt. 
Reizigers die toch naar een land gaan dat niet als veilig is aangemerkt, worden bij terugkomst dringend geadviseerd tot twee weken thuisquarantaine. De 
mogelijkheden tot handhaving van thuisquarantaine zijn zeer beperkt, maar naar verwachting schrikt de aankondiging van deze maatregel reizigers af. 
Belangrijk aandachtspunt daarbij is de frequentie van aanpassing van de adviezen en gevolgen voor Nederlanders die in een buitenland zitten waarvan het 
reisadvies wordt gewijzigd. Grootschalige repatriaties moeten indien mogelijk worden voorkomen.
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Wederkerigheid?
Vraag: kan wederkerigheid de basis zijn voor het voorschrijven van maatregelen aan binnenkomende toeristen?
Bijvoorbeeld: is het mogelijk om twee weken thuisquarantaine op te leggen aan alle reizigers uit het VK, aangezien het VK dit ook vraagt van inkomende reizigers? 

Antwoord: maatregelen ten aanzien van reisadviezen en –voorschriften moeten gebaseerd zijn op gezondheidsrisico’s, niet op wederkerigheid. 
Inschatting BZ is dat differentiatie in wettelijke maatregelen tussen inkomende toeristen puur op grond van wederkerigheid in strijd is met EU-recht. 
Daarnaast heeft wederkerigheid als belangrijk nadeel dat de communicatie over waarheen en waarvandaan gereisd mag worden niet meer in alle gevallen aansluit 
bij de lijst met landen met een COVID-19-risico dat hoger ligt dan in Nederland. 
BZ geeft aan dat reisadviezen worden opgesteld op basis van objectieve inschattingen over onder andere veiligheid en gezondheid in die landen. Reisadviezen zijn 
géén politiek instrument en niet bedoeld voor bilaterale afspraken of economische politiek. Willen wegblijven van ‘tit for tat’ tussen landen.
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Risicoprofiel land 1. Epidemiologisch beeld ander land vergelijkbaar met of beter dan 
Nederland

2. Epidemiologisch beeld ander land slechter dan Nederland

Communicatie naar Nlse
toeristen

Ga verstandig op vakantie naar dit land, houd u aan lokale maatregelen en handel 
in geest van de Nederlandse maatregelen (houd afstand, vermijd drukte, etc). 
Indien u klachten ontwikkelt, laat u testen voor terugkomst. Vermijd drukke 
locaties. 

Ga hier alleen heen voor strikt noodzakelijke reizen. Bij terugkomst moet u twee 
weken in thuisquarantaine. Je bent mogelijk in het betreffende buitenland niet 
verzekerd met als risico hoge (zorg)kosten.  

Communicatie naar buitenlandse 
toeristen

U bent welkom in Nederland, mits u gezond bent en zich aan de maatregelen houdt. U bent in Nederland alleen welkom voor een strikt noodzakelijke reis en moet eerst 
twee weken in zelfquarantaine gaan. 

Reisadvies BZ Groen/geel (of oranje/rood, indien op basis van een ander risico dan COVID-19 de 
situatie in het land dusdanig is dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden).

Nog onderzoeken: hoe dit samenhangt met verzekering. 

Oranje (of rood, indien op basis van een ander risico dan COVID-19 de situatie in het 
land dusdanig is dat alle reizen worden ontraden)

Vragen/voorwaarden 
binnenkomst NL

Triage: reiziger zelf geeft bij boekingen en/of binnenkomst een verklaring af geen 
klachten te hebben cq. thuis te blijven bij klachten. 

Dringend advies tot zelfquarantaine  van twee weken voor zowel inkomende 
toeristen als terugkerende Nederlanders.  

Samenvattend: maatregelen toerisme in de zomer
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